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Δελτίο Τύπου 

Λευκωσία, 5 Νοεμβρίου 2021 

 

Η EY Κύπρου υιοθετεί υβριδικό μοντέλο εργασίας 

Η EY ανακοίνωσε ότι προχώρησε στην καθιέρωση ενός υβριδικού μοντέλου εργασίας, 

σύμφωνα με τη πάγια εταιρική της κουλτούρα ευέλικτης εργασίας, που έχει υιοθετήσει εδώ και 

πολλά χρόνια, και πριν την πανδημία. 

Μετά το ξέσπασμα της πανδημίας, και με βάση τα υγειονομικά πρωτόκολλα και τις κυβερνητικές 

οδηγίες, η EY είχε ενθαρρύνει τους ανθρώπους της να εργάζονται από το σπίτι, παρότι τα 

γραφεία της παρέμειναν ανοιχτά για όσους έπρεπε να εργαστούν από το γραφείο. 

Καθώς η ζωή επιστρέφει σταδιακά στο «φυσιολογικό» με την πλειοψηφία του πληθυσμού να 

έχει εμβολιαστεί και έναν χαμηλό αριθμό θετικών κρουσμάτων COVID-19, η EY προχωρά στην 

καθιέρωση ενός υβριδικού μοντέλου εργασίας. Έτσι, από τη Δευτέρα 18 Οκτωβρίου, η EY 

συνιστά στους ανθρώπους της να επισκέπτονται, είτε τα γραφεία της είτε τα γραφεία των 

πελατών της, τουλάχιστον δύο ημέρες την εβδομάδα, τηρώντας πάντα τις τρέχουσες απαιτήσεις 

ως προς τις αποστάσεις ασφαλείας.  

Το νέο, ευέλικτο και χωρίς αποκλεισμούς υβριδικό μοντέλο εργασίας έχει σχεδιαστεί για να 

εξυπηρετεί τις προτιμήσεις των ανθρώπων της EY, καλύπτοντας ταυτόχρονα τις εξελισσόμενες 

επιχειρησιακές ανάγκες ενός συνεχώς μεταβαλλόμενου κόσμου εργασίας. Ενθαρρύνει τη 

ομαδικότητα και την ευελιξία και θα συμβάλει στην εξασφάλιση υψηλού επιπέδου εξυπηρέτησης 

πελατών. Οι λειτουργικές πτυχές αυτού του νέου μοντέλου εργασίας θα βελτιστοποιηθούν τους 

επόμενους μήνες, με βάση τα σχόλια των ανθρώπων και των πελατών της EY, για να 

διασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή ισορροπία μεταξύ της εργασίας στο γραφείο, στις 

εγκαταστάσεις των πελατών και στο σπίτι. 
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Σχολιάζοντας την εισαγωγή του νέου υβριδικού μοντέλου εργασίας, ο Ronald Attard, Country 

Managing Partner της EY Κύπρου, δήλωσε: «Οι άνθρωποί μας βρίσκονται στην καρδιά όλων 

όσων κάνουμε. Η δύναμή μας και η ηγετική μας θέση στην αγορά βασίζονται στους ανθρώπους 

μας και πιστεύουμε ότι αυτό το νέο μοντέλο θα επιτρέψει την καλύτερη δυνατή εμπειρία για εμάς 

και τους πελάτες μας. Στην EY, έχουμε προωθήσει την ευέλικτη εργασία για πολλά χρόνια πριν 

από τον COVID-19 και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Αυτό βασίζεται σε μια κουλτούρα 

εμπιστοσύνης προς τους ανθρώπους μας. Η πανδημία ανέδειξε με σαφή τρόπο τα 

πλεονεκτήματα της ευελιξίας και είναι πλέον καιρός να οικοδομήσουμε μια νέα εργασιακή 

πραγματικότητα, συνδυάζοντας τα καλύτερα στοιχεία από τον κόσμο πριν και μετά τον COVID-

19, δίνοντας πάντα προτεραιότητα στην υγεία και την ασφάλεια, ενώ μεγιστοποιούμε τα οφέλη 

για τους ανθρώπους και τους πελάτες μας». 

-τέλος- 
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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.  
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