
 

  

 

 

 

9 Απριλίου, 2020 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
 

Ανανέωση μέτρων και ρυθμίσεις ΣΕΛΚ για την 
αντιμετώπιση του ιού COVID 19 

 
 
Ο Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ) χαιρετίζει την 
απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για παράταση έως και τις 30 
Απριλίου, 2020 όσων μέτρων αποφασίστηκαν, είτε από τον Υπουργό 
Υγείας, είτε από τους καθ’ ύλην Υπουργούς με Διατάγματα και που 
αφορούν την αντιμετώπιση της πανδημίας του ιού COVID19.  
 
Παράλληλα, ο ΣΕΛΚ επικροτεί την παράταση της κρατικής στήριξης των 
εργαζομένων και των επιχειρήσεων έως και τις 12 Ιουνίου, 2020, καθώς 
επίσης την συνέχισή της για περίοδο τεσσάρων μηνών, μετά την λήξη της 
ανωτέρω περιόδου στη βάσει κριτηρίων.  
 
Για ενημέρωσή σας παρατίθενται οι σύνδεσμοι με τις εξαγγελίες της 

Κυβέρνησης σε συνέχεια των αποφάσεων της χθεσινής έκτακτης 

συνεδρίας του Υπουργικού  Συμβουλίου: 

 

Δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη κατά τη 

Συνέντευξη Τύπου αναφορικά με τα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοιού 
 
 
Καταληκτική τοποθέτηση του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου 

Αναστασιάδη κατά τη Συνέντευξη Τύπου με αρμόδιους Υπουργούς 

αναφορικά με τα μέτρα για την αντιμετώπιση του κορωνοιού 

 

 

https://www.pio.gov.cy/ανακοινωθέντα-άρθρο.html?id=13137#flat
https://www.pio.gov.cy/ανακοινωθέντα-άρθρο.html?id=13137#flat
https://www.pio.gov.cy/ανακοινωθέντα-άρθρο.html?id=13138#flat
https://www.pio.gov.cy/ανακοινωθέντα-άρθρο.html?id=13138#flat
https://www.pio.gov.cy/ανακοινωθέντα-άρθρο.html?id=13138#flat
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Δηλώσεις Υπουργών κατά τη Συνέντευξη Τύπου του Προέδρου της 

Δημοκρατίας για το θέμα της αντιμετώπισης του κορωνοιού, 8/4/2020 
 
 
Το Περί Λοιμοκαθάρξεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της 

Εξάπλωσης του Κορωνοιού COVID-19) Διάταγμα (Αρ. 14) του 2020 (Κ.Δ.Π. 

152/2020)  

 

Η περί Ειδικών Σχεδίων για την Αντιμετώπιση των Επιπτώσεων του 

Κορωνοιού COVID-19 Συμπληρωματική Απόφαση (Αρ.8) του 2020 (Κ.Δ.Π. 

151/2020) 

 

 

Ρυθμίσεις ΣΕΛΚ  
 
Ως συνέχεια των χθεσινών αποφάσεων της Κυβέρνησης, ο ΣΕΛΚ 

επαναλαμβάνει την πλήρη συμμόρφωσή του με τα Διατάγματα, Αποφάσεις 

και Οδηγίες που εκδίδονται από την Κυβέρνηση και τα αρμόδια υπουργεία 

και τμήματα.  

 

Ο ΣΕΛΚ έχοντας ως πρώτιστο στόχο τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας 

συνεχίζει να παρακολουθεί και να αξιολογεί τις εξελίξεις, προβαίνοντας, 

όπου απαιτείται, στις αναγκαίες ενέργειες και πρωτοβουλίες. 

 

Με την ευκαιρία, ο ΣΕΛΚ επαναλαμβάνει στα Μέλη του, τους Φοιτητές του 

και το ευρύ κοινό τις ακόλουθες ρυθμίσεις και μέτρα που λαμβάνει από τη 

Δευτέρα, 16 Μαρτίου, 2020 και μέχρι τη λήξη των ειδικών συνθηκών 

επιφυλακής: 

 

1. Οι συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του 

ΣΕΛΚ για τον Μάρτιο αναβλήθηκαν και για τον Απρίλιο αναβάλλονται. 

Ακολουθούνται οι διαδικασίες που προβλέπονται στο Καταστατικό 

του ΣΕΛΚ αναφορικά με τη λήψη αποφάσεων, ενώ επείγουσες 

συνεδριάσεις πραγματοποιούνται μέσω τηλεδιάσκεψης. 

 

https://www.pio.gov.cy/ανακοινωθέντα-άρθρο.html?id=13140#flat
https://www.pio.gov.cy/ανακοινωθέντα-άρθρο.html?id=13140#flat
https://www.mof.gov.cy/mof/gpo/gpo.nsf/All/D1378BD9522F5188C22585440068540A/$file/5243%208%204%202020%20PARARTIMA%203o%20MEROS%20I.pdf
https://www.mof.gov.cy/mof/gpo/gpo.nsf/All/D1378BD9522F5188C22585440068540A/$file/5243%208%204%202020%20PARARTIMA%203o%20MEROS%20I.pdf
https://www.mof.gov.cy/mof/gpo/gpo.nsf/All/D1378BD9522F5188C22585440068540A/$file/5243%208%204%202020%20PARARTIMA%203o%20MEROS%20I.pdf
https://www.mof.gov.cy/mof/gpo/gpo.nsf/All/05D6CA20898BBF9AC225854400354152/$file/5242%208%204%202020%20PARARTIMA%203o%20MEROS%20I.pdf
https://www.mof.gov.cy/mof/gpo/gpo.nsf/All/05D6CA20898BBF9AC225854400354152/$file/5242%208%204%202020%20PARARTIMA%203o%20MEROS%20I.pdf
https://www.mof.gov.cy/mof/gpo/gpo.nsf/All/05D6CA20898BBF9AC225854400354152/$file/5242%208%204%202020%20PARARTIMA%203o%20MEROS%20I.pdf
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2. Όλα τα σεμινάρια, συνέδρια και λοιπές εκδηλώσεις του ΣΕΛΚ 

αναστάληκαν μέχρι νεότερης ειδοποίησης. 

 

3. Ακυρώθηκαν όλα τα υπηρεσιακά ταξίδια στο εξωτερικό και 

συναντήσεις με συνεργάτες από χώρες της Ευρώπης στην Κύπρο. 

 

4. Τα γραφεία του ΣΕΛΚ από τις 20 Μαρτίου, 2020 και μέχρι νεότερης 

ενημέρωσης λειτουργούν με προσωπικό ασφαλείας για επείγοντα 

θέματα και έκτακτες ανάγκες. Για το σκοπό αυτό, έγιναν διευθετήσεις 

για εφαρμογή τηλεαπασχόλησης/απασχόλησης από το σπίτι, καθώς 

και για άλλες μορφές ευέλικτης απασχόλησης. 

 

5. Εξυπηρέτηση μελών/φοιτητών/κοινού: 

 

- Ο ΣΕΛΚ καλεί τα μέλη/φοιτητές/ευρύ κοινό να εξυπηρετούνται 

κατά κύριο λόγο μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας ή/και μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

 

- Πληρωμές προς το ΣΕΛΚ μπορούν να γίνονται μέσω της 

ιστοσελίδας του ΣΕΛΚ (www.icpac.org.cy) ή/και μέσω της JCC 

smart. Δεν θα παραλαμβάνονται οποιεσδήποτε πληρωμές στα 

γραφεία του ΣΕΛΚ. 

 

- Οι ανανεώσεις των ετήσιων συνδρομών μελών/φοιτητών και η 

πληρωμή τους για το έτος 2020, καθώς και η υποβολή της ετήσιας 

δήλωσης Συνεχούς Επαγγελματικής Ανάπτυξης 2019 μπορούν να 

διευθετηθούν από την ιστοσελίδα του ΣΕΛΚ πολύ πιο 

αποτελεσματικά και γρήγορα από το σύνδεσμο 

https://www.icpac.org.cy/selk/onlinepayments.aspx   

 

- Η υποβολή αιτήσεων (συμπεριλαμβανομένων για νέα μέλη), 

δηλώσεων και άλλων παραστατικών και εντύπων θα γίνεται μέσω 

του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου απευθυνόμενη, είτε προς τον 

http://www.icpac.org.cy/
https://www.icpac.org.cy/selk/onlinepayments.aspx
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αρμόδιο λειτουργό, είτε στην κεντρική διεύθυνση 

info@icpac.org.cy καθώς και μέσω τηλεομοιότυπου στο 

22766360. 

 

6. Σε ό,τι αφορά στις υποχρεώσεις των μελών, και ανταποκρινόμενοι 

στις ειδικές περιστάσεις με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση τους, 

αποφασίστηκαν τα ακόλουθα: 

 

- Η ανανέωση των πιστοποιητικών άσκησης επαγγέλματος για 

το έτος 2020 για φυσικά πρόσωπα και οίκους επεκτείνεται μέχρι 

τις 31 Μαΐου, 2020 χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση. 

 

- Η υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Λειτουργού Συμμόρφωσης 

των οίκων για το έτος 2019 επεκτείνεται μέχρι τις 31 Μαΐου, 

2020 χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση. 

 
- Η υποβολή της Δήλωσης ΣΕΑ από τα μέλη για το έτος 2019 

επεκτείνεται μέχρι τις 31 Μαΐου, 2020 χωρίς οποιαδήποτε 

επιβάρυνση. 

 

- Ο ΣΕΛΚ αναστέλλει τις εποπτικές του επισκέψεις σε οίκους 

τουλάχιστον μέχρι τις 30 Απριλίου, 2020. 

 

- Πρόσθετα, αναστέλλονται όλες οι συνεδρίες της Πειθαρχικής 

Επιτροπής του ΣΕΛΚ τουλάχιστον μέχρι τις 30 Απριλίου, 2020. 

 

7. Ο ΣΕΛΚ υπενθυμίζει τα μέλη του ότι, μπορούν να χρησιμοποιούν 

Δωρεάν την ηλεκτρονική πλατφόρμα εκπαίδευσης μέσω της 

ιστοσελίδας του, για σκοπούς κατάρτισης σε θέματα συμμόρφωσης 

και ξεπλύματος παράνομου χρήματος μέσω του συνδέσμου 

https://lms.vinciworks.com/icpac/login.aspx. 

 

mailto:info@icpac.org.cy
https://lms.vinciworks.com/icpac/login.aspx

