ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Με τη συμμετοχή πολλών στελεχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της
εκπαίδευσης, πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 23 Νοεμβρίου στο Επιμελητήριο του
Ηρακλείου Κρήτης Ημερίδα με θέμα: «Κατάρτιση, Δια βίου Μάθηση και Τοπική
Ανάπτυξη», που διοργάνωσε η αναπτυξιακή εταιρεία του Δήμου Μαλεβιζίου,
ΑΛΜΥΡΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α., υπό την αιγίδα και με την υποστήριξη του Ιδρύματος
Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.). Σκοπός της Ημερίδας ήταν η
ενημέρωση των τοπικών φορέων για τις ευκαιρίες που προκύπτουν από την
κατάρτιση και τη δια βίου μάθηση, καθώς και η σύνδεσή τους με τις αναπτυξιακές
ανάγκες των τοπικών κοινωνιών.
Τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζει το ΙΝΕΔΙΒΙΜ στην υλοποίηση των
πολιτικών για τη Δια Βίου Μάθηση, παρουσίασε στην ομιλία του ο κ. Παναγιώτης
Μανούρης, Διευθύνων Σύμβουλος του Ιδρύματος. Το ΙΝΕΔΙΒΙΜ, επεσήμανε
χαρακτηριστικά, αποτελεί σήμερα, τον εθνικό φορέα ενίσχυσης, αποτελεσματικής
διαχείρισης και υλοποίησης των προγραμμάτων Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης,
προωθώντας δράσεις για τους πολίτες όλων των ηλικιών.
Ο κ. Μανούρης υπογράμμισε, ακόμη, ότι η Κατάρτιση και η Δια Βίου Μάθηση
αποτελούν επένδυση για την Τοπική Αυτοδιοίκηση στο ανθρώπινο κεφάλαιο,
καθώς ενδυναμώνουν το μορφωτικό επίπεδο της τοπικής κοινωνίας με την
αναβάθμιση των δεξιοτήτων των πολιτών όλων των ηλικιών, συμβάλλοντας με τον
τρόπο αυτό στην ενίσχυση του τοπικού εισοδήματος και την τοπική ανάπτυξη.
Επεσήμανε, όμως, ότι όλα αυτά δεν μπορούν να έχουν τα οφέλη που όλοι
επιδιώκουμε, χωρίς τη διαμόρφωση συναντίληψης, συνεργειών και συνεργασιών
του ΙΝΕΔΙΒΙΜ με την τοπική αυτοδιοίκηση.
Μιλώντας στη συνέχεια της Ημερίδας, ο Ειδικός Σύμβουλος του ΙΝΕΔΙΒΙΜ κος
Ανδρέας Δρούγας ανέλυσε τον ουσιαστικό ρόλο των κοινωνικών φορέων στη Δια
Βίου Μάθηση, οι οποίοι πρέπει να κατανοήσουν και να ενστερνιστούν την ιδέα της
Δια Βίου Μάθησης ως μιας εξαιρετικά σημαντικής μορφής άτυπης εκπαίδευσης, να
συνεργαστούν με την περιφερειακή και τοπική αυτοδιοίκηση για την πλήρη
κατανόηση του στρατηγικού σχεδιασμού και των αναπτυξιακών προοπτικών της
περιοχής και να συνδράμουν ουσιαστικά στην επιτυχία όλων των σχετικών
προγραμμάτων που υλοποιεί το ΙΝΕΔΙΒΙΜ στην περιοχή.
Την εκδήλωση τίμησαν επίσης με την παρουσία τους μέλη της κυβέρνησης,
βουλευτές κομμάτων, μέλη της Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης και
εκπρόσωποι από το χώρο της εκπαίδευσης. Τις εργασίες της Ημερίδας άνοιξε με

ομιλία του ο Δ/νων Σύμβουλος της Αλμυρός Α.Ε.Ο.Τ.Α., επίκ. καθηγητής του
Πανεπιστημίου Κρήτης κ. Δ. Ξενάκης, ενώ η πρώτη εισήγηση έγινε από τον
Ευρωβουλευτή κ. Σπ. Δανέλλη και είχε θέμα «Η Ευρωπαϊκή εμπειρία και η εθνική
πραγματικότητα». Χαιρετισμούς στην Ημερίδα απεύθυναν εκτός από τον κ. Π.
Μανούρη, ο Υφυπουργός Εργασίας κ. Β. Κεγκέρογλου, ο Περιφερειάρχης Κρήτης κ.
Στ. Αρναουτάκης, ο Δήμαρχος Ηρακλείου κ. Γ. Κουράκης, ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου κ.
Κ. Μαμουλάκης και ο βουλευτής Ηρακλείου κ. Μ. Σενετάκης.

