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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: 

Με αφορμή τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί με το πρόβλημα του κορονοϊού 

Covid-19 και για τον περιορισμό της διασποράς του ιού, το Λογιστικό - Φοροτεχνικό 

Γραφείο μας, παρέμεινε κλειστό για το κοινό από την ΔΕΥΤΕΡΑ 16-3-2020 έως 

και την ΔΕΥΤΕΡΑ 11-5-2020.  

Από την Τρίτη 12-5-2020, συνεχίζουμε την εργασία και την επικοινωνία με τους 

πελάτες μας, εξ αποστάσεως, μέσω e-mail, μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας, fax, 

Viber, Messenger, κλπ. και όχι με φυσική παρουσία τους.  

Σε περιπτώσεις που είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία των πελατών μας, θα 

τους δεχόμαστε ΜΟΝΟ με ραντεβού και πάντα με τις προφυλάξεις που προβλέπουν 

οι οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ. Σημειώνουμε ότι οι επισκέπτες πελάτες μας, θα πρέπει να 

φορούν προστατευτική μάσκα, ενώ στην είσοδο να κάνουν χρήση της αυτόματης 

λήψης αντισηπτικού για τα χέρια τους. Ακόμη αν είναι ασθενείς ή έχουν πρόσφατα 

νοσηλευθεί οι ίδιοι ή άτομα του σπιτιού τους σε νοσοκομείο, να μην επισκέπτονται 

το γραφείο μας! 

Ήδη στο λογιστικό μας γραφείο, λειτουργεί προθάλαμος αναμονής 2-3 ατόμων, 

στον οποίο υπάρχουν στην είσοδο: αυτόματη λήψη αντισηπτικού για τα χέρια, 

γάντια μια χρήσης και μάσκες εφόσον δεν έχουν οι επισκέπτες - πελάτες μας, 

θερμόμετρο πυρετού από απόσταση, έπιπλο εναπόθεσης εγγράφων καθώς και 

πίνακες ανακοινώσεων που αναφέρουν, με σαφήνεια, το τι πρέπει να κάνουν οι 

επισκέπτες - πελάτες μας. Ακόμη υπάρχουν σε όλα τα γραφεία σφραγισμένα ατομικά 

μαντηλάκια με αντισηπτικό, καθώς επίσης και προστατευτικά τζάμια. 

Επίσης, για τους πελάτες που έρχονται ΧΩΡΙΣ ραντεβού, δεν θα μπορούν χωρίς 

την άδεια των υπευθύνων του γραφείου μας, να μετακινούνται πέραν του 

προθάλαμου αναμονής, σε κανένα άλλο χώρο εντός του γραφείου.  

Να σημειώσουμε ότι όλοι οι επισκέπτες - πελάτες μας, θα χτυπούν το κουδούνι της 

κεντρικής εισόδου για να εισέρχονται στον προθάλαμο του γραφείου μας. 

Οι υπηρεσίες έναντι των πελατών μας, θα πραγματοποιούνται με υψηλό αίσθημα 
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ευθύνης και πάντα μέσα στα νόμιμα πλαίσια. Οι ιδιοκτήτες και το προσωπικό του 

λογιστικού - φοροτεχνικού  γραφείου, ακολουθούν κατά γράμμα τις οδηγίες του 

Ε.Ο.Δ.Υ., και θα φορούν μάσκες στην κατ΄ ιδίαν συνάντηση με τους πελάτες, ενώ τα 

γραφεία μας έχουν εξοπλιστεί με κατάλληλο διαχωριστικό/προστατευτικό γυαλί και 

θα τηρούνται όλοι οι όροι της υγιεινής που προβλέπονται. 

Επίσης στις απαραίτητες επισκέψεις μας, στις Δ.Ο.Υ. και σε άλλες δημόσιες 

υπηρεσίες, θα τηρούμαι τους κανόνες και θα προσαρμοζόμαστε στις απαιτήσεις των 

καιρών. 

Ακόμη στην ιστοσελίδα μας www.kavtax.gr θα μπορούν όλοι να βρίσκουν 

καθημερινά πληροφορίες για φορολογικά, ασφαλιστικά και εργατικά θέματα, καθώς 

επίσης και κάθε είδους έντυπα και άλλες πληροφορίες που πιθανόν να θέλουν.   

Στα πλαίσια της κοινωνικής μας ευθύνης και αφουγκραζόμενοι τις οδηγίες των 

επιστημόνων και της πολιτείας, έχουμε χρέος να προστατεύσουμε την υγεία των 

εργαζομένων μας, των πελατών μας, των οικογενειών μας, των φίλων μας και όλου 

του κοινού. 

Καλούμε τους πελάτες μας, να επιδείξουν την ίδια υπευθυνότητα και να 

σεβαστούν τις αποφάσεις μας, ώστε να μπορέσουμε ΟΛΟΙ να συνεχίσουμε υγιείς 

και ασφαλείς. 

 

«Δεν φοβόμαστε - Προστατευόμαστε - Μένουμε Ασφαλείς» 

Μετά τιμής 

Αργύρης και Νίκος Καβουρίνος 

 

Το Λογιστικό - Φοροτεχνικό γραφείο μας, παρακολουθώντας τις διεθνείς 

πρακτικές και βλέποντας τις μελλοντικές εξελίξεις στον κλάδο μας, σύντομα θα 

προσφέρει στους πελάτες ΛΙΑΝΙΚΗΣ (ιδιώτες), σύγχρονους και οικονομικούς 

τρόπους για την επίλυση και διεκπεραίωση όλων των υποθέσεων τους! 
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