
ΣΧΕΔΙΟ 

 

 

ΘΕΜΑ:  Παράταση ισχύος της υπ' αρ. οικ.26971/7123/31-3-2020 απόφασής μας, 

περί αναστολής αυτοπρόσωπης εξυπηρέτησης κοινού στις υπηρεσίες 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 
Έχοντας υπόψη: 

1. τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» όπως ισχύει, σε 
συνδυασµό µε τις διατάξεις του ν.2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α΄/1997) «∆ιοίκηση, οργάνωση, 

στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθµιση θεµάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες 

διατάξεις».  
2. τις διατάξεις του π.δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α'/2010) «Οργανισµός της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης Αττικής» όπως ισχύει.  
3. τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α’/2015) 

«Εκδηµοκρατισµός της ∆ιοίκησης – Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική 

∆ιακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» όπως συµπληρώθηκε µε τις 
διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α’/2016) «Μέτρα για την επιτάχυνση 

του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις». 
4. τις διατάξεις της από 14/03/2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 64/Α΄/2020) «Κατεπείγοντα µέτρα 

αντιµετώπισης της ανάγκης περιορισµού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19». 
5. τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 7 της από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/Α΄/2020) 

«Κατεπείγοντα µέτρα αντιµετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εµφάνισης του κορωνοϊού 

COVID-19 και της ανάγκης περιορισµού της διάδοσής του», όπως τροποποιήθηκε µε την 
παρ. 9 του εικοστού τέταρτου άρθρου της από 14-3-2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 64/Α') 
«Κατεπείγοντα µέτρα αντιµετώπισης της ανάγκης περιορισµού της διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19» και αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1 του τριακοστού όγδοου άρθρου της 
από 20-3-2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 68/Α') «Κατεπείγοντα µέτρα για την αντιµετώπιση των 

συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και 
της επιχειρηµατικότητας και τη διασφάλιση της οµαλής λειτουργίας της αγοράς και της 

δηµόσιας διοίκησης». 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
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6. την υπ' αριθ. ∆1α/ΓΠ.οικ.26794/25-4-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1585/Β') περί παράτασης 
ισχύος της υπ΄αριθ. ∆1α/ΓΠ.οικ.20036/22-3-2020 (ΦΕΚ 986/Β'), όπως συµπληρώθηκε 
µε την υπ΄αριθ. 20797/26-3-2020 (ΦΕΚ 1040/Β') και παρατάθηκε µε την υπ' αριθ. 
∆1α/ΓΠ.οικ.22824/4-4-2020 (ΦΕΚ 1168/Β') όµοιες. 

7. την υπ’ αριθ. ∆Ι∆Α∆/Φ.69/108/οικ. 7874/12-03-2020 (Α∆Α: ΩΦΠΩ46ΜΤΛ6-87Χ) 
εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, περί επειγόντων µέτρων για την πρόληψη και 
την προστασία από τον κορωνοϊό.  

8. την υπ' αριθ. ∆Ι∆Α∆/Φ.69/109/οικ.8000/16-3-2020 (Α∆Α:ΩΤΣΟ46ΜΤΛ6-6Ι1) εγκύκλιο 
του Υπουργείου Εσωτερικών, περί επιπρόσθετων µέτρων για την αντιµετώπιση της 
ανάγκης περιορισµού της διασποράς του κορωνοϊού. 

9. την υπ. αριθ. ∆Ι∆Α∆/Φ.69/111/οικ.2196/23-3-2020 (Α∆Α: 6Ω4Υ46ΜΤΛ6-ΖΕΒ) 
εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών περί πρόσθετων µέτρων και ρυθµίσεων για την 
αντιµετώπιση της ανάγκης περιορισµού της διασποράς του κορωνοϊού. 

10. την υπ' αριθ. ∆Ι∆Α∆/Φ.69/113/9246/29-4-2020 (Α∆Α: 6ΣΜ046ΜΤΛ6-Ο14) εγκύκλιο 
του Υπουργείου Εσωτερικών περί πρόσθετων µέτρων και ρυθµίσεων για την 
αντιµετώπιση της ανάγκης περιορισµού της διασπορά του κορωνοϊού. 

11. την υπ' αριθ. οικ.26971/7123/31-3-2020 (Α∆Α: 6ΜΨ0ΟΡ1Κ-ΟΙ2) απόφασή µας περί 
αναστολής αυτοπρόσωπης εξυπηρέτησης κοινού στις υπηρεσίες της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Αττικής. 

12. την εξαιρετικά επείγουσα και επιτακτική ανάγκη για τον περιορισµό της διάδοσης του 
κορωνοϊού COVID-19 µε σκοπό την προστασία των εργαζοµένων και των πολιτών, 
καθώς και τη διασφάλιση της λειτουργίας των υπηρεσιών του φορέα µας. 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 
 

την παράταση ισχύος της υπ' αριθ. οικ.26971/7123/31-3-2020 απόφασής µας, περί 
αναστολής αυτοπρόσωπης εξυπηρέτησης κοινού στις υπηρεσίες της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Αττικής έως την άρση των σχετικών µέτρων πρόληψης και προστασίας της 
δηµόσιας υγείας και περιορισµού της διασποράς του κορωνοϊού.   

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στην ανωτέρω υπ' αριθ. οικ.26971/7123/31-
3-2020 απόφασής µας. 
 

 

 

 

 

 

 

 
Κοινοποίηση: 
- Υπουργό Εσωτερικών 

Σταδίου 27, 10183 Αθήνα 
- Υπουργείο Εσωτερικων 

Γ.Γ. Ανθρώπινου ∆υναµικού ∆ηµοσίου Τοµέα 
Λεωφ. Βασ. Σοφίας 15, 106 74 Αθήνα 

 
Εσωτερική διανοµή: 

• Συντονιστής Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής 

• Αν. Γεν. ∆/ντή Εσωτερικής Λειτουργίας 

• Αν. Γεν. ∆/ντή ∆ασών & Αγροτικών Υποθέσεων 

• Αν. Γεν. ∆/ντρια Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής 

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

 

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ 
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