
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Σύσταση προσωποπαγών θέσεων στις Διευθύν-
σεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης και 
Ξάνθης.

2 Ρύθμιση θεμάτων φοιτητών - πληγέντων κατά τις 
πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν από την 1η Μαΐου 
2021 έως και τη 2α Σεπτεμβρίου 2021.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ.129108/Θ2 
Σύσταση προσωποπαγών θέσεων στις Διευθύν-

σεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης και 

Ξάνθης. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις:
1. Tις παρ. 1 και 6 του άρθρου 116 του ν. 4821/2021 

«Εκσυγχρονισμός του Ελληνικού Κτηματολογίου, νέες 
ψηφιακές υπηρεσίες και ενίσχυση της ψηφιακής διακυ-
βέρνησης και άλλες διατάξεις» (Α’ 13),

2. Του άρθρου 36 του ν. 3536/2007 «Ειδικές ρυθμίσεις 
θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημά-
των αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας 
Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (Α’ 42),

Β.
1. την υπό στοιχεία 29733/Ζ2/ΑΣ163/31-8-2006 κοινή 

απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών 
και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Σύ-
σταση οργανικών θέσεων εκπαιδευτικών στα Ιεροσπου-
δαστήρια» (Β’ 1271),

2. το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),

3. το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121) και το π.δ. 62/2020 «Διορισμός 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155),

4. τις διατάξεις της υποπερ. δδ της περ. α΄ της παρ. 5 
καθώς και τις διατάξεις της περ. θ΄ της παρ. 5 του άρθρου 
59 του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31),

5. το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονο-
μικών» (Α’ 181),

6. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), 
το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

7. Την υπό στοιχεία Υ 70/30.10.2020 απόφαση Πρω-
θυπουργού περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη 
(Β’ 4805).

8. Το υπό στοιχεία Φ.8.2/46/7319/27-08-2021 έγγρα-
φο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονί-
ας-Θράκης.

9. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/593/111927/B1/10-09-2021 
εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), όπως 
αντικαταστάθηκε με την παρ.  6 του άρθρου 10 του 
ν. 4337/2015 (Α΄ 129) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομι-
κών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων, σύμφωνα με την οποία, από την παρούσα από-
φαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού 
προϋπολογισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ., αποφασίζουμε:

ΑΡΘΡΟ ΜΟΝΟ
1. Συνιστώνται, κατ’ εφαρμογή της παρ. 6 του άρθρου 

116 του ν. 4821/2021, από την έναρξη του σχολικού 
έτους 2022-2023, επτά (7) προσωποπαγείς θέσεις στις 
Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης και 
Ξάνθης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδο-
νίας - Θράκης ως ακολούθως:

Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟ-
ΔΟΠΗΣ: έξι (6) θέσεις.

Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΞΑΝ-
ΘΗΣ: μία (1) θέση.

2. Οι θέσεις της παρ. 1 καταλαμβάνονται από τους 
μόνιμους εκπαιδευτικούς, που έχουν διορισθεί στις κε-
νές οργανικές θέσεις των παρ. Α2 και Β2 του άρθρου 
μόνου της υπό στοιχεία 29733/Ζ2/ΑΣ/163/31-8-2006 
κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικο-
νομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων στα 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Μουσουλμανικά Ιεροσπουδαστήρια Θράκης, προκει-
μένου να διδάσκουν στα δημόσια σχολεία της οικείας 
Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε μαθητές 

μέλη της Μουσουλμανικής μειονότητας, σύμφωνα με το 
τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 3536/2007 
(Α’ 42).

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΔΤ ΜΙΘ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ 
ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΟΥΣ ΘΕΣΗΣ

1. ΑΠΤΟΥΡΑΧΜΑΝ ΧΟΥΣΕΪΝ ΑΟ 282474 ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΔΕ ΡΟΔΟΠΗΣ
2. ΑΧΜΕΤ ΟΥΖΕΪΡ ΑΕ 391933 ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΔΕ ΡΟΔΟΠΗΣ
3. ΓΙΑΚΟΥΠ ΦΑΤΜΑ ΑΖ 872343 ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΔΕ ΡΟΔΟΠΗΣ
4. ΟΣΜΑΝ ΧΑΜΖΑ ΑΕ 883768 ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΔΕ ΡΟΔΟΠΗΣ
5. ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΛΗ ΑΗ 863466 ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΔΕ ΡΟΔΟΠΗΣ
6. ΧΟΥΣΕΪΝ ΙΡΦΑΝ ΑΕ 392096 ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΔΕ ΡΟΔΟΠΗΣ
7. ΤΖΑΜΠΑΖ ΜΟΛΑ ΜΕΧΜΕΤ ΧΑΣΑΝ ΑΕ 914611 ΞΑΝΘΗΣ ΔΔΕ ΞΑΝΘΗΣ

Οι ανωτέρω προσωποπαγείς θέσεις καταργούνται αυτοδικαίως με τη με οποιοδήποτε τρόπο αποχώρηση των 
εκπαιδευτικών που τις καταλαμβάνουν.

3. Το σύνολο των οργανικών θέσεων των μονίμων εκπαιδευτικών των μαθημάτων μουσουλμανικής θρησκευτικής 
εξειδίκευσης, οι οποίες συστήθηκαν με την υπό στοιχεία 29733/Ζ2/ΑΣ/163/31-8-2006 κοινή απόφαση των Υπουρ-
γών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων στα Μουσουλμανικά Ιεροσπουδαστήρια 
Θράκης καταργούνται με τη λήξη του σχολικού έτους 2021- 2022.

4. Από την έναρξη του σχολικού έτους 2022-2023 καταργείται στο σύνολό της η υπό στοιχεία 29733/Ζ2/ΑΣ163/
31-8-2006 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων 
(Β’ 1271).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 12 Οκτωβρίου 2021

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής 
Υπουργός Οικονομικών Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

I

    Αριθμ. 129480/Ζ1 (2)
Ρύθμιση θεμάτων φοιτητών - πληγέντων κατά τις 

πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν από την 1η Μαΐου 

2021 έως και τη 2α Σεπτεμβρίου 2021. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 72 και 79 του ν. 4692/2020 «Αναβάθμιση 

του σχολείου και άλλες διατάξεις» (Α’ 111).
2. Το άρθρο εικοστό δεύτερο της από 13-8-2021 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έκτακτα μέτρα 
για την αποτελεσματική προστασία και την ταχεία απο-
κατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, την άμεση 
στήριξη των πληγέντων από τις πυρκαγιές του Ιουλίου/
Αυγούστου 2021 και συναφείς διατάξεις» (Α’ 143), όπως 
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4824/2021(Α’ 156), κα-
θώς και το άρθρο 3 «Επέκταση πεδίου εφαρμογής» του 
ν. 4824/2021(Α’ 156).

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

4. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

5. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

6. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείου» (Α’ 123).

7. Την υπό στοιχεία 169/Υ1/08.1.2021 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ευάγγελο Συρίγο» (Β’ 33).

8. Τις αποφάσεις κήρυξης περιοχών σε κατάσταση 
έκτακτη ανάγκης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής 
Προστασίας:

Αριθμ. 4437 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΗΡΥΞΗΣ ΔΕ Λουτρακίου - 
Περαχώρας Δήμου Λουτρακίου - Παραχώρας - Αγίων 
Θεοδώρων (9ΝΖ046ΜΤΛΒ-ΓΒ9)

Αριθμ. 6802 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΗΡΥΞΗΣ Δήμου Διονύσου 
(6Σ9446ΜΤΛΒ-52Ε)

Αριθμ. 6883 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΗΡΥΞΗΣ περιοχών Δήμου 
Ρόδου (Ψ78446ΜΤΛΒ-5ΩΥ)

Αριθμ. 7076 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΗΡΥΞΗΣ ΔΕ Ελυμνίων Δήμου 
Λίμνης Μαντουδίου Αγ. Άννας (Ψ23Μ46ΜΤΛΒ- ΔΙΜ)

Αριθμ. 7089 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΗΡΥΞΗΣ περιοχών Δήμου 
Αιγιαλείας (ΡΨΕΒ46ΜΤΛΒ-ΔΗΜ)

Αριθμ. 7090 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΗΡΥΞΗΣ περιοχών Δήμου 
Ερυμάνθου (96ΨΔ46ΜΤΛΒ-ΟΥΑ)
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Αριθμ. 7092 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΗΡΥΞΗΣ περιοχών Δήμου 
Πατρέων (Ψ42Δ46ΜΤΛΒ-7ΛΚ)

Αριθμ. 7169 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΗΡΥΞΗΣ Δήμου Αχαρνών 
(9ΧΑΣ46ΜΤΛΒ-4ΘΜ)

Αριθμ. 7248 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΗΡΥΞΗΣ όλες οι ΔΕ Δήμου 
Ιστιαίας Αιδηψού (ΩΑ7Μ46ΜΤΛΒ-ΘΒΣ)

Αριθμ. 7290 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΗΡΥΞΗΣ ΔΕ Ωλένης και Πύρ-
γου Δήμου Πύργου (ΕΟ4Δ46ΜΤΛΒ-Θ2Χ)

Αριθμ. 7294_21 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΗΡΥΞΗΣ Κοιν. Δήμου Δω-
ρίδας (ΨΙΦ946ΜΤΛΒ-1ΨΨ)

Αριθμ. 7403 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΗΡΥΞΗΣ ΔΕ Δήμου Ωρωπού 
(65Χ846ΜΤΛΒ-4ΕΕ)

Αριθμ. 7413 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΗΡΥΞΗΣ Κοιν. Θυρείου και 
Δρυμού Δήμου Άκτιου Βόνιτσας (9ΕΣΚ46ΜΤΛΒ-5ΤΟ) 

Αριθμ. 7489 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΗΡΥΞΗΣ περιοχών Δήμου 
Οιχαλίας (ΨΚΒΑ46ΜΤΛΒ-ΣΔΧ)

Αριθμ. 7490 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΗΡΥΞΗΣ περιοχών Δήμου 
Πύλου Νέστορος (ΨΞ3Μ46ΜΤΛΒ-1Δ0)

Αριθμ. 7491 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΗΡΥΞΗΣ Περιοχών Δήμου 
Μεγαλόπολης (ΨΝ0Α46ΜΤΛΒ-9Ψ4)

Αριθμ. 7492 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΗΡΥΞΗΣ Δήμου Ανατολικής 
Μάνης (9ΓΜΡ46ΜΤΛΒ-Χ77)

Αριθμ. 7494 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΗΡΥΞΗΣ ΔΕ Δήμου Γορτυνίας 
(93ΦΥ46ΜΤΛΒ-Ε43)

Αριθμ. 7702 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΗΡΥΞΗΣ ΔΕ Δήμου Λαυρεω-
τικής (ΩΤ0Ω46ΜΤΛΒ-ΠΔ8)

Αριθμ. 7704 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΗΡΥΞΗΣ ΔΕ Δήμου Μάνδρας 
Ειδυλλίας (ΩΗ6Ξ46ΜΤΛΒ-25Λ)

Αριθμ. 7826 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΗΡΥΞΗΣ Κοιν. Μαλεσίνας 
Δήμου Λοκρών (95ΩΥ46ΜΤΛΒ-Χ67)

Αριθμ. 7830 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΗΡΥΞΗΣ ΔΕ Μαρμαρίου Δή-
μου Καρύστου (ΨΤΘ046ΜΤΛΒ-ΒΗΟ)

Αριθμ. 7990 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΗΡΥΞΗΣ Άνω Μέλπειας Δή-
μου Οιχαλίας (ΨΡΞΜ46ΜΤΛΒ-Ψ3Σ)

Αριθμ. 8135 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΗΡΥΞΗΣ Κοιν Χωσιαρίου Δή-
μου Ανατολικής Μάνης (ΨΦΓ746ΜΤΛΒ-8ΗΞ)

Αριθμ. ΓΓ 13373 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΗΡΥΞΗΣ ΔΕ Δήμου Αρ-
χαίας Ολυμπίας (6Σ5646ΜΤΛΒ-ΞΗΧ)

Αριθμ. ΓΓ 13374 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΗΡΥΞΗΣ ΔΕ Νηλέως 
και Κηρέως Δήμου Λίμνης Μαντουδίου Αγ. Άννας (ΡΥ-
ΟΒ46ΜΤΛΒ-19Λ)

Αριθμ. ΓΓ13370 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΗΡΥΞΗΣ ΔΕ Κηφισιάς Δή-
μου Κηφισιάς (ΩΖΜΑ46ΜΤΛΒ-5ΓΧ)

Αριθμ. 6138 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΚΗΡΥΞΗΣ Δήμου 
Μεγαρέων (ΨΧ6Τ46ΜΤΛΒ-Ψ55)

9. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ-
πολογισμού, όπως βεβαιώνεται με την υπό στοιχεία 
Φ.1/Γ/621/119123/Β1/22-9-2021 εισήγηση της Γενικής 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής

Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης εφαρμόζονται 
για όσους επλήγησαν από τις πυρκαγιές που εκδηλώ-
θηκαν σε περιοχές της ελληνικής επικράτειας από την 
1η Μαΐου 2021 έως και τη 2α Σεπτεμβρίου 2021 και πε-
ριήλθαν εξ αυτού του λόγου σε κατάσταση αδυναμίας 
και των οποίων η μόνιμη (1η) κατοικία έχει καταστραφεί 

ολοσχερώς ή έχει υποστεί τέτοιας έκτασης λειτουργικές 
ζημιές που την καθιστούν μη κατοικήσιμη, ή η επιχεί-
ρηση γονέα ή του αιτούντα μετεγγραφή/μετακίνηση 
(αγροτική, κτηνοτροφική ή άλλου είδους επιχείρηση) 
έχει καταστραφεί ολοσχερώς, εξαιτίας του συμβάντος 
των πυρκαγιών, σύμφωνα με το άρθρο 22 της από 
13-8-2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έκτακτα 
μέτρα για την αποτελεσματική προστασία και την ταχεία 
αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, την άμεση 
στήριξη των πληγέντων από τις πυρκαγιές του Ιουλίου/
Αυγούστου 2021 και συναφείς διατάξεις» (Α’ 143), όπως 
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4824/2021(Α’ 156).

Ως περιοχές που υπέστησαν ζημιές από τις εν λόγω 
πυρκαγιές θεωρούνται οι πληγείσες Δημοτικές ενότητες 
των Δήμων:

- Αιγιαλείας της περιφερειακής ενότητας Αχαΐας
- Άκτιου Βόνιτσας της περιφερειακής ενότητας Αιτωλ/

νίας
- Ανατολικής Μάνης της περιφερειακής ενότητας Λα-

κωνίας
- Αρχαίας Ολυμπίας της περιφερειακής ενότητας Ηλείας
- Αχαρνών της περιφερειακής ενότητας Αν. Αττικής
- Γορτυνίας της περιφερειακής ενότητας Αρκαδίας
- Διονύσου της περιφερειακής ενότητας Αν. Αττικής
- Δωρίδος της περιφερειακής ενότητας Φωκίδας
- Ερυμάνθου της περιφερειακής ενότητας Αχαΐας
- Ιστιαίας-Αιδηψού της περιφερειακής ενότητας Ευ-

βοίας
- Καρύστου της περιφερειακής ενότητας Ευβοίας
- Κηφισιάς της περιφερειακής ενότητας Βορείου τομέα 

Αθήνας
- Λαυρεωτικής της περιφερειακής ενότητας Αν. Αττικής
- Λοκρών της περιφερειακής ενότητας Φθιώτιδας
- Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων της 

περιφερειακής ενότητας Κορινθίας
- Μάνδρας Ειδυλλίας της περιφερειακής ενότητας Δυ-

τικής Αττικής
- Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας της περιφερεια-

κής ενότητας Ευβοίας
- Μεγαλουπόλεως της περιφερειακής ενότητας Αρ-

καδίας
- Μεγαρέων της περιφερειακής ενότητας Δυτικής Ατ-

τικής
- Οιχαλίας της περιφερειακής ενότητας Μεσσηνίας
- Πατρέων της περιφερειακής ενότητας Αχαΐας
- Πύλου - Νέστορος της περιφερειακής ενότητας Μεσ-

σηνίας
- Πύργου της περιφερειακής ενότητας Ηλείας
- Ρόδου της περιφερειακής ενότητας Ρόδου
- Ωρωπού της περιφερειακής ενότητας Αττικής

Άρθρο 2
Στέγαση και σίτιση δικαιούχων φοιτητών

Στις αιτήσεις που υποβάλλουν οι δικαιούχοι του άρ-
θρου 1 της παρούσας απόφασης για στέγαση σε φοιτη-
τικές εστίες και σίτιση στις λέσχες των Α.Ε.Ι. που φοιτούν, 
λαμβάνεται υπόψη η ιδιότητα του πληγέντος, παράλληλα 
με τις άλλες κατηγορίες δικαιούχων.

Τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται στο οικείο 
Α.Ε.Ι.-Λέσχη και είναι τα ακόλουθα:
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1. Αίτηση.
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
3. 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 ή του αιτούντα μετεγγραφή/μετακίνηση 
(αγροτική, κτηνοτροφική ή άλλου είδους επιχείρηση) 
έχει καταστραφεί ολοσχερώς, εξαιτίας του συμβάντος 
των πυρκαγιών.

Σε αποκλειστική προθεσμία έξι (6) μηνών από την 
κατάθεση της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης, οφείλει ο 
δικαιούχος 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.

Ειδικά για τις λέσχες δεν απαιτούνται τα δικαιολογη-
τικά της περ. β’ (Ε1 και βεβαίωση Δ.Ο.Υ.), αλλά αρκεί η 
υπεύθυνη δήλωση της περ. α’.

Άρθρο 3
Μετεγγραφές δικαιούχων φοιτητών

Α. Οι δικαιούχοι του άρθρου 1 της παρούσας απόφα-
σης μπορούν να υποβάλουν αίτηση μετεγγραφής/με-
τακίνησης ηλεκτρονικά, εφόσον φοιτούν και δεν έχουν 
υπερβεί τα υποχρεωτικά εξάμηνα φοίτησης για τη λήψη 
πτυχίου ή εφόσον εισαχθούν το ακαδημαϊκό έτος 2021-
2022 σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.) της χώ-
ρας, στην πλησιέστερη στην κύρια κατοικία των ιδίων 
ή συγγενούς έως και δεύτερου βαθμού ή του κηδεμόνα 
τους, αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα Α.Ε.Ι., εφόσον πληρούν 
τη βάση μετεγγραφής της περ. δ’ του άρθρου 72 του ν. 
4692/2020 (Α’ 111). Σε περίπτωση κατά την οποία δεν 
υπάρχει αντίστοιχο Τμήμα Α.Ε.Ι. στην Περιφερειακή Ενό-
τητα, με εκείνο του Τμήματος εισαγωγής ή φοίτησής τους 
ή δεν πληρούν τη βάση μετεγγραφής της περ. δ’ του 
άρθρου 72 του ν. 4692/2020 τότε οι φοιτητές αυτού δύ-
νανται να υποβάλλουν αίτηση μετακίνησης σε Τμήμα του 
ίδιου επιστημονικού πεδίου για το οποίο συγκεντρώνουν 

τα μόρια της βάσης εισαγωγής κατά το έτος εγγραφής 
του στο Τμήμα προέλευσης.

Η μετεγγραφή ή μετακίνηση γίνεται καθ’ υπέρβαση 
του εκάστοτε προβλεπόμενου αριθμού μετεγγραφό-
μενων ή μετακινούμενων. Αρμόδια για την εξέταση των 
αιτήσεων μετεγγραφής ή μετακίνησης είναι η Επιτροπή 
της παρ. 5 του άρθρου 79 του ν. 4692/2020.

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

γησαν κατά τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν από την 1η 
Μαΐου 2021 έως και τη 2α Σεπτεμβρίου 2021, υποβάλλο-
νται στην αρμόδια σύμφωνα με τα ανωτέρω Επιτροπή, 
σε ημερομηνίες και διαδικασία που θα ανακοινωθούν με 
δελτίο τύπου στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας 
και Θρησκευμάτων, μαζί με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1) Τα έντυπα Ε1 και Ε9 έτους 2020 του ιδίου εφόσον 
ο αιτών/ούσα είναι έγγαμος/η ή άγαμος/η άνω των 25 
ετών ή του γονέα προς απόδειξη της μόνιμης κατοικί-
ας, του προστατευόμενου μέλους και της περιουσιακής 
κατάστασης.

2) Βεβαίωση από τον αρμόδιο φορέα (Υπουργείο και 
περιφέρεια) για την πιστοποίηση της καταστροφής της 
οικίας ή της επιχείρησης στην οποία να αναγράφεται και 
η ημερομηνία της πυρκαγιάς.

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

4) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
5) Πιστοποιητικό απόδειξης της συγγένειας εφόσον 

η αίτηση για μετεγγραφή αφορά στον τόπο της κύριας 
κατοικίας συγγενούς έως και β’ βαθμού καθώς και το 
έντυπο Ε1 έτους 2020 του συγγενούς συνοδευόμενο από 
υπεύθυνη δήλωση αποδοχής της φιλοξενίας.

Μετά την εξέταση των αιτήσεων από την αρμόδια Επι-
τροπή τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στους ενδι-
αφερόμενους με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
και μέσω της πλατφόρμας που υπέβαλαν την αίτηση.

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, 12 Οκτωβρίου 2021

Ο Υφυπουργός

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ   

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