
Προς τον Υπουργό Παιδείας,  Έρευνας και Θρησκευμάτων 
κ. Κωνσταντίνο Γαβρόγλου 

Κύριε Υπουργέ, 

με την παρούσα επιστολή, ως Συντονιστική Επιτροπή Κατοίκων Ματιού (ΣΕΚΜΑ),  θέλουμε να σας 

ενημερώσουμε για τις επιβαρυντικές συνέπειες που υφίστανται οι οικογένειες που επλήγησαν από 

τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018, λόγω  καθυστέρησης στην ενεργοποίηση  των 

διαδικασιών μετεγγραφών φοιτητών, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 1.β. του άρθρου 16 

της από 26-7-2018 Π.Ν.Π. (138 Α΄).  

Πιο συγκεκριμένα,  

 στην Π.Ν.Π. ορίζεται ότι, τα τέκνα οικογενειών που περιήλθαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης 

λόγω της πυρκαγιάς της 23ης Ιουλίου 2018, που φοιτούν σε Τμήματα Α.Ε.Ι., μετεγγράφονται με 

αίτησή τους στην πλησιέστερη στην οικογενειακή κατοικία τους αντίστοιχη Σχολή. Επίσης στη 

παρ. 2 του ιδίου άρθρου, αναφέρεται ότι με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων, καθορίζονται τα δικαιολογητικά που υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι και κάθε 

σχετικό θέμα. 

 Κατ΄ εξουσιοδότηση της Π.Ν.Π., εκδόθηκε η με Α.Π.129851/Ζ1/30-7-2018 Απόφαση Υπουργού 

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, όπου περιορίστηκε το πεδίο εφαρμογής σε τέκνα 

θανόντων η με κατεστραμμένες κατοικίες. Στο άρθρο 3 της απόφασης περιγράφεται η 

διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τις μετεγγραφές των δικαιούχων φοιτητών. 

Ειδικότερα στην παρ. Α του άρθρου 3 αναφέρεται ότι «Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά 

τον μήνα Οκτώβριο, μαζί με τις λοιπές αιτήσεις μετεγγραφών …».   

 Υπενθυμίζουμε ότι εκκρεμεί η έκδοση Υπουργικής Απόφασης σχετικά με τη δέσμευση σας στο 

από 30 Αυγούστου 2018 Δελτίο Τύπου, για επέκταση του μέτρου στήριξης των πληγέντων όσον 

αφορά μόνο τις μετεγγραφές, σε όλους τους μόνιμους κατοίκους της πληγείσας περιοχής. 

Μέχρι σήμερα, και ενώ τελείωσε η προθεσμία υποβολής των λοιπών αιτήσεων μετεγγραφών,  δεν 

είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων μετεγγραφών πυροπλήκτων φοιτητών.  Στην κατ΄ επανάληψη 

τηλεφωνική επικοινωνία με εκπροσώπους του Υπουργείου Παιδείας για το ζήτημα, ενώ υπάρχει η 

διαβεβαίωση ότι το θέμα θα διευθετηθεί άμεσα, δεν ορίζεται τίποτα συγκεκριμένο για την επίλυσή 

του, παρόλο που έχει παρέλθει ένας μήνας από την έναρξη υποβολής αιτήσεων των λοιπών 

μετεγγραφών και έχουν ήδη ανακοινωθεί και τα αποτελέσματα αυτών. 

Παρατηρείται επομένως, πλήρης ανακολουθία μεταξύ των δεσμεύσεων και των πράξεων του 

Υπουργείου για το θέμα των μετεγγραφών πυρόπληκτων φοιτητών.  

Έχουν περάσει ήδη 110 ημέρες από τη θεσμοθέτηση των μέτρων στήριξης των πυρόπληκτων μετά 

την καταστροφική πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου και καμία μετεγγραφή πυρόπληκτου φοιτητή δεν έχει 

πραγματοποιηθεί, ούτε υπάρχει χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση του μέτρου. Αποτέλεσμα 

αυτού είναι οι οικογένειες που τα σπίτια τους επλήγησαν από τη πυρκαγιά, εκτός του ότι καλούνται 

να αντιμετωπίσουν τις έκτακτες ανάγκες στις οποίες περιήλθαν, υποχρεούνται να διατηρούν 

φοιτητικά σπίτια και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας, με επιπλέον οικονομική, αλλά και ψυχολογική 

επιβάρυνση όλων των μελών των οικογενειών.  Ο χρόνος περνάει και όταν τελικά ολοκληρωθούν οι 



μετεγγραφές, οι φοιτητές θα έχουν χάσει μεγάλο αριθμό από παραδόσεις και υποχρεωτικά 

μαθήματα και θα υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να χάσουν το εξάμηνο.  

Κύριε Υπουργέ,  παρακαλούμε  για την τήρηση των δεσμεύσεων σχετικά με το θέμα των 

μετεγγραφών πυρόπληκτων φοιτητών και την άμεση ενεργοποίηση της διαδικασίας, ώστε να  

υπάρξει  το συντομότερο δυνατόν  μικρή έστω ανακούφιση των πληγέντων από τις συνέπειες της 

καταστροφής που ζήσαμε το καλοκαίρι. 

 

Συντονιστική Επιτροπή Κατοίκων Ματιού (ΣΕΚΜΑ) 
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