
 
Μέγαξα, 3 Σεπηεκβξίνπ 2018 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
Φαιρεηιζμός ηοσ  Δημάρτοσ Μεγαρέφν κ. Γρηγόρη Σηαμούλη, 

 ενόυει ηης νέας Στολικής τρονιάς 2018 - 2019 

 

Σηηο 11 Σεπηεκβξίνπ 2018, όπσο αλαθνηλώζεθε από ην Υπνπξγείν Παηδείαο 

ζα ρηππήζεη ην πξώην θνπδνύλη ζε όια ηα Σρνιεία ηεο ρώξαο. 

Ελόςεη ινηπόλ ηεο λέαο Σρνιηθήο ρξνληάο 2018 – 2019 ν Δήκαξρνο Μεγαξέσλ 

θ. Γρηγόρης Σηαμούλης δήισζε:  

« Με ηελ έλαξμε ηεο λέαο ζρνιηθήο ρξνληάο, ζέισ λα εθθξάζσ ηηο πην ζεξκέο επρέο 

κνπ, για σγεία, δύναμη και δημιοσργία. Η κόξθσζε ησλ παηδηώλ καο θαη ε ζσζηή 

δηαπαηδαγώγεζή ηνπο, απνηειεί απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε, γηα ηελ ζπλνρή θαη ηελ 

αλάπηπμε ηεο θνηλσλίαο καο. 

Οη εκπαιδεσηικοί καο παξά ηα πξνβιήκαηα πνπ ππάξρνπλ, δίλνπλ 

θαζεκεξηλά ηνλ αγώλα ηνπο γηα λα πξνζθέξνπλ ζηα παηδηά καο ηελ γνώζη. 

  Είκαη βέβαηνο πσο όινη ζα δώζνπλ θαη πάιη ηνλ καλύηερο εασηό ηοσς, όπσο 

θάλνπλ κε ηελ ίδηα ζπλέπεηα θάζε ρξόλν, ππεξεηώληαο ην ύςηζην ιεηηνύξγεκά ηνπο. 

Οη γονείς είλαη αμηέπαηλνη θαη αμηνζαύκαζηνη, αθνύ θαηαβάιινπλ πνιιέο 

πξνζπάζεηεο, παξακεξίδνληαο δηθέο ηνπο επηζπκίεο θαη αλάγθεο, γηα λα θξνληίδνπλ 

θαζεκεξηλά γηα ηελ αναηροθή θαη ηε μόρθφζη ησλ παηδηώλ ηνπο. 

Θέισ λα δηαβεβαηώζσ πσο ν Δήκνο θξόληηζε γηα ηελ άυογη προεηοιμαζία 

όλφν ηφν ζτολείφν ηοσ Δήμοσ  ζηα Μέγαρα και ζηη Νέα Πέραμο  θαη γη΄ απηό 

αηζζάλνκαη ηελ αλάγθε λα επραξηζηήζσ ηνπο αξκόδηνπο Αληηδεκάξρνπο, δεκνηηθνύο 

ζπκβνύινπο, ηα κέιε ηεο Δεκνηηθήο Επηηξνπήο Παηδείαο, ηα κέιε ησλ Σρνιηθώλ 

Επηηξνπώλ ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη Δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ηα Τερληθά 

ζπλεξγεία αιιά θαη ην πξνζσπηθό θαζαξηόηεηαο ηνπ Δήκνπ, πνπ εξγάζζεθαλ κε 

δήιν θαη θξόληηζαλ γηα ηελ άςνγε εηθόλα ησλ ζρνιείσλ πξηλ από ηνλ θαζηεξσκέλν 

Αγηαζκό. 

Επίζεο, δηαβεβαηώλσ ηνπο πάληεο, πσο ν Δήκνο ζα εμαθνινπζήζεη  λα 

θξνληίδεη θαζεκεξηλά γηα ηελ επίιπζε ησλ εθάζηνηε παξνπζηαδνκέλσλ  

πξνβιεκάησλ θαη ζα είλαη δίπια, ζην πιαίζην ηνπ εθηθηνύ, ζε ό,ηη ρξεηαζηνύλ νη 

εκπαιδεσηικοί θαη νη μαθηηές καο.  

Παξάιιεια είκαζηε ζε άκεζε επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία κε ηνπο 

δραζηήριοσς Σσλλόγοσς Γονέφν και Κηδεμόνφν, γηα ηελ βέιηηζηε ιεηηνπξγία ησλ 

Σρνιείσλ καο. 

Εύρνκαη Καλή Δύναμη ζε όινπο, ζηνπο μαθηηές θαη ηηο μαθήηριες, ζηνπο  

εκπαιδεσηικούς θαη ζηνπο γονείς. 

Καιή ζρνιηθή ρξνληά θαη Καιή Πξόνδν! » 

 

Εκ του Γραφείου Επικοινωνίασ & Δημοςίων Σχέςεων 


