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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

    ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Λυγουριό, 16 Φεβρουαρίου 2021 

    ΔΗΜΟΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ 

 Αριθ. Πρωτ. : 683 

Ταχ. Δ/νση:      Πλ. Καραϊσκάκη                 

Ταχ. Κώδικας: 21052-Λυγουριό                                

Πληροφορίες:   Β. Ζερβού                                                                                                                                        

Τηλέφωνο:       2753 3 60112                                                                                                             

E-mail : mayor@epidavros.gr  

                kiki.zerboy@1288.syzefxis.gov.gr 

 

         ΑΠΟΦΑΣΗ  
 

        Ο Δήμαρχος Επιδαύρου 
 Έχοντας υπόψη:  

1.  Τις διατάξεις του άρθρου 58 Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 

87/τ.Α/07.06.2010), όπως ισχύει.  
2. Το Ν.3013/2002 (ΦΕΚ102Α΄) περί αναβάθμισης της Πολιτικής Προστασίας και 

Λοιπές διατάξεις ως ισχύει,  
3. Το Ν.4249/2014 (ΦΕΚ73 Α΄) περί αναδιοργάνωσης της Ελληνικής Αστυνομίας του 

Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και 

άλλες διατάξεις,  
4. Τα Γενικά Σχέδια Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από ακραία 

καιρικά φαινόμενα, και ιδιαίτερα το σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών 

εξαιτίας χιονοπτώσεων-παγετού με την κωδική ονομασία “ΒΟΡΕΑΣ”, όπως ισχύει 
5. Την πρόβλεψη της ΕΜΥ και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για 

ακραία καιρικά φαινόμενα που πλήττουν την Χώρα από την κακοκαιρία ΜΗΔΕΙΑ 

και την επικράτηση εξαιρετικά χαμηλών θερμοκρασιών 

 

Αποφασίζουμε 
 

 1. Την κατ’ εξαίρεση ρύθμιση του ωραρίου της δια ζώσης λειτουργίας των Σχολικών 

Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Επιδαύρου, την 

Τετάρτη 17/02/2021 και την Πέμπτη 18/02/2021, με ώρα έναρξης 10.00΄ π.μ. έως τη 

λήξη του ωραρίου, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών και την επικράτηση εξαιρετικά 

χαμηλών θερμοκρασιών τις πρωινές ώρες, σε συνδυασμό με τα περιοριστικά μέτρα που 

ισχύουν για τον περιορισμό της διασποράς του covid 19, για την διασφάλιση της 

ακεραιότητας και υγείας μαθητών, γονέων και διδακτικού προσωπικού, τόσο κατά την 

μεταφορά τους στα σχολεία, όσο και κατά την παραμονή τους εκεί. 
2. Οι μαθητές που μετακινούνται με λεωφορεία, να γνωρίζουν ότι τα πρωινά δρομολόγια 

θα εκτελεστούν δυο (2) ώρες αργότερα από την προκαθορισμένη (π.χ. εάν η μετακίνηση 

γινόταν στις 07.30΄, τις προαναφερόμενες ημέρες το λεωφορείο θα περάσει στις 09.30΄).  
3.Οι Παιδικοί Σταθμοί του Δήμου Επιδαύρου θα ξεκινήσουν τη λειτουργία τους στις 

09.00΄ π.μ. 
 

                                                                                                              Ο Δήμαρχος 

 

 Αναστάσιος Κ. Χρόνης 

Ελληνική
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