
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της με αριθμ. οικ. 12549/4426/
16.03.2020 απόφασης των Υπουργών Οικονομι-
κών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και 
Εσω τερικών «Καθορισμός διαδικασίας έκτακτης 
πρόσληψης επικουρικού προσωπικού για την αντι-
μετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και 
διάδοση του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 868).

2 Ορισμός τόπου συνεδριάσεων του Ειρηνοδικείου 
Αθηνών.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. οικ.12747/Δ1/4493 (1)
Τροποποίηση της με αριθμ. οικ.12549/4426/

16.03.2020 απόφασης των Υπουργών Οικονο-

μικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και 

Εσωτερικών «Καθορισμός διαδικασίας έκτα-

κτης πρόσληψης επικουρικού προσωπικού για 

την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εμ-

φάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19» 

(Β΄ 868). 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Tου άρθρου εικοστού πρώτου της από 14.3.2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέ-
τρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της δια-
σποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64),

β) της με αριθμ. οικ. 12549/4426/16.03.2020 απόφασης 
των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων και Εσωτερικών «Καθορισμός διαδικασίας 
έκτακτης πρόσληψης επικουρικού προσωπικού για την 
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και 
διάδοση του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 868),

γ) του άρθρου 9 του ν. 4109/2013 «Κατάργηση και 
συγχώνευση νομικών προσώπων του Δημοσίου και του 
ευρύτερου δημόσιου τομέα - Σύσταση Γενικής Γραμμα-

τείας για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 16),

δ) του α.ν. 726/1937 για τη σύσταση του Εθνικού Ιδρύ-
ματος Κωφών (Α΄ 228),

ε) της παρ. 1.Ι. του άρθρου 127 του ν. 4199/2013 «Δη-
μόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών - Ρυθμι-
στική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 216),

στ) του π.δ. 265/1979 «Περί συστάσεως Ν.Π.Δ.Δ. υπό 
την επωνυμίαν ”Κέντρον Εκπαιδεύσεως και Αποκαταστά-
σεως Τυφλών” και εγκρίσεως του Οργανισμού αυτού» 
(Α΄ 74),

ζ) των άρθρων 2 και 3 της αριθμ. Δ1/οικ.43102/14387/
27.9.2019 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός 
διαδικασίας πρόσληψης επικουρικού προσωπικού» 
(Β΄ 3706),

η) 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),

θ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121),

ι) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α΄ 181),

ια) του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργα-
σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύ-
ης» (Α΄ 168), όπως ισχύει.

2. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δε προ-
καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι-
σμού.

3. Την με αριθμ. οικ. 12725/735/19.03.2020 εισήγηση 
του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών, σύμφωνα με την παρ. 5 (ε) του άρθρου 24 
του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο
1. Τροποποιείται η με αριθμ. οικ. 12549/4426/16.03.2020 

απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων και Εσωτερικών «Καθορισμός 
διαδικασίας έκτακτης πρόσληψης επικουρικού προ-
σωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από 
την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19» 
(Β΄ 868) με την προσθήκη παραγράφου 7 στο άρθρο 2 
ως εξής:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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«7. Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης συμμετο-
χής στην προκήρυξη οι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας 
υπάλληλοι του φορέα που εξέδωσε την προκήρυξη. Τυ-
χόν υποψήφιοι με την ανωτέρω ιδιότητα κατατάσσονται 
στον πίνακα απορριπτέων».

2. Η ρύθμιση της παραγράφου 1 καταλαμβάνει και 
όσες προκηρύξεις έχουν ήδη δημοσιευθεί δυνάμει 
της με αριθμ. οικ. 12549/4426/16.03.2020 απόφασης 
των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων και Εσωτερικών «Καθορισμός διαδικασίας 
έκτακτης πρόσληψης επικουρικού προσωπικού για την 
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και 
διάδοση του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 868).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 20 Μαρτίου 2020

Οι Υπουργοί

 Εργασίας και
Οικονομικών Κοινωνικών Υποθέσεων
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ   

Εσωτερικών
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

Ι

 Αριθμ. 16595 (2)
Ορισμός τόπου συνεδριάσεων του Ειρηνοδικεί-
ου Αθηνών. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: 
α) Του άρθρου 18 παρ. 1, 2 τελευταίο εδάφιο και 3 

του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης 
Δικαστικών Λειτουργών κ.ν. 1756/1988 (Α΄ 35) και 

β) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 
κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

2. Το π.δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών».

3. Τη με αριθμ. 15791/10.03.2020 (ΦΕΚ 784/Β΄/
10.3.2020) απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης θέμα 
“Αναστολή λειτουργίας δικαστικών υπηρεσιών Δικαστι-
κού Μεγάρου του Ειρηνοδικείου Αθηνών”.

4. Το με αριθμ. 1279/18.3.2020 έγγραφο της Προέ-
δρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Ειρη-
νοδικείου Αθηνών, από το οποίο προκύπτει ότι υπάρχει 
αντικειμενική αδυναμία λειτουργίας των υπηρεσιών του, 
ελλείψει διαθέσιμων και κατάλληλων για χρήση χώρων 
ύστερα από την εκδηλωθείσα από άγνωστη αιτία πυρ-
καγιά στο ισόγειο του κτιρίου, και ζητείται να δοθούν 
προς χρήση του εν λόγω Ειρηνοδικείου τα γραφεία του 
Πταισματοδικείου Αθηνών, στα οποία λειτουργούσαν 
οι Υπηρεσίες του Δημόσιου Κατήγορου, καθώς και ένα 
ακροατήριο.

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

Ορίζουμε προς χρήση του Ειρηνοδικείου Αθηνών ένα 
ακροατήριο του Πταισματοδικείου Αθηνών, για το χρονι-
κό διάστημα που θα διαρκέσει η αναστολή λειτουργίας 
δικαστικών υπηρεσιών Δικαστικού Μεγάρου του Ειρη-
νοδικείου Αθηνών, όπως προβλέπεται με τη με αριθμ. 
15791/10.03.2020 (ΦΕΚ 784/Β΄/10.3.2020) απόφαση του 
Υπουργού Δικαιοσύνης.

Η παρούσα πράξη παρακαλούμε όπως γνωστοποιη-
θεί και με κοινοποίηση στους δικηγορικούς συλλόγους 
της περιφέρειας του δικαστηρίου και με επικόλλησή της 
στην είσοδο του δικαστικού καταστήματος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήvα, 19 Μαρτίου 2020

Ο Υπουργός 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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