
 

 

Δελτίο τύπου 
 

Τάσεις και εξελίξεις στον τομέα τηλεπικοινωνιών 
 

Οι τελευταίες τάσεις και εξελίξεις στον τομέα των τηλεπικοινωνιών τέθηκαν στο επίκεντρο 
του συνεδρίου που διοργάνωσε η PwC την Παρασκευή, 12 Φεβρουαρίου 2016, στη Λευκωσία.  
 
Στο συνέδριο συμμετείχαν διακεκριμένοι ομιλητές από το εξωτερικό καθώς και εκπρόσωποι 
διαφόρων κρατικών φορέων, οι οποίοι ανέλυσαν θέματα όπως οι επιπτώσεις από την 
ψηφιοποίηση των τηλεπικοινωνιών, οι χρηματοοικονομικές τάσεις του τομέα, η 
κυβερνοασφάλεια και οι προκλήσεις που προκύπτουν στο πλαίσιο του προγράμματος 
«Ορίζοντας 2020» της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
Στο συνέδριο παρευρέθηκαν και απηύθυναν χαιρετισμό ο Υπουργός Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και Έργων, κ. Μάριος Δημητριάδης, ο Επίτροπος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών 
και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, κ. Γιώργος Μιχαηλίδης και ο Επικεφαλής Ελεγκτικών & 
Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της PwC Κύπρου, κ. Λιάκος Θεοδώρου. 
 
Κεντρικός ομιλητής του συνεδρίου ήταν ο κ. Τhomas Tandetzki, Global Communications 
Sector Leader της PwC, ο οποίος μοιράστηκε τις γνώσεις και εμπειρίες του με τους 
συνέδρους, ενημερώνοντάς τους για όλες τις σημαντικές εξελίξεις και καινοτομίες στον 
τομέα τηλεπικοινωνιών.  
 
Σύμφωνα με τον κ. Tandetzki «Οι οργανισμοί του τομέα των τηλεπικοινωνιών υπόκεινται σε 
σημαντικές αλλαγές, ιδιαίτερα στην Ευρώπη, όπου η ανάπτυξη της αγοράς παραμένει 
στάσιμη και τα έσοδα των εταιρειών βρίσκονται υπό πίεση. Η ψηφιοποίηση προχωρά με 
γοργούς ρυθμούς, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες για τον τομέα των τηλεπικοινωνιών, ο 
οποίος αναμένεται να αλλάξει ριζικά τα επόμενα χρόνια. Οι εταιρείες του κλάδου πρέπει να 
προχωρήσουν σε πιο δραστικές τομές όσο αφορά την απλοποίηση, τη ψηφιοποίηση και την 
ενοποίηση των λειτουργιών τους. Επιπλέον, θα πρέπει οι καταναλωτές να αποτελούν το 
επίκεντρο της στρατηγικής τους. Μόνο έτσι θα παραμείνουν ανταγωνιστικές». 
 
Στο πλαίσιο του συνεδρίου, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να λάβουν μέρος σε 
ενδιαφέρουσες συζητήσεις και να ανταλλάξουν απόψεις με τους ομιλητές σχετικά με το 
μέλλον του τομέα στην Κύπρο και την Ευρώπη.  

 
 
Σημειώσεις: 
Το περιεχόμενο αυτό προορίζεται για γενική ενημέρωση, και δεν μπορεί να αντικαταστήσει την 
εξειδικευμένη επαγγελματική συμβουλή. 
 
© 2016 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. 
 
H PwC Κύπρου στηρίζει τις επιχειρήσεις αλλά και τους ίδιους τους ανθρώπους ώστε να 
δημιουργήσουν την αξία που αναζητούν. Είμαστε μέλος του παγκόσμιου δικτύου της PwC που 
αποτελείται από περισσότερους από 208,000 ανθρώπους σε 157 χώρες.  Συνεργαζόμαστε στενά με 
τους πελάτες μας και δεσμευόμαστε να προσφέρουμε υψηλή ποιότητα στις Ελεγκτικές & 
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες αλλά και στις Φορολογικές και Νομικές Υπηρεσίες. Μοιραστείτε μαζί μας 
ότι σας απασχολεί. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε μας στο www.pwc.com/cy. 
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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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