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Δελτίο Τύπου 

Λευκωσία, 3 Φεβρουαρίου 2021 

 

Η EY ανακηρύχθηκε ως ο κορυφαίος πάροχος υπηρεσιών 

ανθρώπινου δυναμικού, από την HFS Research 

 Η EY αναγνωρίστηκε, επίσης, ως ηγέτης στην καινοτομία, ενώ διακρίθηκε και για τη 

θετική ανταπόκριση που λαμβάνει από τους πελάτες 

 Η διάκριση αυτή αναδεικνύει την ανθρωποκεντρική προσέγγιση της EY στην παροχή 

υπηρεσιών και λύσεων εμπειρίας εργαζομένων 

 

Η HFS Research ανακήρυξε την EY ως τον κορυφαίο πάροχο υπηρεσιών ανθρώπινου 

δυναμικού παγκοσμίως, στην έκθεσή της, Employee Experience Services 2020 HR 

Transformation and Strategy. 

Το τμήμα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού της EY, το οποίο βοηθά τις 

επιχειρήσεις να εφαρμόσουν αποτελεσματικά την ατζέντα ανθρώπινου κεφαλαίου τους, ως 

μέρος μιας ολοκληρωμένης επιχειρηματικής στρατηγικής, διακρίθηκε για τις υπηρεσίες που 

παρέχει και την εκτέλεσή τους, τις καινοτόμες προσεγγίσεις που υιοθετεί, καθώς και τη θετική 

ανταπόκριση που λαμβάνει από τους πελάτες. 

Οι οργανισμοί που συμπεριελήφθησαν στην κατάταξη Top 10 της HFS Research, 

αξιολογήθηκαν με βάση τρία κριτήρια: τη «Φωνή του Πελάτη» (Voice of the Customer), την 

«Ικανότητα Εκτέλεσης» (Ability to Execute) και τη «Δυνατότητα για Καινοτομία» (Innovation 

Capability). 

Τα πλεονεκτήματα της ΕY, που αναφέρει η έκθεση, περιλαμβάνουν: 

• Την ικανότητά της να βοηθά τους πελάτες να σκέφτονται διαφορετικά, να 

ενσωματώνει τις τρέχουσες κορυφαίες πρακτικές στις υπηρεσίες της και να 

https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/en_gl/home-index/hfs-top-10-employee-experience-services-2020-ey-excerpt.pdf
https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/en_gl/home-index/hfs-top-10-employee-experience-services-2020-ey-excerpt.pdf
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δημιουργεί καινοτόμες λύσεις για τον εντοπισμό κινδύνων, αλλά και πιθανών 

ευκαιριών 

• Τη δυνατότητά της να λειτουργεί οριζόντια, μέσω της παροχής υπηρεσιών 

ανθρώπινου δυναμικού που καλύπτουν τις επιχειρήσεις στο σύνολό τους, στοιχείο 

βασικό για τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας 

• Την περιφερειακή γεωγραφική εστίασή της, η οποία εξασφαλίζει ότι οι κρίσιμες 

δεξιότητες των επαγγελματιών της είναι ευρέως διαθέσιμες στις επιμέρους αγορές, 

αξιοποιώντας το δίκτυο και τους πόρους του παγκόσμιου οργανισμού της EY 

• Ένα εσωτερικό τμήμα που εισάγει αποδεδειγμένες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού 

στην αγορά, όπως η λύση EY PX360, που αναπτύχθηκε μέσω των πλατφορμών 

SAP® SuccessFactors® και Qualtrics, η οποία επιτρέπει στις επιχειρήσεις να 

αντλούν δεδομένα εμπειρίας και επιχειρησιακά δεδομένα από πολλαπλά 

πληροφοριακά συστήματα, αποκτώντας, σε πραγματικό χρόνο, πληροφορίες σχετικά 

με την εμπειρία που απολαμβάνουν, τόσο οι υπάλληλοι, όσο και οι εξωτερικοί τους 

συνεργάτες.  

 

Σχολιάζοντας τη διάκριση της EY, ο Παναγιώτης Θρασυβούλου, Συνέταιρος και Επικεφαλής 

Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού της EY Κύπρου, ανέφερε: «Η επιλογή μας 

από την HFS Research αποτελεί πολύ ουσιαστική αναγνώριση για όλους εμάς στην ΕΥ. Με την 

εκδήλωση της πανδημίας οι διευθύνσεις ανθρώπινου δυναμικού βρέθηκαν στο επίκεντρο της 

προσοχής των επιχειρήσεων, καθώς κατέστη σαφές ότι από τον ανθρώπινο παράγοντα 

εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό η ανθεκτικότητα και η ικανότητά τους να προσαρμοστούν στα νέα 

δεδομένα. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, είναι σημαντικό να στηρίξουμε τις επιχειρήσεις και 

να τις βοηθήσουμε να διαχειριστούν αποτελεσματικά τα θέματα διαχείρισης απόδοσης, 

οργανωτικού σχεδιασμού, παρακίνησης αλλά και υγείας & ευεξίας των εργαζομένων τους». 

- τέλος - 

 

 

 

https://www.ey.com/en_gl/news/2019/09/ey-collaborates-with-sap-successfactors-and-qualtrics-on-differentiated-employee-experience-solution#:~:text=The%20EY%20PX360%20Platform%20expands%20on%20the%20leading,about%20the%20experience%20of%20employees%20and%20contingent%20workers.
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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 | Στρατηγικές & Συναλλακτικές | Συμβουλευτικές Υπηρεσίες 
 
Η ΕΥ κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως στον χώρο των ελεγκτικών, φορολογικών, στρατηγικών & συναλλακτικών 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- 

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

