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Νέοι Συνέταιροι στην PwC Κύπρου 
 

Οι Χαράλαμπος Σεργίου και Μιχάλης Στεφάνου 
αναλαμβάνουν καθήκοντα Συνεταίρου από την 1η Ιουλίου 2018 

 
   
Η PwC Κύπρου ανακοινώνει τον διορισμό των κκ. Χαράλαμπου Σεργίου και Μιχάλη 
Στεφάνου στη θέση των Συνεταίρων, στα τμήματα Συμβουλευτικών Φορολογικών 
Υπηρεσιών και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών αντίστοιχα. Οι δύο νέοι Συνέταιροι 
αναλαμβάνουν επίσημα καθήκοντα από την 1η Ιουλίου 2018. 
 
Ο κ. Χαράλαμπος Σεργίου είναι απόφοιτος του τμήματος Χρηματοοικονομικών του 
Πανεπιστημίου Κύπρου. Είναι μέλος του Institute of Chartered Accountants in England and 
Wales (ICAEW) και του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ). Ειδικεύεται σε 
θέματα διεθνούς φορολογίας και στην αντιμετώπιση φορολογικών ζητημάτων που 
προκύπτουν από διασυνοριακές συναλλαγές και συγχωνεύσεις. Επιπρόσθετα, έχει 
εκτεταμένη εμπειρία στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε πολυεθνικές εταιρείες, οι 
οποίες δραστηριοποιούνται στους τομείς των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, των ακινήτων 
και της ενέργειας. Κατά την περίοδο 2012-2013, αποσπάστηκε στην PwC Ρωσίας, όπου 
εργάστηκε ως Υπεύθυνος της Υπηρεσίας Φορολογικού Ελέγχου της Κύπρου στη Διεθνή 
Ομάδα Διάρθρωσης Φορολογικών Υπηρεσιών της PwC Μόσχας. Είναι επίσης μέλος της 
βασικής ομάδας Σ&Ε και Διεθνών Φορολογικών Υπηρεσιών της PwC Κύπρου, όπου 
συμμετέχει σε διάφορες διαρθρώσεις, έργα δέουσας επιμέλειας, καθορισμού τιμών και 
φορολογικών σχεδιασμών. 

 
Ο κ. Μιχάλης Στεφάνου είναι απόφοιτος του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του 
Πανεπιστημίου Κύπρου. Εντάχθηκε στην PwC Κύπρου το 2004 και είναι μέλος του Institute 
of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW). Εργάζεται στο Τμήμα 
Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της PwC από το 2008, έπειτα από έναν χρόνο απόσπασης στην 
PwC Αθήνας, όπου ειδικεύτηκε στην παροχή υπηρεσιών δέουσας επιμέλειας. Είναι μέλος της 
Ευρωπαϊκής ομάδας της PwC  που παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα που 
άπτονται της διαχείρισης δανειακών χαρτοφυλακίων και διαθέτει ευρεία εμπειρία στον 
τραπεζικό τομέα τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό. Έχει επίσης συμμετάσχει στις 
επιτροπές Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών του Ινστιτούτου 
Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ). 
 
 
 

###ΤΕΛΟΣ### 
 

Σημειώσεις: 
Το περιεχόμενο αυτό προορίζεται για γενική ενημέρωση, και δεν μπορεί να αντικαταστήσει την 
εξειδικευμένη επαγγελματική συμβουλή. 
 
© 2018 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 195,000 ανθρώπους σε 157 χώρες.  
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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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