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Δελτίο Τύπου 

Λευκωσία, 13 Ιουλίου 2020 

Η ΕΥ Κύπρου και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου υπογράφουν 

πρωτόκολλο συνεργασίας  

Η ΕΥ Κύπρου και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, υπέγραψαν πρωτόκολλο 

συνεργασίας, τη Δευτέρα 6 Ιουλίου, στην Λεμεσό, με σκοπό την παροχή και ανταλλαγή 

τεχνογνωσίας σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος. To πρωτόκολλο συνυπέγραψαν ο Χαράλαμπος 

Κωσταντίνου, Συνέταιρος και Επικεφαλής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της ΕΥ Κύπρου, και ο 

Καθηγητής Παναγιώτης Ζαφείρης, Πρύτανης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου. 

Η συμφωνία καλύπτει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, οι κυριότερες από τις οποίες αφορούν 

κοινές πολιτιστικές, επιστημονικές, εκπαιδευτικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες, 

συμβουλευτικές/ επιστημονικές υπηρεσίες, κατάρτιση και υποβολή προτάσεων για κοινή 

συμμετοχή σε ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα, πτυχιακές και μεταπτυχιακές 

διατριβές και εργασίες στα πλαίσια μαθημάτων. Προβλέπει επίσης την τοποθέτηση φοιτητών σε 

εργασιακούς χώρους (πρακτική άσκηση), χορήγηση υποτροφιών με τη μορφή κάλυψης 

διδάκτρων σε μεταπτυχιακούς φοιτητές ή/και χρηματικών βραβείων σε φοιτητές του Τμήματος 

Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας. 

Σχολιάζοντας την υπογραφή του πρωτοκόλλου συνεργασίας, ο Χαράλαμπος Κωνσταντίνου, 

Συνέταιρος και Επικεφαλής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της ΕΥ Κύπρου, δήλωσε: «Είμαστε 

ιδιαίτερα χαρούμενοι και προσβλέπουμε σε μια γόνιμη συνεργασία με το Τεχνολογικό 

Πανεπιστήμιο Κύπρου. Η υπογραφή αυτού του πρωτοκόλλου συνάδει με το όραμα μας να 

δημιουργήσουμε έναν καλύτερο εργασιακό κόσμο και να συνεισφέρουμε στην κοινωνία. Μαζί με 

τους συνεργάτες μας από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου στοχεύουμε, ανάμεσα σε άλλα, 

να συμμετάσχουμε σε κοινά ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα που θα έχουν κοινωνικό 

αντίκτυπο, καθώς και σε κοινές πολιτιστικές, επιστημονικές, εκπαιδευτικές εκδηλώσεις και 
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δραστηριότητες. Στοχεύουμε επίσης στην τοποθέτηση φοιτητών σε προγράμματα πρακτικής 

εξάσκησης (internship programs).» 

- 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.  

 
 

-τέλος- 
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