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               ΘΕΜΑ: Αναστολή λειτουργίας σχολικού συγκροτήματος Δήμου Θεσσαλονίκης

ΑΠΟΦΑΣΗ 
Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 94 παράγραφος 2, εδάφιο 27 του Νόμου 3852/2010, που εντάσσει στις 

αρμοδιότητες των Δήμων τη διακοπή μαθημάτων, λόγω έκτακτων συνθηκών ή επιδημικής νόσου, 
εντός των διοικητικών ορίων τους.

2. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 4012/27-04-2011 έγγραφο του Γ.Γ. του Υπουργείου Εσωτερικών, 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διοίκησης που ορίζει ότι  «Ο Δήμος ασκεί την παραπάνω 
αρμοδιότητα στην εδαφική του περιφέρεια, ενώ όταν τίθεται ζήτημα εξάπλωσης της επιδημικής 
νόσου ή συνδρομής εκτάκτων συνθηκών σε περισσότερους του ενός Δήμους η αρμοδιότητα αυτή 
ασκείται από την Περιφέρεια».

3. Την παρ. 4 του άρθρου 4 του ΠΔ 79/01-08-2017 (ΦΕΚ109), σύμφωνα με το οποίο «Τα μαθήματα 
στα νηπιαγωγεία και στα δημοτικά σχολεία μπορεί να διακοπούν μέχρι τρεις (3) συνεχόμενες 
εργάσιμες ημέρες με απόφαση του οικείου Δημάρχου, εφόσον πρόκειται για σχολικές μονάδες που 
ανήκουν στον ίδιο δήμο και συντρέχουν συνθήκες που καθιστούν δυσχερή την πρόσβαση και την 
παραμονή των μαθητών στο σχολείο».

4. Την υπ’ αριθμ. 123458/ΓΔ4/30-09-2021 εγκύκλιο του Γ.Γ. Αθμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης 
ΥΠΕΠΘ, σύμφωνα με την οποία «σε περίπτωση έκτακτου ή απρόβλεπτου γεγονότος, το οποίο 
καθιστά αδύνατη ή ιδιαιτέρως δυσχερή τη διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε 
τμήμα/τμήματα σχολικής μονάδας ή σε ολόκληρη σχολική μονάδα,... οι σχολικές μονάδες 
υποχρεούνται να παρέχουν σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση...». 

5. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ 1299/02/04/2021) και 
συγκεκριμένα το άρθρο 23 (αρμοδιότητες του Τμήματος Σχολικής Μέριμνας της Δ/νσης Παιδείας).

6. Την υπ’ αρ. 3644/2021 Απόφαση Δημάρχου μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στην Αντιδήμαρχο 
Παιδείας

7. Το υπ’ αρ. 118/16-03-2022 έγγραφο του Διευθυντή του Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου 
Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης (εισ. πρωτ. 77019/16-03-2022)

8. Το με ημερομηνία 16/03/2022 ηλεκτρονικό μήνυμα της Διευθύντριας του Γενικού Εκκλησιαστικού 
Λυκείου Νεαπόλεως (εισ. πρωτ. 77366/16-03-2022)

9. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 77426/16-03-2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Παιδείας
  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
           
         Την αναστολή της λειτουργίας των τριών συστεγαζόμενων επί των οδών Καπάτου και Γαλανάκη 

σχολείων (Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης, Γενικό 
Εκκλησιαστικό Λύκειο Νεαπόλεως και 37ο Νηπιαγωγείο Θεσσαλονίκης) για την Παρασκευή 
18/03/2022, καθώς οι εργασίες που θα εκτελεστούν από τη ΔΕΔΔΗΕ στην περιοχή επιβάλλουν τη 
διακοπή ρεύματος κατά τις ώρες από 8.00 ως 14.30, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει θέρμανση ούτε 
ικανός φωτισμός στις τάξεις και επακόλουθα η διεξαγωγή μαθημάτων να καθίσταται δυσχερής.

Η Αντιδήμαρχος Παιδείας

   Ιωάννα Κοσμοπούλου
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