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ΘΕΜΑ: «Προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών, 
φορέων και ιδρυμάτων, δημοσίων και ιδιωτικών, κάθε τύπου και βαθμού του Δήμου 
Εμμανουήλ Παππά για το χρονικό διάστημα από 11.3.2020 έως και 24.3.2020» 

ΑΑ ΠΠ ΟΟ ΦΦ ΑΑ ΣΣ ΗΗ       11 22 22 // 22 00 22 00   

Ο Δήμαρχος Εμμανουήλ Παππά 

Έχοντας υπόψη: 

Τις διατάξεις: 

1. Του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-
Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

2. Την από 25-02-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα 
μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (ΦΕΚ 42, τ. 
Α, 25-02-2020). 

3. Την υπ’ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 16838 Κοινή Υπουργική Απόφαση των 
Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Προστασίας του Πολίτη – 
Παιδείας και Θρησκευμάτων – Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – 
Υγείας – Πολιτισμού και Αθλητισμού – Εσωτερικών με θέμα: «Επιβολή 
του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των 
βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, νηπιαγωγείων, σχολικών 
μονάδων, ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, κέντρων ξένων γλωσσών, 
φροντιστηρίων και πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών, φορέων και 
ιδρυμάτων, δημοσίων και ιδιωτικών, κάθε τύπου και βαθμού της χώρας 
για το χρονικό διάστημα από 11.3.2020 έως και 24.3.2020 (ΦΕΚ 783, 
τ. Β, 10-03-2020). 

4.  Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3463/06, όπως συμπληρώθηκε με 
το άρθρο 94 του Ν.3852/2010 και τροποποιήθηκε με την παρ.10 του 
άρθρου 44 του Ν.3979/2011, σύμφωνα με το οποίο, στις αρμοδιότητες 

του Δήμου περιλαμβάνεται και η λήψη μέτρων για την προστασία της 
δημόσιας υγείας. 
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 Σε συνέχεια των προηγούμενων μέτρων προληπτικού χαρακτήρα και 

λαμβάνοντας υπόψη την νέα  από 10.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής 

Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 τίθενται σε 

εφαρμογή τα μέτρα της υπ’ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 16838 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 783, τ. Β, 

10-03-2020) και απαγορεύεται προσωρινά η λειτουργία, για προληπτικούς 

λόγους δημόσιας υγείας, των εξής φορέων του Δήμου Εμμανουήλ Παππά: 

1. Όλων των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, πλην των διοικητικών 

λειτουργιών και υπηρεσιών αυτών.  

2. Όλων των σχολικών μονάδων, συμπεριλαμβανομένων των νηπιαγωγείων, 

κέντρων ξένων γλωσσών, φροντιστηρίων. 

3. Των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης, ιδιωτικών και δημοτικών.  

4. Της «Δημοτικής Φιλαρμονικής Πεντάπολης ΝΠΔΔ». 

5. Και λοιπών πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών, φορέων και ιδρυμάτων, 

δημοσίων και ιδιωτικών, κάθε τύπου και βαθμού,  

ως εξής: 

 α) των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών λειτουργιών, οι οποίες 

πραγματοποιούνται με φυσική παρουσία,  

 β) της λειτουργίας των βιβλιοθηκών, των αιθουσών κοινόχρηστων 

ηλεκτρονικών υπολογιστών, των αναγνωστηρίων, των εστιατορίων και κυλικείων, 

των αθλητικών εγκαταστάσεων και εν γένει κάθε χώρου συνάθροισης κοινού 

στις ανωτέρω δομές και γ) των τελετών, ημερίδων, συνεδρίων και πάσης φύσεως 

εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων.  

 Από την ως άνω προσωρινή απαγόρευση εξαιρούνται: α) οι διοικητικές 

λειτουργίες και υπηρεσίες, καθώς και, κατά περίπτωση, β) οι ερευνητικές 

δραστηριότητες, γ) η λειτουργία των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας 

και δ) η λειτουργία των εστιών στέγασης. 

 Τα μέτρα ισχύουν από σήμερα, 11 Μαρτίου 2020, ημέρα Τετάρτη, έως 

και 24 Μαρτίου 2020, ημέρα Τρίτη, και θα επαναξιολογηθούν πριν τη λήξη 

τους.  
 Επισημαίνεται ότι  σύμφωνα με την παραγράφου 6 του άρθρου πρώτου 

της από 25-2-2020 ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της 

διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42), όποιος δεν συμμορφώνεται με τα μέτρα της 

παρούσας τιμωρείται με φυλάκιση έως δύο (2) ετών, εκτός αν η πράξη 

τιμωρείται βαρύτερα με άλλη διάταξη. 
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Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΟΤΑΣ 

Πίνακας Αποδεκτών: 

1. Όλες τις Υπηρεσίες και Τμήματα του Δήμου Εμμανουήλ Παππά. 

2. Στις Κοινότητες του Δήμου Εμμανουήλ Παππά για τοιχοκόλληση και 

δημόσια ανακοίνωση. 

3. Στα ΚΕΠ του Δήμου Εμμανουήλ Παππά για τοιχοκόλληση. 

4. Στην Κοινωφελή Επιχείρηση ΝΠΙΔ του Δήμου Εμμανουήλ Παππά, για 

περαιτέρω ενημέρωση. 

5. Στο Κέντρο Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Πολιτικής ΝΠΔΔ του Δήμου 

Εμμανουήλ Παππά, για περαιτέρω ενημέρωση. 

6. Στα ΝΠΔΔ Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή και Δευτεροβάθμια Σχολική 

Επιτροπή του Δήμου Εμμανουήλ Παππά, για περαιτέρω ενημέρωση. 

7. Στη Δημοτική Φιλαρμονική Πεντάπολης ΝΠΔΔ του Δήμου Εμμανουήλ 

Παππά, για περαιτέρω ενημέρωση. 

8. Στο Αστυνομικό Τμήμα Εμμανουήλ Παππά 
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