
 

Μέγαξα, 24 Απξηιίνπ 2018 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Εηζαγωγή ζηελ Τξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε καζεηώλ πνπ 

πιήηηνληαη από θπζηθέο θαηαζηξνθέο 

Ο Δήκαξρνο Μεγαξέωλ θ. Γξεγόξεο Σηακνύιεο δεηεί κε 

ζρεηηθό έγγξαθν ζηνλ Υπνπξγό Παηδείαο, νη καζεηέο θαη 

καζήηξηεο ηεο ηειεπηαίαο ηάμεο θαη νη απόθνηηνη ηνπ Δήκνπ 

Μεγαξέωλ,  πνπ επιήγεζαλ από ηηο πιεκκύξεο ηεο 15
εο

 

Ννεκβξίνπ 2017, λα κπνξνύλ λα εηζάγνληαη θαζ΄ππέξβαζε ηωλ 

εηζαθηέωλ ζηα ΑΕΙ θαη ΤΕΙ ηεο ρώξαο.  

          Ο Δήκαξρνο ζηελ επηζηνιή ηνπ αλαθέξεη: 

« Αμηόηηκε θύξηε Υπνπξγέ, 

 Σύκθσλα κε: α) ην άξζξν 74 παξ.4 ηνπ Ν. 4485/2017 

(ΦΕΚ 114/η.Α΄/04-08-2017)  «Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο 

αλώηαηεο εθπαίδεπζεο, ξπζκίζεηο γηα ηελ έξεπλα θαη άιιεο 

δηαηάμεηο» θαη β) ην άξζξν 32 ηνπ Ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/η.Α΄/02-

03-2018) «Ίδξπζε Παλεπηζηεκίνπ Δπηηθήο Αηηηθήο θαη άιιεο 

δηαηάμεηο», έρνπλ ςεθηζηεί δηαηάμεηο πνπ αθνξνύλ ζηελ εηζαγσγή 

θαζ' ππέξβαζε ηνπ αξηζκνύ εηζαθηέσλ ησλ καζεηώλ ηεο ηειεπηαίαο 

ηάμεο θαη ησλ απνθνίησλ ησλ ΓΕΛ θαη ησλ ΕΠΑΛ πεξηνρώλ πνπ 

πιήηηνληαη από θπζηθέο θαηαζηξνθέο, ηδίσο από θαηαζηξνθηθνύο 

ζεηζκνύο θαη πιεκκύξεο (Λέζβνπ, Φίνπ, Οηλνπζώλ, Χαξώλ) ζε 

Σρνιέο, Τκήκαηα θαη εηζαγσγηθέο θαηεπζύλζεηο ησλ Α.Ε.Ι. ησλ 

Αλώηαησλ Εθθιεζηαζηηθώλ Αθαδεκηώλ, ησλ Τ.Ε.Ι., ηεο 

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., ζε Αλώηαηα Σηξαηησηηθά Εθπαηδεπηηθά Ιδξύκαηα 

(Α.Σ.Ε.Ι.), Αλώηεξεο Σηξαηησηηθέο Σρνιέο Υπαμησκαηηθώλ 

(Α.Σ.Σ.Υ.), Σρνιέο ηεο Αζηπλνκηθήο θαη Ππξνζβεζηηθήο 

Αθαδεκίαο, θαζώο θαη ηεο Αθαδεκίαο Εκπνξηθνύ Ναπηηθνύ. 

 

 Ο Δήκνο Μεγαξέσλ (Δεκνηηθή ελόηεηα Μεγάξσλ θαη 

Δεκνηηθή Ελόηεηα Νέαο Πεξάκνπ) ζηηο 15 Ννεκβξίνπ 2017 επιήγε 

από αθξαία θαηξηθά θαηλόκελα (πιεκκύξα) θαη έρεη θεξπρζεί ζε 

θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ζύκθσλα κε 

όζα νξίδνληαη ζην Ν. 3013/2002 (απνθάζεηο 8093/15-11-2017 θαη 

8120/15-11-2017 ηνπ Γεληθνύ Γξαµµαηέα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο). 



 

 Σύκθσλα κε ηα αλσηέξσ, παξαθαινύκε όπσο νη 

καζεηέο/ηξηεο ηεο ηειεπηαίαο ηάμεο θαη νη απόθνηηνη ηνπ Δήκνπ 

καο λα κπνξνύλ λα εηζάγνληαη θαζ' ππέξβαζε ηνπ αξηζκνύ 

εηζαθηέσλ, εθηόο από ηηο Σρνιέο, Τκήκαηα θαη εηζαγσγηθέο 

θαηεπζύλζεηο ησλ Α.Ε.Ι. θαη ησλ Αλώηαησλ Εθθιεζηαζηηθώλ 

Αθαδεκηώλ (ΦΕΚ 38/η.Α΄/02-03-2018, άξζξ. 42)  θαη  ζε Σρνιέο, 

Τκήκαηα ησλ Τ.Ε.Ι., ηεο Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., ζε Αλώηαηα Σηξαηησηηθά 

Εθπαηδεπηηθά Ιδξύκαηα (Α.Σ.Ε.Ι.), Αλώηεξεο Σηξαηησηηθέο Σρνιέο 

Υπαμησκαηηθώλ (Α.Σ.Σ.Υ.), Σρνιέο ηεο Αζηπλνκηθήο θαη 

Ππξνζβεζηηθήο Αθαδεκίαο, θαζώο θαη ηεο Αθαδεκίαο Εκπνξηθνύ 

Ναπηηθνύ, όπσο έρεη ήδε ςεθηζηεί θαη γηα ηνπο /ηηο καζεηέο/ηξηεο 

θαη απνθνίηνπο πνπ πξνέξρνληαη από ηα λεζηά Λέζβν, Φίν, 

Οηλνύζεο θαη Χαξά, πνπ επιήγεζαλ από ζεηζκνύο 

(ΦΕΚ 114/η.Α΄/04-08-2017, άξζξ. 74, παξ. 4 & ΦΕΚ 38/η.Α΄/02-

03-2018, άξζξ. 32). 

 Με ηελ βεβαηόηεηα όηη ζα ηθαλνπνηεζεί ην δίθαην αίηεκά 

καο, ζαο επραξηζηνύκε εθ ηωλ πξνηέξωλ.» 

 

Εκ του Γραφείου Επικοινωνίασ 
& Δημοςίων Σχέςεων 

 
 


