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Γ ή Π ί Σ δέΓενική Παρουσίαση Συνδέσμου

•• Ιδρύθηκε το 1961Ιδρύθηκε το 1961
•• Αποτελεί την εποπτική και ρυθμιστική αρχή για το Αποτελεί την εποπτική και ρυθμιστική αρχή για το η ή ρ μ ή ρχή γη ή ρ μ ή ρχή γ
λογιστικό και ελεγκτικό επάγγελμαλογιστικό και ελεγκτικό επάγγελμα

•• Αριθμεί περίπου 3.350 μέλη και 2.800 φοιτητέςΑριθμεί περίπου 3.350 μέλη και 2.800 φοιτητέςΑριθμεί περίπου 3.350 μέλη και 2.800 φοιτητέςΑριθμεί περίπου 3.350 μέλη και 2.800 φοιτητές
•• Είναι το μοναδικό αναγνωρισμένο από το Υπουργικό Είναι το μοναδικό αναγνωρισμένο από το Υπουργικό 
Συμβούλιο σώμα λογιστών στην Κύπρο και ηΣυμβούλιο σώμα λογιστών στην Κύπρο και ηΣυμβούλιο σώμα λογιστών στην Κύπρο, και η Συμβούλιο σώμα λογιστών στην Κύπρο, και η 
αρμόδια αρχή για τη χορήγηση άδειας σε ελεγκτές. αρμόδια αρχή για τη χορήγηση άδειας σε ελεγκτές. 



Γενική Παρουσίαση Συνδέσμου

•• ΟιΟι κύριεςκύριες δραστηριότητεςδραστηριότητες τουτου ΣυνδέσμουΣυνδέσμου είναιείναι ηη
παροχήπαροχή οργανωτικούοργανωτικού σχήματοςσχήματος γιαγια τουςτους επαγγελματίεςεπαγγελματίες
λογιστές,λογιστές, ηη υποστήριξηυποστήριξη καικαι προαγωγήπροαγωγή τωντων θέσεωνθέσεων καικαι
συμφερόντωνσυμφερόντων τουτου λογιστικούλογιστικού επαγγέλματος,επαγγέλματος, ηη
προστασίαπροστασία τηςτης φήμηςφήμης τουτου καθώςκαθώς καικαι τηςτης
επαγγελματικήςεπαγγελματικής ηθικήςηθικής τωντων ΜελώνΜελών του,του, ηη αδειοδότησηαδειοδότηση
καικαι εποπτείαεποπτεία τωντων ΜελώνΜελών γιαγια τιςτις επαγγελματικέςεπαγγελματικές τουςτους
δραστηριότητεςδραστηριότητες,, ωςως επίσηςεπίσης καικαι ηη συνεχήςσυνεχής μελέτημελέτη τωντων
θεμάτωνθεμάτων πουπου αφορούναφορούν στοστο λογιστικό/ελεγκτικόλογιστικό/ελεγκτικό
επάγγελμαεπάγγελμα καικαι ηη συνεχήςσυνεχής επαγγελματικήεπαγγελματική ανάπτυξηανάπτυξη καικαιγγ μγγ μ ηη χήςχής γγ μ ήγγ μ ή ξηξη
ενημέρωσηενημέρωση τωντων ΜελώνΜελών τουτου..



Γενική Παρουσίαση Συνδέσμου:
∆ιακυβέρνηση∆ιακυβέρνηση∆ιακυβέρνηση∆ιακυβέρνηση
•• Συμβούλιο Συμβούλιο 14 14 ατόμωνατόμων

ΠρόεδροςΠρόεδρος, κ Ιωάννης Χαριλάου, κ Ιωάννης Χαριλάου
•• 3 Επιτροπές Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης του 3 Επιτροπές Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης του 
ΣυμβουλίουΣυμβουλίου

•• Μόνιμο προσωπικό: 8 άτομαΜόνιμο προσωπικό: 8 άτομαμ ρ μμ ρ μ
–– 1 Γενικός ∆ιευθυντής1 Γενικός ∆ιευθυντής
–– 2 Ανώτεροι Λειτουργοί2 Ανώτεροι Λειτουργοί2 Ανώτεροι Λειτουργοί2 Ανώτεροι Λειτουργοί
–– 5 γραμματειακοί λειτουργοί5 γραμματειακοί λειτουργοί

•• 22 Επιτροπές και ΕΟΕ22 Επιτροπές και ΕΟΕ22 Επιτροπές και ΕΟΕ22 Επιτροπές και ΕΟΕ



∆ιεθνείς συμμετοχές

•• International International Federation of Federation of AccountantsAccountants

•• European European Federation of Accountants Federation of Accountants 

•• Mediterranean Mediterranean Federation of Federation of AccountantsAccountants



Συνεργασία με:
ΟΟ ΣΕΛΚΣΕΛΚ αποτελείαποτελεί έναένα απόαπό τουςτους σημαντικούςσημαντικούς φορείςφορείς τηςτηςΟΟ ΣΕΛΚΣΕΛΚ αποτελείαποτελεί έναένα απόαπό τουςτους σημαντικούςσημαντικούς φορείςφορείς τηςτης
οικονομίας,οικονομίας, ενώενώ συνεργάζεταισυνεργάζεται μεμε τουςτους ακόλουθουςακόλουθους::

•• ΚυβερνητικόΚυβερνητικό ΤομέαΤομέα
Υπουργεία,Υπουργεία, ΤμήμαΤμήμα Φορολογίας,Φορολογίας, ΚεντρικήΚεντρική ΤράπεζαΤράπεζα τηςτης
Κύπρου,Κύπρου, ΕπιτροπήΕπιτροπή ∆ημόσιας∆ημόσιας Εποπτείας,Εποπτείας, ΕπιτροπήΕπιτροπή
Κεφαλαιαγοράς,Κεφαλαιαγοράς, ΧΑΚ,ΧΑΚ, τηντην ΕλεγκτικήΕλεγκτική Υπηρεσία,Υπηρεσία, τοτο
ΓενικόΓενικό ΛογιστήριοΛογιστήριο κκ ααΓενικόΓενικό ΛογιστήριοΛογιστήριο κκ..αα..

•• ΙδιωτικόΙδιωτικό ΤομέαΤομέαΙδιωτικόΙδιωτικό ΤομέαΤομέα
ΚΕΒΕ,ΚΕΒΕ, ΟΕΒ,ΟΕΒ, CIPA,CIPA, CIFA,CIFA, CIBA,CIBA, ΠαγκύπριοΠαγκύπριο ∆ικηγορικό∆ικηγορικό
Σύλλογο,Σύλλογο, ΚυπριακόΚυπριακό ΝαυτιλιακόΝαυτιλιακό Επιμελητήριο,Επιμελητήριο, ΣύνδεσμοΣύνδεσμογ ,γ , ρρ μ η ήρ ,μ η ήρ , μμ
ΤραπεζώνΤραπεζών ΚύπρουΚύπρου



Ως Εποπτική και Ρυθμιστική Αρχή

•• ΟΟ περίπερί ΕλεγκτώνΕλεγκτών καικαι ΥποχρεωτικώνΥποχρεωτικών ΕλέγχωνΕλέγχων τωντων
ΕτήσιωνΕτήσιων καικαι τωντων ΕνοποιημένωνΕνοποιημένων ΛογαριασμώνΛογαριασμών ΝόμοςΝόμοςΕτήσιωνΕτήσιων καικαι τωντων ΕνοποιημένωνΕνοποιημένων ΛογαριασμώνΛογαριασμών ΝόμοςΝόμος..

•• ΟιΟι περίπερί τηςτης ΠαρεμπόδισηςΠαρεμπόδισης καικαι ΚαταπολέμησηςΚαταπολέμησης τηςτηςΟΟ ερερ ηςης αρεμ όδ σηςαρεμ όδ σης αα α α ο έμησηςα α ο έμησης ηςης
ΝομιμοποίησηςΝομιμοποίησης ΕσόδωνΕσόδων απόαπό ΠαράνομεςΠαράνομες
∆ραστηριότητες∆ραστηριότητες ΝόμοιΝόμοι..∆ραστηριότητες∆ραστηριότητες ΝόμοιΝόμοι..

•• ΟΟ περίπερί τηςτης ΡύθμισηςΡύθμισης τωντων ΕπιχειρήσεωνΕπιχειρήσεων ΠαροχήςΠαροχής
∆ιοικητικών∆ιοικητικών ΥπηρεσιώνΥπηρεσιών καικαι ΣυναφώνΣυναφών ΘεμάτωνΘεμάτων ΝόμοςΝόμος..



∆ημόσια Άσκηση Επαγγέλματος

((α) α) αποδοχή διορισμού ως αποδοχή διορισμού ως νόμιμος ελεγκτής εταιρειώννόμιμος ελεγκτής εταιρειών
((β) β) υπογραφή ή παρουσίαση οποιωνδήποτε υπογραφή ή παρουσίαση οποιωνδήποτε ((β)β) γρ φή ή ρ η ήγρ φή ή ρ η ή

λογαριασμών λογαριασμών ή ή έκθεσης έκθεσης ή ή πιστοποιητικού πιστοποιητικού ή ή 
δήλωσης δήλωσης για τις οικονομικές υποθέσεις για τις οικονομικές υποθέσεις ή ηςή ης γ ς μ ς ςγ ς μ ς ς

(γ)(γ) παροχή των ακόλουθων υπηρεσιών:παροχή των ακόλουθων υπηρεσιών:
φορολογικώνφορολογικών προγραμματισμών καιπρογραμματισμών και-- φορολογικών φορολογικών προγραμματισμών και προγραμματισμών και 

φορολογικών φορολογικών συμβουλών,συμβουλών,
-- επιχειρηματικών επιχειρηματικών συμβουλών,συμβουλών,
-- διοικητικών διοικητικών υπηρεσιών, καιυπηρεσιών, και
-- υπηρεσιών υπηρεσιών εμπιστευματοδόχουεμπιστευματοδόχου..



∆ραστηριότητες επαγγελματία λογιστή

•• ΟΟ σύγχρονοςσύγχρονος λογιστήςλογιστής επιτελείεπιτελεί έναένα σύνθετοσύνθετο καικαι
πολυδιάστατοπολυδιάστατο ρόλορόλο..

•• ΕπαγγελματίεςΕπαγγελματίες λογιστέςλογιστές εργάζονταιεργάζονται σήμερασήμερα σεσε
λογιστικούς/ελεγκτικούςλογιστικούς/ελεγκτικούς οίκους,οίκους, σεσε συμβουλευτικούςσυμβουλευτικούς
οίκους,οίκους, σεσε χρηματοπιστωτικούςχρηματοπιστωτικούς οργανισμούς,οργανισμούς, σεσε μικρέςμικρές
καικαι μεγάλεςμεγάλες επιχειρήσεις,επιχειρήσεις, στοστο δημόσιοδημόσιο καικαι σεσε

ύύ ύύ Κ έΚ έ δ όδ όημικρατικούςημικρατικούς οργανισμούςοργανισμούς.. ΚατέχουνΚατέχουν τηντην ιδιότηταιδιότητα τουτου
λογιστή/ελεγκτή,λογιστή/ελεγκτή, τουτου οικονομικούοικονομικού διευθυντή,διευθυντή, τουτου
εσωτερικούεσωτερικού ελεγκτήελεγκτή τουτου φορολογικούφορολογικού επιχειρηματικούεπιχειρηματικούεσωτερικούεσωτερικού ελεγκτή,ελεγκτή, τουτου φορολογικού,φορολογικού, επιχειρηματικούεπιχειρηματικού
καικαι άλλουάλλου εξειδικευμένουεξειδικευμένου συμβούλου,συμβούλου, τουτου παρόχουπαρόχου
διοικητικώνδιοικητικών καικαι επενδυτικώνεπενδυτικών υπηρεσιώνυπηρεσιών μέχριμέχρι καικαι τουτουδιοικητικώνδιοικητικών καικαι επενδυτικώνεπενδυτικών υπηρεσιών,υπηρεσιών, μέχριμέχρι καικαι τουτου
γενικούγενικού διευθυντή!διευθυντή!



∆ραστηριότητες επαγγελματία λογιστή

•• ΤοΤο λογιστικόλογιστικό επάγγελμαεπάγγελμα πέρανπέραν τωντων πολύπολύ καλώνκαλών
γνώσεωνγνώσεων καικαι εξειδικεύσεωνεξειδικεύσεων πουπου απαιτεί,απαιτεί, στηρίζεταιστηρίζεται
σεσε αρχέςαρχές σεσε αξίεςαξίες καικαι σεσε κανόνεςκανόνες δεοντολογίαςδεοντολογίας καικαισεσε αρχές,αρχές, σεσε αξίεςαξίες καικαι σεσε κανόνεςκανόνες δεοντολογίαςδεοντολογίας καικαι
ηθικήςηθικής.. ΑυτόΑυτό πουπου πρέπειπρέπει νανα διακρίνειδιακρίνει κάθεκάθε λογιστήλογιστή
καικαι ελεγκτήελεγκτή είναιείναι οο επαγγελματισμόςεπαγγελματισμός μεμε τοντον οποίοοποίοκαικαι ελεγκτήελεγκτή είναιείναι οο επαγγελματισμόςεπαγγελματισμός μεμε τοντον οποίοοποίο
εκτελείεκτελεί τατα καθήκοντάκαθήκοντά τουτου καικαι παρέχειπαρέχει τιςτις υπηρεσίεςυπηρεσίες
τουτου..

•• ΑπαιτείταιΑπαιτείται ΣυνεχήςΣυνεχής ΕπαγγελματικήΕπαγγελματική ΑνάπτυξηΑνάπτυξη,, καθώςκαθώς
τατα δεδομέναδεδομένα καικαι οιοι υποχρεώσειςυποχρεώσεις συνεχώςσυνεχώς
προοδεύουνπροοδεύουν..



∆ραστηριότητες επαγγελματία λογιστή

•• ΤοΤο λογιστικόλογιστικό επάγγελμαεπάγγελμα είναιείναι άρρηκταάρρηκτα συνυφασμένοσυνυφασμένο
μεμε τηντην οικονομίαοικονομία τηςτης χώραςχώρας μας,μας, αφούαφού οο τομέαςτομέας τηςτης
παροχήςπαροχής επαγγελματικώνεπαγγελματικών υπηρεσιώνυπηρεσιών στονστον οποίοοποίοπαροχήςπαροχής επαγγελματικώνεπαγγελματικών υπηρεσιώνυπηρεσιών στονστον οποίοοποίο
ανήκει,ανήκει, είναιείναι μεμε διαφοράδιαφορά οο μεγαλύτεροςμεγαλύτερος..

•• ΗΗ ΚύπροςΚύπρος αναδείχθηκεαναδείχθηκε σεσε έναένα διεθνέςδιεθνές επιχειρηματικόεπιχειρηματικό•• ΗΗ ΚύπροςΚύπρος αναδείχθηκεαναδείχθηκε σεσε έναένα διεθνέςδιεθνές επιχειρηματικόεπιχειρηματικό
κέντροκέντρο μεμε μεγάλημεγάλη δραστηριοτήτωνδραστηριοτήτων στηνστην παροχήπαροχή
επαγγελματικώνεπαγγελματικών καικαι δειδει λογιστικώνλογιστικών υπηρεσιώνυπηρεσιώνγγ μγγ μ γγ ηρηρ
διεθνώςδιεθνώς..

•• ΠαρόλεςΠαρόλες τιςτις δύσκολεςδύσκολες οικονομικέςοικονομικές συνθήκεςσυνθήκες πουπου ηη
χώραχώρα μαςμας διέρχεται,διέρχεται, οο λογιστικόςλογιστικός τομέαςτομέας καικαι οο τομέαςτομέας
τωντων υπηρεσιώνυπηρεσιών είναιείναι αυτοίαυτοί πουπου συνεχίζουνσυνεχίζουν νανα
τροφοδοτούντροφοδοτούν κατάκατά κύριοκύριο λόγολόγο τηντην οικονομίαοικονομίατροφοδοτούντροφοδοτούν κατάκατά κύριοκύριο λόγολόγο τηντην οικονομίαοικονομία..



Πως γίνεται κάποιος επαγγελματίας λογιστής

ΓΓ ίί άά ίί λ ίλ ί λ ήλ ήΓιαΓια νανα μπορείμπορεί κάποιοςκάποιος νανα γίνειγίνει επαγγελματίαςεπαγγελματίας λογιστήςλογιστής
θαθα πρέπειπρέπει νανα::
•• ΠετύχειΠετύχει σεσε καθορισμένεςκαθορισμένες επαγγελματικέςεπαγγελματικές εξετάσειςεξετάσεις
•• ΝαΝα συμπληρώσεισυμπληρώσει 33 χρόνιαχρόνια εργασιακήςεργασιακής πείραςπείραςμ ηρμ ηρ χρχρ ργ ήςργ ής ρ ςρ ς

ΟιΟι σπουδέςσπουδές μπορούνμπορούν νανα γίνουνγίνουν είτεείτε απόαπό τηντην ΚύπροΚύπρο είτεείτε
στοστο εξωτερικόεξωτερικό..

ΜπορείΜπορεί νανα γίνουνγίνουν μετάμετά απόαπό τηντην απόκτησηαπόκτηση
πανεπιστημιακούπανεπιστημιακού πτυχίου,πτυχίου, κερδίζονταςκερδίζοντας έτσιέτσι εξαιρέσειςεξαιρέσεις
απόαπό τατα καθορισμένακαθορισμένα μαθήματαμαθήματα..



Απόκτηση επαγγελματικών τίτλων 

∆ιάφορα∆ιάφορα σώματασώματα::
•• ACCAACCA
•• ICAEWICAEW
•• AICPAAICPA•• AICPAAICPA
•• ΟποιοδήποτεΟποιοδήποτε αναγνωρισμένοαναγνωρισμένο σώμασώμα απόαπό τατα 2828 κράτηκράτη

έλέλ ΕΕΕΕμέλημέλη τηςτης ΕΕΕΕ



Κοινό Σχέδιο Εξετάσεων ACCA - ΣΕΛΚ

•• ΟΟ ΣΕΛΚΣΕΛΚ έχειέχει απόαπό τοτο 20042004 συμβληθείσυμβληθεί μεμε τοτο ACCAACCA καικαι
δημιούργησεδημιούργησε τοτο ΚοινόΚοινό ΣχέδιοΣχέδιο ΕξετάσεωνΕξετάσεων ACCAACCA--ΣΕΛΚΣΕΛΚ..

•• ΣήμεραΣήμερα υπάρχουνυπάρχουν περίπουπερίπου 22..800800 φοιτητέςφοιτητές
καταχωρισμένοικαταχωρισμένοι στοστο πλαίσιοπλαίσιο τουτου ΚΣΕΚΣΕ..χ ρ μχ ρ μ

•• ΑποτελείταιΑποτελείται απόαπό 1414 μαθήματαμαθήματα..
•• ΠεριέχονταιΠεριέχονται μαθήματαμαθήματα τατα οποίαοποία αφορούναφορούν στηνστην•• ΠεριέχονταιΠεριέχονται μαθήματαμαθήματα τατα οποίαοποία αφορούναφορούν στηνστην
κυπριακήκυπριακή φορολογικήφορολογική νομοθεσίανομοθεσία καικαι στοστο κυπριακόκυπριακό
εταιρικόεταιρικό δίκαιοδίκαιοεταιρικόεταιρικό δίκαιοδίκαιο..

•• ΟιΟι εξετάσειςεξετάσεις διεξάγονταιδιεξάγονται 22 φορέςφορές τοτο χρόνοχρόνο..



Πλεονεκτήματα

•• ΕξαιρετικόΕξαιρετικό επαγγελματικόεπαγγελματικό επίπεδοεπίπεδο
•• ΠροσφέρονταιΠροσφέρονται καλύτερεςκαλύτερες ευκαιρίεςευκαιρίες απασχόλησηςαπασχόλησης καικαιρ φ ρρ φ ρ ρ ςρ ς ρ ςρ ς χ η ηςχ η ης
μεμε καλύτερουςκαλύτερους όρουςόρους..

•• ΠολλέςΠολλές ευκαιρίεςευκαιρίες γιαγια ανέλιξηανέλιξη..ΠολλέςΠολλές ευκαιρίεςευκαιρίες γιαγια ανέλιξηανέλιξη..
•• ΜπορείΜπορεί νανα εργαστείεργαστεί σεσε διάφορουςδιάφορους τομείς,τομείς, σεσε
ολόκληροολόκληρο τοτο οικονομικόοικονομικό καικαι επαγγελματικόεπαγγελματικό φάσμαφάσμαολόκληροολόκληρο τοτο οικονομικόοικονομικό καικαι επαγγελματικόεπαγγελματικό φάσμαφάσμα..

•• ΑνοίγονταιΑνοίγονται πολλέςπολλές ευκαιρίεςευκαιρίες γιαγια καριέρακαριέρα
•• ΜπορείΜπορεί νανα εξειδικευθείεξειδικευθεί σεσε συγκεκριμένοσυγκεκριμένο τομέατομέα..
•• ΜπορείΜπορεί νανα εργαστείεργαστεί τόσοτόσο ωςως εργοδοτούμενοςεργοδοτούμενος σεσερρ ργργ ςς ργ μ ςργ μ ς
εταιρείαεταιρεία όσοόσο καικαι ωςως ιδιώτηςιδιώτης..



Πλεονεκτήματα

•• ΟΟ εγκεκριμένοςεγκεκριμένος λογιστήςλογιστής είναιείναι έναένα εμπορεύσιμοεμπορεύσιμο είδοςείδος..
ΤοΤο αναγνωρισμένοαναγνωρισμένο προσόνπροσόν τουτου είναιείναι έναένα διεθνέςδιεθνές
διαβατήριοδιαβατήριο..

•• ΤαΤα σύνορασύνορα εργοδότησηςεργοδότησης ενόςενός εγκεκριμένουεγκεκριμένου λογιστήλογιστήρρ ργ η ηςργ η ης ςς γ ρ μγ ρ μ γ ήγ ή
δενδεν είναιείναι τατα στενάστενά σύνορασύνορα τηςτης ΚύπρουΚύπρου.. ΕίναιΕίναι τατα
σύνορασύνορα τηςτης ΕυρώπηςΕυρώπης καικαι πάραπάρα πέραπέρα.. ΕναπόκειταιΕναπόκειταιρρ ηςης ρ ηςρ ης ρρ ρρ
στονστον καθένακαθένα νανα αποδείξειαποδείξει πουπου μπορείμπορεί νανα σταθείσταθεί στοστο
ανταγωνιστικόανταγωνιστικό αυτόαυτό περιβάλλονπεριβάλλον..ανταγωνιστικόανταγωνιστικό αυτόαυτό περιβάλλονπεριβάλλον..



Ιδιότητες επαγγελματία λογιστή

ΛογιστήςΛογιστής ΟικονομικόςΟικονομικός ΣύμβουλοςΣύμβουλος•• ΛογιστήςΛογιστής
•• ΕλεγκτήςΕλεγκτής

•• ΟικονομικόςΟικονομικός ΣύμβουλοςΣύμβουλος
•• ΣύμβουλοςΣύμβουλος ΕπιχειρήσεωνΕπιχειρήσεων

•• ΦορολογικόςΦορολογικός
ΣύμβουλοςΣύμβουλος

•• ΕπενδυτικόςΕπενδυτικός ΣύμβουλοςΣύμβουλος
•• ΣύμβουλοςΣύμβουλος

•• ΠάροχοςΠάροχος ΥπηρεσιώνΥπηρεσιών
•• ∆ιευθυντής∆ιευθυντής εταιρειώνεταιρειών

μβ ςμβ ς
ΠληροφορικήςΠληροφορικής

•• ΕπιχειρηματίαςΕπιχειρηματίας∆ιευθυντής∆ιευθυντής εταιρειώνεταιρειών
•• ΟικονομικόςΟικονομικός ∆ιευθυντής∆ιευθυντής

ΕπιχειρηματίαςΕπιχειρηματίας
•• ΚαθηγητήςΚαθηγητής

•• ΕσωτερικόςΕσωτερικός ΕλεγκτήςΕλεγκτής
•• ΑναλυτήςΑναλυτής

•• ++ πολλάπολλά άλλαάλλα ……

•• ΤραπεζίτηςΤραπεζίτης



Ιστοσελίδα Συνδέσμου

wwwwww icpacicpac orgorg cycywwwwww..icpacicpac..orgorg..cycy



Εκδόσεις και Έγγραφα:



Περιοδικό “Accountancy Cyprus”



Γραφεία Συνδέσμου και στοιχεία επικοινωνίας

ΛεωφΛεωφ.. ΒύρωνοςΒύρωνος 1111
10961096 ΛευκωσίαΛευκωσία10961096 ΛευκωσίαΛευκωσία

ΤηλΤηλ.:.:2287003022870030ΤηλΤηλ.:.:2287003022870030
ΦαξΦαξ::2276636022766360

EmailEmail:: info@icpacinfo@icpac..orgorg..cycy
iiwwwwww..icpacicpac..orgorg..cycy



ΑπορίεςΑπορίεςΑπορίεςΑπορίες



Ευχαριστώ για την προσοχή σαςΕυχαριστώ για την προσοχή σαςΕυχαριστώ για την προσοχή σαςΕυχαριστώ για την προσοχή σας

Κυριάκος ΙορδάνουΚυριάκος Ιορδάνου
Γενικός Διευθυντής Γενικός Διευθυντής 

ΣΕΛΚΣΕΛΚ


