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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Ο Γιατρόσ κ. Κϊςτασ Καράμπελασ Πρόεδροσ του Δημοτικοφ Συμβουλίου Μεγάρων 

απαντά ςτον Δημοτικό Σφμβουλο κ. Γιϊργο Μπερδελή 

Η ομάδα Επικοινωνίασ του ςυνδυαςμοφ ΣΩΡΑ ΜΕΓΑΡΑ – ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟ και 

ο επικεφαλήσ κ. Γιϊργοσ Μπερδελήσ πριν τρείσ ημζρεσ με ΔΣ ςτον τοπικό Σφπο και 

ςτο διαδίκτυο εξαπζλυςαν ςφοδρή επίθεςη ςτη Διοίκηςη του Δήμου, ςτον Δήμαρχο 

και προςωπικά ςτον Πρόεδρο του Δημοτικοφ υμβουλίου κ. Κϊςτα Καράμπελα, 

Γιατρό και υπεφθυνο Προαγωγήσ και Προςταςίασ τησ Δημόςιασ Τγείασ για το Δήμο 

Μεγαρζων, γιατί ενϊ υπήρξαν διαπιςτωμζνα κροφςματα Κορωνοϊοφ ςε 

Δημοτικοφσ Υπαλλήλουσ ΔΕΝ προζβηςαν ςτο κλείςιμο του Δημαρχείου. 

Στισ αςτήρικτεσ απόψεισ του κ. Γιϊργου Μπερδελή και του ςυνδυαςμοφ 

του, ζδωςε απάντηςη ςήμερα ο κ. Κϊςτασ Καράμπελασ, ο οποίοσ αναφζρει τα 

εξήσ: 

« Αγαπεηέ θ.Μπεξδειή θαη νκάδα επηθνηλσλίαο ηνπ ζπλδπαζκνύ «ΣΩΡΑ 
ΜΕΓΑΡΑ ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟ»όλησο ζσζηά ιάβαηε πιεξνθνξίεο όηη ππάξρνπλ 
θξνύζκαηα Κνξνλντνύ ζην δεκνηηθό θαηάζηεκα θαη ζπγθεθξηκέλα ζην γξαθείν 
εζόδσλ, αιιά ιάζνο ζην λνύκεξν θάλαηε. 

Σα θξνύζκαηα ήηαλ 5 θαη όρη 3.Όκσο εθηίζεζηε θαη παξαπιεξνθνξείηε 
ηνλ θόζκν(δεκηνπξγώληαο παληθό θάηη πνιύ θαθό ηελ δεδνκέλε ρξνληθή 
ζηηγκή, πνπ δηαλύνπκε ηελ θνξύθσζε ηνπ 3νπ θύκαηνο ηεο παλδεκίαο) 
δεηώληαο λαθιείζνπλ νη ππεξεζίεο ηνπ Δήκνπ θαη κε εγθαιείηε ωο 
γηαηξόο λα κελ δέρνκαηεληνιέο από ηνλ δήκαξρν θαη λα εθαξκόζω ην 
πγεηνλνκηθόπξωηόθνιιν. 

Αιήζεηα, ζε πνην πγεηνλνκηθό πξσηόθνιιν αλαθέξεζηε εζείο θαη νη 
ζπλεξγάηεο ζαο; Πνύ ηα δηαβάζαηε απηά; Πώο δεηάηε λα εθαξκνζηεί θάηη όηαλ 
δελ γλσξίδεηε ηη πξνβιέπεη ; Μέγα ιάζνο, πνπ δείρλεη αλεύζπλε ζηάζε. 

Επηθνηλσλώ ζπλερώο κε ηνλ ΕΟΔΥ θαζώο θαη κε ηελ Δηεύζπλζε 
Δεκόζηαο Υγείαο ηεοΑληηπεξηθέξεηαο Δπηηθήο Αηηηθήο, ελεκεξώλνκαη θαη 
δηαβάδσ ηηο επηθαηξνπνηήζεηο ηνπ πγεηνλνκηθνύ πξωηνθόιινπ, πνπ 
εθδίδνληαη από ηελ Επηηξνπή ηωλ Εηδηθώλ Λνηκωμηνιόγωλ ηεο ρώξαο. 
 
 



Απηά θαη κόλν εθαξκόδω θαη ωο ππεύζπλνο Δεκόζηαο Υγείαο ηνπ 
Δήκνπ αιιάθαη ωο Γηαηξόο, ρσξίο λα πεξηκέλσ ή λα παίξλσ εληνιέο από 
ηνλ Δήκαξρν, ν νπνίνο κνπ έρεη απόιπηε εκπηζηνζύλε, αιιά θαη κε 
ζπκβνπιεύεηαη όηαλ ππάξρνπλ ζέκαηα Δεκόζηαο Τγείαο. 

αο γλσξίδσ ινηπόλ όηη ην Γξαθείν Εζόδσλ από ην 1ν θξνύζκα 
έθιεηζε θαη όινη νη ππάιιεινη ηνπ Γξαθείνπ κπήθαλ ζε θαξαληίλα, ελώ νη 
ππόινηπεο Τπεξεζίεο ηνπ Δήκνπ ζπλέρηζαλ θαλνληθά ηελ ιεηηνπξγία ηνπο.  

Πεξηκέλσ από εζάο λα κνπ πείηε πνηνλ εηδηθό ηαηξό ξσηήζαηε θαη 
πνην πγεηνλνκηθό πξωηόθνιιν δηαβάζαηε θαη κνπ ζπζηήλεηε λα θιείζσ 
ηνλ Δήκν.Εηδάιισο ζα ζεσξήζσ πσο θάλεηε κηθξνπνιηηηθή θαη 
εθκεηαιιεύεζηε επαίζζεηα ζέκαηα πγείαο κε κνλαδηθό ζθνπό λα πιήμεηε  ηελ 
Δηνίθεζε. 

Πάξαπηα σο Γηαηξόο ινηπόλ ζα βξίζθνκαη ζηε δηάζεζή ζαο λα ζαο 
ελεκεξώλσ, γηα λα κελ εθηίζεζηε θαη θπξίσο,  λα κελ δεκηνπξγείηε ηξόκν 
ζηνπο πνιίηεο θαη ζηνπο ππαιιήινπο ηνπ Δήκνπ απαηηώληαο λα εθαξκνζηνύλ 
ηα δηθά ζαο ςεύηηθα κηθξνπνιηηηθά πξσηόθνιια θαη όρη ηα εγθεθξηκέλα 
πγεηνλνκηθά πξσηόθνιια.  
Με ηηκή  
Κωλ/λνο Καξάκπειαο  
Τπεύζπλνο Δεκόζηαο Τγείαο ηνπ Δήκνπ Μεγαξέσλ  
Υεηξνπξγόο Οθζαικίαηξνο » 
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