Όποι Σςμμετοσήρ στον 5o Εθνικό Διαγωνισμό Δεξιοτήτων
SkillsCyprus 2018
Δικαίωμα Σςμμετοσήρ στον 5o Εθνικό Διαγωνισμό Δεξιοτήτων έσοςν νέοι οι
οποίοι πληπούν ΟΛΑ τα πιο κάτω κπιτήπια:
1. Είλαη κόληκνη θάηνηθνη ηεο Κππξηαθήο Δεκνθξαηίαο.
2. Έρνπλ γελλεζεί κεηαμύ 1/1/1993 θαη 31/12/2001.
3. Έρνπλ θαιή γλώζε ηεο Ειιεληθήο γιώζζαο θαη θαιή γλώζε ηεο Αγγιηθήο
γιώζζαο.
4. Εξγάδνληαη ζηνλ ηνκέα πνπ ζα δηαγσληζηνύλ ή είλαη ζπνπδαζηέο ζηνλ
αληίζηνηρν θιάδν Τερληθήο Σρνιήο ή Αλώηεξεο Σρνιήο.
Υποσπεώσειρ σςμμετεσόντων
1. Οη ληθεηέο ηνπ Εζληθνύ Δηαγσληζκνύ ππνρξενύληαη λα ιάβνπλ κέξνο ζε
δξαζηεξηόηεηεο πιεξνθόξεζεο, πξνβνιήο θαη δεκνζηόηεηαο γηα ζθνπνύο
πξνώζεζεο ηνπ ζηόρνπ ηνπ Δηαγσληζκνύ πνπ είλαη ε πξνζέιθπζε ησλ λέσλ
ζηα ηερληθά επαγγέικαηα.
2. Η Κππξηαθή Δεκνθξαηία δελ δεζκεύεηαη λα ζπκπεξηιάβεη ζηελ Eζληθή νκάδα
δεμηνηήησλ Euroskills νπνηνδήπνηε ληθεηή επηκέξνπο δηαγσληζκνύ ηνπ 5νπ
Εζληθνύ Δηαγσληζκνύ Δεμηνηήησλ.
3. Η Κππξηαθή Δεκνθξαηία κέζσ ηνπ Κέληξνπ Παξαγσγηθόηεηαο πνπ είλαη ε
Εζληθή Αξρή γηα ηε Δηνξγάλσζε ησλ Εζληθώλ Δηαγσληζκώλ, δηαηεξεί ην
δηθαίσκα λα ζπκπεξηιάβεη νπνηνλδήπνηε ληθεηή επηκέξνπο δηαγσληζκνύ ζηελ
Εζληθή νκάδα δεμηνηήησλ ηεο Κύπξνπ, ε νπνία δπλαηόλ λα ιάβεη κέξνο ζηνλ
Επξσπατθό δηαγσληζκό δεμηνηήησλ Euroskills 2018.
4. Ο πξώηνο ληθεηήο θαη ν πξώηνο επηιαρώλ (2νο ληθεηήο) ζεκαηηθνύ
Δηαγσληζκνύ, γηα ηνλ νπνίν ζα δεισζεί ζπκκεηνρή ζηνλ Επξσπατθό
Δηαγσληζκό, ππνρξενύληαη λα παξαθαινπζήζνπλ εληαηηθό πξόγξακκα
εθπαίδεπζεο, ην νπνίν ζα πξνζθεξζεί Δσξεάλ από ηελ Εζληθή Αξρή. Σε
πεξίπησζε θσιήκαηνο ηνπ πξώηνπ ληθεηή, απηόο ζα απνθιεηζηεί θαη ζα
αληηθαηαζηαζεί από ηνλ επηιαρόληα (2νο ληθεηήο).
Σημαντική Σημείωση
Σε πεξίπησζε πνπ ν αξηζκόο ησλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο ζε θάπνην επηκέξνπο
δηαγσληζκό μεπεξλά ηνλ αξηζκό ησλ δηαζέζηκσλ ζέζεσλ, ην Κέληξν

Παξαγσγηθόηεηαο ζα δεηήζεη από ηελ Επηηξνπή Σρεδηαζκνύ θαη Αλάπηπμεο ηνπ
Δηαγσληζκνύ λα πξνρσξήζεη ζε πξνεπηινγή ησλ ππνςεθίσλ, ζύκθσλα κε ηα
ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο ηνπο ή/θαη ηελ επηηπρία ηνπο
ζε ζύληνκν δηαγλσζηηθό δνθίκην. Όινη νη ελδηαθεξόκελνη πνπ ζα ππνβάινπλ
αίηεζε ζπκκεηνρήο, ζα εηδνπνηεζνύλ αλαθνξηθά κε ηελ επηινγή ηνπο ή κε γηα
ζπκκεηνρή ζην Δηαγσληζκό πνπ ηνπο αθνξά.

