
 

 

Δελτίο τύπου 
 

70 νέους απόφοιτους πανεπιστημίων υποδέχεται η PwC Κύπρου   
 

Η PwC Κύπρου καλωσόρισε στις 22 Αυγούστου 2014, 70 νέους απόφοιτους πανεπιστημίων, οι οποίοι 
πρόκειται να ενταχθούν στα προγράμματα εκπαίδευσης του οργανισμού με σκοπό την απόκτηση του 
τίτλου του εγκεκριμένου λογιστή.  
 
Τα νέα μέλη της PwC καλωσόρισαν ο Διευθύνων Σύμβουλος του οργανισμού, κ. Ευγένιος Ευγενίου και 
ο Επικεφαλής Ανθρώπινου Δυναμικού κ. Φίλιππος Σώσειλος κατά τη διάρκεια εκδήλωσης όπου είχαν 
την ευκαιρία να μάθουν περισσότερα τόσο για τον οργανισμό όσο και για το πρόγραμμα εκπαίδευσής 
τους.  Ο κ. Ευγενίου τόνισε ότι “παρά τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες, ο οργανισμός μας συνεχίζει 
να επενδύει στο μέλλον προσλαμβάνοντας και εκπαιδεύοντας ταλαντούχους νέους, απόφοιτους 
πανεπιστημίων”. 
 
Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους που ολοκληρώθηκε στις 30 Ιουνίου 
2014, η PwC προσέλαβε περισσότερα από 100 νέα μέλη, συμπεριλαμβανομένων των 41 αποφοίτων 
πανεπιστημίων που εντάχθηκαν στα επαγγελματικά εκπαιδευτικά προγράμματα του οργανισμού το 
2013 για απόκτηση των τίτλων ACA και ACCA.   
  
Τα αποτελέσματα που επιτυγχάνουν οι εκπαιδευόμενοι λογιστές της PwC στις επαγγελματικές 
εξετάσεις, επιβεβαιώνουν την υψηλή ποιότητα εκπαίδευσης που προσφέρεται καθώς τα ποσοστά 
επιτυχίας ξεπερνούν τους διεθνείς μέσους όρους. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 
2014, 7 εκπαιδευόμενοι λογιστές της PwC πέτυχαν παγκόσμιες και παγκύπριες διακρίσεις στις 
επαγγελματικές εξετάσεις του Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) και 
του Association of Chartered Certified Accountants (ACCA).  
 

###ΤΕΛΟΣ### 
 
Notes: 
 
© 2014 PricewaterhouseCoopers Λτδ. Με επιφύλαξη όλων των νομίμων δικαιωμάτων. 
Ο όρος PwC αναφέρεται στην PwC Κύπρου και σε ορισμένες περιπτώσεις πιθανόν να αναφέρεται στο δίκτυο της 
PwC. Ο κάθε ένας οργανισμός-μέλος αποτελεί ξεχωριστή νομική οντότητα. Για περισσότερες πληροφορίες 
παρακαλώ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.pwc.com/structure. 
 
H PwC Κύπρου στηρίζει τις επιχειρήσεις αλλά και τους ίδιους τους ανθρώπους ώστε να δημιουργήσουν την αξία 
που αναζητούν. Είμαστε μέλος του παγκόσμιου δικτύου της PwC που αποτελείται από περισσότερους από 
184,000 ανθρώπους σε 157 χώρες. Συνεργαζόμαστε στενά με τους πελάτες μας και δεσμευόμαστε να 
προσφέρουμε υψηλή ποιότητα στις Ελεγκτικές & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες αλλά και στις Φορολογικές και 
Νομικές Υπηρεσίες. Μοιραστείτε μαζί μας ότι σας απασχολεί. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε μας 
στο www.pwc.com/cy. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την κ. Κωνσταντίνα Λογοθέτη (+357-22555108) 
email:  konstantina.logotheti@cy.pwc.com και την κ. Μύρια Πίττα (+357-22555103) email:  
myria.pitta@cy.pwc.com, Μάρκετινγκ & Επικοινωνίες, PwC Κύπρου.    
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