
24 Μαρτίου, 2020 
  

Πανδημία κορωνοιού COVID-19: Μήνυμα Ρέας Γεωργίου, Γενικής 
Λογίστριας της Δημοκρατίας προς το προσωπικό μας 

  
Αγαπητοί συνάδελφοι, 
  

Σας χαιρετώ και εύχομαι όλοι να είστε καλά. 
 

Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι  η Διεύθυνση του Γενικού Λογιστηρίου της 
Δημοκρατίας , θα συνεχίσει να σας στηρίζει σε αυτές τις πρωτόγνωρες 
συνθήκες. Η περίοδος που διανύουμε απαιτεί ηρεμία και περισυλλογή και όλοι 

να εργαζόμαστε μαζί για να αντιμετωπίσουμε τις δύσκολες καταστάσεις που 
βιώνουμε. 

  
2.  Με γνώμονα τις κυβερνητικές αποφάσεις για την αντιμετώπιση της 
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, διαχειριζόμαστε τις εξελίξεις και 

λαμβάνουμε ανάλογα μέτρα. Έχουμε εφαρμόσει σχέδια δράσης ούτως ώστε οι 
εργασίες μας να εκτελούνται με προσωπικό ασφαλείας στα γραφεία μας και 

όσον αφορά το υπόλοιπο προσωπικό μας από την οικία του, ούτως ώστε να 
συνεχίσουμε να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας σε όλους τους φορείς. Για τους 

λόγους αυτούς δεν θα διεξάγονται συναντήσεις πρόσωπο με πρόσωπο. Οι 
συναντήσεις θα γίνονται μέσω διαδικτύου όπου αυτό είναι εφικτό.  
  

3.  Είναι με ευχαρίστηση που διαπιστώνω ότι έχουν γίνει και συνεχίζουν να 
γίνονται διευθετήσεις τόσο από τις Διευθύνσεις Λογιστικής 

και  Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης των  Υπουργείων όσο και των  Κεντρικών 
Γραφείων/ Διαχείρισης Έργων, ούτως ώστε να λειτουργούμε με τον ταχύτερο 
και αποτελεσματικότερο τρόπο. Τα μέσα που παρέχουν οι τεχνολογίες 

πληροφορικής και επικοινωνιών μέσω τηλεργασίας και τηλεδιασκέψεων μέσω 
Skype, το τηλέφωνο και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μπορούν να μας 

βοηθήσουν να είμαστε σε επικοινωνία χωρίς να απαιτείται φυσική παρουσία. 
Ειδικότερα όσον αφορά τις συναντήσεις μέσω τηλεδιάσκεψης ( Skype), έχουν 
γίνει διευθετήσεις ώστε σε περίπτωση που χρειάζεστε βοήθεια για την 

εγκατάσταση της εφαρμογής και για τον τρόπο διενέργειας των συναντήσεων, 
να μπορείτε να επικοινωνείτε με το συνάδελφο Σπύρο Γιασεμίδη   στο 

τηλέφωνο 99468130 για καθοδήγηση. 
  
4.  Σας διαβεβαιώνω ότι θα κάνουμε ότι είναι δυνατό για την απρόσκοπτη 

συνέχιση της παροχής των υπηρεσιών μας , και όλοι μαζί θα ανταπεξέλθουμε 
και θα ξεπεράσουμε τη δυσχερή αυτή περίοδο. 

  
5. Τέλος, θέλω να σας ευχαριστήσω για τις προσπάθειες και τη συνεισφορά σας 
σε αυτές τις δύσκολες στιγμές που περνά ο τόπος μας και να ευχηθώ υγεία και 

δύναμη σε σας και την οικογένειά σας. 
  

Ρέα Γεωργίου 
Γενική Λογίστρια της Δημοκρατίας 


