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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ( Ημερ. 02/05/2022) 

 

Πξαγκαηνπνηήζεθε ηε Γεπηέξα  18 Απξηιίνπ 2022, ζηα γξαθεία ηεο Τερληθήο 

Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (ΤΔΚ) ηνπ Κέληξνπ Παξαγσγηθόηεηαο ζηε Λεπθσζία (πξώελ 

ΑΤΙ), ζπλάληεζε εηαίξσλ γηα αλαζθόπεζε ηεο πνξείαο ηνπ έξγνπ, σο επίζεο θαη γηα ηνλ 

ζπληνληζκό πινπνίεζεο κειινληηθώλ δξάζεσλ ζην πιαίζην ηνπ Έξγνπ.  

 

Τελ ζπλάληεζε δηνξγάλσζε ην Κέληξν Παξαγσγηθόηεηαο Κύπξνπ (ΚΔΠΑ) θαη ζε απηήλ  

ζπκκεηείραλ θαη νη ππόινηπνη Κύπξηνη εηαίξνη ηνπ έξγνπ όπσο ην Κππξηαθό Δκπνξηθό θαη 

Βηνκεραληθό Δπηκειεηήξην (ΚΔΒΔ) θαη ν Δπξσπατθόο Οξγαληζκόο Δπαγγεικαηηθνύ 

Πξνζαλαηνιηζκνύ-EACG (European Association of Career Guidance). Δπίζεο ζηε 

ζπλάληεζε πξνζθιήζεθε θαη παξεπξέζεθε θαη εθπξόζσπνο ηνπ Υπνπξγείνπ Δλέξγεηαο, 

Δκπνξίνπ θαη Βηνκεραλίαο (ΥΔΔΒ). 

 

Σηελ αξρή ηεο ζπλάληεζεο, νη θύπξηνη εηαίξνη ελεκέξσζαλ ηνλ εθπξόζσπν ηνπ ΥΔΔΒ  

αλαθνξηθά κε ηνλ ζθνπό ηνπο ζηόρνπο θαη ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ έξγνπ. Να ζεκεησζεί 

όηη ην ΥΔΒΔ απνδέρηεθε πξόηαζε ηνπ Κέληξνπ Παξαγσγηθόηεηαο γηα ζπλεξγαζία ζην 

πιαίζην πινπνίεζεο θαη ηδηαίηεξα ζηε δηαδηθαζία πινπνίεζεο θάπνησλ δξαζηεξηνηήησλ 

ηνπ έξγνπ.  

  

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο, έγηλε αληαιιαγή απόςεσλ, θαηαηέζεθαλ πξνηάζεηο θαη 

θαζνξίζηεθαλ ηα επόκελα βήκαηα κεηαμύ ησλ  εηαίξσλ, κε θύξην ζηόρν ηελ πξνώζεζε 

θαη αλάπηπμε ηεο κηθξνειεθηξνληθήο ηερλνινγίαο ζηελ Κύπξν, ηόζν ζην πιαίζην 

πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ όζνλ θαη κε ηελ ζπκβνιή θαη άιισλ θνξέσλ δηακόξθσζεο 

πνιηηηθήο όπσο π.ρ ην ΥΔΔΒ.  

 

Μεξηθέο από ηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ θξίζεθαλ ζεκαληηθέο ήηαλ ζε πξώην ζηάδην ε  

ελεκέξσζε ησλ εηαίξσλ ηνπ έξγνπ ζρεηηθά κε ην επηρεηξεκαηηθό πεξηβάιινλ ζηελ Κύπξν 

ζρεηηθά κε ηνλ ηνκέα ελαζρόιεζεο ζηελ Μηθξνειεθηξνληθή. Σε απηό ηνλ ηνκέα, 

ζπκθσλήζεθε όπσο ππάξμεη ζηελή ζπλεξγαζία κε ην ΥΔΔΒ, ην νπνίν είλαη γλώζηεο ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο, ιόγσ ηεο ελαζρόιεζεο ηνπ κε επηρεηξεκαηηθά ζρέδηα. 

Δθηόο από ηηο επηρεηξήζεηο ζα θαηαβιεζεί πξνζπάζεηα ελεκέξσζεο ηνπ Υπνπξγείνπ 

Παηδείαο, ηεο αθαδεκατθήο θνηλόηεηαο σο επίζεο θαη ησλ θνξέσλ άζθεζεο πνιηηηθήο 

ζρεηηθά κε ην έξγν.  

 



Δπίζεο, νπζηαζηηθή ζπλεηζθνξά ηνπ ΥΔΔΒ ζα είλαη θαη ζηνλ ηνκέα ηεο δηνξγάλσζεο ηεο 

Ηκεξίδαο, ε νπνία αλακέλεηαη λα δηνξγαλσζεί θαηά ηνλ κήλα Σεπηέκβξην ηνπ 2022. Ο 

ζθνπόο ηεο Ηκεξίδαο ζα είλαη πξώηηζηα ε ελεκέξσζε όισλ ησλ εηαίξσλ ζρεηηθά κε ηνπο 

ζηόρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο, σο επίζεο θαη ε πξνώζεζε θαη ε αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ ηεο 

Μηθξνειεθηξνληθήο ζηελ Κύπξν. Σηελ Ηκεξίδα ζα πξνζθιεζνύλ αθαδεκατθά θαη 

εξεπλεηηθά ηδξύκαηα, θέληξα θαηάξηηζεο, ππνπξγεία,  νξγαληζκνί/εηαηξείεο πνπ 

αζρνινύληαη κε ηνλ ηνκέα, θνξείο δηακόξθσζεο πνιηηηθήο θ.α. 

 

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα επηθνηλσλήζεηε κε ην Πξντζηάκελν ηεο ΤΔΚ 

ηνπ Κέληξνπ Παξαγσγηθόηεηαο θ. Αλδξέα  Πνιπδώξνπ ζην ηειέθσλν 22697231 ή ζην 

ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν apolydorou@kepa.mlsi.gov.cy.    

 

 

 

                                                            

 

                    


