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Τμήμα: Διοικητικού     Κηφισιά, 16/3/2020 
Πληροφορίες: Α. Ρωμαντζά 

Αρ. Πρωτ. 1462 
 
 
Απόφαση αρ. I/3ης Συνεδριάσεως/16.3.2020 της Διοικητικής Επιτροπής του Ινστιτούτου 
 
 
Θέμα: Έκτακτα μέτρα για την πρόληψη και την προστασία από τον κορωνοϊό στο 

Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο. 
 

Α π ό φ α σ η  I 

 

Η Διοικητική Επιτροπή του Ινστιτούτου, έχοντας υπόψη: 

1. Τον Ιδρυτικό Νόμο 4160/1929 του Ινστιτούτου (ΦΕΚ 198 Α’), 

2. Τις διατάξεις του Οργανισμού του Ινστιτούτου (ΦΕΚ 1155 Β’/1998), 

3. Το άρθρο 5, παρ. 6 και 7, της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 

55Α/11.3.2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της 

εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», 

4. Την εγκύκλιο με Αρ. Πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ.7874/12.3.2020 του Υπουργείου 

Εσωτερικών «Επείγοντα μέτρα για την πρόληψη και την προστασία από τον 

κορωνοϊό», 

5. Τη σχετική διεξοδική συζήτηση, 

 

αποφασίζει ομόφωνα τα ακόλουθα:  

α) Ο αριθμός των υπαλλήλων που θα εργάζεται με φυσική παρουσία και θα 

παρίσταται καθημερινά στην υπηρεσία θα ανέρχεται στο 1/3 του συνόλου του 

προσωπικού του Ινστιτούτου. Η εργασία θα παρέχεται εκ περιτροπής ανά εβδομάδα. 

Τα 2/3 θα δουλεύουν από το σπίτι τους με τηλεργασία, όπου αυτό μπορεί να 

εφαρμοστεί. 

Οι υπάλληλοι που θα εργάζονται εξ αποστάσεως, στο πλαίσιο της ατομικής ευθύνης, 

θα περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες. 

Η Διεύθυνση του Ινστιτούτου, σε συνεργασία με τους Προϊσταμένους των Τμημάτων 

θα ορίσει τα άτομα που θα εργαστούν με φυσική παρουσία ανά εβδομάδα. 

 

Εάν διαπιστωθεί κρούσμα της ίωσης κορωνοϊού COVID-19, η συγκεκριμένη ομάδα 

υπαλλήλων θα αποχωρεί, θα λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα για την απολύμανση του 

χώρου και θα αναλαμβάνει εργασία η επόμενη κατά σειρά ομάδα υπαλλήλων. 
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β) Οι ώρες εισόδου κοινού ορίζονται σε 9.00 – 13.00, στο πλαίσιο λήψης μέτρων 

πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού. 

 

Η εν λόγω απόφαση ισχύει για όσο διάστημα εφαρμόζονται τα έκτακτα μέτρα για την 

πρόληψη και την προστασία από τον κορωνοϊό και θα κοινοποιηθεί στη Γενική 

Γραμματεία Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών και 

στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. 

 

Η παρούσα θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

 

        Η Διευθύντρια 
 
 
 

        Δρ Κ. Μαχαίρα 
 
 

Εσωτερική διανομή: 
Τμήμα Οικονομικού 
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