
 

 

 

 

 

Θέμα: «Πλήρης αναστολή εξυπηρέτησης του κοινού με αυτοπρόσωπη παρουσία» 
 
  
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Κυκλάδων 
 
 Έχοντας υπόψη: 
 
 
1.Την από 11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ. Α΄./11-3-2020) και 
ειδικότερα την παρ.6 του άρθρου 5 αυτής. 
2.Την από 14-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 64/τ. Α΄./14-3-2020) και 
ειδικότερα το άρθρο 55 αυτής. 
3.Την υπ. αρ.πρωτ.ΔΙΔΑΔ/Φ.69/109/οικ.8000/16-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου 
Εσωτερικών – Δ/νση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού – Τμήμα Πειθαρχικής Ευθύνης και 
Δεοντολογίας με θέμα: «Επιπρόσθετα μέτρα για την αντιμετώπιση της ανάγκης 
περιορισμού της διασποράς του κορωναϊού». 
4.Την  υπ. αρ.πρωτ.ΔΙΔΑΔ/Φ.69/111/οικ.8196/23-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου 
Εσωτερικών – Δ/νση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού – Τμήμα Πειθαρχικής Ευθύνης και 
Δεοντολογίας με θέμα: «Πρόσθετα μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης 
περιορισμού της διασποράς του κορωναϊού». 
5.Τις συστάσεις του ΕΟΔΥ και τις ανακοινώσεις του Π.Ο.Υ. ως προς τα μέτρα αποτροπής της 
εξάπλωσης του κορωνοϊού, και ιδίως για την προάσπιση της δημόσιας υγείας, την 
προστασία των εργαζομένων, την εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος και την 
εύρυθμη και συνεχή λειτουργία των υπηρεσιών του Υπουργείου. 
6.Τη με αριθμ.2873/Υ1/17-3-2020 Απόφαση της Υπουργού Παιδείας με θέμα: 
«Περιορισμένη Λειτουργία Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων». 
7.Την εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη για την αντιμετώπιση των αρνητικών 
συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19, τον περιορισμό της διάδοσής του και 
τη λήψη συναφών και αναγκαίων μέτρων. 
 
  

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε  
 

 

  Από 27-3-2020 την πλήρη αναστολή εξυπηρέτησης του κοινού με αυτοπρόσωπη 
παρουσία από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων . 
  Συστήνεται τυχόν αιτήματα πολιτών να στέλνονται με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της υπηρεσίας mail@dipe.kyk.sch.gr  ή μέσω τηλεομοιοτυπίας 
(fax) στο 2281079229. 

 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI  

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Π & Δ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ 

Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
 

                             
 
Ερμούπολη:   30 Mαρτίου 2020 
Αριθμ. Πρωτ:  3296 

Ταχ. Δ/νση: Ιωάννη Λαυρεντίου Ράλλη 6 
Ταχ. Κώδικάς: 84-100 
Τηλέφωνο: 22810-82226 
Fax:  22810-79229                        
e-mail:                   mail@dipe.kyk.sch.gr 

  ΑΠΟΦΑΣΗ 
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  Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η διεκπεραίωση αιτημάτων μέσω ηλεκτρονικών 
μέσων, η υπηρεσία μας θα δέχεται το κοινό μόνο για τις απολύτως αναγκαίες και 
επείγουσες υποθέσεις, και μόνο κατόπιν ραντεβού. 
  Μετά το πέρας ισχύος των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης και προστασίας της δημόσιας 
υγείας λόγω του κορωνοϊού, επανέρχονται σε ισχύ οι πάγιες κατά περίπτωση 
προβλεπόμενες ώρες υποδοχής κοινού και οι πάγιες σχετικές διατάξεις. 
 
 
 

                                                                 Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια 

                                                             Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων   

 

 

                                                                                     Άννα Ρέππα 

 
 
 
ΚΟΙΝ.: 1. Περιφερειακή Δ/νση Π.Ε. και Δ.Ε. Ν. Αιγαίου 
 
             2.Υπουργείο Εσωτερικών Γενική γραμματεία 
                Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα 
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