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Δελτίο τύπου 
 

Λευκωσία, 22 Δεκεμβρίου 2022 

 

Η EY Κύπρου διοργάνωσε το 2ο ετήσιο συνέδριο Corporate 

Reporting Insights 
 

Η ΕΥ Κύπρου διοργάνωσε το 2ο ετήσιο συνέδριο Corporate Reporting Insights που πραγματοποιήθηκε 

στις 16 Δεκεμβρίου 2022, στο Lemon Park Nicosia, με τη συμμετοχή ανώτατων στελεχών από 

κυπριακές και πολυεθνικές επιχειρήσεις. Η εκδήλωση επικεντρώθηκε στις σημαντικές αλλαγές που 

βρίσκεται σε εξέλιξη τα τελευταία χρόνια, καθώς η έμφαση μεταφέρεται από τις οικονομικές στις εταιρικές 

αναφορές. 

Σε ένα περιβάλλον μεγάλων ανατροπών, της γενικευμένης αβεβαιότητας, του πολέμου και του 

αντίκτυπού του στην οικονομία, αυξανόμενων επιτοκίων και πληθωρισμού, οι προτεραιότητες και οι 

προσδοκίες των βασικών ενδιαφερομένων μερών, συμπεριλαμβανομένων επενδυτών, προμηθευτών και 

πελατών, της ευρύτερης κοινωνίας καθώς και των εποπτικών αρχών, αλλάζουν καθώς σήμερα απαιτούν 

μεγαλύτερη διαφάνεια στην εταιρική πληροφόρηση η οποία να καλύπτει τόσο τις οικονομικές αναφορές 

όσο και τη βιωσιμότητα. Σε αυτό το πλαίσιο, οι ομιλητές μας εστίασαν στις τρέχουσες προτεραιότητες 

των αρχών, τις ευρύτερες εξελίξεις στο οικονομικό, γεωπολιτικό και ρυθμιστικό τοπίο και τις επιπτώσεις 

τους στις εταιρικές αναφορές του 2022. 

Στη διάρκεια της εκδήλωσης, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε, στην ατζέντα των αναφορών βιωσιμότητας, και 

ειδικότερα στην Οδηγία για την Αναφορά Εταιρικής Αειφορίας (ή CSRD) που εγκρίθηκε πρόσφατα από 

το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Η CSRD αποτελεί το νομικό υπόβαθρο σε όλη την ΕΕ για την ενσωμάτωση 

της οδηγίας στις εθνικές νομοθεσίες, με την εισαγωγή μιας σειράς νέων απαιτήσεων. 

Εκ μέρους της ΕΥ τα θέματα ανέπτυξαν οι Ανδρέας Αβρααμίδης, Συνεταίρος, Επικεφαλής Υπηρεσιών 

Διασφάλισης της ΕΥ Κύπρου, Χριστιάνα Παναγίδου, Συνεταίρος, IFRS Leader στην περιοχή της 

Κεντρικής, Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης και Κεντρικής Ασίας, Σταύρος Βιολάρης, 

Συνεταίρος, Επικεφαλής Υπηρεσιών FAAS και Υπηρεσιών Κλιματικής Αλλαγής και Βιωσιμότητας, 

Παντελής Παύλου, Director, μέλος του IFRS Desk για την περιοχή της CESA, Κωνσταντίνα 

Χαραλαμπίδου Senior Manager, Υπηρεσίες FAAS και μέλος του CESA IFRS Desk και Χριστίνα 

Αργυρού Διευθύντρια, FAAS και μέλος του CESA IFRS Desk . 

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με συζήτηση στρογγυλής τραπέζης, την οποία συντόνισε ο Σταύρος 

Βιολάρης, με τη συμμετοχή των, Αλίκη Δράκου, Επικεφαλής Τμήματος Βιώσιμης Ανάπτυξης της CYTA, 

Αννίτα Παύλου, Διευθύντρια Σχέσεων με Επενδυτές της Τράπεζας Κύπρου, Χριστιάνα Διόλα, FCA, BFP, 
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Επικεφαλής Κύπρου και Ελλάδας, ICAEW και Ανδρέας Αβραάμ, Συνεταίρος, Υπηρεσίες Διασφάλισης 

ΕΥ Κύπρου. Η συζήτηση κάλυψε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, συμπεριλαμβανομένης της ενσωμάτωσης 

των κινδύνων της κλιματικής αλλαγής στην εταιρική στρατηγική και τις λειτουργίες αναφοράς, τη βιώσιμη 

χρηματοδότηση, τις αναφορές ESG, τις απόψεις του λογιστικού κλάδου και της διασφάλισης. 

Σχολιάζοντας την εκδήλωση, ο Ανδρέας Αβρααμίδης, Συνέταιρος και Επικεφαλής Υπηρεσιών 

Διασφάλισης της ΕΥ Κύπρου δήλωσε: «Σήμερα, η εταιρική αναφορά, η οποία περιλαμβάνει και τα μη 

χρηματοοικονομικά θέματα, έχει έρθει στο προσκήνιο της εταιρικής ενημέρωσης. Στην EY, 

ενστερνιζόμαστε αυτήν την αλλαγή και δεσμευόμαστε να προσφέρουμε την υψηλότερη αξία στους 

πελάτες μας, ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζουμε την ευημερία της κοινωνίας και την προστασία του 

περιβάλλοντος. Θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τους πελάτες μας και την οικονομία της Κύπρου στο 

ταξίδι αειφορίας της προσφέροντας την τεχνογνωσία των ομάδων μας στις αναφορές βιωσιμότητας και 

τη διασφάλιση». 

Ο Σταύρος Βιολάρης, Συνέταιρος και Επικεφαλής Υπηρεσιών FAAS και Υπηρεσιών Κλιματικής 

Αλλαγής και Βιωσιμότητας (CCaSS) σχολίασε: «Η βιωσιμότητα αποτελεί το ανερχόμενο ζήτημα στις 

εταιρικές αναφορές. Με την έγκριση της CSRD από την ΕΕ, οι κυβερνήσεις, τα χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα, οι εταιρείες, οι επιχειρηματίες και οι καταναλωτές θα μπορούν να λαμβάνουν τεκμηριωμένες 

αποφάσεις για ένα βιώσιμο μέλλον. Η εξέλιξη αυτή συνοδεύεται από μια σειρά προκλήσεων για όλους 

όσους εμπλέκονται στη διαδικασία υποβολής εκθέσεων. Για να είναι αποτελεσματικές οι αναφορές 

βιωσιμότητας, απαιτείται συνεργασία μεταξύ όλων των τμημάτων των επιχειρήσεων και η δημιουργία 

πολυεπιστημονικών ομάδων. Μέσω εκδηλώσεων όπως αυτή, δίνουμε στους πελάτες και στα 

ενδιαφερόμενα μέρη την ευκαιρία να μοιραστούν την τεχνογνωσία των ομάδων της EY και του 

παγκόσμιου δικτύου μας και να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που δημιουργεί το νέο ρυθμιστικό 

περιβάλλον». 

- Τέλος - 

Για περισσότερες πληροφορίες:  

EY Cyprus Marketing 
EY Brand, Marketing & Communications  
+357 2220 9999  
eycyprusmarketing@cy.ey.com  
Website: www.ey.com/cy 
Twitter: @EY_Cyprus  |  Facebook: @EYCyprus  |  Instagram: eycyprus | YouTube: EY Cyprus 

 

Σχετικά με την ΕΥ 

ΕΥ | Ελεγκτικές | Φορολογικές | Στρατηγικές & Συναλλακτικές | Συμβουλευτικές Υπηρεσίες 
 
Η ΕΥ κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως στον χώρο των ελεγκτικών, φορολογικών, στρατηγικών & συναλλακτικών 
και συμβουλευτικών υπηρεσιών. Η βαθιά γνώση και η ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουμε συμβάλουν στην 
οικοδόμηση εμπιστοσύνης στις κεφαλαιαγορές και τις οικονομίες σε ολόκληρο τον κόσμο. Δημιουργούμε ηγετικά 
στελέχη που συνεργάζονται για να τηρήσουν τις υποσχέσεις μας προς όλους τους εταίρους μας. Mε τον τρόπο αυτό 

mailto:eycyprusmarketing@cy.ey.com
https://www.ey.com/cy/en/home
https://twitter.com/EY_Cyprus
https://www.facebook.com/EYCyprus/
https://www.instagram.com/eycyprus/
https://www.youtube.com/channel/UCOdFY7DL1wpxruGZeEO_a1g
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συμβάλλουμε σημαντικά στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου για τους ανθρώπους μας, για τους πελάτες μας και 
για τις κοινωνίες μας.  
 
Το λογότυπο EY αφορά μία ή περισσότερες από τις εταιρείες μέλη της Ernst & Young Global Limited, καθεμία από 
τις οποίες αποτελεί ξεχωριστή νομική οντότητα. Η Ernst & Young Global Limited είναι μια βρετανική εταιρεία 
περιορισμένης ευθύνης, δεν παρέχει υπηρεσίες σε πελάτες. Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που η εταιρεία 
συλλέγει και χρησιμοποιεί προσωπικά δεδομένα καθώς και την περιγραφή των δικαιωμάτων που έχουν τα άτομα 
βάσει της νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων, είναι διαθέσιμα μέσω του ey.com/privacy. Για 
περισσότερες πληροφορίες για τον οργανισμό μας, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.ey.com.  

 

- τέλος - 


