Θεσσαλονίκη 15 Ιουνίου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Το Cedefop γιόρτασε 20 χρόνια παρουσίας στη Θεσσαλονίκη
Τη συμπλήρωση 40 χρόνων ιστορίας και 20 χρόνων παρουσίας στη
Θεσσαλονίκη γιόρτασε το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της
Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) με τα εγκαίνια επετειακής έκθεσης στις 11
Ιουνίου και με συνέδριο στις 12. Στις εκδηλώσεις πήραν μέρος φίλοι και
συνεργάτες, εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των ελληνικών αρχών,
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και νυν και πρώην εργαζόμενοι.
Εγκαινιάζοντας την έκθεση στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, ο γενικός
διευθυντής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Απασχόληση, τις Κοινωνικές
Υποθέσεις και την Κοινωνική Ένταξη, Μισέλ Σερβόζ, τόνισε ότι η ανάκαμψη της
απασχόλησης εξαρτάται από τις δεξιότητες, την επαγγελματική εκπαίδευση και
κατάρτιση και τη μαθητεία.

Ο διευθυντής του Cedefop, Τζέιμς Καλέγια, είπε ότι «αυτό που κάνει το Cedefop,
δηλαδή να βελτιώνει και να προωθεί τη μάθηση για την εργασία, έχει αποδειχθεί
σημαντικό τα τελευταία 40 χρόνια και διαφαίνεται ακόμη σημαντικότερο για τις
επόμενες γενιές». Ο κ. Καλέγια πρόσθεσε ότι είναι απαραίτητο να συνεχίσει να
βελτιώνεται η επαγγελματική κατάρτιση ώστε να μπει ολόκληρη η Ευρώπη στο
δρόμο μιας ισχυρής και βιώσιμης οικονομικής ανάκαμψης.
Σε μήνυμα που προβλήθηκε στην εκδήλωση, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, Μάρτιν Σουλτς, τόνισε ότι «η βασική πρόκληση τώρα για το
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Cedefop είναι να ανορθώσει την επαγγελματική κατάρτιση στο επίπεδο
σεβασμού το οποίο απολάμβανε πριν από πολλές δεκαετίες και, ταυτόχρονα, να
αντιμετωπίσει τη σημερινή πραγματικότητα και ιδίως την ανάγκη για ένα
ιδιαιτέρως ευέλικτο εργατικό δυναμικό». Σύμφωνα με τον κ. Σούλτς, η Ευρώπη
στηρίζεται στη συνεισφορά του Cedefop.
Ο αναπληρωτής υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Γιώργος Κατρούγκαλος,
ανέφερε στο χαιρετισμό του ότι «αναπτύσσοντας την επαγγελματική εκπαίδευση
και κατάρτιση, το Cedefop είναι βαθιά συνυφασμένο με τις κοινωνικές αξίες σε
μία στιγμή κατά την οποία όλοι πρέπει να κάνουμε πολλά περισσότερα για να
ενισχύσουμε την κοινωνική Ευρώπη.»
Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Γιάννης Μπουτάρης, ευχαρίστησε το Cedefop για το
έργο του και πρόσθεσε ότι επί δημαρχίας του η σχέση ανάμεσα στο Κέντρο και το
Δήμο έχει πάρει νέες διαστάσεις.
Η Τζούλι Φιόντα, εκπρόσωπος της Επιτρόπου για την Απασχόληση, τις
Κοινωνικές Υποθέσεις, τις Δεξιότητες και την Κινητικότητα του Εργατικού
Δυναμικού, Μαριάνε Τέισεν, αναφέρθηκε στο στόχο της επιτρόπου να γίνει η
επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση «πρώτη επιλογή και όχι εναλλακτική
λύση» για γονείς και νέους ανθρώπους.
Το συνέδριο υπό το επετειακό μήνυμα «το μέλλον μας με οδηγό τις ρίζες μας»
είχε ως θέμα την εξέλιξη της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στο
σημερινό της ρόλο και το μελλοντικό της προσανατολισμό μέχρι το 2020.
Στην εναρκτήρια ομιλία του, ο κ. Σερβόζ τόνισε ότι η δημιουργία νέων θέσεων
εργασίας είναι στην κορυφή της ευρωπαϊκής ατζέντας και ότι συνδέεται ξεκάθαρα
με την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και με τις δεξιότητες.
Σημειώσεις προς συντάκτες
•

•

Η επετειακή έκθεση του Cedefop καταγράφει τις πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες
οι οποίες οδήγησαν στην ίδρυσή του, το 1975, και τα γεγονότα τα οποία
διαμόρφωσαν το έργο του – στο Βερολίνο πρώτα και στη Θεσσαλονίκη μετέπειτα. Η
έκθεση βρίσκεται από τις 15 Ιουνίου στις εγκαταστάσεις του Cedefop.
Περισσότερες πληροφορίες, ειδήσεις και συνεντεύξεις για την επέτειο θα βρείτε εδώ.

Διαβάστε τα δελτία τύπου του Cedefop: www.cedefop.europa.eu/news-and-press/press-

and-media/press-releases

Εγγραφείτε συνδρομητές στα υπόλοιπα δημοσιογραφικά προϊόντα του Cedefop
(ενημερωτικό δελτίο, περιοδικό, ενημερωτικά σημειώματα κλπ), δημιουργώντας
λογαριασμό χρήστη στον ιστότοπό μας: www.cedefop.europa.eu/user/register
###
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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.
www.cedefop.europa.eu
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