
Λειτουργία ΕΤΕΚ - εξυπηρέτηση μελών και κοινού στο πλαίσιο των μέτρων που έχουν εξαγγελθεί για 

περιορισμό του κορωνοϊού (COVID-19)- 

Στο πλαίσιο της γενικότερης προσπάθειας για περιορισμό στην εξάπλωση του κορωνοϊού (COVID-19), και 

με βάση την καθοδήγηση που δίνεται από τις αρμόδιες κρατικές αρχές και στο πλαίσιο εφαρμογής μέτρων 

για αντιμετώπιση της κατάστασης, το ΕΤΕΚ ενημερώνει για τα πιο κάτω: 

  

• Η εξυπηρέτηση προς το κοινό, για την περίοδο που τα περιοριστικά μέτρα είναι σε ισχύ, θα γίνεται μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου ή τηλεμοιοτύπου. Η χρήση του παραδοσιακού ταχυδρομείου 

(post) θα πρέπει να γίνεται μόνο στις απολύτως αναγκαίες περιπτώσεις.   

 

Επί τόπου εξυπηρέτηση θα αποφεύγεται και σε κάθε περίπτωση είναι εφικτή μόνο αφού 

διευθετηθεί από πριν σχετικό ραντεβού. 

 

• Με βάση και τις σχετικές κρατικές ανακοινώσεις και όπου είναι εφικτό με βάση τη φύση της εργασίας 

τους και λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη προστασίας ευπαθών ομάδων, μέρος του προσωπικού ΕΤΕΚ 

εργάζεται μέσω τηλεργασίας.  

  

• Όσον αφορά τις πληρωμές προς το ΕΤΕΚ για τέλη, άδειες, έγγραφα κοκ, οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να 

προχωρούν σε πληρωμές μέσω πιστωτικής κάρτας, τηλεφωνικά ή συμπληρώνοντας το σχετικό έντυπο για 

αποκοπή μέσω κάρτας ή μέσω jccsmart, ανάλογα. Επί τόπου πληρωμή στα γραφεία του ΕΤΕΚ δεν είναι 

εφικτή. 

  

• Για όλες τις πιο πάνω υπηρεσίες υπάρχει στην ιστοσελίδα του ΕΤΕΚ αναρτημένη εκτενής πληροφόρηση 

καθώς και έντυπα τα οποία ήδη αξιοποιούνται από μεγάλο αριθμό μελών καθώς και από το κοινό και τα 

οποία οι ενδιαφερόμενοι προτρέπονται να αξιοποιήσουν. 

  

• Για καλύτερη εξυπηρέτηση των μελών και του κοινού έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του 

Επιμελητηρίου www.etek.org.cy χρήσιμα τηλέφωνα επικοινωνίας, με τα οποία μπορεί το κοινό να 

επικοινωνεί. Επίσης, το κοινό μπορεί να επικοινωνεί ηλεκτρονικά, στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση Cyprus@etek.org.cy η οποία παρακολουθείται καθημερινά και τα αιτήματα που υποβάλλονται 

σε αυτή προωθούνται ανάλογα προς υλοποίηση στο αρμόδιο τμήμα/ άτομο. 

  

Ευελπιστούμε στην κατανόηση όλων σε σχέση με την ανάγκη εφαρμογής των πιο πάνω μέτρων με 

γνώμονα την προστασία της δημόσιας υγείας και με την ευχή σύντομα οι συνθήκες να επιτρέψουν την 

άρση τους. 
 

 

ΕΤΕΚ 

29 Απριλίου 2020 

 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι: 

Έντυπα και πληροφορίες σε σχέση με εγγραφή μελών (φυσικά πρόσωπα) 

Έντυπα και πληροφορίες σε σχέση με εγγραφή εταιρειών 

Τηλέφωνα επικοινωνίας ΕΤΕΚ 

Τυποποιημένα έντυπα για παραγγελίες και άλλες υπηρεσίες 

 

https://www.etek.org.cy/index.php?page_type=menu&menu_id=35&lang=el
https://www.etek.org.cy/index.php?page_type=menu&menu_id=38&lang=el
https://www.etek.org.cy/index.php?page_type=menu&menu_id=38&lang=el
https://www.etek.org.cy/index.php?page_type=menu&menu_id=39&lang=el

