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Λευκωσία, 31 Αυγούστου 2020 
 

 
 
Προς: Όλα τα Μέλη 
 
Θέμα: Πιστή Τήρηση των Υγειονομικών Πρωτοκόλλων 
 
 
Κυριά/ε, 
 
Με την επιστροφή των πλείστων επιχειρήσεων στην εργασιακή καθημερινότητα  μετά την θερινή 
περίοδο των διακοπών, και μετά από παράκληση του Υπουργού Υγείας κρίνουμε σκόπιμο να 
υπενθυμίσουμε σε όλες τις κυπριακές  επιχειρήσεις τη μεγάλη σημασία που έχει η πιστή τήρηση 
των υγειονομικών πρωτοκόλλων και των Διαταγμάτων του Υπουργείου Υγείας. 
 
Η εμπειρία των τελευταίων μηνών και τα δεδομένα αναφορικά με τα επιδημιολογικά στοιχεία, παρά 
το ότι στη χώρα μας αξιολογούνται στην παρούσα φάση ως ικανοποιητικά,  δεν επιτρέπουν τον 
εφησυχασμό.  Θεωρούμε ότι είναι ξεκάθαρο προς όλους, ότι για αποφυγή οποιωνδήποτε 
δυσάρεστων καταστάσεων θα πρέπει τόσο οι επιχειρήσεις όσο και οι εργαζόμενοι σε όλους τους 
τομείς να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες και τα  υγειονομικά πρωτοκολλά που εκδίδονται από τις 
αρμόδιες αρχές του κράτους. 
 
Για το ΚΕΒΕ είναι πρωταρχικής σημασίας η σωστή και έγκαιρη ενημέρωση των επιχειρήσεων για 
όλα τα δεδομένα γύρω από το θέμα, για αυτό και στην ιστοσελίδα μας στη 
διεύθυνση  https://ccci.org.cy/covid-19/  μπορείτε να βρείτε όλες τις τελευταίες διαθέσιμες 
πληροφορίες.  Σχετική πληροφόρηση μπορείτε επίσης να βρείτε στην ιστοσελίδα: 
https://ccci.org.cy/covid-19/ 
 
Το ΚΕΒΕ  παραμένει στην πρώτη γραμμή υποστήριξης του κυπριακού επιχειρείν αξιολογώντας 
συνεχώς τα οικονομικά δεδομένα που διαμορφώνονται.  Προς τούτο συνεχίζουμε την υποβολή 
σημειωμάτων και εισηγήσεων προς το κράτος για μέτρα στήριξης και επανεκκίνησης της 
οικονομίας.  Πιστεύουμε ότι όλοι μαζί, κράτος, επιχειρήσεις και εργαζόμενοι με συνεργασία σε 
σωστές βάσεις, θα μπορέσουμε σε σύντομο χρονικό διάστημα να ξεφύγουμε από τον κίνδυνο και 
να  καλύψουμε το χαμένο έδαφος. 
 
Για το σκοπό αυτό απευθύνουμε θερμή έκκληση προς όλες τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους 
να τηρούν πιστά τα Υγειονομικά Πρωτόκολλα. 
 
Ευχαριστούμε πολύ για τη συνεργασία. 
 
Με εκτίμηση, 
 
 
 
Μάριος Τσιακκής, 
Γενικός Γραμματέας. 
 
 
/ΜΚ. 
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