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Δελτίο Τύπου 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Η Martha L. Ruiz διορίστηκε συνεπικεφαλής της ομάδας της PwC που 
είναι υπεύθυνη για τη διεξαγωγή της μυστικής ψηφοφορίας των όσκαρ  

 
Η PwC αναλαμβάνει για 81η συνεχόμενη χρονιά τη διατήρηση της μυστικότητας των 

ονομάτων των νικητών των όσκαρ 
 
 

Λος Άντζελες, 22 Ιανουαρίου 2015 – Η PwC ανακοίνωσε σήμερα ότι η Martha L. Ruiz ορίστηκε 
νέα συνεπικεφαλής της ομάδας των όσκαρ, στο πλευρό του Brian Cullinan, που θα επιβλέπει τη 
διαδικασία της μυστικής ψηφοφορίας των όσκαρ, αντικαθιστώντας τον επί χρόνια συνεπικεφαλής της 
ομάδας Rick Rosas. Αυτή θα είναι η 81η συνεχόμενη χρονιά που η PwC αναλαμβάνει τη διεξαγωγή της 
διαδικασίας της μυστικής ψηφοφορίας των όσκαρ για λογαριασμό της Aμερικανικής Ακαδημίας 
Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών (η Ακαδημία). 
 
Η Ruiz γίνεται μέλος μιας πολύ μικρής ομάδας partner της PwC που πάνω από ογδόντα χρόνια 
προστατεύει τα διασημότερα και ασφαλέστερα μυστικά στον κόσμο. Η Ruiz και ο Cullinan θα είναι οι 
μόνοι δύο άνθρωποι στον κόσμο που θα γνωρίζουν τα ονόματα των νικητών των όσκαρ πριν 
αποκαλυφθούν στη ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση του ABC την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2015, στις  4 
μ.μ. ώρα Ειρηνικού (Δευτέρα 2 π.μ. ώρα Ελλάδας).  
 
«Ο ρόλος της PwC στη διαδικασία της μυστικής ψηφοφορίας των όσκαρ αντανακλά τη μακραίωνη 
παράδοση της εταιρείας στην παροχή υπηρεσιών με αξιοπιστία και εμπιστευτικότητα», δήλωσε η 
Ruiz, partner στον τομέα παροχής φορολογικών υπηρεσιών σε εταιρείες του κλάδου ψυχαγωγίας, 
ΜΜΕ και επικοινωνίας και νεοδιορισθείσα συνεπικεφαλής της ομάδας της PwC που είναι υπεύθυνη 
για τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας των όσκαρ.  
 
 
«Η διαδικασία της μυστικής ψηφοφορίας των όσκαρ αποτελεί σύμβολο της ακεραιότητας και της 
αξιοπιστίας της PwC», δήλωσε ο Brian Cullinan, πρόεδρος του συμβουλίου των partner των εταιρειών 
του δικτύου στις ΗΠΑ, διευθύνων σύμβουλος του γραφείου της PwC στη Νότια Καλιφόρνια και 
συνεπικεφαλής της ομάδας ψηφοφορίας των όσκαρ από το 2014. «Κάθε χρόνο τα όσκαρ αποτελούν 
σημαντική πηγή περηφάνιας για τους ανθρώπους της PwC.» 
 
Η PwC επιβλέπει τη διαδικασία της ψηφοφορίας από κάθε άποψη: διασφαλίζει την αξιοπιστία και την 
ακεραιότητα της διαδικασίας της μυστικής ψηφοφορίας, έχει υπό την αποκλειστική της ευθύνη όλες 
τις ψήφους και την πινακοποίηση των αποτελεσμάτων και αναλαμβάνει την διατήρηση της 
μυστικότητας των αποτελεσμάτων. Ο Cullinan και η Ruiz διοικούν μια ομάδα έμπιστων και 
σχολαστικών λογιστών η οποία εφαρμόζει την ίδια μέθοδο καταμέτρησης ψήφων για δεκαετίες, 
επιτυγχάνοντας υψηλό επίπεδο ακρίβειας και εμπιστευτικότητας.  
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Αφού γίνει η τελική καταμέτρηση και πινακοποίηση από την PwC, οι Cullinan και Ruiz αποστηθίζουν 
τα ονόματα των νικητών ενώ ετοιμάζονται δύο βαλίτσες καθεμία εκ των οποίων περιέχει ένα πλήρες 
σετ φακέλων με τα ονόματα των νικητών των όσκαρ. Οι επικεφαλής της ομάδας ψηφοφορίας 
αναλαμβάνουν να μεταφέρουν ξεχωριστά ο καθένας από μια βαλίτσα στον χώρο της εκδήλωσης της 
απονομής των βραβείων, ακολουθώντας διαφορετικές μυστικές διαδρομές. Κατά τη διάρκεια της 
τηλεοπτικής μετάδοσης, οι Cullinan και Ruiz παραμένουν στα παρασκήνια και δίνουν τους φακέλους 
που περιέχουν τα ονόματα των νικητών στους παρουσιαστές των βραβείων πριν βγουν στη σκηνή. 
 
«Τα θεμέλια της μακροχρόνιας σχέσης μας με την PwC βασίζονται στην αξιοπιστία και την 
εμπιστοσύνη», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Ακαδημίας, Dawn Hudson. «Ανυπομονούμε να 
συνεργαστούμε με τη Martha, τον Brian και την PwC για πολλά ακόμη χρόνια».  
 
Οι υποψηφιότητες των όσκαρ άνοιξαν για τα μέλη της Ακαδημίας τη Δευτέρα, 29 Δεκεμβρίου 2014, 
και τα ονόματα των υποψήφιων νικητών ανακοινώθηκαν την Τρίτη, 15 Ιανουαρίου 2015. Οι τελικές 
κάλπες θα είναι διαθέσιμες την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2015, στις 8 π.μ. ώρα Ειρηνικού (6 μ.μ. 
ώρα Ελλάδας), ενώ οι κάλπες θα κλείσουν την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2015, στις 5 μ.μ. ώρα Ειρηνικού 
(Τετάρτη 3 π.μ. ώρα Ελλάδας). 
 
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το: www.pwc.com/balloting ή ακολουθείστε μας στο 
Twitter @PwC_EntComm. 
 
 

### 
 
 
Σχετικά με την PwC  
Οι εταιρείες μέλη του δικτύου της PwC βοηθούν επιχειρήσεις και ιδιώτες να δημιουργήσουν έργο 
που έχει την αξία που αναζητούν. Είμαστε ένα δίκτυο εταιρειών σε 157 χώρες με περισσότερα 
από 195.000 στελέχη, που δεσμεύονται να παραδίδουν ποιοτικό έργο στις ελεγκτικές, 
φορολογικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες που αναλαμβάνουν. Πείτε μας τι έχει αξία για σας 
και μάθετε ακόμα περισσότερα στην ιστοσελίδα μας www.pwc.com. 
 
Η επωνυμία ‘PwC’ αναφέρεται στο δίκτυο των εταιρειών μελών και/ή σε μία ή περισσότερες από 
τις εταιρείες μέλη, κάθε μία από τις οποίες αποτελεί μια ξεχωριστή νομική οντότητα. Για 
περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφθείτε το www.pwc.com/structure.  
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