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Δελτίο Τύπου 

Λευκωσία, 12 Μαΐου 2022 

 

Η EY Κύπρου προσφέρει Καλοκαιρινά Προγράμματα Πρακτικής 

Άσκησης σε φοιτητές πανεπιστημίου και μαθητές λυκείου 

 Το νέο Future Skills Summership θα βοηθήσει μαθητές λυκείου να εξερευνήσουν 

πιθανές επαγγελματικές σταδιοδρομίες 

Η ΕΥ Κύπρου συνεχίζει να επενδύει στη νεότερη γενιά, προσφέροντας σε φοιτητές την ευκαιρία 

να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους μέσω των Καλοκαιρινών Προγραμμάτων Πρακτικής Άσκησης. 

Όπως και τα προηγούμενα χρόνια, αυτό το καλοκαίρι η EY Κύπρου θα δώσει την ευκαιρία σε 

περίπου 100 φοιτητές από την Κύπρο, την Ευρώπη, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ να 

συμμετάσχουν σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων και εκπαιδευτικών μαθημάτων σε όλα τα 

τμήματα της Εταιρείας. 

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία, κατά τη διάρκεια του Προγράμματος Πρακτικής 

Άσκησης, διάρκειας τριών εβδομάδων, να εμπλακούν και να αλληλεπιδράσουν στην πράξη με 

επαγγελματίες της EY, καθώς και με άλλους φοιτητές από διαφορετικά Πανεπιστήμια, να 

εργαστούν σε ένα απαιτητικό διεθνές εργασιακό περιβάλλον και να βελτιώσουν τις 

επαγγελματικές και κοινωνικές τους δεξιότητες. Παράλληλα, οι φοιτητές θα μυηθούν σε νέες 

τεχνολογίες και καινοτόμες λύσεις και θα αναλάβουν έργα είτε ατομικά είτε σε μικρές ομάδες, 

αναπτύσσοντας με αυτόν το τρόπο πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας. 

Για πρώτη φορά φέτος, η EY παρουσιάζει το Future Skills Summership, ένα νέο πρόγραμμα 

καλοκαιρινής πρακτικής άσκησης, που απευθύνεται ειδικά σε μαθητές λυκείου. Οι 

συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ασχοληθούν με θέματα που δεν καλύπτονται συνήθως 

στα σχολεία, να γνωρίσουν επαγγελματίες της EY και να πάρουν μια γεύση από τη ζωή στην 

εταιρεία. Το πρόγραμμα είναι μια πρακτική άσκηση μιας εβδομάδας με τη μορφή εργαστηρίων 
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και πρακτικής εμπειρίας. Κατά τη διάρκεια αυτής της εβδομάδας, οι μαθητές θα εξερευνήσουν 

θέματα που επικεντρώνονται στο μέλλον, όπως η περιβαλλοντική βιωσιμότητα, οι αναδυόμενες 

τεχνολογίες, η κοινωνική και χρηματοοικονομική παιδεία και άλλα. Τα εργαστήρια αυτά έχουν ως 

στόχο να ενθαρρύνουν τους μαθητές να ανακαλύψουν νέα πάθη, να εξερευνήσουν πιθανές 

επαγγελματικές διαδρομές και να εξοικειωθούν με δεξιότητες απαραίτητες στο μελλοντικό 

εργασιακό περιβάλλον. Όλα τα εργαστήρια έχουν σχεδιαστεί για να εξοπλίσουν τους νέους με 

μεταβιβάσιμες δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν να επιτύχουν και να εργαστούν για τη 

δημιουργία ενός καλύτερου εργασιακού κόσμου. 

Ο Ronald Attard, Διευθύνων Σύμβουλος της EY Κύπρου, δήλωσε: «Στην EY, εκτιμούμε 

ιδιαίτερα τα ταλέντα και τον ενθουσιασμό των νέων και πιστεύουμε στην ενδυνάμωση της νέας 

γενιάς παρέχοντας την καλύτερη εκπαίδευση σε νέους ανθρώπους, βοηθώντας τους να 

εξερευνήσουν τα μελλοντικά επαγγελματικά μονοπάτια και να γίνουν αληθινοί επαγγελματίες. Η 

Κύπρος, όπως και η EY στην χώρα, θα αναπτυχθεί και θα ευημερήσει αναπτύσσοντας και 

προσελκύοντας τα καλύτερα ταλέντα και δεξιότητες ικανές να αντιμετωπίσουν τις σημερινές 

περίπλοκες προκλήσεις». 

 - 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 

 

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

 


