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ΘΕΜΑ: Διακοπή μαθημάτων σε σχολεία και βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Παλλήνης, 
λόγω παγετού.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Έχοντας  υπόψη:
1. Το  άρθρο 75 παρ. 1 περιπτ. στ.   υποπερίπτωση 27 του Ν. 3463/2006,  όπως  συμπληρώθηκε με 

το άρθρο 94 του Ν. 3852/2010.
2. Την παρ. 1 του άρθρου 282 του Ν. 3852/2010.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 200/1998 και του άρθρου 5 του Π.Δ. 201/1998
4. Το υπ΄αριθμ. πρωτ: 62/6-1-2019 έγγραφο  του  Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη-Ενιαίο 

Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας με την πρόβλεψη της 
Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για επικράτηση χαμηλών θερμοκρασιών και  για έντονη 
χιονόπτωση που δημιουργεί  συνθήκες παγετού στο οδικό δίκτυο του Δήμου  και καθιστά 
δυσχερή και επικίνδυνη την κυκλοφορία στους δρόμους, στα πεζοδρόμια αλλά και  στους  
ελεύθερους  χώρους  των  Σχολείων.

5. Το υπ΄αριθμ. πρωτ: 5164/7-1-2019 έγγραφο  της  Περιφέρειας  Αττικής-Γραφείο Περιφερειάρχη
περί της ανάγκης προληπτικής διακοπής μαθημάτων λόγω έκτακτων αναγκών ( παγετός-
χιονόπτωση).

6. Το υπ΄αριθμ. πρωτ: 4965/7/7-1-2019 έγγραφο  της  Αντιπεριφέρειας Αν. Αττικής  για  διακοπή  
λειτουργίας των  σχολικών  μονάδων σε  περίπτωση  που  κριθεί  απαραίτητο.

7. Την ανάγκη  να προφυλαχθούν οι μαθητές και οι γονείς κατά την προσέλευση και αποχώρηση 
από τα  σχολεία από την επικινδυνότητα των οδοστρωμάτων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τη διακοπή  των  μαθημάτων  την  Τρίτη  08/01/2019   σε  όλα  τα  Δημόσια  και Ιδιωτικά Σχολεία  
Α/βάθμιας  και  Β/βάθμιας  εκπαίδευσης  που  βρίσκονται  εντός  των  διοικητικών ορίων  του  
Δήμου  Παλλήνης, καθώς και όλων των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών του Δήμου 
Παλλήνης, προκειμένου  να  προφυλαχθούν  μαθητές  και γονείς από  τους  άνω  κινδύνους  των  
κατά την μετακίνησή τους,  που  καθιστά  επικίνδυνη  την  προσέλευσή και την αποχώρησή   τους  
στα  εν  λόγω  σχολεία  και παιδικούς σταθμούς.

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ
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