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ΕΥ: Έναρξη παγκόσμιου διαγωνισμού για νέους data scientists, για 

τη διαχείριση δασικών πυρκαγιών μέσω των data analytics και της 

Τεχνητής Νοημοσύνης 

 
 Ο παγκόσμιος διαγωνισμός 2021 Better Working World Data Challenge, 

προσκαλεί φιλόδοξους data scientists να καινοτομήσουν για να επιλύσουν μία 

από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει το περιβάλλον σήμερα 

 Τα μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης που θα αναπτυχθούν, θα στοχεύουν στην 

αποτελεσματικότερη αποτροπή απώλειας ζωών, περιουσιών και βιοποικιλότητας 

εξαιτίας των δασικών πυρκαγιών 

 Η Microsoft παρέχει, στο πλαίσιο του διαγωνισμού, την cloud πλατφόρμα Azure, 

για την ανάπτυξη αλγορίθμων από τους συμμετέχοντες 

 

Η EY ανακοινώνει την έναρξη του 2021 Better Working World Data Challenge, ενός παγκόσμιου 

διαγωνισμού για φιλόδοξους data scientists. Ο διαγωνισμός αποτελεί μέρος της δέσμευσης της 

EY να χρησιμοποιεί την καινοτομία και την τεχνολογία, για να επιλύσει μερικές από τις 

σημαντικότερες περιβαλλοντικές και κλιματικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο πλανήτης μας. 

Σκοπός του φετινού διαγωνισμού είναι η αξιοποίηση των data analytics και της Τεχνητής 

Νοημοσύνης, για την εύρεση λύσεων αποτελεσματικότερης διαχείρισης δασικών 

πυρκαγιών. 

Ο παγκόσμιος διαγωνισμός είναι ανοικτός σε φοιτητές πανεπιστημίου, καθώς και σε νέους με 

εργασιακή εμπειρία στο data science ή σχετικό επιστημονικό τομέα μικρότερη των δύο ετών, 

από όλον τον κόσμο, και την Κύπρο.  

https://www.ey.com/en_gl/careers/data-science-challenge
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H EY συνεργάζεται με τη Microsoft, η οποία θα προσφέρει την cloud πλατφόρμα Azure, για τις 

ανάγκες του διαγωνισμού. Οι συμμετέχοντες θα χρησιμοποιήσουν την πλατφόρμα, μαζί με 

δορυφορικές εικόνες από τη NASA, για να αναπτύξουν αλγόριθμους που θα βοηθήσουν τις 

ομάδες διαχείρισης δασικών πυρκαγιών να βελτιώσουν τη λήψη αποφάσεων στην πρώτη 

γραμμή, κατά τη διάρκεια αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών πυρκαγιάς. Αυτά τα μοντέλα θα 

περιλαμβάνουν δυνατότητες δημιουργίας χαρτών με περιοχές κινδύνου πυρκαγιάς ή πρόβλεψης 

της εξάπλωσής της. 

Κατά τη διάρκεια των τριών μηνών του διαγωνισμού, επαγγελματίες τεχνολογίας από την EY και 

τη Microsoft θα παραδώσουν webinars, για να θα βοηθήσουν τους συμμετέχοντες να 

κατανοήσουν τις διάφορες διεργασίες που θα κληθούν να αναλάβουν, καθώς και να 

εξοικειωθούν με το περιβάλλον του Azure, να αναπτύξουν νέες δεξιότητες και να τελειοποιήσουν 

τη δουλειά τους. Παράλληλα, ένα εκτεταμένο δίκτυο αρχών δασοπροστασίας, ομάδων 

γεωσκοπήσεων (earth observation), και επιστημονικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, θα παρέχουν 

τις εξειδικευμένες γνώσεις τους, για να υποστηρίξουν τους συμμετέχοντες στη δημιουργία 

θετικού αντίκτυπου, με τη βοήθεια των δεδομένων, της Τεχνητής Νοημοσύνης και της 

τεχνολογίας. 

Οι λύσεις που θα διακριθούν παγκοσμίως θα ανακοινωθούν τον Ιούλιο του 2021 και οι νικητές 

θα λάβουν χρηματικά έπαθλα. Στη χώρα μας, μετά την ολοκλήρωση του παγκόσμιου 

διαγωνισμού, η κυπριακή συμμετοχή με την υψηλότερη βαθμολογία θα έχει τη δυνατότητα να 

αποκτήσει εργασιακή εμπειρία στο τμήμα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της EY Κύπρου. 

Σε σχόλιο του σχετικά με το διαγωνισμό ο Χαράλαμπος Κωνσταντίνου, Συνέταιρος και 

Επικεφαλής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της ΕΥ Κύπρου, δήλωσε: «Στην EY παραμένουμε 

πιστοί στη δέσμευσή μας για την οικοδόμηση ενός καλύτερου εργασιακού κόσμου. Πιστεύουμε 

ακράδαντα ότι η τεχνολογία σήμερα μας παρέχει τα εργαλεία για να το επιτύχουμε. Ο 

παγκόσμιος διαγωνισμός που μόλις ανακοινώσαμε, στον οποίο συμμετέχει και η EY Κύπρου, 

επιδιώκει να αντιμετωπίσει το μεγάλο ζήτημα των ανεξέλεγκτων πυρκαγιών, που αποτελεί 

κορυφαία ανησυχία για όλους μας εδώ στην Κύπρο. Πιστεύουμε ότι αυτή η πρωτοβουλία θα 

συμβάλει στην ευαισθητοποίηση για την ανάγκη να δουλέψουμε όλοι μαζί για ένα βιώσιμο 

μέλλον. Θα δώσει επίσης την ευκαιρία στους αυριανούς επιστήμονες των δεδομένων (data 
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scientists) να εξασκήσουν τις δεξιότητές τους στην ανάλυση δεδομένων και την τεχνητή 

νοημοσύνη, συμβάλλοντας παράλληλα στην αντιμετώπιση μιας μεγάλης περιβαλλοντικής 

πρόκλησης». 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό, καθώς και για να δηλώσουν 

συμμετοχή, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται το ey.com/datasciencechallenge. 

Η πλατφόρμα για τις αιτήσεις συμμετοχής θα παραμείνει ανοικτή έως τις 15 Ιουνίου 2021. 

- τέλος - 

 

 

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- 
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