
 

 
Μζγαρα, 27 Αυγοφςτου 2018  

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

«Προςαφξηςη 20% επί του ςυνόλου των μορίων που ζλαβαν τα τζκνα 

οικογενειών που ςυμμετείχαν ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ του τρζχοντοσ 

ςχολικοφ ζτουσ 2017-2018  και επλήγηςαν κατά τισ πυρκαγιζσ  

τησ 23ησ και 24ησ Ιουλίου 2018» 

 

 

Με τθν υπ’αρικμ. 129851/Η1 απόφαςθ του Υπουργοφ Παιδείασ, κακορίηεται 

το ειδικό ποςοςτό προςαφξθςθσ επί του ςυνόλου των μορίων που ζλαβαν ςτισ 

πανελλαδικζσ εξετάςεισ για ειςαγωγι ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ το ακαδθμαϊκό 

ζτοσ 2018-19 μακθτζσ περιοχϊν που επλιγθςαν κατά τισ πυρκαγιζσ τθσ 23θσ και 

24θσ Ιουλίου 2018. 

Οι διατάξεισ τθσ απόφαςθσ εφαρμόηονται για: α) τα τζκνα κανόντων εξαιτίασ 

των πυρκαγιϊν που ζπλθξαν περιοχζσ τθσ Περιφζρειασ Αττικισ ςτισ 23 και 24 

Ιουλίου 2018, κακϊσ και β) τα τζκνα των οποίων θ μόνιμθ (1θ) κατοικία ζχει 

καταςτραφεί ολοςχερϊσ ι ζχει υποςτεί τζτοιασ ζκταςθσ λειτουργικζσ ηθμιζσ που 

τθν κακιςτοφν μθ κατοικιςιμθ ι θ επιχείρθςθ γονζα ζχει καταςτραφεί ολοςχερϊσ, 

εξαιτίασ του ςυμβάντοσ (πυρκαγιζσ 23θσ και 24θσ Ιουλίου 2018), ςφμφωνα με το 

άρκρο 16 τθσ Πράξθσ Νομοκετικοφ Περιεχομζνου «Ζκτακτα μζτρα για τθ ςτιριξθ 

των πλθγζντων και τθν αποκατάςταςθ ηθμιϊν από τισ πυρκαγιζσ που ζπλθξαν 

περιοχζσ τθσ Περιφζρειασ Αττικισ ςτισ 23 και 24 Ιουλίου 2018» (τ. Αϋ/138).  

Οι παραπάνω δικαιοφχοι που υπζβαλαν αίτθςθ-διλωςθ και ςυμμετείχαν 

ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ τθσ τακτικισ εξεταςτικισ περιόδου του τρζχοντοσ 

ςχολικοφ ζτουσ 2017-2018 ι πρόκειται να ςυμμετζχουν ςτισ επαναλθπτικζσ 

πανελλαδικζσ εξετάςεισ του μθνόσ Σεπτεμβρίου 2018 ειςάγονται ςε ςχολζσ, 

τμιματα και ειςαγωγικζσ κατευκφνςεισ των Α.Ε.Ι. και των Ανϊτατων 

Εκκλθςιαςτικϊν Ακαδθμιϊν, για το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2018-2019, κακ’ υπζρβαςθ του 

ςυνολικοφ αρικμοφ ειςακτζων.  

Για τθν ειςαγωγι ςε Α.Ε.Ι., ςφμφωνα με τα προθγοφμενα, παρζχεται είκοςι 

τοισ εκατό (20%) προςαφξηςη του ςυνόλου των μορίων που ζλαβαν και 

απαραίτθτθ προχπόθεςη είναι φςτερα από την προςαφξηςη να ςυγκεντρώνουν 

αριθμό μορίων τουλάχιςτον ίςο με τα μόρια του τελευταίου ειςαχθζντοσ ςτη 



ςυγκεκριμζνη ςχολή, τμιμα ι ειςαγωγικι κατεφκυνςθ ςτο οικείο ακαδθμαϊκό ζτοσ. 

Για ειςαγωγι ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ με προςαφξθςθ βακμοφ (παρ. 1γϋ 

άρκρου 16 ΠΝΠ) υποβάλλονται ζωσ τισ 15 Σεπτεμβρίου 2018 ςτθ Δ/νςθ 

Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, ςτθν οποία υπάγεται θ ςχολικι μονάδα, όπου ο 

υποψιφιοσ υπζβαλε αίτθςθ διλωςθ ςυμμετοχισ ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ τα 

ακόλουκα δικαιολογθτικά:  

1. Αίτθςθ - διλωςθ υπαγωγισ ςτθν ευνοϊκι διάταξθ.  

2. Κωδικόσ υποψθφίου με τον οποίο ςυμμετείχε ςτισ πανελλαδικζσ ι κα ςυμμετζχει 

ςτισ επαναλθπτικζσ πανελλαδικζσ.  

3. Πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ.  

4. Υπεφκυνθ διλωςθ ότι θ μόνιμθ κατοικία (1θ κατοικία) ζχει καταςτραφεί 

ολοςχερϊσ ι ζχει υποςτεί τζτοιασ ζκταςθσ λειτουργικζσ ηθμιζσ που τθν κακιςτοφν 

μθ κατοικιςιμθ ι ότι θ επιχείρθςθ γονζα ζχει καταςτραφεί ολοςχερϊσ, εξαιτίασ του 

ςυμβάντοσ (πυρκαγιζσ 23θσ και 24θσ Ιουλίου 2018). Σε αποκλειςτικι προκεςμία ζξι 

(6) μθνϊν από τθν κατάκεςθ τθσ αίτθςθσ-υπεφκυνθσ διλωςθσ, οφείλει ο 

δικαιοφχοσ να προςκομίςει και ςχετικι βεβαίωςθ του οικείου διμου από τθν οποία 

να αποδεικνφονται οι ωσ άνω υλικζσ καταςτροφζσ άλλωσ διαγράφεται από το 

Τμιμα Α.Ε.Ι., ςτο οποίο ενεγράφθ εξ’ αιτίασ τθσ προςαφξθςθσ. Στθν περίπτωςθ 

αυτι, εάν ςυγκεντρϊνει χωρίσ τθν προςαφξθςθ ικανό αρικμό μορίων για τθν 

ειςαγωγι ςε άλλθ Σχολι, Τμιμα, ειςαγωγικι κατεφκυνςθ Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α., ςφμφωνα 

με τισ επιλογζσ του ςτο μθχανογραφικό, εγγράφεται ςε αυτό.  

5. Διλωςθ Ε1 του γονζα ςτθ διλωςθ, του οποίου φαίνεται το τζκνο ωσ 

προςτατευόμενο μζλοσ ι του ιδίου του τζκνου αν κάνει αυτοτελι διλωςθ, προσ 

απόδειξθ τθσ μόνιμθσ κατοικίασ ι βεβαίωςθ από τθν αρμόδια Δ.Ο.Υ. από τθν οποία 

να προκφπτει θ ζδρα τθσ επιχείρθςθσ, αν επικαλείται καταςτροφι επιχείρθςθσ, 

ανεξαρτιτωσ του αν θ επιχείρθςθ ανικει ςτον γονζα ςτθ διλωςθ του οποίου το 

τζκνο εμφανίηεται ωσ προςτατευόμενο μζλοσ ι ςτον ζτερο γονζα. Τα 

δικαιολογθτικά αυτά (τθσ περίπτ. 5) απαιτοφνται για τα τζκνα πλθγζντων από τισ 

πυρκαγιζσ – χωρίσ κάνατο γονζα.  

 

Εκ του Γραφείου Επικοινωνίασ 
& Δημοςίων Σχζςεων 

 


