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Α Π Ο Φ Α  Η 

Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΛΑΜΘΕΩΝ 

 

΄Εσονηαρ ςπότη: 

1.- Τιρ διαηάξειρ :                                                                                                                    

              Τυν άπθπυν 1 παπ.2 πεπ.46, 58 και 94 παπ.4 πεπ.27 και 282 παπ.1 ηος  

Ν.3852/2010 «Νέα Απσιηεκηονική ηηρ Αςηοδιοίκηζηρ και ηηρ Αποκενηπυμένηρ Διοίκηζη-

Ππόγπαμμα Καλλικπάηηρ» (ΦΕΚ 87
Α
΄/2010), όπυρ ηποποποιήθηκε και ιζσύει                                                                                                                              

            2.- Tο ςπ’  απιθμ.2500/22-06-2021 έγγπαθο ηηρ Γενικήρ Γπαμμαηείαρ Πολιηικήρ 

πποζηαζίαρ ηος Υποςπγείος Πποζηαζίαρ ηος Πολίηη 

            3.-  Το ςπ’ απιθμ.12/2021 έκηακηο δεληίο  ηηρ Εθνικήρ Μεηευπολογικήρ Υπηπεζίαρ 

(EMY )  για επιδείνυζη ηος καιπού  λόγυ καύζυνα                

            4.- Το ςπ’ απιθμ.ππυη.25022/22-06-2021 έγγπαθό μαρ, απεςθςνόμενο ζηην ππο-

φζηαμένη ηηρ ππυηοβάθμιαρ εκπαίδεςζηρ Φθιώηιδαρ . 

            5.- Το ςπ’ απιθμ.ππυη.2773/22-06-2021 έγγπαθο ηος Αναπληπυηή ηηρ Διεύθςν-

ζηρ Α/θμιαρ Εκπαίδεςζηρ Φθιώηιδαρ 

            6.-Την άμεζη ανάγκη για ηην διακοπή  λειηοςπγίαρ ηυν ζσολικών μονάδυν  ηηρ 

ππυηοβάθμιαρ εκπαίδεςζηρ (Νηπιαγυγεία-Δημοηικά) λόγυ ηηρ επιδείνυζηρ ηος καιπού  
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λόγυ καύζυνα και ηυν ςτηλών θεπμοκπαζιών πος θα επικπαηήζοςν  ζε όλη ηην σώπα 

και θα επηπεάζοςν δςζμενώρ και ηην πεπιοσή μαρ,  καθώρ και ηην ανάγκη πποζηαζίαρ 

ηυν  μαθηηών και εκπαιδεςηικών, δεδομένος όηι ζηα εν λόγυ ζσολεία δεν ςπάπσει ο κα-

ηάλληλορ κλιμαηιζμόρ και  μαθηηέρ και εκπαιδεςηικοί οθείλοςν ηα ηηπούν ηα ςγειονομικά 

ππυηόκολλα λόγυ covid-19. 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΘΖΟΤΜΕ 

την διακοπή λειτοσργίας ηυν  ζσολικών μονάδυν ηηρ Ππυηοβάθμιαρ Εκπαίδες-

ζηρ  (Νηπιαγυγεία-Δημοηικά  ) για  ηην  Σετάρτη 23 Θοσνίοσ και Πέμπτη 24 Θοσνίοσ 

2021, ζύμθυνα με ηο ζκεπηικό ηηρ παπούζαρ απόθαζηρ.                                                                                                                                                               

 

 

 

  

ΚΟΘΝΟΠΟΘΗΗ : 

1/ Πποφζηαμένη ηηρ Διεύθςνζηρ Ππυηο-
βάθμιαρ Εκπαίδεςζηρ Φθιώηιδαρ  
e-mail : dipefth@sch.gr 
με ηη παπάκληζη να ενημεπώζει ηοςρ 
Διεςθςνηέρ Σσολικών Μονάδυν ηος Δή-
μος Λαμιέυν.    

2/ Πποφζηαμένη ηηρ Πεπιθεπειακήρ Διεύ-
θςνζηρ Ππυηοβάθμιαρ και Δεςηεποβάθ-
μιαρ Εκπαίδεςζηρ Σηεπεάρ Ελλάδαρ 
e-mail : mail@stellad.pde.sch.gr 

 

ΕΩΣΕΡΘΚΗ ΔΘΑΝΟΜΗ: 
Γπαθείο Δημάπσος  
 

 

Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΛΑΜΘΕΩΝ 

 

 

 

ΕΤΘΤΜΘΟ K. ΚΑΡΑΪΚΟ 
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