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----------------------Αξιότιμε Πρόεδρε του ΣΕΛΚ,
Κυρίες και κύριοι,
Είναι με ιδιαίτερη χαρά που απευθύνω σύντομο χαιρετισμό στην 59η Ετήσια Γενική Συνέλευση
του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου.
Αναντίλεκτα, ο ΣΕΛΚ αποτελεί πρότυπο επαγγελματικό σώμα που προάγει τα ύψιστα
επαγγελματικά και ιδεώδη και εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον. Αποτελεί απαραίτητο
συνεργάτη της πολιτείας για θέματα που άπτονται κύρια της οικονομίας με συνεχή παρουσία
στα οικονομικά και κοινωνικά δρώμενα του τόπου και στενή συνεργασία με οργανισμούς και
ιδρύματα, όπως είναι μεταξύ άλλων η κυβέρνηση και τα κυβερνητικά τμήματα, η Βουλή των
Αντιπροσώπων και η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.
Εδώ και δεκαετίες, ο ΣΕΛΚ διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του τομέα των
υπηρεσιών. Συνιστά το αναγνωρισμένο αρμόδιο σώμα για ρύθμιση και εποπτεία του
λογιστικού επαγγέλματος στην Κύπρο και τα μέλη του αποτελούν τους αντιπροσώπους της
χώρας μας στους ξένους επιχειρηματικούς κύκλους, συμβάλλοντας στη διατήρηση και την
ενίσχυση του τομέα των υπηρεσιών. Σημαντική κρίνεται και η συνεισφορά του συνδέσμου με
προτάσεις και εισηγήσεις, με σκοπό την ενίσχυση του τομέα, αλλά και της οικονομίας
γενικότερα.
Θέλω στο σημείο αυτό να χαιρετίσω τη στενή και αγαστή συνεργασία μεταξύ του ΣΕΛΚ και της
Βουλής των Αντιπροσώπων, καθώς και την ουσιαστική συμβολή του συνδέσμου στη
διαμόρφωση νομοθεσιών και κανονισμών που βοηθούν στην οικονομική ανάπτυξη του τόπου
και συνδράμουν στην αύξηση του απαιτούμενου βαθμού ρύθμισης και εποπτείας του
λογιστικού επαγγέλματος. Ιδιαίτερα, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον ΣΕΛΚ για τη συμμετοχή και
σημαντική συμβολή του στο νέο θεσμό της Παράλληλης Βουλής.
Όπως είναι γνωστό, βρισκόμαστε σήμερα ως κοινωνία ενώπιον νέων δεδομένων που
προκλήθηκαν λόγω της πανδημίας COVID-19. Η όλη κατάσταση, όπως διαμορφώθηκε,

αποτελεί μια σκληρή δοκιμασία με απρόβλεπτες συνέπειες για όλους ανεξαιρέτως σε
παγκόσμια κλίμακα τόσο σε επίπεδο ανθρώπων όσο και σε επίπεδο κρατών, διαταράσσοντας
κάθε δεδομένη ισορροπία.
Στο πλαίσιο αυτό, η κυπριακή οικονομία έχει πληγεί σε πολύ μεγάλο βαθμό λόγω και της
μεγάλης εξάρτησής της από τον τουριστικό τομέα. Συναφώς, η συμβολή και η συνεργασία του
ΣΕΛΚ με την εκτελεστική και τη νομοθετική εξουσία κρίνεται καθοριστικής σημασίας για τη
διαμόρφωση πολιτικών και τη λήψη μέτρων για ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας
και της ρευστότητας της κυπριακής οικονομίας, τη διασφάλιση της βιωσιμότητας των
επιχειρήσεων, τη διατήρηση των θέσεων εργασίας και την αποτελεσματική αξιοποίηση του
ανθρώπινου δυναμικού.
Είναι παρά ταύτα αξιοσημείωτο ότι, οι ιδιαίτερες συνθήκες που προκλήθηκαν από την
πανδημία COVID-19 έδωσαν ταυτόχρονα σε όλους το έναυσμα για ένταξη άμεσα στην
καθημερινότητα τεχνολογικών και ψηφιακών εργαλείων, χωρίς κωλυσιεργίες και αναβολές.
Θεωρώ, λοιπόν ότι ο ΣΕΛΚ μπορεί να επιτελέσει σημαντικό ρόλο προς αυτή την κατεύθυνση,
ώστε η κοινωνία να στραφεί τάχιστα σε ψηφιακές πρωτοβουλίες και πολλαπλές τεχνολογίες,
περιλαμβανομένων της τεχνητής νοημοσύνης και του blockchain για την αντιμετώπιση των
νέων προκλήσεων στην οικονομία.
Κυρίες και κύριοι,
Παρόλο που βρισκόμαστε σε μία εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία, είμαι βέβαιος ότι με τη μέγιστη
δυνατή συνεργασία όλων των θεσμών θα αντιπαρέλθουμε τα προβλήματα και τις προκλήσεις
που αντιμετωπίζει και θα κληθεί να αντιμετωπίσει η κυπριακή οικονομία. Επαναβεβαιώνω την
ετοιμότητα της Βουλής των Αντιπροσώπων να συμβάλει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, σε
συνεργασία με τις ρυθμιστικές αρχές προς την κατεύθυνση αυτή.
Εύχομαι κάθε επιτυχία στις εργασίες της συνέλευσης του συνδέσμου σας.
Ευχαριστώ πολύ.

