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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                                                    Μοίρες 06/02/2023 

ΔΗΜΟΣ  ΦΑΙΣΤΟΥ                                                                                 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ                                                                           Αριθ. Απόφασης: 150 

                                                                                                                   Αριθ. Πρωτ.: 1439 

  

Α Π Ο Φ Α Σ Η  ΔΗΜΑΡΧΟΥ      

ΘΕΜΑ:   Αναστολή λειτουργίας σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας  εκπαίδευσης (ημερήσιων και 
εσπερινών ) , δημοτικών , ιδιωτικών παιδικών , βρεφονηπιακών σταθμών και  ΚΔΑΠ , Δήμου Φαιστού 
λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών. 
 

Ο    Δήμαρχος  ΦΑΙΣΤΟΥ  έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 58 και 282 του ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87/τ.Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως ισχύει σήμερα. 
 
2. Τις διατάξεις του Ν. 3861/10 (ΦΕΚ 112/13.7.2010 τ. Α )́ «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων και κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
«Πρόγραμμα Διαύγεια». 
 
3. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114/8.06.2006 τ. Α )́ και του άρθρου 94 παρ. 4 του Ν. 
3852/1010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/7.6.2010). 
 
4. Τα έκτακτα Δελτία Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, λόγω 
επέλευσης της κακοκαιρίας «BARBARA». 
 
5. Την οδηγία των Αρχών περί περιορισμού των μετακινήσεων. 
 
6. Τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες λόγω χιονόπτωσης, ψύχους και χαμηλών θερμοκρασιών. 
 
7. Την υποχρέωση διαφύλαξης της υγείας και της ασφάλειας των μαθητών και εκπαιδευτικών των 
σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης και εν γένει της εκπαιδευτικής κοινότητας. 

                                                                                   
                                                                                ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 
Την αναστολή της δια ζώσης λειτουργίας των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ημερήσιων και εσπερινών ), καθώς και των δημοτικών, ιδιωτικών 
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παιδικών, βρεφονηπιακών σταθμών και ΚΔΑΠ του Δήμου Φαιστού ,τη Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2023 
προκειμένου να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των μαθητών και η αποφυγή ατυχημάτων. 

 
Η απόφαση λαμβάνεται λόγω των ακραίων καιρικών συνθηκών που ήδη έχουν ξεκινήσει να 
εκδηλώνονται στην περιοχή και αναμένονται να ενταθούν τις επόμενες ημέρες στο πλαίσιο της 
κακοκαιρίας «BARBARA», με κύρια χαρακτηριστικά τις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, τον 
ισχυρό παγετό, τις κατά τόπους πυκνές χιονοπτώσεις, τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες και 
τους θυελλώδεις βόρειους ανέμους εντάσεως 8 με 9 μποφόρ σύμφωνα με το έκτακτο Δελτίο 
Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. 
Παρακαλούνται οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης για τις δικές τους ενέργειες. 

 
 

 
 
 
 

                                                                                        Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ  
 

            Νικολιδάκης Γρηγόριος 

  

 

Κοινοποίηση (αποστολή με email): 

- Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή Δ. Φαιστού 

- Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή Δ. Φαιστού 

- Σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ.Φαιστού  

 - Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν Ηρακλείου 

- Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν Ηρακλείου 

Εσωτερική διανομή: 

Αντιδήμαρχο Παιδείας 
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