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Η ΕΥ Κύπρου φιλοξένησε την ετήσια περιφερειακή συνάντηση του 

τμήματος Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Ανθρώπινου 

Δυναμικού της ΕΥ  

Τιμώντας τη συμπλήρωση ενός έτους από την σύσταση του τοπικού τμήματος Παροχής 

Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού (People Advisory Services – PAS), η  ΕΥ 

Κύπρου φιλοξένησε φέτος την ετήσια περιφερειακή συνάντηση των ηγετών του PAS.  Η 

συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 2 και 3 Οκτωβρίου 2019, στα κεντρικά γραφεία της ΕΥ στη 

Λευκωσία.  Στη συνάντηση συμμετείχαν 25 Συνεταίροι από τα τμήματα PAS που εντάσσονται 

στην περιφέρεια της Κεντρικής, Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης και Κεντρικής Ασίας 

(CESA).  Η περιφέρεια CESA είναι μία από τις 27 περιφέρειες της ΕΥ και μέρος της ευρύτερης 

περιοχής ΕΜΕΙΑ. Πρόκειται για την πιο ποικιλόμορφη, πολύπλοκη και πολυεθνική περιφέρεια 

της ΕΥ παγκόσμια. 

Η συνάντηση αποτέλεσε μια ιδανική πλατφόρμα για ενημέρωση και συζήτηση ανάμεσα στα 

στελέχη της ΕΥ, αναφορικά με τα ακόλουθα θέματα: 

► Το μέλλον των πρακτικών διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και κινητικότητας/ 

μετανάστευσης των εργαζομένων, και οι νέες τεχνολογικά εξελιγμένες υπηρεσίες που 

μπορούν να αναπτυχθούν από κοινού από τους επαγγελματίες του CESA PAS της EY 

► Τρόποι ευθυγράμμισης των προτεραιοτήτων και των προσφερόμενων υπηρεσιών PAS, 

διασφαλίζοντας ότι ο σκοπός της EY για την οικοδόμηση ενός καλύτερου εργασιακού 

κόσμου εξυπηρετείται από όλους τους Συνεταίρους του PAS και τις ομάδες τους. 

Ως οικοδεσπότης της συνάντησης, ο Παναγιώτης Θρασυβούλου, Συνέταιρος και Επικεφαλής 

του τμήματος Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού στην ΕΥ Κύπρου, 

σημείωσε: «Αισθάνομαι μεγάλη χαρά και τιμή που φιλοξενήσαμε στην Κύπρο τους 

συναδέλφους μας από την περιφέρεια της CESA. Αυτό το διήμερο είχαμε την ευκαιρία να 

αναλύσουμε τις θετικές προοπτικές του κλάδου μας καθώς και το μέλλον της εργασίας, των 

υπηρεσιών κινητικότητας και μετανάστευσης, και της διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού. Η 
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Σχετικά με την ΕΥ 

ΕΥ | Ελεγκτικές | Φορολογικές | Χρηματοοικονομικές | Συμβουλευτικές Υπηρεσίες 
 
Η ΕΥ κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως στον χώρο των ελεγκτικών, φορολογικών, χρηματοοικονομικών 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.  

 
-τέλος- 

συνάντησή μας πραγματοποιήθηκε με επιτυχία καθώς όχι μόνο συζητήσαμε και μοιραστήκαμε 

καλές πρακτικές αναφορικά με τις υπηρεσίες και τα θέματα που απασχολούν τους πελάτες 

μας, αλλά ταυτόχρονα ενισχύσαμε το δεσμό που έχουμε ως ευρύτερη ομάδα. Είμαι βέβαιος ότι 

είμαστε μέρος ενός δυνατού συνόλου που έχει πλήρη αίσθηση της κλίμακας της αγοράς μας, 

των προσφερόμενων υπηρεσιών και της εμπειρίας που κατέχει η EY. Η συνάντηση αυτή 

έδωσε ένα ισχυρό μήνυμα ότι οι Συμβουλευτικές Υπηρεσίες  Ανθρώπινου Δυναμικού της EY 

έχουν ένα λαμπρό μέλλον, τόσο στην Κύπρο όσο και στην ευρύτερη περιφέρεια της CESA.» 

  

-τέλος- 

https://www.ey.com/cy/en/home
https://twitter.com/EY_Cyprus
https://www.facebook.com/EYCyprus/
https://www.instagram.com/eycyprus/

