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ΘΕΜΑ: «Διακοπή της δια ζώσης λειτουργίας σχολείων την Δευτέρα 24/01/2022
και την Τρίτη 25/01/2022, λόγω έκτακτων αναγκών που οφείλονται στις
καιρικές συνθήκες»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1.

Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει και ιδίως
του άρθρου 186 (Αρμοδιότητες Περιφερειών - Τομέας Η. Παιδείας-ΠολιτισμούΑθλητισμού, παράγραφος 5).
2.

Τις διατάξεις του άρθρου 2, παρ. 4, περίπτωση 4 του Ν. 3861/2010 (Α’ 112)

«Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως ισχύουν.
3.

Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Π.Δ. 79/2017 (Α’ 109)

4.

Την με αρ. 37419/13479/08-05-2018 (Β’ 1661) απόφαση του Συντονιστή

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα «Έγκριση της 121/2018 απόφασης του
Περιφερειακού

Συμβουλίου

Περιφέρειας

Αττικής,

περί

τροποποίησης

επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».
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5.

Την με αρ. 864073/14-10-2021 (Β’ 4832) Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής,

«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακούς Συμβούλους
στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής και Παροχή εξουσιοδότησης
υπογραφής

«Με

εντολή

Περιφερειάρχη»

στον

Εκτελεστικό

Γραμματέα

της

Περιφέρειας Αττικής, σε Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και
Αυτοτελών Διευθύνσεων της Περιφέρειας Αττικής και σε Προϊσταμένους Τμημάτων
της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής».
6.

Το με αρ. πρωτ. 106425/07-02-2020 έγγραφο του Γραφείου Νομικής

Υποστήριξης Περιφερειάρχη και Συλλογικών Οργάνων με θέμα «Διακοπή της
λειτουργίας των σχολείων λόγω έκτακτων συνθηκών».
7.

Το με αρ. πρωτ. 47112/19-01-2022 έγγραφο Αντιπεριφερειάρχη σε Θέματα

Πολιτικής Προστασίας και Περιβάλλοντος.
8.

Το από 20/01/2022 Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων

(ΕΔΕΚΦ)

που

εξέδωσε

η

Εθνική

Μετεωρολογική

Υπηρεσία

(πηγή:

http://emy.gr/emy/el/warning/weather_warnings_html?type=EDKF&number=2&langu
age=gr) και όπου αναφέρονται τα εξής:
«Διαδοχικά καιρικά συστήματα προβλέπεται να προκαλέσουν κακοκαιρία με το
όνομα "ΕΛΠΙΣ" ("ELPIS") στη χώρα μας τις επόμενες ημέρες. Το πρώτο καιρικό
σύστημα θα μας επηρεάσει από το Σάββατο (22/1/2022) και το δεύτερο, που θα είναι
πιο ισχυρό, από τη Δευτέρα (24/1/2022). ... Πιο αναλυτικά: 1) Χαμηλές θερμοκρασίες:
Από το Σάββατο αναμένεται βαθμιαία πτώση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα.
Επισημαίνεται ότι από τη Δευτέρα έως την Τετάρτη οι θερμοκρασίες θα είναι πολύ
χαμηλές και οι μέγιστες τιμές τους δε θα ξεπεράσουν τους 2 με 3 βαθμούς Κελσίου.
Παράλληλα ο παγετός θα είναι ισχυρός και ειδικά στην κεντρική και τη βόρεια χώρα
τοπικά ολικός. 2) Χιονοπτώσεις: … Γ) τη Δευτέρα 24/1/2022 οι χιονοπτώσεις θα
ενταθούν και θα είναι τοπικά πυκνές αρχικά στο κεντρικό και το βόρειο Αιγαίο, την
Εύβοια, την ανατολική Θεσσαλία και την ανατολική Στερεά και βαθμιαία στην
ανατολική Πελοπόννησο και σε όλο το νότιο Αιγαίο μέχρι την Κρήτη και τα
Δωδεκάνησα. Κατά διαστήματα χιονοπτώσεις θα σημειώνονται στη Μακεδονία και τη
Θράκη. Δ) την Τρίτη 25/1/2022 τα φαινόμενα θα παρουσιάσουν ύφεση στη βόρεια
χώρα, αλλά στις υπόλοιπες περιοχές θα συνεχιστούν οι πυκνές χιονοπτώσεις.»
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τη διακοπή, κατά τις ημέρες Δευτέρα 24/01/2022 και Τρίτη 22/01/2022, της δία
ζώσης λειτουργίας όλων των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης που εδρεύουν στην Περιφέρεια Αττικής για προληπτικούς λόγους,
επειδή τα ιδιαίτερα έντονα καιρικά φαινόμενα που αναμένονται από το καιρικό
σύστημα ΕΛΠΙΣ (ELPIS) θα προκαλέσουν:
• επικινδυνότητα στη μετακίνηση των μαθητών/τριών προς και από τα σχολεία
λόγω του παγετού και
• δυσχέρεια στη λειτουργία των σχολείων και τη διδασκαλία των μαθημάτων
λόγω των πολύ χαμηλών θερμοκρασιών σε συνδυασμό με την τήρηση των μέτρων
προστασίας για την αποφυγή της διασποράς της νόσου COVID-19 (π.χ. λειτουργία
αιθουσών διδασκαλίας με ανοικτά παράθυρα).

Ο ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΕΛΙΜΗΣ

Κοινοποίηση:
- Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αττικής
(με την παράκληση να ενημερωθούν οι
Εκπαίδευσης και τα σχολεία)

Διευθύνσεις

- Γρ. Περιφερειάρχη
- Γρ. Χωρικών Αντιπεριφερειαρχών
(με την παράκληση να ενημερωθούν οι Δήμοι της χωρικής
τους αρμοδιότητας)
- Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας
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