Δελτίο Τύπου
Διάσκεψη Τύπου Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
κας Σωτηρούλας Χαραλάμπους
με θέμα την Προκήρυξη του 2ου Εθνικού Διαγωνισμού Δεξιοτήτων
Τετάρτη, 1η Φεβρουαρίου 2012, ώρα 10.00 πμ
Η προσέλκυση των νέων στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και στα τεχνικά
επαγγέλματα, με στόχο τη μείωση της ανεργίας, και ιδιαίτερα της ανεργίας των νέων, αποτελεί
βασική επιδίωξη του 2ου Εθνικού Διαγωνισμού Δεξιοτήτων. Με αυτή την επισήμανση και με
κεντρικό μήνυμα «Μήπως ήρθε η σειρά σου;», η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων κα Σωτηρούλα Χαραλάμπους, στο πλαίσιο Διάσκεψης Τύπου που παραχώρησε
σήμερα 1η Φεβρουαρίου 2012, προκήρυξε το 2ο Εθνικό Διαγωνισμό Δεξιοτήτων.
Ο 2ος Εθνικός Διαγωνισμός Δεξιοτήτων θα πραγματοποιηθεί από τις 29 μέχρι τις 31 Μαρτίου
2012 στο Pavilion hall στη Λευκωσία. Ο Διαγωνισμός περιλαμβάνει επιμέρους διαγωνισμούς
δεξιοτήτων σε 16 επαγγέλματα και απευθύνεται αποκλειστικά σε νέους οι οποίοι γεννήθηκαν
μεταξύ των ετών 1988 και 1995. Από τους νικητές του Διαγωνισμού θα καταρτιστεί η Εθνική
Oμάδα που θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Δεξιοτήτων
Euroskills 2012, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στην πόλη Σπα του Βελγίου από τις 4 μέχρι τις
6 Οκτωβρίου 2012.
Ο Εθνικός Διαγωνισμός Δεξιοτήτων πραγματοποιείται για δεύτερη φορά στη Κύπρο και
ακολουθεί τη μεγάλη επιτυχία της Κυπριακής Εθνικής Ομάδας στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό
Δεξιοτήτων Euroskills 2010. Η Κυπριακή Εθνική Ομάδα η οποία καταρτίστηκε με βάση τα
αποτελέσματα του 1ου Εθνικού Διαγωνισμού Δεξιοτήτων, που πραγματοποιήθηκε το
Σεπτέμβριο του 2010, κέρδισε το χρυσό μετάλλιο στη Μαγειρική, το χάλκινο μετάλλιο στο
διαγωνισμό Σοβατζή και ένα μετάλλιο αριστείας στον ομαδικό διαγωνισμό κτισίματος κτηρίου.
Στην τελική κατάταξη, με βάση την συγκομιδή μεταλλίων, η Κύπρος κατετάγη στη 17η θέση
ανάμεσα σε 26 χώρες. Η θέση αυτή αποτελεί τιμή για την Κύπρο αφού, παρά το ότι
συμμετείχε για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό διαγωνισμό δεξιοτήτων, κατάφερε να ξεπεράσει
μεγαλύτερες χώρες όπως η Πολωνία, η Σλοβακία, η Ιταλία, η Λιθουανία, η Τουρκία, η
Βουλγαρία και η Τσεχία.

Κατά την έναρξη της Διάσκεψης Τύπου, ο Διευθυντής του ΚΕΠΑ, κ. Ντίνος Καθητζιώτης,
χαιρέτησε την επιτυχία του 1ου Εθνικού Διαγωνισμού Δεξιοτήτων και εξέφρασε την πεποίθηση

ότι ο 2ος Εθνικός Διαγωνισμός Δεξιοτήτων θα στεφθεί με ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία.
Κλείνοντας, ο κ. Καθητζιώτης δήλωσε ότι το ΚΕΠΑ θα εργαστεί σκληρά έτσι ώστε ο Εθνικός
Διαγωνισμός να καταστεί ένας επιτυχημένος θεσμός με στόχο την προσέλκυση των νέων στα
τεχνικά επαγγέλματα, τη βελτίωση των ευκαιριών και προοπτικών στα επαγγέλματα αυτά και
την ενίσχυση του κύρους του επαγγέλματος του τεχνίτη στην κυπριακή κοινωνία.
Στο χαιρετισμό της, η Υπουργός σημείωσε ότι στο εξαιρετικά δύσκολο περιβάλλον που η
κρίση έχει επισωρεύσει στον τομέα της απασχόλησης, παρεμβάσεις όπως οι διαγωνισμοί
δεξιοτήτων αποκτούν ακόμα μεγαλύτερη σημασία. Το γεγονός ότι η ανεργία των νέων (17-25
ετών) υπερβαίνει το διπλάσιο της αντίστοιχης των άλλων ηλικιακών ομάδων, οδηγεί είπε στη
διαπίστωση ότι η ανεργία πλήττει, δυστυχώς, περισσότερο τους νέους ανθρώπους αφού
αυτοί

υστερούν σε προσόντα έναντι των άλλων ηλικιακών ομάδων. «Ο 2ος Εθνικός

Διαγωνισμός Δεξιοτήτων αναμένεται να προκαλέσει και να ενθαρρύνει τους νέους να
επιδείξουν ενδιαφέρον για τα τεχνικά επαγγέλματα, αξιοποιώντας την πληθώρα ευκαιριών
εκπαίδευσης και κατάρτισης που παρέχονται από το Κράτος», σημείωσε η κα Χαραλάμπους.

Ακολούθησε παρουσίαση του έργου των Διαγωνισμών Δεξιοτήτων από το Διευθυντή του
Έργου, Δρα Γιώργο Χωραττά.

Η Διάσκεψη έκλεισε με την πεποίθηση ότι μια δυναμική ζεύξη όλων των παραγωγικών
συντελεστών για πολύπλευρη επιτυχία στη διοργάνωση του 2ου Εθνικού Διαγωνισμού
Δεξιοτήτων θα οδηγήσει στην επίτευξη του στόχου της μείωσης της ανεργίας και ιδιαίτερα της
ανεργίας των νέων, οι οποίοι αποτελούν την πιο ευαίσθητη ηλικιακή ομάδα του πληθυσμού
της χώρας μας.

