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H PwC Κύπρου έθεσε στο επίκεντρο τις εξελίξεις και τις 
προοπτικές στον τομέα της ναυτιλίας  

 
Σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις 30 Ιανουαρίου στη Λεμεσό, η PwC Κύπρου έθεσε 
στο επίκεντρο τις εξελίξεις στον τομέα της ναυτιλίας. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν 
ανώτερα στελέχη των ναυτιλιακών εταιρειών που εδρεύουν στην Κύπρο και η Υφυπουργός 
Ναυτιλίας κ. Νατάσα Πηλείδου. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν 
αναλυτικά από την εξειδικευμένη ομάδα της PwC τόσο για την υφιστάμενη εικόνα του τομέα, 
όσο και για τις προκλήσεις, τις απειλές και τις προοπτικές του. 
 
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης έγιναν παρουσιάσεις από την ομάδα συμβουλευτικών 
υπηρεσιών στους τομείς της ψηφιακής στρατηγικής και επιχειρησιακού μετασχηματισμού 
της PwC για τη χρήση της τεχνολογίας και τις αλλαγές που αυτή αναμένεται να επιφέρει στον 
κλάδο. Επιπρόσθετα, συζητήθηκαν οι ευκαιρίες που προκύπτουν από τη νέα τάξη 
πραγμάτων ώστε να μπορούν οι εταιρείες να καταρτίσουν ένα νέο στρατηγικό πλάνο για να 
ανταποκριθούν στις προκλήσεις. 
 
Η εκδήλωση εστίασε στην ανάγκη χρήσης της τεχνολογίας και στα συστήματα των πλοίων. 
Τόσο οι κατασκευαστές όσο και οι διαχειριστές των πλοίων θέλουν να καινοτομούν, 
χρησιμοποιώντας τις τελευταίες τεχνολογίες και ξεπερνώντας τις παραδοσιακές λύσεις, 
προκειμένου να δημιουργήσουν πλοία με βελτιωμένες δυνατότητες παρακολούθησης, 
επικοινωνίας και σύνδεσης, πλοία τα οποία μπορούν να προσεγγιστούν από απομακρυσμένες 
χερσαίες υπηρεσίες, οποιαδήποτε στιγμή και από οποιοδήποτε μέρος.  
 
Όλα τα παραπάνω, όπως ανέπτυξαν οι παρουσιαστές, θα πρέπει να γίνουν λαμβάνοντας 
σοβαρά υπόψη την κυβερνο-ασφάλεια σε συνάρτηση με τις επενδύσεις στις ψηφιακές 
τεχνολογίες οι οποίες εισέρχονται με ταχείς ρυθμούς σε όλο το φάσμα των ναυτιλιακών 
δραστηριοτήτων. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι να προετοιμαστούν οι εταιρίες και να 
εντάξουν στο πλάνο τους την σημαντικότητα της ασφάλειας ενώ παράλληλα θα πρέπει να 
επενδύσουν στην εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού τους. 
 
Χαιρετίζοντας την εκδήλωση, η κ. Κλειώ Παπαδοπούλου, Συνέταιρος, Υπεύθυνη του Τομέα 
Μεταφορών στην PwC Κύπρου, αναφέρθηκε στη σημασία της ναυτιλίας για την κυπριακή 
οικονομία η οποία συνεισφέρει περίπου 7% στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν της χώρας και 
στις ευκαιρίες που προκύπτουν από τις ραγδαίες εξελίξεις στο διεθνές φορολογικό πλαίσιο. 
«Η πίεση του ΟΟΣΑ στις χώρες που θεωρούνται φορολογικοί παράδεισοι, δημιουργεί 
τεράστια προοπτική για την Κύπρο και το νηολόγιο της, αφού η δραστηριοποίηση σε αυτές 
τις χώρες προϋποθέτει την φυσική παρουσία (substance), ενώ επικείμενες νομοθεσίες από 
την οδηγία κατά της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής (Anti Tax Avoidance Directive), θα 
κάνουν ακόμα πιο δύσκολη την δραστηριοποίηση εταιρειών στις χώρες αυτές όσον αφορά 
την ιδιοκτησία των πλοίων» ανάφερε. 
 

 
 

###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 236,000 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.    
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