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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
EuroSkills 2014: Με πλούσιες εμπειρίες επέστρεψε η Εθνική μας Ομάδα
Με πλούσιες εμπειρίες επέστρεψε στην Κύπρο η Εθνική Ομάδα Δεξιοτήτων της Κύπρου μετά από τη
συμμετοχή της στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Δεξιοτήτων Euroskills 2014, ο οποίος διοργανώθηκε από τον
Οργανισμό WorldSkills Europe και πραγματοποιήθηκε στη Λίλ της Γαλλίας από τις 2 μέχρι τις 4
Οκτωβρίου.
Στο διαγωνισμό συμμετείχαν 450 νέοι, 17 ως 25 ετών, από 25 χώρες, οι οποίοι διαγωνίστηκαν σε 41
επαγγέλματα/ειδικότητες για τον τίτλο του καλύτερου στην Ευρώπη. Η Κυπριακή Εθνική Ομάδα
αποτελείτο από τρεις διαγωνιζόμενους: τον Ιάκωβο Γιαννακού, ο οποίος εργάζεται στο Four Seasons
Hotel και διαγωνίστηκε στο Διαγωνισμό των Μαγείρων, το Νεόφυτο Ιωάννου, ο οποίος εργάζεται στο
Sailors / St Raphael Hotel και διαγωνίστηκε στο Διαγωνισμό των Τραπεζοκόμων και τον Αναστάσιο
Επαμεινώνδα ο οποίος συμμετείχε στο Διαγωνισμό των Συγκολλητών. Οι τρείς διαγωνιζόμενοι είχαν
προηγουμένως διαγωνιστεί και διακριθεί κατά τη διάρκεια του 3ου Εθνικού Διαγωνισμού Δεξιοτήτων
SkillsCyprus 2014 που διοργανώθηκε από το Κέντρο Παραγωγικότητας (ΚΕΠΑ) σε συνεργασία με το
Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου (ΑΞΙΚ). Η Εθνική μας ομάδα στο Euroskills 2014 σημείωσε
σημαντική επιτυχία με τον Ιάκωβο Γιαννακού, ο οποίος κατέλαβε την πέμπτη θέση στο Διαγωνισμό
Μαγείρων, κατακτώντας μετάλλιο αριστείας καθώς και το μετάλλιο «Βest of Nation» που δίνεται στον
καλύτερο διαγωνιζόμενο από την κάθε συμμετέχουσα χώρα.
Στόχοι της διοργάνωσης του Εθνικού Διαγωνισμού Δεξιοτήτων SkillsCyprus και της κυπριακής συμμετοχής
στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Euroskills είναι η βελτίωση της ελκυστικότητας της επαγγελματικής
εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Κύπρο, η προώθηση της αριστείας στην επαγγελματική εκπαίδευση και
κατάρτιση και η ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων των νέων μας. Το ΚΕΠΑ
συμμετέχει στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Προώθηση των Δεξιοτήτων WorldSkills Europe (WSE) ως
εκπρόσωπος

του
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και
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Ασφαλίσεων.

Κυριότερη

δραστηριότητα του WSE είναι η ανά διετία διοργάνωση του Ευρωπαϊκού Διαγωνισμού EuroSkills, ο οποίος
αποτελεί μοναδική ευκαιρία επίδειξης της ποιότητας, της κατασκευαστικής αρτιότητας και της
δεξιοτεχνίας στην Ευρώπη. Ο διαγωνισμός εστιάζεται στα επαγγέλματα και δεξιότητες που κρίνονται
απαραίτητα για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης και την προσέλκυση περισσοτέρων
νέων στα τεχνικά επαγγέλματα.
Επίσημος αερομεταφορέας της αποστολής της Κυπριακής Ομάδας στο EuroSkills 2014 ήταν οι Κυπριακές
Αερογραμμές τις οποίες το Κέντρο Παραγωγικότητας ευχαριστεί θερμά για τη βοήθεια και στήριξή τους.
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