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Σχετικά με το κλείσιμο σχολικών μονάδων 

ως μέτρο πρόληψης διασποράς της εποχικής γρίπης 
 

Ενημερωθήκαμε σχετικά, για έγγραφο του Τμήματος Παιδείας Νέας Σμύρνης (4/2/2020) 

προς τους Διευθυντές/τριες των Σχολικών Μονάδων και τις Προϊσταμένες των Νηπιαγωγείων 

με το οποίο: 

Α. Ενημερώνει ότι υπάρχει διευκρινιστική επιστολή-απάντηση της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας προς 

το Δήμο Αργυρούπολης –Ελληνικού, στην οποία αναφέρεται σαφώς ότι,  η εγκύκλιος 153109/23-11-

2009, αφορούσε την πανδημία της γρίπης του συγκεκριμένου έτους και δεν έχει ισχύ για γεγονότα 

μεταγενέστερα. (η επιστολή αυτή, εκ παραδρομής δεν έχει κοινοποιηθεί στα σχολεία)  

Β. Ενημερώνει ότι, μετά την έκδοση της εγκυκλίου Δ1α/Γ.Π.οικ.4133  23/01/2020, με θέμα   

Οδηγίες σχετικά με τα μέτρα πρόληψης κατά της διασποράς της γρίπης στις Σχολικές Μονάδες και 

φορείς που προσφέρουν εκπαιδευτικές υπηρεσίες,  «αιτήματα για αναστολής λειτουργίας των 

σχολείων θα παρακαλούσαμε να  συνοδεύονται από έγκριση της Δ Διεύθυνσης Α/θμιας η 

Β/θμιας και τη Δ/νση Δημόσιας Υγείας». 

Σχετικά με τα παραπάνω, έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής: 

 

 Τόσο η Δ΄ Διεύθυνση Α/θμιας όσο και η Δ/νση Δημόσιας Υγείας, έχουν κατ΄ επανάληψη 

δηλώσει αναρμόδιες να δώσουν τέτοιες εγκρίσεις. 

 Σύμφωνα με το νόμο, διακοπή μαθημάτων μέχρι τρείς συνεχόμενες ημέρες μπορεί να 

γίνει με απόφαση Δημάρχου.  

 

Συγκεκριμένα, το ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 79/2017, ΦΕΚ 109/Α/1-8-2017, Οργάνωση 

και λειτουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολειών,  

Στο Άρθρο 4, αναφέρει!  

«Διακοπή μαθημάτων λόγω εκτάκτων αναγκών 

1. Τα μαθήματα στα νηπιαγωγεία και στα δημοτικά σχολεία μπορεί να διακοπούν μέχρι δεκαπέντε (15) 

εργάσιμες ημέρες για αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών ή απρόβλεπτων καταστάσεων και γεγονότων, 

όπως ακραία καιρικά φαινόμενα, φυσικές καταστροφές, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας 

και Θρησκευμάτων ή του οικείου Αντιπεριφερειάρχη αν πρόκειται για σχολικές μονάδες που ανήκουν 

στην ίδια περιφερειακή ενότητα. 

2. Διακοπή μαθημάτων πέραν των δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών είναι δυνατή μόνο με απόφαση 

του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και για τις αιτίες της προηγούμενης παραγράφου. 



3. Αν τα σχολεία δεν λειτουργήσουν για διάστημα μεγαλύτερο των δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών, 

το διδακτικό έτος μπορεί να παραταθεί για αντίστοιχο ή μικρότερο χρονικό διάστημα με απόφαση του 

Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. 

4. Τα μαθήματα στα νηπιαγωγεία και στα δημοτικά σχολεία μπορεί να διακοπούν μέχρι τρεις (3) 

συνεχόμενες εργάσιμες ημέρες με απόφαση του οικείου Δημάρχου, εφόσον πρόκειται για σχολικές 

μονάδες που ανήκουν στον ίδιο δήμο και συντρέχουν συνθήκες που καθιστούν δυσχερή την πρόσβαση 

και την παραμονή των μαθητών στο σχολείο.» 

Επομένως, η δυνατότητα αυτή παρέχεται στους Δημάρχους από το νόμο και δεν απαιτείται 

άλλου είδους έγκριση.  

 

Σε κάθε περίπτωση, θεωρούμε ότι τα μέτρα πρόληψης, ο εφοδιασμός των σχολείων με 

τα απαραίτητα (και καλής ποιότητας) υλικά που απαιτούνται από το Υπουργείο Υγείας με βάση 

την εγκύκλιο Δ1α/Γ.Π.οικ.4133, 23/01/2020, καθώς και η ενίσχυση του προσωπικού που 

εργάζεται στην καθαριότητα των σχολικών κτιρίων με άμεση επέκταση συμβάσεων και στην 

πρωινή λειτουργία, είναι η απαραίτητη κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθηθεί και 

περιμένουμε την άμεση υλοποίηση και εφαρμογή των παραπάνω μέτρων.  

Παράλληλα θεωρούμε ότι, ο Δήμος έχει την ευθύνη να χρησιμοποιεί και το μέτρο για 

προσωρινό κλείσιμο των σχολικών μονάδων, ως απαραίτητο μέτρο πρόληψης της 

διασποράς, αξιοποιώντας και τις οδηγίες της εγκυκλίου  153109/23-11-2009, μέχρι την έκδοση 

νεώτερης.  

 

 


