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Η PwC Ελλάδας περήφανη για την πρόκριση του Περικλή Ηλία στους Ολυμπιακούς 
Αγώνες του Ρίο 2016 ως εκπρόσωπος της χώρας μας στην ορεινή ποδηλασία 

 

Η PwC Ελλάδας συμμετείχε ενεργά στο πρόγραμμα της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής «Υιοθετήστε 

έναν αθλητή στο δρόμο για το Ρίο 2016» και τον Νοέμβριο του 2014 «υιοθέτησε» τον αθλητή ορεινής 

ποδηλασίας Περικλή Ηλία χορηγώντας τον καθ’όλη την διάρκεια της προετοιμασίας του για τους 

Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο 2016.  

Πρόσφατα, ο Περικλής μας έκανε υπερήφανους αφού μετά από μεγάλη προετοιμασία, δύσκολους αγώνες 

και πολύ προσπάθεια κατάφερε να κερδίσει την πρόκριση και να συμμετέχει στους Ολυμπιακούς Αγώνες 

του Ρίο 2016, εκπροσωπώντας την χώρα μας στο άθλημα της ορεινής ποδηλασίας.  

Ο Περικλής Ηλίας είναι ένας καταξιωμένος αθλητής, πρωταθλητής Ελλάδος στην ορεινή ποδηλασία 
που έχει κατακτήσει και την πρώτη θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα (στο αγώνισμα marathon) το 
2012. Πιστεύουμε ότι και στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο 2016 ο Περικλής θα έχει την ευκαιρία να 
αναδείξει τις πολλές δυνατότητές του και με την επιμονή που τον διακρίνει να ανταγωνιστεί με 
επιτυχία τους υπόλοιπους ποδηλάτες για να φτάσει όσο το δυνατόν ψηλότερα.  

Ευχόμαστε στον Περικλή Ηλία καλή επιτυχία στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο 2016! 

 

Η PwC έχει μεγάλη ευαισθησία σε θέματα κοινωνικής ευθύνης και θέλει να υποστηρίζει τους νέους και 
ταλαντούχους ανθρώπους να πραγματοποιούν τα όνειρά τους. Το πρόγραμμα κοινωνικής ευθύνης της 
PwC εστιάζει κυρίως στην υποστήριξη της νεανικής επιχειρηματικότητας μέσω mentoring και pro 
bono services, καθώς και στην υιοθέτηση περιβαλλοντικών πρακτικών με στόχο την μείωση του 
ενεργειακού αποτυπώματός της. 

 
Σχετικά με την PwC 

Στην PwC, στόχος μας είναι η δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης στην κοινωνία και η επίλυση 
σημαντικών προβλημάτων. Είμαστε ένα δίκτυο εταιρειών σε 157 χώρες με περισσότερα από 208.000 
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.gr. 
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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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