
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για 
τη χορήγηση έκτακτου επιδόματος για τη στήριξη 
των φοιτητών του Πανεπιστημίου Κρήτης και την 
αποκατάσταση των ζημιών που υπέστησαν από 
την πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος 
στην περιοχή της Κνωσού στο Ηράκλειο.

2 Προσωρινή στέγαση φοιτητών του Πανεπιστημί-
ου Κρήτης.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 167688/Ζ1 (1)
Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για 
τη χορήγηση έκτακτου επιδόματος για τη στήρι-
ξη των φοιτητών του Πανεπιστημίου Κρήτης και 
την αποκατάσταση των ζημιών που υπέστησαν 
από την πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις του Ιδρύ-
ματος στην περιοχή της Κνωσού στο Ηράκλειο.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 53 παρ. 1Β’ του ν. 4009/2011 (Α’ 195) 

«Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπου-
δών και διεθνοποίηση των ΑΕΙ».

β) Του άρθρου 1 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α’ 114/4.8.2017) 
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».

γ) Του άρθρου 91 παρ. 1 του ν. 4270/2014 (Α’143), 
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (εν-
σωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό 
και άλλες διατάξεις».

δ) Του άρθρου 90 του Κώδικα, ο οποίος κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98) «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα».

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

3. Την αριθμ. Υ29/9.10.2015 (Β’ 2168) απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπλη-
ρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη».

4. Την έκτακτη περίπτωση της εξαιρετικά επείγουσας 
και απρόβλεπτης ανάγκης αντιμετώπισης των συνεπειών 
της καταστροφικής πυρκαγιάς της 23ης Σεπτεμβρίου 
2018, που έπληξε τις εγκαταστάσεις της φοιτητικής κα-
τοικίας του Πανεπιστημίου Κρήτης στη Λεωφόρο Κνω-
σού στο Ηράκλειο.

5. Το με αριθμ. 12948/26.9.2018 έγγραφο της Διεύθυν-
σης Οικονομικής Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Κρήτης 
για την έκτακτη επιχορήγηση - χρηματοδότηση του Πα-
νεπιστημίου Κρήτης.

6. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρα-
τικού προϋπολογισμού, συνολικού ύψους εκατόν ογδό-
ντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (184.000 €), σύμφωνα με 
την αριθμ. Φ.1/Γ/404/160987/Β1/27-09-2018 εισήγηση 
του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) της Γενικής Δι-
εύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία θα βαρύνει 
τον ΚΑΕ 2425 του ΕΦ 19-250 για το οικονομικό έτος 2018.

7. Την ανάγκη καθορισμού της διαδικασίας και του 
τρόπου πληρωμής του ανωτέρω επιδόματος, των απαι-
τούμενων δικαιολογητικών, της αρχής του ελέγχου, εκ-
καθάρισης και πληρωμής της δαπάνης, καθώς και κάθε 
άλλο σχετικό θέμα, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής - Δικαιούχοι

Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης εφαρμόζονται 
για τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές 
του Πανεπιστημίου Κρήτης, που επλήγησαν από την 
πυρκαγιά της 23ης Σεπτεμβρίου 2018 στις εγκαταστά-
σεις της φοιτητικής κατοικίας του Πανεπιστημίου Κρήτης 
στη Λεωφόρο Κνωσού στο Ηράκλειο, στους οποίους 
χορηγείται εφάπαξ έκτακτο επίδομα ίσο με δύο χιλιάδες 
(2.000,00 €) ευρώ.

Άρθρο 2
Διαδικασία χορήγησης του επιδόματος - 
Δικαιολογητικά

Οι αιτήσεις για την χορήγηση του ως άνω επιδόματος 
υποβάλλονται από τους πληγέντες φοιτητές στο Τμήμα 
Εκπαίδευσης και ’Ερευνας της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης 
και Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο. 
Προϋπόθεση της καταβολής είναι η έκδοση σχετικής 
βεβαίωσης από το ως άνω Τμήμα για το γεγονός ότι ο 
αιτών φοιτητής περιλαμβάνεται στους πληγέντες από 
την πυρκαγιά.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Άρθρο 3
Εκκαθάριση και ενταλματοποίηση

Τα ως άνω καθοριζόμενα δικαιολογητικά, προωθού-
νται στην Υποδιεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης του 
Ιδρύματος για την έκδοση των σχετικών ενταλμάτων. Η 
δαπάνη για την πληρωμή του εφάπαξ επιδόματος των 
φοιτητών του Ιδρύματος, σύμφωνα με τα ανωτέρω, εκ-
καθαρίζεται από την ως άνω Υποδιεύθυνση και εντέλλε-
ται προς πληρωμή αποκλειστικά και μόνο με χρηματικά 
εντάλματα, που εκδίδονται κατά τις κείμενες διατάξεις.

Για την ενταλματοποίηση της δαπάνης το Πανεπιστή-
μιο Κρήτης, επιχορηγείται, κατόπιν σχετικού αιτήματος, 
από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 
οι οποίες μεταβιβάζονται στον προϋπολογισμό του για 
το σκοπό αυτό σε διακριτό κωδικό αριθμό.

Το επίδομα αυτό είναι αφορολόγητο, δεν κατάσχεται 
ούτε συμψηφίζεται με ήδη βεβαιωμένα χρέη προς δη-
μόσιο, ασφαλιστικά ταμεία, Ο.Τ.Α. και νομικά πρόσωπα 
αυτών ή πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα 
εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε 
άλλης παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα, 
χορηγείται ολόκληρο χωρίς καμία κράτηση υπέρ του 
δημοσίου ή τρίτου.

Άρθρο 4
Τελικές Διατάξεις

Με την παρούσα εξουσιοδοτούνται οι αρμόδιες Υπη-
ρεσίες του Πανεπιστημίου Κρήτης να προβούν σε κάθε 
απαιτούμενη ενέργεια για την υλοποίηση της καταβολής 
του επιδόματος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 8 Οκτωβρίου 2018

Οι Υπουργοί

Παιδείας, Έρευνας Αναπληρωτής Υπουργός
και Θρησκευμάτων Οικονομικών

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ
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Προσωρινή στέγαση φοιτητών του Πανεπιστη-

μίου Κρήτης.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 1 έως 12 του ν. 4115/2013 (Α’ 24) και 

ιδίως της περίπτ. γ’ της παρ. 1 και της περίπτ. ια’ της παρ. 

2 του άρθρου 2 του νόμου αυτού, όπως η τελευταία πε-
ρίπτωση αναριθμήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 29 
του ν. 4559/2018 (Α’ 142), 

β) της περίπτ. ιβ’ του άρθρου 20 του ν. 4270/2014
(Α’ 143), όπως αντικαταστάθηκε με την περίπτ. γ’ της 
παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 4337/2015 (Α’129), 

γ) του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδεί-
ας/ Ερευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31) και 

δ) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (Α’ 98) «Κώδικας 
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ-
γανα» (Α’ 98).

2. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 210).

3. Το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 116, διόρθ. σφάλμ. Α’ 121).

4. Την αριθμ. Υ29/8-10-2015 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β’ 2168).

5. Την έκτακτη ανάγκη στέγασης των φοιτητών που 
φιλοξενούνταν στις φοιτητικές κατοικίες Ηρακλείου του 
Πανεπιστημίου Κρήτης, οι οποίες καταστράφηκαν από 
την πυρκαγιά της 23ης Σεπτεμβρίου 2018.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης προκαλείται δαπάνη συνολικού ύψους διακοσίων 
πενήντα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (258.500 €), 
σύμφωνα με την αριθμ. Φ.1/Γ/403/160983/Β1/27-09-2018
εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’143) της 
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουρ-
γείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία θα 
βαρύνει τον ΚΑΕ 2554 του ΕΦ 19-250 για το οικονομικό 
έτος 2018, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Αναθέτουμε στο Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μά-

θησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) τη μέριμνα για την προσωρινή 
στέγαση των φοιτητών που φιλοξενούνταν στις φοιτη-
τικές κατοικίες Ηρακλείου του Πανεπιστημίου Κρήτης, οι 
οποίες καταστράφηκαν από την πυρκαγιά της 23ης Σε-
πτεμβρίου 2018, έως την αποκατάσταση των ζημιών και 
την επανέναρξη της λειτουργίας των κατοικιών αυτών.

Άρθρο 2
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί-

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

Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 8 Οκτωβρίου 2018

Οι Υπουργοί

Παιδείας, Έρευνας Αναπληρωτής Υπουργός
και Θρησκευμάτων Οικονομικών
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02044820910180002*
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