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ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ 
Ο Διμαρχοσ Μεγαρζων Γρθγόρθσ Σταμοφλθσ, ςυνθγορεί ςτο αίτθμα 
του Συλλόγου Γονζων & Κθδεμόνων του ΓΕΛ Νζασ Περάμου και ηθτά 

από τθν Υπουργό Παιδείασ, τθν “ειςαγωγι κακ’ υπζρβαςθ” 
ςτθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ, των μακθτών και μακθτριών 

τθσ Νζασ Περάμου, ςτισ Πανελλαδικζσ του 2020 
 

O Σφλλογοσ Γονζων & Κθδεμόνων του ΓΕΛ Νζασ Περάμου, με τριςζλιδο 
κατατοπιςτικό υπόμνθμα, προσ τθν Υπουργό Παιδείασ, Ερευνασ και Θρθςκευμάτων    
από τισ 3 Μαρτίου, ζχει ηθτιςει  όπωσ θ κ. Κεραμζωσ προβεί ςτθν ζκδοςθ ςχετικισ 
απόφαςθσ, που κα κακορίςει το ποςοςτό κακ’ υπζρβαςθ  ειςακτζων ςτθν 
Τριτοβάκμια εκπαίδευςθ ςτισ προςεχείσ Πανελλαδικζσ εξετάςεισ του 2020, των 
μακθτών και μακθτριών και μονίμων κατοίκων τθσ περιοχισ τθσ Νζασ Περάμου του 
Διμου Μεγαρζων και το δικαίωμα μεταγραφισ τουσ ςε Τμιματα ΑΕΙ και ΤΕΙ ομοίωσ 
κακ’ υπζρβαςθ του εκάςτοτε προβλεπομζνου αρικμοφ μετεγγραφομζνων 
(ενταςςομζνων και των αποφοίτων του ζτουσ 2019). 

Ο Διμαρχοσ Μεγαρζων Γρθγόρθσ Σταμοφλθσ υποςτθρίηει το αίτθμα του 
Συλλόγου Γονζων και Κθδεμόνων του ΓΕΛ Νζασ Περάμου, ςυνθγορεί ανεπιφφλακτα 
και ηιτθςε με ςχετικό ζγγραφο (Αρικμ. Πρωτ: 7383/14.5.2020) προσ τθν Υπουργό 
Παιδείασ κ. Νίκθ Κεραμζωσ όπωσ αποφαςίςει κετικά. 

Στο ζγγραφο αυτό ο κ. Σταμοφλθσ αναφζρει: 
« Σασ αποςτζλλουμε ςυνθμμζνα επιςτολι – αίτθςθ του Συλλόγου Γονζων 

και Κθδεμόνων του Γενικοφ Λυκείου Νζασ Περάμου Αττικισ, ςτο αίτθμα του οποίου 
ςυνθγοροφμε και παρακαλοφμε, όπωσ ςτο πλαίςιο τθσ ιςονομίασ και ιςοπολιτείασ, 
ςτθν όποια απόφαςθ λάβετε για τουσ μακθτζσ και μακιτριεσ των Σχολείων τθσ 
Μάνδρασ Αττικισ, να ςυμπεριλθφκοφν  και οι μακθτζσ και μακιτριεσ τθσ Νζασ 
Περάμου, δεδομζνου ότι οι φυςικζσ καταςτροφζσ, που προξενικθκαν ςτθ Νζα 
Πζραμο από τθν καταςτροφικι πλθμμφρα τθσ 15θσ Νοεμβρίου 2017 ιταν περίπου 
ίςθσ ζνταςθσ και ζκταςθσ με αυτζσ τθσ Μάνδρασ. 

Με τθν βεβαιότθτα, ότι κα ανταποκρικείτε κετικά ςτο δίκαιο αίτθμά μασ, 
ςασ ευχαριςτοφμε εκ των προτζρων.»  
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