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ΘΕΜΑ: «Λειτουργία του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων βάσει των διατάξεων του άρθρου 5 παρ. 6 

της πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11- 3-2020)» 
 
 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις : 
     α) Του Ν.1316/1983 « Ίδρυση , Οργάνωση και Λειτουργία του ΕΟΦ», όπως τροποποιήθηκε  και 

ισχύει σήμερα. 
     β) Το ΠΔ 142/1989 «Οργανισμός του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων», όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει.  
γ) Του άρθρου 25 του Ν.3730/08 «Προστασία των ανηλίκων από τον καπνό και άλλες          

διατάξεις ». 
     δ) Την αριθ. Γ4β/οικ.77053/4-11-2019 απόφαση του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 933/7-11-2019, 
τεύχος  Υ.Ο.Δ.Δ.), περί διορισμού του κου Φιλλίπου Δημητρίου στη θέση του Προέδρου ΕΟΦ. 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 5, παρ. 6 της πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11- 3-2020) 
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού 
COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του».  
3. Την αναγκαιότητα  αποφυγής συνωστισμού στην Κεντρική Υπηρεσία του ΕΟΦ στο κτίριο που 
εδρεύει στη Μεσογείων 284, Χολαργός, στο πλαίσιο λήψης μέτρων πρόληψης και προστασίας της 
δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού.  
4. Τη δυνατότητα παροχής εξ αποστάσεως εργασίας με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων. 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

Ο αριθμός των εργαζομένων που θα παρίσταται καθημερινά στο κτίριο της Κεντρικής Υπηρεσία του 

Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων δεν θα υπερβαίνει τους εκατό (100) ημερησίως, σύμφωνα με την 

κατανομή που ορίζει η κάθε Διεύθυνση. Οι λοιποί υπάλληλοι θα εργάζονται εξ αποστάσεως με τη 

χρήση ηλεκτρονικών μέσων. 

Οι παριστάμενοι και οι εξ’ αποστάσεως εργαζόμενοι θα εναλλάσσονται ανά τετραήμερο με ευθύνη 

του Προϊστάμενου της κάθε Διεύθυνσης. Εφόσον οι υπηρεσιακές ανάγκες το επιβάλουν τα ως άνω 
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τετραήμερα διαστήματα μπορούν να τροποποιούνται κατά την κρίση των Προϊστάμενων των 

Διευθύνσεων. 

 

 
       O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ/ΕΟΦ 

 
 

                                                                                                             ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ 
 
Εσωτ. Διανομή: 
1. Γρ. Προέδρου 
2. Γρ. Α’ και Β’ Αντιπροέδρων 
3. Δ/νση Δ/κου - Τμ. Προσ/κου 
4. Δ/νσεις και Υπηρεσίες ΕΟΦ 
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