
 

Δελτίο Τύπου 
 

Η PwC στηρίζει το μαθητικό διαγωνισμό «Επιχείρηση της 
Χρονιάς» του Junior Achievement 

 
Ο CEO του οργανισμού απένειμε το βραβείο «Καλύτερης Επικοινωνιακής Στρατηγικής» 

στην ομάδα EcoHang 

 
Παραμένοντας πιστή στον διαχρονικό της στόχο για ενθάρρυνση της νεανικής επιχειρηματικότητας 
και καινοτομίας, η PwC Κύπρου στήριξε για τέταρτη συνεχή χρονιά τον διαγωνισμό «Επιχείρηση της 
Χρονιάς», ο οποίος διοργανώνεται από τον οργανισμό Junior Achievement Κύπρου. Ο διαγωνισμός 
δίνει την ευκαιρία σε μαθητές ηλικίας 15-18 ετών, να ανακαλύψουν στην πράξη πώς υλοποιείται μια 
επιχειρηματική ιδέα και με ποιο τρόπο λειτουργεί και αναπτύσσεται μία επιχείρηση.  
 
Στον τελικό του σχολικού διαγωνισμού, που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 27 Απριλίου, 
«Επιχείρηση της χρονιάς» αναδείχθηκε η ομάδα Fiji Fertiliser, μέντορας της οποίας είναι μέλος της 
PwC. Η ομάδα θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στον Ευρωπαϊκό τελικό για την «Επιχείρηση της 
Χρονιάς», που θα πραγματοποιηθεί τον Ιούλιο του 2018 στο Βελιγράδι (Σερβία). 
 
Εκ μέρους της PwC Κύπρου, ο Διευθύνων Σύμβουλος του οργανισμού, κ. Ευγένιος Ευγενίου, ο οποίος 
συμμετείχε και στην κριτική επιτροπή στον τελικό του ετήσιου διαγωνισμού για την Επιχείρηση της 
χρονιάς 2018, απένειμε το βραβείο «Καλύτερης Επικοινωνιακής Στρατηγικής» στην ομάδα EcoHang. 
Η εν λόγω ομάδα θα έχει την ευκαιρία να επισκεφθεί τα γραφεία του οργανισμού και να συμμετάσχει 
σε ολοήμερη συνεδρία επαγγελματικής καθοδήγησης (coaching) ειδικά σχεδιασμένη για αυτούς από 
επαγγελματία «coach» της PwC. Στόχος της συνεδρίας είναι να βοηθήσει τους νέους να γνωρίσουν 
καλύτερα τον εαυτό τους, να εξελίξουν τις δεξιότητές τους και να πετύχουν τους στόχους τους.  
 
Αξίζει να σημειωθεί ότι η PwC συμμετείχε υποστηρικτικά στον εν λόγω σχολικό διαγωνισμό καθ’ όλη 
τη διάρκεια διεξαγωγής του, μέσα από την εθελοντική δράση του προσωπικού της και την παροχή 
ουσιαστικής βοήθειας στις συμμετέχουσες ομάδες. Συγκεκριμένα, 16 άτομα από το προσωπικό του 
οργανισμού συμμετείχαν στο πρόγραμμα ως μέντορες των ομάδων, παρέχοντάς τους βοήθεια και 
καθοδήγηση κατά την πορεία τους προς την ανάδειξη της κορυφαίας μαθητικής επιχείρησης της 
χρονιάς.  
 
Στο πλαίσιο του διαγωνισμού πραγματοποιήθηκε στα κεντρικά γραφεία της PwC, μικρή εμπορική 
έκθεση κατά την οποία μαθητικές ομάδες είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τις ιδέες και τα 
προϊόντα τους, προωθώντας την επιχειρηματική τους δράση στα μέλη του προσωπικού του 
οργανισμού. 
 
Επιπλέον, οι μέντορες που συμμετείχαν εθελοντικά στο διαγωνισμό, έλαβαν μέρος σε ενημερωτική 
εκδήλωση για το ρόλο που θα επιτελέσουν και η οποία πραγματοποιήθηκε από το Junior Achievement 
τον Οκτώβριο για το σκοπό αυτό, στα κεντρικά γραφεία της PwC. Επιπρόσθετα, οι καθηγητές των 
σχολείων που συμμετείχαν στο διαγωνισμό είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν για πρώτη φορά 
ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο στη Λευκωσία και ένα στη Λεμεσό όπου, επαγγελματίας του οργανισμού 
παρείχε καθοδήγηση στους συμμετέχοντες σχετικά με τη σύσταση των οικονομικών αναφορών που 
αποτελούν απαραίτητο κομμάτι των εκθέσεων που υποβάλλουν οι μαθητικές ομάδες στο πλαίσιο του 
διαγωνισμού.  
 
Ο οργανισμός Junior Achievement Κύπρου είναι μέλος του Junior Achievement Worldwide, ενός μη 
κερδοσκοπικού οργανισμού που ειδικεύεται στην παροχή εκπαίδευσης σε θέματα νεανικής 
επιχειρηματικότητας και έχει ως στόχο να εφοδιάσει τους νέους με επιχειρηματικές και οικονομικές 
γνώσεις και δεξιότητες απαραίτητες για την αγορά εργασίας. 
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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. 
 
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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