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 ΘΕΜΑ: «Απόφαση προσωρινής διακοπής λειτουργίας όλων των σχολικών 

μονάδων της Α/θμιας και β/θμιας Εκπαίδευσης και των Δημοτικών Παιδικών 
σταθμών  του Δήμου Ερέτριας» 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η  857/ 2020 
 

Ο Δήμαρχος Ερέτριας 
 

 
Έχοντας υπόψη:  
1.- Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) “Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης πρόγραμμα 
Καλλικράτης” 
2.-Τις διατάξεις του άρθρου 94, παρ.4 περίπτωση 27 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α /7-6-
2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα του άρθρου 186 «Αρμοδιότητες Περιφερειών», όπου στον Τομέα "Η" 

«Παιδείας – Πολιτισμού – Αθλητισμού» περιλαμβάνεται ως αρμοδιότητα η περίπτωση "5" Η διακοπή μαθημάτων, λόγω 
έκτακτων συνθηκών ή επιδημικής νόσου στη χωρική αρμοδιότητα της περιφέρειας», σε συνδυασμό με το άρθρο 94 
"Πρόσθετες αρμοδιότητες Δήμων"  του ιδίου Νόμου, στην παράγραφο 4 του οποίου περιλαμβάνεται ως αρμοδιότητα η 
περίπτωση "27" <Η διακοπή μαθημάτων, λόγω έκτακτων συνθηκών ή επιδημικής νόσου εντός των διοικητικών ορίων του 
ιδίου δήμου>  και κατόπιν συνεννόησης με τους Δ/ντες της Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Ευβοίας.  

3.-Το υπ΄αριθ. 4398/16-09-2020 έγγραφο της Γ.Γ.Π.Π. με το υπ΄αριθ. 04/16-09-2020  
΄Εκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ/ΕΜΚ, αναφορικά με 
ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πολύ θυελλώδεις ανέμους, με ισχύ από το απόγευμα της 
Πέμπτης 17-09-2020 μέχρι και το Σαββάτο 19-09-2020. 
  

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι 
 

Την προσωρινή διακοπή λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων της Α/θμιας και 

β/θμιας Εκπαίδευσης και των Δημοτικών Παιδικών σταθμών  του Δήμου Ερέτριας , για 

αύριο(Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2020), για προληπτικούς λόγους ασφαλείας λόγω των 

επικείμενων έντονων καιρικών φαινομένων, που θα επηρεάσουν τον Δήμο Ερέτριας , αλλά 

και υγιεινής, καθώς θα είναι δυσχερής η εφαρμογή των υγειονομικών κανόνων πρόληψης 

από την μετάδοση του κορονοϊού covid-19(π.χ. διαλείμματα μάσκας στο προαύλιο, 

εξαερισμός αιθουσών).   

Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στο διαδίκτυο 

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 

ΑΔΑ: Ω51ΓΩΡ9-43Ρ


		2020-09-17T15:41:54+0300
	Athens




