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Το τρίτο πρόγραμμα Women Fit for Business ολοκληρώνεται με επιτυχία 

 Μια συνεργασία μεταξύ AIPFE Κύπρου - Γυναίκες της Ευρώπης, EY Κύπρου και 

Cyprus Institute of Marketing (CIM)  

 Το πρόγραμμα εκπαίδευσε 14 νεαρές, άνεργες απόφοιτες πανεπιστημίου   

 

Η AIPFE Κύπρου - Γυναίκες της Ευρώπης σε συνεργασία με την ΕΥ Κύπρου και το Cyprus 

Institute of Marketing (CIM) ολοκλήρωσαν με επιτυχία το τρίτο σε σειρά πρόγραμμα Women Fit 

for Business (WF4B). Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με την τελετή λήξης που έλαβε χώρα στις 

20 Νοεμβρίου 2019.   

Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί πρωτοβουλία της AIPFE Κύπρου - Γυναίκες της Ευρώπης και 

έγινε για πρώτη φορά το 2015. Φέτος, το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε με την πολύτιμη 

συνεργασία της ΕΥ Κύπρου και του CIM και διήρκησε από τον Απρίλιο μέχρι τον Νοέμβριο του 

2019. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποσκοπεί στο να ενδυναμώσει, να ενθαρρύνει και να 

συνδέσει νεαρές άνεργες απόφοιτες πανεπιστημίου, ενισχύοντας την αυτοπεποίθηση τους και 

ταυτόχρονα δίνοντας τους τις απαραίτητες δεξιότητες (hard & soft skills) έτσι ώστε να μπορούν 

να εισέλθουν ή να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας ή ακόμα και να ξεκινήσουν τη δική 

τους επιχείρηση. 

Η φετινή ομάδα αποφοίτων του προγράμματος αποτελείται από 14 φιλόδοξες κοπέλες, οι 

οποίες προέρχονται από διάφορα ακαδημαϊκά πεδία, από οικονομικά μέχρι τεχνολογία, 

μηχανική, γενετική και άλλα, αντανακλώντας έτσι και τα βασικά ενδιαφέροντα αυτής της γενιάς.  

Ο Γιάγκος Χατζηγιάννης, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του CΙM, δήλωσε: «Εμείς στο CIM 

είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με τα αποτελέσματα του προγράμματος WF4B και αισθανόμαστε 

περήφανοι που για τους τελευταίους 9 μήνες ήμασταν μέρος αυτού του όμορφου ταξιδιού. 

Είδαμε τις συμμετέχουσες του προγράμματος να αναπτύσσουν τις δεξιότητές τους και πιστεύω 

πως πλέον είναι καλύτερα εξοπλισμένες για μια πετυχημένη καριέρα».  

Σε σχολιασμό του για το πρόγραμμα WF4B, ο Χαράλαμπος Κωνσταντίνου, Συνέταιρος και 

Επικεφαλής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της ΕΥ Κύπρου, είπε: «Η ενδυνάμωση των γυναικών 
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και κατ’ επέκταση η προώθηση της διαφορετικότητας και της αποδοχής αποτελούν αξίες που 

βρίσκονται βαθιά στην κουλτούρα της ΕΥ, οδηγώντας μας έτσι στον απώτερο μας σκοπό: την 

οικοδόμηση ενός καλύτερου εργασιακού κόσμου. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, είχα την 

τύχη να γνωρίσω τις συμμετέχουσες και ως εκπαιδευτής. Μπορώ έτσι να επιβεβαιώσω την 

πρόοδό τους και το πως βελτιώθηκε η αυτοεκτίμηση τους, μέσα από τις πρόσθετες δεξιότητες 

που απέκτησαν, αλλά κυρίως από την ενδυνάμωση και την ενθάρρυνση να αναλογιστούν 

ποιες είναι και τι θέλουν να πετύχουν στη ζωή τους». 

«Η μεγαλύτερη συμβολή ενός ηγέτη είναι να δημιουργεί νέους ηγέτες, αυτός άλλωστε είναι και 

ο σκοπός της AIPFE Κύπρου, που είναι ένας οργανισμός που επικεντρώνεται στην γυναικεία 

ενδυνάμωση και επενδύει σε προγράμματα όπως το WF4B. Θέλουμε να δούμε περισσότερες 

γυναίκες σε θέσεις λήψης αποφάσεων, μιας και αυτό είναι απαραίτητο ώστε να επέλθει η 

αλλαγή στον τρόπο λειτουργίας του κόσμου μας. Ξεκινάμε προσπαθώντας να εμπνεύσουμε τη 

νεότερη γενιά γυναικών ηγετών να το απαιτήσουν αυτό και παρέχοντάς τους τα απαραίτητα 

εφόδια για να το κάνουν», δήλωσε η Πρόεδρος της AIPFE, Άννα Κουκκίδη Προκοπίου. 

Ως κύριος ομιλητής της βραδιάς, η Άντρεα Σολομονίδη, παρουσίασε το θέμα ‘Πώς να πετύχεις 

έχοντας πολλαπλές δυνατότητες’. Ως άνθρωπος με πάθος για τη μουσική, την πολιτική, τις 

επιχειρήσεις και την επιχειρηματικότητα, η ίδια παραδέχεται ότι ποτέ δεν αντιμετώπισε μόνο 

μια πρόκληση. «Ορισμένοι άνθρωποι δεν έχουν μόνο ένα πραγματικό κάλεσμα», είπε, 

προσθέτοντας ότι υπάρχουν άνθρωποι εκεί έξω που είναι προγραμματισμένοι να 

ακολουθήσουν αμέτρητες κλίσεις με επιτυχία. 

Η Θάλεια Ιακώβου, Υπεύθυνη Επικοινωνίας της AIPFE, συντόνισε την ομαδική συζήτηση που 

εκτυλίχθηκε ανάμεσα σε μερικές από τις απόφοιτες του WF4B. Η συζήτηση αυτή έδωσε την 

ευκαιρία στους παρευρισκόμενους να ακούσουν για τα ποικίλα θέματα που αναλύθηκαν κατά 

τη διάρκεια του προγράμματος.  

Η βραδιά ολοκληρώθηκε με την απονομή των διπλωμάτων στις απόφοιτες του Women Fit 4 

Business. 

-τέλος- 
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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 | 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- 

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

