
 

Δελτίο Τύπου 
 

Η PwC Κύπρου θέτει την ευημερία των μελών του προσωπικού 

της στο επίκεντρο των δράσεών της 
 

Μέσω του προγράμματος ‘Be Well, Work Well’ φροντίζει για την ευεξία των ανθρώπων της 

 
Στη σύγχρονη εποχή, είναι σημαντικό για όλους τους οργανισμούς να στηρίζουν τους ανθρώπους 
τους και να φροντίζουν για την ευημερία τους. Στο πλαίσιο αυτό, τα τελευταία χρόνια η PwC Κύπρου 

έχει υιοθετήσει το πρωτοποριακό πρόγραμμα ‘Be Well, Work Well’, το οποίο αποτελεί μέρος της 
καινοτόμας παγκόσμιας προσέγγισης του οργανισμού για την ευημερία των μελών του προσωπικού 

του.  
 

Η ευελιξία και η ευημερία αποτελούν έναν από τους τέσσερις στρατηγικούς πυλώνες των 
πρωτοβουλιών και δράσεων της PwC Κύπρου και είναι κορυφαία προτεραιότητα της Διεύθυνσης  

Ανθρώπινου Δυναμικού και της ομάδας του Wellbeing. Από την 1η Ιουνίου 2019, ο οργανισμός 
υιοθέτησε ένα νέο πρόγραμμα ευέλικτης εργασίας, την “Καθημερινή Ευελιξία”, δίνοντας στα μέλη 

του προσωπικού την ευκαιρία να αποκτήσουν μεγαλύτερο έλεγχο του χρόνου τους, προσφέροντας 
ευελιξία ως προς το πού, πως, και πότε θα εργαστούν, έτσι ώστε να μπορούν να συνδυάσουν τις 

προσωπικές τους ανάγκες με την παροχή υπηρεσιών υψηλής αξίας για την κάλυψη των αναγκών των 
πελατών τους.  

 
Με το πρόγραμμα ‘Be Well, Work Well’, η PwC Κύπρου συνεχίζει να στηρίζει τους ανθρώπους της, 

επενδύοντας στη σωματική, συναισθηματική, νοητική, και πνευματική ευημερία τους, επιδιώκοντας 
παράλληλα τη συνεχή βελτίωση της καθημερινότητάς τους, τόσο σε επαγγελματικό, όσο και σε 

προσωπικό επίπεδο. Μεταξύ άλλων, τα μέλη του προσωπικού του οργανισμού τυγχάνουν 
καθοδήγησης από ειδικούς σε θέματα διατροφής, παροχής δωρεάν φρούτων σε καθημερινή βάση, 

ενώ τους προσφέρεται φυσικοθεραπεία σε εβδομαδιαία βάση και ιατρικές υπηρεσίες δύο φορές τον 
μήνα. Επιπρόσθετα, ο οργανισμός έχει υποστηρίξει τη δημιουργία διαφόρων ομίλων, όπως αυτόν του 

ποδοσφαίρου, της καλαθόσφαιρας, του squash, του χορού, του bowling, του κλασικού αυτοκινήτου, 
των εξωτερικών δραστηριοτήτων, και άλλα. Την ίδια ώρα, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης 

επιμόρφωσης και εκπαίδευσης των ανθρώπων της PwC, πραγματοποιούνται σεμινάρια με 
αντικείμενο τη διαχείριση του εργασιακού άγχους, καθώς επίσης και την καλύτερη διαχείριση του 

χρόνου. 
 

Σε δηλώσεις του, ο Διευθύνων Σύμβουλος της PwC Κύπρου, Ευγένιος Ευγενίου, ανέφερε πως οι 

αρχές και οι αξίες μας είναι αυτά που μας χαρακτηρίζουν ως ανθρώπους. «Στην PwC Κύπρου 

προσπαθούμε πάντα να είμαστε ένα βήμα μπροστά για το καλό του οργανισμού μας, των ανθρώπων 

και της κοινωνίας μας. Ως εκ τούτου, είναι εξαιρετικά σημαντικό για εμάς να παρέχουμε στους 

ανθρώπους μας, που αποτελούν το πολυτιμότερο κεφάλαιο του οργανισμού μας, τη σωστή 

καθοδήγηση και όλα τα απαραίτητα εργαλεία για τη σωματική, συναισθηματική, νοητική, και 

πνευματική τους υγεία και ευεξία». 

 

###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 276,000 ανθρώπους σε 157 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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