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Ανακοίνωση  

σχετικά με τα Έκτακτα μέτρα προστασίας για την 
εξάπλωση του νέου Κορωνοϊού 

 
Λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές συνθήκες που επικρατούν τόσο στην χώρα μας αλλά 

και σε ολόκληρο τον κόσμο λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την από 
11/03/2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α’/2020), αλλά και τις αριθ.  
ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ.7874/12-03-2020 και ΔΙΔΑΔ/Φ.69/109/οικ.8000/16-3-2020 εγκυκλίους, 
που εξέδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών, σχετικά με την εφαρμογή έκτακτων μέτρων για την 
αντιμετώπιση του κορωνοϊού, το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) ενημερώνει 
τα μέλη του γεωτεχνικούς για τα πρώτα βασικά και έκτακτα μέτρα για την προστασία και 
αποφυγή μετάδοσής του. 

Πιο συγκεκριμένα: 

1. Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. καλεί όλους τους γεωτεχνικούς για την πιστή εφαρμογή των οδηγιών 
του Εθνικού Οργανισμού Υγείας όπως αυτές αποτυπώνονται στην ιστοσελίδα 
https://eody.gov.gr/neos-koronaios-covid-19/ αλλά και στην τηλεφωνική γραμμή 
1135. 

2. Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. έχει φροντίσει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία 
αλλά και την αποφυγή της μετάδοσης του κορωνοϊού στα γραφεία του σύμφωνα με 
τη νομοθεσία (γάντια, αντισηπτικά, μάσκες, σαπούνι και συχνό πλύσιμο, αποφυγή 
συνωστισμού κ.ο.κ.). 

3. Παρακαλεί όλους τους γεωτεχνικούς να διεκπεραιώνουν αποκλειστικά και μόνο 
ηλεκτρονικά τις συναλλαγές τους με το Επιμελητήριο μέσω της πλατφόρμας του 
Οnline ΓΕΩΤ.Ε.Ε. (www.onlinegeotee.gr). 

Επιπλέον να φροντίζουν για τα εξής: 
· Τήρηση μεγαλύτερων αποστάσεων ασφαλείας μεταξύ των γραφείων των υπαλλήλων, 
· Αποφυγή κοντινής επαφής (<2m) για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 15 λεπτών 

με άτομα τα οποία εμφανίζουν συμπτώματα βήχα, φτερνίσματος ή πυρετού, 
· Δημιουργία χωρισμάτων, 
· Καλός εξαερισμός των χώρων εργασίας, 
· Συχνές απολυμάνσεις, 
· Χρήση προστατευτικών – ιατρικών μασκών και γαντιών, 
· Αποφυγή επαφής χεριών με τα μάτια, τη μύτη και το στόμα για τη μείωση του 

κινδύνου μόλυνσης από τον ιό, 
· Αποφυγή κοινής χρήσης των μολυβιών, των στυλό, των μαρκαδόρων και άλλων 

προσωπικών αντικειμένων, ενώ σε βήχα ή φτέρνισμα, κάλυψη της μύτης και του 
στόματος με το μανίκι στο ύψος του αγκώνα ή με χαρτομάντιλο. Το χρησιμοποιημένο 

 

https://eody.gov.gr/neos-koronaios-covid-19/


χαρτομάντιλο πρέπει να απορρίπτεται αμέσως μετά τη χρήση του μέσα στους κάδους 
απορριμμάτων 

· Τακτικό πλύσιμο των χεριών των εργαζομένων και των επισκεπτών με υγρό σαπούνι 
και νερό για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα. Ακολουθεί προσεκτικό στέγνωμα των 
χεριών με χάρτινες χειροπετσέτες μιας χρήσης οι οποίες θα απορρίπτονται στους 
κάδους απορριμμάτων. 
 
Τέλος,  
α) με αφορμή ερωτήματα μελών μας σχετικά με την λειτουργία των καταστημάτων 

γεωργικών εφοδίων, σύμφωνα με την Ανακοίνωση που έκανε υφυπουργός Πολιτικής 
Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς, στις 16/03/2020: 
«….Το μέτρο δεν αφορά σούπερ μάρκετ, φαρμακεία, φούρνους, μίνι μάρκετ, περίπτερα, 
πρατήρια υγρών καυσίμων και τράπεζες. Επίσης δεν αφορά κούριερ, κρεοπωλεία, μανάβικα, 
υπηρεσίες ντελίβερι, συνεργεία αυτοκινήτων, pet shop, καταστήματα γεωργικών 
προϊόντων, καθώς και καταστήματα επισκευής, οπτικά και καταστήματα κινητής 
τηλεφωνίας» και  

β) μετά από παρέμβαση του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων έκανε δεκτό το αίτημά για την αναστολή λειτουργίας των ΚΥΔ για τις δηλώσεις 
ΟΣΔΕ, για δεκαπέντε μέρες. 
 Σε περίπτωση νεότερης Ανακοίνωσης από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής 
Προστασίας, το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. θα φροντίσει να ενημερώσει τα μέλη του σχετικά. 
 

 

         


