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Πρόλογος 

 

Ένας από τους βασικούς στόχους του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού 

(ΕΙΕΑΔ) είναι να συμβάλει στην ανάπτυξη των εθνικών πολιτικών για τη σύνδεση απασχόλησης, 

επαγγελματικής κατάρτισης και διά βίου μάθησης, μέσω της έρευνας και της τεκμηριωμένης 

ανάλυσης, καθώς και της παρακολούθησης και της πληροφόρησης για τις σύγχρονες ευρωπαϊκές 

εξελίξεις στον εν λόγω τομέα. 

Στο πλαίσιο αυτό δημοσιεύει τον παρόντα «κατάλογο», ο οποίος περιλαμβάνει ευρωπαϊκά δίκτυα και 

οργανισμούς, εθνικούς φορείς και Ινστιτούτα στις 27 χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που 

δραστηριοποιούνται στο τρίπτυχο: διά βίου μάθηση- επαγγελματική κατάρτιση- απασχόληση.  

Η έκδοση, παρέχοντας πληροφόρηση σχετικά με τα κύρια αντικείμενα και τις αρμοδιότητες των 

φορέων αυτών, στόχο έχει, τη  γνωριμία, αλλά και τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε μελέτες και 

χρηστικές πληροφορίες, παραδείγματα και καλές πρακτικές, που εφαρμόζονται στον τομέα διά βίου 

μάθηση- διά βίου κατάρτιση-απασχόληση στο πολύμορφο ευρωπαϊκό τοπίο.   

Όπως θα διαπιστώσει εύκολα ο αναγνώστης, απαιτήθηκε συστηματική και κοπιαστική εργασία για 

την εκπόνηση του καταλόγου. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να συγχαρώ όλο το προσωπικό της 

Διεύθυνσης Επαγγελματικής Κατάρτισης του ΕΙΕΑΔ και ιδιαιτέρως τη Διευθύντρια κ. Χ. Παϊδούση.  

 

Καθηγητής Κωνσταντίνος Π. Αναγνωστόπουλος 

Πρόεδρος – Γενικός Διευθυντή 

 

. 
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Εισαγωγή 

 

Από τη Στρατηγική της Λισαβόνας το 2000, έως σήμερα, έχουν γίνει πολλά βήματα σε ευρωπαϊκό και 

εθνικό επίπεδο στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης. Σε ένα κόσμο που αλλάζει με ραγδαίους 

ρυθμούς, η Ευρώπη επιδιώκοντας να κρατήσει την ηγετική της θέση στην παγκόσμια οικονομία,  

επενδύει στο πολυτιμότερο κεφάλαιό της, το ανθρώπινο δυναμικό. Η χάραξη πολιτικών και η 

ανάληψη πρωτοβουλιών για τη γρήγορη και αποτελεσματική προσαρμογή του στις νέες 

μεταβαλόμενες συνθήκες, συνοδεύεται από την ίδρυση και λειτουργία φορέων και οργανισμών, που 

αναλαμβάνουν σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο την υποστήριξη και εφαρμογή μιας κοινής 

ευρωπαϊκής αντίληψης και πορείας.  

Η παρούσα έκδοση - «κατάλογος» αποτελεί μια πρώτη καταγραφή φορέων, οι οποίοι έχουν ρόλο 

συμβουλευτικό και υποστηρικτικό στη χάραξη των  κοινών ευρωπαϊκών πολιτικών για την 

επαγγελματική κατάρτιση, στον ευρύτερο χώρο, βέβαια, της διά βίου μάθησης, μέσω της διενέργειας 

μελετών και αναλύσεων των δεδομένων και τάσεων , που υπάρχουν στα δύο αλληλοσυνδεόμενα 

περιβάλλοντα: το περιβάλλον της εργασίας και το περιβάλλον της γνώσης.   

 

Στο πρώτο μέρος του καταλόγου καταγράφονται οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί και δίκτυα που 

λετουργούν, κατά κάποιο τρόπο, ως ομπρέλα, της οποίας οι «αντένες» απλώνονται σε χώρες-μέλη της 

ΕΕ-27 και συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με την επαγγελματική κατάρτιση. Το δεύτερο μέρος 

περιλαμβάνει φορείς, ως επί το πλείστον δημοσίου συμφέροντος, που δραστηριοποιούνται στις 

χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι έχουν ως βασικό στόχο  το σχεδιασμό πολιτικών, την 

ανάπτυξη και την προαγωγή της διά βίου μάθησης και τη σύνδεσή της με την απασχόληση, μέσω 

μελετών, αναλύσεων, προγραμμάτων, παροχής πληροφοριών, ενεργειών ευαισθητοποίησης. 

Στο πλαίσιο του καταλόγου παρέχονται, συνοπτικά, πληροφορίες για τους σκοπούς και τα κύρια 

αντικείμενα που πραγματεύονται, καθώς και στοιχεία επικοινωνίας τους.   

Σε αυτή την πρώτη έκδοση η καταγραφή δεν είναι οπωσδήποτε εξαντλητική.Δεν συμπεριλαμβάνονται, 

για παράδειγμα, ιδιωτικοί φορείς, ή φορείς που έχουν δημιουργηθεί με πρωτοβουλία των 

συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών, ή ακόμα και οργανισμοί, ινστιτούτα, τα 

οποία λειτουργούν στο πλαίσιο της τυπικής εκπαίδευσης (π.χ στα πανεπιστημιακά ιδρύματα). 

Επίσης, δεν γίνεται αναφορά στους φορείς που έχουν αποκλειστικά δημιουργηθεί ως μέρη  των 

ευρωπαϊκών δικτύων, που αναφέρονται στο 1ο μέρος του «καταλόγου».  
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Στόχος του ΕΙΕΑΔ είναι, ο «κατάλογος» αυτός να αποτελέσει το πρώτο βήμα για τη δημιουργία μιας 

ευρύτερης, ενημερωμένης, ηλεκτρονικής βάσης με σημαντικούς ευρωπαϊκούς και εθνικούς φορείς που 

διαμορφώνουν και επηρεάζουν το τοπίο της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης  προς την 

«Ευρώπη 2020».    

 

Σημαντικές πηγές για τον προσδιορισμό των φορέων  που περιελήφθησαν στην παρούσα έκδοση, 

απετέλεσαν: 

α) οι πρόσφατες (2011,2012) εκθέσεις των χωρών (Country reports), που παρουσιάζει το CEDEFOP 

στην ιστοσελίδα του, στο «VET in Europe»: http://www.cedefop.europa.eu/EN/Information-

services/vet-in-europe-country-reports.aspx. 

β)The European Encyclopedia on National Education Systems, του ευρωπαϊκού δικτύου EURYDICE, 

στο http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/eurypedia_en.php , καθώς επίσης και 

γ) οι αρμόδιες πολιτικές αρχές ανά χώρα, κυρίως Υπουργεία Παιδείας και Εργασίας. 

 

Δρ. Χρύσα Παϊδούση 

Διευθύντρια Επαγγελματικής Κατάρτισης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cedefop.europa.eu/EN/Information-services/vet-in-europe-country-reports.aspx
http://www.cedefop.europa.eu/EN/Information-services/vet-in-europe-country-reports.aspx
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/eurypedia_en.php
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1.  Ευρωπαϊκά Δίκτυα 

 

EACEA - Eurydice unit 

 

Έδρα: (postal address) EACEA P9 Eurydice, Education Audiovisual & Culture Executive Agency, Ave-

nue du Bourget 1 - BOU2, BE-1140 Brussels  

Physical Address: (for visitors only), BOU2 - Rue Colonel Bourg 115, BE-1140 Brussels 

Website: http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/index_en.php    

Τηλ.+32 2 29 95 088 

E-Mail: eacea-eurydice@ec.europa.eu 

Σημείο Επαφής Ελλάδα: Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, 

Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης, Τμήμα Γ' / Μονάδα Ευρυδίκη (Α. Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι, 

Αθήνα, τηλ: 210 3442487, 210 3443175, e-mail: eurydice@minedu.gov.gr, Website: 

http://www.minedu.gov.gr/eyrydiki-to-diktyo-pliroforisis-gia-ta-ekpaideytika-systimata-kai-tis-politikes-

stin-eyropi.html) 

Τύπος Φορέα : Ευρωπαϊκό Δίκτυο, το οποίο αποτελείται από τις 37 Εθνικές Μονάδες που 

συμμετέχουν στο πρόγραμμα για τη Διά Βίου Μάθηση της Ε.Ε. (τα κράτη-μέλη της Ε.Ε., τα κράτη-μέλη 

της ΕΖΕΣ/ΕΟΧ, την Κροατία και την Τουρκία). 

Σκοπός: Το δίκτυο Ευρυδίκη προσφέρει αξιόπιστη πληροφόρηση για τα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά 

συστήματα στους υπεύθυνους για τη χάραξη της εκπαιδευτικής πολιτικής και την παροχή 

εκπαίδευσης.Επίσης, παρέχει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην εκάστοτε προεδρία του 

Ευρωπαϊκού Συμβουλίου πληροφορίες, οι οποίες αποτελούν τη βάση για πολιτικό προβληματισμό 

σχετικά με τα εκπαιδευτικά ζητήματα σε κοινοτικό επίπεδο. 

Αντικείμενο:  

- η εκπόνηση συγκριτικών μελετών για θέματα κοινού ενδιαφέροντος  

- η τακτική ενημέρωση τριών «συστημάτων» για τα εθνικά εκπαιδευτικά συστήματα (Συνόψεις των 

Εθνικών Συστημάτων, Περιγραφές των Εθνικών Εκπαιδευτικών Συστημάτων και Δομές της 

Εκπαίδευσης και της Κατάρτισης) 

- η ανάπτυξη χρήσιμων δεικτών (η σειρά Key Data on Education in Europe) και θεματικά 

στοχευμένων περιοδικών εκθέσεων πάνω, μεταξύ άλλων, στην ανώτατη εκπαίδευση, τη 

διδασκαλία ξένων γλωσσών και τη χρήση τεχνολογιών πληροφορικής στην εκπαίδευση. 

 

 

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/index_en.php
mailto:eacea-eurydice@ec.europa.eu
mailto:eurydice@minedu.gov.gr
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EAEA - European Association for the Education of Adults  

 

Έδρα:    Rue d' Arlon 40,  B- 1000 Brussels 

Website: http://www.eaea.org/index.php?k=2099 

Τηλ: +32 2 234 37 63 

E-mail: eaea-info@eaea.org 

Σημείο Επαφής/μέλη Ελλάδα: Στην Ελλάδα μέλη της ΕΑΕΑ είναι οι α) Γενική Γραμματεία Διά Βίου 

Μάθησης, β) Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων, γ) Σύνδεσμος Εκπαίδευσης Ενηλίκων, δ) 

ΚΕΚ Δάφνη  

Τύπος Φορέα :  διακρατική, μη κερδοσκοπική ένωση με 127 μέλη-οργανισμούς σε 43 χώρες. 

Σκοπός-Αντικείμενο: η σύνδεση και εκπροσώπηση των ευρωπαϊκών οργανισμών, που εμπλέκονται 

άμεσα στη μη τυπική εκπαίδευση ενηλίκων. Βασικά αντικείμενα του δικτύου, η προάσπιση της 

πολιτικής για τη διά βίου μάθηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η ανάπτυξη εφαρμογών  μέσω 

δημοσιεύσεων, προγραμμάτων και κατάρτισης, η παροχή πληροφοριών και υπηρεσιών στα μέλη του 

δικτύου και  η ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών. 

http://www.eaea.org/index.php?k=2099
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EFVET- European Forum of Technical and Vocational Education and Training  

 

Έδρα: Rue d'Arlon 40, B-1000 Brussels 

Website: http://www.efvet.org/index.php?option=com_frontpage&Itemid=25 

Τηλ: +322 2343763 

E-mail: efvet-office@efvet.org, Valentina Chanina 

Τύπος Φορέα: Πανευρωπαϊκή επαγγελματική ένωση παρόχων τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης 

και κατάρτισης Εθνικοί Φορείς-εκπρόσωποι  από 13 χώρες μέλη της Ε.Ε. Ως μέλη συμμετέχουν 

Κέντρα και Κολλέγια Επαγγελματικής Κατάρτισης. 

Αντικείμενο: Μεταξύ των αντικειμένω του φόρουμ είναι η προώθηση της ποιότητας και της 

καινοτομίας στην Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση σε όλη την Ευρώπη, η 

ανάπτυξη της αμοιβαίας συνεργασίας και ανταλλαγής καλών πρακτικών, η επιρροή στις ευρωπαϊκές 

πολιτικές για την επαγγελματική και τεχνική εκπαίδευση και κατάρτιση, η συμμετοχή στην πλατφόρμα 

EUCIS (Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα της Κοινωνίας των Πολιτών για τη διά βίου μάθηση). 

http://www.efvet.org/index.php?option=com_frontpage&Itemid=25
mailto:efvet-office@efvet.org
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ELGPN - European Lifelong Guidance Policy Network  

 

Έδρα: Finnish Institute for Educational Research, University of Jyväskylä, P.O. Box 35, FI-40014 Uni-

versity of Jyväskylä, Finland 

Website: http://ktl.jyu.fi/ktl/elgpn/policymakers/elgpn 

Τηλ: +358 50 361 1909/ +358 40 764 4016 

E-mail: elgpn(at)jyu.fi 

Σημείο Επαφής Ελλάδα: Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ), ), [Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία, Αθήνα, τηλ: 210 

270913, e-mail: guidance@eoppep.gr, website: http://www.eoppep.gr/ ] 

Τύπος Φορέα: Ευρωπαϊκό Δίκτυο. Ως δίκτυο καθοδηγούμενο από τα κράτη-μέλη, αντιπροσωπεύει 

μια καινοτόμο μορφή της Ανοικτής Μεθόδου Συντονισμού στο εσωτερικό της Ε.Ε. Οι συμμετέχουσες 

χώρες ορίζουν τους εκπροσώπους τους στο δίκτυο και ενθαρρύνονται να περιλαμβάνουν τόσο 

κυβερνητικούς, όσο και μη-κυβερνητικούς εκπροσώπους. Το ELGPN αποτελείται σήμερα από 29 

κράτη μέλη με 2 επιπλέον χώρες ως παρατηρητές (Βέλγιο, Βουλγαρία). 

Σκοπός-Αντικείμενο: Να συμβάλλει στην προώθηση της συνεργασίας σε επίπεδο ευρωπαϊκών 

χωρών για την υλοποίηση των προτεραιοτήτων που καθορίστηκαν στα ψηφίσματα της  ΕΕ, σχετικά με 

τον διά βίου προσανατολισμό, τόσο στην εκπαίδευση-κατάρτιση, όσο και στην απασχόληση. 

Η Επιτροπή υποστηρίζει τις δραστηριότητές του στο πλαίσιο του Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης 

2007-13.  

Στο πλαίσιο αυτό, το έργο του Δικτύου είναι σύμφωνο με τις τέσσερις βασικές προτεραιότητες της 

στρατηγικής «Ευρώπη 2020», έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, με μεγαλύτερη 

οικονομική και πολιτική συνοχή. 

 

 

 

 

 

 

 

http://ktl.jyu.fi/ktl/elgpn/policymakers/elgpn
mailto:guidance@eoppep.gr
http://www.eoppep.gr/
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EUCIS-LLL - Τhe European Civil Society Platform on Lifelong Learning  

 

Έδρα:    rue des Deux Eglises, 39, 1000 - Bruxelles 

Website: http://www.eucis-lll.eu/ 

Τηλ: +32 2 738 07 68 

E-mail: mail: info@eucis-lll.eu 

Τύπος Φορέα :  Διεθνής Μη Κερδοσκοπική Ένωση 

Μεταξύ των μελών της Ένωσης περιλαμβάνονται τα ακόλουθα δίκτυα: 

 International Federation of Training Centres for the promotion of new education (FICEMEA)  

 Foundation of European Regions for Research in Education and Training (FREREF) 

 European Federation for Catholic Adult Education (FEECA) 

 European Vocational Training Association (EVTA) 

 European University Continuing Education Network (EUCEN) 

 European Training and Development Federation (ETDF) 

 Erasmus Student Network (ESN) 

 European Forum of Technical and Vocational Education and Training (EfVET) 

 European Distance and E-Learning Network (EDEN) 

 European Association of Institutions of Non-Formal Education for Children and Young People 

(EAICY) 

 European Association for the Education of Adults (EAEA) 

Σκοπός-Αντικείμενο: συγκεντρώνει 31 ευρωπαϊκά δίκτυα που εργάζονται στον τομέα της 

εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Οι οργανώσεις αυτές καλύπτουν όλους τους τομείς της εκπαίδευσης 

και της κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένων των δικτύων για τη δευτεροβάθμια και την τριτοβάθμια 

εκπαίδευση, την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, την εκπαίδευση ενηλίκων και τη λαϊκή 

εκπαίδευση, καθώς και δικτύων για τους μαθητές, διευθυντές σχολείων, γονείς, επαγγελματίες 

ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού, εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές. Μέσω των μελών του, το EUCIS-

LLL «ενσαρκώνει» τη διά βίου μάθηση. 

http://www.eucis-lll.eu/
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EUproVET - European Providers of Vocational Education & Training 

 

Website: http://www.euprovet.eu/index.html 

Τηλ: +31 348 753552, +31 348 753565 

E-mail: Manfred Polzin m.polzin@mboraad.nl, Veronique Feijen,v.feijen@mboraad.nl 

Τύπος φορέα : Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για τους παρόχους επαγγελματικής εκπαίδευσης και 

κατάρτισης  

Σκοπός-Αντικείμενο: Η αποστολή του δικτύου είναι να εκφράζει τα συμφέροντα των παρόχων 

επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων των χωρών μελών της Ε.Ε., καθώς και των 

ευρωπαϊκών χωρών εκτός Ε.Ε., για την επίτευξη κοινών ευρωπαϊκών στόχων στο πλαίσιο της 

ευρωπαϊκής πολιτικής για τη διά βίου μάθηση.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.euprovet.eu/index.html
mailto:m.polzin@mboraad.nl
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EURES - European Employment Services 

 

Έδρα: Luxemburg 

Website:http://ec.europa.eu/eures/main.jsp?acro=faq&lang=en&catId=2547&parentCategory=2547  

Τηλ: 00800 3222112/ +352 42 44 87  

E-mail: μέσω website 

Σημείο Επαφής Ελλάδα: Οργανισμός Απασχόλησης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΟΑΕΔ).  [Εθν. 

Αντιστάσεως 8 ΑΛΙΜΟΣ 17456 Ελλάδα, τηλ.: 2109989000, e-mail: infoportal@oaed.gr, 

website:http:///www.oaed.gr]. 

Τύπος Φορέα: Ευρωπαϊκό Δίκτυο Υπηρεσιών Απασχόλησης. (Πρόκειται για ένα δίκτυο συνεργασίας 

αποτελούμενο από δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης). Η «Ευρωπαϊκή Πύλη για την επαγγελματική 

κινητικότητα» είναι ένα δίκτυο που δημιουργήθηκε το 1993 για τη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής, των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης των κρατών μελών του ΕΟΧ (οι χώρες της ΕΕ 

και η Νορβηγία, Ισλανδία και το Λιχτενστάιν),  καθώς και των συνδικαλιστικών και των εργοδοτικών 

οργανώσεων των εταίρων και διαθέτει 850 συμβούλους EURES, οι οποίοι βρίσκονται σε καθημερινή 

επαφή με άτομα που αναζητούν εργασία και με εργοδότες σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η Ελβετία 

διαδραματίζει, επίσης, σημαντικό ρόλο στη συνεργασία αυτή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναλάβει 

το συντονισμό του δικτύου. 

Σκοπός: Σκοπός της πύλης EURES είναι η παροχή πληροφοριών, συμβουλών και υπηρεσιών 

πρόσληψης/τοποθέτησης (ανεύρεση κατάλληλων θέσεων εργασίας), προς όφελος των εργαζομένων 

και των εργοδοτών, καθώς και κάθε πολίτη που επιθυμεί να επωφεληθεί από την αρχή της ελεύθερης 

κυκλοφορίας των προσώπων. 

Αντικείμενο: Η διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων στο εσωτερικό του 

Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Η από κοινού αξιοποίηση των πόρων των μελών και των 

οργανισμών εταίρων της EURES, εξασφαλίζει σταθερή βάση για το δίκτυο συνεργασίας, ούτως ώστε 

να παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στους εργαζόμενους και τους εργοδότες. Στις ευρωπαϊκές 

παραμεθόριες περιοχές η EURES διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο, παρέχοντας πληροφορίες και 

βοήθεια για την επίλυση των προβλημάτων, που μπορεί να αντιμετωπίσουν οι εργαζόμενοι και οι 

εργοδότες σε σχέση με τις διασυνοριακές μετακινήσεις τους.Επίσης, παρέχονται πληροφορίες για τις 

ευκαιρίες και δυνατότητες μάθησης στα κράτη μέλη του ΕΟΧ.   

 

 

 

 

mailto:infoportal@oaed.gr
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EUROGUIDANCE 

 

Website: www.euroguidance.net   

Σημείο Επαφής Ελλάδα: Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ), [Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία, Αθήνα, τηλ: 210 270913, 

e-mail: guidance@eoppep.gr, website: http://www.eoppep.gr/ ] 

Τύπος Φορέα : Ευρωπαϊκό Δίκτυο πληροφόρησης και επαγγελματικού προσανατολισμού.  

Τα κέντρα Euroguidance λειτουργούν σε περίπου 33 χώρες. Ένα μέρος της χρηματοδότησής τους  

προέρχεται από  το  Πρόγραμμα Διά Βίου Μάθησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ένα άλλο μέρος  

από εθνικές πηγές χρηματοδότησης. 

Σκοπός: Όλα τα κέντρα Euroguidance έχουν δύο κοινούς στόχους: 

- την προώθηση της Ευρωπαϊκής διάστασης στον επαγγελματικό προσανατολισμό 

- την παροχή ποιοτικής πληροφόρησης στο διά βίου προσανατολισμό και κινητικότητα για 

μαθησιακούς σκοπούς 

Απευθύνεται στα στελέχη που παρέχουν υπηρεσίες Συμβουλευτικής, Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού και ανάπτυξης σταδιοδρομίας στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την 

απασχόληση στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, καθώς και στους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς 

που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της συμβουλευτικής και του επαγγελματικού 

προσανατολισμού στους χώρους της εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης. Παράλληλα, 

ωφελούμενοι είναι:  

- κάθε ενδιαφερόμενος πολίτης (μαθητές, φοιτητές, γονείς, άνεργοι, επαγγελματίες, κλπ.) , που 

αναζητά πληροφόρηση για θέματα συμβουλευτικής, επαγγελματικού προσανατολισμού  και 

ευκαιρίες μάθησης, απασχόλησης και κινητικότητας. 

- όλα τα μέλη της ελληνικής κοινωνίας σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, ως δυνητικοί αποδέκτες 

ποιοτικών υπηρεσιών συμβουλευτικής, επαγγελματικού προσανατολισμού   

Αντικείμενο: Το Euroguidance συλλέγει, διαδίδει και ανταλλάσσει πληροφορίες  σχετικά με: 

 τις διεθνείς ευκαιρίες κινητικότητας, 

 τα συστήματα εκπαίδευσης, κατάρτισης και καθοδήγησης στην ΕΕ και στα κράτη μέλη του EEA, 

καθώς και στις υποψήφιες προς ένταξη χώρες, 

 τις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες και προγράμματα στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και 

της κινητικότητας, 

 τα αποτελέσματα του έργου, τις καινοτόμους μεθόδους εργασίας  και ορθών πρακτικών στον 

τομέα της διά βίου καθοδήγησης. 

http://www.euroguidance.net/
mailto:guidance@eoppep.gr
http://www.eoppep.gr/
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Το προσωπικό των κέντρων Euroguidance απαντά σε ερωτήματα που υποβάλλονται μέσω Ploteus - την 

ευρωπαϊκή πύλη για τις ευκαιρίες μάθησης. 

 

PLOTEUS (Portal on Learning Opportunities throughout the European Space).  

Website: http://ec.europa.eu/ploteus/home_el.htm  

Διάρθρωση: Το PLOTEUS διαχειρίζεται η Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισμού της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με τη συνεργασία των Εθνικών Κέντρων Πληροφόρησης για τον 

Επαγγελματικό Προσανατολισμό (Euroguidance). 

Σκοπός & Αντικείμενο: Στόχος του PLOTEUS είναι να βοηθήσει φοιτητές, άτομα που αναζητούν 

εργασία, εργαζόμενους, γονείς, συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού και εκπαιδευτικούς να 

βρουν πληροφορίες σχετικά με τις ευκαιρίες εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ευρώπη. Περιλαμβάνει 

πολλές συνδέσεις με ιστοσελίδες πανεπιστημίων και ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, βάσεις 

δεδομένων σχολείων και φορέων παροχής επαγγελματικής κατάρτισης και μαθήματα κατάρτισης για 

ενήλικες, αλλά και πληροφορίες για τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης στις ευρωπαϊκές 

χώρες, ιστοσελίδες με πληροφορίες για το κόστος διαβίωσης, δίδακτρα, εξεύρεση στέγης, νομικό 

πλαίσιο και άλλες γενικές πληροφορίες για τις ευρωπαϊκές χώρες. 
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EVTA-European Vocational Training Association 

 

Έδρα: Rue de la Loi 93 - 97, 1040 Bruxelles, Belgium 

Website: http://www.evtaecosystem.eu/ 

Τηλ: +32 (0)2 644 58 91  

E-mail: info@evta.net 

Τύπος Φορέα: Ευρωπαϊκό Δίκτυο 

Σκοπός: Η δημιουργία των κατάλληλων συνεργασιών, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι και να 

επηρεαστούν  διάφοροι  τομείς της κατάρτισης. Η EVTA έχει συνεργαστεί  με περισσότερους από 50 

διαφορετικούς φορείς σε έργα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Αντικείμενο: Η EVTA συμμετέχει σε πολλά ευρωπαϊκά προγράμματα και είναι συχνά ο υπεύθυνος 

συντονιστικός φορέας, για αντικείμενα όπως:  

- προκλήσεις σχετικές με την αναδιάρθρωση / απασχόληση  

- διαχείριση ικανοτήτων, πειραματισμός και εφαρμογή του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων και του 

Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων,  

- ποιότητα στην επαγγελματική κατάρτιση, μάθηση στην εργασία  

- ελκυστικότητα στην επαγγελματική κατάρτιση της κινητικότητας  

mailto:info@evta.net
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REFERNET 

 

Website: http://www.cedefop.europa.eu/EN/about-cedefop/networks/refernet/index.aspx  

E-mail:refer@cedefop.europa.eu                                                                                                                                                                  

Σημείο Επαφής Ελλάδα: Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης, [Αχαρνών 417 Αθήνα Τ .Κ. 11143, 

τηλ. 2131311644, email: gsae@gsae.edu.gr, website: http://www.gsae.edu.gr/el/contat]  

Τύπος Φορέα: Ευρωπαϊκό Δίκτυο, που δημιουργήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη 

της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP). Στηρίζεται στη συνεισφορά Εθνικών Κοινοπραξιών σε 

κάθε χώρα εταίρο. Κάθε κοινοπραξία λειτουργεί υπό την ηγεσία ενός συντονιστικού ιδρύματος και 

αποτελείται από τις βασικές οργανώσεις, που εμπλέκονται σε δραστηριότητες επαγγελματικής 

εκπαίδευσης και κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών εταίρων.  

Σκοπός: Σκοπός του δικτύου είναι να παρέχει ενημέρωση σχετικά με τις εθνικές πολιτικές, τα 

συστήματα και τις εξελίξεις στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης σε κάθε 

χώρα. Οι πληροφορίες αυτές εμφανίζονται στη βάση του Cedefop και χρησιμοποιούνται για 

συγκριτικές μελέτες 

Αντικείμενο: Το ReferNet προσφέρει τη δυνατότητα για ανταλλαγή πληροφοριών μέσα από μια 

αποκεντρωμένη προσέγγιση, καθώς στηρίζεται στη συνεισφορά Εθνικών Κοινοπραξιών που 

αποτελούνται από οργανισμούς που ασχολούνται με θέματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και 

κατάρτισης στα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και στη Νορβηγία και Ισλανδία. 

Το ReferNet αποτελεί την κύρια πηγή πληροφοριών για τα Εθνικά Συστήματα Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, καθώς και για τις πολιτικές και την ερευνητική δραστηριότητα στην 

επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Το ReferNet έχει επίσης, δραστηριότητες τεκμηρίωσης και 

διάχυσης πληροφοριών σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο. 

  

mailto:gsae@gsae.edu.gr
http://www.gsae.edu.gr/el/contat
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2. Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί 

 

CEDEFOP- European Centre for the Development of Vocational Training  

 

Έδρα: Ευρώπης 123, 570 01 Θεσσαλονίκη,  Eλλάδα 

Website: http://www.cedefop.europa.eu/en 

Τηλ: +30 2310490111 

E-mail: info@cedefop.europa.eu 

Τύπος Φορέα : Ευρωπαϊκός Οργανισμός 

Σκοπός: ενίσχυση της ευρωπαϊκής συνεργασίας, βοήθεια στον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την 

υλοποίηση των ευρωπαϊκών πολιτικών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ), που 

προάγουν την αριστεία και την κοινωνική ένταξη 

Αντικείμενο: Στο πλαίσιο της υποστήριξης και ανάπτυξης των ευρωπαϊκών πολιτικών ΕΕΚ, εκπονεί 

μελέτες, παρέχει τεχνικές συμβουλές και προτάσεις πολιτικής, καλύπτει γνωστικά κενά και εντοπίζει 

τάσεις και προκλήσεις, αυξάνει την ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σπουδαιότητα της ΕΕΚ, φέρνει σε 

επαφή πολιτικούς ιθύνοντες, κοινωνικούς εταίρους, ερευνητές και εκπροσώπους επαγγελματικών 

κλάδων για τον εντοπισμό τρόπων βελτίωσης των πολιτικών, στηρίζει κοινές ευρωπαϊκές 

προσεγγίσεις, αρχές και εργαλεία για τη βελτίωση της ΕΕΚ. 

Το Cedefop συνεργάζεται στενά με την Επιτροπή, τα κράτη μέλη, εκπροσώπους εργοδοτικών και 

συνδικαλιστικών οργανώσεων, ερευνητές και επαγγελματίες, παρέχοντας τα πλέον πρόσφατα 

στοιχεία, σχετικά με τις εξελίξεις στην επαγγελματική εκαπαίδευση και κατάρτιση και δίνοντας την 

ευκαιρία για διάλογο σε θέματα πολιτικής. 
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CRELL - Centre for Research on Lifelong Learning 

 

Έδρα: European Commission - Joint Research Centre, Institute for the Protection and the Security of 

the Citizen, CRELL - Centre for Research on Lifelong Learning, Via E. Fermi 1, I - 21020 Ispra (VA), It-

aly                                                                                                                  

Website: http://crell.jrc.ec.europa.eu/ 

E-mail: michela.nardo@jrc.ec.europa.eu  

Τύπος Φορέα: Ερευνητικό κέντρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης και 

Πολιτισμού (DG EAG), το οποίο λειτουργεί υπό το συντονισμό του «Κοινού Κέντρου Ερευνών» της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG JRC). 

Σκοπός : να εντοπιστούν οι βασικοί τομείς για τους οποίους  υπάρχει έλλειψη κατάλληλων και 

συγκρίσιμων στοιχείων για την παρακολούθηση της προόδου στον τομέα της εκπαίδευσης και της 

κατάρτισης, σε σχέση με τους στόχους που έχουν τεθεί στην Ατζέντα της Λισσαβόνας και πρόσφατα 

στην ατζέντα για την «Ευρώπη 2020» της, να βελτιωθεί η ποιότητα και η συγκρισιμότητα των 

υφιστάμενων δεικτών στον τομέα της διά βίου μάθησης, με επίκεντρωση σε δείκτες, όπως βασικές 

δεξιότητες, ΤΠΕ, κινητικότητα, εκπαίδευση ενηλίκων, επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. 

Το CRELL συνδυάζει την τεχνογνωσία στους τομείς της οικονομίας, της οικονομετρίας, της 

εκπαίδευσης, των κοινωνικών επιστημών και της στατιστικής, στο πλαίσιο μιας διεπιστημονικής 

προσέγγισης για την έρευνα. 

Αντικείμενα: μεταξύ των κύριων ερευνητικών αντικειμένων είναι η αγορά εργασίας και 

απασχολησιμότητα, μαθησιακά αποτελέσματα, ισότητα, κοινωνική συνοχή και ενεργή συμμετοχή των 

πολιτών, επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση και την 

κατάρτιση, επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτών, εκπαίδευση για άτομα με ειδικές ανάγκες. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://crell.jrc.ec.europa.eu/
mailto:michela.nardo@jrc.ec.europa.eu
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ETF - European Training Foundation    

 

Έδρα: Villa Gualino, Viale Settimio Severo 65, 10133 Torino, Italia 

Website: http://www.etf.europa.eu 

Τηλ: +39 011 630 22 22 

E-mail:info@etf.europa.eu 

Τύπος Φορέα : Ευρωπαϊκός Οργανισμός 

Σκοπός: Το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης είναι ένας οργανισμός της ΕΕ που 

βοηθά τις υπό μετάβαση και αναπτυσσόμενες χώρες, να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες του 

ανθρώπινου δυναμικού τους, μέσω της μεταρρύθμισης της εκπαίδευσης, των συστημάτων της 

κατάρτισης και της αγοράς εργασίας, στο πλαίσιο της πολιτικής εξωτερικών σχέσεων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Οι χώρες αυτές είναι χώρες που βρίσκονται στη διαδικασία διεύρυνσης (Αλβανία, Βοσνία 

και Ερζεγοβίνη, Κροατία, Κόσοβο, πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, 

Μαυροβούνιο, Σερβία και Τουρκία), γειτονικές με της Ε.Ε. χώρες (Αλγερία, Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, 

Λευκορωσία, Αίγυπτος, Γεωργία, Ισραήλ, Ιορδανία, Λίβανος, Μολδαβία, Μαρόκο, Συρία, Τυνησία, 

Ουκρανία και κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη), χώρες της Κεντρικής Ασίας (Καζακστάν, Κιργιστάν, 

Τατζικιστάν, Τουρκμενιστάν και Ουζμπεκιστάν), καθώς και η Ρωσία. 

Αντικείμενο: Συνεργασία της ΕΕ, στο πλαίσιο διαφόρων προγραμμάτων όπως, διά βίου μάθηση, 

δυνατότητες απασχόλησης και ανταγωνιστικότητα, κατάρτιση εκπαιδευτικών, διασφάλιση ποιότητας, 

ισότιμη μεταχείριση των γυναικών και των μειονοτήτων, πλαίσια επαγγελματικών προσόντων, 

επιχειρηματική μάθηση, δεξιότητες που συντελούν στη μείωση της φτώχειας , τεχνολογίες που 

χρησιμοποιούνται για τη μάθηση, προφίλ δεξιοτήτων για μετανάστευση. 
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3. Οργανισμοί και φορείς ανά χώρα 

 

Αυστρία 

Association of Austrian Adult Education Centres (VÖV) 

Έδρα: Weintraubengasse 13, A-1020 Vienna 

Website: www.vhs.or.at/61/ 

Τηλ: +43-1-216 42 26 

E-mail: voev@vhs.or.at 

Τύπος Οργανισμού: Η Ένωση Αυστριακών Κέντρων Εκπαίδευσης Ενηλίκων, αποτελείται  από 67% 

σωματεία-κέντρα εκπαίδευσης, 21% κέντρα που διοικούνται από τα τοπικά συμβούλια και ένα 6,5% 

είναι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης.Υπάρχουν 270 κέντρα και 27 περιφερειακές ενώσεις. 

Σκοπός: ο συντονισμός των δράσεων που σχετίζονται με την εκπαιδευτική και παιδαγωγική πολιτική 

στα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων, καθώς και η παροχή υπηρεσιών για τις οργανώσεις-μέλη της και 

τις περιφερειακές ενώσεις. Στην κατεύθυνση αυτή συνεργάζεται με τη «Μονάδα Εκπαιδευτικού Έργου 

και Έρευνας».  

Αντικείμενο: μελέτες και έρευνες για την εκπαίδευση ενηλίκων και την εκπαιδευτική πολιτική, 

ανάπτυξη συνεργασιών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, σχεδιασμός, οργάνωση εκπαιδευτικών 

σεμιναρίων, συνεδρίων για καινοτόμο εκπαιδευτικό έργο, επεξεργασία και ανάπτυξη σε περιφερειακό 

επίπεδο, κοινών εργαλείων σε επιλεγμένα θέματα και σε εξειδικευμένους τομείς.  

Austrian Institute for Research on Vocational Training (öibf) 

Έδρα: Margaretenstr. 166/2nd floor, 1050 Vienna 

Website: http://www.oeibf.at/ 

Τηλ: + 43 - (0)1 - 310 33 34 

E-mail: oeibf@oeibf.at 

Τύπος Οργανισμού: Επιστημονικό, μη κερδοσκοπικό Ινστιτούτο.  

Σκοπός: Η διεξαγωγή υψηλής ποιότητας έρευνας με σκοπό την υποστήριξη και προώθηση 

δραστηριοτήτων και πολιτικών, που αφορούν την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ). Το 

έργο του φορέα επικεντρώνεται ιδιαίτερα στην καινοτομία στον τομέα της εκπαίδευσης και στη σχέση 

εκπαίδευσης - αγοράς εργασίας. 

Αντικείμενο: βασικά ερευνητικά πεδία του Ινστιτούτου είναι:  

http://www.oeibf.at/
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- η αρχική και συνεχιζόμενη επαγγελματική εκπαίδευση 

- η καινοτομία στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και νέα μέσα 

- ο επαγγελματικός προσανατολισμός και συμβουλευτική 

- η παρακολούθηση της αγοράς εργασίας 

- τα οικονομικά της εκπαίδευσης 

- η διάσταση του φύλου στην επαγγελματική κατάρτιση, εκπαίδευση. 



[Ευρωπαϊκοί και Εθνικοί Οργανισμοί για την ΣΕΚ] 26 

 

 

 

Βέλγιο                                                                                                                  

Στο Βέλγιο οι φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης  διαφοροποιούνται 

ανάλογα με τις δύο γλωσσικές κοινότητες, την Ολλανδική ή Φλαμανδική και τη Γαλλική (ενώ ένα μικρό μέρος 

του πληθυσμού μιλάει και γερμανικά).   

 

Conseil de l’Éducation et de la Formation en Communauté Française de Belgique (CEF) 

Έδρα: Espace 27 Septembre, Boulevard Léopold II 44, 1080 BRUXELLES 

Website: http://www.cef.cfwb.be 

Τηλ.  : +32 (0)2 413 26  21 

E-mail: cef(at)cfwb.be 

Τύπος Οργανισμού: δημόσιος φορέας 

Σκοπός: η σύζευξη εκπαίδευσης - κατάρτισης και αγορά εργασίας και η διατύπωση 

εμπεριστατωμένων θέσεων για τη διά βίου μάθηση στις γαλλόφωνες περιοχές. 

Αντικείμενο:  

- προώθηση της επαγγελματικής κατάρτισης στη Βαλονία και στην περιοχή των Βρυξελλών 

- ανάλυση των ζητημάτων που άπτονται του μέλλοντος της επαγγελματικής εκπαίδευσης και 

κατάρτισης 

- γνωμοδοτήσεις για μεταρρυθμίσεις στην εκπαίδευση και την κατάρτιση  

- μελέτες για τη σύνδεση εκπαίδευσης-κατάρτισης-απασχόλησης, τις εξελίξεις στην αγορά 

εργασίας, τις εργασιακές προοπτικές μετά την ολοκλήρωση διαφόρων επιπέδων σπουδών και 

καταρτίσεων.  

Flemish External Autonomous Agency For Employement and Vocational Training (VDAB) 

Έδρα: VDAB Hoofdzetel - Keizerslaan 11 - 1000 Brussel  

Website: http://www.vdab.be 

Τηλ: 0800 30 700, και +32 2 508 38 11 

E-mail: info@vdab.be 

Τύπος Οργανισμού : Δημόσια Υπηρεσία για την απασχόληση και την κατάρτιση στη  Φλαμανδική 

περιοχή  του Βελγίου. 

        Σκοπός- Αντικείμενο: Παροχή υπηρεσιών για την απασχόληση, την κατάρτιση και τον επαγγελματικό 

προσανατολισμό.  

 

http://www.cef.cfwb.be/
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Walloon Office for Vocational Training and Placement (FOREM) 

Έδρα: σε 4 πόλεις της Βαλλονίας Liège, Droixhe, La Louvière, Marchienne-au-Pont. 

Website: http://www.leforem.be 

Τηλ.  : 0800 93 947 

E-mail: μέσω της ιστοσελίδας 

Τύπος Οργανισμού: δημόσιος φορέας για την απασχόληση και την κατάρτιση στη γαλλόφωνη 

περιοχή του Βελγίου. 

Σκοπός-Αντικείμενο: η προώθηση της απασχόλησης, της κατάρτισης και του ανθρώπινου 

δυναμικού, μέσα από διάφορες δράσεις που απευθύνονται τόσο στους ιδιώτες (εργαζόμενους/νες-

άνεργους/ες), όσο και στους εργοδότες.  

Διαθέτει υπηρεσία «Ανάλυσης της αγοράς εργασίας και της κατάρτισης» στο πλαίσιο της οποίας 

υλοποιούνται έρευνες και αναλύσεις στον τομέα απασχόληση-κατάρτιση (στοιχεία επικοινωνίας: 

Boulevard T irou, 104, 6000 Charleroi, e-mail: sabrina.lamattina@forem.be) 
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Βουλγαρία                                                                                    

National Agency for Vocational Education and Training (NAVET) 

Έδρα: 125 Tzarigradsko schosse Blvd, block 5, fl. 5, 1113 Sofia, Bulgaria 

Website: www.navet.government.bg/en/nappo 

Τηλ: + 3592 971 20 70  - Office of the President of the NAVET  

E-mail: napoo@navet.government.bg 

Τύπος Οργανισμού: Εξειδικευμένη δημόσια αρχή, η οποία υπάγεται στο Υπουργικό Συμβούλιο της 

Βουλγαρίας. 

Σκοπός: Η ποιότητα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ως σημείο συνάντησης των 

αναγκών και των συμφερόντων του ατόμου, της κοινωνίας, των παρόχων εκπαίδευσης και 

κατάρτισης, των εργοδοτών και των συνδικάτων. 

Αντικείμενο:  

- η διασφάλιση της ποιότητας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση των νέων και των 

ενηλίκων, σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και την ανάπτυξη της 

ανταγωνιστικότητας της Βουλγαρικής οικονομίας  

- η συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους για την εφαρμογή συντονισμένων πολιτικών για τη 

διά βίου μάθηση, τη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση 

- η αύξηση της πρόσβασης των ανέργων και των απασχολούμενων στην επαγγελματική 

εκπαίδευση και κατάρτιση, σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας 

- η παροχή χρήσιμων πληροφοριών σχετικά με τη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση και τη 

δια βίου μάθηση στη Βουλγαρία και στην Ευρωπαϊκή Ένωση   

- η ανάπτυξη καταλόγου επαγγελμάτων για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση 

- η ανάπτυξη εκπαιδευτικών προτύπων για την απόκτηση επαγγελματικών προσόντων. 

 

mailto:napoo@navet.government.bg
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Γαλλία 

Centre de développement de l’information sur la formation professionnelle (Centre INFFO) 

Έδρα: 4, av. du Stade de France, FR-93218 Saint-Denis-La Plaine 

Website: www.centre-inffo.fr 

Τηλ.:  (33) 1 55 93 91 91 

E-mail: μέσω της ιστοσελίδας 

Τύπος Οργανισμού:Δημόσιος φορέας που εποπτεύεται από το Υπουργείο Απασχόλησης, 

Επαγγελματικής Κατάρτισης και Κοινωνικού Διαλόγου. 

Σκοπός: αναλύσεις και πληροφόρηση για την επαγγελματική κατάρτιση και τη μαθητεία.  

Αντικείμενο: το Κέντρο συγκεντρώνει και διαχέει σε εθνικό επίπεδο όλες τις πληροφορίες, προϊόντα, 

υπηρεσίες, εμπειρογνωμοσύνη για την επαγγελματική κατάρτιση.  Αναλυτικότερα: 

- παρέχει εμπειρογνωμοσύνη παράγοντας και διαχέοντας αναλύσεις, εκθέσεις και μελέτες 

- ενημερώνει για τις δράσεις των ευρωπαϊκών, εθνικών και περιφερειακών φορέων 

- συμμετέχει σε δράσεις κατάρτισης και ευαισθητοποίησης  

- δημιουργεί βάσεις δεδομένων για την κατάρτιση 

- παρακολουθεί και υποστηρίζει τους φορείς με μελέτες και άλλες δράσεις 

- στηρίζει με καταρτίσεις την «επαγγελματοποίηση» του τομέα.  

Centre d’etudes et de recherches sur les qualifications (CEREQ) 

Έδρα: 10, Place de la Joliette, BP 21321, 13567 Marseille cedex 02 

Website: http://www.cereq.fr 

Τηλ: + 04 91 13 28 28 

E-mail: μέσω ιστοσελίδας 

Τύπος Οργανισμού:. Δημόσιος φορέας που εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας και  το 

Υπουργείο Απασχόλησης, Επαγγελματικής Κατάρτισης και Κοινωνικού Διαλόγου. Βασίζεται σε ένα 

δίκτυο 15 συνδεδεμένων περιφερειακών κέντρων σε όλη τη Γαλλία, τα οποία είναι είτε εργαστήρια, 

είτε ερευνητικές μονάδες με εμπειρία σε περιφερειακό ή διαπεριφερειακό επίπεδο. 

Σκοπός -Αντικείμενο: Διεξαγωγή μελετών και ερευνών για τη σχέση προσόντων- αγοράς εργασίας, 

αξιολόγηση των εργαλείων και πολιτικών που εφαρμόζονται για την κατάρτιση, διατύπωση 

πορισμάτων και προτάσεων, επαγγελματικός προασανατολισμός, εκδόσεις. 

   

http://www.centre-inffo.fr/
http://www.cereq.fr/
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Conseil National de la Formation Professionnelle Tout au Long de la Vie (CNFPTLV) 

Έδρα: Immeuble les Borromées 2 - 1, avenue du Stade de France - 93210 SAINT DENIS LA PLAINE  

Website: http://www.cnfptlv.gouv.fr/ 

Τηλ: +33 (0) 1 57 33 86 96 

E-mail: christophe.usselio-la-verna@finances.gouv.fr,  

Τύπος Οργανισμού:Δημόσιος φορέας, στον οποίο συμμετέχουν τρείς εταίροι: το κράτος, οι 

κοινωνικοί εταίροι και τα περιφερειακά συμβούλια.  

Σκοπός: η προώθηση της διαβούλευσης μεταξύ της πολιτείας, των οικονομικών και κοινωνικών 

εταίρων, των περιφερειών και άλλων εκπροσώπων για τη χάραξη, σχεδιασμό, παρακολούθηση και 

υλοποίηση των πολιτικών για την αρχική και συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση. 

Αντικείμενο: 

- καθορισμός των κατευθύνσεων και προτεραιοτήτων στις πολιτικές για την αρχική και 

συνεχιζόμενη κατάρτιση και αξιολόγησή τους  

- παροχή συμβουλών σχετικά με τους νόμους και τις ρυθμίσεις που ισχύουν για την αρχική και 

συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση 

- αποσαφήνιση των χρηματοδοτήσεων στους τομείς της επαγγελματικής κατάρτισης και της 

μαθητείας 

- καθοδήγηση της δημόσιας συζήτησης για την οργάνωση του συστήματος επαγγελματικής 

κατάρτισης και των εξελίξεων σε αυτή. 

   

      

 

Στη Γαλλία ο πλήρης τίτλος του Υπουργείου Εργασίας είναι: Υπουργείο Εργασίας, Απασχόλησης, 

Επαγγελματικής Κατάρτισης και Κοινωνικού Διαλόγου (Ministère du Travail, de l’ Emploi, de la Formation Pro-

fessionnelle et du Dialogue Social) 

mailto:christophe.usselio-la-verna@finances.gouv.fr
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Γερμανία  

Federal Institute for Vocational Education and Training (BIBB)  

Έδρα:BIBB, Robert-Schuman-Platz 3, 53175 Bonn, Germany 

Website: http://www.bibb.de 

Τηλ: +49 228 / 107 – 0 

E-mail: zentrale@bibb.de 

Τύπος Οργανισμού: Εποπτευόμενος φορέας του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Παιδείας και Έρευνας 

(BMBF). Υπάγεται και χρηματοδοτείται απευθείας από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση. 

Σκοπός: η έρευνα, ο προσδιορισμός των μελλοντικών αναγκών, η ανάπτυξη της επαγγελματικής 

εκπαίδευσης και κατάρτισης, η προώθηση της καινοτομίας, η αναζήτηση και ανάπτυξη νέων 

πρακτικών λύσεων για την αρχική και συνεχιζόμενη επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. 

Αντικείμενο: πιο συγκεκριμένα, η διεξαγωγή ερευνών, η ανάπτυξη και η παροχή συμβουλευτικών 

υπηρεσιών σχετικά με:   

- την αγορά της κατάρτισης και το σύστημα της απασχόλησης 

- την επικαιροποίηση της επαγγελματικής κατάρτισης και βελτίωση της ποιότητας της διά 

βίου μάθηση  

- τη διαπερατότητα και την αντιστοίχιση των εκπαιδευτικών διαδρομών 

- την επαγγελματική κατάρτιση για ειδικές ομάδες 

- τη θέση της κατάρτισης στο διεθνές περιβάλλον.  

 

German Institute for Adult Education- Leibniz Centre for Lifelong Learning (DIE) 

Έδρα: Heinemannstraße 12-14, 53175 Bonn Germany 

Website: http://www.die-bonn.de/institut/wir-ueber-uns/kontakt/default.aspx 

Τηλ.: +49 (0)228 3294 – 0 

E-mail: info@die-bonn.de 

Τύπος Οργανισμού: Ερευνητικό ίδρυμα μη κερδοσκοπικό, περιορισμένης ευθύνης. 

Σκοπός: η ανάπτυξη και η πρόοδος της εκπαίδευσης ενηλίκων, προκειμένου να βελτιωθεί η 

προσωπική εξέλιξη, η κοινωνική συμμετοχή και η απασχολησιμότητα του ενήλικου πληθυσμού. 

Αντικείμενο: έρευνα, μελέτες, παρακολούθηση στατιστικών μεγεθών, δημιουργία βάσης δεδομένων 

και παροχής πληροφοριών για την κατάρτιση ενηλίκων σχετικά με : 

- διαδικασίες μάθησης 

- σχεδιασμό προγραμμάτων 

mailto:zentrale@bibb.de
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- προσωπικό –εκπαιδευτές 

- φορείς συνεχιζόμενης κατάρτισης 

- οικονομικές, πολιτικές και νομικές πλευρές του συστήματος συνεχιζόμενης επαγγελματικής 

κατάρτισης.   

 

Work Vocational Education Research Network (AG BFN)  

Έδρα: Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung (ISB), Schellingstr. 155, 80797 München 

Website: http://www.kibb.de/cps/rde/xchg/SID-9045A294-2200AF8B/kibb/hs.xsl/376.htm 

Τηλ: 089-21 70 22 10 

E-mail:   arnulf.zoeller (at) isb.bayern.de 

Τύπος Οργανισμού: Η AG BFN είναι ένα δίκτυο οργανώσεων, που συμβάλλει στην υλοποίηση 

ερευνών για την επαγγελματική κατάρτιση σε διάφορους επιστημονικούς τομείς.  

Σκοπός-Αντικείμενο: η βελτίωση της συνεργασίας και η ανταλλαγή στοιχείων και ερευνητικών 

ευρημάτων, σχετικά με την επαγγελματική κατάρτιση, καθώς και ο προσδιορισμός των τομέων της 

έρευνας για τη στήριξη των νέων επιστημόνων. Στο πλαίσιο αυτό μέλη του συμμετέχουν σε διάφορους 

φορείς και οργανισμούς,  όπως, το τμήμα για την επαγγελματική εκπαίδευση και τις επιχειρήσεις 

(BWP) της Γερμανικής Εταιρείας για την Εκπαιδευτική Επιστήμη, το Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο 

Επαγγελματικής Κατάρτισης (BIBB), το Ινστιτούτο για την Αγορά Εργασίας και την Απασχόληση της 

Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Απασχόλησης (IAB), το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Παιδείας και Έρευνας 

(BMBF). 

 

http://www.kibb.de/cps/rde/xchg/SID-9045A294-2200AF8B/kibb/hs.xsl/376.htm
mailto:arnulf.zoeller@isb.bayern.de
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Δανία 

 

Στη Δανία τη συνολική ευθύνη για τις πολιτικές σχετικά με την επαγγελματική κατάρτιση ,  έχει το  Υπουργείο 

για τα Παιδιά και την Εκπαίδευση (Danish Ministry of Children and Education).  

Website: http://eng.uvm.dk/Fact-Sheets/Adult-education-and-continuing-training 

Για τον καθορισμό των βασικών στόχων, το Υπουργείο συνεργάζεται με τους κοινωνικούς εταίρους, τα 

εκπαιδευτικά ιδρύματα, τα κολλέγια, τις επιχειρήσεις. Στο ρόλο αυτό συνεπικουρείται από: 

Council on Labor Market Training 

Σκοπός-Αντικείμενο : το Συμβούλιο για την Κατάρτιση στην Αγορά Εργασίας είναι υπεύθυνο για τα 

προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης. Για κάθε πρόγραμμα συστήνεται ειδική επιτροπή, η οποία 

περιλαμβάνει και κοινωνικούς εταίρους.  

Danish Adult Education Association (DAEA) 

Έδρα:Danish Adult Education Association Gl.Kongevej 39E, 2.tv. DK-1610 København V.Denmark                                                                                                                                                       

Τηλ:+4533 15 14 66                                                                                                                                  

E-mail:dfs@dfs.dk                                                                                                                                    

Website:http://arkiv.dfs.dk/inenglish/aboutdaea.aspx                                                                        

Τύπος  Οργανισμού: Φορέας ιδιωτικού δικαίου, χρηματοδοτούμενος από εισφορές των μελών του, 

κρατικές επιχορηγήσεις και από κονδύλια του Δανικού «ΟΠΑΠ». 

Σκοπός-Αντικείμενο: η διασφάλιση της ποιότητας της μη τυπικής εκπαίδευσης ενηλίκων στις 

οργανώσεις-μέλη της, lobbying και τεκμηρίωση, συμβουλευτικές υπηρεσίες, διεθνής συνεργασία και 

δικτύωση. 

National Council for Vocational Adult Education and Training 

Σκοπός-Αντικείμενο: Το Εθνικό Συμβούλιο για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση Ενηλίκων, 

έχει συμβουλευτικό ρόλο προς τον Υπουργό Παιδείας και τις έντεκα επιτροπές για την παιδεία και την 

επαγγελματική κατάρτιση (εκ των οποίων η κάθε μία είναι υπεύθυνη για ένα τομέα της αγοράς εργασίας). 

Οι επιτροπές αυτές αναλύουν συνεχώς τις νέες ανάγκες στην αγορά εργασίας και σχεδιάζουν νέα 

προγράμματα συνεχιζόμενης κατάρτισης.  

National Labor Market Authority  

Σκοπός-Αντικείμενο: μεταξύ άλλων και σε συνεργασία με τις επιτροπές και συμβούλια έχει ως 

αρμοδιότητες τον καθορισμό των προδιαγραφών για τα κέντρα κατάρτισης, για τα εξειδικευμένα 

προγράμματα κατάρτισης και για τις ειδικότητες και την κατανομή των προγραμμάτων κατάρτισης. 

http://eng.uvm.dk/Fact-Sheets/Adult-education-and-continuing-training
mailto:dfs@dfs.dk
http://arkiv.dfs.dk/inenglish/aboutdaea.aspx
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Ελλάδα 

Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρωπίνου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.) 

Έδρα: Κ. Παλαμά 6-8 ,111 41 Αθήνα 

Website:  www.eiead.gr 

Τηλ: (+30) 210 2120700 

E-mail:    info@eiead.gr 

Τύπος Οργανισμού:  Νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (προήλθε από την κατάργηση των 

εταιρειών «Επαγγελματική Κατάρτιση Α.Ε.» (ΕΚΑΕ) και «Παρατηρητήριο Απασχόλησης Ερευνητική - 

Πληροφορική Α.Ε.» (ΠΑΕΠ)). Εποπτεύεται από τo Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & 

Πρόνοιας. 

Σκοπός & Αντικείμενο: η παροχή επιστημονικής και συμβουλευτικής τεκμηρίωσης προς το 

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά με τις πολιτικές για την αγορά εργασίας και 

την επαγγελματική κατάρτιση και η διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων για εργαζόμενους και 

άνεργους. Στο πλαίσιο αυτό : 

- εκπονεί μελέτες και αναλύσεις, συλλέγει και επεξεργάζεται στατιστικά δεδομένα,  ποιοτικά 

και ποσοτικά στοιχεία για την αγορά εργασίας, τις εργασιακές σχέσεις, τις πολιτικές 

απασχόλησης, την επαγγελματική κατάρτιση και διά βίου μάθηση 

- διαχειρίζεται προγράμματα για το ανθρώπινο δυναμικό, συγχρηματοδοτούμενα από το ΕΚΤ  

- είναι o υπεύθυνος φορέας για τη συλλογή στοιχείων για την LMP (Στατιστική των Πολιτικών 

της Αγοράς) Labour Market Policies (LMP) Database, 

- έχει την ευθύνη της έκδοσης της Εθνικής Ετήσιας Έκθεσης για την Αγορά Εργασίας και την 

Απασχόληση στην Ελλάδα 

- παράγει δείκτες παρακολούθησης, αξιολόγησης και μέτρησης επιπτώσεων των μέτρων και 

πολιτικών αγοράς εργασίας, που υλοποιούνται από το Υπουργείο, εκδίδει τα αντίστοιχα 

πορίσματα και υποβάλλει σχετικές προτάσεις στο Υπουργείο, 

- υλοποιεί δράσεις ενημέρωσης και πληροφόρησης για θέματα της αρμοδιότητάς του . 

Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού 

(Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)  

Έδρα: Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 14234 Νέα Ιωνία, Αττική  

Website:  www.eoppep.gr 

Τηλ: +30 210 2709000 

E-mail:    info@eoppep.gr 
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Τύπος Οργανισμού:  Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, εποπτευόμενο από τον Υπουργό Παιδείας 

και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού. Αποτελεί το διάδοχο φορέα της συγχώνευσης του 

Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.), του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης 

Δομών Διά Βίου Μάθησης (Ε.Κ.Ε.Π.Ι.Σ.) και του Εθνικού Κέντρου Επαγγελματικού Προσανατολισμού 

(Ε.Κ.Ε.Π.). 

Σκοπός: η σύνδεση της εκπαίδευσης και κατάρτισης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, η 

αναβάθμιση των επαγγελματικών προσόντων του εργατικού δυναμικού, η ενδυνάμωση των 

προοπτικών απασχόλησής του και η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής . Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. είναι 

επιτελικός φορέας διοίκησης του Εθνικού Δικτύου Διά Βίου Μάθησης  και αρμόδιος φορέας για την 

ανάπτυξη του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων (ΕΠΠ). 

Αντικείμενο: βασικά αντικείμενα των δράσεων του είναι:  

- η ανάπτυξη και εφαρμογή ολοκληρωμένου εθνικού συστήματος πιστοποίησης της μη-τυπικής 

εκπαίδευσης (αρχικής και συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και γενικής εκπαίδευσης 

ενηλίκων) και παροχή επιστημονικής υποστήριξης των υπηρεσιών του Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού και Συμβουλευτικής στη χώρα μας 

- η διασφάλιση και αναβάθμιση της Ποιότητας, στην παροχή της μη-τυπικής εκπαίδευσης  

- η πιστοποίση γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, που αποκτώνται μέσω μη-τυπικής και άτυπης 

μαθησιακής διαδρομής 

- η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικού προσανατολισμού και συμβουλευτικής . 

 

Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ) 

Έδρα: Αχαρνών 417 και Κοκκινάκη, 111 43 Αθήνα 

Website:  www.inedivim.gr 

Τηλ: 213-1311603 

Τύπος Οργανισμού:  Το  Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ συστάθηκε με την συγχώνευση δια απορροφήσεως του 

Ινστιτούτου Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΙΔΕΚΕ) και του Ινστιτούτου Νεολαίας, από το Εθνικό 

Ιδρυμα Νεολαίας (ΕΙΝ) σε ενιαίο φορέα. Εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, 

Πολιτισμού και Αθλητισμού. 

Σκοπός & Αντικείμενο: η υλοποίηση δράσεων, προγραμμάτων και έργων για:  

- τη Διά Βίου Μάθηση, (μελέτες, έρευνες, παροχή πληροφοριών) 

- τη Νέα Γενιά, με έμφαση τη στήριξη των νέων στη σταδιοδρομία τους, την ανάδειξη και τη  

- στήριξη της νεανικής καινοτομίας τη διαχείριση των θεμάτων που σχετίζονται με 

οποιονδήποτε τρόπο με τη μαθητική και φοιτητική μέριμνα. 

http://www.inedivim.gr/
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Εσθονία 

Estonian Non Formal Adult Education Association (Eesti Vabaharidusliit) 

Έδρα: Tulika 19 10613 Tallinn   

Website: www.vabaharidus.ee 

Τηλ: 648 8100   

E-mail: evhl[ät]vabaharidus.ee   

Τύπος Οργανισμού: Μη κυβερνητικός οργανισμός, με εθνική μεβέλεια, που δραστηριοποιείται στον 

τομέα της μη τυπικής εκπαίδευσης.  

Σκοπός: Η σύνδεση ΜΚΟ, που δραστηριοποιούνται στη μη τυπική εκπαίδευση ενηλίκων και 

ινστιτούτων εκπαίδευσης ενηλίκων για την υποστήριξη της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, στο 

πλαίσιο των κυβερνητικών πολιτικών και της προώθησης της κοινωνίας των πολιτών. 

Αντικείμενο: η υλοποίηση δράσεων ευαισθητοποίησης για την ανάπτυξη της διά βίου μάθησης, η 

συμμετοχή στο σχεδιασμό της εθνικής εκπαιδευτικής πολιτικής, η εξασφάλιση οικονομικής 

υποστήριξης για δράσεις μη τυπικής εκπαίδευσης, η υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων, η 

ανάπτυξη μοντέλων κατάρτισης για την εκπαίδευση εκπαιδευτών ενηλίκων. 

Estonian Qualification Authority (Kutsekoda) 

Έδρα:  Mustamäe tee 16, 10617 Tallinn, Estonia 

Website: http://www.kutsekoda.ee/en/kutsekoda/tutvustus 

Τηλ:   +372 679 1700 

E-mail: kutsekoda@kutsekoda.ee 

Τύπος Οργανισμού: Ανεξάρτητη Αρχή με τη μορφή νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου, το οποίο 

συστάθηκε από τους κοινωνικούς εταίρους και το Υπουργείο Κοινωνικών Υποθέσεων, ενώ στο 

διοικητικό συμβούλιο συμμετέχει και εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας και Έρευνας.  

Σκοπός: Η ανάπτυξη του συστήματος επαγγελματικών προσόντων, προκειμένου να αυξηθεί η 

ανταγωνιστικότητα των εργαζόμενων. 

Αντικείμενο: Στο πλαίσιο αυτό  οι κύριες λειτουργίες του είναι:  

- να εισαγάγει το σύστημα επαγγελματικών προσόντων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο  

- να οργανώσει και να συντονίσει τις δραστηριότητες των συμβουλίων δεξιοτήτων ανά τομέα 

- να καταρτήσει, αναπτύξει και επικαιροποιήσει το μητρώο των επαγγελματικών προσόντων 

- να οργανώνει τις εργασίες του Κέντρου Europass 

- να λειτουργήσει ως εθνικό σημείο αναφοράς για τα επαγγελματικά προσόντα και ως εθνικό 

σημείο συντονισμού για την εφαρμογή του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων.  
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Ηνωμένο Βασίλειο 

British Accreditation Council (BAC) 

Έδρα:   Fleet House, 5th Floor, 8-12 New Bridge Street, London, EC4V 6AL 

Website: http://www.the-bac.org/ 

Τηλ: +44 (0)20 7832 3520 

E-mail: info@the-bac.org 

Τύπος Οργανισμού: αναγνωρισμένο φιλανθρωπικό ίδρυμα 

Σκοπός-Αντικείμενο: Ο στόχος του Ιδρύματος είναι διττός, αφενός να θεσπίσει ένα σύστημα 

πιστοποίησηςστον ιδιωτικό τομέα, για να χρησιμοποιηθεί ως δείκτης ποιότητας, αφετέρου, να 

βελτιώσει τις προδιαγραφές των ανεξάρτητων ιδρυμάτων, που παρέχουν ανώτατη και συνεχιζόμενη 

εκπαίδευση μέσω της διαδικασίας πιστοποίησης. Παρέχει πιστοποίηση στον τομέα της ανεξάρτητης 

τριτοβάθμιας και συνεχιζόμενης εκπαίδευσης 

Office of Qualifications and Examinations Regulation (Ofqual) 

Έδρα: Spring Place, Herald Avenue,Coventry CV5 6UB   UK 

Website: http://www.ofqual.gov.uk 

Τηλ: 0300 303 3344 

E-mail:  info@ofqual.gov.uk 

Τύπος Οργανισμού: Ανεξάρτητη αρχή η οποία αναφέρεται απευθείας στο Κοινοβούλιο. 

Σκοπός: η ρύθμιση, διασφάλιση, υλοποίηση και αξιολόγηση των επαγγελματικών προσόντων, καθώς 

και η προώθηση της εμπιστοσύνης σε αυτά.  

Αντικείμενο: - διασφαλίζει ότι οι οργανισμοί που απονέμουν προσόντα διαθέτουν αξιόπιστα    

              συστήματα και τεχνογνωσία  

- διασφαλίζει ότι τα προσόντα που προσφέρονται από τους αρμόδιους οργανισμούς είναι  

δίκαια και συγκρίσιμα  με άλλα προσόντα στο Ηνωμένο Βασίλειο και διεθνώς 

- ελέγχει ότι υπάρχει ισότιμη και κατάλληλη πρόσβαση στα προσόντα και στην αξιολόγηση 

όλων των υποψηφίων  

- λαμβάνει μέτρα ώστε ότι η αγορά των επαγγελματικών προσόντων να παρέχει αξία και να 

καλύπτει τις ανάγκες των μαθητών, των εργοδοτών και της περαιτέρω τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης 

- πραγματοποιεί μελέτες και ενθαρρύνει το διάλογο σχετικά με σημαντικά θέματα, όπως τα 

πρότυπα των εξετάσεων και της εκπαίδευσης. 

http://www.the-bac.org/
mailto:info@the-bac.org
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Skills Funding Agency (SFA) 

Έδρα:   Cheylesmore House Quinton Road Coventry CV1 2WT 

Website: http://skillsfundingagency.bis.gov.uk 

Τηλ: 08453775000 

E-mail: info@skillsfundingagency.bis.gov.uk 

Τύπος Οργανισμού: δημόσιος οργανισμός του «Υπουργείου Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και 

Προσόντων» (BIS) . 

Σκοπός: η προώθηση, χρηματοδότηση και υποστήριξη της συνεχιζόμενης επαγγελματικής 

εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων. 

Αντικείμενο:  

- η εφαρμογή της πολιτικής που σχεδιάζεται ετησίως από το  «Υπουργείο Επιχειρηματικότητας, 

Καινοτομίας και Προσόντων» (BIS) 

- το «κτίσιμο» των απαιτούμενων δεξιοτήτων 

- η παροχή των αναγκαίων δεξιοτήτων στους νέους οικονομικούς τομείς  

- η διαχείριση της «Εθνικής Υπηρεσίας Μαθητείας». 

 

             

http://skillsfundingagency.bis.gov.uk/
mailto:info@skillsfundingagency.bis.gov.uk
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Ιρλανδία  

Expert Group on Future Skills Needs (EGFSN) 

Έδρα: EGFSN Secretariat, Wilton Park House, Wilton Place, Dublin 2, Ireland 

Website: http://www.skillsireland.ie/ 

Τηλ: +353 (0)1 6073116 

E-mail: irstname.surname@forfas.ie 

Τύπος Οργανισμού: φορέας υπαγόμενος στον Υπουργό Εργασίας, Επιχειρηματικότητας και 

Καινοτομίας και στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Δεξιοτήτων. 

Σκοπός : συμβουλεύει την ιρλανδική κυβέρνηση σχετικά με τις τρέχουσες και τις μελλοντικές ανάγκες 

της οικονομίας σε δεξιότητες και σε άλλα θέματα της αγοράς εργασίας, που έχουν αντίκτυπο στις 

επιχειρήσεις της Ιρλανδίας και στην αύξηση της απασχόλησης. Έχει κεντρικό ρόλο στη διερεύνηση 

των αναγκών της αγοράς εργασίας σε εξειδικευμένο προσωπικό. 

Αντικείμενο:  

 παροχή συμβουλών στην κυβέρνηση για θέματα δεξιοτήτων που επηρεάζουν τις επιχειρήσεις 

 συλλογή δεδομένων και ανάλυση της ζήτησης και της προσφοράς ειδικευμένου εργατικού 

δυναμικού 

 οικοδόμηση δεξιοτήτων μέσω της εκπαίδευσης και της κατάρτισης.  

Quality and Qualifications Ireland (QQI) 

Έδρα: 26/27 Denzille Lane, Dublin 2,Ireland 

Website: http://www.qqi.ie/Pages/default.aspx 

Τηλ: +353 -1- 9058100 

E-mail: μέσω ιστοσελίδας 

Τύπος Οργανισμού:φορέας που εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας και προέκυψε το 2012 από 

τη συνένωση 4 άλλων φορέων  των FETAC, HETAC, NQAI,  IUQB. 

Σκοπός-Αντικείμενο:- η διατήρηση και η ανάπτυξη του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων (ΕΠΠ),  

- η επικύρωση και η απονομή επαγγελματικών προσόντων 

- η παρακολούθηση και η αξιολόγηση των παρόχων 

- ο έλεγχος και η παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών διασφάλισης της 

ποιότητας των παρόχων  

- η πιστοποίηση των προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης και εν γένει η πιστοποίηση και η 

ποιότητα στην εκπαίδευση και την κατάρτιση. 
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Ισπανία  

National Institut of Qualification 

Έδρα: Paseo del Prado 28, 1ª Planta - 28014 Madrid   

Website: http://www.educacion.gob.es/educa/incual/ice_incual_ing.html 

Τηλ: 91 701 80 00 

E-mail: incual@mecd.es 

Τύπος Οργανισμού: Φορέας που λειτουργεί υπό το Γενικό Συμβούλιο για την Επαγγελματική 

Εκπαίδευση και Κατάρτιση, το οποίο Συμβούλιο εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης 

του Υπουργείου Παιδείας. 

Σκοπός: η παρακολούθηση, η ανάπτυξη και ο καθορισμός  πιστοποίησης των προσόντων, καθώς και 

η παρακολούθηση και αξιολόγηση του Εθνικού Προγράμματος για την Επαγγελματική Κατάρτιση. 

Αντικείμενο:  

 η δημιουργία και διαχείριση του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων 

 η ανάπτυξη μελετών, ερευνών, εκθέσεων, η συλλογή πληροφοριών  

 η υλοποίηση σεμιναρίων για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, τόσο στην 

Ισπανία όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση  

 η ρύθμιση του συστήματος για τις επικυρώσεις, αντιστοιχίες και ισοδυναμίες μεταξύ των 

τριών υποσυστημάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (αρχική, κατάρτιση 

ανέργων και συνεχιζόμενη), συμπεριλαμβανομένης και της εργασιακής εμπειρίας 

 βελτίωση του σχεδιασμού και του περιεχομένου των πιστοποιητικών επαγγελματικής 

επάρκειας 

 η δημιουργία συστήματος πιστοποίησης της κατάρτισης εργαζομένων ως επαγγελματική 

επάρκεια. 

    

Tripartite Foundation for training in Employement  

Έδρα: C/ Torrelaguna, 56, 28027 Madrid, España 

Website: http://www.fundaciontripartita.org/index.asp 

Τηλ: 902 18 31 83 

E-mail: servicioalcliente@fundaciontripartita.org 

Τύπος Οργανισμού: Τριμερής δημόσιος φορέας, στον οποίο εκπροσωπούνται το Υπουργείο 

Εργασίας και Κονωνικών Υποθέσεων, καθώς και οι πιο αντιπροσωπευτικές οργανώσεις εργοδοτών 

και εργατικών συνδικάτων (κοινωνικοί εταίροι).  
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Σκοπός: Ο συντονισμός και η εκτέλεση των δημόσιων πολιτικών στους τομείς της συνεχιζόμενης 

κατάρτισης. 

Αντικείμενο: Έχει την ευθύνη της διαχείρισης, τεχνικής υποστήριξης και παρακολούθησης των 

πρωτοβουλιών κατάρτισης: 

 συνεργασία και παροχή τεχνικής βοήθειας στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης ως προς 

τη διαχείριση των πρωτοβουλιών επαγγελματικής κατάρτισης, τη βελτίωση της ποιότητας της, 

την έκδοση στατιστικών στοιχείων  

 δημιουργία και λειτουργία μητρώου φορέων κατάρτισης 

 υποστήριξη της Δημόσιας Διοίκησης στο σχεδιασμό και την εφαρμογή πληροφοριακών 

συστημάτων παρακολούθησης προγραμμάτων κατάρτισης 

 σύνταξη κανονιστικών αποφάσεων σχετικά με την επαγγελματική κατάρτιση και την 

απασχόληση 

 συμβολή στην προώθηση και στη διάδοση της επαγγελματικής κατάρτισης στις επιχειρήσεις 

και τους εργαζόμενους 

 παροχή βοήθειας και συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τις ΜΜΕ, προκειμένου να 

διευκολυνθεί η πρόσβασή τους στην επαγγελματική κατάρτιση για την απασχόληση , 

 συμμετοχή σε εθνικά και διεθνή φόρα που αφορούν την επαγγελματική κατάρτιση για την 

απασχόληση. 
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Ιταλία 

ENAIP-ACLI National Agency of Vocational Training 

Έδρα: ENAIP - Ente Nazionale Acli Istruzione Professionale Via Giuseppe Marcora 18/20 - 00153 

Rome 

Website: www.enaip.it/ 

Τηλ: +39.06.5840472 

E-mail:  sedenaz@enaip.it  

Τύπος Οργανισμού: είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός, που έχει αναγνωριστεί με προεδρικό 

διάταγμα.Είναι διαπιστευμένος από το Υπουργείο Εργασίας  

Σκοπός: Ο ENAIP-ACLI είναι φορέας της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, με σκοπό την 

πρόβλεψη των αναγκών κατάρτισης και την ένταξή τους σε ένα πολιτιστικό και εκπαιδευτικό πλαίσιο 

προσανατολισμένο στον άνθρωπο.  

Αντικείμενο: Οι κύριες δραστηριότητες κατάρτισης, που εκτελούνται σε εθνικό και περιφερειακό 

επίπεδο, αφορούν:  

 βασική, συνεχιζόμενη και μεταπτυχιακή επαγγελματική κατάρτιση  

 επαναπροσανατολισμό προσόντων για ανέργους ή εργαζόμενους σε κίνδυνο ανεργίας 

 επιμόρφωση εκπαιδευτών και κοινωνικών λειτουργών  

 παρέμβαση για νέους, γυναίκες και ενήλικες που σχεδιάζουν να εισέλθουν ή να επανέλθουν 

στο εργατικό δυναμικό  

 παρεμβάσεις για κοινωνικά και επαγγελματικά ευπαθείς ομάδες (νέους σε κίνδυνο, άτομα με 

ειδικές ανάγκες, τοξικομανείς, φυλακισμένοι) 

  επαγγελματικό προσανατολισμό για τους χρήστες σε μεταβατικό στάδιο  

 ανάπτυξη της αυτοαπασχόλησης, υποστήριξη για είσοδο στην αγορά εργασίας, έναρξη 

επιχείρησης 

 ανάπτυξη δικτύων, διακρατικές συνεργασίες  

 πειραματισμό και ανάπτυξη μεθοδολογιών: εκπαίδευση εξ αποστάσεως, πακέτα πολυμέσων 

on-the-job training, σπονδυλωτή ευελιξία. 

ISFOL- Institute for the Development of Vocational Training of Employees 

Έδρα: Corso d’Italia 33 – 00198 Roma    

Website: http://www.isfol.it/Istituto/chi-siamo 

Τηλ: +39.06.85447.1 

E-mail: isfolprotocollo@pec.it 

mailto:sedenaz@enaip.it
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Τύπος Οργανισμού: Κυβερνητικός φορέας υπό την εποπτεία του Υπουργείου  Εργασίας και 

Κοινωνικής Πολιτικής. 

Σκοπός: Το Ινστιτούτο  δραστηριοποιείται στον τομέα της κατάρτισης, της απασχόλησης και των 

κοινωνικών πολιτικών, προκειμένου να συμβάλει στην αύξηση της απασχόλησης, τη βελτίωση του 

ανθρώπινου δυναμικού, την κοινωνική ένταξη και την τοπική ανάπτυξη. 

Αντικείμενο:   

 αναπτύσσει και προωθεί μελέτες, έρευνες, εκθέσεις, καθώς και την τεκμηρίωση και την 

αξιολόγηση σε θέματα της αρμοδιότητάς του 

 παρέχει επιστημονική και τεχνική υποστήριξη στο κράτος, τις περιφέρειες και τις τοπικές 

αρχές 

 αποτελεί κομμάτι του Εθνικού Συστήματος Στατιστικής και συνεργάζεται με οργανισμούς και 

ιδρύματα 

 υποστηρίζει επιστημονικά και τεχνικά τις δράσεις του  Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου 

 είναι ο υπεύθυνος εθνικός φορέας για το πρόγραμμα Διά Βίου Μάθησης και του LDV. 
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Κάτω Χώρες  

ECBO- Centre for Expertise in Vocational Education and Training 

Έδρα: Location Utrecht, Piet Van Dommelenhuis, Churchilllaan 11/17  3527 GV Utrecht, Postbus 

19194, 3501 DD Utrecht                        

Website: http://www.ecbo.nl 

Τηλ: 030 296 04 75 

E-mail: μέσω της ιστοσελίδας 

Τύπος Οργανισμού:. Μη κερδοσκοπικός οργανισμός, δημόσια χρηματοδοτούμενος  από το 

Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού και Επιστημών. 

Σκοπός: η ανάπτυξη, διάδοση και σύνθεση, επιστημονική και πρακτική, γνώσεων και πληροφοριών 

για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση προς όφελος του τομέα της εκπαίδευσης και της 

κοινωνίας των πολιτών.Το κέντρο επιδιώκει να λειτουργήσει ως ένα μικρής κλίμακας και με ευελιξία 

κέντρο εμπειρογνωμοσύνης,  καθώς και να διαδραματίσει ρόλο γέφυρας μεταξύ του ακαδημαϊκού 

κόσμου και της πρακτικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. 

Αντικείμενο: διεξαγωγή ερευνών και εποπτεία ερευνών που ανατίθενται σε τρίτους, συνεργασία με 

πανεπιστήμια και ινστιτούτα για ανάπτυξη της γνώσης στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 

και Κατάρτισης, παρακολούθηση των εξελίξεων, συλλογή πληροφοριών και διάχυση στα 

ενδιαφερόμενα μέρη. 

ROA-Research Centre for Education and the Labor Market 

Έδρα: P.O. Box 616, 6200 MD Maastricht, The Netherlands 

Website: www.roa.nl 

Τηλ: +31 43 388 36 47 

E-mail: E Secretary ROA 

Τύπος Οργανισμού: Eρευνητικό Ινστιτούτο της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Πανεπιστημίου 

του Μάαστριχτ.  

Σκοπός: Μέσα από την έρευνα, το ίδρυμα έχει στόχο να βελτιώσει την κατανόηση της σχέσης 

εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας. Πιο συγκεκριμένα, το Ινστιτούτο μελετά τη σχέση των γνώσεων και 

των δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν στον τομέα της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. 

Αντικείμενο: Η μελέτη της δυναμικής της αγοράς εργασίας, της εκπαίδευσης και επαγγελματικής 

σταδιοδρομίας και της κατάρτισης  με την απασχόληση.  
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Κύπρος 

Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ) 

Έδρα: Αναβύσσου 2, 2025 Στρόβολος, Τ. Θ. 25431, 1392 Λευκωσία, Κύπρος 

Τηλ: 22515000, 22390300 

E-mail: hrda@hrdauth.org.cy 

Website:http://www.hrdauth.org.cy/easyconsole.cfm/id/101                                                                                                                                                                         

Τύπος Οργανισμού: Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου 

Σκοπός:Η δημιουργία προϋποθέσεων για προγραμματισμένη και συστηματική κατάρτιση και 

ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της Κύπρου, σε όλα τα επίπεδα και σε όλους τους τομείς, για 

την ικανοποίηση των αναγκών της οικονομίας μέσα στα πλαίσια της κοινωνικής και οικονομικής 

πολιτικής του κράτους. Για την εκπλήρωση της αποστολής και την άσκηση των αρμοδιοτήτων και 

εξουσιών της λειτουργεί το Ταμείο Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. Κάθε εργοδότης υποχρεούται 

να καταβάλλει στο Ταμείο τέλος, που δεν θα υπερβαίνει το ένα τοις εκατό των καταβλητέων απολαβών 

σε κάθε έναν από τους εργοδοτούμενούς του, όπως κάθε φορά θα καθορίζεται. Από την υποχρέωση 

αυτή εξαιρείται η Κυβέρνηση υπό την ιδιότητά της ως εργοδότης. 

Αντικείμενο: τα βασικά αντιεκίμενα είναι : 

 έρευνες και μελέτες για   

 τάσεις και προβλέψεις αναγκών απασχόλησης και κατάρτισης 

 ανθρώπινο κεφάλαιο και αγορά εργασίας 

 τα συστήματα και υποδομές επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης 

 συμμετοχή σε εκπαίδευση και κατάρτιση 

 απολογισμό και αξιολόγηση της προσφοράς των σχεδίων της ΑνΑΔ,  καθώς και  

 υπηρεσίες ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού 

 υπηρεσίες κατάρτισης 

 ειδικές δράσεις 

 συμβουλευτικές υπηρεσίες 

Το Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΙΔΕΠ) Διά Βίου Μάθησης  

Έδρα: Προδρόμου και Δημητρακοπόλου 2, 1090 Λευκωσία, ή Τ .Θ. 25484, 1310 Λευκωσία  

Website:http://www.llp.org.cy/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=414&lang=el 

Τηλ: +357(22)448888         

E-mail:info@llp.org.cy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Τύπος Οργανισμού: Το ΙΔΕΠ ιδρύθηκε με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου το 2007. Τα 

http://www.llp.org.cy/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=414&lang=el
mailto:info@llp.org.cy
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λειτουργικά έξοδα του καλύπτονται από κονδύλια, που προέρχονται τόσο από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, όσο και από την Κυπριακή Δημοκρατία μέσω του Γραφείου Προγραμματισμού, το οποίο, 

έχει ορισθεί ως Εθνική Αρχή για το Πρόγραμμα Διά Βίου Μάθησης. 

Σκοπός: Στους σκοπούς του ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης περιλαμβάνονται η προώθηση των στόχων και 

πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους τομείς της Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής Κατάρτισης, 

καθώς και η προώθηση των στόχων και πολιτικών της Κυπριακής Δημοκρατίας στους τομείς αυτούς.  

Αντικείμενο: Βασικό αντικείμενο του ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης είναι η διαχείριση των κονδυλίων που 

παραχωρούνται στην Κύπρο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για τη συμμετοχή Κυπρίων Δικαιούχων 

σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.  

Το ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης διαχειρίζεται το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Διά Βίου Μάθησης με τα 

τέσσερα τομεακά του προγράμματα, COMENIUS για τη Σχολική Εκπαίδευση, ERASMUS για την 

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, LEONARDO DA VINCI για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση 

και GRUNDTVIG για την Εκπαίδευση Ενηλίκων, καθώς και το Πρόγραμμα STUDY VISITS, για 

στελέχη της Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής Κατάρτισης, που λειτουργεί στο πλαίσιο του 

TRANSVERSAL PROGRAMME του Προγράμματος Διά Βίου Μάθησης.  

Ακόμα, στις δραστηριότητες του ΙΔΕΠ περιλαμβάνεται και η διαχείριση των προγραμμάτων 

EUROPEAN LANGUAGE LABEL, BOLOGNA PROMOTERS και eTWINNING, που , επίσης, είναι 

ενταγμένα στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Διά Βίου Μάθησης.  
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Λετονία 

Academic Inormation Centre (AIC) 

Έδρα: Smilšu Street 2, 4th floor, Riga, Post address: Vaļņu 2, Riga, LV1050 

Website: http://www.aic.lv/portal/lv 

Τηλ: (+371) 67225155 

E-mail: aic@aic.lv 

Τύπος Οργανισμού: Μη κεδροσκοπικό Ινστιτούτο, το οποίο ιδρύθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και 

Επιστημών και το Πανεπιστήμιο της Latvia. 

Σκοπός-Αντικείμενο: 

- αναγνώριση των διπλωμάτων  

- παροχή πληροφοριών σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων 

- μέλος του δικτύου πληροφόρησης για την επαγγελματική εκπαίδευση ReferNet  

- εθνικό κέντρο Europass  

- εθνικό σημείο συντονισμού για το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων  

- έρευνες μελέτες ως Εθνικό Παρατηρητήριο για την επαγγελματική εκπαίδευση και την αγορά 

εργασίας στη Λετονία.  
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Λιθουανία  

Qualifications and Vocational Education and Training Development Centre 

Έδρα: Geležinio Vilko g. 12, LT-01112, Vilnius 

Website: http://www.kpmpc.lt 

Τηλ:  (+370-5) 249 7126 

E-mail: info@kpmpc.lt 

Τύπος Οργανισμού: Φορέας, ο οποίος ιδρύθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και Επιστημών και το 

Πανεπιστήμιο της Λιθουανίας. 

Σκοπός: να διασφαλίσει την ανάπτυξη του συστήματος δεξιοτήτων, οι οποίες ανταποκρίνονται στις 

ανάγκες της οικονομίας, καθώς και την ανάπτυξη εθνικών και διεθνών πρωτοβουλιών στον τομέα 

αυτό.  

Αντικείμενο:  

- ανάπτυξη των προσόντων και των προτύπων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 

(ΕΕΚ) 

- εφαρμοσμένη έρευνα στον τομέα της ΕΕΚ, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών προβλέψεων της 

ζήτησης  

- παρακολούθηση της προσφοράς και ζήτησης δεξιοτήτων      

- αξιολόγηση των προγραμμάτων της τυπικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης    

- ανάπτυξη της ποιότητας της ΕΕΚ  

- συγκέντρωση, ανάλυση και διάδοση πληροφοριών για την ΕΕΚ  

- παρακολούθηση της εκπαίδευσης / μάθησης και ανάπτυξη νέων εργαλείων  

- σημείο αναφοράς για τη διασφάλιση της ποιότητας στην ΕΕΚ 

- εθνικό σημείο συντονισμού για το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων  

- συντονισμός του δικτύου ReferNet στη Λιθουανία. 
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Λουξεμβούργο 

Institut national pour le développement de la formation professionnelle continue (L'INFPC) 

Έδρα: 38, rue de l’Avenir, L-1147 Luxembourg 

Website: http://www.infpc.lu/INFPC/Article/accueil/fr 

Τηλ: (+352) 46 96 12-1 

E-mail: info@infpc.lu 

Τύπος Οργανισμού: Δημόσια υπηρεσία που υπάγεται στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και 

Επαγγελματικής Κατάρτισης.  

Σκοπός: Η προώθηση της συνεχούς εκπαίδευσης στο οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον, μέσω 

προγραμμάτων, ερευνών, μελετών, προτάσεων προς στους αρμόδιους φορείς σχετικά με την 

ανάπτυξη της κατάρτισης στον ιδιωτικό τομέα. 

Αντικείμενο:  

 προώθηση της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης 

 υποστήριξη των επιχειρήσεων στην ανεύρεση χρηματοδοτήσεων για κατάρτιση  

 παρακολούθηση των εξελίξεων στον τομέα της κατάρτισης  

 παροχή πληροφόρησης για τη διά βίου μάθηση. 

 

http://www.infpc.lu/INFPC/Article/accueil/fr
mailto:info@infpc.lu


[Ευρωπαϊκοί και Εθνικοί Οργανισμοί για την ΣΕΚ] 50 

 

 

 

Μάλτα 

Centre for Development Research and Training (CDRT) 

Έδρα: San Salvatore Bastion, San Maison Road, Floriana FRN1610, Malta 

Website: http://cdrt.gov.mt/about?l=1 

Τηλ: ( 356) 2200 1884 

Τύπος Οργανισμού: Δημόσιος φορέας  

Σκοπός:η σύνδεση της έρευνας με τις πολιτικές κατάρτισης και ανάπτυξης. 

Αντικείμενο:  

 εντοπίζει τις ανάγκες και υλοποιεί προγράμματα κατάρτισης και ανάπτυξης  των στελεχών της 

δημόσιας διοίκησης, με βάση τις πολιτικές και προτεραιότητες της κυβέρνησης  

 παρέχει συμβουλές και υποστήριξη για τον προσδιορισμό και την κάλυψη των αναγκών  

κατάρτισης 

 σχεδιάζει και παρέχει πιστοποιημένα προγράμματα κατάρτισης και ανάπτυξης, είτε σε επίπεδο 

επαγγελματικής κατάρτισης, είτε σε υψηλότερα επίπεδα, σε συμφωνία με το Πανεπιστήμιο της 

Μάλτας και άλλα θεσμικά όργανα  

 διεξάγει έρευνες για θέματα δημόσιας διοίκησης, κυρίως για τις ανάγκες κατάρτισης και 

ανάπτυξης. 

Malta Qualifications Council  

Έδρα: Casa Leoni, 476, St Joseph High Road, St Venera, Malta 

Website: http://www.mqc.gov.mt 

Τηλ: +356 2754 0051     

E-mail: mqc@gov.mt 

Τύπος Οργανισμού: Εθνικό Συμβούλιο, το οποίο εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας, 

Απασχόλησης και Οικογένειας. 

Σκοπός & Αντικείμενο: Ο γενικός στόχος του Συμβουλίου είναι να κατευθύνει την ανάπτυξη 

του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων (NQF) (PDF) και να επιβλέπει την εκπαίδευση και την 

πιστοποίηση, η οποία οδηγεί στην απόκτηση προσόντων εντός του πλαισίου, τα οποία δεν 

προβλέπονται από την τυπική εκπαίδευση και τα οποία βασίζονται στις γνώσεις, δεξιότητες, 

ικανότητες που απέκτησαν οι καταρτιζόμενοι/νες.  

Το Συμβούλιο προωθεί και διευκολύνει την πρόσβαση στη διά βίου μάθηση και υποστηρίζει 

την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων και επαγγελματικών πιστοποιητικών που 

χορηγούνται στη Μάλτα στο πλαίσιο  της διαδικασίας αυτής. 
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Ουγγαρία 

National Institute of Vocational and Adult Education (NIVE) 

Έδρα: NSZFI - 52. Baross utca, 1085 Budapest - Hungary   

Website: www.nive.hu 

Τηλ: ++36 1 477-5600 

E-mail:  info@nive.hu 

Τύπος Οργανισμού: Δημόσιος φορέας, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Κοινωνικών Υποθέσων 

και Εργασίας. 

Σκοπός- Αντικείμενο: Το Ινστιτούτο διενεργεί, οργανώνει και συντονίζει έρευνες σε τοπικό και εθνικό 

επίπεδο. Παρέχει υποστήριξη στην έρευνα και την εφαρμογή καινοτόμων προσπαθειών, που 

υλοποιούνται από εκπαιδευτές και φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της επαγγελματικής 

εκπαίδευσης και κατάρτισης, ενώ επιδιώκει τη συνεχή ανάπτυξη των δομών της επαγγελματικής 

κατάρτισης. Επίσης: 

 έχει ως αρμοδιότητα την ανάπτυξη του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων 

 αναπτύσσει, αναλύει και αξιολογεί δραστηριότητες που σχετίζονται με την εκπαίδευση 

ενηλίκων 

 λειτουργεί ως Εθνικό Σημείο Επαφής για τη διαχείριση του  Europass 

 συνεργάζεται με άλλους αρμόδιους φορείς για την προετοιμασία και ανάπτυξη των Εθνικών 

Αναπτυξιακών Σχεδίων, στο πλαίσιο των Εθνικών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων . 
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Πολωνία 

National Centre for the Support of Vocational and Continuing Education (KOWEZiU) 

Έδρα: ul. Spartańska 1 B 02-637 Warszawa, Poland 

Website: http://www.koweziu.edu.pl/index.php?id=english     

Τηλ:(+4822) 844-07-40, 844-08-67, 844-18-68; extension:27                                                 

E-mail: m.wojciechowska@koweziu.edu.pl 

Τύπος Οργανισμού: Δημόσιο, εθνικού επιπέδου ίδρυμα, που παρέχει υπηρεσίες για την 

επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και εποπτεύεται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας.    

Σκοπός : Η αποστολή του Κέντρου είναι να εμπνεύσει, προετοιμάσει και συντονίσει δράσεις που 

σχετίζονται με την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτών ενηλίκων, καθώς και να προετοιμάσει 

και να υλοποιήσει δράσεις που σχετίζονται με διάφορα στάδια της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης στην 

Πολωνία.  

Αντικείμενο: Μεταξύ των βασικών αντικειμένων του κέντρου είναι : 

- η διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών 

- η δημιουργία και ανάπτυξη παιδαγωγικών συστημάτων 

- η ανάπτυξη βάσης δεδομένων για τα κέντρα κατάρτισης και τη συνεχιζόμενη επαγγελματική 

κατάρτιση  

- η βελτίωση της ποιότητας της επαγγελματικής κατάρτισης  

- η εκπαίδευση εκπαιδευτών  

- η επαγγελματική συμβουλευτική  

- η ανάπτυξη επαγγελματικών προγραμμάτων  

- η πληροφόρηση και δημοσιότητα.  

 

 

mailto:m.wojciechowska@koweziu.edu.pl
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Πορτογαλία 

National Agency for Qualification and Professional Education, I.P.  (ANQEP)      

Έδρα: Av. 24 de Julho 138, 1399-026 Lisboa 

Website:  www.anqep.gov.pt 

Τηλ: + 351 21 394 37 00   

E-mail:   anq @ anq.gov.pt   

Τύπος Οργανισμού:  Η ANQ είναι ένα δημόσιο ίδρυμα, το οποίο λειτουργεί υπό την εποπτεία του 

Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Υπουργείου Παιδείας. 

Σκοπός: ο συντονισμός της εφαρμογής των πολιτικών για την εκπαίδευση και την επαγγελματική 

κατάρτιση για νέους και ενήλικες, καθώς και η διασφάλιση της ανάπτυξης και της διαχείρισης του 

συστήματος αναγνώρισης, αξιολόγησης και πιστοποίησης των δεξιοτήτων. 

Αντικείμενο :  

 ανάπτυξη και διαχείριση του συστήματος αναγνώρισης, επικύρωσης και πιστοποίησης των 

αποκτηθεισών γνώσεων και ικανοτήτων μέσω των διαδρομών εκπαίδευσης και κατάρτισης, 

καθώς και συντονισμός του δικτύου στο πλαίσιο του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων 

 συμμετοχή στον καθορισμό της στρατηγικής κατευθυντήριας γραμμής, πολιτικών επιλογών και 

νομικού καθεστώτος, όσον αφορά στην παροχή εκπαίδευσης και κατάρτισης για τους νέους και 

τους ενήλικες, όσο και για το σύστημα για την αναγνώριση, επικύρωση και την πιστοποίηση 

προσόντων 

 συμμετοχή στον καθορισμό των μοντέλων χρηματοδότησης, καθώς και στην κατανομή των πόρων 

που απαιτούνται για την παροχή προσόντων στους νέους και στους ενήλικες  

 ενοποίηση της εκπαίδευσης και κατάρτισης για τους νέους και τους ενήλικες, λαμβάνοντας υπόψη 

την ανάγκη για μείωση αποκλεισμού, εγκατάλειψης του σχολείου και πρόωρης έναρξης της 

επαγγελματικής ζωής  

 παροχή  τεχνογνωσίας για την επίτευξη της ποιότητας στην παροχή εκπαίδευσης  (μαθήματα, 

προγράμματα, μεθοδολογίες) και κατάρτισης για νέους και ενήλικες 

 ανάπτυξη και διαχείριση του συστήματος για την αναγνώριση, την επικύρωση και την 

πιστοποίηση των σχολικών και επαγγελματικών ικανοτήτων, τη διασφάλιση του συντονισμού του 

δικτύου των Κέντρων Νέων Ευκαιριών 

 σχεδιασμός και τακτική αναθεώρηση του Εθνικού  Καταλόγου Επαγγελματικών Προσόντων. 

 

http://www.anqep.gov.pt/
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Observatory of Employment and Vocational Training (OEFP)  

Έδρα: Street Xabregas, 52 - 2 º 1949-003 Lisboa 

Website: http://oefp.iefp.pt/ 

Τηλ: + 351 21 861 45 89  

E-mail: @ secretariado.oefp iefp.pt                                                                                                                                                             

Τύπος Οργανισμού:  οργανισμός τριμερούς σύνθεσης, υπό την εποπτεία και προεδρία του 

Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και τη συμμετοχή εκπροσώπων της Κυβέρνησης, 

των εργαζομένων και των εργοδοτών. 

Σκοπός & Αντικείμενο : η συνεισφορά στη διάγνωση, πρόληψη και επίλυση των προβλημάτων 

απασχόλησης και επαγγελματικής κατάρτισης, ειδικότερα αναφορικά με: 

 ανισορροπίες μεταξύ της ζήτησης και της προσφοράς εργασίας 

 κοινωνικο-επαγγελματική ένταξη και επανένταξη 

 ποιότητα και σταθερότητα στην απασχόληση 

 εξέλιξη των επαγγελματικών προσόντων 

 ανάγκες κατάρτισης  

 παρακολούθηση και αξιολόγηση σχετικών προγραμματάτων και πολιτικών. 

http://oefp.iefp.pt/
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Ρουμανία  

National Centre for Technical and Vocational Education and Training Development (CNDIPT)  

Έδρα: Str. Spiru Haret, no. 10-12, Sector 1, Bucharest 

Website:http://www.tvet.ro/                                                                                                                                                                      

Τηλ: 021-311.11.62, 021-312.11.61 

E-mail: vet@tvet.ro 

Τύπος Οργανισμού: Δημόσιος φορέας εποπτευόμενος από το  Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας, 

Νεολαίας και Αθλητισμού, στο οποίο συμμετέχουν εμπειρογνώμονες από το Υπουργείο Παιδείας, 

Έρευνας και Νεολαίας, το Υπουργείο Εργασίας, Οικογένειας και Ίσων Ευκαιριών, τη Ρουμανική 

Υπηρεσία για τη Διασφάλιση Ποιότητας στην προ-πανεπιστημιακή εκπαίδευση, τα Εθνικό Συμβούλιο 

Εκπαίδευσης Ενηλίκων. 

Σκοπός-αντικείμενο: Το CNDIPT  ιδρύθηκε για να συνεχίσει τη μεταρρύθμιση και ανάπτυξη της 

επαγγελματικής, τεχνικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (IPT), που ξεκίνησε με τη βοήθεια της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του προγράμματος Phare ΕΕΚ RO 9405.  

Ο ρόλος του είναι η εφαρμογή των εθνικών και ευρωπαϊκών στρατηγικών διασφάλισης της ποιότητας 

στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, καθώς και η σύνδεση αρχικής και συνεχιζόμενης 

κατάρτισης.   

National Qualification Authority (ANC) 

Έδρα: P-ţa. Valter Mărăcineanu nr. 1-3, Intrarea B, etaj 2, cam. 164-166, Sector 1, 010155 Bucureşti 

Website: http://www.anc.gov.ro/ 

Τηλ:  +40.21.313.00.51 

E-mail: office@anc.gov.ro 

Τύπος Οργανισμού: Δημόσιος φορέας, εποπτευόμενος από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας, 

Νεολαίας και Αθλητισμού. 

Σκοπός-αντικείμενο: Η ανάπτυξη του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό 

Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων για τη διά βίου μάθηση, η διαχείριση του εθνικού μητρώου 

επαγγελματικών προσόντων, καθώς και η παρακολούθηση, η αξιολόγηση και ο έλεγχος του 

συστήματος για τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση. Επιπλέον, έχει την ευθύνη και το 

συντονισμό της αδειοδότησης και πιστοποίησης των Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης, των 

Εκπαιδευτών και των Κέντρων Επαγγελματικής Πιστοποίησης.   

http://www.tvet.ro/
http://www.anc.gov.ro/
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Σλοβακία 

National Lifelong Learning Institute 

Έδρα: Tomášikova 4 820 09 Bratislava 29, Slovenská republika 

Website:http://nuczv.sk/en/o-nuczv/historia-organizacie/ 

Τηλ:+421/2/69202203                                                                                                                                                

E-mail:sekretariat@nuczv.sk                                                                                                                                                                                                                                                     

Τύπος Οργανισμού: φορέας εποπτευόμενος από το Υπουργείο Παιδείας της Σλοβακικής 

Δημοκρατίας.                                                                                                                                                           

Σκοπός: H προώθηση της εφαρμογής των διεθνών προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στη 

μεταπτυχιακή εκπαίδευση των Σλοβάκων εμπειρογνωμόνων για τη συμμετοχή της Σλοβακίας στις 

ευρωπαϊκές δομές. 

Αντικείμενο: Το Εθνικό Ινστιτούτο δια βίου μάθησης εκτελεί τα καθήκοντα που σχετίζονται με την 

εφαρμογή της εθνικής στρατηγικής για τη διά βίου μάθηση και τη δια βίου καθοδήγηση και τα 

καθήκοντα που σχετίζονται με τη μεταφορά της καινοτομίας στις εκπαιδευτικές πολιτικές στη 

Σλοβακία. 

State Institute of Vocational Education and Training, (SIOV) 

Έδρα: Satka Ladislav, Bellova 54/a, SK 837 63, Bratislava 

Website: http://www.siov.sk  

Τηλ:+ 421 / 2 / 5477 6774/ 02/5477 6778 

E-mail:sekretariat@siov.sk                                                                                                                                                           

Τύπος Οργανισμού: Μη κερδοσκοπική, εκπαιδευτική οργάνωση που λειτουργεί στο πλαίσιο του 

δικτύου των σχολίων της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και μαθητείας.                                                                       

Σκοπός: Το Ινστιτούτο συνεργάζεται για την ανάπτυξη της πολιτικής για την επαγγελματική 

εκπαίδευση και κατάρτιση στην Σλοβακία.  

Αντικείμενο: Μεταξύ άλλων -συμμετέχει στην προετοιμασία και στην ανάπτυξη των εκπαιδευτικών 

προτύπων και συμβάλλει στην καινοτομία και την πιλοτική εφαρμογή των εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων  

 διοργανώνει εκπαιδευτικές δραστηριότητες, εθνικούς διαγωνισμούς, εκθέσεις και συνέδρια 

 αναλύει τις τάσεις και τις ανάγκες για την ανάπτυξη της επαγγελματικής εκπαίδευσης και 

κατάρτισης στη Σλοβακία  

 υποστηρίζει την επαγγελματική εκπαίδευση στις επιχειρήσεις 

 λειτουργεί το Εθνικό Σλοβακικό Παρατηρητήριο για τα τρέχοντα θέματα της Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και τη σύνδεσή της με την αγορά εργασίας. 

http://nuczv.sk/en/o-nuczv/historia-organizacie/
mailto:sekretariat@nuczv.sk
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Σλοβενία 

Institute of the Republic of Slovenia for Vocational Education and Training (CPI) 

Έδρα:Obželeznici 16, 1000 Ljubljana, Slovenia 

Website:http://www.nrpslo.org/en/nrp/company-profile.aspx 

Τηλ:+386 1 58 64 200   

E-mail:nrp@cpi.si                                                                                                                                                                                                                  

Τύπος Οργανισμού: Δημόσιο ίδρυμα με τη συμμετοχή των Υπουργείο Παιδείας, Επιστημών και 

Αθλητισμού / Το Υπουργείο Εργασίας, Οικογένειας και Κοινωνικών Υποθέσεων / Το Επιμελητήριο 

Εμπορίου και Βιομηχανίας της Σλοβενίας / Το Επιμελητήριο Βιοτεχνικών και Μικρών Επιχειρήσεων 

της Σλοβενίας. 

Σκοπός: η έρευνα και η συμβουλευτική στον τομέα της  Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 

Κατάρτισης. 

Αντικείμενο:  

 αναλύει τις τάσεις στην αγορά εργασίας και σχεδιάζει επαγγελματικά προφίλ 

 αναπτύσσει μεθοδολογίες και προετοιμάζει σύγχρονα εκπαιδευτικά προγράμματα   

 έχει την ευθύνη της πρακτικής άσκησης και της βελτίωσης των γνώσεων και προσόντων  των 

εκπαιδευτικών, επαγγελματικών συμβούλων  

 παρέχει επαγγελματική υποστήριξη και παροχή συμβουλών για τους εκπαιδευτές της 

επαγγελματικής και τεχνικής εκπαίδευσης 

 προωθεί και συντονίζει διάφορα προγράμματα και καινοτόμες δράσεις. 

Slovenian Institute for Adult Education 

Έδρα: Šmartinska 134a, 1000 Ljubljana, Slovenia 

Website: http://www.acs.si/index.cgi?lang=4 

Τηλ: +386 1 5842 560 

E-mail:info@acs.si                                                                                                                                         

Τύπος Οργανισμού:Εθνικό  Ινστιτούτο της Δημοκρατίας της Σλοβενίας 

Σκοπός: η ανάπτυξη, η έρευνα, η συμβουλευτική στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων, με στόχο την 

ενίσχυση της κουλτούρας της διά βίου μάθησης και εκπαίδευσης στη Σλοβενία. 

Αντικείμενο: - ανάπτυξη του συστήματος εκπαίδευσης ενηλίκων  

 ανάπτυξη της ποιότητας της κατάρτισης 

 παροχή ενημέρωσης και συμβουλευτικής, δράσεις πληροφόρησης 

 ανάπτυξη νέων εργαλείων για την κατάρτιση ενηλίκων 

 ανάπτυξη και πιστοποίηση της μη τυπικής μάθησης 

http://www.nrpslo.org/en/nrp/company-profile.aspx
mailto:nrp@cpi.si
http://www.acs.si/index.cgi?lang=4
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Σουηδία 

The Swedish National Agency for Higher Vocational Education 

Έδρα:Myndigheten för yrkeshögskolan, Box 145, SE-721 05 Västerås, SWEDEN και Ingenjör Bååths 

gata 19, 722 12 Västerås, Norra Stationsgatan 2B 281 48 Hässleholm 

Website: http://www.yhmyndigheten.se/english 

Τηλ: +46 (0)10-209 01 00 

E-mail: info@yhmyndigheten.se                                                                                                                    

Τύπος Οργανισμού: Εθνική Υπηρεσία 

Σκοπός: Η παρακολούθηση και ανάπτυξη της ανώτατης επαγγελματικής εκπαίδευσης σε όλη τη 

χώρα. 

Αντικείμενο:  

 ανάλυση της ζήτησης για ειδικευμένο εργατικό δυναμικό στην αγορά εργασίας  

 επιλογή των προγραμμάτων που πρέπει να παρέχονται ως ανώτερη επαγγελματική 

εκπαίδευση  

 διασφάλιση ποιότητας προγραμμάτων ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης 

 κατανομή της δημόσιας χρηματοδότησης σε φορείς εκπαίδευσης  

 ανάπτυξη και αναγνώριση του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.  

 

 

 

http://www.yhmyndigheten.se/english
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Τσεχική Δημοκρατία 

National Institute of Technical and Vocational Education  (NUOV) 

Έδρα: Weilova 1271/6 10200, Praha 10 

Website: www.nuov.cz  

Τηλ: (+ 420)274 022 111 

E-mail:podatelna@nuov.cz,(sekretariat@nuov.cz)                                                                                                                                                         

Τύπος Οργανισμού: Δημόσιος φορέας που λειτουργεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας, 

Νεολαίας και Αθλητισμού. 

Σκοπός : η παροχή ολοκληρωμένης υποστήριξης για την ανάπτυξη της τεχνικής εκπαίδευσης, έχοντας 

ως βάση την ευρωπαϊκή πολιτική για τη διά βίου μάθηση.  

Αντικείμενο:  

 σχεδιασμός πολιτικών και στρατηγικών ανάπτυξης της τεχνικής εκπαίδευσης 

 ανάπτυξη, συνεχής καινοτομία και αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών 

 υποστήριξη της εφαρμογής προγραμμάτων σπουδών 

 συντονισμός εκπαίδευσης–απασχόλησης 

 επαγγελματικός προσανατολισμός και παροχή συμβουλών 

 υλοποίηση έργων για τη στήριξη της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής, με 

συγχρηματοδότηση από το ΕΚΤ  

 ευρωπαϊκά προγράμματα και διεθνής συνεργασία. 

National Training Fund (NTF) 

Έδρα:Opletalova 25, 110 00 Praha 1 Czech Republic 

Website: http://old.nvf.cz/onas/enindex.htm   

Τηλ: (+420) 224 500 500, 224 500 511 

E-mail:mail(at)nvf(dot)cz                                                                                                                                                          

Τύπος Οργανισμού: Φορέας του δημοσίου, εποπτευόμενος από το Υπουργείο Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων  με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Σκοπός: να συμβάλει στην κοινωνική και οικονομική αλλαγή,  με την υποστήριξη της ανάπτυξης του 

ανθρώπινου δυναμικού και τη βελτίωση της διαχείρισης της ποιότητας σε επιχειρήσεις και 

οργανισμούς, να συμβάλει στην εφαρμογή της δια βίου μάθησης με την υποστήριξη της ανάπτυξης 

όλων των μορφών της ενήλικης και συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και να υποστηρίξει τη διαδικασία της 

ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. 
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Αντικείμενο:  

 υποστήριξη της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο  

 αναλύσεις των τάσεων και των πολιτικών για την απασχόληση και την εκπαίδευση, καθώς και για 

την ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού 

 υποστήριξη υπηρεσιών προσανατολισμού στον τομέα της απασχόλησης και της εκπαίδευσης  

 προγραμματισμός και υλοποίηση των δράσεων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου στην 

Τσεχική Δημοκρατία. 
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Φινλανδία 

Finish National Board of Education 

Έδρα: Hakaniemenranta 6, FIN-00530 Helsinki 

Website:www.0ph.fi                                                                                                                                            

Τηλ: +358 29 533 1000 

E-mail:opetushallitus@oph.fi                                                                                                                                

Τύπος Οργανισμού: Εθνικός Φορέας επποπτευόμενος από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού . 

Σκοπός : Η ανάπτυξη της εκπαίδευσης στην Φινλανδία. Στο πλαίσιο αυτό έχει στην ευθύνη του την 

προσχολική και βασική εκπαίδευση, τη γενική και ανώτατη επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, 

καθώς και την εκπαίδευση ενηλίκων, ενώ παρέχει και υπηρεσίες για τα πανεπιστήμια και τα 

πολυτεχνεία.                       

Αντικείμενο: όσον αφορά τα ζητήματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης είναι ο 

υπεύθυνος φορέας για:     

 την εκπόνηση των εθνικών απαιτήσεων σε προσόντα και ικανότητες  

 την αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων και την βελτίωση της αποτελεσματικότητας 

της κατάρτισης 

 την παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης, παραγωγής δεικτών και στατιστικών στοιχείων 

  την παραγωγή υποστηρικτικών υπηρεσιών, όπως την ανάπτυξη και πώληση εκπαδιευτικού 

υλικού. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Αρμόδιες πολιτικές αρχές για Διά Βίου Μάθηση και  
Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση (ΣΕΚ) ανά χώρα της ΕΕ-27* 

 
 Ε.Ε.-27 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ+ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

1 Αυστρία    
+ Υπουργείο Επιστημών  & 

‘Ερευν ας+περιφέρειες και δήμοι 

2 Βέλγιο   
3 Βουλγαρία   
4 Γαλλία   
5 Γερμανία   

+ τα ομόσπον δα κρατίδια 

 

6 Δανία   

7 Ελλάδα   
8 Εσθονία   
9 Ηνωμένο Βασίλειο  

Αγγλία 
Ουαλλία 

Σκωτία (με το Υπ. επιχερηματικότητας, 
μεταφορών  & διά βίου μάθηση) 

 
 

Βόρεια Ιρλαν δία 

10 Ιρλανδία   
11 Ισπανία   
12 Ιταλία   
13 Κάτω Χώρες   
14 Κύπρος   
15 Λετονία   
16 Λιθουανία   
17 Λουξεμβούργο   
18 Μάλτα   
19 Ουγγαρία   
20 Πολωνία   
21 Πορτογαλία    

+Υπουργείο Επιστημών , Τεχν ολογίας 
και Αν ώτατης Εκπαίδευσης 

22 Ρουμανία   
23 Σλοβακία   
24 Σλοβενία   
25 Σουηδία   

+ τοπικές-περιφερειακές αρχές 

 

26 Τσεχική Δημοκρατία   
27 Φινλανδία   

 
 
 
*Σημειών εται ότι και στις x ώρες όπου το υπουγείο Παιδείας έχει κατεξοχήν  την  αρμοδιότητα για τη ΔΒΜ και τη ΣΕΚ, υπάρχει έν α ευρύ δίκτυο 

συν εργασιών  που περιλαμβάν ει το αρμόδιο υπουργείο για την  απασχόληση, κοιν ων ικούς εταίρους και τοπικές αρχές.    
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Υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας,  

Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας 
 

Κωστή Παλαμά 6-8, 11141 Αθήνα, τηλ. 210 2120700, www.eiead.gr  

 


