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ΠΡΟΣ: 1. Γραφεία Δημάρχων Δήμων
Περιφέρειας Αττικής
2. Διευθύνσεις A΄θμιας και Β΄θμιας
Εκπαίδευσης όλων των Π.Ε.
Περιφέρειας Αττικής
ΚΟΙΝ : - Γραφεία κ.κ. Αντιπεριφερειαρχών
όλων των Π.Ε.
-

Γραφείο Υπουργού Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων
κ. Κ. Γαβρόγλου

Θέμα : Περί της ανάγκης προληπτικής διακοπής μαθημάτων λόγω έκτακτων αναγκών
(παγετός - χιονόπτωση)
Αξιότιμοι κ.κ. Δήμαρχοι,
Αξιότιμοι κ.κ. Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων Α΄ θμιας και Β΄ θμιας Εκπαίδευσης,
Ευχές για μια εποικοδομητική χρονιά στην Αττική και την πατρίδα μας.
Η Περιφέρεια Αττικής, σύμφωνα με τις προγνώσεις του Ενιαίου Κέντρου Επιχειρήσεων Πολιτικής
Προστασίας, αναμένεται να βρεθεί τις επόμενες ώρες στο επίκεντρο ακραίων καιρικών φαινομένων,
με ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες. Συγκεκριμένα, αναμένονται χιονοπτώσεις και παγετός σε
Δήμους της Περιφέρειας, που είναι πιθανό να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα στη μετακίνηση,
μεταξύ άλλων, και των μαθητών από την κατοικία τους προς τα σχολεία τους.
Με δεδομένη την απόλυτη προτεραιότητα που δίνουμε όλοι μας στην ασφάλεια των μαθητών,
δημιουργείται η ανάγκη λήψης προληπτικών μέτρων, προκειμένου να αποφευχθούν πιθανά
ατυχήματα. Στο πλαίσιο αυτό κρίνεται σκόπιμη η προληπτική αντιμετώπιση ενδεχόμενων κινδύνων
με τον παράλληλο προσδιορισμό των ρόλων και των αρμοδιοτήτων των φορέων που εμπλέκονται
στις αναγκαίες αποφάσεις και ενέργειες.
Για το λόγο αυτό και στο πλαίσιο του καλύτερου συντονισμού και παρακολούθησης των
επικείμενων συνεπειών των φαινομένων, απαιτείται οι Δήμοι να είναι σε ετοιμότητα σε περίπτωση
που χρειαστεί, κατά την κρίση τους, να προβούν στη λήψη του μέτρου της προληπτικής διακοπής
μαθημάτων λόγω έκτακτων συνθηκών στις σχολικές μονάδες που ανήκουν στο Δήμο τους.
Επιπλέον, συνιστάται οι Διευθυντές των σχολείων να έχουν φροντίσει έγκαιρα να θερμάνουν τις
σχολικές αίθουσες που θα υποδεχθούν τους μαθητές μετά τις διακοπές των γιορτών.
Τέλος, παρακαλούνται τα Γραφεία σας, όπως μας αποστείλουν, στην διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου gperatt@patt.gov.gr (τηλ. επικοινωνίας 2132063505, 2132063508), κατάσταση με τα
σχολεία που ενδεχομένως να εφαρμοστεί το μέτρο της διακοπής μαθημάτων, σύμφωνα με τα

ανωτέρω, προκειμένου να τα αναρτήσουμε και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας - όπως άλλωστε
συνηθίζεται σε ανάλογες περιπτώσεις με πρωτοβουλία μας - για την καλύτερη ενημέρωση γονέων
και μαθητών αλλά και τον καλύτερο συντονισμό μας ως φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Σημειώνεται ότι η σχετική πληροφόρηση στην ιστοσελίδα μας, για την καλύτερη ενημέρωση των
πολιτών, θα επικαιροποιείται διαρκώς, ανάλογα με τη ροή της πληροφόρησης που θα λαμβάνει η
Περιφέρεια από τους Δήμους σας.
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