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Σέρρες 11/03/2014 Αρ. Πρωτ. 3238 

ΠΡΟΚΛΗΗ Ε ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΗ ΤΝΑΝΣΗΗ ΓΙΑ ΣΟ 

ΔΙΑΤΝΟΡΙΑΚΟ ΕΡΓΟ “SKILLS BALANCING” 

    Σο Επιμελθτιριο ερρϊν ζχει τθ χαρά να διοργανϊνει ςτισ ζρρεσ τθν εναρκτιρια 
ςυνάντθςθ του ζργου “SKILLS BALANCING” , τθν Παραςκευι 14 Μαρτίου 2014. Σο ζργο 
εντάςςεται ςτθν κοινοτικι πρωτοβουλία του Προγράμματοσ Ευρωπαϊκισ Εδαφικισ 
υνεργαςίασ Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013. (3.1. Τποςτιριξθ και Ανάδειξθ του 
Ανκρϊπινου Δυναμικοφ - Τποςτιριξθ Προπαραςκευαςτικϊν Δράςεων εν όψει τθσ Ανοικτισ 
Αγοράσ Εργαςίασ). Σο ζργο αςχολείται με το κζμα τθσ εξιςορρόπθςθσ μεταξφ τθσ 
επαγγελματικισ προςφοράσ δεξιοτιτων και τθσ ηιτθςθσ και ζχει ωσ ςτόχο τουσ μακθτζσ και 
αποφοίτουσ,  τουσ γονείσ και τουσ ανκρϊπουσ ςτον εργαςιακό χϊρο προκειμζνου οι 
ομάδεσ αυτζσ με τα τυπικά και ουςιαςτικά προςόντα που αποκομίηουν από τθ φοίτθςι 
τουσ από τθν όποια βακμίδα εκπαίδευςθσ αποφοιτοφν, να εδραιωκοφν ςτθν αγορά 
εργαςίασ.  
    Με τθν ευκαιρία τθσ φιλοξενίασ από το Επιμελθτιριό μασ ςτθν πόλθ μασ των 
εκπροςϊπων των φορζων, οι οποίοι μαηί με το Επιμελθτιριο ξεκινοφν τθν υλοποίθςθ του  
μεγαλεπιβολου αυτοφ ζργου και ειδικότερα τα ςτελζχη τησ Γενικήσ Γραμματείασ Δια Βίου 
Μάθηςησ του Υπουργείου Παιδείασ που είναι επικεφαλήσ του ζργου,  

ςασ προςκαλοφμε την Παραςκευή 14 Μαρτίου 2014 και ώρα 18:00 
ςτο Ξενοδοχείο PHILIPPOS ΧΕΝΙΑ, 

προκειμζνου εμείσ και οι προςκεκλθμζνοι μασ να ςασ ενθμερϊςουμε για τουσ ςτόχουσ του 
ζργου και εςείσ με τθ ςειρά ςασ να μασ βοθκιςετε ςτθν καλφτερθ και αποτελεςματικότερθ 
υλοποίθςι του, κατακζτοντασ τθν πολφτιμθ πείρα ςασ ςε κζματα τεχνικισ και 
επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και ςτο κζμα των πραγματικϊν αναγκϊν βελτίωςθσ των 
δεξιοτιτων των ςπουδαςτϊν.  
    Εταίροι του ζργου, εκτόσ από το Επιμελθτθρίου ερρϊν, είναι:   

 το Τπουργείο Παιδείασ / Γενικι Γραμματεία Δια Βίου Μάκθςθσ, επικεφαλισ 
εταίροσ,  

 ο ΔΗΜΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ,  

 το ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΡΓΑΙΑ ΣΗ ΓΕΕ,  

 το ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ,  

 το ΚΕΚ ΓΕΒΕΕ,  

 ο ΤΝΔΕΜΟ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΤ ΕΛΛΑΔΟ,  

 το ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΜΠΛΑΓΚΟΕΒΓΡΑΝΣ ΒΟΤΛΓΑΡΙΑ,  

 το ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΒΟΤΛΓΑΡΙΑ 
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