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ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΗΚΑΝ
ΩΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ ΣΤΙΣ ΕΤΕΡΙΕΣ PwC ΚΑΙ EY
Μετά τις πρόσφατες ανακοινώσεις των δυο εταιριών για τις προαγωγές, 3 απόφοιτοι της
Σχολής μας διορίστηκαν ως Συνέταιροι, από την 1η Ιουλίου 2018!
Τρεις απόφοιτοι της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Κύπρου,
διορίστηκαν ως Συνέταιροι στις ελεγκτικές εταιρίες PwC και ΕΥ. Συγκεκριμένα οι Χαράλαμπος
Σεργίου (απόφοιτος του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής) και Μιχάλης Στεφάνου
(απόφοιτος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης) αναλαμβάνουν
καθήκοντα Συνεταίρου στην PwC Κύπρου και ο Χαράλαμπος Κωνσταντίνου (απόφοιτος του
Τμήματος Οικονομικών) στην EY από 1η Ιουλίου 2018, σύμφωνα με πρόσφατες ανακοινώσεις
για τις προαγωγές των εν λόγω εταιριών.
Ο Χαράλαμπος Σεργίου είναι απόφοιτος του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του
Πανεπιστημίου Κύπρου. Είναι μέλος του Institute of Chartered Accountants in England and
Wales (ICAEW) και του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ). Ειδικεύεται σε
θέματα διεθνούς φορολογίας και στην αντιμετώπιση φορολογικών ζητημάτων που προκύπτουν
από διασυνοριακές συναλλαγές και συγχωνεύσεις. Επιπρόσθετα, έχει εκτεταμένη εμπειρία στην
παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε πολυεθνικές εταιρείες, οι οποίες δραστηριοποιούνται
στους τομείς των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, των ακινήτων και της ενέργειας. Κατά την
περίοδο 2012-2013, αποσπάστηκε στην PwC Ρωσίας, όπου εργάστηκε ως Υπεύθυνος της
Υπηρεσίας Φορολογικού Ελέγχου της Κύπρου στη Διεθνή Ομάδα Διάρθρωσης Φορολογικών
Υπηρεσιών της PwC Μόσχας. Είναι επίσης μέλος της βασικής ομάδας Σ&Ε και Διεθνών
Φορολογικών Υπηρεσιών της PwC Κύπρου, όπου συμμετέχει σε διάφορες διαρθρώσεις, έργα
δέουσας επιμέλειας, καθορισμού τιμών και φορολογικών σχεδιασμών.
Ο Μιχάλης Στεφάνου είναι απόφοιτος του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας
Διοίκησης του Πανεπιστημίου Κύπρου. Εντάχθηκε στην PwC Κύπρου το 2004 και είναι μέλος του
Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW). Εργάζεται στο Τμήμα

Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της PwC από το 2008, έπειτα από έναν χρόνο απόσπασης στην PwC
Αθήνας, όπου ειδικεύτηκε στην παροχή υπηρεσιών δέουσας επιμέλειας. Είναι μέλος της
Ευρωπαϊκής ομάδας της PwC που παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα που άπτονται
της διαχείρισης δανειακών χαρτοφυλακίων και διαθέτει ευρεία εμπειρία στον τραπεζικό τομέα
τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό. Έχει επίσης συμμετάσχει στις επιτροπές
Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών του Ινστιτούτου
Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ).
Ο Χαράλαμπος Κωνσταντίνου ηγείται του τμήματος Συμβουλευτικών Υπηρεσιών στην EY
Κύπρου. Με περισσότερα από 15 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας, έχει εργαστεί μεταξύ άλλων
ως λέκτορας στο University of Edinburg για δύο χρόνια καθώς και για δέκα χρόνια ως σύμβουλος
σε πολυεθνικές εταιρείες όπως την ΕΥ, Standard and Poor’s και Duff & Phelps. Έχει εκτεταμένη
εμπειρία σε διάφορους τομείς όπως διαχείρισης ρίσκου, κανονιστικών διατάξεων,
αναδιοργανώσεων, επιχειρησιακών αναδιαρθρώσεων, στρατηγικής, εταιρικών αποτιμήσεων
και αποτιμήσεων άυλων περιουσιακών στοιχείων. Ο Χαράλαμπος κατέχει διδακτορικό στον
τομέα του Finance από το πανεπιστήμιο του Cambridge, μεταπτυχιακό σε Economics and
Finance από το πανεπιστήμιο του Warwick και πτυχίο στα Οικονομικά από το Πανεπιστήμιο
Κύπρου.
Το προσωπικό της Σχολής τους εύχεται κάθε επιτυχία στα νέα τους καθήκοντα.
Ακόμα μια απόδειξη του άριστου επιπέδου εκπαίδευσης που λαμβάνουν οι φοιτητές μας!

