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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 
 
 

Νέα ανακοίνωση ΣΕΛΚ αναφορικά με τις ρυθμίσεις  
που αφορούν στον περιορισμό της εξάπλωσης  

του κορωνοϊού COVID19 
 
 
Ο Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ), σε συνέχεια της ανακοίνωσης 

του που κυκλοφόρησε στις 15 Μαρτίου 2020, επιθυμεί να πληροφορήσει τα Μέλη 

του, τους Φοιτητές του και το ευρύ κοινό ότι πρώτιστος στόχος του είναι η διαφύλαξη 

της δημόσιας υγείας. 

 

Δραστηριότητες και λειτουργία γραφείων ΣΕΛΚ 

 

Στο πλαίσιο αυτό, τα γραφεία του ΣΕΛΚ από σήμερα και μέχρι νεότερης 

ενημέρωσης, θα λειτουργούν με προσωπικό ασφαλείας για επείγοντα 

θέματα και έκτακτες ανάγκες. Έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ρυθμίσεις για 

τηλε-εργασία και για ευέλικτο ωράριο, διασφαλίζοντας έτσι την απρόσκοπτη 

λειτουργία του Συνδέσμου. Υπογραμμίζεται ότι, τα μέτρα που ανακοινώθηκαν από το 

ΣΕΛΚ μέσω της προηγούμενης του ανακοίνωσης εξακολουθούν να ισχύουν. 

 

 

Παράλληλα, τόσο το Διοικητικό Συμβούλιο όσο και η Διεύθυνση του Συνδέσμου 

συνεχίζουν να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις. Πιο συγκεκριμένα, ο ΣΕΛΚ 

προβαίνει σε όλες τις δυνατές ενέργειες που αφορούν στα μέτρα στήριξης της 

οικονομίας, της ρευστότητας, των επιχειρήσεων και των πολιτών ευρύτερα.  

 

 

Συνεργασία με την Κυβέρνηση και τους κοινωνικούς φορείς 

 

Βρισκόμαστε σε συνεχή επικοινωνία με τους κρατικούς, πολιτικούς και κοινωνικούς 

φορείς, σε μια προσπάθεια να απαμβλυνθούν όσο γίνεται περισσότερο οι επιπτώσεις 

από την πρωτοφανή αυτή κρίση  

 

Πληροφοριακά, ο ΣΕΛΚ, πέραν των επαφών, έχει ήδη αποστείλει σχετική επιστολή 

στον Υπουργό Οικονομικών στις 18/3/2020 σε σχέση με τα μέτρα που εξάγγειλε η 
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κυβέρνηση την περασμένη Κυριακή (είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο του Συνδέσμου), 

στον Έφορο Εταιρειών και στον Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού 

σχετικά με την υποβολή των ετήσιων εκθέσεων των εταιρειών (ΗΕ32), στην 

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου σε ότι αφορά τη χορήγηση παράτασης στις 

προθεσμίες υποβολής ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων για τις ρυθμιζόμενες 

εταιρείες και οντότητες δημοσίου συμφέροντος και, τέλος, στην Υπουργό Εργασίας, 

Προνοίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τα εργασιακά θέματα που αφορούν τα 

μέλη του τόσο ως εργοδότες όσο και ως ελεγκτές. 

 

 

Ενημέρωση Μελών και Φοιτητών 

 

Ο ΣΕΛΚ θα συνεχίσει να τροφοδοτεί τα  Μέλη και τους Φοιτητές του με πληροφορίες 

και ενημέρωση, όπως αυτή θα προκύπτει, καθώς και με όλα τα θέματα που άπτονται  

των επαγγελματικών τους δραστηριοτήτων. Παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις που 

αποστέλλονται και τις αναρτήσεις στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου για ενημέρωσή 

σας. 

 

 

Θα θέλαμε αν υπογραμμίσουμε για ακόμα ότι, η λήψη μέτρων πρόληψης σε 

συλλογικό επίπεδο, αλλά και η αυστηρή τήρηση σε ατομικό επίπεδο, κανόνων 

υγιεινής επιβάλλεται από όλους μας για τον περιορισμό της ταχέως εξελισσόμενης 

επιδημίας του κορωνοϊού COVID-19.  

 
Ο ΣΕΛΚ παρακολουθεί στενά και θα αξιολογεί όλες τις εξελίξεις που σχετίζονται με 
τον ιό COVID-19, προβαίνοντας, όπου απαιτείται, στις δέουσες ενέργειες, καθώς 
επίσης και τις επιπτώσεις που μπορεί να επιφέρει στις δραστηριότητες των μελών, 
των αδειοδοτημένων οίκων και της αγοράς γενικότερα. 
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