
Μάθηση με επίκεντρο 
την απασχόληση





H επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση είναι αντικείμε-
νο εθνικών πολιτικών. Όμως σε μια ενιαία ευρωπαϊκή αγο-
ρά εργασίας είναι και ζήτημα ευρωπαϊκής συνεργασίας.

Οι έρευνες και οι αναλύσεις που πραγματοποιεί το 
Cedefop, και οι οποίες αξιοποιούνται στις ευρωπαϊκές πο-
λιτικές για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, 
επικεντρώνονται στο πώς μπορούν μέσα όπως τα πλαίσια 
προσόντων, οι στρατηγικές επικύρωσης άτυπης και μη τυ-
πικής μάθησης, και η μάθηση στο χώρο εργασίας, να επιτύ-
χουν την στενότερη σύνδεση της εκπαίδευσης με την απα-
σχόληση.

Χάρη στα δίκτυα εμπειρογνωμόνων που έχει αναπτύξει στα 
κράτη μέλη, το Cedefop συλλέγει από ολόκληρη την Ευρώ-
πη στοιχεία σχετικά με πολιτικές και πρακτικές επαγγελμα-
τικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Στη συνέχεια παράγει 
δεδομένα και στατιστικά στοιχεία που επιτρέπουν τη σύ-
γκριση μεταξύ κρατών, εντοπίζουν τα προς επίλυση ζητή-
ματα και προσδιορίζουν τις μελλοντικές τάσεις. 

Το Cedefop υποβάλλει τις εκθέσεις του στην Ευρωπαϊ-
κή Επιτροπή, στα κράτη μέλη και στους ευρωπαίους κοινω-
νικούς εταίρους, παρέχει δε σε όλους τους εμπλεκόμενους 
συμβουλές σε ζητήματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κα-
τάρτισης. Το Κέντρο λειτουργεί επίσης ως σημείο επα-
φής για φορείς που είναι αρμόδιοι για τη χάραξη πολιτικής, 
τους κοινωνικούς εταίρους, ερευνητές και επαγγελματίες 
του χώρου, οι οποίοι ανταλλάσσουν ιδέες και εμπειρίες με 
στόχο τη βελτίωση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης στην Ευρώπη.

Cedefop

1 



συνδέουμε τη διά βίου μάθηση με την 
ικανότητα απασχόλησης

συνδέουμε τις δεξιότητες με τις ανάγκες 
της αγοράς εργασίας



Ο δικτυακός τόπος του Cedefop κατέγραψε... 

 το 2015

το Cedefop…
αναφέρθηκε σε 107 έγγραφα πολιτικής της ΕΕ και σε 
56 έγγραφα πολιτικής διεθνών οργανισμών

συνεισέφερε σε 114 έγγραφα πολιτικής της ΕΕ

συμμετείχε σε 172 εκδηλώσεις οι οποίες διοργανώθηκαν 
από τις Προεδρίες του Συμβουλίου, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, άλλους φορείς χάραξης πολιτι-
κής υψηλού επιπέδου και διαμορφωτές της κοινής γνώμης σε 
θέματα ευρωπαϊκής πολιτικής για την επαγγελματική εκπαί-
δευση και κατάρτιση

διοργάνωσε διασκέψεις και εκδηλώσεις στις οποίες υποδέ-
χθηκε περί τους 1 800 επισκέπτες

609 000 μεταφορτώσεις των εκδόσεών του

393 000 επισκέψεις και 1 266 000 προβολές σελίδων
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Η ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτι-
σης (ΕΕΚ) έχει προωθήσει μεταρρυθμίσεις 
και έχει συμβάλλει στην ευρύτερη αναβάθ-
μιση των δεξιοτήτων. Τα συστήματα εκπαί-
δευσης και κατάρτισης έχουν γίνει πιο ευ-
έλικτα, παρέχοντας μαθησιακές διαδρομές 
με περισσότερες επιλογές μετάβασης. Στην 
Ευρώπη, τα ποσοστά ολοκλήρωσης των 
σπουδών σε κάποια εκπαιδευτική βαθμίδα 
βρίσκονται σε ανοδική πορεία, παράλληλα 
με τη διαθεσιμότητα επαγγελματικής εκπαί-
δευσης και κατάρτισης στη δευτεροβάθμια 
και την τριτοβάθμια εκπαίδευση των πε-
ρισσότερων κρατών μελών. Ο αριθμός των 
ατόμων που συμμετέχουν σε προγράμματα 
διά βίου μάθησης έχει αυξηθεί, μολονότι 
πρέπει να γίνουν ακόμη πολλά για την 
αποτροπή της πρόωρης εγκατάλειψης του 
σχολείου ατόμων με ελάχιστα ή χωρίς καθό-
λου προσόντα. Νέοι δρόμοι διαδραστικής 
και εξ αποστάσεως μάθησης ανοίγονται 
χάρη στην ψηφιοποίηση και τις διαρκώς 
εξελισσόμενες δυνατότητες των κινητών 
συσκευών. Έχουμε σημειώσει σημαντική 
πρόοδο.
 
Ταυτόχρονα όμως αυξάνονται διαρκώς 
οι δυσκολίες και η ανασφάλεια που 
επικρατεί στις αγορές εργασίας. Η παγκο-
σμιοποίηση, η τεχνολογία, οι εντεινόμενες 
περιβαλλοντικές ανησυχίες, η γήρανση του 
πληθυσμού και η ανάγκη ενσωμάτωσης 

εκατομμυρίων προσφύγων και μεταναστών 
στα εκπαιδευτικά συστήματα και τις αγορές 
εργασίας έχουν δημιουργήσει πρωτοφανείς 
προκλήσεις και συνθήκες οικονομικής αβε-
βαιότητας στην Ευρώπη. 

Τη στιγμή που η Ευρώπη αγωνίζεται να 
ανακάμψει οικονομικά και κοινωνικά, σε 
πολλές περιοχές της επικρατεί ανεργία, 
υποαπασχόληση και χαμηλές αμοιβές, 
ενώ σε άλλες οι εργοδότες αναζητούν 
ειδικευμένο προσωπικό, χωρίς όμως να 
βρίσκουν τις δεξιότητες που χρειάζονται. Η 
εκπαίδευση και η κατάρτιση, οι δεξιότητες 
και τα προσόντα αναδεικνύονται σταδιακά 
σε απαραίτητες προϋποθέσεις προόδου 
και ανάπτυξης. 

Τα συστήματα επαγγελματικής εκπαίδευ-  
σης και κατάρτισης πρέπει να διασφαλί-
ζουν ότι οι δεξιότητες που παρέχουν είναι 
επίκαιρες και ανταποκρίνονται στις μετα-
βαλλόμενες ανάγκες της αγοράς εργασίας. 
Η αναλυτική πληροφόρηση που παρέχει 
το Cedefop για τις ανάγκες της αγοράς 
εργασίας καθώς και οι προγνώσεις του 
σχετικά με τη ζήτηση και την προσφορά δε-
ξιοτήτων, αξιοποιούνται για τη χάραξη των 
πολιτικών επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης που συνάδουν με τις απαιτή-
σεις της αγοράς εργασίας. Στο πλαίσιο της 
αποστολής του, το Cedefop παρέχει στα 
κράτη μέλη και τους κοινωνικούς εταίρους 

Σκεφτόμαστε ευρωπαϊκά, 
δρούμε τοπικά
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συμβουλές πολιτικής στον τομέα της επαγ-
γελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, 
ιδίως σε θέματα δεξιοτήτων και προσόντων. 

Τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης 
πρέπει να παρέχουν στους πολίτες δεξιό-
τητες και προσόντα τα οποία μπορούν να 
μεταφέρονται εντός και εκτός συνόρων ή 
συστημάτων: τα προσόντα πρέπει να είναι 
κατανοητά και συγκρίσιμα σε όλα τα κράτη 
μέλη της ΕΕ. Με το έργο του για τα πλαίσια 
προσόντων, τη διασφάλιση ποιότητας και 
άλλα εργαλεία, το Cedefop προωθεί τη 
διαφάνεια των μαθησιακών εμπειριών και 
την αυξημένη κινητικότητα των ευρωπαίων 
πολιτών.

Είναι πλέον κοινώς αποδεκτό ότι οι δια-
δρομές επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης που είναι κατά κύριο λόγο 
προσανατολισμένες σε προγράμματα μα-   
θητείας και μάθησης στο χώρο εργασίας 
βοηθούν τους νέους να εισέλθουν στην αγο-
ρά εργασίας. Το έργο του Cedefop στους 
τομείς των βασικών δεξιοτήτων, της μάθη-
σης στο χώρο εργασίας και της μαθητείας 
έχει αναδείξει την αξία της επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης, αυξάνοντας 
το σχετικό ενδιαφέρον σε επίπεδο χάραξης 
πολιτικής. 

Παράλληλα με τη διαδικασία της Μπολό-
νιας στην ανώτατη εκπαίδευση, στο πλαίσιο 

της διαδικασίας της Κοπεγχάγης έχουν 
προκύψει νέες προσεγγίσεις της ΕΕΚ και 
έχει γίνει στενότερη η συνεργασία μεταξύ 
ευρωπαϊκών χωρών, ενώ αποτυπώθηκαν 
επίσης δύο βασικοί στόχοι: η ένταξη και η 
αριστεία. 

Η ενσωμάτωση της τοπικής διάστασης στην 
ευρωπαϊκή διασφαλίζει ότι οι νέες πολιτι-
κές και τα εργαλεία είναι προσβάσιμα και 
αμβλύνουν τις καθημερινές δυσκολίες τόσο 
για τους παρόχους επαγγελματικής εκπαί-
δευσης και κατάρτισης όσο και για τους 
εκπαιδευόμενους που αναζητούν εργασία, 
νέα εργασία και ποιοτικές θέσεις εργασίας. 
Ο συνδυασμός αυτός καθιστά τη μεταρρύθ-
μιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης επωφελή για όλους.

James Calleja
Διευθυντής

Micheline Scheys
Πρόεδρος του 
Διοικητικού Συμβουλίου
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«Η αύξηση των ευκαιριών επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης σε περίοδο οικονομικής κρίσης είναι ιδιαίτερα 
σημαντική υπόθεση. Η έξοδος από την κρίση επιτάσσει την 
αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων.

Η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση δεν πρέπει να 
αποτελεί δευτερεύουσα επιλογή, αλλά εξίσου ελκυστική 
με την πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Μπορεί για ορισμένα 
επαγγέλματα να απαιτούνται πανεπιστημιακές σπουδές, 
όμως για πολλά άλλα σημασία έχει η πρακτική εμπειρία 
— και ο καλύτερος τρόπος για να αποκτηθεί είναι η 
επαγγελματική κατάρτιση.

Η εικόνα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης 
πρέπει να βελτιωθεί επειδή, ως μέσο αντιστοίχισης θέσεων 
εργασίας και δεξιοτήτων, αυξάνει σημαντικά τις προοπτικές 
απασχόλησης για πολλούς υποψηφίους.

Χάρη στο εντυπωσιακό δίκτυο που δημιούργησε όλα αυτά τα 
χρόνια, το Cedefop είναι ο πλέον κατάλληλος οργανισμός 
για να δρομολογήσει τις εξελίξεις που θα τονώσουν την  
επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Πρόκειται για 
ένα μοναδικό φόρουμ ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών, 
εξειδικευμένων συμβουλών σε θέματα πολιτικής, και υπο-
στήριξης του τομέα. Σήμερα, είναι ίσως πιο σημαντικό από 
ποτέ».

Η Ευρώπη βασίζεται στη συμβολή 
του Cedefop

Martin Schulz
Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου
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«Κανένας οργανισμός δεν κατανοεί καλύτερα από το Cedefop 
το πώς δοκιμάζονται τα ευρωπαϊκά συστήματα επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης ώστε να ανταποκριθούν στις 
απαιτήσεις του 21ου αιώνα.

Ως εξειδικευμένο κέντρο, το Cedefop γνωρίζει τις σημαντικές 
προσπάθειες που καταβάλλουν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα κράτη 
μέλη και οι κοινωνικοί εταίροι για τη βελτίωση των συστημάτων 
επαγγελματικής κατάρτισης. Οι προσπάθειες αυτές αποδίδουν 
καρπούς: μειώθηκε το ποσοστό της πρόωρης εγκατάλειψης της 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, βελτιώθηκαν οι 
μηχανισμοί επικύρωσης της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης 
και αυξήθηκαν οι ευκαιρίες για ποιοτικά προγράμματα μαθητείας.

Ωστόσο εξακολουθούν να υπάρχουν πολλές προκλήσεις. Για 
να γίνουν πιο ευέλικτα τα συστήματα και να διευκολυνθούν οι 
διασυνοριακές μετακινήσεις για σπουδές ή εργασία, πρέπει να χρη-
σιμοποιήσουμε τα κοινά ευρωπαϊκά εργαλεία που αναπτύχθηκαν 
σε συνεργασία με το Cedefop και για τα οποία δεσμεύτηκαν τα 
κράτη μέλη.

Πρέπει επίσης να ενισχύσουμε τη διασύνδεση μεταξύ προ-
γραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης και αναγκών της αγοράς 
εργασίας, ώστε να μειωθεί η αναντιστοιχία δεξιοτήτων και θέσεων 
εργασίας και να αποτελούν τα προγράμματα αυτά μια γέφυρα για 
την απασχόληση. Πρέπει επίσης να εντείνουμε τις προσπάθειές 
μας για να προσελκύσει περισσότερα άτομα η επαγγελματική 
κατάρτιση και να αυξηθεί η συμμετοχή στη διά βίου μάθηση. Ο 
απώτερος στόχος είναι να μη μείνει αναξιοποίητο κανένα ταλέντο.

Αρωγός των προσπαθειών αυτών ευελπιστώ ότι θα είναι το 
Cedefop, τόσο με τις εξειδικευμένες αναλύσεις του για την 
επαγγελματική  εκπαίδευση και κατάρτιση στα κράτη μέλη, όσο και 
με τις προβλέψεις του για τις τάσεις στην αγορά εργασίας, π.χ. τις 
προγνώσεις σχετικά με την προσφορά και τη ζήτηση δεξιοτήτων 
και την έρευνα σχετικά με την αναντιστοιχία προσόντων».

Το Cedefop παραμένει το ίδιο επίκαιρο σήμερα  
όσο ήταν και πριν από τέσσερις δεκαετίες

Marianne Thyssen
Επίτροπος Απασχόλησης, 
Κοινωνικών Υποθέσεων, 
Δεξιοτήτων και 
Κινητικότητας του 
Εργατικού Δυναμικού
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Το Cedefop συγκεντρώνει αξιόπιστα, επίκαιρα και συγκρίσιμα 
στοιχεία με τη βοήθεια δικτύων τα οποία δραστηριοποιούνται

 σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ



ReferNet
Το ReferNet είναι το βασικό δίκτυο ενημέρωσης του Cedefop 
σε θέματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, με 
μέλη ιδρύματα τα οποία είναι εθνικοί εταίροι του Cedefop. Οι 
εθνικοί εταίροι παρέχουν στο Cedefop πληροφορίες σχετικά 
με τα συστήματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, 
τις συναφείς εξελίξεις και τις προσεγγίσεις που ακολουθούνται 
στις χώρες τους για την εφαρμογή των ευρωπαϊκών στόχων 
πολιτικής.

SkillsNet
Στο δίκτυο δεξιοτήτων του Cedefop συμμετέχουν ερευνητές 
οι οποίοι ασχολούνται με τον έγκαιρο εντοπισμό των αναγκών 
σε δεξιότητες και υποστηρίζουν την ενσωμάτωση των ερευνη-
τικών αποτελεσμάτων σε πολιτικό και πρακτικό επίπεδο. Τα 
μέλη του SkillsNet συμμετέχουν στις προγνώσεις του Cedefop 
σχετικά με την προσφορά και ζήτηση δεξιοτήτων, στις έρευνες 
και στις κλαδικές αναλύσεις για την αντιστοίχιση δεξιοτήτων 
και αναγκών της αγοράς εργασίας.
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125εκατομμύρια
ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΑΚΟ 
ΤΟΠΟ ΤΟΥ EUROPASS 
από το 2005T

65εκατομμύρια 
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΧΟΥΝ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ ΣΤΟ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
από το 2005

 



Europass
Το Europass είναι ένα σύνολο εγγράφων τα οποία αναπτύχθη-
καν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να στηρίξουν την κινητι-
κότητα των ευρωπαίων πολιτών.

Αποτελείται από ένα πρότυπο βιογραφικού σημειώματος, ένα 
διαβατήριο δεξιοτήτων και ένα διαβατήριο γλωσσών, τα οποία 
διατίθενται σε 27 γλώσσες και γίνονται αποδεκτά σε ολόκλη-
ρη την Ευρώπη.

Το δικτυακό τόπο του Europass διαχειρίζεται για λογαριασμό 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το Cedefop. Αφότου εγκαινιάστη-
κε το 2005, ο δικτυακός τόπος έχει δεχθεί περίπου 125 εκα-
τομμύρια επισκέψεις.

93εκατομμύρια
ΜΕΤΑΦΟΡΤΏΣΕΙΣ 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

από το 2005
 

65 εκατομμύρια βιογραφικά Europass
έχουν συμπληρωθεί στο διαδίκτυο (2005-15)
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Cedefop’s expert departmentsΤο έργο του Cedefop με μια ματιά

προσελκύοντας τους πολίτες προς την 
επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση



Το Cedefop παρακολουθεί:

Το Κέντρο υποστηρίζει τους φορείς χάραξης πολιτικής 
στην υλοποίηση των σχετικών μεταρρυθμίσεων.

Συστήματα και 
ιδρύματα κατάρτισης

τις εξελίξεις στις πολιτικές, στα συστήματα και στα ιδρύ-
ματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης;

την εφαρμογή κοινών ευρωπαϊκών εργαλείων, όπως τα                          
πλαίσια προσόντων, τα οποία προορίζονται για τη σύγκριση 
και αναγνώριση προσόντων από διαφορετικές χώρες ή 
συστήματα.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ
Εξελίξεις πολιτικής σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο

ΠΛΑΙΣΙΑ  
Ευρωπαϊκό πλαίσιο και εθνικά πλαίσια 
επαγγελματικών προσόντων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ
Εθνικά συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά αποτελέσματα
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Το Cedefop εξετάζει πολιτικές, σε τομείς όπως η εκπαίδευση 
ενηλίκων και η κοινωνική ένταξη, οι οποίες διευκολύνουν τη 
μετάβαση των πολιτών από την εκπαίδευση στην απασχόληση, και 
τους επιτρέπουν να βρουν και να κρατήσουν μια θέση εργασίας.  
Διερευνά επίσης πολιτικές οι οποίες προσελκύουν περισσότερους 
νέους στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. 

Το Κέντρο παρέχει στους ενδιαφερόμενους φορείς συμβουλές 
για την ικανοποίηση των αναγκών των ευρωπαίων πολιτών και, 
ταυτόχρονα, για την ευόδωση των εθνικών οικονομικών προτε-
ραιοτήτων.

Μάθηση και ικανότητα 
απασχόλησης

ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Αξιολόγηση μοντέλων μάθησης στο χώρο εργασίας 
στο πλαίσιο αρχικής και συνεχιζόμενης επαγγελματι-
κής εκπαίδευσης και κατάρτισης, με σκοπό τον 
εντοπισμό βέλτιστων πρακτικών και την παροχή 
συμβουλών πολιτικής

ΠΡΟΩΡΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ 
Μείωση του ποσοστού πρόωρης εγκατάλειψης της 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ 
ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ
Συνεργασία με τα κράτη μέλη, αναθεώρηση των 
εθνικών διατάξεων για τη μαθητεία και παροχή 
συμβουλών
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Το Cedefop διερευνά τον τρόπο με τον οποίο οι κοινω-
νικοοικονομικές και δημογραφικές τάσεις επηρεάζουν την 
απασχόληση, τη φύση των θέσεων εργασίας και τη ζήτηση 
δεξιοτήτων στην αγορά εργασίας.

Το Κέντρο καταρτίζει προγνώσεις της μελλοντικής 
προσφοράς και ζήτησης δεξιοτήτων και ενημερώνει ιδιώτες, 
εργοδότες και φορείς χάραξης πολιτικής για τις τάσεις 
στην αγορά εργασίας, ώστε να είναι σε θέση να λαμβάνουν 
εμπεριστατωμένες αποφάσεις σε θέματα εκπαίδευσης, κατάρ-
τισης και επαγγελματικού προσανατολισμού.

Δεξιότητες και 
αγορά εργασίας

ΠΡΩΤΗ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Στο πλαίσιο της έρευνας αυτής εξετάζεται το κατά 
πόσον τα επαγγελματικά προσόντα και οι δεξιότητες 
των εργαζομένων ανταποκρίνονται στις μεταβαλλόμενες 
και σύνθετες απαιτήσεις του επαγγέλματός τους 

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
Κεντρική ευρωπαϊκή πύλη πρόσβασης σε πληροφο-
ρίες σχετικά με τις τάσεις στις δεξιότητες και τις 
θέσεις εργασίας σε ολόκληρη την Ευρώπη

ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΡΟΓΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 
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HistoryCedefop
Τέσσερις δεκαετίες και άνω

1975-2015



Εδώ και τέσσερις δεκαετίες, το έργο του Cedefop αποτελεί 
πηγή έμπνευσης για την ανάπτυξη πολιτικών και πρακτικών 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης σε ολόκληρη την 
Ευρώπη. 

Το Κέντρο ιδρύθηκε το 1975, στον απόηχο της φοιτητικής 
εξέγερσης του 1968 και των επακόλουθων οικονομικών και 
κοινωνικών κρίσεων. Οι μεταρρυθμίσεις στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση ώθησαν τις κυβερνήσεις και τα εργατικά σωμα-
τεία να εξετάσουν τη δυνατότητα εκσυγχρονισμού των συ-
στημάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, ως 
ζωτικής σημασίας μέτρο για την επίτευξη της ενιαίας αγοράς 
εργασίας. 

Την ιδέα ίδρυσης ενός ευρωπαϊκού κέντρου έρευνας στον 
τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης 
προώθησε η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, η 
οποία εκπροσωπεί τους κοινωνικούς εταίρους στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση. 

Το νέο κέντρο αποφασίστηκε να εγκατασταθεί στο Δυτικό 
Βερολίνο, ώστε να υπογραμμιστεί ότι η διαιρεμένη πόλη ανήκε 
στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Σχεδόν δύο δεκαετίες αργότερα, 
όταν πια η γερμανική ενοποίηση και η διεύρυνση της ΕΕ 
είχαν μετασχηματίσει το ευρωπαϊκό και οικονομικό τοπίο, το 
Συμβούλιο Υπουργών αποφάσισε τη μετεγκατάσταση του 
Cedefop στη Θεσσαλονίκη.

Ιστορική ανασκόπηση 



1957
Ίδρυση της Ευρω-
παϊκής Οικονομικής 
Κοινότητας – το 
άρθρο 128 της Συν-
θήκης της Ρώμης 
θεσπίζει «γενικές 
αρχές για την εφαρ-
μογή κοινής πολι-
τικής επαγγελματι-
κής καταρτίσεως»

1963
Το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο 
δημιουργεί τη 
Συμβουλευτική 
Επιτροπή για την 
Επαγγελματική 
Κατάρτιση

Τέλη του 

1960
Φοιτητικές 
εξεγέρσεις 
στην Ευρώπη/
τα εκπαιδευτικά 
συστήματα σε 
κρίση

1968-73
Δημιουργούνται σε διά-
φορες ευρωπαϊκές χώ-
ρες ιδρύματα επαγγελ-
ματικής κατάρτισης. Ο 
Οργανισμός Οικονομι-
κής Συνεργασίας και 
Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) και 
η Unesco δημιουργούν 
ερευνητικά ιδρύματα 
στον τομέα της 
εκπαίδευσης

1970
Η ομάδα εργασίας 
της Ευρωπαϊκής 
Οικονομικής και Κοι-
νωνικής Επιτροπής 
επισημαίνει την 
ανάγκη δημιουργίας 
ενός ευρωπαϊκού 
οργανισμού για την 
επαγγελματική 
κατάρτιση

1975 
Ιδρύεται με κανονισμό του 
Συμβουλίου το Ευρωπαϊκό 
Κέντρο για την Ανάπτυξη 
της Επαγγελματικής 
Κατάρτισης (Cedefop) στο 
Δυτικό Βερολίνο 

1985 
Αρχίζει ο ευρωπαϊκός κοι-
νωνικός διάλογος με θέμα 
τη συμμετοχή των κοινωνι-
κών εταίρων στην ευρω-
παϊκή εσωτερική αγορά

Ορόσημα της επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ευρώπη

Απόφαση του Συμβουλίου
σχετικά με τη συγκρισιμό-
τητα των επαγγελματικών 
προσόντων στα κράτη μέλη
Έναρξη του προγράμματος 
επισκέψεων μελέτης για 
ειδικούς του τομέα της 
εκπαίδευσης και της κατάρ-
τισης υπό τη διαχείριση του 
Cedefop για λογαριασμό 
της Επιτροπής
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Μέσα της 
δεκαετίας του
1980 Εισάγεται 
η έννοια των μαθη-
σιακών αποτελεσμά-
των στον ορισμό 
επαγγελματικών 
προσόντων. Έκτοτε, 
τα ευρωπαϊκά εργα-
λεία και οι αρχές στο 
συγκεκριμένο τομέα

1995 
Μεταφορά της 
έδρας του Cedefop 
από το Βερολίνο στη 
Θεσσαλονίκη

Έναρξη του προγράμ-
ματος Leonardo da 
Vinci για την στήριξη 
της επαγγελματικής 
κατάρτισης

2002 
Δήλωση της 
Κοπεγχάγης για 
την στενότερη 
ευρωπαϊκή 
συνεργασία 
στον τομέα της 
επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και 
κατάρτισης. Το 
Cedefop ιδρύει το 
ReferNet 

2007 
Ευρωπαϊκό 
πρόγραμμα για τη 
διά βίου μάθηση 
(2007-13)

2013 
Ευρωπαϊκή συμμαχία 
για θέσεις μαθητείας

2015 
Το Cedefop γιορτάζει 
την τεσσαρακοστή του 
επέτειο και τα 20 του 
χρόνια στη Θεσσαλονίκη

βασίζονται στη συγκε-
κριμένη προσέγγιση: 
Europass (από το 
2005), ευρωπαϊκό 
πλαίσιο επαγγελμα-
τικών προσόντων 
(2008), ευρωπαϊκό 
σύστημα ακαδημαϊ-
κών μονάδων για την 
επαγγελματική εκπαί-
δευση και κατάρτιση 
(ECVET) και ευρω-
παϊκό πλαίσιο δια-
σφάλισης ποιότητας 
(EQAVET) (2009), 
σύσταση σχετικά με 
την επικύρωση της 
μη τυπικής και της 
άτυπης μάθησης 
(2012) 

Συμπεράσματα 
της Ρίγαs: ένα 
σύνολο καινούργιων 
μεσοπρόθεσμα εφικτών 
στόχων 2015-20



Στη Θεσσαλονίκη 
για ολόκληρη την Ευρώπη
Στο Cedefop εργάζονται 120 υπάλληλοι προερχόμενοι από περισσότερες από 20 ευρωπαϊκές χώ-
ρες. Το Cedefop προσφέρει 10 θέσεις πρακτικής άσκησης το χρόνο σε υποψηφίους από ολόκληρη 
την Ευρώπη, συνήθως αποφοίτους επιπέδου 6 ή 7 σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελ-
ματικών προσόντων, στους οποίους παρέχεται η δυνατότητα να αποκτήσουν εργασιακή πείρα σε 
περιβάλλον Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Κέντρο συνεργάζεται με την τοπική κοινότητα εκπαίδευσης και 
κατάρτισης, διοργανώνοντας ή συμμετέχοντας σε εκδηλώσεις και παρέχοντας στις ελληνικές αρχές 
συμβουλές σε θέματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Διοικητικό Συμβούλιο
Στο διοικητικό συμβούλιο του Cedefop συμμετέχουν κυβερνήσεις, οργανώσεις εργοδοτών, και 
εργατικά σωματεία των κρατών μελών, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο διευθυντής εφαρμόζει τις 
αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου και είναι υπεύθυνος για τη συνολική διαχείριση του έργου και 
του προσωπικού του Cedefop. Σχετικά με την εκτέλεση του ετήσιου προϋπολογισμού του, το Κέντρο 
υποβάλλει ετήσιες εκθέσεις στο Ελεγκτικό Συνέδριο και λογοδοτεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
οποίο χορηγεί τη σχετική απαλλαγή. 



Περισσότερες πληροφορίες 
σχετικά με την Ευρωπαϊκή 
Ένωση παρέχονται στον 
παγκόσμιο ιστό μέσω του 
ιστότοπου Europa της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(http://europa.eu).
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