
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1 Διαπιστωτική απόφαση για την υπαγωγή του 

Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επι-
κοινωνιακών Συστημάτων της Πολυτεχνικής Σχο-
λής του Πανεπιστημίου Αιγαίου στις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 46 του ν. 4485/2017 (Α΄114).

2 Καθορισμός: α) των φορέων υποδοχής β) των 
απαιτούμενων δικαιολογητικών γ) του τρόπου 
βεβαίωσης της αιτίας του θανάτου δ) της σειράς 
προτεραιότητας των δικαιούχων δ) της προθεσμί-
ας και της διαδικασίας υποβολής των δικαιολογη-
τικών και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας 
σχετικά με το δικαίωμα διορισμού σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 17 της Πράξης Νομοθε-
τικού Περιεχομένου της 26ης Ιουλίου 2018 «Έκτα-
κτα μέτρα για τη στήριξη των πληγέντων και την 
αποκατάσταση ζημιών από τις πυρκαγιές που 
έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 
23 και 24 Ιουλίου 2018» (ΦΕΚ 138/Α’/26-7-2018).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. 134315/Ζ1 (1)
Διαπιστωτική απόφαση για την υπαγωγή του 
Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επι-
κοινωνιακών Συστημάτων της Πολυτεχνικής Σχο-
λής του Πανεπιστημίου Αιγαίου στις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 46 του ν. 4485/2017 (Α΄114). 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 46 του 

ν. 4485/2017 (Α΄ 114) «Οργάνωση και λειτουργία της 
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις» και της παρ. 4 του άρθρου 20 του 
ν. 2690/1999 (Α΄45).

2. Το π.δ. 125/2016 (Α΄210) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» και το π.δ. 

18/2018 (Α΄31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευ-
νας και Θρησκευμάτων».

3. Το αριθμ. 7085/22-11-2017(ΥΠ.Π.Ε.Θ. Γρ. Υπουργού 
10773/23-11-17) έγγραφο του Πανεπιστημίου Αιγαίου 
(συνεδρίαση Συγκλήτου 29η/26.10.2017-θέμα 5.7), ύστε-
ρα από εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανι-
κών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων 
της Πολυτεχνικής Σχολής του ιδρύματος (συνεδρίαση 
5/4-10-2017).

4. Το αριθμ. 36425/Ζ1/02-03-18 έγγραφο προς την 
Πρόεδρο της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης 
της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.), με 
το οποίο ζητείται η διατύπωση γνώμης από την Αρχή 
για την πλήρωση των κριτηρίων της παρ.1 του άρθρου 
46 του ν. 4485/2017 και την υπαγωγή Τμημάτων της 
Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου στις 
παραπάνω διατάξεις.

5. Το αριθμ. 36428/Ζ1/2-3-2018 έγγραφο προς τo 
Εθνικό Συμβούλιο Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώ-
πινου Δυναμικού (Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ.), με το οποίο ζητείται η 
διατύπωση γνώμης για την πλήρωση των κριτηρίων της 
παρ.1 του άρθρου 46 του ν. 4485/2017 και την υπαγωγή 
Τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου στις παραπάνω διατάξεις.

6. Το γεγονός ότι παρήλθε άπρακτη η τασσόμενη 
από την παρ. 2 του άρθρου 46 του ν. 4485/2017 προ-
θεσμία για τη διατύπωση γνώμης από την Α.ΔΙ.Π και το 
Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ.

7. Το αριθμ. 273/Υ1/10-07-2018 Υ.Σ. Γρ. Υπουργού, με 
θέμα «Σύνταξη Υπουργικών Αποφάσεων.

8. Την αριθμ. Φ.1/Γ/229/121736/Β1/18-07-2018 εισή-
γηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α΄143), όπως 
ισχύει, του προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οι-
κονομικών Υπηρεσιών του ΥΠ.Π.Ε.Θ., σύμφωνα με την 
οποία από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν 
προκαλείται δαπάνη στον Τακτικό Προϋπολογισμό του 
ΥΠ.Π.Ε.Θ., δεδομένου ότι αφορά στην απονομή ενιαίου 
και αδιάσπαστου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου 
(integrated master) στην ειδικότητα του Τμήματος, επι-
πέδου 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσό-
ντων, διαπιστώνεται:
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Ότι η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου 
σπουδών, που οργανώνεται στο Τμήμα Μηχανικών 
Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων της 
Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου, οδηγεί 
στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπου-
δών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master), στην 
ειδικότητα του Τμήματος, επιπέδου 7 του Εθνικού και 
Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 8 Αυγούστου 2018

Ο Υπουργός

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ   

Ι

 Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/686/οικ.28898 (2)
Καθορισμός: α) των φορέων υποδοχής β) των 
απαιτούμενων δικαιολογητικών γ) του τρόπου 
βεβαίωσης της αιτίας του θανάτου δ) της σειράς 
προτεραιότητας των δικαιούχων δ) της προθε-
σμίας και της διαδικασίας υποβολής των δικαιο-
λογητικών και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρει-
ας σχετικά με το δικαίωμα διορισμού σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 17 της Πράξης Νομοθε-
τικού Περιεχομένου της 26ης Ιουλίου 2018 «Έκτα-
κτα μέτρα για τη στήριξη των πληγέντων και την 
αποκατάσταση ζημιών από τις πυρκαγιές που 
έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 
23 και 24 Ιουλίου 2018» (ΦΕΚ 138/Α'/26-7-2018). 

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 17 της Πράξης Νομοθετικού Περιε-

χομένου της 26ης Ιουλίου 2018 «Έκτακτα μέτρα για τη 
στήριξη των πληγέντων και την αποκατάσταση ζημιών 
από τις πυρκαγιές που έπληξαν περιοχές της Περιφέ-
ρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018» (ΦΕΚ 138/Α'/
26-07-2018),

β. της παρ. 20 του άρθρου 14 του ν. 2266/1994 (ΦΕΚ 
218/Α'/13-12-1994), όπως ισχύει.

2. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τους φορείς υποδοχής, τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά, τον τρόπο βεβαίωσης της αιτίας θανά-
του, τη σειρά προτεραιότητας των δικαιούχων, την προ-
θεσμία και τη διαδικασία υποβολής των δικαιολογητικών 
καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας σχετικά 
με το δικαίωμα διορισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 17 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 
26ης Ιουλίου 2018 «Έκτακτα μέτρα για τη στήριξη των 
πληγέντων και την αποκατάσταση ζημιών από τις πυρ-
καγιές που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής 
στις 23 και 24 Ιουλίου 2018» (ΦΕΚ 138/Α'/26-07-2018), 
ως ακολούθως:

Άρθρο 1 
Φορείς Υποδοχής - Δικαιούχοι διορισμού - 
Έκταση εφαρμογής

1. Καθορίζουμε ως δικαιούχους διορισμού στο Δημό-
σιο, τα ν.π.δ.δ., τους ΟΤΑ α' και β' βαθμού και τους φορείς 
του ευρύτερου δημόσιου τομέα της παρ.1 άρθρου 14 
του ν. 2190/1994 όπως ισχύει, εκτός των εταιρειών του 
Κεφαλαίου Β' του ν. 3429/2005, ένα (1) μέλος της οικο-
γένειας θανόντος εξαιτίας των πυρκαγιών που έπληξαν 
περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 
2018, μέχρι β' βαθμού συγγένειας με αυτόν ή ο/η σύζυ-
γος ή το πρόσωπο με το οποίο είχαν συνάψει σύμφωνο 
συμβίωσης.

2. Το δικαίωμα διορισμού παρέχεται και στα άτομα τα 
οποία υπέστησαν σοβαρά εγκαύματα και νοσηλεύτηκαν 
σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) ή προκύπτει πο-
σοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, συνεπεία των πυρ-
καγιών που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής 
στις 23 και 24 Ιουλίου 2018. Σε περίπτωση που δεν είναι 
δυνατός ο διορισμός τους, για λόγους υγείας, το δικαί-
ωμα διορισμού μεταβιβάζεται στον ή στη σύζυγό τους 
ή στο πρόσωπο με το οποίο έχουν συνάψει σύμφωνο 
συμβίωσης ή σε ένα τέκνο τους.

Άρθρο 2 
Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Για τον κατά τα ανωτέρω διορισμό ο ενδιαφερόμενος 
θα πρέπει να προσκομίσει τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α. Αίτηση για το διορισμό του στην οποία θα προσδιορί-
ζεται ο νομός σε υπηρεσία ή φορέα εντός του οποίου επι-
θυμεί να διοριστεί. Στην αίτηση πρέπει να δηλώνεται, υπεύ-
θυνα, ο τόπος του συμβάντος εφόσον τούτο δεν προκύπτει 
από τη βεβαίωση του άρθρου 3 της απόφασης αυτής. 

Η κατά τα ανωτέρω αίτηση συνεπάγεται την αυτοδί-
καιη και αμετάκλητη παραίτηση του διοριζομένου από 
τυχόν οικονομικές απαιτήσεις καθώς και την αναστολή 
του συνταξιοδοτικού του δικαιώματος, από την ημερο-
μηνία διορισμού.

β. Υπεύθυνη δήλωση όλων των λοιπών συγγενών, δι-
καιούχων διορισμού βάσει των διατάξεων της παρούσας, 
που προηγούνται του αιτούντος στη σειρά διορισμού, 
για την παραίτησή τους από το ως άνω δικαίωμα υπέρ 
του αιτούντος το διορισμό και υπεύθυνη δήλωση του 
αιτούντος το διορισμό ότι δεν διορίστηκε βάσει των 
διατάξεων αυτών άλλος δικαιούχος και ότι έχουν προ-
σκομιστεί οι δηλώσεις παραίτησης από το δικαίωμα για 
διορισμό δικαιούχων που προηγούνται του αιτούντος 
στη σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με το άρθρο 4 της 
παρούσας.

γ. Τους τίτλους σπουδών του.
δ. Ληξιαρχική πράξη θανάτου, σύμφωνα με τα οριζό-

μενα στο άρθρο 3 της παρούσας απόφασης.
ε. Βεβαίωση νοσηλευτικού ιδρύματος από την οποία 

να προκύπτει η νοσηλεία σε ΜΕΘ στο χρονικό διάστημα 
αμέσως μετά τις πυρκαγιές αυτές ή το ποσοστό αναπη-
ρίας (67% και άνω, βεβαιωμένο από την αρμόδια υγειο-
νομική υπηρεσία του φορέα ασφάλισης του τραυματία), 
καθώς και η αιτία που προκάλεσε τον τραυματισμό για 
τις περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου 1 της παρούσας.
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στ. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του 
Δήμου ή της Κοινότητας από το οποίο να προκύπτει ο 
βαθμός συγγένειας του αιτούντος με τον θανόντα.

ζ. Το σύμφωνο συμβίωσης.

Άρθρο 3 
Τρόπος βεβαίωσης του θανάτου

Η αιτία του θανάτου του συγγενούς του αιτούντος το 
διορισμό και ο τόπος που συνέβη το γεγονός βεβαιώ-
νεται με:

α) πιστοποιητικό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ή άλ-
λης δημόσιας αρχής, που εκδίδεται με βάση την έκθεση 
της ιατροδικαστικής υπηρεσίας, ή β) πιστοποιητικό κρα-
τικού νοσοκομείου.

Άρθρο 4 
Σειρά προτεραιότητας των δικαιούχων

1. Για την άσκηση του δικαιώματος αυτού προηγούνται 
κατά σειρά:

α) ο/η σύζυγος του θανόντος ή το πρόσωπο με το 
οποίο ο θανών ή η θανούσα είχε συνάψει σύμφωνο 
συμβίωσης

β) οι συγγενείς εξ αίματος α' βαθμού του θανόντος
γ) οι συγγενείς εξ αγχιστείας α' βαθμού του θανόντος
δ) οι συγγενείς εξ αίματος β' βαθμού του θανόντος και
ε) οι συγγενείς εξ αγχιστείας β' βαθμού του θανόντος
Μεταξύ συγγενών που εμπίπτουν στην ίδια περίπτω-

ση, προηγείται ο μεγαλύτερος σε ηλικία βάσει της ημε-
ρομηνίας γέννησης.

2. Στην περίπτωση που τα άτομα τα οποία υπέστησαν 
σοβαρά εγκαύματα και νοσηλεύτηκαν σε Μονάδα Εντα-
τικής Θεραπείας (ΜΕΘ) ή προκύπτει ποσοστό αναπηρίας 
τουλάχιστον 67%, συνεπεία των πυρκαγιών που έπληξαν 
περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 
2018 μεταβιβάζουν το δικαίωμα διορισμού τους προη-
γούνται κατά σειρά:

α) ο/η σύζυγος ή το πρόσωπο με το οποίο έχει συνα-
φθεί σύμφωνο συμβίωσης

β) ένα από τα τέκνα τους, μεταξύ των οποίων προη-
γείται το μεγαλύτερο σε ηλικία.

Άρθρο 5 
Υποβολή αιτήσεων

1. Οι δικαιούχοι διορισμού σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρούσας απόφασης υποβάλλουν στο Υπουργείο 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με συστημένη επιστολή 
την αίτηση για διορισμό τους, στην οποία αναφέρονται 
υποχρεωτικά και τα τυπικά τους προσόντα, ο νομός σε 
υπηρεσία του οποίου επιθυμούν να διοριστούν καθώς 

και ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπο τους κώλυμα διορι-
σμού ή πρόσληψης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 
Το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, μεριμνά 
για την εξεύρεση κενών θέσεων σε υπηρεσίες ή φορείς 
στους νομούς για τους οποίους εκδηλώθηκε ενδιαφέ-
ρον για διορισμό, αντίστοιχες με τα τυπικά προσόντα 
των αιτούντων. Το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρό-
τησης καταρτίζει πίνακα με κενές οργανικές θέσεις, τον 
οποίο γνωστοποιεί στους ενδιαφερόμενους. Οι δικαι-
ούχοι, εντός της προθεσμίας που καθορίζεται από το 
Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, υποβάλλουν 
δήλωση στην οποία αναγράφουν μέχρι τρεις (3) φορείς 
προτίμησης για διορισμό μαζί με όλα τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά. Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης διατίθενται για διορισμό οι ανωτέρω 
δικαιούχοι σύμφωνα και με τις δηλώσεις προτίμησης 
τους. Αν υπάρχουν περισσότεροι υποψήφιοι για διορι-
σμό σε θέσεις του ίδιου φορέα και ο αριθμός των θέσεων 
δεν επαρκεί για όλους, η διάθεση γίνεται με βάση την 
οικογενειακή κατάσταση, προηγουμένου του εγγάμου 
με το μεγαλύτερο αριθμό τέκνων και του εγγάμου έναντι 
του αγάμου. Σε περίπτωση σύμπτωσης του ανωτέρω 
κριτηρίου λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία γέννησης, 
προηγουμένου του μεγαλύτερου σε ηλικία.

2. Η αίτηση διορισμού υποβάλλεται εντός ανατρε-
πτικής προθεσμίας πέντε (5) ετών από την ημερομηνία 
θανάτου ή από την ημερομηνία συμπλήρωσης του κατω-
τάτου ορίου ηλικίας για διορισμό ή από την εκπλήρωση 
των στρατιωτικών υποχρεώσεων του αιτούντος.

3. Για το διορισμό των δικαιούχων απαιτείται η συν-
δρομή των γενικών προσόντων διορισμού, σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διατάξεις ή κανονισμούς, καθώς και 
των τυπικών και ειδικών προσόντων που προβλέπονται 
από τις διατάξεις του π.δ. 50/2001 «Καθορισμός των 
προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσι-
ου φορέα», όπως ισχύει και τις οργανικές διατάξεις ή 
κανονισμό του οικείου φορέα.

Άρθρο 6
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 3 Αυγούστου 2018

Η Υπουργός

ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ    


