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Hμέρα της Ευρώπης στo Cedefop   
 
Επ’ ευκαιρία της Ημέρας της Ευρώπης, το Cedefop διοργανώνει, το πρωί της 8ης Μαΐου 
στις εγκαταστάσεις του, ενημερωτική εκδήλωση απευθυνόμενη σε μαθητές λυκείου, 
φοιτητές και σπουδαστές, καθώς και στους καθηγητές τους.  Στην εκδήλωση συμμετέχει η 
Ευρωπαϊκή υπηρεσία  Europe Direct και το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ).  

Κατά την εκδήλωση της Παρασκευής 8 Μαΐου 2009, το Cedefop θα παρουσιάσει, μεταξύ άλλων, 
στοιχεία για τις επαγγελματικές δεξιότητες που προβλέπεται να έχουν ζήτηση στην αγορά 
εργασίας κατά τα επόμενα χρόνια. Θα ενημερώσει επίσης τους συμμετέχοντες σχετικά με τα 
προγράμματα κινητικότητας (κατάρτισης ή εργασίας σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης), 
αλλά και για το πώς μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να αναζητήσουν θέση εργασίας ή άσκησης στα 
θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 Οι μαθητές και φοιτητές θα εξερευνήσουν τον δικτυακό τόπο του Europass (Ευρωδιαβατηρίου) 
που διαχειρίζεται το Cedefop, και θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν πώς να δημιουργούν το δικό 
τους "Ευρωπαϊκό Βιογραφικό". Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης ξενάγηση στη βιβλιοθήκη του 
οργανισμού, η οποία είναι η μεγαλύτερη στο είδος της στην Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Επιπλέον, το Cedefop θα συμμετάσχει, μαζί με άλλους φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
από 8 έως και 10 Μαΐου, στην εορταστική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στην 
Πλατεία Αριστοτέλους με θέμα «Η κοινωνική Ευρώπη στην Υπηρεσία των πολιτών» :   

-  Παρασκευή 8 Μαΐου:  εγκαίνια στις 20:00, 
-  Σάββατο 9 Μαΐου: από τις 10:00 μέχρι τις 22:00, και 
-  Κυριακή 10 Μαΐου: από τις 10:00 μέχρι τις 15:00    

 
Πληροφορίες : 

Δημόσιες σχέσεις:   
Κορίνα Φράϊ, tel.+30 2310 490131, corinna.frey@cedefop.europa.eu    
 
Γραφείο τύπου: 
Ιωάννα Νέζη, τηλ. +30 2310 490186, e-mail: ioanna.nezi@cedefop.europa.eu  
 
Προϊστάμενος τμήματος επικοινωνίας:  
Γκέρτ Oσκαρ Μπάουζεβάϊν: τηλ.+30 2310 490 288, E-mail:gerd-oskar.bausewein@cedefop.europa.eu 
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Cedefop  
 
Το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) είναι οργανισμός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Σκοπός του είναι να στηρίζει και να προάγει την 
διαμόρφωση ευρωπαϊκής πολιτικής στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. 

 Ιστοσελίδα του Cedefop: www.cedefop.europa.eu 


