
  

 

 

Αγαπητά Μέλη, 

Δεδομένων των πρόσφατων εξελίξεων σχετικά με τον ιό Covid-19, καθήκον όλων είναι 
να παραμείνουμε ασφαλείς τόσο οι ίδιοι όσο και το περιβάλλον μας. 

Λαμβάνοντας αυτό υπόψη, έχουμε αναβαθμίσει τις πρακτικές συνέχισης της 
επιχειρηματικής δραστηριότητας μας με τα εξής μέτρα, που ισχύουν από τη Δευτέρα 16 
Μαρτίου 2020: 

 Ένα υψηλό ποσοστό των υπαλλήλων μας εργάζεται από το σπίτι μέχρι νεοτέρας 
ενημέρωσης. 

 Ένας πολύ περιορισμένος αριθμός υπαλλήλων υποστήριξης θα εργάζεται από το 
γραφείο. 

 Όλες οι συναντήσεις πρόσωπο με πρόσωπο ακυρώνονται και προτείνεται η 
τηλεδιάσκεψη. 

 Ως προληπτικό μέτρο, οι εγκαταστάσεις μας έχουν απολυμανθεί το 
Σαββατοκύριακο. 

 Η είσοδος μελών/συνεργατών στο κτίριο του ΚΕΒΕ θα επιτρέπεται μόνο σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις 

 Η έκδοση πιστοποιητικών καταγωγής συνεχίζεται κανονικά (με περιορισμούς στον 
αριθμό των μελών που εισέρχονται στο ισόγειο). 

Τι σημαίνει αυτό για εσάς; 

Στο ΚΕΒΕ, οι εργασίες διεξάγονται κανονικά και παραμένουμε στη διάθεσή σας για να 
σας εξυπηρετούμε όπως πάντα, αλλά παραμένουμε ασφαλείς. 

Όλο το προσωπικό είναι σε απευθείας σύνδεση και μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί 
τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω τηλεφώνου. 

Σας ευχαριστώ για τη συνεργασία, 
 
Με εκτίμηση, 
 
Μάριος Τσιακκής 

Γενικός Γραμματέας 

Email: secgen@ccci.org.cy 
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Dear Members, 

Given the recent developments relating to Covid-19, it is everyone’s duty to stay safe 
and keep safe our community. 

Taking this into account, we have updated our business continuity practices with the 
following, effective as of Monday 16th March 2020: 

 A high percentage of our employees are working from home till further notice. 
 A very limited number of key support employees will be working from the office 

to ensure smooth transition. 
 All face to face meetings are cancelled and videoconferencing is proposed. 
 As a precautionary measure, our premises have been disinfected over the 

weekend. 
 Members will be allowed to enter the CCCI building  only in exceptional cases. 
 Certificates of origin continue  to be issued as normally (with restrictions on the 

number of members entering the ground floor). 

What does this mean to you? 

At the Chamber, business is as usual and we are here to serve you whilst staying safe. 
All staff are online and can be contacted via email or by phone. 
Please do not hesitate to contact us. 

 

With Best regards, 

Marios Tsiakkis 
Secretary General 
Email: secgen@ccci.org.cy   
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