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Δελτίο Τύπου 

Λευκωσία, 05 Αυγούστου 2020 

 

Η EY Κύπρου προσφέρει Καλοκαιρινά Προγράμματα Πρακτικής 

Άσκησης σε φοιτητές πανεπιστημίου 

Η ΕΥ συνεχίζει να επενδύει στη δυναμική, τις προοπτικές και τον ενθουσιασμό της νέας γενιάς, 

ιδιαίτερα μέσα από το δύσκολο περιβάλλον που δημιουργήθηκε ως συνέπεια της πανδημίας του 

COVID-19.  Μέσα από τα Καλοκαιρινά Προγράμματα Πρακτικής Άσκησης, προσφέρει για άλλη 

μια χρονιά την ευκαιρία σε 3 ομάδες 100 περίπου φοιτητών από Πανεπιστήμια της Κύπρου, του 

Ηνωμένου Βασιλείου και των ΗΠΑ να για να αποτελέσουν μέλος της οικογένειας EY και να 

παρακολουθήσουν και να συμμετάσχουν ενεργά σε πληθώρα δραστηριοτήτων και 

εκπαιδεύσεων σε όλα τα τμήματα της εταιρείας.  

Ο σκοπός της πρωτοβουλίας αυτής είναι η παροχή της δυνατότητας στους φοιτητές να έρθουν 

σε επαφή με τους επαγγελματίες του χώρου και να βιώσουν την εμπειρία της εργασίας σε ένα 

διεθνές εργασιακό περιβάλλον. Κατά την διάρκεια των 3 εβδομάδων της συμμετοχής τους οι 

φοιτητές έχουν μια μοναδική ευκαιρία να έχουν μια διαδραστική αλληλεπίδραση στον 

πραγματικό χώρο και χρόνο ενός Οργανισμού με παγκόσμια εμβέλεια, όχι μόνο με 

επαγγελματίες του είδους, αλλά και με φοιτητές από άλλα Πανεπιστήμια, ώστε να αναπτύξουν 

επαγγελματικές και κοινωνικές επαφές και άλλες δεξιότητες. 

Παράλληλα, οι φοιτητές έρχονται σε επαφή με νέες τεχνολογίες και καινοτόμες λύσεις, και 

αναλαμβάνουν έργα τα οποία διεκπεραιώνουν είτε ατομικά είτε σε μικρές ομάδες, 

αναπτύσσοντας με αυτό τον τρόπο πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας. Ταυτόχρονα, μέσα 

από μια σχέση αμοιβαίου οφέλους και με ισχυρή πίστη στις ικανότητες των νέων, η EY επενδύει 

στους επαγγελματίες του αύριο και δημιουργεί τα θεμέλια για μια πιθανή συνεργασία στο 

μέλλον. 
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Σχολιάζοντας την πρωτοβουλία για το πρόγραμμα καλοκαιρινής απασχόλησης, ο David Barker, 

Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥ Κύπρου και Corporate Finance Leader στο Τμήμα Συμβούλων 

Εταιρικής Στρατηγικής και Συναλλαγών για την περιφέρεια της Κεντρικής, Ανατολικής και 

Νοτιοανατολικής Ευρώπης και Κεντρικής Ασίας (CESA) της EY, ανέφερε: «Οι νέοι άνθρωποι και 

τα νέα ταλέντα είναι ανέκαθεν στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων της ΕΥ και γι’ αυτό 

επενδύουμε όλο και περισσότερο στην βελτίωση των υπηρεσιών εκπαίδευσης και ανάπτυξης 

που προσφέρουμε. Παρά την κρίση, αλλά και εξαιτίας αυτής, πιστεύουμε ακόμη πιο έντονα ότι η 

παροχή κατάρτισης σε νεαρά ταλέντα αποτελεί την πιο σημαντική επένδυση, καθώς θα 

οδηγήσει στη δημιουργία καλύτερων μελλοντικών επαγγελματιών, κάτι που συνάδει με τον 

σκοπό μας να συμβάλουμε στην οικοδόμηση ενός καλύτερου εργασιακού κόσμου».  

- τέλος - 
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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.  
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