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ΘΕΜΑ  : Σχετικά με τη λειτουργία των σχολικών μονάδων του Δήμου Δωρίδος στις  28/1/2022. 
 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ 
 
Έχοντας υπόψη :  
 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α ) "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της    
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης". 

2. Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/2018 τεύχος Α΄) - Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι. 
3. Τις διατάξεις της  παρ. 9 του άρθρου 1 του Π.Δ. 161/2000 (ΦΕΚ 145 Α΄).  
4. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 4 του Π.Δ. 79/2017 (ΦΕΚ 109/Α/1-8-2017). 
5. Την απόφασή μας, με αριθμό 496/23-1-2022, με την οποία ανεστάλη η λειτουργία όλων των σχολείων 

του Δήμου Δωρίδος στις 24 & 25 Ιανουαρίου 2022, λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων. 
6. Την απόφασή μας, με αριθμό 552/25-1-2022, με την οποία ανεστάλη η λειτουργία των σχολικών 

μονάδων Λιδωρικίου και μετατέθηκε ο χρόνος έναρξης των μαθημάτων για τις σχολικές μονάδες στις 
υπόλοιπες περιοχές του Δήμου Δωρίδος. 

7. Τα Δελτία της Ε.Μ.Υ., που ενημερώνουν ότι η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε χαμηλά επίπεδα και θα 

σημειωθεί ισχυρός παγετός. 

8. Την πιθανή δύσκολη πρόσβαση σε κάποιους  οικισμούς, για την ασφαλή μετακίνηση όλων των 

μαθητών. 

9. Το γεγονός ότι στη Δημοτική Ενότητα Λιδωρικίου του Δήμου Δωρίδος, οι καιρικές συνθήκες είναι πιο 
δύσκολες, με ακόμα χαμηλότερη θερμοκρασία και ισχυρό παγετό.  

10. Τη χαμηλή θερμοκρασία συνδυαστικά με την ανάγκη (λόγω covid-19) πραγματοποίησης  μαθημάτων 
με ανοικτά παράθυρα. 

11. Την ανάγκη διακοπής λειτουργίας των σχολικών μονάδων της Δημοτικής Ενότητας Λιδωρικίου  και 
την ανάγκη μετάθεσης του χρόνου έναρξης των μαθημάτων για τις λοιπές σχολικές μονάδες του 
Δήμου Δωρίδος, για τις 28/1/2022,για προληπτικούς λόγους σε συνδυασμό με τα παραπάνω. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

1.Την αναστολή  λειτουργίας των σχολικών μονάδων όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης  της Δημοτικής 

Ενότητας  Λιδωρικίου του Δήμου Δωρίδος, για την Παρασκευή 28/1/2022.  

2.Τη μετάθεση του χρόνου έναρξης των μαθημάτων με ώρα προσέλευσης και έναρξης στις 9:00, για την 

Παρασκευή 28/1/2022, για όλες τις  σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, στις λοιπές περιοχές  

του Δήμου Δωρίδος.  

Η απόφαση αυτή εκδίδεται λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, με σκοπό  τη διασφάλιση της υγείας και  
ασφάλειας μαθητών, γονέων, διδακτικού και λοιπού προσωπικού. 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ   ΚΑΠΕΝΤΖΩΝΗΣ 

ΑΔΑ: Ψ94ΥΩ9Ζ-ΜΛΥ
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