
 
 

 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

Πρόγραμμα Καλοκαιρινής Πρακτικής Άσκησης 2022  
(Summer Internship Program 2022 for Cyprus Fiscal Council) 

 

Το Δημοσιονομικό Συμβούλιο απευθύνεται σε μαθητές και φοιτητές που ενδιαφέρονται για καλοκαιρινή 

άσκηση - μια σημαντική ευκαιρία, για να αποκτήσουν εμπειρία, τριβή και γνώσεις, αλλά και για να 

εμπλουτίσουν σημαντικά το βιογραφικό τους σε μια ιδιαίτερα σημαντική ηλικία. 

 

• Θέμα:  
Ολοκλήρωση μελέτης ή έρευνας με την στήριξη και καθοδήγηση του Δημοσιονομικού Συμβουλίου, με 
την μορφή της ανεξάρτητης έρευνας. Δεν απαιτείται φυσική παρουσία, αλλά η διαδικασία προϋποθέτει 
τακτές συναντήσεις στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο.  

 

• Σκοπός:  
Η επίσημη δημοσίευση της τελικής μελέτης ή ανάλυσης υπό την αιγίδα του Δημοσιονομικού Συμβουλίου 
για σκοπούς ενίσχυσης βιογραφικού σημειώματος των μελετητών. Η μελέτη θα τύχει επίσης διανομής 
στα Ευρωπαϊκά Όργανα Συμμετοχής του Δημοσιονομικού Συμβουλίου καθώς και προβολής της εντός 
Κύπρου.  

 

• Σημείωση: Η τελική μελέτη ή ανάλυση θα πρέπει να ολοκληρωθεί στην ελληνική, αγγλική ή γαλλική 
γλώσσα και θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι την 15η Σεπτεμβρίου 2022.  

 

• Δομή:  
Οι μελετητές των οποίων το θέμα μελέτης θα εγκριθεί από το Δημοσιονομικό Συμβούλιο θα έχουν τακτές 
συναντήσεις με την εκτελεστική ομάδα του Δημοσιονομικού Συμβουλίου Κύπρου για την στήριξη, 
καθοδήγηση και ανατροφοδότηση σε σχέση με την μελέτη τους, η οποία με την ολοκλήρωσή της θα 
δημοσιευτεί υπό την αιγίδα του Συμβουλίου. Το πρόγραμμα δεν προϋποθέτει συνεχή φυσική παρουσία 
πέρα από τις τακτές συναντήσεις, λαμβανομένων υπόψη και των συνθηκών της καλοκαιρινής περιόδου.  

 

• Προτεινόμενη Θεματολογία:  
Γίνονται δεκτές προτάσεις μελέτης με οποιανδήποτε θεματολογία αφορά στην διασύνδεση του 
περιβάλλοντος με την οικονομική ανάπτυξη.  
Ενδεικτικά, αναφέρονται: Οικονομία και περιβάλλον, πράσινη ανάπτυξη εν καιρώ οικονομικών 
δυσκολιών, οι επιπτώσεις του πληθωρισμού στην κοινωνία και την περιβαλλοντική πολιτική, η πρόκληση 
και ευκαιρία της Πράσινης μετάβασης.  

 

• Μελετητές: Γίνονται δεκτές προτάσεις από δύο κατηγορίες μελετητών: 
o Α) Προπτυχιακοί φοιτητές σε οποιανδήποτε θεματολογία σπουδών 
o Β) Μαθητές λυκείου που ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με τα Οικονομικά 

 
 



• Δήλωση Ενδιαφέροντος.  
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  
chrianastasiou@papd.mof.gov.cy  
 
Η καταληκτική ημερομηνία για την δήλωση ενδιαφέροντος είναι η 17η Ιουνίου 2022, 12:00.  
Η Δήλωση Ενδιαφέροντος μπορεί να γίνει στα ελληνικά, αγγλικά ή γαλλικά.  

 
▪ Βιογραφικό Σημείωμα (cv) 
▪ Επιστολή επίδειξης ενδιαφέροντος (περ. 500 λέξεις) 
▪ Πρόταση για μελέτη (περ. 500 λέξεις) 

 
Σημ: Μαθητές κάτω των 18 ετών θα πρέπει να υποβάλουν στοιχεία επικοινωνίας γονέων, από τους 
οποίους θα ζητηθεί σχετική έγκριση σε περίπτωση επιλογής τους.  
 

• Επιλογή: Θα γίνει επιλογή των αιτήσεων για ολοκλήρωση, με βάση την Επιστολή Επίδειξης 
Ενδιαφέροντος και την επιλεγμένη θεματολογία (Πρόταση Μελέτης), κατά την κρίση των μελών του 
Δημοσιονομικού Συμβουλίου.  

 
Σημ: Στην πρόταση για μελέτη ή ανάλυση, δεν πρέπει απαραίτητα να αναφέρεται η μεθοδολογική 
προσέγγιση, την οποία θα αποφασίσει ο μελετητής με την καθοδήγηση του Δημοσιονομικού 
Συμβουλίου. Θα πρέπει όμως να αναφέρεται γιατί το συγκεκριμένο θέμα θεωρείται σημαντικό και ο 
λόγος επιλογής του.  

 
 

Για οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλ. 22606642 κ. Χριστόδουλο 
Αναστασίου- Διοικητικό Λειτουργό Δημοσιονομικού Συμβουλίου. 
 
Λευκωσία 
6/6/2022 
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