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Τεύχος B’ 2726/03.07.2020

ψηφίου δικηγόρου στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών» (Β΄938).
4. Την υπ’ αρ. 340/18-7-2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Θεόδωρο
Σκυλακάκη» (Β΄3051).
5. Την υπ’ αρ. 140619ΕΞ2019/10-12-2019 απόφαση του
Υφυπουργού Οικονομικών "Μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής «Με εντολή Υφυπουργού» στο Γενικό Γραμματέα
.... Δημοσιονομικών κανόνων" (Β΄ 4584).
6. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011, όπως ισχύει και έχει
τροποποιηθεί σήμερα,του ν. 4386/2016 ως ισχύει, καθώς
και του ν. 5232/1932.
7. Την από 19-5-2020 (16η συνεδρία, θέμα 1ο) απόφαση της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ.
8. Τα υπ’ αρ. 2020000859, 2020001890 και 2020010045
έγγραφα της αρμόδιας οικονομικής υπηρεσίας του ΕΚΠΑ
για την δέσμευση της πίστωσης.
9. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται
συνολική δαπάνη ύψους 2.750 ευρώ για το τρέχον έτος
που καλύπτεται από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του
προϋπολογισμού του ΕΚΠΑ οικονομικού έτους 2020
(ΚΑΕ 00.0411.), και για το επόμενο έτος 2021 δαπάνη
3.250 ευρώ, που θα εγγραφεί στον προϋπολογισμό του
ΕΚΠΑ του οικείου οικονομικού έτους.
1. Τροποποιούμε το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β
της παρ. Α της υπ’ αρ. 8948/11-3-2020 κοινής απόφασης
των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης (Β' 938), ως
εξής: «Τα εξαμηνιαία χρονικά διαστήματα θα αρχίζουν την
15η Ιουλίου 2020 και την 15η Ιανουαρίου του έτους 2021».
2. Κατά τα λοιπά ισχύει η ως άνω υπ’ αρ. 8948/2020
κοινή υπουργική απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Ιουνίου 2020
Με εντολή Υφυπουργού Οικονομικών
Ο Γενικός Γραμματέας
Δημοσιονομικής Πολιτικής
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΛΙΑΣ
Ο Υπουργός Δικαιοσύνης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ
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Αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.70Α/39/12376
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Καθορισμός ωρών λειτουργίας των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 1 παρ. 6 της πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας "Περί
καθιερώσεως πενθημέρου εβδομάδος εργασίας των
δημοσίων εν γένει υπηρεσιών και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων" που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του
ν. 1157/1981 (Α΄ 126), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
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β) του π.δ. 133/2017 (Α΄ 161) «Οργανισμός Υπουργείου
Διοικητικής Ανασυγκρότησης»,
γ) του π.δ. 81/2019 (Α΄119) «Σύσταση, συγχώνευση,
μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»,
δ) του π.δ. 83/2019 (Α΄121) «Διορισμός Αντιπροέδρου
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών»,
ε) του π.δ. 84/2019 (Α΄123) «Σύσταση και κατάργηση
Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων
Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
2. Το άρθρο 19 της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 36857/13-62020 κοινής υπουργικής απόφασης «Κανόνες τήρησης
αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο
της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 2277).
3. Την υπ’ αρ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ/1692/27-6-2006 (Β΄ 769)
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης "Καθιέρωση ωρών προσέλευσης
και αποχώρησης των υπαλλήλων των δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.", όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ.
ΔΙΑΔΠ/ΦΒ1/14757/25-7-2011 (Β΄ 1659) και ΔΙΔΑΔ/Φ. 70Α/
29/1329/31-1-2020 (Β΄ 409) υπουργικές αποφάσεις.
4. Την παρ. II της υπ’ αρ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/22055/27-8-2007
(Β΄ 1769) απόφασης του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Καθορισμός του
ωραρίου λειτουργίας των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)».
5. Την υπ’ αρ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.1/22088/3-11-2011 εγκύκλιο
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΑΔΑ: 45ΒΖΧ-Ρ2Λ).
6. Την υπ’ αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/119/οικ.11682/9-6-2020
(ΑΔΑ:9Β3Π46ΜΤΛ6-Χ5Α) εγκύκλιο.
7. Την ανάγκη επαναφοράς σε πλήρη λειτουργία των
δημοσίων υπηρεσιών στο πλαίσιο της βέλτιστης εξυπηρέτησης των πολιτών και εξυπηρέτησης του δημοσίου
συμφέροντος.
8. Το υπ’ αρ. 16003 ΕΞ 2020/17-6-2020 αίτημα του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Την κατάργηση της υπ’ αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.70Α/32/οικ.7945/
16-3-2020 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (Β΄ 865).
2. Για τις ώρες λειτουργίας των Κέντρων Εξυπηρέτησης
Πολιτών (Κ.Ε.Π.) και για το ωράριο εργασίας των υπαλλήλων των Κ.Ε.Π. επανέρχονται σε ισχύ οι διατάξεις που
ίσχυαν προ της έκδοσης της καταργούμενης υπ’αρ.
ΔΙΔΑΔ/Φ.70Α/32/οικ.7945/16-3-2020 απόφασης του
Υπουργού Εσωτερικών (Β΄ 865).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Ιουνίου 2020
Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

