
 
        ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       
             ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ                                                      
              ( ΕΟΦ ) - Ν.Π.Δ.Δ. 
Διεύθυνση : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ               Χολαργός   16 - 3 - 2020  
Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων 284, Τ.Κ.15562, Χολαργός               Αριθ. πρωτ.: 34904 
  
  
                                    ΑΠΟΦΑΣΗ 
  
ΘΕΜΑ: «Περιορισμός των ωρών εξυπηρέτησης του κοινού του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων 

βάσει των διατάξεων του άρθρου 5, παρ. 7 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. 7 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  περιορισμού του κοινού 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.  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

Τον περιορισμό των ωρών εξυπηρέτησης του κοινού στο Τμήμα της Γενικής Γραμματείας της 
Δ/νσης Διοικητικού του ΕΟΦ στο κτίριο που εδρεύει στη Μεσογείων 284, Χολαργός, σε ποσοστό 
50% του προβλεπόμενου ωραρίου, για το χρονικό διάστημα έως 10-4-2020, στο πλαίσιο λήψης 
μέτρων πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού. 

Η λειτουργία της Γενικής Γραμματείας της Δ/νσης Διοικητικού του ΕΟΦ, θα επιτρέπεται κατά 
το ανωτέρω χρονικό διάστημα από 10:00 έως 14:00, κατά τις εργάσιμες ημέρες. 

Για τις λοιπές Διευθύνσεις, συνιστάται ο περιορισμός των επισκέψεων στις απολύτως 
αναγκαίες, δηλαδή σε όσες δεν δύναται να διεκπεραιωθούν μέσω τηλεφωνικής ή ηλεκτρονικής 
επικοινωνίας, και μόνο κατόπιν ραντεβού με την αρμόδια Υπηρεσία.         

 
       O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ/ΕΟΦ 

 
                                                                                                               ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ 

ΑΔΑ: 6Υ0Ζ469Η25-Μ7Φ



 
Εσωτ. Διανομή: 
1. Γρ. Προέδρου 
2. Γρ. Α’ και Β’ Αντιπροέδρων 
3. Δ/νσεις και Υπηρεσίες ΕΟΦ 
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