
 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          Αθήνα, 27/3/2020 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &                                      Aριθμός πρωτ. :Γρ.Πρ. 4531   

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ  

ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ  

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Ταχ. Δ/νση    : Ελευθ. Βενιζέλου 57 

Ταχ. Κώδ      : 105 64 Αθήνα                              

Τηλέφωνο     : 210-3722500 

Προς : Όλες τις υπηρεσιακές μονάδες 

 

Κοιν :1) Γραφείο Υπουργού Πολιτισμού 

και Αθλητισμού  

2) Υπουργείο Εσωτερικών 

Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου 

Δυναμικού Δημοσίου Τομέα 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  
 

Θέμα : Αναστολή εξυπηρέτησης κοινού με φυσική παρουσία στα γραφεία της 
Κεντρικής Υπηρεσίας του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων. 

 
Έχοντας υπόψη :  

 

α) το ν. 736/1977 (ΦΕΚ Α΄316) «Περί Οργανισμού Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων 

και Απαλλοτριώσεων», όπως ισχύει,  

β) το ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α΄45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και 

άλλες διατάξεις», όπως ισχύει,  

γ) το άρθρο 1 παρ. 6 της υπ΄ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ./1692/ 27.06.2006 απόφασης του 

Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, «Καθιέρωση ωρών 

προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων των δημοσίων υπηρεσιών και των 

Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ Β΄769), όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/ΦΒ1/ 

14757/25.07.2011 απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 

ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ/1692/27.6.2006 (ΦΕΚ Β΄769) απόφασης «Καθιέρωση ωρών 

προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων των δημοσίων υπηρεσιών και των 

Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ Β΄1659).  

δ) την παρ. 7 του άρθρου 5 της από 11-3-2020 πράξης νομοθετικού περιεχομένου 

«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 

κορωνοϊού COVID – 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 

Α΄55), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο τριακοστό όγδοο της από 20-3-2020 

πράξης νομοθετικού περιεχομένου «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» (ΦΕΚ Α΄68) 
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ε) την με αριθμ. 16/26-3-2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑΠ 

στ) Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 

του κρατικού προϋπολογισμού,  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

 

Την πλήρη αναστολή εξυπηρέτησης του κοινού με αυτοπρόσωπη παρουσία στα 

γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και 

Απαλλοτριώσεων, όσο διαρκεί η απαγόρευση της άσκοπης κυκλοφορίας.   

Σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, προβλέπεται η δυνατότητα η εξυπηρέτηση 

του κοινού να γίνεται με κατ’ ιδίαν συναντήσεις, κατόπιν προηγούμενης έγγραφης 

συνεννόησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προ ευλόγου χρόνου. 

 

Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.  

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ του ΤΑΠ  

 

Παναγιώτης Νταής 
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