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Θέμα: Προληπτικά μέτρα και οδηγίες σχετικά με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού. 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

      ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

 

 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ, κατ’ εξουσιοδότηση των μελών του, και έχοντας υπόψη: 

 

1. Τα άρθρα: 

(α)  5 § 2 του π. δ. 342/1986 «Οργανισμός του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών 

Ερευνών» (ΦΕΚ Α΄ 150/3.10.1986) 

(β)  2 § 4 (9) του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 

οργάνων στο διαδίκτυο» (ΦΕΚ Α΄ 112/13.7.2010) 

2. την με αρ. πρ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 69863/02-11-20 Κοινή Υπουργική Απόφαση 

«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» 

3. την με αρ. πρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/132/οικ.20413/3-11-2020 εγκύκλιο του 

Υπουργείου Εσωτερικών «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης 

περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού» 

4. την με αρ. πρ.  179687/25-10-2018 Κοινή Υπουργική Απόφαση ων Υπουργού 

και Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα: «α) 

Διορισμός του Δεμερτζή Νικολάου του Πελοπίδα στη θέση του Διευθυντή του 

Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (Ε.Κ.Κ.Ε.), β) oρισμός αυτού ως Προέδρου 

του Διοικητικού Συμβουλίου του εν λόγω φορέα και γ) ανασυγκρότηση του Δ.Σ. του 

εν λόγω φορέα.» 

5. την με αρ. πρ. 12119/03-02-2020 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων (ΦΕΚ 79/ΥΟΔΔ/5-2-2020) «α) Διορισμός του Τσέκου Θεοδώρου στη 

θέση του Διευθυντή του Ινστιτούτου Πολιτικών Ερευνών του Εθνικού Κέντρου 

Κοινωνικών Ερευνών (Ε.Κ.Κ.Ε.), β) ορισμός αυτού, ως μέλους του Διοικητικού 

Συμβουλίου του εν λόγω φορέα και γ) ανασυγκρότηση του Δ.Σ. του εν λόγω φορέα.» 

6. Tο γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη. 
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Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 

 

 

1. Η λειτουργία των Διοικητικών-τεχνικών υπηρεσιών και του ΕΛΚΕ θα 

πραγματοποιείται με μειωμένο προσωπικό εκ περιτροπής και όπου είναι δυνατό εξ 

αποστάσεως. 

2. Η λειτουργία των Ινστιτούτων θα πραγματοποιείται με μειωμένο προσωπικό και 

όπου είναι δυνατό εξ αποστάσεως. 

3. Αναστέλλονται μέχρι νεωτέρας οδηγίας οι υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης 

(αναγνωστήριο, αίθουσες κοινόχρηστων Η/Υ) για το αναγνωστικό κοινό και τους επισκέπτες, 

οι οποίες πραγματοποιούνται με φυσική παρουσία στους χώρους της. Οι ηλεκτρονικές 

υπηρεσίες, όπως περιγράφονται στον ιστότοπό της, εξακολουθούν να παρέχονται. 

4. Δεν θα εγκρίνονται μετακινήσεις προσωπικού από το ΔΣ του Κέντρου. 

5. Δεν θα επιτρέπεται η είσοδος σε επισκέπτες και σε μη έχοντες εργασιακή σχέση με 

το Κέντρο. 

6. Δεν θα επιτρέπεται η είσοδος σε προμηθευτές και courier. Η παραλαβή των 

αντικειμένων θα γίνεται αποκλειστικά στην είσοδο. 

7. Η επικοινωνία με τις διοικητικές υπηρεσίες θα γίνεται κατά το δυνατόν τηλεφωνικά ή 

ηλεκτρονικά  ώστε να αποφεύγεται ο συγχρωτισμός.  

 

 

 

 

Ο Διευθυντής & Πρόεδρος του ΔΣ του ΕΚΚΕ 

 

 

 

Καθηγητής Νίκος Δεμερτζής 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εσωτερική Διανομή 
 Γραφείο Προέδρου 

 Δ/νση Διοικητικού 

 Τμήμα Βιβλιοθήκης 

 Γραμματεία ΙΚΕ/ΙΠΕ 
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