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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Έτοιμοσ ο Δήμοσ Τανάγρασ για το άνοιγμα των Γυμναςίων από Δευτέρα 01/02/2021 

 

Με αθοπμή ηο άνοιγμα ηων Γςμναζίων (εκηός ηης Πύλης και ηης Αζωπίας,  ποσ 

παραμένοσν κλειζηά) από αύπιο Γεσηέρα 1 Φεβροσαρίοσ,  ο Δήμορ Τανάγπαρ με απόλςηη 

εηοιμόηηηα κι εςλάβεια ζηιρ οδηγίερ ηων ςποςπγείων Υγείαρ, Παιδείαρ και Γ.Γ. Πολιηικήρ 

Πποζηαζίαρ και ζε ζςνεννόηζη με ηη ζσολική επιηποπή Δεςηεποβάθμιαρ Εκπαίδεςζηρ  και 

ηιρ διεςθύνζειρ ηων Γςμναζίων έλαβε όλα ηα απαπαίηηηα μέηπα για ηην αζθαλή επάνοδο ηων 

μαθηηών ηων Γςμναζίων μαρ ζηο ζσολείο και ηα μαθήμαηά ηοςρ.  

Έηζι, όλα είναι έηοιμα για ηο αςπιανό άνοιγμα ηων Γςμναζίων μαρ. Τιρ εηοιμαζίερ 

για ηη λειηοςπγία ηων Γςμναζίων, όποηε έσει απαιηηθεί ολοκλήπωζε για άλλη μια θοπά 

ηασύηαηα ο Γήμος μας μέζα ζηο Σαββαηοκύριακο.  

Η Δημοηική απσή ζε ζςνεπγαζία με ηιρ ςπηπεζίερ ηος Δήμος κινήθηκαν -όπωρ και 

όλο ηο πποηγούμενο διάζηημα- ζε ηέζζεπα επίπεδα: 

 Σηον λεπηομεπή και πποζεκηικό καθαπιζμό ηων ζσολικών μονάδων αλλά και ζηις 

ζσζηημαηικές απολσμάνζεις όλων ηων τώρων 

 Σηο απαπαίηηηο πποζωπικό καθαπιόηηηαρ, ηο οποίο έσει αςξηθεί καηά πολύ. 

 Σηα ανηιζηπηικά, μέζα αηομικήρ πποζηαζίαρ, καθαπιζηικά και λοιπά ςλικά για ηην 

πποζηαζία ηων μαθηηών, ηων εκπαιδεςηικών και ηος βοηθηηικού πποζωπικού ηων 

ζσολικών μονάδων. 

 Σηην ολοκλήπωζη μικπών αλλά και μεγάλων αναγκαίων παπεμβάζεων, όπος ήηαν 

απαπαίηηηερ, ζε ςποδομέρ και ζςνηηπήζειρ ηων διδακηηπίων μαρ (όπως είμαζηε 

ζηην εστάριζηη θέζη να ζας ενημερώζοσμε όηι  από αύριο ηο Γσμνάζιο 

Στημαηαρίοσ θα λειηοσργήζει κανονικά ζηο επιζκεσαζμένο διδακηήριό ηοσ) 

http://www.tanagra.gr/


Ο Δήμαπσορ Τανάγπαρ Βαζίλης Περγάλιας δηλώνει όηι: 

“Εμείρ από ηη μεπιά μαρ πποζπαθούμε για ηο καλύηεπο. Είμαζηε  πανέηοιμοι για ηη 

λειηοςπγία και ηων Γςμναζίων μαρ, ζύμθωνα με ηιρ εγκςκλίοςρ και ηιρ οδηγίερ ηηρ 

κςβέπνηζηρ και ηων ζςναπμόδιων ςποςπγείων. Είμαζηε ζηη διάθεζη όλων ηων διεςθςνηών, 

εκπαιδεςηικών, γονέων και μαθηηών ηων ζσολείων μαρ. Πποζέσοςμε και ηηπούμε ηα μέηπα 

αζθαλείαρ και δημόζιαρ ςγιεινήρ. 

Καηανοούμε ηιρ δςζκολίερ και παπαμένοςμε δίπλα ζαρ με ςπεςθςνόηηηα! 

Δστόμαζηε ζε όλοσς “Καλή αρτή”! 

 


