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Αθήνα, 17-03-2020 
Αρ. πρωτ. 15328 

Ανάρτηση στη διαύγεια 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 

 

Θέμα: Επείγοντα μέτρα για την  πρόληψη και προστασία από τον κορωνοϊό 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με θέμα «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των 
αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της 
διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/11-03-2020) 

2. Τη με αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ69/108/οικ.7874/12-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με 
θέμα «Επείγοντα μέτρα για την πρόληψη και την προστασία από τον κορωνοϊό» 

3. Τη με αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/109/οικ.8000/16-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με 
θέμα «Επιπρόσθετα επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της 
διασποράς του κορωνοϊού» 

4. Τον ν. 4653/2020 (ΦΕΚ 12/Α/24-1-2020) «Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης. Ειδικοί 
Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών και 
Τεχνολογικών Φορέων και άλλες διατάξεις». 

5. Τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρ. 1 του ν. 4653/2020 (ΦΕΚ 12/Α/24-01-2020) περί μετονομασίας 
της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση («Α.Δ.Ι.Π.») σε 
«Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης» (ΕΘΑΑΕ). 

6. Τη διάταξη της παρ. 8 του άρθρ. 59 του ν. 4653/2020 (ΦΕΚ 12/Α/24-01-2020), σύμφωνα με την 
οποία «Η ΑΔΙΠ μετονομάζεται σε ΕΘΑΑΕ με τη συγκρότηση του Ανώτατου Συμβουλίου και του 
Συμβουλίου Αξιολόγησης και Πιστοποίησης. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται η 
συντομογραφία ΑΔΙΠ ή ισοδύναμη, νοείται η ΕΘΑΑΕ». 

7. Την Υ.Α. 18135/Ζ1 «Διορισμός του Προέδρου του Ανώτατου Συμβουλίου της Εθνικής Αρχής 
Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.)» (ΦΕΚ 94/ΥΟΔΔ/07-02-2020) με την οποία διορίζεται ως 
Πρόεδρος του Ανώτατου Συμβουλίου της ΕΘ.Α.Α.Ε. ο Περικλής Α. Μήτκας, καθηγητής του 
Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 

8. Την ανάγκη για την προάσπιση της δημόσιας υγείας, την προστασία των εργαζομένων, την 
εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος και την εύρυθμη λειτουργία της Αρχής 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Η εκτέλεση των εργασιών της επιστημονικής και διοικητικής υπηρεσίας της ΑΔΙΠ πραγματοποιείται 

ηλεκτρονικά εξ αποστάσεως και με εκ περιτροπής φυσική παρουσία του προσωπικού, η οποία δεν θα 

ξεπερνά ημερησίως σε ποσοστό το 50% του δυναμικού της υπηρεσίας και των αντίστοιχων οργανικών 

της μονάδων. 
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Ο ακριβής αριθμός των υπαλλήλων που εργάζονται εξ αποστάσεως καθορίζονται εβδομαδιαίως από 

τη Γενική Διευθύντρια μετά από εισήγηση των προϊσταμένων των Διευθύνσεων, λαμβάνοντας υπόψη 

τα εγκεκριμένα αιτήματα αδειών ειδικού σκοπού ή μειωμένου ωραρίου απασχόλησης, τη φύση της 

εργασίας κάθε υπαλλήλου, τις προτεραιότητες και τα επείγοντα θέματα της υπηρεσίας, τυχόν θέματα 

υγείας του προσωπικού (ένταξη σε ευάλωτες ομάδες) και τη δυνατότητα πρόσβασης σε ηλεκτρονικά 

μέσα. 

Καθ' όλη τη διάρκεια του ωραρίου τους, οι υπάλληλοι που εργάζονται εξ αποστάσεως υποχρεούνται 

να είναι άμεσα διαθέσιμοι μέσω σταθερού ή κινητού τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και 

τηλεδιάσκεψης. Οι υπάλληλοι υποχρεούνται να λαμβάνουν ειδική μέριμνα για την ασφάλεια και 

προστασία των υπηρεσιακών δεδομένων που διαχειρίζονται κατά την εκτέλεση του ανατιθέμενου 

έργου. Οι αρμόδιοι προϊστάμενοι μεριμνούν για τη συστηματική παρακολούθηση και έγκαιρη 

εκπλήρωση του ανατιθέμενου έργου, θέτοντας τις απαιτούμενες προθεσμίες και μεριμνώντας για την 

ημερήσια και εβδομαδιαία αναφορά της προόδου των εργασιών.  

Το προσωπικό ασφαλείας που θα εργαστεί σε περίπτωση πλήρους αναστολής λειτουργίας της 

υπηρεσίας ορίζεται σε δύο (2) υπαλλήλους οποιουδήποτε κλάδου που προβλέπεται από τις 

οργανικές διατάξεις της υπηρεσίας. 

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την επομένη της εκδόσεώς της και μέχρι και την ανάκλησή της. 

 

Ο Πρόεδρος της Αρχής 

 

 

 

Καθηγητής Περικλής Α. Μήτκας 
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