
Σαο ελεκεξώλνπκε όηη ην Newsletter Ινπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο 

είλαη αθηεξσκέλν ζηελ Δπξσπατθή Δβδνκάδα Δπαγγεικαηηθώλ Γεμηνηήησλ 

(European Vocational Skills Week), ε νπνία ζα δηεμαρζεί από 9-13 

Ννεκβξίνπ 2020 ηόζν κε απηνπξόζσπε παξνπζία ζην Βεξνιίλν, κε όια ηα 

αλαγθαία θαη απαξαίηεηα κέηξα πξνθύιαμεο θαηά ηνπ θνξσλντνύ, όζν θαη 

δηαδηθηπαθά. Η δηνξγάλσζε παξνπζηάζζεθε επίζεκα από ηνλ λέν 

Δπίηξνπν Nicolas Schmit, ν νπνίνο πξόβαιε ηελ ζπνπδαηόηεηα ηεο ΔΔΚ 

ηδηαίηεξα ηε δύζθνιε πεξίνδν πνπ δηαλύνπκε, θαζώο ε Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή πξνσζεί κία θηιόδνμε αηδέληα κε ζηόρν ηελ αλάθακςε ηεο 

απαζρόιεζεο θαη ηεο θνηλσλίαο. Σην πιαίζην απηό ζπκπεξηιακβάλνληαη 

ζεκαληηθέο πξσηνβνπιίεο σο νξόζεκα, όπσο είλαη: 

 Η Δπξσπατθή Αηδέληα Γεμηνηήησλ, πνπ πεξηιακβάλεη 12 επί κέξνπο 

Γξάζεηο  γηα ηε βηώζηκε αληαγσληζηηθόηεηα, θνηλσληθή δηθαηνζύλε 

θαη αλζεθηηθόηεηα 

 Η Γεκόζηα δηαβνύιεπζε γηα ην Νέν Σρέδην Γξάζεο Ψεθηαθήο 

Δθπαίδεπζεο πνπ ζα δηαξθέζεη έσο ηηο 4 Σεπηεκβξίνπ 2020 θαη ζα 

ζπγθεληξώζεη ηηο απόςεηο θαη ηελ εκπεηξία ησλ πνιηηώλ αιιά θαη 

δεκόζησλ θαη ηδησηηθώλ θνξέσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παλδεκίαο, 

θαζώο θαη ην όξακά ηνπο γηα ην ςεθηαθό κέιινλ ηεο εθπαίδεπζεο 

 Η Σύζηαζε Σπκβνπιίνπ ΔΔΚ κε ζηόρν ηελ ππνζηήξημε 

κεηαξξπζκίζεσλ ζε επίπεδν Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ αλάθακςε 

θαη ηελ ζπκπεξίιεςε 

 Η Υπνζηήξημε ηεο Απαζρόιεζεο ησλ Νέσλ: Μία Γέθπξα ζηηο 

Θέζεηο Δξγαζίαο γηα ηελ Δπόκελε Γεληά, πνπ πξνζβιέπεη ζηνλ 

εθζπγρξνληζκό ηεο ΔΔΚ κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε καζεηεία 

 Η Σύζηαζε Σπκβνπιίνπ γηα ηελ Γέθπξα ζηηο Θέζεηο Δξγαζίαο θαη 

ηελ Δλδπλάκσζε ηεο Νενιαίαο 

 Η δηεμαγσγή από ην Δπξσπατθό Ίδξπκα γηα ηε βειηίσζε ησλ 

Σπλζεθώλ Γηαβίσζεο θαη Δξγαζίαο (Eurofound) ηεο δεύηεξεο θάζεο 

ηεο Έξεπλαο «Γηαβίσζε, Δξγαζία θαη COVID-19», ε νπνία 

πεξηιακβάλεη επηπξόζζεηεο εξσηήζεηο εζηηαζκέλεο ζηελ 

απηναπαζρόιεζε θαη απεπζύλεηαη ζην γεληθό πιεζπζκό ειηθίαο 18 

εηώλ θαη άλσ πνπ δηαβηεί ζηα θξάηε-κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

 Τν λέν Europass, πνπ πεξηιακβάλεη κία ζεηξά εξγαιείσλ 

ειεθηξνληθνύ ραξηνθπιαθίνπ. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δηνξγάλσζεο παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα ηεο ζπκκεηνρήο 

κε ςεθηαθέο εθδειώζεηο, όπσο δηαδηθηπαθά ζεκηλάξηα, εθζηξαηείεο ηύπνπ, 

έθζεζε ζηαδηνδξνκίαο, αιιά θαη δηεθδίθεζεο ελόο ηαμηδηνύ ζην Βεξνιίλν. 

Τν ελ ιόγσ Newsletter είλαη πξνζβάζηκν ζην ζύλδεζκν: 

https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/newsletter-72020_en 

όπνπ παξέρνληαη αλαιπηηθά όιεο νη πιεξνθνξίεο θαη νη επί κέξνπο 

ζύλδεζκνη γηα όιεο ηηο δξάζεηο θαη δξαζηεξηόηεηεο. 

https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/newsletter-72020_en

