
  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1 Καθορισμός ωρών εισόδου κοινού στις υπηρεσί-

ες του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής 
Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ).

2 Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ/ 
1692/27.6.2006 (Β’  769) απόφασης «Καθιέρω-
ση ωρών προσέλευσης και αποχώρησης των 
υπαλλήλων των δημοσίων υπηρεσιών και των 
Ν.Π.Δ.Δ.».

3 Καθορισμός ύψους ενίσχυσης της συνδεδεμένης 
στήριξης του άρθρου 52 του Κανονισμού (ΕΕ) 
1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, στον τομέα της καλλιέργειας κο-
ρινθιακής σταφίδας για το έτος ενίσχυσης 2021.

4 Καθορισμός ύψους ενίσχυσης της συνδεδεμένης 
στήριξης του άρθρου 52 του Κανονισμού (Ε.Ε.) 
1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, στην καλλιέργεια του ρυζιού για 
το έτος ενίσχυσης 2021.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 Αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ. 70Α/44/6851 (1)
Καθορισμός ωρών εισόδου κοινού στις υπηρεσί-
ες του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής 
Ασφάλισης (e- ΕΦΚΑ).

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 6 του άρθρου 1 της από 29.12.1980 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημο-
κρατίας «Περί καθιερώσεως πενθημέρου εβδομάδος 
εργασίας των δημοσίων εν γένει υπηρεσιών και ρυθμί-
σεως συναφών θεμάτων» (Α΄ 299) που κυρώθηκε με το 
άρθρο πρώτο του ν. 1157/ 1981 (Α’ 126),

β) του π.δ. 133/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Διοι-
κητικής Ανασυγκρότησης» (Α’ 161),

γ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),

δ) του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2),

ε) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

2. Την υπό στοιχεία ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ/1692/27.6.2006 
(Β’ 769) 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 
τις υπό στοιχεία ΔΙΑΔΠ/ΦΒ1/14757/25.7.2011 (Β’ 1659) 
και ΔΙΔΑΔ/Φ.70Α/29/1329/31-1-2020 (Β’ 409) υπουργικές 
αποφάσεις.

3. Το υπ’ αρ. 38931/21-4-2022 έγγραφο του Υφυπουρ-
γού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

4. Την ανάγκη εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουρ-
γίας των υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ με στόχο την αποτε-
λεσματικότερη και αποδοτικότερη εξυπηρέτηση των 
πολιτών και το γεγονός ότι οι ασφαλισμένοι και συντα-
ξιούχοι έχουν πλέον τη δυνατότητα να απευθύνονται 
στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών για καθορισμένες 
ηλεκτρονικές υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ τις οποίες μπορούν 
να διεκπεραιώνουν μέσω των Κ.Ε.Π. και ότι έχει ξεκινήσει 
η υλοποίηση της νέας ψηφιακής υπηρεσίας του Φορέα 
(myΕΦΚΑlive).

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

1. Καθορίζουμε τις ώρες εισόδου κοινού στις υπηρεσί-
ες του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφά-
λισης (e-ΕΦΚΑ) ως εξής:

Α. ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ e-Ε.Φ.Κ.Α. και Κ.Ε.Α.Ο.
1. Υπηρεσίες Πρωτοκόλλου: Καθημερινά από 07:30 

έως 15:00.
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2. Ώρες εισόδου δικαστικών επιμελητών: από 07:30 
έως 15:00.

3. Λοιπές Υπηρεσίες της Διοίκησης: Καθημερινά από 
11:00 έως 14:00.

4. Υπηρεσίες εξέτασης συνταξιοδοτικών αιτημάτων, 
πιστοποίησης χρόνου ασφάλισης, απονομών, πληρωμής 
και εκκαθάρισης συντάξεων: Καθημερινά από 11:00 έως 
14:00, εκτός Τετάρτης.

Β. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Π.Υ.Σ.Υ., Κ.Ε.Α.Ο., 
Π.Ε.Κ.Α., ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ, Αποκεντρωμένα Τμή-
ματα, Γραφεία Κοινωνικής Ασφάλισης.

1. Υπηρεσίες Πρωτοκόλλου: Καθημερινά από 07:30 
έως 15:00.

2. Ώρες εισόδου δικαστικών επιμελητών: από 07:30 
έως 15:00.

3. Λοιπές Διοικητικές Υπηρεσίες: Καθημερινά από 
08:00 έως 14:00.

4. Υπηρεσίες εξέτασης συνταξιοδοτικών αιτημάτων, 
πιστοποίησης χρόνου ασφάλισης, απονομών, πληρωμής 
και εκκαθάρισης συντάξεων: Καθημερινά από 11:00 έως 
14:00, εκτός Τετάρτης.

2. Το προσωπικό των υπηρεσιών του Ηλεκτρονικού 
Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) θα απα-
σχολείται μέσα στα χρονικά όρια που προβλέπουν οι 
ισχύουσες διατάξεις και η επιλογή του ωραρίου απασχό-
λησης προσδιορίζεται βάσει των διατάξεων της παρ. 1 
της παρούσας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 31 Μαΐου 2022

Ο Υπουργός

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

    Ι 

 Αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ. 70Α/43/7600 (2)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ/ 
1692/27.6.2006 (Β’ 769) απόφασης «Καθιέρω-
ση ωρών προσέλευσης και αποχώρησης των 
υπαλλήλων των δημοσίων υπηρεσιών και των 
Ν.Π.Δ.Δ.».

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 6 του άρθρου 1 της από 29.12.1980 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημο-
κρατίας «Περί καθιερώσεως πενθημέρου εβδομάδος 
εργασίας των δημοσίων εν γένει υπηρεσιών και ρυθμί-
σεως συναφών θεμάτων» (Α΄ 299) που κυρώθηκε με το 
άρθρο πρώτο του ν. 1157/ 1981 (Α’ 126),

β) του π.δ. 133/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Διοι-
κητικής Ανασυγκρότησης» (Α’ 161),

γ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),

δ) του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2),

ε) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

2. α) Την υπό στοιχεία ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/22055/27.8.2007 
(Β’ 1769) απόφαση,

β) την υπό στοιχεία ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ/1692/27.6.2006 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκη-
σης και Αποκέντρωσης «Καθιέρωση ωρών προσέλευσης 
και αποχώρησης των υπαλλήλων των δημοσίων υπηρε-
σιών και των Ν.Π.Δ.Δ.» (Β’ 769), όπως τροποποιήθηκε με 
τις υπό στοιχεία ΔΙΑΔΠ/ΦΒ1/14757/25.7.2011 (Β’ 1659) 
και ΔΙΔΑΔ/Φ.70Α/29/1329/31-1-2020 (Β’ 409) υπουργικές 
αποφάσεις.

3. Το υπό στοιχεία ΔΥΜΣ/Φ.5/4/12800/4-4-2022 έγγρα-
φο του Γενικού Γραμματέα Ψηφιακής Διακυβέρνησης και 
Απλούστευσης Διαδικασιών.

4. Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας των ΚΕΠ που λει-
τουργούν με διευρυμένο ωράριο και απρόσκοπτης και 
άμεσης εξυπηρέτησης των πολιτών και επιχειρήσεων.

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

Η περ. στ’ της παρ. 2 της υπό στοιχεία ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/
οικ/1692/27.6.2006 απόφασης του Υπουργού Εσωτερι-
κών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Καθιέρω-
ση ωρών προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων 
των δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.» (Β’ 769), αντι-
καθίσταται ως εξής:

«στ) Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) των Δή-
μων με πληθυσμό έως είκοσι χιλιάδες (20.000) κατοίκους 
και στα οποία υπηρετούν τέσσερις (4) ή και περισσότεροι 
υπάλληλοι, καθώς και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών 
(Κ.Ε.Π.) των Δήμων με πληθυσμό άνω των είκοσι χιλιά-
δων (20.000) κατοίκων και στα οποία υπηρετούν πέντε 
(5) ή και περισσότεροι υπάλληλοι, συμπεριλαμβανομέ-
νων των προϊσταμένων αυτών, λειτουργούν με διευρυ-
μένο ωράριο ως εξής: από Δευτέρα ως και Παρασκευή 
από 7.30 π.μ. έως 8.00 μ.μ., με ώρες εξυπηρέτησης κοινού 
από 8.00 π.μ. έως 7.30 μ.μ. και το Σάββατο από 8.00 π.μ. 
έως 2.00 μ.μ., με ώρες εξυπηρέτησης κοινού από 8.00 
π.μ. έως 1.30 μ.μ.

Η κατανομή των εργαζομένων κατά τη διάρκεια του 
ημερήσιου ωραρίου εργασίας του προηγούμενου εδαφί-
ου γίνεται ως εξής: Οι δύο εργάζονται σε πρωινή βάρδια 
από 07.30 έως 14.00. Ο ένας, εκ περιτροπής, εργάζεται σε 
απογευματινή βάρδια από 13.30 έως 20.00. Το Σάββατο 
εργάζεται ο ένας, εκ περιτροπής, από 08.00 έως 14.00.

Η εξυπηρέτηση του κοινού στα Κέντρα Εξυπηρέτη-
σης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) που δεν λειτουργούν με διευρυμένο 
ωράριο κατά τα ανωτέρω γίνεται από Δευτέρα έως και 
Παρασκευή από 7.30 π.μ. έως 3.00 μ.μ.».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 31 Μαΐου 2022

Ο Υπουργός

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ


