
 

Δελτίο τύπου 
 

 

Νέος Συνέταιρος στην PwC ο Ανδρέας Γιασεμίδης 
 

Ο κ. Γιασεμίδης θα διευθύνει το Τμήμα Επενδυτικών Ταμείων του οργανισμού, από 1η 
Νοεμβρίου 

 
Με στόχο να συμβάλει σημαντικά στην προσπάθεια για την ανάδειξη της χώρας ως κέντρο 
συλλογικών επενδύσεων, η PwC Κύπρου ανακοινώνει την ένταξη του κ. Ανδρέα Γιασεμίδη στον 
οργανισμό, στη θέση του Συνεταίρου. Ο κ. Γιασεμίδης θα διευθύνει το Τμήμα Επενδυτικών Ταμείων 
του οργανισμού, από την 1η Νοεμβρίου. 
 
Ο κ. Γιασεμίδης εντάσσεται στην ομάδα της PwC Κύπρου με εκτεταμένη εμπειρία στην ίδρυση και 
διαχείριση των επενδυτικών ταμείων, καθώς και με μεγάλη πείρα από την δημιουργία και ανάπτυξη 
του Κυπριακού Οργανισμού Επενδυτικών Ταμείων (CIFA).  
  
Αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ στη Βρετανία με βαθμό άριστα (First class 
honours) με πτυχίο στα Οικονομικά. Από το 1999 εργάστηκε στην PwC, όπου έλαβε το δίπλωμά του ως 
εγκεκριμένος λογιστής από το Ινστιτούτο Εγκεκριμένων Λογιστών Αγγλίας και Ουαλίας (FCA). 
Συνέχισε την πορεία του στην Τράπεζα Κύπρου, όπου υπηρέτησε σε διάφορες θέσεις, 
συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης του Τμήματος Θεματοφυλακής. Στη συνέχεια εργάστηκε σε 
οργανισμό παροχής επαγγελματικών υπηρεσιών, όπου ίδρυσε και διηύθυνε το Τμήμα Υπηρεσιών 
Επενδυτικών Ταμείων. Έχει υπηρετήσει ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας Κύπρου, 
καθώς και της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου. Σήμερα, διατελεί μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του 
CIFA.   
 

 
###ΤΕΛΟΣ### 

 

Σημειώσεις: 
Το περιεχόμενο αυτό προορίζεται για γενική ενημέρωση, και δεν μπορεί να αντικαταστήσει την 
εξειδικευμένη επαγγελματική συμβουλή. 
 
© 2016 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 208,000 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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