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      Α Π Ο Φ Α Σ Η  
 

 

 

 
Θέμα: «Προσωρινή αναστολή λειτουργίας Τμήματος Σχολικής Μονάδας»   
       

Ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αρκαδίας 
 
Έχοντας υπόψη: 

 
1. Τις διατάξεις του Ν.1566/1985 (ΦΕΚ 167/τ.α΄/30-09-1985) «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας                  

και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν 
2. Την διάταξη της παραγράφου 29 του άρθρου 14 του Ν.2817/2000 (ΦΕΚ 78/ τ.α΄/14‐03‐2000) 

«Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις» όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει. 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 43 του Ν.4722/2020 (ΦΕΚ 177/τ.α΄/15-09-2020) «Κύρωση: α) της από 
10.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις αντιμετώπισης εκτάκτων 
αναγκών του Εθνικού Συστήματος Υγείας, προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, 
στήριξης της αγοράς εργασίας και διευκόλυνσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας» (A΄ 157)                                 
και β) της από 22.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έκτακτα μέτρα για την ενίσχυση των 
αστικών συγκοινωνιών, την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας και την πρόσληψη προσωπικού 
καθαριότητας των σχολικών μονάδων, τη στήριξη των τουριστικών επιχειρήσεων και της αγοράς 
εργασίας και την ενίσχυση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας προς αντιμετώπιση των 
συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, καθώς και τη στήριξη των πλημμυροπαθών της 
Εύβοιας που επλήγησαν κατά τις πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου 2020» (Α΄ 161) και άλλες 
διατάξεις για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλων 
επειγόντων ζητημάτων». 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 51 του Π.Δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31/τ.α΄/23-02-2018) «Οργανισμός Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων». 

5. Τις διατάξεις της αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/08-10-2002 (ΦΕΚ 1340/τ.β΄/16-10-2002) Υ.Α.                        
του ΥΠ.Ε.Π.Θ. «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων                   
των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών                                  
και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των Συλλόγων διδασκόντων» όπως 
τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν  και ισχύουν. 

6. Τις διατάξεις των παραγράφων ζ & ια του άρθρου 6, του άρθρου 7 και του άρθρου 23 της αριθμ. 
40023/Υ1/09-03-2018 (ΦΕΚ 867/τ. β΄/12-03-2018) Υ.Α. του ΥΠ.Π.Ε.Θ. «Μεταβίβαση δικαιώματος 
υπογραφής «Με εντολή Υπουργού», «Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» και «Με εντολή 
Υφυπουργού» στους Γενικούς/Διοικητικό και Τομεακούς Γραμματείς του ΥΠ.Π.Ε.Θ., … καθώς                       
και ορισμός κυρίων διατακτών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων». 

7. Την αριθμ. Φ.353.1/24/105877/Ε3/13-08-2020 (ΑΔΑ: 6ΧΓΠ46ΜΤΛΗ-0ΓΡ) Υ.Α. του Υ.ΠΑΙ.Θ. 
«Τοποθέτηση προσωρινών Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης». 
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8. Την αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.69543/31-10-2020 (ΦΕΚ 4810/τ.β΄/31-10-2020) Κ.Υ.Α. «Λειτουργία                             
των εκπαιδευτικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Ειδικής Αγωγής                    
και Εκπαίδευσης, εργαστηριακών κέντρων και σχολικών εργαστηρίων, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, 
Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, Μεταλυκειακού έτους - τάξης Μαθητείας ΕΠΑΛ, Κέντρων                    
Διά Βίου Μάθησης, δομών Ε.Ε.Κ. και Δ.Β.Μ. της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών                                        
και Επαγγελμάτων, φροντιστηρίων, κέντρων ξένων γλωσσών, φορέων παροχής εκπαίδευσης                               
και πιστοποίησης δεξιοτήτων, ξενόγλωσσων ινστιτούτων εκπαίδευσης και πάσης φύσεως συναφών 
δομών, δημοσίων και ιδιωτικών, Δημοσίων Βιβλιοθηκών, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος                       
και των Γενικών Αρχείων του Κράτους κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2020–2021 και μέτρα                   
για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία τους», όπως παρατάθηκε                  
και τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.969/07-01-2021 (ΦΕΚ 23 Β΄) Κ.Υ.Α. και όπως 
εκάστοτε ισχύει. 

9. Την αριθμ. 120126/ΓΔ4/12-09-2020 (ΦΕΚ 3882/τ.β΄/12-09-2020) Κ.Υ.Α. «Παροχή σύγχρονης                             
εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2020-2021», όπως αυτή έχει τροποποιηθεί                          
με τις αριθμ. 131451/ΓΔ4/30-09-2020 (ΦΕΚ 4264 Β΄), 151978/ΓΔ4/7-11-2020 (ΦΕΚ 4900 Β΄)                          
και 155689/ΓΔ4/14-11-2020 (ΦΕΚ 5044 Β΄) όμοιες Κ.Υ.Α., όπως εκάστοτε ισχύει. 

10. Την αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.30518/17-05-2021 (ΦΕΚ 2020/τ.β΄/18-05-2021) Κ.Υ.Α. «Εφαρμογή                            
του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος) 
από τον κορωνοϊό COVID-19 σε μαθητές/τριες, εκπαιδευτικούς, μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού 
Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), διοικητικό και λοιπό προσωπικό όλων 
των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης». 

11. Την αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/162/οικ.9207/24-05-2021 (ΑΔΑ: 6Ω2Ξ46ΜΤΛ6-ΓΡΠ) Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.                    
με θέμα:  «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού- 
45η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ». 

12. Το αριθμ. 125006/ΓΔ4/21-09-2020 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: «Διαβίβαση Οδηγιών». 
13. Το αριθμ. 16313/ΓΔ4/10-02-2021, ανακοιν. αυθημερόν, έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα:                              

«Οδηγίες  στις σχολικές μονάδες σχετικά με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση». 
14. Την αριθμ. 55337/ΓΔ4/18-05-2021 Εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: Ενημέρωση για την εφαρμογή του 

υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος) από 
τον κορωνοϊό COVID-19». 

15. Τις με ημερομηνία 17-05-2021 «Αρχές διαχείρισης ύποπτων ή επιβεβαιωμένων περιστατικών λοίμωξης 
COVID-19 σε σχολικές μονάδες και πρωτόκολλο αναστολής λειτουργίας σχολικών τμημάτων                             
ή σχολείων» του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.). 

16. Το αριθμ. Ε.Π. 139/27-05-2021 έγγραφο διατύπωσης γνώμης της Διευθύντριας Δημόσιας Υγείας                      
και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας. 

17. Την αναγκαιότητα για την άμεση εφαρμογή μέτρων αποφυγής ή/και διάδοσης του κορωνοϊού                     
(COVID-19) ως μέτρο πρόληψης και περιορισμού της διάδοσης της νόσου καθώς και διασφάλισης                    
της δημόσιας υγείας στο μέτρο του εφικτού. 

Αποφασίζουμε 
 
    Αναστέλλουμε τη λειτουργία τμήματος Σχολικής Μονάδας περιοχής ευθύνης μας και των πάσης 
φύσεως εκπαιδευτικών λειτουργιών αυτής οι οποίες πραγματοποιούνται με φυσική παρουσία, για την 
αποφυγή ή/και την διάδοση του κορωνοϊού (COVID-19), ως ακολούθως: 
 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

&  

ΔΗΜΟΥ 

Α.Μ.  

Υ.ΠΑΙ.Θ. 
ΤΜΗΜΑ/ΤΑΞΗ 

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ                        

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 
7ο  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 

 
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 

  

9030295 Ν 3 

 
από Παρασκευή 28-05-2021 

 
έως και Κυριακή 06-06-2021 
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Παρακαλείται η κα.Προϊσταμένη της ανωτέρω Σχολικής Μονάδας για:  
α) Τη διασφάλιση κατάρτισης προγράμματος Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης  
β) Την παροχή υποχρεωτικής Σύγχρονης Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης  
γ) Την άμεση ενημέρωση των εκπαιδευτικών, των μαθητών/τριών καθώς και των γονέων και κηδεμόνων 
     αυτών για τη νέα ημερομηνία επανέναρξης της λειτουργίας τους 

 

 

 

 
                                                                                          Ο  Διευθυντής Εκπαίδευσης  
                                                                                                         της Δ/νσης  Π.Ε. Αρκαδίας 

 
 
 
 
                                                                                              Φώτιος Σοφ. Γκέσουρας  (Μ.Ρ.Α.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Αποδέκτες:  
 
 
Α. Προς Ενέργεια 
 

 Αναφερόμενη Σχολική Μονάδα 

 έδρα της  

 

 

 

Β. Προς Ενημέρωση 

 

1) Υ.ΠΑΙ.Θ. / Γενική Γραμματεία Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής  
    Α. Παπανδρέου  37, Μαρούσι Αττικής, 15180-ΜΑΡΟΥΣΙ 
 
     ( covid19.gengram@minedu.gov.gr ) 
 

2) Περιφερειακή Διεύθυνση Π.Ε. & Δ.Ε. Πελοποννήσου/Αυτοτελής Διεύθυνση Διοικητικής, Οικονομικής 

     και Παιδαγωγικής Υποστήριξης 
    Τ. Σεχιώτη 38-40, Τρίπολη, 22132-ΤΡΙΠΟΛΗ 
 
    ( mail@pdepelop.gr   &  mail@pelop.pde.sch.gr )  
 
 
3) Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας 
    Ναυπλίου 57, Τρίπολη, 22132-ΤΡΙΠΟΛΗ 

    ( siakotou@arcadia.gr ) 
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