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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Δελ έρεη δηθαηνδνζία ν Δήκαξρνο, λα θιείλεη Σρνιεία ζε
πεξίπηωζε επηβεβαηωκέλωλ θξνπζκάηωλ Κνξωλνϊνύ
Πνιύο ζόξπβνο έρεη γίλεη ηηο ηειεπηαίεο εκέξεο από νξηζκέλνπο
ζπκπνιίηεο ζρεηηθά κε ην γεγνλόο, όηη αθνύ ππάξρνπλ επηβεβαησκέλα
θξνύζκαηα ζε Σρνιεία ησλ Μεγάξσλ θαη ηεο Νέαο Πεξάκνπ, γηαηί ν
Δήκαξρνο δελ θιείλεη ηα ζρνιεία; Καη πξνθαλώο όζνη λνκίδνπλ όηη ν θ.
Σηακνύιεο κπνξεί θαη απνθεύγεη λα θιείζεη ηα Σρνιεία ζηε Νέα Πέξακν θαη
ζηα Μέγαξα έρνπλ ιάζνο θαη επηθξίλνπλ ηνλ Δήκαξρν θαη ην Δήκν άδηθα.
Από ηηο 14 Σεπηεκβξίνπ 2020, ιακβάλνληαο ππόςε ηηο εηδηθέο
ζπλζήθεο, πνπ ππάξρνπλ ιόγσ ησλ κέηξσλ απνηξνπήο θαη δηάδνζεο ηνπ
Κνξσλντνύ COVID – 19, κε απόθαζε ηνπ Υπνπξγνύ Εζσηεξηθώλ θ.
Παλαγηώηε Θενδωξηθάθνπ έρεη γλσζηνπνηεζεί ζρεηηθό έγγξαθν πξνο ηνπο
Δεκάξρνπο όιεο ηεο ρώξαο (Αξηζκ. Πξση: 57759/12.9.2020) θαη ζηνλ
Δήκαξρν Μεγαξέσλ, κε ην νπνίν δηεπθξηλίδεηαη όηη κε Πξάμε Ννκνζεηηθνύ
Πεξηερνκέλνπ (ΦΕΚ Α΄42 ζηηο 25.2.2020) “ ε αξκνδηόηεηα γηα ηελ
αλαζηνιή ιεηηνπξγίαο Σρνιηθώλ κνλάδωλ θάζε ηύπνπ θαη βαζκίδαο
αλήθεη απνθιεηζηηθά ζηα Υπνπξγεία Παηδείαο & Θξεζθεπκάηωλ θαη
Υγείαο, ύζηεξα από γλώκε ηεο Εζληθήο Επηηξνπήο Δεκόζηαο Υγείαο”.
Καη κάιηζηα κε ην ίδην έγγξαθν ππνγξακκίδεηαη όηη “εηδηθά γηα ηηο
πεξηπηώζεηο αλαζηνιήο ιεηηνπξγίαο ιόγω Κνξωλνϊνύ, δηαηάμεηο πνπ
απνδίδνπλ αξκνδηόηεηα ζηνπο Δεκάξρνπο ή ζηνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο
γηα νιηγνήκεξε δηαθνπή ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, ΔΕΝ
εθαξκόδνληαη”.
Υζηεξα από όια απηά πξέπεη λα γίλεη από όινπο θαηαλνεηό όηη ν
Δήκαξρνο δελ έρεη θακία δηθαηνδνζία γηα ην θιείζηκν ησλ Σρνιείσλ θαη δελ
ρσξνύλ επηθξίζεηο θαη ζρόιηα είο βάξνο ηεο Δηνίθεζεο ηνπ Δήκνπ θαη
πξνζσπηθά ηνπ Δεκάξρνπ Γξεγόξε Σηακνύιε.
Ο Δήκαξρνο Μεγαξέσλ Γξεγόξεο Σηακνύιεο ζήκεξα πξνέβε ζηελ
δήισζε: « Όπσο έρεη αλαθνηλσζεί ππεύζπλα από ηνλ θ. Κώζηα Καξάκπεια,
Υπεύζπλν ζεκάησλ Υγείαο ηνπ Δήκνπ, ππάξρνπλ επηβεβαησκέλα θξνύζκαηα
ζε Σρνιεία ησλ Μεγάξσλ θαη ηεο Νέαο Πεξάκνπ. Ερνπλ ηεξεζεί όια ηα
πξσηόθνιια θαη ν Δήκνο θάλεη όηη πξνβιέπεηαη από ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.
Εγώ πξνζσπηθά σο Δήκαξρνο ΔΕΝ ΕΦΨ ΤΟ ΔΙΚΑΙΨΜΑ ΝΑ ΚΛΕΙΣΨ
ΣΦΟΛΕΙΑ. Αλ ν Νόκνο κνπ ην επέηξεπε πξνθαλώο θαη ζα ην είρα θάλεη από
ηελ πξώηε ζηηγκή.
Σε θάζε πεξίπησζε παξαθνινπζνύκε από θνληά ηελ εμέιημε ηεο
παλδεκίαο θαη όπνπ θαη όηαλ ρξεηάδεηαη παξεκβαίλνπκε.
Τν Σαββαηνθύξηαθν πνπ είλαη θιεηζηά ηα Σρνιεία ζα γίλνπλ
ςεθαζκνί, όπνπ απαηηείηαη. Χπρξαηκία θαη ππνκνλή θαη όια ζα πεξάζνπλ.»
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