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Να εισαχθούν στο 
καθεστώς καθ’ υπέρ-
βαση εισαγωγής σε 
ΑΕΙ, ΤΕΙ και όλες 
ανεξαιρέτως τις Σχο-
λές (Στρατιωτικές 
κλπ), οι υποψήφιοι 
των φετινών πανελ-
λαδικών εξετάσεων 
από τα Λύκεια Με-
γάρων και Νέας Πε-
ράμου, λόγω των 
καταστροφών και 
των συνεπειών τους 
από τις πλημμύρες 
του 2017, ζητά από 
τον Υπουργό Παιδεί-
ας ο Δήμαρχος Με-
γαρέων, καθώς το 
θέμα δεν έχει διευθε-
τηθεί πλήρως και 
υπάρχει αδικία. Ανα-
φέρει ο Δήμος:  
«Ο Δήμαρχος Μεγα-
ρέων κ. Γρηγόρης 
Σταμούλης ζητεί με 
σχετικό έγγραφο 
στον Υπουργό Παι-
δείας, οι μαθητές και 
μαθήτριες της τελευ-
ταίας τάξης και οι 
απόφοιτοι του Δή-
μου Μεγαρέων,  που 
επλήγησαν από τις 
πλημμύρες της 15ης 
Νοεμβρίου 2017, να 
μπορούν να εισάγο-
νται καθ΄υπέρβαση 
των εισακτέων στα 
ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώ-
ρας.  
Ο Δήμαρχος στην 
επιστολή του αναφέ-
ρει: 
«Αξιότιμε κύριε Υ-
πουργέ, 
 Σύμφωνα με: α) το 
άρθρο 74 παρ.4 του 
Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 
114/τ.Α΄/04-08-2017)  
«Οργάνωση και λει-
τουργία της ανώτα-
της εκπαίδευσης, 
ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες 
διατάξεις» και β) το 
άρθρο 32 του Ν. 
4521/2018 (ΦΕΚ 38/
τ.Α΄/02-03-2018) 
«Ίδρυση Πανεπιστη-
μίου Δυτικής Αττι-
κής και άλλες διατά-
ξεις», έχουν ψηφι-
στεί διατάξεις που 
αφορούν στην εισα-
γωγή καθ' υπέρβαση 
του αριθμού εισακτέ-
ων των μαθητών της 
τελευταίας τάξης και 
των αποφοίτων των 
ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ 
περιοχών που πλήτ-
τονται από φυσικές 

καταστροφές, ιδίως 
από καταστροφικούς 
σεισμούς και πλημ-
μύρες (Λέσβου, Χίου, 
Οινουσών, Ψαρών) 
σε Σχολές, Τμήματα 
και εισαγωγικές κα-
τευθύνσεις των Α.Ε.Ι. 
των Ανώτατων Εκ-
κλησιαστικών Ακα-
δημιών, των Τ.Ε.Ι., 
της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., σε 
Ανώτατα Στρατιωτι-
κά Εκπαιδευτικά 
Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.), 
Ανώτερες Στρατιωτι-
κές Σχολές Υπαξιω-
ματικών (Α.Σ.Σ.Υ.), 
Σχολές της Αστυνο-
μικής και Πυροσβε-
στικής Ακαδημίας, 
καθώς και της Ακα-
δημίας Εμπορικού 
Ναυτικού. 
Ο Δήμος Μεγαρέων 
(Δημοτική ενότητα 
Μεγάρων και Δημο-
τική Ενότητα Νέας 
Περάμου) στις 15 
Νοεμβρίου 2017 ε-
πλήγη από ακραία 
καιρικά φαινόμενα 
(πλημμύρα) και έχει 
κηρυχθεί σε κατά-
σταση έκτακτης ανά-
γκης πολιτικής προ-
στασίας σύμφωνα με 
όσα ορίζονται στο Ν. 
3013/2002 (αποφάσεις 
8093/15-11-2017 και 
8120/15-11-2017 του 
Γενικού Γραµµατέα 
Πολιτικής Προστασί-
ας). 
Σύμφωνα με τα ανω-
τέρω, παρακαλούμε 
όπως οι μαθητές/
τριες της τελευταίας 
τάξης και οι απόφοι-
τοι του Δήμου μας να 
μπορούν να εισάγο-
νται καθ' υπέρβαση 
του αριθμού εισακτέ-
ων, εκτός από τις 
Σχολές, Τμήματα και 
εισαγωγικές κατευ-
θύνσεις των Α.Ε.Ι. 
και των Ανώτατων 
Εκκλησιαστικών 
Ακαδημιών (ΦΕΚ 38/
τ.Α΄/02-03-2018, άρθρ. 
42)  και  σε Σχολές, 
Τμήματα των Τ.Ε.Ι., 
της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., σε 
Ανώτατα Στρατιωτι-
κά Εκπαιδευτικά 
Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.), 
Ανώτερες Στρατιωτι-
κές Σχολές Υπαξιω-
ματικών (Α.Σ.Σ.Υ.), 
Σχολές της Αστυνο-
μικής και Πυροσβε-
στικής Ακαδημίας, 

καθώς και της Ακα-
δημίας Εμπορικού 
Ναυτικού, όπως έχει 
ήδη ψηφιστεί και 
για τους /τις μαθητές/
τριες και αποφοίτους 
που προέρχονται από 
τα νησιά Λέσβο, Χίο, 
Οινούσες και Ψαρά, 
που επλήγησαν από 
σεισμούς (ΦΕΚ 114/
τ.Α΄/04-08-2017, άρθρ. 
74, παρ. 4 & ΦΕΚ 38/
τ.Α΄/02-03-2018, άρθρ. 
32). 
 Με την βεβαιότητα 
ότι θα ικανοποιηθεί 
το δίκαιο αίτημά 
μας, σας ευχαριστού-
με εκ των προτέ-
ρων.» 
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ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΡΕΙΟΥ: 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 09πμ έως 13.00μμ και 17.00 μμ έως 20.00μμ 

Ο ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ERASMUS +  
 

«Ολοκληρώθηκαν 
με επιτυχία οι 
εργασίες της 2ης 
Τεχνικής Συνά-
ντησης, η οποία 
πραγματοποιήθη-
κε στην πόλη Bar-
celos της Πορτο-
γαλίας από τις 17 
έως τις 19 Απριλί-
ου 2018, στο πλαί-
σιο του προγράμ-
ματος “Erasmus+ 
2017 
“Michelangelo: 
Ensuring School 
Success and Reducing Early School leav-
ing through Fine Arts” 
Ο Δήμος Ελευσίνας συμμετέχει για πρώ-
τη φορά ως Συντονιστής σε πρόγραμμα 
Erasmus, με εταίρους φορείς της τοπικής 
αυτοδιοίκησης, σχολεία και ΜΚΟ από 
τρεις διαφορετικές Ευρωπαϊκές χώρες - 
την Ελλάδα, την Ιταλία και την Πορτογα-
λία-. Ειδικότερα, οι εταίροι της σύμπρα-
ξης από την Ελλάδα είναι ο Δήμος Ελευ-
σίνας, το 3º Γυμνάσιο Ελευσίνας  και οι 
Athens Makerspace. Από την Ιταλία, ο 
Δήμος Comune di Siderno, το Liceo Ar-
tistico "M.Preti/A. Frangipane" και η As-
sociazione Darsana Terangα. Τέλος από 
την Πορτογαλία, συμμετέχουν ο Δήμος 
Município de Barcelos, το Agrupamento 
De Escolas De Barcelos  και η Associação 
Intercultural Amigos da Mobilidade. 
 Κατά τη διάρκεια της συνάντησης πραγ-
ματοποιήθηκε παρουσίαση όλων των 
εμπλεκόμενων εταίρων, ενώ στη συνέχει-
α ακολούθησε ανταλλαγή απόψεων και 
καλών πρακτικών σε θέματα που αφο-
ρούν στη σχολική διαρροή και το πώς η 
Τέχνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέσο 
πρόληψης και μείωσης του παραπάνω 
φαινομένου. Παράλληλα, ακολούθησαν 
επισκέψεις στα τοπικά σχολεία με ξενά-
γηση από τους/τις συμμετέχοντες/σες στο 
πρόγραμμα εκπαιδευτικούς αλλά και στο 
Δημαρχείο της πόλης όπου και πραγμα-
τοποιήθηκε συνάντηση με την Αντιδή-
μαρχο Κοινωνικής Πολιτικής την κα 
Armandina Saleiro. Από το δήμο Ελευσί-
νας στη συνάντηση συμμετείχε η Διευθύ-
ντρια Οικονομικών του Δήμου καθώς 
και μία υπάλληλος του Τμήματος Διαφά-
νειας, Προγραμματισμού, Οργάνωσης 
και Πληροφορικής. Στο σημείο αυτό πρέ-
πει να επισημανθεί πως η συνάντηση 
αποτέλεσε μία πολύ σημαντική εμπειρία 
τόσο για το Δήμο Ελευσίνας και τις υ-
παλλήλους που συμμετείχαν στην Ομάδα 
Έργου όσο και για τους υπόλοιπους εταί-
ρους, καθώς θα δημιουργήσει νέες βάσεις 
και μοντέλα για την αποφυγή της σχολι-
κής διαρροής και την ανάπτυξη συνεργα-
σιών με φορείς και σχολεία του εξωτερι-
κού», αναφέρει ο Δήμος Ελευσίνας.  

ΔΩΡΕΑΝ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 
ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 7 ΚΑΙ 8 ΜΑΙΟΥ 

 

Όπως ανακοινώθηκε από τον Δήμο: «Στο 
πλαίσιο της προαγωγής και της προστασί-
ας της δημόσιας υγείας ο δήμος Μεγαρέ-
ων σε συνεργασία με το ΕΔΔΥΠΠΥ και τα 
ΚΕΠ υγείας θα διενεργήσει πρόγραμμα 
πρόληψης καρδιαγγειακού κινδύνου με δωρεάν εξετάσεις : 
1. Χοληστερόλης  2. Τριγλυκεριδίων   3. Γλυκόζης 4. Μέτρηση αρτηριακής πίεσης 
Ο κ. Κ. Καράμπελας, Χειρουργός Οφθαλμίατρος, Εντεταλμένος Σύμβουλος Δήμου Με-
γαρέων σε θέματα Υγείας, γνωστοποιεί ότι οι εξετάσεις θα γίνουν  Δευτέρα και Τρίτη  7 
& 8 Μαΐου 2018, στην αίθουσα Συνεδριάσεων  Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο 
Μεγάρων (ώρες 09.00  –  13.00). 
Το πρόγραμμα τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής εταιρείας Λιπιδιολογίας – Αθηρο-
σκλήρωσης και Αγγειακής Νόσου. Τηλέφωνα συμμετοχής: Για τη Δημοτική Κοινότητα 
Μεγάρων: 22960 - 24527.Για τη Δημοτική Κοινότητα Νέας Περάμου: 22960 - 34876».  

ΖΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  
ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΑΜΕΣΑ ΤΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΑΔΙΚΙΑ 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ  
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