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Δήμητρα Καλογήρου: «Θεαματική η πρόοδος της ΕΚΚ στη διάρκεια
της 25ετίας»
Με διαδικτυακό συνέδριο γιόρτασε τη συμπλήρωση 25 χρόνων λειτουργίας της η
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου
Τη θεαματική εξέλιξη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ) από την ίδρυσή της
το 1996 μέχρι σήμερα, ανέδειξε η Πρόεδρος της ΕΚΚ, Δήμητρα Καλογήρου από το βήμα
του διαδικτυακού συνεδρίου «CySEC 25 Years: The Past, Present and Future of Financial
Development and Innovation» που διοργάνωσε η ΕΚΚ την Τετάρτη, 14 Ιουλίου.
Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 25 χρόνων
λειτουργίας της ΕΚΚ και επικεντρώθηκε στη μετεξέλιξη και την ανάπτυξη του τομέα των
επενδυτικών υπηρεσιών στην Κύπρο, καθώς επίσης και στις προοπτικές και ευκαιρίες
που επιφυλάσσει το μέλλον.
Στον χαιρετισμό της, η Πρόεδρος της ΕΚΚ, Δήμητρα Καλογήρου, στάθηκε στους
σημαντικότερους σταθμούς και έργα που καθόρισαν την εξέλιξη της ΕΚΚ ως οργανισμού
και ως εποπτικής αρχής, καθώς και στις κυριότερες αλλαγές που επήλθαν στον τομέα ως
αποτέλεσμα της αλματώδους βελτίωσης του νομοθετικού και εποπτικού πλαισίου. Όπως
επεσήμανε, «κατά την περίοδο των 25 χρόνων λειτουργίας της ΕΚΚ, η πρόοδος υπήρξε
θεαματική. Από το 1996 και μετά, ο επενδυτικός τομέας γνώρισε σημαντική ανάπτυξη,
συνεισφέροντας στον ευρύτερο τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και στην
κυπριακή οικονομία. Η αύξηση του αριθμού των εποπτευόμενων οντοτήτων, η οποία
ανήλθε σε περίπου 219% από το 2011 έως το 2021, είναι ενδεικτική του αυξανόμενου
ενδιαφέροντος για την Κύπρο ως προορισμού για επενδυτικές υπηρεσίες. Σήμερα, η ΕΚΚ
εποπτεύει 790 οντότητες σε σύγκριση με 247 το 2011, ενώ περισσότερες από 100 νέες
αιτήσεις βρίσκονται στη διαδικασία χορήγησης άδειας».
Αναφερόμενη στο μέλλον του τομέα και της ΕΚΚ, η κ. Καλογήρου ανέδειξε ότι «η ΕΚΚ έχει
την εμπειρία, την αποφασιστικότητα και το ανθρώπινο δυναμικό για να προωθήσει την
περαιτέρω αναβάθμιση και ανάπτυξη του τομέα των επενδυτικών υπηρεσιών και να
συμβάλει κατ’ επέκταση στην ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας». Τόνισε επίσης ότι
κύριος στόχος της ΕΚΚ για το 2021 είναι η ανάπτυξη διαδικασιών και της μεθοδολογίας

για την εφαρμογή της εποπτείας βάσει δεδομένων, η οποία θα επιτρέψει στην ΕΚΚ να
εντοπίζει τυχόν παρατυπίες και κινδύνους στην αγορά σε πρώιμο στάδιο. Παράλληλα,
υπογράμμισε τη σημασία που αποδίδει η ΕΚΚ στη χρηματοοικονομική εκπαίδευση, στην
καινοτομία και στο επίπεδο των υπηρεσιών που προσφέρουν οι επαγγελματίες του
κλάδου.
Τους εορτασμούς των 25χρόνων της ΕΚΚ τίμησαν με χαιρετισμούς που απηύθυναν η
Ευρωπαία
Επίτροπος
Χρηματοπιστωτικών
Υπηρεσιών,
Χρηματοπιστωτικής
Σταθερότητας και Ένωσης Κεφαλαιαγορών, Μέιριντ Μακγκίνες, ο Υπουργός
Οικονομικών, Κωνσταντίνος Πετρίδης και ο Πρόεδρος του Invest Cyprus, Μιχάλης
Μιχαήλ.
Στον χαιρετισμό του ο Υπουργός Οικονομικών, Κωνσταντίνος Πετρίδης, επεσήμανε ότι το
Υπουργείο Οικονομικών και η Κυβέρνηση θα συνεχίσουν να στηρίζουν όλες τις
προσπάθειες της ΕΚΚ καθώς και της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίες ενδυναμώνουν τις
εποπτικές αρχές και το πλαίσιο στο οποίο λειτουργούν. «Αναμένω ότι η ΕΚΚ θα συνεχίσει
την ανοιχτή πολιτική της με τις εποπτευόμενες οντότητες, έτσι ώστε να υπάρχει επαρκής
κατανόηση της εξέλιξης της αγοράς, αλλά και να διασφαλιστεί ότι παρέχεται η κατάλληλη
καθοδήγηση. Η εισαγωγή του Κόμβου Καινοτομίας είναι μια απόδειξη της σημασίας που
αποδίδει στο μέλλον η ΕΚΚ μέσα από την προσέγγιση που εφαρμόζει», τόνισε.
Από πλευράς της, η Ευρωπαία Επίτροπος Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών,
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και Ένωσης Κεφαλαιαγορών, Μέιριντ Μακγκίνες,
ανέδειξε ότι «η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με τη συμβολή των ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών,
σκοπεύει να αναπτύξει στρατηγική ειδικά για τα εποπτικά δεδομένα. Αυτό θα βοηθήσει
ώστε να διασφαλίσουμε ότι οι εποπτικές απαιτήσεις για την υποβολή δεδομένων είναι
ξεκάθαρες, ευθυγραμμισμένες και κατάλληλες για την ηλεκτρονική υποβολή τους».
Η κ. Μακγκίνες αναφέρθηκε επίσης στις βιώσιμες επενδύσεις, τονίζοντας ότι
«βρισκόμαστε στο κατώφλι μιας νέας, ενδιαφέρουσας εποχής, ειδικά για τις εποπτικές
αρχές και τις αγορές που είναι διατεθειμένες να επενδύσουν στην τεχνολογία και να
δώσουν ώθηση στις βιώσιμες επενδύσεις».
Στο πλαίσιο του συνεδρίου πραγματοποιήθηκε επίσης συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με
συντονιστή τον Αντιπρόεδρο της ΕΚΚ, Δρ. Γιώργο Θεοχαρίδη, με αντικείμενο τη
χρηματοοικονομική τεχνολογία, τη συμμόρφωση και τις εναλλακτικές επενδύσεις. Στη
συζήτηση συμμετείχαν οι Μαρίνος Χριστοδουλίδης, Πρόεδρος του Χρηματιστηρίου Αξιών
Κύπρου, Αλέξανδρος Κλάππας, Μέλος του ΔΣ του CFA Society Cyprus, Χριστόφορος
Κουτουρούσιης, Πρόεδρος του Cyprus Fiduciary Association (CyFA), Σταύρος Λεπτός,

Πρόεδρος του Συνδέσμου Δημόσιων Εταιρειών Κύπρου (ΣΥΔΕΚ), Δημήτρης Ταξιτάρης,
Διευθυντής του ACIFF (Association of Cyprus International Financial Firms) και Ανδρέας
Γιασεμίδης, Πρόεδρος του CIFA.
Τις εργασίες του συνεδρίου παρακολούθησαν πέραν των 600 συνέδρων, καθώς η όλη
διοργάνωση ήταν ανοικτή για το κοινό, τους επαγγελματίες, εμπλεκόμενους φορείς και
άλλους ενδιαφερόμενους σε σχέση με την αγορά επενδυτικών και διοικητικών υπηρεσιών.

