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Επανεκλογή Ε. Ευγενίου στη θέση του CEO της PwC Κύπρου  
 
H PwC Κύπρου ανακοινώνει πως o κ. Ευγένιος Ευγενίου επανεξελέγη στη θέση του Διευθύνοντος 
Συμβούλου του οργανισμού για μια ακόμη πενταετή θητεία, με έναρξη την 1η Ιανουαρίου 2017.  
 
Σχετικά ο κ. Ευγενίου δήλωσε: «Η ανανέωση της εμπιστοσύνης των συνεταίρων μου με τιμά και 
αποτελεί ταυτόχρονα μία μεγάλη ευθύνη και πρόκληση. Με συλλογική δουλειά, εν μέσω μιας από τις 
πιο απαιτητικές περιόδους για την κυπριακή οικονομία, καταφέραμε η PwC Κύπρου να παραμείνει στο 
δρόμο της ανάπτυξης και παράλληλα να ενδυναμώσει την ηγετική της θέση, επιβεβαιώνοντας 
καθημερινά τη σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες της. Θα συνεχίσουμε με την ίδια υπευθυνότητα να 
επενδύουμε στους ανθρώπους μας, αναπτύσσοντας νέες υπηρεσίες, προσφέροντας εξειδίκευση, λύσεις 
και αξία στους πελάτες μας. Ταυτόχρονα, θα συνεχίσουμε, εξίσου αποφασιστικά, να πρωτοστατούμε 
στις προσπάθειες για την ανάπτυξη της Κύπρου ως επιχειρηματικού κέντρου, για την προσέλκυση 
επενδύσεων και τη στήριξη νεοφυών, καινοτόμων επιχειρήσεων».  

 
###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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