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Συνέδριο του Cedefop 

για τη χρηματοδότηση της συνεχιζόμενης κατάρτισης 
 

Το Cedefop, το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης 
διοργανώνει συνέδριο με θέμα τη χρηματοδότηση της συνεχιζόμενης κατάρτισης.  Με 
τίτλο  Investing in people: Strategies for financing vocational education and training 
(Επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό: στρατηγικές χρηματοδότησης της επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης), το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 19-20 Μαΐου στο 
συνεδριακό κέντρο του Cedefop στη Θεσσαλονίκη (Πυλαία).  
 
Η ανάγκη για ολοένα καλύτερη επιμόρφωση ενός εργατικού δυναμικού που  χαρακτηρίζεται 
από δημογραφική γήρανση έχει δημιουργήσει διάφορους τρόπους καταμερισμού των σχετικών 
δαπανών, τόσο στην Ευρώπη όσο και σε τρίτες χώρες.  Μεταξύ αυτών είναι τα φορολογικά 
κίνητρα, τα δάνεια, τα κλαδικά ταμεία για την κατάρτιση, οι προσωπικοί μαθησιακοί 
λογαριασμοί, κ.ά.  Στις ρυθμίσεις αυτές συμμετέχουν κατά κανόνα πολλοί φορείς:  εργοδότες, 
συνδικαλιστικοί οργανισμοί, το κράτος, ο ίδιος ο εργαζόμενος, ακόμη και τράπεζες. Αλλά πόσο 
αποτελεσματικές είναι; Πόσο συμβάλλουν στην κοινωνική συνοχή και ισότητα; Και κατά 
πόσον μπορούν να προσαρμοστούν σε άλλες χώρες και συνθήκες;  
 

Αυτά είναι τα σημαντικότερα ερωτήματα που θα συζητηθούν στο εν λόγω συνέδριο του 
Cedefop, το οποίο υπάγεται στη σειρά συνεδρίων «Αγορά». Μεταξύ άλλων, το συνέδριο θα 
εξετάσει τα κλαδικά ταμεία για την κατάρτιση που έχουν συσταθεί σε διάφορα κράτη μέλη, το 
ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, και την αξιολόγηση των διάφορων μεθόδων 
καταμερισμού του κόστους που έχουν εφαρμοστεί μέχρι σήμερα. Περισσότερες πληροφορίες 
και εγγραφή:  http://agora.cedefop.europa.eu/vetfinancing2008/ 
 
 
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  
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Για επικοινωνία:  
 
Υπεύθυνη συνεδρίου: 
Patrycja Lipinska tel. +30 2310 490129,E-mail: patrycja.lipinka@cedefop.europa.eu  
 
Γραφείο τύπου: 
Ιωάννα Νέζη, τηλ. +30  2310 490186, e-mail: ioanna.nezi@cedefop.europa.eu  
Gerd Oskar Bausewein, τηλ. +30 2310 490288, E-mail: gerd-oskar.bausewein@cedefop.europa.eu 
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