ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Τελετή Βπάβεςσηρ των νικητών και νικητπιών τος 5ος Εθνικού Διαγωνισμού
Δεξιοτήτων SkillsCyprus2018
Πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ Τεηάξηε 30/5/2018 ζην Οιπκπηαθό Μέγαξν ζηε Λεπθωζία ε
Τειεηή Βξάβεπζεο ηωλ ληθεηώλ θαη ληθεηξηώλ ηνπ 5νπ Δζληθνύ Γηαγωληζκνύ Γεμηνηήηωλ
SkillsCyprus2018, ν νπνίνο δηνξγαλώζεθε από ην Κέληξν Παξαγωγηθόηεηαο. Τν
Κέληξν Παξαγωγηθόηεηαο από ην 2010 δηνξγαλώλεη αλά δηεηία ηνλ Δζληθό Γηαγωληζκό
Γεμηνηήηωλ.

Σην δηαγωληζκό δηθαηνύληαη λα ζπκκεηάζρνπλ λένη θαη λέεο ειηθίαο 17

κέρξη 25 εηώλ νη νπνίνη έρνπλ απνθηήζεη ή βξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία απόθηεζεο
επαγγεικαηηθώλ δεμηνηήηωλ. Βαζηθόο ζηόρνο ηνπ Γηαγωληζκνύ είλαη ε πξνζέιθπζε
λέωλ ζηα ηερληθά επαγγέικαηα θαη ε δεκηνπξγία θαη αλάπηπμε ηωλ δεμηνηήηωλ ηνπο.
Σηνλ 5ν Δζληθό Γηαγωληζκό Γεμηνηήηωλ έιαβαλ κέξνο 76 δηαγωληδόκελνη θαη
δηαγωληδόκελεο ζηηο εηδηθόηεηεο ηνπ Μάγεηξα, Τξαπεδνθόκνπ, Τερληθνύ Χύμεο,
Υδξαπιηθνύ, Σπγθνιιεηή, Κνκκωηή, Αηζζεηηθνύ, Μεραληθνύ Απηνθηλήηνπ θαη Τερληθνύ
Μεραλνινγηθνύ Σρεδηαζκνύ (CAD). Οη ληθεηέο θαη ληθήηξηεο ηνπ Γηαγωληζκνύ ζα
θαηαξηίζνπλ ηελ Δζληθή Οκάδα, κε ηελ νπνία ε Κύπξνο ζα ζπκκεηάζρεη ζηνλ
Δπξωπαϊθό Γηαγωληζκό Euroskills 2018 πνπ ζα δηεμαρζεί από ηηο 26 κέρξη ηηο 28
Σεπηεκβξίνπ 2018 ζηε Βνπδαπέζηε.
Φαηξεηίδνληαο ηελ ηειεηή, ε Υπνπξγόο Δξγαζίαο, Πξόλνηαο θαη Κνηλωληθώλ Αζθαιίζεωλ
θ. Εέηα Αηκηιηαλίδνπ ηόληζε όηη ην Υπνπξγείν Δξγαζίαο, Πξόλνηαο θαη Κνηλωληθώλ
Αζθαιίζεωλ ζηεξίδεη ηε δηνξγάλωζε ηωλ Γηαγωληζκώλ, αλαγλωξίδνληαο ην ξόιν πνπ ε
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απαζρνιεζηκόηεηαο θαη ηε κείωζε ηεο αλεξγίαο. Πάγηνο δε ζηόρνο ηνπ Υπνπξγείνπ,
ζεκείωζε, παξακέλεη ε πιήξεο απαζρόιεζε, ελώ ε παξνρή πεξηζζόηεξωλ θαη
θαιύηεξωλ πξνζόληωλ ζηνπο λένπο αλζξώπνπο απνηειεί ζεκαληηθόηαην ζπζηαηηθό
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ζηνηρείν θαη απηό κπνξεί λα επηηεπρζεί, ζε κεγάιν βαζκό, κέζα από ηελ θαηάιιειε
επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε.
Πέξαλ ηωλ βξαβείωλ θαη πηζηνπνηεηηθώλ πνπ δόζεθαλ ζηνπο ληθεηέο θαη ζηηο ληθήηξηεο,
απνλεκήζεθαλ θαη ηηκεηηθέο πιαθέηεο ζε εκπιεθόκελνπο θνξείο θαη άηνκα ζε έλδεημε
αλαγλώξηζεο ηεο ζπκβνιήο ηνπο ζηε δηνξγάλωζε θαη επηηπρία ηωλ Γηαγωληζκώλ.
Δηδηθό βξαβείν δόζεθε ζην Ιntercollege γηα ηε ζπλνιηθή απόδνζε ηωλ θνηηεηώλ ηνπ
ζηνλ Γηαγωληζκό.
Αζινζέηεο ηνπ Γηαγωληζκώλ ήηαλ ε Παγθύπξηα Δηαηξεία Πιεξνθνξηθήο, ε Δηαηξεία
Leroy Merlin, ε Δηαηξεία Αληαιαθηηθώλ απηνθηλήηωλ Χάιηεο θαη ε Δηαηξεία Impophar, ε
νπνία επίζεο παξαρώξεζε ηνπο ρώξνπο ηεο θαη ηα αλαιώζηκα γηα ηνλ Γηαγωληζκό ζηελ
Αηζζεηηθή.
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