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Η ΕΥ Κύπρου συμμετείχε στο Cyprus Professional Services Conference
Η EY Κύπρου και η Προύντζος & Προύντζος Δ.Ε.Π.Ε. – EY Law, συμμετείχε στο Cyprus
Professional Services Conference, που πραγματοποιήθηκε στις 20 Μαΐου 2021, στο Hilton
Λευκωσίας. Το Συνέδριο, που διοργανώθηκε από την IMH, επικεντρώθηκε στο ζήτημα της
αποκατάστασης της φήμης της Κύπρου και της εξεύρεσης ενός νέου μοντέλου ανάπτυξης για
τον τομέα των επαγγελματικών υπηρεσιών.
Τα θέματα που καλύφθηκαν από τους ομιλητές στην εκδήλωση περιελάμβαναν την
ανταγωνιστικότητα των παρόχων επαγγελματικών υπηρεσιών της Κύπρου, την ελκυστικότητα
των υπηρεσιών της Κύπρου στην παγκόσμια αγορά, το μέλλον των παρόχων επαγγελματικών
υπηρεσιών καθώς και την ανάγκη για ένα νέο επιχειρηματικό μοντέλο που θα επιτρέψει στον
κλάδο των επαγγελματικών υπηρεσιών στην Κύπρο να συνεχίσει να αναπτύσσεται.
Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ανώτερα στελέχη λογιστικών, ελεγκτικών,
φορολογικών και νομικών εταιρειών, εταιρειών επιχειρηματικών συμβούλων, καθώς και
τραπεζών και άλλων χρηματοπιστωτικών οργανισμών.
Ο Σταύρος Παντζαρής, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΥ Κύπρου, συμμετείχε σε
συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα: Το φορολογικό και λογιστικό επάγγελμα σε
σταυροδρόμι: Ένα νέο μοντέλο εξυπηρέτησης για διεθνείς επιχειρήσεις. Ο κ. Παντζαρής
επικεντρώθηκε στις πέντε βασικές προτεραιότητες και προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι
επιχειρήσεις σήμερα και τις νέες ευκαιρίες που δημιουργούν για τους παρόχους
επαγγελματικών υπηρεσιών.
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Η Άντρια Κουκούνη, Διευθύντρια Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών, Αμοιβαίων Κεφαλαίων και
Κεφαλαιαγορών στην Προύντζος & Προύντζος Δ.Ε.Π.Ε. – EY Law, συμμετείχε σε συζήτηση
στρογγυλής τραπέζης με θέμα Το μέλλον του τομέα των επενδυτικών κεφαλαίων της
Κύπρου, εστιάζοντας στον τρόπο διαχείρισης του πρόσφατου κινδύνου φήμης για την Κύπρο
και την αποκατάσταση της επιχειρηματικής της εικόνας παγκοσμίως.
Σχολιάζοντας την εκδήλωση, ο Σταύρος Παντζαρής σημείωσε: «Ο τομέας των επαγγελματικών
υπηρεσιών και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη όπως οι λογιστικές, ελεγκτικές, φορολογικές και
νομικές εταιρείες, έχουν εξελιχθεί στη διάρκεια των τελευταίων ετών σε βασικό πυλώνα της
κυπριακής οικονομίας. Οι αναδυόμενες οικονομικές, κοινωνικές, ρυθμιστικές και τεχνολογικές
τάσεις, καθώς και οι αυξανόμενες απαιτήσεις των επενδυτών και των ενδιαφερομένων μερών,
δημιουργούν νέες προκλήσεις για τις επιχειρήσεις, αλλά και νέες ευκαιρίες υπηρεσιών για τους
επαγγελματίες που ασχολούνται με αυτόν τον τομέα. Για να συνεχίσει να αναπτύσσεται και να
εξυπηρετεί τους πελάτες του, ο τομέας πρέπει να δημιουργήσει ένα νέο επιχειρηματικό μοντέλο
διευρύνοντας παράλληλα, νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες, νέες γεωγραφικές αγορές και ροές
εσόδων».
- τέλος -
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Σχετικά με την ΕΥ
ΕΥ | Ελεγκτικές | Φορολογικές | Στρατηγικές & Συναλλακτικές | Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
Η ΕΥ κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως στον χώρο των ελεγκτικών, φορολογικών, στρατηγικών & συναλλακτικών και
συμβουλευτικών υπηρεσιών. Η βαθιά γνώση και η ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουμε συμβάλουν στην
οικοδόμηση εμπιστοσύνης στις κεφαλαιαγορές και τις οικονομίες σε ολόκληρο τον κόσμο. Δημιουργούμε ηγετικά
στελέχη που συνεργάζονται για να τηρήσουν τις υποσχέσεις μας προς όλους τους εταίρους μας. Mε τον τρόπο αυτό
συμβάλλουμε σημαντικά στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου για τους ανθρώπους μας, για τους πελάτες μας και
για τις κοινωνίες μας.
Το λογότυπο EY αφορά μία ή περισσότερες από τις εταιρείες μέλη της Ernst & Young Global Limited, καθεμία από τις
οποίες αποτελεί ξεχωριστή νομική οντότητα. Η Ernst & Young Global Limited είναι μια βρετανική εταιρεία
περιορισμένης ευθύνης, δεν παρέχει υπηρεσίες σε πελάτες. Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που η εταιρεία
συλλέγει και χρησιμοποιεί προσωπικά δεδομένα καθώς και την περιγραφή των δικαιωμάτων που έχουν τα άτομα
βάσει της νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων, είναι διαθέσιμα μέσω του ey.com/privacy. Για περισσότερες
πληροφορίες για τον οργανισμό μας, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.ey.com.

