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Μήνυμα του Προέδρου της Δημοκρατίας 

κ. Νίκου Αναστασιάδη 

στην 59η Ετήσια Γενική Συνέλευση  

του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου 

Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου 2020 

  

Φίλες και φίλοι, 

Είναι με ιδιαίτερη χαρά που χαιρετίζω την Ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Εγκεκριμένων 

Λογιστών Κύπρου. 

Δυστυχώς, οι ιδιάζουσες συνθήκες που δημιούργησε η πανδημία του κορωνοϊού και η ανάλογη 

διαμόρφωση της διοργάνωσης της Συνέλευσης, δεν επέτρεψαν, ως είχε προγραμματιστεί αρχικά, να 

βρίσκομαι μαζί σας. 

Ωστόσο, είμαι ευτυχής που μου δίδεται η ευκαιρία μέσω αυτού του μηνύματος αυτού να απευθυνθώ 

σήμερα σε εσάς. 

Προ της όποιας άλλης αναφοράς θα ήθελα να εκφράσω την εκτίμηση του ιδίου προσωπικά αλλά και 

της Πολιτείας, για τη διαχρονική προσφορά του Συνδέσμου ως του αρμόδιου φορέα στον τόπο μας 

για τη ρύθμιση και εποπτεία του ιδιαίτερα σημαίνοντος για την οικονομία λογιστικού επαγγέλματος. 

Την ίδια στιγμή, καιρίας σημασίας όσον αφορά τους στόχους που θέτει η Κυβέρνηση για την 

προώθηση των ευρύτερων οικονομικών συμφερόντων της πατρίδας μας στο εξωτερικό είναι, οι 

συνεργασίες και η δραστηριότητα που αναπτύσσει ο Σύνδεσμος σε διεθνές επίπεδο, μέσω της 

οικονομικής διπλωματίας. 

Πέραν τούτων, θα ήθελα να σταθώ στην ενεργό και με σαφή οραματισμό συμβολή σας στις 

προσπάθειες επαναφοράς και εδραίωσης της βιώσιμης ανάπτυξης σε δύσκολες μάλιστα περιόδους 

για τον τόπο. 
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Επιβεβαίωση αυτών αποτελεί η υψηλή συνεισφορά του Συνδέσμου στην πορεία ανάκαμψης εξαιτίας 

της οικονομικής κρίσης που βιώσαμε τα προηγούμενα χρόνια αλλά και που βιώνουμε τώρα την 

πανδημία του κορωνοϊού. 

Αναφερόμενος στην πανδημία του κορωνοϊού, γνωρίζω καλά και κατανοώ πλήρως τις ανησυχίες σας 

όσον αφορά τον βαθμό επηρεασμού της κυπριακής οικονομίας, τις μεσοπρόθεσμες και 

μακροπρόθεσμες επιπτώσεις που είναι δυνατόν αυτή να επιφέρει. 

Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι, λαμβάνοντας υπόψη τα συνεχώς αναφυόμενα ζητήματα, και 

αξιολογώντας τις εξελίξεις, κύριο μέλημά μας παραμένει ο μετριασμός του κοινωνικοοικονομικού 

αντίκτυπου και η όσο το δυνατόν πιο γρήγορη επαναφορά όλων των τομέων της οικονομίας σε πλήρη 

λειτουργία. 

Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερης σημασίας είναι το ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου αναμένεται να κατατεθεί ποσό ύψους 1.09 δισεκατομμυρίου ευρώ στην 

Κυπριακή Δημοκρατία, με στόχο την ολοκλήρωση επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων με έμφαση στην 

πράσινη οικονομία και την ψηφιακή μετάβαση. 

Γνωρίζω το ιδιαίτερο ενδιαφέρον σας για την πλήρη αξιοποίηση του εν λόγω ταμείου και θα εκτιμούσα 

τη λήψη σχετικών εισηγλησεων. 

Τούτων λεχθέντων, υπογραμμίζω ότι προτεραιότητά μας παραμένει επιπλέον η συνέχιση της 

συνετής εφαρμογής της οικονομικής και δημοσιονομικής μας πολιτικής, επικεντρωμένης στην 

εφαρμογή διαρθρωτικών αλλαγών του κράτους και των δομών του. 

Φίλες και φίλοι, 

Οι κρίσεις που περάσαμε τα τελευταία χρόνια κατέδειξαν καταφανώς τη σπουδαιότητα και την 

ιδιαίτερη σημασία υιοθέτησης στοχευμένης στρατηγικής. 

Την ίδια στιγμή, κατέδειξαν τη σημασία της συλλογικής δουλειάς, της συνεργασίας με τις πολιτικές 

δυνάμεις του τόπου και τους κοινωνικούς εταίρους, ως επίσης των επωφελών συνεργειών μεταξύ 

του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. 
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Στη νέα προσπάθεια που καταβάλουμε για να ανταπεξέλθουμε των προκλήσεων που δημιούργησε 

η πανδημία, επενδύουμε και στην αξιοποίηση της δικής σας δυναμικής, της τεχνογνωσίας αλλά και 

των εξειδικευμένων γνώσεων που διακρίνουν τα μέλη του Συνδέσμου. 

Καταλήγοντας, θα ήθελα για ακόμη μία φορά να σας συγχαρώ για το ιδιαίτερα υψηλό και με διεθνή 

αναγνώριση επίπεδο που χαρακτηρίζει το λογιστικό επάγγελμα στον τόπο μας, συνεπεία της 

προσήλωσης και της ικανότητας που χαρακτηρίζει τόσο την ηγεσία όσο και το σύνολο των μελών 

σχετικά με την επιτέλεση της αποστολής του Συνδέσμου. 

Θέλω να είστε βέβαιοι για τη δεδομένη βούλησή μας, όσον αφορά τη συνέχιση της αμοιβαία 

επωφελούς συνεργασίας μας και την με κάθε τρόπο στήριξη του έργου που επιτελείτε. 

 

Εύχομαι κάθε επιτυχία στις εργασίες της Γενικής σας Συνέλευσης.  

Σας ευχαριστώ. 

 

 

 

 

 

 


