
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   ΔΙΔΑΔ/Φ. 70Α /32/οικ.7945 
Καθορισμός ωρών λειτουργίας των Κέντρων Εξυ-
πηρέτησης 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 δη-
μοσίων εν γένει υπηρεσιών και ρυθμίσεως συναφών θε-
μάτων» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 1157/
1981 (Α΄ 126), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

β) του π.δ. 133/2017 (Α΄ 161) «Οργανισμός Υπουργείου 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης»,

γ) του π.δ. 81/2019 (ΦΕΚ Α΄119) «Σύσταση, συγχώνευ-
ση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθο-
ρισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών 
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»,

δ) του π.δ. 83/2019 (ΦΕΚ Α΄121) «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών»,

ε) του π.δ. 84/2019 (ΦΕΚ Α΄123) «Σύσταση και κατάρ-
γηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/
Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».

2. Την από 11.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχο-
μένου (ΠΝΠ) (ΦΕΚ Α΄ 55/11.03.2020) με θέμα «Κατεπεί-
γοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών 
εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης 
περιορισμού της διάδοσής του».

3. Την αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ/1692/27.06.2006 (ΦΕΚ 
769/Β') Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας 
Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Καθιέρωση ωρών προσέ-
λευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων των δημοσίων 
υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.», όπως τροποποιήθηκε με 
ης αριθμ. ΔΙΑΔΠ/ΦΒ1/14757/25.07.2011 (ΦΕΚ 1659 Α’)
και ΔΙΔΑΔ/Φ. 70Α/29/1329/31.01.2020 (ΦΕΚ 409 Β΄) 
υπουργικές αποφάσεις,

4. Την παρ. II της αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/22055/27.08.2007 
(ΦΕΚ 1769 Β΄) απόφασης του Υφυπουργού Εσωτερικών, 
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Καθορισμός 

του ωραρίου λειτουργίας των Κέντρων Εξυπηρέτησης 
Πολιτών (ΚΕΠ)».

5. Την αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.1/22088/03.11.2011 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης (ΑΔΑ: 45ΒΖΧ-Ρ2Λ).

6. Την επιτακτική ανάγκη λήψης μέτρων με σκοπό την 
προστασία της υγείας των πολιτών και των υπαλλήλων 
του Δημοσίου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των αρνητι-
κών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 
και αποφυγής και περιορισμού της διάδοσής του.

7. Το αριθμ. 273/13.03.2020 αίτημα του Υφυπουργού 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων και απο-
κλειστικά στο πλαίσιο λήψης μέτρων πρόληψης και 
προστασίας της δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού:

1. Όλα τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) της 
χώρας, ανεξαρτήτως του αριθμού των υπαλλήλων που 
υπηρετούν σε αυτά, λειτουργούν για την εξυπηρέτη-
ση των πολιτών και των επιχειρήσεων μέχρι άρση της 
παρούσας από Δευτέρα έως Παρασκευή και από 7:30 
έως 15:00.

2. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας βάσει του 
ωραρίου λειτουργίας που ορίζεται με την περ. 1 της πα-
ρούσας, η εξυπηρέτηση του κοινού, εφόσον απαιτείται 
αυτοπρόσωπη παρουσία, θα γίνεται κατόπιν τηλεφωνι-
κής επικοινωνίας με προηγούμενη συνεννόηση (ραντε-
βού), ώστε να αποφεύγονται οι άσκοπες μετακινήσεις 
των πολιτών και ο συνωστισμός και να διεκπεραιώνονται 
χωρίς καθυστερήσεις και αναμονή τα σχετικά αιτήματα.

3. Το ωράριο εργασίας των υπαλλήλων βάσει της περ. 1
ορίζεται από 7:30 έως 15:30.

4. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στις εισόδους 
όλων των κτηρίων των ΚΕΠ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα,16 Μαρτίου 2020

Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ   
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