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H PwC Κύπρου πλατινένιος χορηγός του συνεδρίου  
Economist στο Λονδίνο για τέταρτη συνεχή χρονιά 

  
Η συνεργασία Κύπρου, Ελλάδας, Ισραήλ στο επίκεντρο των συζητήσεων 

  
Οι πολιτικοοικονομικές εξελίξεις στην Ευρώπη αλλά και η συνεργασία μεταξύ Κύπρου, Ελλάδας και 
Ισραήλ στους τομείς της οικονομίας και της ενέργειας, με στόχο την προσέλκυση επενδύσεων και την 
επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης, τέθηκαν στο επίκεντρο του συνεδρίου του Economist στο Λονδίνο. Το 
συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στις 3 Δεκεμβρίου στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου με τίτλο 
«Cyprus – Greece - Israel: Propelling a partnership for growth» στήριξε ως πλατινένιος χορηγός η 
PwC Κύπρου για τέταρτη συνεχή χρονιά. 
  
Ανάμεσα στους διακεκριμένους ομιλητές ήταν ο Εκτελεστικός Διευθυντής του Διεθνές Νομισματικού 
Ταμείου κ. Anthony De Lannoy,  o Chief Credit Officer για την περιοχή Ευρώπης, Μ. Ανατολής, και 
Αφρικής του Moody’s Investors Service κ. Colin Ellis, καθώς επίσης ο Υπουργός Ενέργειας κ. Γιώργος 
Λακκοτρύπης, η Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κ. Δήμητρα Καλογήρου, ο Διοικητής της 
Κεντρικής Τράπεζας κ. Κωνσταντίνος Ηροδότου αλλά και σημαντικός αριθμός επιχειρηματικών 
ηγετών και ακαδημαϊκών τόσο από την Κύπρο, όσο και από τον διεθνή χώρο. 

Ο κ Ευγένιος Χρ. Ευγενίου, Διευθύνων Σύμβουλος της PwC Κύπρου συμμετείχε σε πάνελ συζήτησης 
με θέμα τη δημιουργία ενός ευνοϊκού οικονομικού περιβάλλοντος στη νοτιοανατολική Ευρώπη μαζί με 
τους κκ. Κωνσταντίνο Ηροδότου, Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας, Αβέρωφ Νεοφύτου, Πρόεδρο του 
ΔΗΣΥ και Πανίκο Νικολάου, Διευθύνων Σύμβουλο της Τράπεζας Κύπρου. Κατά την διάρκεια της 
συζήτησης έγινε αναφορά στην πρόοδο της κυπριακής οικονομίας αλλά και στις μεταρρυθμίσεις που 
πρέπει να εφαρμοστούν.  

Ο κ. Ευγενίου έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις αλλαγές στον τομέα της υγείας αλλά και στη ραγδαία 
ανάπτυξη του τομέα της εκπαίδευσης στη χώρα μας γεγονός που δημιουργεί πολλές και σημαντικές 
ευκαιρίες για επενδύσεις στηρίζοντας με τον τρόπο αυτό τη βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομίας. 
Σύμφωνα με τον κ. Ευγενίου «Οι προοπτικές ανάπτυξης της Κυπριακής οικονομίας είναι θετικές, 
καθώς φαίνεται να υπάρχει πραγματικό ενδιαφέρον από ξένους επενδυτές και επιχειρήσεις για να 
εγκατασταθούν και να δραστηριοποιηθούν στη χώρα μας  ενώ η προώθηση των αλλαγών στη 
νομοθεσία που διέπει τις επενδύσεις, μας επιτρέπει να είμαστε αισιόδοξοι όσον αφορά την ενίσχυση 
της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας της οικονομίας  μας». 

Επιπρόσθετα, ο κ. Αντρέας Γιασεμίδης, Συνέταιρος, Υπεύθυνος Υπηρεσιών Επενδυτικών Ταμείων 
στην PwC Κύπρου, και Πρόεδρος του CIFA, οποίος συμμετείχε σε συζήτηση για τη χρηματοδότηση 
επενδύσεων στην περιοχή, τόνισε ότι  «Η Κύπρος διαθέτει τώρα όλα τα εφόδια για να συνεχίσει να 
αναπτύσσεται ως ένα αξιόπιστο κέντρο επενδυτικών ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς τα 
Κυπριακά επενδυτικά ταμεία δύναται να συσταθούν με αποτελεσματικό τρόπο ώστε να 
χρηματοδοτήσουν μεγάλες επενδύσεις και άλλες επενδυτικές ευκαιρίες στην περιοχή αλλά και να 
προσελκύσουν κεφάλαια από νέες περιοχές». 
 

###ΤΕΛΟΣ### 
 
Σημειώσεις: 
 
Το περιεχόμενο αυτό προορίζεται για γενική ενημέρωση, και δεν μπορεί να αντικαταστήσει την 
εξειδικευμένη επαγγελματική συμβουλή. 
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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. 
 
Στόχος μας στην PwC Κύπρου, είναι η οικοδόμηση εμπιστοσύνης και η επίλυση των προβλημάτων. Το 
παγκόσμιο δίκτυο της PwC αποτελείται από περισσότερους από 276,000 ανθρώπους σε 157 χώρες και 
όλοι μαζί δεσμευόμαστε να προσφέρουμε υψηλή ποιότητα υπηρεσιών όσον αφορά τις Ελεγκτικές & 
Συμβουλευτικές αλλά και τις 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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