Θεσσαλονίκη, 18 Δεκεμβρίου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Κοινές δράσεις Cedefop – υπουργείου Εργασίας για την ανεργία
Ο Διευθυντής του Cedefop, Τζέιμς Καλέγια συναντήθηκε την Τρίτη 17 Δεκεμβρίου στην
Αθήνα με τον υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ιωάννη
Βρούτση και συζήτησαν θέματα σχετικά με την ανεργία, τη μαθητεία και την αγορά
εργασίας. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να διευρύνουν τη συνεργασία τους με κοινές
δράσεις ανάμεσα στο Cedefop και τον ΟΑΕΔ σε μέτρα καταπολέμησης της ανεργίας
και υποστήριξης των Ελλήνων με χαμηλές δεξιότητες.
Ο κ. Βρούτσης παρουσίασε το πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», ένα εργαλείο που
επιτρέπει την παρακολούθηση σε πραγματικό
χρόνο των ευκαιριών απασχόλησης, των
απολύσεων ακόμα και του ύψους των μισθών
ενός μεγάλου αριθμού επαγγελμάτων διαφόρων
οικονομικών κλάδων. Αυτό το εργαλείο επιτρέπει
στο
υπουργείο
Εργασίας
το
σχεδιασμό
βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων μέτρων
για τη μείωση της ανεργίας και την παροχή των
κατάλληλων δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες
στην αγορά εργασίας.
Ο Διευθυντής του Cedefop πληροφόρησε επίσης
τον υπουργό για ένα διεθνές συνέδριο με θέμα τη
μαθητεία που διοργανώνει ο οργανισμός στη
Θεσσαλονίκη τον Μάρτιο του 2014.

###
Διαβάστε τα δελτία Τύπου του Cedefop
http://www.cedefop.europa.eu/EN/news/press-releases.aspx
Εγγραφείτε στο δωρεάν ηλεκτρονικό newsletter του Cedefop:
http://www.cedefop.europa.eu/EN/news/newsletters.aspx
Εγγραφείτε στα ενημερωτικά δελτία του Cedefop: briefingnotes@cedefop.europa.eu
Επικοινωνία
Γραφείο Τύπου: Ρόζυ Βουδούρη
Τηλ.: +30 2310 490012, e-mail: rosy.voudouri@cedefop.europa.eu
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Επικεφαλής τομέα επικοινωνίας, ενημέρωσης και διάδοσης: Gerd Oskar Bausewein
Τηλ.: +30 2310 490288, e-mail: gerd-oskar.bausewein@cedefop.europa.eu
Σχετικά με το Cedefop
Το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) είναι ένας
οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης με έδρα τη Θεσσαλονίκη, στην Ελλάδα, ο οποίος παρέχει
υποστήριξη στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. http://www.cedefop.europa.eu
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