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ΘέμαΘέμαΘέμαΘέμα:  Διακοπή λειτουργίας των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας  & 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών 

σταθμών του Δήμου Χερσονήσου λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών. 
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Αφού έλαβε υπόψη: 

  

1.1.1.1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α΄) «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 

Πρόγραμμα Καλλικράτης».  

2.2.2.2. Το άρθρο 94, παρ. 4, Πρόσθετες Αρμοδιότητες Δήμων, του Ν.3852/2010 

(ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» που συμπληρώνει 

το άρθρο 75, παρ. Ι του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» υπό 

τον τομέα Στ΄ (Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού) προσθέτοντας 

αρμοδιότητες στους Δήμους, περίπτωση 27 «Η διακοπή μαθημάτων, λόγω «Η διακοπή μαθημάτων, λόγω «Η διακοπή μαθημάτων, λόγω «Η διακοπή μαθημάτων, λόγω 
έκτακτων καιρικών συνθηκώέκτακτων καιρικών συνθηκώέκτακτων καιρικών συνθηκώέκτακτων καιρικών συνθηκών ή επιδημικής νόσου, εντός των διοικητικών ν ή επιδημικής νόσου, εντός των διοικητικών ν ή επιδημικής νόσου, εντός των διοικητικών ν ή επιδημικής νόσου, εντός των διοικητικών 
ορίων του οικείου δήμου»ορίων του οικείου δήμου»ορίων του οικείου δήμου»ορίων του οικείου δήμου»    

3.3.3.3. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ 200/1998 και του άρθρου 5 του Π.Δ. 

201/1998. 

4.4.4.4. Την παρ. 1 του άρθρου 282 του Ν. 3852/2010. 

5.5.5.5. Τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες  που επικρατούν στην ευρύτερη περιοχή του 

Δήμου Χερσονήσου σε συνδυασμό με τις οδηγίες του υπουργείου για 

υποχρεωτικό, συνεχή και επαρκή καθαρισμό των αιθουσών  των 

εκπαιδευτικών μονάδων. 

 

    

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ    
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Την αναστολή της δια ζώσης λειτουργίας  όλων των εκπαιδευτικών μονάδωΤην αναστολή της δια ζώσης λειτουργίας  όλων των εκπαιδευτικών μονάδωΤην αναστολή της δια ζώσης λειτουργίας  όλων των εκπαιδευτικών μονάδωΤην αναστολή της δια ζώσης λειτουργίας  όλων των εκπαιδευτικών μονάδων ν ν ν 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  καθώς επίσηςπρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  καθώς επίσηςπρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  καθώς επίσηςπρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  καθώς επίσης        και των και των και των και των 

δημοτικών παιδικών και βδημοτικών παιδικών και βδημοτικών παιδικών και βδημοτικών παιδικών και βρεφονηπιακών σταρεφονηπιακών σταρεφονηπιακών σταρεφονηπιακών σταθμώνθμώνθμώνθμών που βρίσκονται στην ευρύτερη 

περιοχή του Δήμου Χερσονήσου,    στις στις στις στις 18181818.02.02.02.02.2021.2021.2021.2021    ημέρα Πημέρα Πημέρα Πημέρα Πέμπτηέμπτηέμπτηέμπτη, , , ,     λόγω των 

δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην ευρύτερη περιοχή και 

καθιστούν τη λειτουργία τους  αδύνατη.  

Η λειτουργία των εν λόγω σχολικών μονάδων θα πραγματοποιηθεί με 

τηλεκπαίδευση. 

 

 

 

 

    

Ο Δήμαρχος  ΧερσονήσουΟ Δήμαρχος  ΧερσονήσουΟ Δήμαρχος  ΧερσονήσουΟ Δήμαρχος  Χερσονήσου    

    

    

Ιωάννης Σέγκος Ιωάννης Σέγκος Ιωάννης Σέγκος Ιωάννης Σέγκος     

    

    

    

    

    

    

    

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ    

    

I.I.I.I. Αποδέκτες Προς ΕνέργειαΑποδέκτες Προς ΕνέργειαΑποδέκτες Προς ΕνέργειαΑποδέκτες Προς Ενέργεια    

       Σχολικές  Μονάδας      

II.II.II.II. Αποδέκτες Προς ΕνημέρωσηΑποδέκτες Προς ΕνημέρωσηΑποδέκτες Προς ΕνημέρωσηΑποδέκτες Προς Ενημέρωση    

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης 

Δ/νση Πρωτοβάθμιας  και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης    

III.III.III.III. Εσωτερική ΔιανομήΕσωτερική ΔιανομήΕσωτερική ΔιανομήΕσωτερική Διανομή    

1. Γραφείο κ. Δημάρχου 

2. κ.κ. Αντιδήμαρχοι  
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