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Η PwC Κύπρου αρωγός της τοπικής  
κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας 

 
Πλούσια κοινωνική δράση με σκοπό τη θετική αλλαγή στην κοινωνία 

 
Μέσα από μια σειρά δράσεων κοινωνικής προσφοράς, η PwC Κύπρου και το προσωπικό της 
αποδεικνύουν έμπρακτα, για ακόμη μια χρονιά, το ενδιαφέρον και την ευαισθησία τους απέναντι στην 
τοπική κοινωνία. Το πρόγραμμα Εταιρικής Ευθύνης της PwC αξιοποιεί τους πόρους του οργανισμού 
αλλά και τις δεξιότητες, τη βούληση για εθελοντισμό και τον χρόνο των ανθρώπων του με σκοπό να 
επιφέρει θετική αλλαγή στην κοινωνία. 
 
Ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας 
Η PwC Κύπρου στηρίζει με υπερηφάνεια οργανισμούς και φορείς που στόχο έχουν την προώθηση της 
επιχειρηματικότητας, ιδιαίτερα ανάμεσα στους νέους. Ως στρατηγικός εταίρος της Chrysalis LEAP, 
για τέταρτη συνεχή χρονιά, ο οργανισμός στήριξε έμπρακτα τον διαγωνισμό επιχειρηματικών ιδεών 
πράσινης τεχνολογίας ClimateLaunchpad και οι άνθρωποι της PwC προσέφεραν εθελοντικά 
καθοδήγηση στις ομάδες που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό.  
 
Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο της μακροχρόνιας συνεργασίας της με το Junior Achievement, η PwC 
στήριξε τον σχολικό διαγωνισμό «Επιχείρηση της Χρονιάς», καθ’ όλη τη διάρκεια διεξαγωγής του 
αλλά και μέσα από την εθελοντική δράση του προσωπικού της και την παροχή ουσιαστικής βοήθειας 
στις συμμετέχουσες ομάδες. 
 
Ο οργανισμός ήταν, επίσης, αρωγός στον 1ο Διαγωνισμό Επιχειρηματικού Ήθους που 
συνδιοργανώθηκε από τη Διεθνής Διαφάνεια-Κύπρου και το ΚΕΒΕ, με στόχο την ενθάρρυνση, την 
αναγνώριση και την επιβράβευση των προσπαθειών που συμβάλλουν στην καταπολέμηση της  
διαφθοράς, στην ενδυνάμωση της διαφάνειας και της υπευθυνότητας από επιχειρήσεις και 
οργανισμούς στην Κύπρο. 
 
Σημαντική είναι και η συνεισφορά της PwC στο Ερευνητικό Κέντρο Αριστείας «Research Centre on 
Interactive Media Smart Systems and Emerging Technologies (RISE)», το οποίο στοχεύει στην 
προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας και στεγάζεται προσωρινά σε γραφεία που 
παραχωρήθηκαν στο κτίριο της PwC στο κέντρο της Λευκωσίας. Το Κέντρο αποτελεί κοινοπραξία του 
Δήμου Λευκωσίας, του Max Planck Institute της Γερμανίας, του University College London του 
Ηνωμένου Βασιλείου, του Πανεπιστημίου Κύπρου, του Τεχνολογικού Πανεπιστήμιου Κύπρου και του 
Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου.  
 
Κοινωνικό έργο 
Για 17η συνεχή χρονιά η PwC διοργάνωσε την καθιερωμένη ετήσια αιμοδοσία στα γραφεία της σε όλη 
την Κύπρο προς ενίσχυση της Κεντρικής Τράπεζας Αίματος. Την προσπάθεια αυτή στήριξε μέσω της 
παρουσίας του στα γραφεία του οργανισμού στη Λευκωσία ο Υπουργός Υγείας κ. Κωνσταντίνος 
Ιωάννου. Παράλληλα, για 5η  συνεχή χρονιά, η PwC διέθεσε το ποσό που προοριζόταν για την αγορά 
των χριστουγεννιάτικων καρτών της στο νηπιαγωγείο «Μάνα», ενώ πραγματοποίησε επίσης 
εκστρατεία συλλογής ειδών πρώτης ανάγκης τα οποία παραδόθηκαν στο Φιλανθρωπικό Σωματείο 
«Αλκυονίδες» προς στήριξη απόρων οικογενειών.  
  
Τα μέλη του προσωπικού του οργανισμού στήριξαν με δική τους πρωτοβουλία το Movember και την 
εκστρατεία ευαισθητοποίησης του Europa Uomo Cyprus για τον καρκίνο του προστάτη. Κατά τη 
διάρκεια του έτους, η PwC στήριξε μέσα από εισφορές και τη διοργάνωση εκδηλώσεων και άλλες 
πρωτοβουλίες εθελοντισμού, μεγάλο αριθμό άλλων φιλανθρωπικών οργανώσεων και συνδέσμων, 
όπως ο Ραδιομαραθώνιος, ο Αντικαρκινικός Σύνδεσμος Κύπρου, ο Ερυθρός Σταυρός, το Καραϊσκάκειο 
Ίδρυμα, ο ΠΑΣΥΚΑΦ, ο Σύνδεσμος «Μωρά Θαύματα» κ.α.  
 
Η συνολική συνεισφορά του οργανισμού 
Αξιοσημείωτο είναι επίσης πως κατά τη διάρκεια του 2018 η PwC Κύπρου προχώρησε, για δεύτερη 
φορά, στην καταγραφή του συνολικού αποτυπώματός της, αποσκοπώντας στην αποτίμηση όλων των 
δράσεών της, εξετάζοντας παράλληλα την ευρύτερη επίδραση του οργανισμού στην οικονομία, στην 
κοινωνία αλλά και στο περιβάλλον. Το αποτύπωμα του οργανισμού για το 2018 εκτιμάται στα €166.8 
εκ., σημειώνοντας αύξηση κατά €4 εκ. σε σχέση με το 2015. 
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Σχολιάζοντας τις δράσεις του οργανισμού, ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Ευγένιος Ευγενίου δήλωσε «Οι 
αρχές και οι αξίες μας είναι αυτά που μας χαρακτηρίζουν ως ανθρώπους αλλά και ως οργανισμό. 
Είμαστε δίπλα στους ανθρώπους μας και στην κοινωνία στην οποία δραστηριοποιούμαστε και 
εργαζόμαστε με υπευθυνότητα και διαφάνεια, πιστοί στη δέσμευσή μας για ένα καλύτερο αύριο. 
Νοιαζόμαστε και συμμετέχουμε σε δράσεις που στόχο έχουν αν ενδυναμώσουν τον κοινωνικό ιστό». 
 
  
 
 

###ΤΕΛΟΣ### 
 

Σημειώσεις: 
 
Το περιεχόμενο αυτό προορίζεται για γενική ενημέρωση, και δεν μπορεί να αντικαταστήσει την 
εξειδικευμένη επαγγελματική συμβουλή. 
 
© 2019 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. 
 
Στόχος μας στην PwC Κύπρου, είναι η οικοδόμηση εμπιστοσύνης και η επίλυση των προβλημάτων. Το 
παγκόσμιο δίκτυο της PwC αποτελείται από περισσότερους από 250,000 ανθρώπους σε 158 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.    

 
 

Follow us: 
   

 

http://www.pwc.com/structure
http://www.pwc.com.cy/
mailto:konstantina.logotheti@cy.pwc.com
mailto:myria.pitta@cy.pwc.com
http://www.facebook.com/#!/PwC.Cyprus
https://twitter.com/PwC_Cy_Press
http://www.linkedin.com/company/2493855?goback=.nmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=nmp_rc_company

