Θεσσαλονίκη 21.06.2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης και το CSR HELLAS
πραγματοποιούν ενημερωτική εκδήλωση για την ενίσχυση του θεσμού της μαθητείας
στη χώρα μας.
Με τη συμμετοχή εκπροσώπων επιχειρήσεων-μελών του ΕΒΕΘ και κλαδικών φορέων της περιοχής της
Θεσσαλονίκης, πραγματοποιήθηκε σήμερα στις εγκαταστάσεις του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου
Θεσσαλονίκης, ενημερωτική εκδήλωση με θέμα την ενίσχυση του θεσμού της μαθητείας, μέσω ενσωμάτωσης
κριτηρίων ποιότητας στις προσφερόμενες από τις επιχειρήσεις θέσεις μαθητείας, καθώς και στην προσπάθεια
διεύρυνσης του αριθμού τέτοιων θέσεων.
To CSR HELLAS παρουσίασε τα 20 κριτήρια ποιότητας καθώς και το εργαλείο αυτό-αξιολόγησης προς επιχειρήσεις
σχετικά με το επίπεδο εφαρμογής αυτών των κριτηρίων, αποτέλεσμα διακρατικής συνεργασίας 13ων εθνικών
δικτύων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης υπό την ομπρέλα του ευρωπαϊκού δικτύου CSR Europe, στο πλαίσιο του
έργου EU-Talent.
Η συνάντηση εντάσσεται στο πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητήριου
Θεσσαλονίκης και του CSR HELLAS (Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη) αναγνωρίζοντας την
ανάγκη για ανάληψη πρωτοβουλιών για την ενίσχυση του θεσμού της μαθητείας στη χώρα μας, με στόχο την
άρση στερεοτύπων γύρω από το θέμα της μαθητείας και των τεχνικών επαγγελμάτων, τη σμίκρυνση του χάσματος
μεταξύ ζητούμενων δεξιοτήτων από πλευράς επιχειρήσεων και προσφερόμενων προσόντων από πλευράς
εκπαιδευομένων, την ενίσχυση της απορρόφησης και παραμονής στην αγορά εργασίας των νέων, και εν τέλει στη
βελτίωση, τόσο της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων, όσο και της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητάς τους.
Αναφερόμενος στο θέμα, o εκπρόσωπος του ΕΒΕΘ, στέλεχος του Τμήματος Μελετών & Έρευνας, κ. Γιώργος
Εμμανουηλίδης, επισήμανε πως «ο θεσμός της μαθητείας, που συνδυάζει ιδανικά την κατάρτιση σε περιβάλλον
σχολής, με την απόκτηση επαγγελματικών δεξιοτήτων σε πραγματικό εργασιακό περιβάλλον επιχείρησης, μπορεί,
όπως συμβαίνει και στο εξωτερικό, να συμβάλει καίρια στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και των ελληνικών
επιχειρήσεων, εφόσον αξιοποιηθούν κριτήρια ποιότητας και εργαλεία όπως αυτά που έχει διαμορφώσει το CSR
HELLAS στο πλαίσιο του έργου EU-Talent».
Από την πλευρά της η Πρόεδρος Δ.Σ. του CSR HELLAS, κ. Μαρία Αλεξίου ανέφερε πως «οι εκπαιδευτικές δομές και
οι επιχειρήσεις ως εργοδότες, αποτελούν συμπληρωματικούς κρίκους της διαδικασίας μάθησης, η οποία είναι
αναγκαίο να αναβαθμιστεί ως προς το επίπεδο ποιότητας, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη οριζόντιων δεξιοτήτων
αλλά και την απόκτηση των αναγκαίων ανά επάγγελμα εξειδικευμένων γνώσεων προς όφελος τόσο των ίδιων των
εκπαιδευομένων όσο και των επιχειρήσεων».

Σελίδα 1 από 2

* Περιγραφή φωτογραφίας (κεντρικά: Πρόεδρος Δ.Σ. CSR HELLAS & GLOBAL COMPACT
NETWORK HELLAS, κ. Μαρία Αλεξίου | αριστερά της: εκπρόσωπος του ΕΒΕΘ, στέλεχος του
Τμήματος Μελετών & Έρευνας, κ. Γιώργος Εμμανουηλίδης | δεξιά της: Υπεύθυνος Ανάπτυξης
CSR HELLAS & GLOBAL COMPACT NETWORK HELLAS, κ. Αλέξανδρος Κωστόπουλος)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ
CSR HELLAS (Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη)
Το CSR HELLAS είναι μη κερδοσκοπικό επιχειρηματικό σωματείο που ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2000. Σήμερα
(Απρίλιος 2017) τα μέλη του ανέρχονται σε 134. Είναι ο εθνικός εταίρος του CSR Europe –του ηγετικού Ευρωπαϊκού
επιχειρηματικού φορέα για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ)– που εκτός από μεγάλες επιχειρήσεις μέλη του
έχει αναπτύξει και ένα δίκτυο 40 και πλέον εθνικών εταίρων σε όλη την Ευρώπη. Το CSR HELLAS συντονίζει τη
Γραμματεία του Ελληνικού Δικτύου του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ (UN Global Compact) και εκπροσωπεί
το Παγκόσμιο Δίκτυο CSR 360 στην Ελλάδα. Κύριος στόχος του είναι η προώθηση της ιδέας, των αρχών και αξιών
της ΕΚΕ και της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας, η διάδοσή τους στην Ελληνική επιχειρηματική κοινότητα και την
ευρύτερη κοινωνία με απώτερο σκοπό την ισόρροπη επίτευξη κερδοφορίας και βιώσιμης ανάπτυξης.
Περισσότερες Πληροφορίες: CSR HELLAS, κ. Αθανασία Καραμέρου, Υπέυθυνη Συντονισμού Έργων, τηλ:
2103387422
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