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Η EY και πάλι ελκυστικότερος εργοδότης στον τομέα παροχής 

συμβουλευτικών υπηρεσιών ενώ βελτιώνει τη θέση της στην κατάταξη 

των «Καλύτερων Εταιρειών για Εργασία Παγκοσμίως» 

 Οι φοιτητές επιλέγουν την EY ως τον No. 1 ελκυστικότερο εργοδότη στον τομέα 

παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, σύμφωνα 

με την έρευνα της Universum 

 Η έρευνα της Universum κατατάσσει την EY ως τον δεύτερο ελκυστικότερο 

εργοδότη γενικά  

 Η EY βελτιώνει επίσης τη θέση της στην κατάταξη του 2019 για τις «Καλύτερες 

Εταιρείες για Εργασία Παγκοσμίως»  

 

Η EY είναι, για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, ο κορυφαίος εργοδότης στον τομέα των 

συμβουλευτικών υπηρεσιών, σύμφωνα με την ετήσια κατάταξη της Universum για το 2019, για 

τους «Ελκυστικότερους Εργοδότες Παγκοσμίως», ενώ συγχρόνως βρίσκεται πλέον και στη 

δεύτερη θέση μεταξύ των ελκυστικότερων εργοδοτών συνολικά, από την τρίτη θέση που 

κατείχε μέχρι πέρσι. Η κατάταξη του 2019 βασίζεται σε μια έρευνα, στην οποία συμμετείχαν 

247.235 φοιτητές διοίκησης επιχειρήσεων, μηχανικής και πληροφορικής από κορυφαία 

ακαδημαϊκά ιδρύματα των 12 μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου.  

Η EY κατέγραψε τις καλύτερες επιδόσεις έναντι άλλων εταιρειών επαγγελματικών υπηρεσιών 

στους τομείς της επαγγελματικής κατάρτισης και ανάπτυξης και τις ευκαιρίες ανάληψης 

απαιτητικών εργασιών, ενώ οι φοιτητές εκτιμούν ότι αποτελεί μια καλή αναφορά για τη 

μελλοντική τους σταδιοδρομία. Η EY κατέλαβε την πρώτη θέση στον τομέα των 

επαγγελματικών υπηρεσιών σε τέσσερις χώρες: την Κίνα, τη Γαλλία, τη Ρωσία και την Ινδία. 

Η EY περιλαμβάνεται επίσης για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά στην κατάταξη των «Καλύτερων 

Εταιρειών για Εργασία Παγκοσμίως», με βάση την ψήφο των ανθρώπων της ΕΥ, φθάνοντας 

στην 7η θέση έχοντας βελτιώσει τη θέση της κατά 12 θέσεις. Οι επιχειρήσεις που 
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περιλαμβάνονται στην κατάταξη αυτή κρίνεται ότι ακολουθούν πρακτικές και πολιτικές οι 

οποίες στηρίζουν μια κουλτούρα εμπιστοσύνης. 

Η EY έχει επενδύσει περίπου 530 εκατ. δολάρια στην εκπαίδευση, ενώ έχουν 

πραγματοποιηθεί περισσότερες από 14 εκατ. ώρες εκμάθησης, με συνεχή εστίαση στην 

εκπαίδευση σε θέματα αναδυόμενων τεχνολογιών σε όλο το εύρος της επιχείρησης. 

Η ΕΥ έχει εισάγει νέα προγράμματα, για την προετοιμασία για το μέλλον της εργασίας, 

συμπεριλαμβανομένου του LEAD – ενός νέου παγκόσμιου μοντέλου για την εξέλιξη της 

σταδιοδρομίας και την απόδοση – καθώς και ένα εξωτερικά διαπιστευμένο και αναγνωρισμένο 

από τον κλάδο πρόγραμμα πιστοποίησης, γνωστό ως EY Badges. Το πρόγραμμα βοηθά τους 

ανθρώπους της EY να καλλιεργήσουν δεξιότητες σχετικά με τις αναδυόμενες τεχνολογίες, την 

καινοτομία και τους τομείς εξειδίκευσής τους. Αυτή τη χρονιά, έχουν ξεκινήσει περισσότερα 

από 50.000 badges, ενώ έχουν αποκτηθεί περισσότερα από 10.000, με πιο συνήθη μέχρι 

σήμερα τα badges στο data visualization και την αυτοματοποίηση ρομποτικών διαδικασιών 

(RPA).  

Η ΕΥ απασχολεί σήμερα περισσότερους από 284.000 ανθρώπους σε περισσότερες από 150 

χώρες, με συνολικά παγκόσμια έσοδα ύψους 36,4 δις δολάρια.  

Σχολιάζοντας τη νέα αυτή διάκριση της ΕΥ, ο κ. Σταύρος Παντζαρής, Διευθύνων Σύμβουλος 

της ΕΥ Κύπρου, δήλωσε: «Η ετήσια κατάταξη της Universum επιβεβαιώνει για μία ακόμη φορά 

ότι οι φοιτητές σε όλον τον κόσμο, καθώς και οι ίδιοι οι άνθρωποι μας, βλέπουν την EY ως μια 

εταιρεία που προσφέρει μια εξαιρετική εμπειρία σταδιοδρομίας. Δουλεύουμε σκληρά για να 

δημιουργήσουμε μια κουλτούρα που αναγνωρίζει και επιβραβεύει το ανθρώπινο ταλέντο, τη 

δημιουργική σκέψη, την επιδίωξη της καινοτομίας και τη δέσμευση για ποιότητα. Αυτό αποτελεί 

προϋπόθεση για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης και τη δημιουργία αξίας για τους πελάτες μας, 

καθώς τους βοηθούμε να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο 

επιχειρηματικό περιβάλλον». 

-τέλος- 

 

 

 

 

 



A member firm of Ernst & Young Global Limited 

 

 

 

[Universum Best Place to Work] 

Page 3 

Για περισσότερες πληροφορίες:  

Ειρήνη Χαρίτου  
EY Brand, Marketing & Communications  
+357 2220 9999  
Irene.Charitou@cy.ey.com  
Website: www.ey.com/cy 
Twitter: @EY_Cyprus │ Facebook: @EYCyprus │ Instagram: eycyprus 

 

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.  

 
 

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

