
 

 

Δελτίο τύπου 
 

PwC Κύπρου: Σταθερά στην κορυφή  
του κλάδου των επαγγελματικών υπηρεσιών 

 
Στα €166.8 εκ. εκτιμάται το αποτύπωμα του οργανισμού στην οικονομία, την κοινωνία και 

το περιβάλλον 

 
Τα οικονομικά της αποτελέσματα για το 2018 παρουσίασε η PwC Κύπρου, κατά το ετήσιο συνέδριό 
της, που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 21 Σεπτεμβρίου, στη Λεμεσό. Τα έσοδα του οργανισμού 
για το οικονομικό έτος που ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2018 ανήλθαν στα €80 εκ., ενώ η συνολική 
συνεισφορά του στα έσοδα του κράτους, για την ίδια περίοδο, διαμορφώθηκε στα €27,2 εκ. 
 
Στο συνέδριο συμμετείχαν περισσότερα από 150 υψηλόβαθμα στελέχη από την Κύπρο και από το 
διεθνές δίκτυο της PwC, οι οποίοι ανέλυσαν και παρουσίασαν τις εξελίξεις στους διάφορους τομείς 
δραστηριότητας του οργανισμού. Χαιρετισμό απηύθυνε ο Διευθύνων Σύμβουλος της PwC Κύπρου, κ. 
Ευγένιος Ευγενίου, ενώ το παρόν του έδωσε και ο Υπουργός Εξωτερικών, κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, ο 
οποίος συμμετείχε σε γεύμα με τα ηγετικά στελέχη του οργανισμού. Απευθυνόμενος στους 
συμμετέχοντες, ο κ. Χριστοδουλίδης υπογράμμισε την σημασία της εφαρμογής μιας συνολικής 
στρατηγικής για την ανάπτυξη ενός μοντέλου οικονομικής διπλωματίας για την Κύπρο, αναλύοντας το 
ρόλο που θα μπορούσε να έχει η PwC Κύπρου στην προσπάθεια αυτή. 
 
Κατά τον χαιρετισμό του, ο κ. Ευγενίου εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η PwC 
Κύπρου παραμένει σταθερά στην κορυφή του τομέα των επαγγελματικών υπηρεσιών. «Τα θετικά 
αποτελέσματά μας αποτελούν απότοκο μιας μεγάλης, συλλογικής προσπάθειας από όλη την ομάδα της 
PwC και τον καθένα μας ξεχωριστά. Έχουμε ξεκινήσει ένα συναρπαστικό ταξίδι ψηφιακού 
μετασχηματισμού που επαναπροσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο εργαζόμαστε συνδυάζοντας την 
εμπειρία των ανθρώπων μας και την τεχνογνωσία μας με τα νέα ψηφιακά εργαλεία, ώστε να 
παρέχουμε στους πελάτες μας νέες καινοτόμες υπηρεσίες», ανέφερε. 
 
Επιπλέον, αποσκοπώντας  στην αποτίμηση όλων των δράσεών της, η PwC Κύπρου προχώρησε κατά το 
2018, και για δεύτερη φορά μετά το 2015, στην καταγραφή του συνολικού αποτυπώματος του 
οργανισμού, εξετάζοντας την ευρύτερη επίδρασή του στην οικονομία, στην κοινωνία, αλλά και στο 
περιβάλλον. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, το συνολικό αποτύπωμα της PwC Κύπρου για το 2018, 
εκτιμάται στα €166.8 εκ., σημειώνοντας αύξηση €4 εκ. από το 2015. Για την πραγματοποίηση αυτής 
της μελέτης αξιοποιήθηκε το πλαίσιο “Total Impact Measurement & Management (TIMM)” της PwC 
το οποίο αποτελεί μια καινοτόμο και πολυδιάστατη μέθοδο καταγραφής του συνολικού αποτυπώματος 
ενός οργανισμού με στόχο τον εμπλουτισμό των πληροφοριών που χρησιμοποιούνται για τη λήψη 
αποφάσεων. 
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Σημειώσεις: 
 
© 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. 
 

Το περιεχόμενο αυτό προορίζεται για γενική ενημέρωση, και δεν μπορεί να αντικαταστήσει την 
εξειδικευμένη επαγγελματική συμβουλή. 
 
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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