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ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

 

Ανάπτυξη συνεργειών για τις δεξιότητες στον τομέα της μικροηλεκτρονικής  
στα πλαίσια συμμετοχής του ΚΕΒΕ στο έργο ECoVEM 

 

Την Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2021 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά με μεγάλη επιτυχία ο συμμετοχικός διάλογος με θέμα 

«Ανάπτυξη συνεργειών για τις δεξιότητες στον τομέα της μικροηλεκτρονικής» με διοργανωτή το Κυπριακό Εμπορικό και 

Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ). Ο διάλογος, ο οποίος εντάσσεται στο πλαίσιο του έργου ECoVEM και 

συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ERASMUS+, στόχο είχε την χάραξη μιας νέας στρατηγικής προσέγγισης για την 

κινητοποίηση των ενδιαφερομένων μερών με στόχο την ανάπτυξη συνεργειών για τις δεξιότητες στον τομέα της 

μικροηλεκτρονικής με βάση τη ζήτηση στην Ευρωπαϊκή αγορά εργασίας.  

 

Μέσα από τη συζήτηση διαφάνηκε ότι το χάσμα δεξιοτήτων του ανθρωπίνου δυναμικού σε σχέση με τις 
πραγματικές ανάγκες της βιομηχανίας στην Κύπρο, προκύπτει από αναντιστοιχία των δεξιοτήτων στην 
εκπαίδευση με την αγορά εργασίας, τη χαμηλή συμμετοχή στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, την 
έλλειψη στενών δεσμών μεταξύ της βιομηχανίας και έρευνας, την έλλειψη εμπορικής αξιοποίησης των 
αποτελεσμάτων της έρευνας και την έλλειψη κουλτούρας για εργοδότηση στη βιομηχανία.  
 

Ο διάλογος επιδίωξε την ενεργό εμπλοκή και συμμετοχή όλων των εκπροσώπων φορέων χάραξης πολιτικής και λήψης 

αποφάσεων προκειμένου να συζητηθούν ευρέως απόψεις και προβληματισμοί για την επιτακτική ανάγκη αναβάθμισης της 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στον τομέα της μικροηλεκτρονικής.  

 

Παράλληλα, επισημάνθηκε η ανάγκη παροχής πληρέστερης και αντικειμενικότερης ενημέρωσης όσον αφορά 
τις διαθέσιμες επιλογές σπουδών, τις τάσεις και τις ανάγκες της αγοράς εργασίας καθώς και τα επαγγέλματα 
του μέλλοντος. Η ενίσχυση της συμβουλευτικής και επαγγελματικής αγωγής στα σχολεία, στο πλαίσιο αυτό, 
κρίθηκε απαραίτητη, καθώς ο ρόλος της στην καλλιέργεια νοοτροπίας για στοχευμένη και ορθή επιλογή 
σπουδών είναι ουσιαστικός. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ενημερωθείτε μέσω της  ιστοσελίδας του έργου https://ecovem.eu/ όπως και 
να επικοινωνήσετε με την Λειτουργό του ΚΕΒΕ Δρ. Άντρη Θεοδώρου στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
a.theodorou@ccci.org.cy. 
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