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ΓΔΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Γήμος Τανάγρας: Πανέηοιμες να σποδετηούν μαθηηές και εκπαιδεσηικούς οι Στολικές 

Μονάδες ηοσ Γήμοσ μας 

 

Πςπεηυδώρ και ζςζηημαηικά επγάζηηκαν οι ςπηπεζίερ ηος Δήμος Τανάγπαρ, όλο ηο 

πποηγούμενο διάζηημα, πποκειμένος οι ζσολικέρ μονάδερ ζηο επίζημο ξεκίνημα ηηρ νέαρ 

ζσολικήρ σπονιάρ 2021-22, ηη Δεςηέπα 13 Σεπηεμβπίος 2021, να είναι καθ’ όλα έηοιμερ να 

ςποδεσθούν μαθηηέρ και εκπαιδεςηικούρ.  

Χαπακηηπιζηικό είναι, όηι, με ηη λήξη ηηρ πεπαζμένηρ ζσολικήρ πεπιόδος και βάζει 

ηυν αιηημάηυν πος διαηύπυζαν οι διεςθςνηέρ ηυν διδακηηπίυν ζηιρ ζσολικέρ επιηποπέρ ηος 

Δήμος, ιεπαπσήθηκαν και ομαδοποιήθηκαν οι ανάγκερ, ενώ από νυπίρ ξεκίνηζαν οι 

επγαζίερ- παπεμβάζειρ ζςνηήπηζηρ και επιζκεςών ζε ζσολικά κηίπια καηά ηη διάπκεια ηος 

καλοκαιπιού  όπυρ π.σ.  εξυηεπική και εζυηεπική βαθή, μόνυζη, ςδπαςλικά – 

ηλεκηπολογικά, κ.α. καθώρ και παπεμβάζειρ εξυπαφζμού ηυν ζσολικών αςλών, όπυρ ηο 

κλάδεμα ηυν δένηπυν, ηον καθαπιζμό σόπηυν, κ.ά.  

Σηη ζςνέσεια ππαγμαηοποιήθηκαν επγαζίερ πος αθοπούζαν θέμαηα ςγιεινήρ, όπυρ 

καθαπιζμού αιθοςζών και αύλειυν σώπυν. 

Έγκαιπα πποζελήθθηζαν και ηοποθεηήθηκαν ζε όλερ ηιρ ζσολικέρ μονάδερ οι 

καθαρίζηριες, ενώ μέσπι ζήμεπα ζε εξέλιξη βπίζκονηαι οι εργαζίες απολύμανζης, 

απενηόμωζης κ.ά από εξειδικεςμένα ζςνεπγεία με πιζηοποιημένα πποφόνηα, ζύμθυνα με ηα 

ςγειονομικά ππυηόκολλα.   

Τιρ παπεμβάζειρ ζςνηόνιζε ο Δήμαπσορ Τανάγπαρ, Βαζίλης Περγάλιας ζε 

ζςνεπγαζία με ηοςρ Πρόεδροσς ηων Στολικών Δπιηροπών Α/θμιας και Β/θμιας 

Δκπαίδεσζης, ηοςρ Ανηιδημάρτοσς, ηην Τετνική και Οικονομική  σπηρεζία, ηοςρ καηά 

ηόποςρ ζσλλόγοσς Γονέων και Κηδεμόνων και ηοςρ διεσθσνηές ηων ζτολικών μονάδων. 

http://www.tanagra.gr/


Ο Δήμαπσορ Τανάγπαρ, Βαζίλης Περγάλιας,  δηλώνει όηι: 

“Είμαι ικανοποιημένορ για ηην έγκαιπη και αποηελεζμαηική ςλοποίηζη ηος 

ππογπαμμαηιζμού – ζσεδιαζμού παπεμβάζευν ζηιρ ζσολικέρ μονάδερ Πποζσολικήρ, 

Ππυηοβάθμιαρ και Δεςηεποβάθμιαρ Εκπαίδεςζηρ ηος Δήμος μαρ.  Επγαζηήκαμε μεθοδικά 

όλο ηο σπονικό διάζηημα πος μεζολάβηζε από ηο πέπαρ ηηρ ζσολικήρ πεπιόδος έυρ ζήμεπα, 

πποκειμένος να εξαζθαλίζοςμε ςτηλή ποιόηηηα λειηοςπγίαρ ζηα ζσολεία μαρ.  

Σηόσορ μαρ είναι να ςποδεσθούμε ηοςρ μαθηηέρ και ηιρ μαθήηπιερ ηηρ πεπιοσήρ μαρ ζε 

ζσολικά κηίπια αζθαλή, καθαπά, λειηοςπγικά και αιζθηηικά αναβαθμιζμένα και κςπίυρ ζηο 

πλαίζιο ηυν κανόνυν αζθάλειαρ και ςγιεινήρ να λάβοςμε όλα ηα απαιηούμενα μέηπα, για ηην 

πποζηαζία ηηρ ςγείαρ ηυν παιδιών μαρ, πποκειμένος να κςλήζει ομαλά η νέα ζσολική 

σπονιά.  

Σαν Δημοηική απσή, είμαζηε πάνηα δίπλα ζηα παιδιά μαρ, ζηοςρ γονείρ ηοςρ και ηοςρ 

εκπαιδεςηικούρ πποζπαθώνηαρ να κάνοςμε ηο καλύηεπο! 

Εύσομαι από καπδιάρ ζε όλοςρ: Καλή και εσλογημένη ζτολική τρονιά!” 

 


