
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Απαλοιφή των πεδίων «ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ» και «ΙΘΑΓΕ-
ΝΕΙΑ» στους τίτλους του Επαγγελματικού Λυκείου.

2 Ρύθμιση θεμάτων φοιτητών - πληγέντων κατά τις 
πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. Φ24α/171359/Δ4 (1)
Απαλοιφή των πεδίων «ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ» και «ΙΘΑ-

ΓΕΝΕΙΑ» στους τίτλους του Επαγγελματικού Λυ-

κείου. 

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του ν. 1566/1985 (Α’ 167) «Δομή και λειτουργία της 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 
άλλες διατάξεις»,

β. των περιπτ. α και β, της παρ. 15, του άρθρου 83 του 
ν. 4485/2017 (Α’ 114) «Οργάνωση και λειτουργία της 
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις»,

γ. του άρθρου 4 του ν. 4473/2017 (Α’ 78) «Μέτρα για 
την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου σε θέματα εκ-
παίδευσης»,

δ. του άρθρου 66 του ν. 4386/2016 (Α’ 83) «Ρυθμίσεις 
για την έρευνα και άλλες διατάξεις»,

ε. του άρθρου 43, παρ. 2, εδαφίου θ. του ν. 4186/2013 
(Α’ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει,

στ. του ν. 682/1977 (Α’ 244) «Περί Ιδιωτικών σχολείων 
Γενικής Εκπαιδεύσεως και Σχολικών Οικοτροφείων»,

ζ. του ν. 4610/2019 (Α’ 70) «Συνέργειες Πανεπιστημίων 
και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πει-
ραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές 
διατάξεις»,

η. του π.δ. 18/2018 (Α’ 31) «Οργανισμός του Υπουργεί-
ου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων», όπως ισχύει,

θ. του π.δ. 83/2019 (Α’ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών»,

ι. του π.δ. 84/2019 (Α’ 123) «Σύσταση και κατάργηση 
Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων 
Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»,

ια. της αριθμ. 79942/ΓΔ4/31-05-2019 (Β’ 2005) υπουρ-
γικής απόφασης «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και 
θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης»,

ιβ. της αριθμ. Φ4/72379/Δ4 ( Β’1675 ) υπουργικής 
απόφασης «Καθορισμός «Γραπτώς εξεταζόμενων» και 
«μη εξεταζόμενων μαθημάτων» των ΕΠΑ.Λ. και τρόπου 
εξέτασης και αξιολόγησης των μαθημάτων των ΕΠΑ.Λ. 
κατά τη διάρκεια των τετραμήνων και στις προαγωγι-
κές, απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις των ΕΠΑ.Λ. - 
Οργάνωση προαγωγικών, απολυτήριων και πτυχιακών 
εξετάσεων ΕΠΑ.Λ.».

2. Την αριθμ. Γ/ΕΞ/6010/04-09-2019) απόφαση 
28/2019 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπι-
κού Χαρακτήρα.

3. Την αριθμ. Φ.1/Γ/459/144996/Β1/19-09-2019 ει-
σήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων.

4. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογι-
σμού, αποφασίζουμε:

Απαλείφουμε τα πεδία «ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ» και «ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ» 
από τα συνημμένα υποδείγματα που αποτελούν αναπό-
σπαστο τμήμα της αριθμ. Φ24α/55466/Δ4/19-04-2019 
(Β’ 1354) απόφασης θέμα: «Καθορισμός του τύπου των 
τίτλων του Επαγγελματικού Λυκείου» και κατά τα λοιπά 
ισχύουν ως έχουν.

1. Απολυτήριο Δημόσιου Ημερήσιου Επαγγελματικού 
Λυκείου του ν. 4386/2016.

2. Αποδεικτικό Απόλυσης Δημόσιου Ημερήσιου Επαγ-
γελματικού Λυκείου του ν. 4386/2016.

3. Αποδεικτικό Σπουδών Γ’ τάξης Δημόσιου Ημερήσιου 
Επαγγελματικού Λυκείου.

4. Αποδεικτικό Σπουδών Β’ τάξης Δημόσιου Ημερήσι-
ου Επαγγελματικού Λυκείου.

5. Αποδεικτικό Σπουδών Α’ τάξης Δημόσιου Ημερήσι-
ου Επαγγελματικού Λυκείου.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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6. Πιστοποιητικό Σπουδών Δημόσιου Ημερήσιου 
Επαγγελματικού Λυκείου.

7. Απολυτήριο Δημόσιου Εσπερινού Επαγγελματικού 
Λυκείου του ν. 4186/2013.

8. Απολυτήριο Δημόσιου Εσπερινού Επαγγελματικού 
Λυκείου του ν. 4386/2016.

9. Αποδεικτικό Απόλυσης Δημόσιου Εσπερινού Επαγ-
γελματικού Λυκείου του ν. 4186/2013.

10. Αποδεικτικό Απόλυσης Δημόσιου Εσπερινού Επαγ-
γελματικού Λυκείου του ν. 4386/2016.

11. Αποδεικτικό Σπουδών Δ’ τάξης Δημόσιου Εσπερι-
νού Επαγγελματικού Λυκείου.

12. Αποδεικτικό Σπουδών Γ’ τάξης Δημόσιου Εσπερι-
νού Επαγγελματικού Λυκείου.

13. Αποδεικτικό Σπουδών Β’ τάξης Δημόσιου Εσπερι-
νού Επαγγελματικού Λυκείου.

14. Αποδεικτικό Σπουδών Α’ τάξης Δημόσιου Εσπερι-
νού Επαγγελματικού Λυκείου.

15. Πιστοποιητικό Σπουδών Δημόσιου Εσπερινού 
Επαγγελματικού Λυκείου.

16. Απολυτήριο Ιδιωτικού Ημερήσιου Επαγγελματικού 
Λυκείου του ν. 4386/2016.

17. Αποδεικτικό Απόλυσης Ιδιωτικού Ημερήσιου Επαγ-
γελματικού Λυκείου του ν. 4386/2016.

18. Αποδεικτικό Σπουδών Γ’ τάξης Ιδιωτικού Ημερήσι-
ου Επαγγελματικού Λυκείου.

19. Αποδεικτικό Σπουδών Β’ τάξης Ιδιωτικού Ημερή-
σιου Επαγγελματικού Λυκείου.

20. Αποδεικτικό Σπουδών Α’ τάξης Ιδιωτικού Ημερή-
σιου Επαγγελματικού Λυκείου.

21. Πιστοποιητικό Σπουδών Ιδιωτικού Ημερήσιου 
Επαγγελματικού Λυκείου.

22. Απολυτήριο Ιδιωτικού Εσπερινού Επαγγελματικού 
Λυκείου του ν. 4186/2013.

23. Απολυτήριο Ιδιωτικού Εσπερινού Επαγγελματικού 
Λυκείου του ν. 4386/2016.

24. Αποδεικτικό Απόλυσης Ιδιωτικού Εσπερινού Επαγ-
γελματικού Λυκείου του ν. 4186/2013.

25. Αποδεικτικό Απόλυσης Ιδιωτικού Εσπερινού Επαγ-
γελματικού Λυκείου του ν. 4386/2016.

26. Αποδεικτικό Σπουδών Δ’ τάξης Ιδιωτικού Εσπερι-
νού Επαγγελματικού Λυκείου.

27. Αποδεικτικό Σπουδών Γ’ τάξης Ιδιωτικού Εσπερινού 
Επαγγελματικού Λυκείου.

28. Αποδεικτικό Σπουδών Β’ τάξης Ιδιωτικού Εσπερι-
νού Επαγγελματικού Λυκείου.

29. Αποδεικτικό Σπουδών Α’ τάξης Ιδιωτικού Εσπερι-
νού Επαγγελματικού Λυκείου.

30. Πιστοποιητικό Σπουδών Ιδιωτικού Εσπερινού 
Επαγγελματικού Λυκείου.

31. Πτυχίο Δημόσιου Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυ-
κείου του ν. 4386/2016.

32. Αποδεικτικό Πτυχίου Δημόσιου Ημερήσιου Επαγ-
γελματικού Λυκείου του ν. 4386/2016.

33. Πτυχίο Δημόσιου Εσπερινού Επαγγελματικού Λυ-
κείου του ν. 4186/2013.

34. Πτυχίο Δημόσιου Εσπερινού Επαγγελματικού Λυ-
κείου του ν. 4386/2016.

35. Αποδεικτικό Πτυχίου Δημόσιου Εσπερινού Επαγ-
γελματικού Λυκείου του ν. 4186/2013.

36. Αποδεικτικό Πτυχίου Δημόσιου Εσπερινού Επαγ-
γελματικού Λυκείου του ν. 4386/2016.

37. Πτυχίο Ιδιωτικού Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυ-
κείου του ν. 4386/2016.

38. Αποδεικτικό Πτυχίου Ιδιωτικού Ημερήσιου Επαγ-
γελματικού Λυκείου του ν. 4386/2016.

39. Πτυχίο Ιδιωτικού Εσπερινού Επαγγελματικού Λυ-
κείου του ν. 4186/2013.

40. Πτυχίο Ιδιωτικού Εσπερινού Επαγγελματικού Λυ-
κείου του ν. 4386/2016.

41. Αποδεικτικό Πτυχίου Ιδιωτικού Εσπερινού Επαγ-
γελματικού Λυκείου του ν. 4186/2013.

42. Αποδεικτικό Πτυχίου Ιδιωτικού Εσπερινού Επαγ-
γελματικού Λυκείου του ν. 4386/2016.

43. Αποδεικτικό Σπουδών Ιδιωτικού Επαγγελματικού 
Λυκείου που έπαυσε να λειτουργεί.

44. Αποδεικτικό Πτυχίου Ιδιωτικού Επαγγελματικού 
Λυκείου που έπαυσε να λειτουργεί.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 4 Νοεμβρίου 2019

Η Υπουργός
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ   

Ι

 Αριθμ. 171843 /Ζ1 (2)
Ρύθμιση θεμάτων φοιτητών - πληγέντων κατά 

τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 21 του ν. 4332/2015 (Α’ 76) «Τροποποίηση 

διατάξεων Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας … και άλλες 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Το άρθρο 16 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχο-
μένου «Έκτακτα μέτρα για τη στήριξη των πληγέντων 
και την αποκατάσταση ζημιών από τις πυρκαγιές που 
έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 
24 Ιουλίου 2018» (Α’ 138), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 
3 του ν. 4576/2018 (Α’ 196).

3. Το άρθρο 78 του ν. 4607/2019 (Α’ 65) «Κύρωση της 
Συμφωνίας και άλλες διατάξεις».

4. Το π.δ. 18/2018 (Α’ 31) «Οργανισμός Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».

5. Το π.δ. 81/2019 (Α’ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, 
μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορι-
σμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών 
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».

6. Το π.δ. 83/2019 (Α’ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών».

7. Το π.δ. 84/2019 (Α’ 123) «Σύσταση και κατάργηση 
Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/ Ενιαίων 
Διοικητικών Τομέων Υπουργείου».



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46565Τεύχος B’ 4053/06.11.2019

8. Την 6632/Υ1/2019 (Β’ 3009) απόφαση του Πρωθυ-
πουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, Βασίλειο Διγαλάκη».

9. Την αριθμ.129851/Ζ1/30-7-2018 κοινή υπουργική 
απόφαση «Ρύθμιση θεμάτων ενίσχυσης για τα τέκνα οι-
κογενειών που επλήγησαν κατά τις πυρκαγιές της 23ης 
και 24ης Ιουλίου 2018» (Β’ 3194), όπως τροποποιήθηκε 
με την αριθμ. 191381/Ζ1/9-11-2018 υπουργική απόφαση 
(Β’ 5065).

10. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι-
σμού, όπως βεβαιώνεται με την αριθμ.Φ.1/Γ/548/171240/
Β1/01-11-2019 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικο-
νομικών Υπηρεσιών, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής

Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης εφαρμόζονται 
για τα τέκνα θανόντων εξαιτίας των πυρκαγιών που έπλη-
ξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφέρει-
ας Πελοποννήσου στις 23 και 24 Ιουλίου 2018, καθώς και 
τα τέκνα των οποίων η μόνιμη (1η) κατοικία έχει κατα-
στραφεί ολοσχερώς ή έχει υποστεί τέτοιας έκτασης λει-
τουργικές ζημιές που την καθιστούν μη κατοικήσιμη, ή η 
επιχείρηση γονέα έχει καταστραφεί ολοσχερώς, εξαιτίας 
του συμβάντος (πυρκαγιές 23ης και 24ης Ιουλίου 2018), 
σύμφωνα με το άρθρο 16 της Πράξης Νομοθετικού Περι-
εχομένου «Έκτακτα μέτρα για τη στήριξη των πληγέντων 
και την αποκατάσταση ζημιών από τις πυρκαγιές που 
έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 
Ιουλίου 2018» (Α’ 138), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 3 του 
ν. 4576/2018 (Α’ 196), και το άρθρο 78 του ν. 4607/2019 
(Α’ 65). Ειδικότερα, όσον αφορά στο δικαίωμα μετεγγρα-
φής, οι διατάξεις της παρούσας απόφασης εφαρμόζονται 
και για όλους τους φοιτητές με μόνιμη κατοικία στις πυ-
ρόπληκτες περιοχές, συγκεκριμένα:

Περιφέρεια Αττικής:
Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής: Δημοτική 

Ενότητα Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνα, Δημοτι-
κή Ενότητα Ραφήνας του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου, 
οικισμοί των Αγίων Αποστόλων, Πανοράματος, Αγίου 
Ανδρέα και Αγκώνας της Δημοτικής Ενότητας Καλάμου 
του Δήμου Ωρωπού.

Περιφερειακή Ενότητα Βορείου Τομέα Αθηνών: οικι-
σμός Νταού Πεντέλης της Δημοτικής Ενότητας Πεντέλης 
του Δήμου Πεντέλης.

Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής: Τοπική Κοι-
νότητα Κινέττας της Δημοτικής Ενότητας Μεγαρέων του 
Δήμου Μεγαρέων.

Περιφέρεια Πελοποννήσου:
Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας: Δημοτική Ενότητα 

Αγίων Θεοδώρων και Δημοτική Κοινότητα Ισθμίας του 
Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων.

Άρθρο 2
Στέγαση και σίτιση δικαιούχων φοιτητών

Οι δικαιούχοι του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης 
γίνονται δεκτοί κατά προτίμηση, εάν είναι φοιτητές/τριες, 

στις φοιτητικές εστίες και λέσχες των Ιδρυμάτων στα 
οποία φοιτούν.

Τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται στο οικείο 
Α.Ε.Ι.-Λέσχη και είναι τα ακόλουθα:

1. Αίτηση.
1. 2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
3. Ληξιαρχική πράξη θανάτου γονέα, από την οποία να 

προκύπτει ο τόπος, η ημερομηνία και η αιτία θανάτου. 
Το δικαιολογητικό αυτό απαιτείται εάν επήλθε θάνατος 
γονέα εξαιτίας του συμβάντος (πυρκαγιές 23ης και 24ης 
Ιουλίου 2018).

4. Υπεύθυνη δήλωση ότι:
α) η μόνιμη κατοικία (1η κατοικία) έχει καταστραφεί 

ολοσχερώς ή έχει υποστεί τέτοιας έκτασης λειτουργικές 
ζημιές που την καθιστούν μη κατοικήσιμη ή ότι η επι-
χείρηση γονέα έχει καταστραφεί ολοσχερώς, εξαιτίας 
του συμβάντος (πυρκαγιές 23ης και 24ης Ιουλίου 2018).

Σε αποκλειστική προθεσμία έξι (6) μηνών από την κα-
τάθεση της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης, οφείλει ο δικαι-
ούχος να προσκομίσει και σχετική βεβαίωση του οικείου 
δήμου από την οποία να αποδεικνύονται οι ως άνω υλικές 
καταστροφές, άλλως χάνει το χορηγηθέν δικαίωμα.

β) δήλωση Ε1 του γονέα, στη δήλωση του οποίου φαί-
νεται το τέκνο ως προστατευόμενο μέλος ή του ιδίου του 
τέκνου αν κάνει αυτοτελή δήλωση, προς απόδειξη της 
μόνιμης κατοικίας, ή βεβαίωση από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. 
από την οποία να προκύπτει η έδρα της επιχείρησης, 
αν επικαλείται καταστροφή επιχείρησης, ανεξαρτήτως 
του αν η επιχείρηση ανήκει στον γονέα στη δήλωση του 
οποίου το τέκνο εμφανίζεται ως προστατευόμενο μέλος 
ή στον έτερο γονέα.

Τα δικαιολογητικά της περ. 4 απαιτούνται για τα τέκνα 
πληγέντων από τις πυρκαγιές - χωρίς θάνατο γονέα. Ειδι-
κά για τις λέσχες δεν απαιτούνται τα δικαιολογητικά της 
περίπτ. β’ (Ε1 και βεβαίωση Δ.Ο.Υ.), αλλά αρκεί η υπεύ-
θυνη δήλωση της περίπτ. α’.

Άρθρο 3
Μετεγγραφές δικαιούχων φοιτητών

Α. Οι δικαιούχοι του άρθρου 1 της παρούσας απόφα-
σης μετεγγράφονται με αίτησή τους, εφόσον φοιτούν και 
δεν έχουν υπερβεί τα υποχρεωτικά εξάμηνα φοίτησης 
για τη λήψη πτυχίου ή εφόσον εισαχθούν τα ακαδημαϊκά 
έτη 2019-2020, 2020-2021 και 2021-2022 σε Ανώτατο 
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.) της χώρας, στην πλησιέστε-
ρη στην οικογενειακή κατοικία τους αντίστοιχη Σχολή ή 
Τμήμα Α.Ε.Ι., καθ’ υπέρβαση του εκάστοτε προβλεπόμε-
νου αριθμού μετεγγραφομένων.

Β. Συγκρότηση και λειτουργία Επιτροπής Μετεγγρα-
φών για όσους επλήγησαν κατά τις πυρκαγιές της 23ης 
και 24ης Ιουλίου 2018.

Συγκροτείται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμά-
των τριμελής Επιτροπή Μετεγγραφών για όσους επλήγη-
σαν κατά τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018, 
η οποία εξετάζει αιτήσεις φοιτητών Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. της 
ημεδαπής για μετεγγραφή σε Σχολή ή Τμήμα ή Πρόγραμ-
μα Σπουδών αντίστοιχο των Σχολών ή Τμημάτων ή Προ-
γραμμάτων Σπουδών εισαγωγής, από Πανεπιστήμιο σε 
Πανεπιστήμιο και από Α.Ε.Α. σε Α.Ε.Α.
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Η Επιτροπή αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:
α) Έναν εκπρόσωπο από τη Διεύθυνση Οργανωτικής 

και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης της Γενικής Διεύθυνσης 
Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή 
του, ως Πρόεδρος.

β) Έναν εκπρόσωπο από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης 
Πληροφοριακών Συστημάτων της Γενικής Διεύθυνσης 
Ψηφιακών Συστημάτων, Υποδομών και Εξετάσεων του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ο οποίος ορί-
ζεται με τον αναπληρωτή του, ως μέλος.

γ) Έναν εκπρόσωπο από τη Διεύθυνση Οργανωτικής 
και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης της Γενικής Διεύθυνσης 
Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή 
του ως μέλος.

Τα μέλη των στοιχείων α), β) και γ) καθώς και ο Γραμ-
ματέας της Επιτροπής με τον αναπληρωτή του ορίζονται 
με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, όταν είναι παρόντα 
και τα τρία μέλη. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με την από-
λυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση 
ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

Η Επιτροπή συνεδριάζει μετά από έγγραφη πρόσκλη-
ση των μελών της από τον Πρόεδρο. Η πρόσκληση περι-
λαμβάνει την ημερήσια διάταξη και γνωστοποιείται από 
τον Γραμματέα τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες 
πριν από τη συνεδρίαση, στα μέλη της Επιτροπής.

Ο Γραμματέας της Επιτροπής τηρεί τα πρακτικά των 
συνεδριάσεων που συντάσσονται από τον ίδιο και επι-
κυρώνονται από τον Πρόεδρο.

Οι συνεδριάσεις και η λειτουργία της Επιτροπής διέπονται 
από τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας για τα 
συλλογικά όργανα της Διοίκησης (ν. 2690/1999 ΦΕΚ 45 Α’).

Η Επιτροπή είναι άμισθη, λειτουργεί εντός του κανο-
νικού ωραρίου εργασίας και δεν καταβάλλεται αποζη-
μίωση στον Πρόεδρο, τα μέλη και τη Γραμματεία της 
Επιτροπής.

Γ. Υποβολή δικαιολογητικών
Οι αιτήσεις για χορήγηση μετεγγραφής σε όσους επλή-

γησαν κατά τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018, 
υποβάλλονται στην αρμόδια σύμφωνα με τα ανωτέρω 
Επιτροπή, σε προθεσμία που ανακοινώνεται στην ιστο-
σελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
μαζί με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1) Δήλωση Ε1 του γονέα στη δήλωση του οποίου φαί-
νεται το τέκνο ως προστατευόμενο μέλος ή του ιδίου του 

τέκνου αν κάνει αυτοτελή δήλωση, προς απόδειξη της 
μόνιμης κατοικίας.

2) Εάν ο δικαιούχος επικαλείται καταστροφή επιχεί-
ρησης γονέα απαιτείται επιπλέον υπεύθυνη δήλωση 
ότι η επιχείρηση γονέα έχει καταστραφεί ολοσχερώς, 
εξαιτίας του συμβάντος (πυρκαγιές 23ης και 24ης 
Ιουλίου 2018) καθώς και βεβαίωση από την αρμόδια 
Δ.Ο.Υ. από την οποία να προκύπτει η έδρα της επι-
χείρησης, ανεξαρτήτως του αν η επιχείρηση ανήκει 
στον γονέα στη δήλωση του οποίου το τέκνο εμφανί-
ζεται ως προστατευόμενο μέλος ή στον έτερο γονέα. 
Εντός έξι (6) μηνών από την κατάθεση της αίτησης ο 
δικαιούχος οφείλει να προσκομίσει στο Α.Ε.Ι. υποδο-
χής και σχετική βεβαίωση του οικείου δήμου από την 
οποία να αποδεικνύεται ότι η επιχείρηση γονέα έχει 
καταστραφεί ολοσχερώς, ειδάλλως χάνει το χορηγη-
θέν δικαίωμα, διαγράφεται από τη Σχολή ή το Τμήμα 
υποδοχής και επανεγγράφεται στη Σχολή ή στο Τμήμα 
προέλευσης.

3) Εάν ο δικαιούχος επικαλείται θάνατο γονέα εξαιτίας 
του συμβάντος (πυρκαγιές 23ης και 24ης Ιουλίου 2018) 
απαιτείται επιπλέον ληξιαρχική πράξη θανάτου γονέα, 
από την οποία να προκύπτει ο τόπος, η ημερομηνία και 
η αιτία θανάτου.

4) Βεβαίωση εγγραφής στη Σχολή ή στο Τμήμα Προ-
έλευσης.

5) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
6) Ειδικά για τους πληγέντες της Περιφέρειας Πελοπον-

νήσου απαιτείται διοικητικό έγγραφο - δελτίο επανελέγ-
χου, ή έκθεση αυτοψίας, ή Πρωτόκολλο Αυτοψίας Επικιν-
δύνως Ετοιμόρροπου Κτιρίου, της αρμόδιας Υπηρεσίας 
του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Μετά την 
εξέταση των αιτήσεων από την αρμόδια Επιτροπή, κα-
ταρτίζεται ονομαστικός πίνακας των δικαιούχων μετεγ-
γραφής, ο οποίος κυρώνεται από τον Υπουργό Παιδείας 
και Θρησκευμάτων.

Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 4 Νοεμβρίου 2019

Ο Υφυπουργός
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΙΓΑΛΑΚΗΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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