
 

Δελτίο τύπου 
 

Η PwC στηρίζει τον τελικό του διαγωνισμού «Επιχείρηση της 
Χρονιάς» 

 
Το βραβείο για το «καλύτερο brand» απένειμε ο Διευθύνων Σύμβουλος του οργανισμού, 

Ευγένιος Χρ. Ευγενίου στις μαθητικές επιχειρήσεις «ΣΑΠΩΝ» και «The Tsai Project» 

 
 

Με τη στήριξη της PwC Κύπρου πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 22 Απριλίου 2016, ο τελικός και η 
τελετή βράβευσης του Διαγωνισμού «Επιχείρηση της Χρονιάς» 2016 που διοργανώνει για τρίτη 
συνεχή χρονιά ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός Junior Achievement Κύπρου. Κορυφαία επιχείρηση 
της χρονιάς αναδείχθηκε φέτος η μαθητική εταιρεία «Ignium» από το Ενιαίο Λύκειο Κύκκου Β, η 
οποία θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό του JA-YE τον Ιούλιο του 2016, στη 
Λουκέρνη της Ελβετία. 
 
Το Πρόγραμμα «Μαθητική Επιχείρηση» ειδικεύεται στην παροχή εκπαίδευσης σε θέματα νεανικής 
επιχειρηματικότητας και δίνει την ευκαιρία σε μαθητές ηλικίας 15-18 ετών να ανακαλύψουν στην 
πράξη πώς υλοποιείται μια επιχειρηματική ιδέα και με ποιο τρόπο λειτουργεί και αναπτύσσεται μία 
επιχείρηση. Οι δέκα μαθητικές επιχειρήσεις, που συμμετείχαν στην τελική φάση του διαγωνισμού, 
επιλέχθηκαν μεταξύ 34 συμμετοχών που εκπροσωπούσαν συνολικά 250 μαθητές-επιχειρηματίες από 
όλη την Κύπρο.  
 
Στο πλαίσιο της τελετής βράβευσης, ο Ευγένιος Χρ. Ευγενίου, Διευθύνων Σύμβουλος της PwC 
απένειμε το βραβείο «καλύτερο brand» στις ομάδες «ΣΑΠΩΝ» από το Λυκείο Πολεμιδιών και «The 
Tsai Project» από την Αγγλική Σχολή Λευκωσίας, που επιλέχθηκαν από τους κριτές.  
 
Οκτώ μέλη της PwC παρείχαν εθελοντική στήριξη και καθοδήγηση σε ομάδες που συμμετείχαν στον 
διαγωνισμό για ανάδειξη της κορυφαίας μαθητικής επιχείρησης της χρονιάς. Αξίζει να σημειωθεί ότι 
στις 9 Μαρτίου, η PwC διοργάνωσε στα γραφεία της μικρή εμπορική έκθεση κατά την διάρκεια της 
οποίας κάποιες ομάδες είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τις επιχειρήσεις τους και να προωθήσουν 
τα προϊόντα τους σε περισσότερα από 100 μέλη του οργανισμού.  Οι ομάδες είχαν επίσης την ευκαιρία 
να πάρουν πολύτιμες συμβουλές από τους μέντορες του οργανισμού ώστε να προετοιμαστούν για τη 
μαθητική εμπορική έκθεση που πραγματοποιήθηκε, στο πλαίσιο του διαγωνισμού, στις 9 Απρίλιου στο 
Τhe Mall of Cyprus στην Λευκωσία.  
 
Επιπλέον, κατά την έναρξη του φετινού προγράμματος, όλοι οι μέντορες που έλαβαν μέρος στον 
διαγωνισμό έτυχαν ειδικής εκπαίδευσης από το Junior Achievement. Η εκπαίδευση 
πραγματοποιήθηκε στα νέα γραφεία της PwC.  
 
Στο πλαίσιο του περσινού διαγωνισμού, ο οργανισμός φιλοξένησε στο κτίριό του την τότε 
βραβευθείσα «επιχείρηση της χρονιάς» με το όνομα  Springers. Οι μαθητές που την εκπροσωπούσαν 
είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τα προϊόντα τους και να μοιραστούν τις εμπειρίες τους με το 
προσωπικό της PwC. 
 
Σημειώνεται ότι η PwC Κύπρου στο πλαίσιο του προγράμματος της Εταιρικής της Ευθύνης, διατηρεί 
μακροχρόνια συνεργασία με το Junior Achievement, στηρίζοντας τα εκπαιδευτικά προγράμματα και 
τις πρωτοβουλίες του οργανισμού που ενθαρρύνουν την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία, 
ιδιαίτερα ανάμεσα στους νέους. 

 
Όπως δήλωσε ο Ευγένιος Χρ. Ευγενίου, Διευθύνων Σύμβουλος της PwC, κατά τη διάρκεια της τελετής 
βράβευσης: «Η καλλιέργεια της νεανικής επιχειρηματικότητας αποτελεί ουσιαστικό εργαλείο για την 
επίτευξη αειφόρου ανάπτυξης. Είμαστε επομένως ιδιαίτερα περήφανοι που συμβάλλουμε με την 
τεχνογνωσία που διαθέτουμε ως οργανισμός στις προσπάθειες του Junior Achievement. Διπλά 
περήφανοι είμαστε για τους νέους που αγκαλιάζουν με θέρμη τέτοιες πρωτοβουλίες, αναδεικνύοντας 
και καλλιεργώντας τις επιχειρηματικές τους δεξιότητες». 
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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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