
 

Μζγαρα, 23 Ιουλίου 2018 

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

Ο Διμαρχοσ Μεγαρζων κ. Γρθγόρθσ ταμοφλθσ με ζγγραφό του ςτον Τπουργό 

Παιδείασ κ. Γαβρόγλου ηθτεί τθν μοριοδότθςθ των μακθτών του Διμου 

Μεγαρζων που ςυμμετείχαν ςτισ Πανελλινιεσ εξετάςεισ του 2018 για τθν 

ειςαγωγι τουσ ςτθν Σριτοβάκμια εκπαίδευςθ. 

Σθν Πζμπτθ 19 Ιουλίου 2018 ο Διμαρχοσ Μεγαρζων κ. Γρθγόρθσ ταμοφλθσ 

με επιςτολι του, που απθφκυνε ςτον Τπουργό Παιδείασ, Ερευνασ & Θρθςκευμάτων, 

ηθτεί τθν μοριοδότθςθ των μακθτϊν του Διμου Μεγαρζων που ςυμμετείχαν ςτισ 

Πανελλινιεσ του 2018, για τθν ειςαγωγι τουσ ςτθν Σριτοβάκμια εκπαίδευςθ. 

«Οι καταςτροφικζσ πλθμφρεσ και τα ζντονα καιρικά φαινόμενα του 

Νοεμβρίου 2017 ςτο Διμο Μεγαρζων προκάλεςαν αρνθτικζσ επιπτϊςεισ ςτθν 

ομαλι φοίτθςθ και προετοιμαςία των μακθτϊν», υπογραμμίηει ο κ. ταμοφλθσ 

υποςτθρίηοντασ ότι προςβλζπει ςτθν δίκαιθ αντιμετϊπιςθ των μακθτϊν του Διμου 

Μεγαρζων οι οποίοι πράγματι αντιμετϊπιςαν μεγάλα προβλιματα κατά το 

διάςτθμα τθσ προετοιμαςίασ τουσ. 

Σο πλιρεσ κείμενο τθσ επιςτολισ του κ. ταμοφλθ ςτον Τπουργό αναφζρει: 

«Αξιότιμε κ.                    Τπουργζ, 

Οι καταςτροφικζσ πλθμμφρεσ και τα ζντονα καιρικά φαινόμενα του Νοεμβρίου 2017 ςτο 

Διμο Μεγαρζων προκάλεςαν αρνθτικζσ επιπτϊςεισ ςτθν ομαλι φοίτθςθ και προετοιμαςία 

των μακθτϊν για τισ Πανελλαδικζσ Εξετάςεισ 2018. 

Ο Διμοσ Μεγαρζων με αποφάςεισ του Γενικοφ Γραμματζα Πολιτικισ Προςταςίασ (8093/15-

11-2017, 8120/15-11-2017, 3448/14-5-2018 &3487/14-5-2018) κθρφχκθκε ςε κατάςταςθ 

ζκτακτου ανάγκθσ ζωσ 15 Νοεμβρίου 2018. 

Λαμβάνοντασ υπόψθ τα παραπάνω και εν όψει  ρυκμίςεων του Τπουργείου Παιδείασ που 

αφοροφν ςτο ποςοςτό κακ’ υπζρβαςθ του αρικμοφ ειςακτζων ςτθν Σριτοβάκμια 

Εκπαίδευςθ πλθγζντων περιοχϊν από καταςτροφικά φαινόμενα ςασ γνωρίηουμε τα 

παρακάτω: 



1. Αποτελεί θκικι υποχρζωςθ τθσ Πολιτείασ να ςυμπεριλάβει ςτθν ειδικι ρφκμιςθ του 

“Προςαυξθμζνου Ποςοςτοφ Ειςακτζων ςτθν Σριτοβάκμια Εκπαίδευςθ” τουσ 

μακθτζσ του Διμου Μεγαρζων. 

2. Αποτελεί θκικι υποχρζωςθ τθσ Πολιτείασ θ δίκαιθ αντιμετϊπιςθ των μακθτϊν των 

πλθγζντων περιοχϊν  μεταξφ τουσ, ορίηοντασ κοινό ςυντελεςτι προςαφξθςθσ 

μορίων. 

Προκειμζνου να επιτευχκοφν τα παραπάνω και να αποφευχκοφν αρνθτικζσ αντιδράςεισ 

γονζων, όπωσ αυτζσ που δθμιουργικθκαν μεταξφ ςειςμόπλθκτων κατοίκων των νθςιϊν 

Λζςβου- Χίου μετά τθ ςχετικι Απόφαςθ 2895/21-10-2017 του Τπουργείου Παιδείασ. 

Προτείνουμε: 

 Να οριςτεί κοινόσ ςυντελεςτισ προςαφξθςθσ μορίων 1,3  για όλουσ τουσ μακθτζσ 

των πλθγζντων περιοχϊν από καταςτροφικά φαινόμενα 

 Να οριςτεί ποςοςτό κακ’υπζρβαςθ του αρικμοφ ειςακτζων ςτθν Σριτοβάκμια 

Εκπαίδευςθ τουλάχιςτον 1,5% 

 ε περίπτωςθ αναγκαιότθτασ-επιλογισ του Τπουργείου Παιδείασ διαφορετικισ 
αντιμετϊπιςθσ των μακθτϊν εντόσ πλθγζντων περιοχϊν, να καταμεριςτεί ςε 
διαφορετικζσ ηϊνεσ ο επιπλζον αρικμόσ ειςακτζων μακθτϊν και όχι το ποςοςτό 
προςαφξθςθσ μορίων ςφμφωνα με τον παρακάτω πίνακα. 
 

 ΠΟΟΣΟ ΚΑΘ΄ΤΠΕΡΒΑΗ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜΟΤ ΕΙΑΚΣΕΩΝ ΣΗΝ ΣΡΙΣΟΒΑΒΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 
τουλάχιςτον 1,50% 

(ΠΡΟΑΤΞΗΗ ΕΙΑΚΣΕΩΝ) 

ΠΟΟΣΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 

ΠΟΟΣΟ 1,50% 
κακϋ υπζρβαςθ του αρικμοφ ειςακτζων 

 
(όπωσ ΦΕΚ 2895/21-8-2017 για ςειςμόπλθκτουσ 
Λζςβου -Χίου) 

ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΑΚΣΕΩΝ  ΧΟΛΗ   π.χ. 170 
170 χ 1,50%=2,7     δθλ. 3 επιπλζον ειςακτζοι 

 
(όπωσ ΦΕΚ 2895/21-8-2017 για ςειςμόπλθκτουσ  
Λζςβου-Χίου) 

 
 
 

 ΚΟΙΝΟ  ΤΝΣΕΛΕΣΗ ΠΡΟΑΤΞΗΗΗ ΜΟΡΙΩΝ 1,3 
(ΑΤΞΗΗ ΜΟΡΙΩΝ) 

ΤΝΣΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 

ςυντελεςτισ προςαφξθςθσ μορίων 1.3 
(κοινόσ για όλεσ τισ πλθγείςεσ περιοχζσ) 

Μακθτισ π.χ. με 15.000 μόρια με τθν προςαφξθςθ  
15.000 χ 1.3=19.450 

 
 
 

 ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΙΑΚΣΕΩΝ Ε ΖΩΝΕ 
(ΑΤΞΗΗ ΜΟΡΙΩΝ) 

ΖΩΝΕ ΠΟΟΣΟ ΖΩΝΗ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 

ΖΩΝΗ Αϋ 
(πολφ ιςχυρζσ επιπτώςεισ από 
τα καταςτροφικά φαινόμενα) 

Ποςοςτό π.χ. 60% 
Επί του αρικμοφ των επιπλζον 
ειςακτζων 

π.χ. 3 επιπλζον ειςακτζοι χ 60% =1,8  
δθλ. 2 από τθ ΖΩΝΗ Αϋ 



ΖΩΝΗ Βϋ 
(ιςχυρζσ επιπτώςεισ από τα 
καταςτροφικά φαινόμενα) 

Ποςοςτό π.χ. 40% 
Επί του αρικμοφ των επιπλζον 
ειςακτζων 

π.χ. 3 επιπλζον ειςακτζοι  χ 40% =1,2  
δθλ. 1 από τθ ΖΩΝΗ Βϋ 

 

Αξιότιμε κ. Τπουργζ, 

Είμαςτε βζβαιοι ότι θ παροφςα επιςτολι προςβλζπει ςτθν δίκαιθ αντιμετϊπιςθ των 
μακθτϊν του Διμου Μεγαρζων που ζλαβαν μζροσ ςτισ ςτισ Πανελλαδικζσ Εξετάςεισ 2018 
και κα τφχει τθν αποδοχι ςασ. 

 

Εκ του Γραφείου Επικοινωνίασ 
& Δθμοςίων χζςεων 

 


