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ΕΕιιςςααγγωωγγήή  
 

Η ανάγκθ δθμιουργίασ του Ελλθνικοφ Εκνικοφ Πλαιςίου Προςόντων (ΕκΠΠ) ζχει ωσ ςθμείο αναφοράσ τθ 

ςφςταςθ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και υμβουλίου τθσ 23θσ Απριλίου 20081, θ οποία προτρζπει τα 

κράτθ-μζλθ: 

 Να χρθςιμοποιιςουν το Ευρωπαϊκό Πλαίςιο Προςόντων/ΕΠΠ (European Qualifications 

Framework/EQF) ωσ εργαλείο αναφοράσ για τθ ςφγκριςθ των ςυςτθμάτων απόκτθςθσ προςόντων. 

 Να ςυςχετίςουν τα εκνικά ςυςτιματα απόκτθςθσ προςόντων με το EQF ζωσ το 2010. 

 Να εκπονιςουν εκνικά πλαίςια προςόντων, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα εκνικι νομοκεςία και 

πράξθ, 

 Να προςδϊςουν ζωσ το 2012 ς’ όλουσ τουσ νζουσ τίτλουσ μια ςφνδεςθ-αναφορά προσ το EQF. 

Η πρόταςθ που ακολουκεί ςυντάχκθκε από τθν Επιτροπι για τθ δθμιουργία ΕκΠΠ, θ οποία ςυγκροτικθκε 

κατ’ εντολι τθσ Εκνικισ Επιτροπισ Διά Βίου Μάκθςθσ, και μετά από ςχετικι απόφαςθ του ομϊνυμου Γενικοφ 

Γραμματζα το Μάιο του 2009 και περαιϊκθκε τον Φεβρουάριο του 2010  

 

Περιλαμβάνει τθν παράκεςθ των ευρωπαϊκϊν κατευκφνςεων και προτεραιοτιτων, τθ ςυνοπτικι αποτφπωςθ 

τθσ ελλθνικισ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ και αποτελεί μία πρϊτθ προςζγγιςθ του υπό δθμιουργία ΕκΠΠ, 

κακϊσ επιχειρείται κατ’ αρχιν μια κεωρθτικι απόπειρα αντιςτοίχιςθσ των εκνικϊν τίτλων με τα 

προτεινόμενα οκτϊ (8) επίπεδα. Θα πρζπει εδϊ να επιςθμανκεί πωσ θ όποια αρχικι αντιςτοίχιςθ δε 

δεςμεφει ενδεχόμενεσ ανακεωριςεισ κατά τθν ολοκλιρωςθ τθσ ςχετικισ εκνικισ διαβοφλευςθσ, δθλ. δεν 

αποκλείονται ςε καμία περίπτωςθ «κάκετεσ» μετακινιςεισ ι αναπροςαρμογζσ τίτλων. 

Η λειτουργικότθτα - ι αλλιϊσ - θ ρεαλιςτικι κι αντικειμενικι ανταπόκριςθ ςτθν πραγματικότθτα  του 

προτεινόμενου ΕκΠΠ των οκτϊ επιπζδων κα δοκιμαςκεί ςτο επόμενο δεφτερο ςτάδιο επεξεργαςίασ και 

μετεξζλιξθσ ι ςυμπλιρωςισ του, το οποίο κα περιλαμβάνει και τθ διαδικαςία αντιςτοίχιςθσ 

ςυγκεκριμζνων προςόντων (πτυχίων, διπλωμάτων και πιςτοποιθτικϊν). υγκεκριμζνα, ςτθ φάςθ αυτι κα 

πρζπει να ελεγχκεί θ λειτουργικότθτα των προτεινόμενων επιπζδων ςτθ διαδικαςία αντιςτοίχιςθσ των 

πτυχίων, διπλωμάτων και πιςτοποιθτικϊν που προςφζρονται ςιμερα (και όςων ζχουν προςφερκεί και ςτο 

παρελκόν) ςτθ χϊρα μασ, ζτςι ϊςτε να εξαχκοφν λεπτομερι ςυμπεράςματα ωσ προσ τθν εγκυρότθτα των 

περιγραφικϊν δεικτϊν.  

τόχοσ τθσ διαδικαςίασ αντιςτοίχιςθσ είναι να καταςτοφν πιο διαφανείσ τόςο οι ιςοτιμίεσ όςο και οι 

διαφορζσ των προςόντων για τα εκπαιδευτικά ιδρφματα και τισ επιχειριςεισ και κυρίωσ για τουσ 

                                                           
1
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:111:0001:0007:EL:PDF  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:111:0001:0007:EL:PDF
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εργαηόμενουσ και τουσ πολίτεσ γενικότερα, ϊςτε να διευκολυνκεί θ πρόςβαςθ των ενδιαφερομζνων ςε 

ποικίλεσ διαδρομζσ μάκθςθσ. Η διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ και θ περαιτζρω βελτίωςι τθσ, ςε ςυνδυαςμό 

και με τον προςανατολιςμό κάκε διαδικαςίασ απόκτθςθσ προςόντων ςτα μακθςιακά αποτελζςματα, κα 

ςυμβάλει ςτθν ενίςχυςθ τθσ αξιοπιςτίασ τθσ παρεχόμενθσ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ. 

Σο ΕκΠΠ λαμβάνοντασ υπόψθ του τισ ιδιαιτερότθτεσ του Ελλθνικοφ εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ ςτοχεφει να 

ςυμβάλει ςε μια αντικειμενικι αξιολόγθςθ των ελλθνικϊν προςόντων ςτθν Ευρϊπθ, κακιςτϊντασ αυτά 

ςυγκρίςιμα με εκείνα των άλλων Ευρωπαϊκϊν χωρϊν. Μ’ αυτόν τον τρόπο κα διευκολυνκεί και θ 

γεωγραφικι κινθτικότθτα μακθτευόμενων/ςπουδαςτϊν/φοιτθτϊν αλλά και των εργαηομζνων μεταξφ τθσ 

Ελλάδασ και των άλλων χωρϊν τθσ Ε.Ε., τα ποςοςτά τθσ οποίασ αναμζνεται ότι κα αυξθκοφν ςθμαντικά, 

αξιοποιϊντασ με τον καλφτερο δυνατό τρόπο τισ ευκαιρίεσ που τουσ διανοίγονται. 
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ΙΙ..  ΣΣοο  εευυρρωωππααΰΰκκόό  ππλλααίίςςιιοο  δδιιάά  ββίίοουυ  μμάάθθηηςςηησσ  

αα..  ΈΈνναα  ςςύύννττοομμοο  ιιςςττοορριικκόό  

 

Εδϊ και δφο περίπου δεκαετίεσ θ διά βίου μάκθςθ αποτελεί ζνα καίριο πολιτικό διακφβευμα, το οποίο 

ςυναρτάται άμεςα με τθν αναπτυξιακι και πολιτιςμικι προοπτικι του αναπτυγμζνου δυτικοφ κόςμου. Η 

παραδοχι αυτι δε βαςίηεται ςε ζνα αυκαίρετο αξίωμα. Eδράηεται τόςο ςτισ κεςμικζσ πρωτοβουλίεσ ςε 

επίπεδο Ε.Ε όςο και ςτα απτά αποτελζςματα εφαρμοςμζνων εκπαιδευτικϊν πολιτικϊν, οι οποίεσ 

υιοκετικθκαν τα τελευταία 40 χρόνια επιφζροντασ βακιζσ τομζσ ςτον κοινωνικό, οικονομικό και πολιτιςμικό 

ιςτό ιςχυρϊν χωρϊν του ευρωπαϊκοφ χάρτθ. 

Σο Ευρωπαϊκό υμβοφλιο τθσ Λιςςαβόνασ το 20002 κατζλθξε ςτο ςυμπζραςμα ότι θ μεγαλφτερθ διαφάνεια 

ςτα προςόντα (πτυχία, διπλϊματα, πιςτοποιθτικά) και θ ενίςχυςθ τθσ διά βίου μάκθςθσ πρζπει να είναι δφο 

από τισ κφριεσ ςυνιςτϊςεσ ςτο πλαίςιο των προςπακειϊν για προςαρμογι των ςυςτθμάτων εκπαίδευςθσ και 

κατάρτιςθσ τθσ Ευρϊπθσ, τόςο ςτισ απαιτιςεισ τθσ κοινωνίασ τθσ «γνϊςθσ» όςο και ςτθν ανάγκθ βελτίωςθσ 

του επιπζδου και τθσ ποιότθτασ τθσ εργαςίασ. 

Η άποψθ αυτι ενιςχφκθκε ςτθ ςυνζχεια το 2002 και ςτο Ευρωπαϊκό υμβοφλιο τθσ Βαρκελϊνθσ3, το οποίο - 

ωσ ςτοιχείο τθσ ςτρατθγικισ για να καταςτεί θ ευρωπαϊκι εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ παγκόςμιο ςθμείο 

αναφοράσ ποιότθτασ ζωσ το 2010 - ηιτθςε τθ κζςπιςθ μζςων για να εξαςφαλιςτεί θ διαφάνεια των 

προςόντων. Σο ψιφιςμα του υμβουλίου του 2002 ςχετικά με τθ διά βίου μάκθςθ κάλεςε τα κράτθ μζλθ να 

ενκαρρφνουν τθ ςυνεργαςία και να χτίςουν γζφυρεσ μεταξφ τθσ τυπικισ, τθσ μθ-τυπικισ και τθσ άτυπθσ 

μάκθςθσ. Αυτό κεωρικθκε προχπόκεςθ για τθ δθμιουργία ενόσ ευρωπαϊκοφ χϊρου διά βίου μάκθςθσ, 

προχωρϊντασ με βάςθ τα επιτεφγματα τθσ διαδικαςίασ τθσ Μπολόνιασ ςτθν ανϊτατθ εκπαίδευςθ αλλά και 

για τθν προϊκθςθ παρόμοιων μζτρων ςτον τομζα τθσ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ, μζςω τθσ διαδικαςίασ τθσ 

Κοπεγχάγθσ. 

Η ενίςχυςθ τθσ διά βίου μάκθςθσ και θ κακιζρωςι τθσ ωσ «κεντρικοφ άξονα» κάκε ςτρατθγικισ, πολιτικισ 

και δράςθσ ςτον τομζα τθσ εκπαίδευςθσ και τθσ κατάρτιςθσ επιβεβαιϊκθκε και επίςθμα, το 2007. Εκείνθ τθ 

χρονιά αποφαςίςτθκε θ ςυνζνωςθ όλων των ζωσ τότε ανεξάρτθτων προγραμμάτων του ευρφτερου χϊρου 

μάκθςθσ (Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig) ςε ζνα ενιαίο πρόγραμμα δράςθσ διά βίου 

μάκθςθσ για τθν περίοδο 2007-20134.  

Οι λόγοι που θ διά βίου μάκθςθ αποκτά όλο και μεγαλφτερθ ςπουδαιότθτα είναι μεταξφ άλλων και οι εξισ: 

                                                           
2
 http://www.europarl.europa.eu/summits/lis1_en.htm  

3
 http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ec/71025.pdf  

4
 http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc78_en.htm  

http://www.europarl.europa.eu/summits/lis1_en.htm
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ec/71025.pdf
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc78_en.htm
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 H δθμογραφικι γιρανςθ του πλθκυςμοφ τθσ Ε.Ε και θ επιμικυνςθ τθσ ενεργοφσ ηωισ των 

εργαηομζνων, ςε ςυνδυαςμό και με τθν ειςαγωγι του όρου περί «τζταρτθσ θλικίασ» ςτο λεξιλόγιο 

των αξιωματοφχων τθσ Ε.Ε. – και όχι μόνο, 

 Η αυξθμζνθ ανάγκθ επιμόρφωςθσ των εργαηομζνων και ανζργων θλικίασ άνω των 50, 

 Οι επιταχυνόμενεσ τεχνολογικζσ αλλαγζσ, και θ κοινωνικι και αναπτυξιακι ανάγκθ για τθν 

επικαιροποίθςθ γνϊςεων, δεξιοτιτων και ικανοτιτων, που είχαν αποκτθκεί αρχικά, 

 Η ανάγκθ δραςτικισ αφξθςθσ των πολιτϊν εργαηομζνων και μθ  που ςυμμετζχουν ςε προγράμματα 

διά βίου μάκθςθσ, άρα και θ ανάγκθ κακιζρωςθσ μεκόδων και μζςων πιςτοποίθςθσ κι αναγνϊριςθσ 

τθσ μθ τυπικισ και  άτυπθσ μάκθςθσ, ανάγκθ πιςτοποίθςθσ κι αναγνϊριςθσ των προςόντων ωσ 

αποτελεςμάτων μακθςιακϊν διαδικαςιϊν, 

 Η διαπίςτωςθ ότι θ γενικότερθ μορφωτικι καλλιζργεια  ςυμβάλλει ςτθν ανάπτυξθ τθσ 

προςωπικότθτασ του ατόμου, τθσ ιδιότθτασ του ενεργοφ πολίτθ  ςτθν επίτευξθ τθσ κοινωνικισ 

ςυνοχισ και τθν εμβάκυνςθ τθσ δθμοκρατίασ. 

ββ..  ΔΔιιααφφάάννεειιαα  ττωωνν  ππρροοςςόόννττωωνν  

 

ιμερα, ςτο πλαίςιο τθσ ςτρατθγικισ τθσ Λιςςαβόνασ τα κράτθ μζλθ ζχουν αυξιςει ςθμαντικά τθ 

ςυνεργαςία τουσ ςτο χϊρο τθσ εκπαίδευςθσ και τθσ κατάρτιςθσ. Παραδοςιακά θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ δεν 

επιδιϊκει τθν ομογενοποίθςθ των ςυςτθμάτων εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ, κακότι, όποτε εκφράςτθκαν 

τζτοιου είδουσ ςκζψεισ, αυτζσ προςζκρουςαν ςτθ ςκεναρι αντίςταςθ τθσ μεγάλθσ πλειονότθτασ (ι ακόμθ 

και του ςυνόλου) των χωρϊν-μελϊν. Αντίκετα, υιοκετϊντασ τθν ζκφραςθ «ενότθτα μζςα από τθν 

πολυμορφία», επικράτθςε θ άποψθ ότι ο πλοφτοσ των διαφορετικϊν εκνικϊν παραδόςεων και 

προςεγγίςεων δίνει μια μοναδικι ευκαιρία ςτθν Ευρϊπθ να αναπτφξει μια δυναμικι απάντθςθ ςτισ 

προκλιςεισ τθσ κοινωνίασ τθσ γνϊςθσ.  

Θα πρζπει ωςτόςο να επιςθμανκεί το γεγονόσ ότι θ κυριαρχία των εκνικϊν ςυςτθμάτων εκπαίδευςθσ και 

κατάρτιςθσ αμφιςβθτείται ζμπρακτα από εκείνουσ που κεωροφν ότι θ διεκνοποίθςθ των αγορϊν και οι 

τεχνολογικζσ εξελίξεισ απαιτοφν κάποια ςφγκλιςθ των ςυςτθμάτων εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ και 

ςυνεργαςία με τθν αγορά εργαςίασ. φμφωνα με αυτι τθν άποψθ, τα προςόντα (πτυχία, διπλϊματα και 

πιςτοποιθτικά) κα πρζπει να μποροφν να χρθςιμοποιοφνται, δθλαδι να αναγνωρίηονται και να 

αξιοποιοφνται χωρίσ προβλιματα διεκνϊσ.  

Αυτι θ ζνταςθ και ιςορροπία ανάμεςα ςτθν ανάγκθ για εκνικι αυτονομία – θ οποία άλλωςτε κατοχυρϊνεται 

και με τα ιςχφοντα άρκρα 149 και 150 τθσ υνκικθσ του Άμςτερνταμ5 - και τθν προςαρμογι ςτισ 

ευρωπαϊκζσ/ διεκνείσ εξελίξεισ επθρεάηει όλο και περιςςότερο τον Ευρωπαϊκό διάλογο που ςχετίηεται με 

κζματα ςυνεργαςίασ ςτθ διά βίου μάκθςθ.  

                                                           
5
http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/amsterdam_treaty/index_en.htm  

http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/amsterdam_treaty/index_en.htm
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Παράδειγμα αποτελεί θ διαδικαςία τθσ Μπολόνιασ για τθν ανϊτατθ εκπαίδευςθ και θ διαδικαςία τθσ 

Κοπεγχάγθσ για τθν επαγγελματικι εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ. τισ διαδικαςίεσ αυτζσ επιχειρείται να 

επιτευχκεί ζνα “modus vivendi” με βάςθ τθ διαπίςτωςθ ότι «κα επιχειριςουμε να αντιμετωπίςουμε κοινά 

προβλιματα με διαφορετικοφσ τρόπουσ». Βαςικό ςθμείο εςτίαςθσ αυτϊν των εξελίξεων είναι θ ζμφαςθ ςτθ 

διαφάνεια των προςόντων. 

Για το λόγο αυτό, ςε επίπεδο ΕΕ ζχουν αναλθφκεί αρκετζσ πρωτοβουλίεσ προκειμζνου να αυξθκεί θ 

διαφάνεια των προςόντων, μζςω τθσ υποςτιριξθσ τθσ μεταφοράσ και τθσ διευκόλυνςθσ τθσ αποτίμθςθσ των 

μακθςιακϊν αποτελεςμάτων, όλων δθλαδι αυτϊν που το άτομο γνωρίηει, κατανοεί και μπορεί να κάνει 

μετά τθν ολοκλιρωςθ μιασ διαδικαςίασ μάκθςθσ. 

τθν ανϊτατθ εκπαίδευςθ, όςον αφορά ςτθ διαφάνεια προςόντων, ζχουν γίνει ςθμαντικά βιματα για τθ 

κζςπιςθ ενόσ γενικοφ πλαιςίου για τα προςόντα. Βαςιηόμενοι ςτισ προθγοφμενεσ ςυμφωνίεσ τθσ Μπολόνιασ 

(1999)6 και του Βερολίνου (2003)7, οι υπουργοί 45 ευρωπαϊκϊν χωρϊν, αρμόδιοι για τθν ανϊτατθ 

εκπαίδευςθ, ςυμφϊνθςαν, το Μάιο του 2005, ςτο Μπζργκεν8 να κεςπίςουν ζνα γενικό πλαίςιο για τα 

αντίςτοιχα προςόντα. Σο πλαίςιο αυτό περιλαμβάνει περιγραφικοφσ δείκτεσ βαςιηόμενουσ ςτα μακθςιακά 

αποτελζςματα για τουσ τρεισ κφκλουσ τθσ ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ και ειςάγει όρια πιςτωτικϊν 

(ακαδθμαϊκϊν) μονάδων για τον πρϊτο και το δεφτερο κφκλο. Επιπλζον, οι υπουργοί δεςμεφτθκαν να 

διαμορφϊςουν εκνικά πλαίςια προςόντων για τθν ανϊτατθ εκπαίδευςθ ζωσ το 2010 και υπογράμμιςαν τθ 

ςθμαςία που ζχει θ εξαςφάλιςθ ςυμπλθρωματικότθτασ μεταξφ του πλαιςίου για τον ευρωπαϊκό χϊρο 

ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ και του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων (EQF). 

Η ανάγκθ για ζνα ενιαίο κοινοτικό πλαίςιο για τθ διαφάνεια των προςόντων και ικανοτιτων προωκικθκε 

επίςθσ και με τθν απόφαςθ αρικ. 2241/2004/EK του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου, τθσ 

15θσ Δεκεμβρίου 2004, ςχετικά με τθν υιοκζτθςθ ενόσ ςυνόλου ευρωπαϊκϊν εγγράφων (Europass)9, που 

μποροφν να χρθςιμοποιοφν οι πολίτεσ για να περιγράφουν τα προςόντα και τισ ικανότθτζσ τουσ. Σα ζγγραφα 

Εuropass ςυνδζονται με το EQF, κακϊσ όλα και ιδίωσ το Παράρτθμα Διπλϊματοσ Europass και το 

υμπλιρωμα Πιςτοποιθτικοφ Europass, πρζπει να περιλαμβάνουν ςαφι αναφορά ςτα αντίςτοιχα επίπεδα 

EQF. Η μελλοντικι ανάπτυξθ του Europass ζχει λάβει υπόψθ και κα εξειδικεφςει περαιτζρω τθν εφαρμογι 

του EQF. 

                                                           
6
http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/documents/MDC/BOLOGNA_DECLARATION1.pdf  

7
http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/documents/MDC/Berlin_Communique1.pdf  

8
http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/documents/MDC/050520_Bergen_Communique1.pdf  

9
 http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Introduction.csp?loc=el_GR  

http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/documents/MDC/BOLOGNA_DECLARATION1.pdf
http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/documents/MDC/Berlin_Communique1.pdf
http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/documents/MDC/050520_Bergen_Communique1.pdf
http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Introduction.csp?loc=el_GR
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Προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ το ιςχφον ευρωπαϊκό ςφςτθμα μεταφοράσ ακαδθμαϊκϊν μονάδων για τθν 

ανϊτατθ εκπαίδευςθ (European Credit Transfer System/ECTS)10 και το νεοεμφανιηόμενο ευρωπαϊκό ςφςτθμα 

μεταφοράσ πιςτωτικϊν μονάδων για τθν επαγγελματικι εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ (European Credit System 

for Vocational Education and Σraining/ECVET)11 κα διευκολφνουν τουσ πολίτεσ ςτο να ςυνδυάηουν 

προγράμματα εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ που παρζχονται από διαφορετικζσ χϊρεσ. Ενϊ το ECTS 

αναπτφχκθκε κατά τθ διάρκεια μιασ περιόδου 10 και πλζον ετϊν και χρθςιμοποιείται ιδθ ευρζωσ ςτθν 

ανϊτατθ εκπαίδευςθ, το ECVET εφαρμόηεται προσ το παρόν δοκιμαςτικά και μόλισ πρόςφατα (18 Ιουνίου 

2009) υπιρξε ςχετικι ςφςταςθ από το Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο και υμβοφλιο. Και τα δφο αυτά ςυςτιματα 

αποτελοφν ςθμαντικζσ πρωτοβουλίεσ που παρζχουν άμεςθ υποςτιριξθ ςε κάκε πολίτθ που προςπακεί να 

μεταφζρει και να αναγνωρίςει προςόντα ι μζροσ των προςόντων από ίδρυμα ςε ίδρυμα και από χϊρα ςε 

χϊρα.  

θμαντικό ςτοιχείο ςτθν προςπάκεια να καταςτεί ευκρινισ και να λαμβάνεται υπόψθ θ μάκθςθ που 

αποκτάται πζρα από τυπικζσ δομζσ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ (όπωσ για παράδειγμα ςτθν εργαςία, ςτο 

ςπίτι και ςτον ελεφκερο χρόνο) είναι θ πιςτοποίθςθ τθσ μθ-τυπικισ και τθσ άτυπθσ μάκθςθσ. Σο 

υμβοφλιο ενζκρινε το 200412 ζνα ςφνολο ευρωπαϊκϊν αρχϊν για τθν ενίςχυςθ τθσ ςυνεργαςίασ ςτο 

ςυγκεκριμζνο τομζα και προζτρεψε τθν Επιτροπι, τα κράτθ μζλθ και τουσ κοινωνικοφσ εταίρουσ να 

ειςαγάγουν, ςε πιο ςυςτθματικι βάςθ, μεκόδουσ και ςυςτιματα επικφρωςθσ αυτισ. Πρόςφατα (Νοζμβριοσ 

2009) το Cedefop παρουςίαςε τισ Ευρωπαϊκζσ οδθγίεσ για τθν πιςτοποίθςθ τθσ μθ τυπικισ και άτυπθσ 

μάκθςθσ13. 

Από όλεσ τισ ευρωπαϊκζσ πρωτοβουλίεσ και πολιτικζσ διά βίου μάκθςθσ που αναπτφχκθκαν, υιοκετικθκαν 

και τζκθκαν ςε εφαρμογι το Ευρωπαϊκό Πλαίςιο Προςόντων (EQF) αποτελεί ςίγουρα τθ ςθμαντικότερθ, 

αφοφ ςτοχεφει ςτο να γεφυρϊςει τισ φαινομενικά αντίκετεσ (ι τουλάχιςτον εν μζρει διαφορετικζσ) 

προςεγγίςεισ, που παραδοςιακά χϊριηαν τθν εκπαίδευςθ από τθν κατάρτιςθ, να προάγει τθ διαφάνεια των 

τίτλων, δθλ. του τι ακριβϊσ ςθμαίνει πρακτικά ο κακζνασ απ’ αυτοφσ και, τζλοσ, να δϊςει ϊκθςθ ςτθν 

επαγγελματικι αλλά και ςτθν εκπαιδευτικι κινθτικότθτα.  

Για πρϊτθ φορά γίνεται μια ολιςτικι προςπάκεια αντιμετϊπιςθσ τθσ διαδικαςίασ μάκθςθσ, ανεξάρτθτα 

από τθ διαδρομι που ακολουκείται, επιτρζποντασ με αυτόν τον τρόπο τθν επικοινωνία ανάμεςα ςε 

διαφορετικά ςυςτιματα προςόντων. Η αφξθςθ τθσ διαφάνειασ των προςόντων κεωρείται ότι κα τα κάνει 

περιςςότερο ςυγκρίςιμα και κα διευκολφνει τθν αναγνϊριςι τουσ ανάμεςα ςε χϊρεσ και ςυςτιματα, 

ενιςχφοντασ τελικά τθν κινθτικότθτα των εκπαιδευομζνων και των εργαηομζνων.  

                                                           
10

 http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc/ects/key_el.pdf  

11
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:155:0011:0018:EN:PDF  

12
 http://ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/validation2004_en.pdf  

13
 http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications/5059.aspx  

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc/ects/key_el.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:155:0011:0018:EN:PDF
http://ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/validation2004_en.pdf
http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications/5059.aspx
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γγ..  ΜΜεε  ττοο  ββλλέέμμμμαα  ςςττοο  μμέέλλλλοονν  

 

Μζχρι ςιμερα, θ εκπαίδευςθ και θ κατάρτιςθ ζχουν ςυμβάλλει ςθμαντικά ςτθν υλοποίθςθ των 

μακροπρόκεςμων ςτόχων τθσ ςτρατθγικισ τθσ Λιςςαβόνασ για τθν οικονομικι ανάπτυξθ και τθν 

απαςχόλθςθ. Ενόψει των εξελίξεων που αναμζνονται ςε αυτι τθ διαδικαςία, είναι ουςιϊδουσ ςθμαςίασ οι 

εκνικζσ πολιτικζσ να παραμείνουν ευζλικτεσ, ϊςτε να μποροφν να αντιμετωπιςκοφν οι μελλοντικζσ 

προκλιςεισ, περιλαμβανομζνων εκείνων που κα δθμιουργιςει οποιαδιποτε νζα ευρωπαϊκι ςτρατθγικι, 

μετά το 2010. 

Η ευρωπαϊκι ςυνεργαςία ςτον τομζα τθσ εκπαίδευςθσ και τθσ κατάρτιςθσ για τθν ζωσ το 2020 περίοδο κα 

κακοριςκεί ςτο πλαίςιο ενόσ ςτρατθγικοφ πλαιςίου που κα καλφπτει τα ςυςτιματα εκπαίδευςθσ και 

κατάρτιςθσ ςτο ςφνολό τουσ, με βάςθ μια προοπτικι ολοκλθρωμζνθσ διά βίου μάκθςθσ. Πράγματι, θ διά 

βίου μάκθςθ κα πρζπει να κεωρείται ωσ κεμελιϊδθσ αρχι όπου κα βαςίηεται ολόκλθρο το πλαίςιο, το οποίο 

κα πρζπει να ζχει ςαν επίκεντρο τον πολίτθ και να καλφπτει κάκε είδουσ μάκθςθ, από τθν προςχολικι και 

τθν πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ ζωσ τθν ανϊτατθ εκπαίδευςθ, τθν επαγγελματικι εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ 

και τθν εκπαίδευςθ των ενθλίκων.  

Βαςικζσ παράμετροι ςτο ςχεδιαςμό κα πρζπει να είναι θ υλοποίθςθ τθσ διά βίου μάκθςθσ και τθσ 

κινθτικότθτασ, θ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ και τθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ εκπαίδευςθσ και τθσ κατάρτιςθσ, 

θ προαγωγι τθσ ιςοτιμίασ, τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ και τθσ ενεργοφ ςυμμετοχισ ςτα κοινά και τζλοσ θ 

ενίςχυςθ τθσ καινοτομίασ και τθσ δθμιουργικότθτασ, κακϊσ και του επιχειρθματικοφ πνεφματοσ, ςε όλα τα 

επίπεδα εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ. 



ΙΙ. Σο Ευρωπαΰκό Πλαίςιο Προςόντων (EQF) 
 

αα..  ΙΙςςττοορριικκόό  &&  ςςττόόχχεευυςςηη  

 

Εκκλιςεισ για τθν ανάπτυξθ ενόσ ευρωπαϊκοφ πλαιςίου προςόντων διατυπϊκθκαν ςε ςυνζχεια των 

ςυμβουλίων τθσ Λιςςαβόνασ και τθσ Βαρκελϊνθσ, ςτθν κοινι ενδιάμεςθ ζκκεςθ του υμβουλίου και τθσ 

Επιτροπισ του 2004, ςχετικά με τθν εφαρμογι του προγράμματοσ εργαςίασ για τθν εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ 

2010, όπωσ επίςθσ και ςτα ςυμπεράςματα του υμβουλίου τθσ 15θσ Νοεμβρίου 2004, ςχετικά με τισ 

μελλοντικζσ προτεραιότθτεσ τθσ ενιςχυμζνθσ ευρωπαϊκισ ςυνεργαςίασ, ςτον τομζα τθσ Επαγγελματικισ 

Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ, που διατυπϊκθκαν ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ τθσ Κοπεγχάγθσ. Παράλλθλα, 

ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ τθσ Μπολόνιασ δόκθκε ζμφαςθ ςτθν εξαςφάλιςθ ςυμπλθρωματικότθτασ μεταξφ 

του πλαιςίου για τον ευρωπαϊκό χϊρο ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ και του προτεινόμενου ευρωπαϊκοφ 

πλαιςίου προςόντων.  

Σο EQF αποτελεί επίςθσ ζνα πλαίςιο ςυνεργαςίασ και ζνα μζςο ενίςχυςθσ τθσ αμοιβαίασ εμπιςτοςφνθσ, ςτθ 

βάςθ τθσ εκελοντικισ δζςμευςθσ, μεταξφ των εκνικϊν φορζων αλλά και των διεκνϊν κλαδικϊν οργανιςμϊν 

που αςχολοφνται με τθν εκπαίδευςθ και τθν κατάρτιςθ. Η καλλιζργεια τθσ αμοιβαίασ εμπιςτοςφνθσ πρζπει να 

βαςιςτεί ςε κοινζσ διαδικαςίεσ και κριτιρια. Για το ςκοπό αυτό, πρζπει να δθμοςιοποιοφνται οι αποφάςεισ και 

οι διαδικαςίεσ ςυςχζτιςθσ των εκνικϊν ι κλαδικϊν προςόντων με το EQF. τθν κατεφκυνςθ αυτι ςυνδράμει θ 

ςυγκρότθςθ και λειτουργία τθσ Ευρωπαϊκισ υμβουλευτικισ Ομάδασ (EQF Advisory Group) που αποτελείται 

από εκπροςϊπουσ όλων των χωρϊν που μετζχουν ςτο Πρόγραμμα Εκπαίδευςθ και Κατάρτιςθ 2010, κακϊσ και 

κοινωνικοφσ εταίρουσ. 

ββ..  ΤΤαα  88  εεππίίππεεδδαα  ωωσσ  ςςυυςςττααττιικκόό  ςςττοοιιχχεείίοο  ττοουυ  EEQQFF  

 

Βαςικό ςτοιχείο του EQF είναι ζνα ςφνολο 8 επιπζδων που κα αποτελζςουν το κοινό και ουδζτερο ςθμείο 

αναφοράσ για τισ αρχζσ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ ςε εκνικό και κλαδικό επίπεδο. Σα 8 αυτά επίπεδα 

καλφπτουν ολόκλθρο το φάςμα των προςόντων, από αυτά που αποκτϊνται με τθν ολοκλιρωςθ τθσ 

υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ ι τθσ κατάρτιςθσ ζωσ εκείνα που αποκτϊνται ςτο ανϊτατο επίπεδο 

πανεπιςτθμιακισ εκπαίδευςθσ. Σο EQF, ωσ μζςο για τθν προϊκθςθ τθσ διά βίου μάκθςθσ, καλφπτει τθ γενικι 

εκπαίδευςθ και τθν εκπαίδευςθ ενθλίκων, τθν επαγγελματικι εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ, κακϊσ και τθν 

ανϊτατθ εκπαίδευςθ. Σα επίπεδα 5-8 περιζχουν ςαφι παραπομπι ςτα επίπεδα που ορίηονται ςτο πλαίςιο του 

ευρωπαϊκοφ χϊρου ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ, όπωσ αυτά κακορίςτθκαν με τθ διαδικαςία τθσ Μπολόνιασ. 
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γγ..  ΗΗ  ππρροοςςέέγγγγιιςςηη  μμέέςςωω  ττωωνν  ‘‘μμααθθηηςςιιαακκώώνν  ααπποοττεελλεεςςμμάάττωωνν’’  

 

Η περιγραφι των 8 επιπζδων αναφοράσ του EQF βαςίηεται ςτα μακθςιακά αποτελζςματα. το EQF ωσ 

μακθςιακά αποτελζςματα νοοφνται θ «περιγραφι του τι γνωρίηει, κατανοεί και είναι ικανόσ να κάνει ο 

εκπαιδευόμενοσ μετά τθν ολοκλιρωςθ μιασ μακθςιακισ διαδικαςίασ». Αυτό αντανακλά μια ςθμαντικι 

αλλαγι ςτον τρόπο με τον οποίο γίνονται αντιλθπτζσ και περιγράφονται ζννοιεσ όπωσ θ εκπαίδευςθ, θ 

κατάρτιςθ και γενικότερα θ μάκθςθ. Η ςτροφι προσ τα μακθςιακά αποτελζςματα ειςάγει μια κοινι γλϊςςα 

και κακιςτά δυνατι τθ ςφγκριςθ προςόντων ςφμφωνα με το περιεχόμενο και τα χαρακτθριςτικά τουσ και 

όχι ςφμφωνα με τισ διδακτικζσ μεκόδουσ και διαδικαςίεσ που ακολουκικθκαν μζχρι τθν απόκτθςι τουσ ι 

τα διδακτικά περιβάλλοντα ςτα οποία αυτά αποκτικθκαν.  

το EQF τα μακθςιακά αποτελζςματα περιγράφονται με βάςθ το ςυνδυαςμό γνϊςεων, δεξιοτιτων και 

ικανοτιτων. Σο ιςοηφγιο μεταξφ των ςτοιχείων αυτϊν διαφζρει από προςόν ςε προςόν, δεδομζνου ότι το EQF 

καλφπτει όλα τα επίπεδα. Η χριςθ των μακθςιακϊν αποτελεςμάτων ςτθν περιγραφι των επιπζδων των 

προςόντων κα διευκολφνει τθν επικφρωςθ τθσ μάκθςθσ που πραγματοποιείται ζξω από το πλαίςιο των 

αναγνωριςμζνων ιδρυμάτων εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ, πράγμα που γενικά κεωρείται βαςικό ςτοιχείο τθσ 

διά βίου μάκθςθσ.  

 

δδ..  ΟΟιι  ωωφφεελλοούύμμεεννοοιι  ααππόό  ττηη  θθέέςςππιιςςηη  ττοουυ  EEQQFF  

 

Σο EQF κα ζχει μεγάλθ πρακτικι αξία για τουσ πολίτεσ –εργαηόμενουσ και μθ- και τουσ εργοδότεσ, αφοφ 

μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αντιςτοίχιςθσ των προςόντων ςε εκνικό ι/και κλαδικό επίπεδο, κα είναι 

ευχερζςτερθ θ ςφγκριςθ και παρουςίαςθ του περιεχομζνου τουσ. Επειδι το EQF απεικονίηει προςόντα και όχι 

προςωπικζσ εκπαιδευτικζσ ι επαγγελματικζσ βιογραφίεσ/διαδρομζσ, δεν είναι ςε κζςθ να 

καταγράψει/απεικονίςει με απολφτωσ ακριβι τρόπο οριςμζνεσ ικανότθτεσ και ςυμπεριφορζσ που 

αποκτικθκαν ςε εκπαιδευτικζσ και άλλεσ μακθςιακζσ διαδικαςίεσ. υνεπϊσ, οριςμζνα ατομικά 

χαρακτθριςτικά, όπωσ π.χ. θ αξιοπιςτία, θ ακρίβεια, θ αντοχι, θ προςοχι, αλλά και οι θκικζσ πτυχζσ τθσ 

διάπλαςθσ τθσ προςωπικότθτασ, όπωσ π.χ. διαπολιτιςμικζσ εμπειρίεσ και ικανότθτεσ, ανεκτικότθτα και 

δθμοκρατικι ςυμπεριφορά, δεν μποροφν γι’ αυτόν το λόγο – όςο ςθμαντικζσ κι αν είναι – να λθφκοφν υπόψθ 

ςτθ μιτρα του EQF. 

Ωφελοφμενοι κα είναι επίςθσ οι φορείσ αρμόδιοι για εκνικά ι/και κλαδικά ςυςτιματα και πλαίςια 

προςόντων. Όςον αφορά ςτθ ςυμμετοχι των κλάδων τθσ οικονομίασ, το EQF κα δϊςει ςτουσ διεκνείσ 

κλαδικοφσ οργανιςμοφσ τθ δυνατότθτα να ςυνδζςουν τα δικά τουσ ςυςτιματα προςόντων με το EQF. Ο κφριοσ 

ςτόχοσ ςε ςχζςθ με τουσ κλάδουσ είναι να αναπτυχκοφν ιςχυρότεροι δεςμοί μεταξφ των εκνικϊν ςυςτθμάτων 

προςόντων και των αναδυόμενων διεκνϊν κλαδικϊν προςόντων. 
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III. Σο υπό διαβούλευςη Εθνικό Πλαίςιο Προςόντων (ΕθΠΠ) 
 

aa..  ΑΑννααγγκκααιιόόττηηττεεσσ  &&  ΠΠρροοςςέέγγγγιιςςηη  

 

ε επίπεδο εφαρμοςμζνθσ εκπαιδευτικισ πολιτικισ, το ςφςτθμα τθσ διά βίου μάκθςθσ ςτθ χϊρα  απαιτείται 

να ςυνδεκεί δομικά με τθ διαμόρφωςθ και τθ δθμιουργία ενόσ ζγκριτου και κοινά αποδεκτοφ ‘Εκνικοφ 

Πλαιςίου Προςόντων’ ςτθ βάςθ των μακθςιακϊν αποτελεςμάτων, το οποίο με τθ ςειρά του να ςυναρτάται 

αρμονικά με το αντίςτοιχο ‘Ευρωπαϊκό Πλαίςιο Προςόντων’ για ευνόθτουσ λόγουσ.  

το πλαίςιο τθσ προςζγγιςθσ αυτισ, θ μάκθςθ προςλαμβάνεται ωσ ζνα ςυςτθμικό όλον, μζςω του οποίου 

δίνεται ζμφαςθ ςε επιμζρουσ ςυςτιματα αναγνϊριςθσ μθ τυπικισ και άτυπθσ (όπωσ για παράδειγμα 

εργαςιακισ εμπειρίασ) μάκθςθσ.  

Σαυτόχρονα, ςτο πλαίςιο αυτό, τα προςόντα μποροφν να αποκτθκοφν, να αναγνωριςτοφν και να 

πιςτοποιθκοφν ανεξάρτθτα από ιδρφματα εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ, ανεξάρτθτα από «κλειςτζσ» και 

γραφειοκρατικζσ διαδικαςίεσ οι οποίεσ αναπαράγουν ςυςτθματικά τον εκπαιδευτικό, επαγγελματικό και κατϋ 

επζκταςθ κοινωνικό αποκλειςμό.  

ββ..  ΣΣττόόχχοοσσ  

 

Ο ςτόχοσ είναι να αποδεςμευκοφν δθμιουργικζσ δυνάμεισ και να δομθκεί ςτθ χϊρα μασ ζνα ςφγχρονο, 

ιςχυρό & αποτελεςματικό ςφςτθμα διά βίου μάκθςθσ, το οποίο να είναι αρμονικά δεμζνο με τισ υπόλοιπεσ 

εκπαιδευτικζσ πρακτικζσ, οι οποίεσ ςυμπλθρϊνουν το πλαίςιο μζςα ςτο οποίο οφείλει να κινθκεί θ ευρωπαϊκι 

μασ προοπτικι. Αυτό ςε επίπεδο εφαρμοςμζνθσ εκπαιδευτικισ πολιτικισ απαιτεί τθν ‘ολιςτικι κεϊρθςθ’ τθσ 

διά βίου μάκθςθσ και όχι τθν πρόςλθψι τθσ μονομερϊσ, μζςα από τθν περιοριςτικι διάςταςθ τθσ 

ςυνεχιηόμενθσ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ, θ χρθςιμότθτα τθσ οποίασ δεν αμφιςβθτείται. 

Tο εγχείρθμα τθσ διά βίου μάκθςθσ κα πρζπει να ενςωματϊςει ζνα μζροσ πολιτικϊν με ςαφι, 

εφαρμοςμζνο και πρακτικό προςανατολιςμό, ο οποίοσ να εντάςςεται ςτθ ςτρατθγικι για τθν ενίςχυςθ τθσ 

απαςχόλθςθσ.  

Σο πιο κρίςιμο ηιτθμα όμωσ, είναι θ κζςπιςθ τθσ διά βίου μάκθςθσ ωσ το πεδίο ενόσ ιςχυροφ ςυςτθμικοφ 

όλου, το οποίο να αποςκοπεί ςτθ δθμιουργία, ανάπτυξθ και παραγωγι πολιτιςμικοφ και μορφωτικοφ 

κεφαλαίου για λογαριαςμό τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν. Αυτό ςυνεπάγεται το άνοιγμά τθσ ςε ευρφτερα 

πεδία, πζρα των ςτενϊν αναγκϊν τθσ αγοράσ εργαςίασ, αφοφ θ υπαγωγι τθσ ςτθ τεχνικι και διαχειριςτικι 

λογικι τθσ απορρόφθςθσ πόρων, απογυμνϊνει τθ δυναμικι τθσ από τον κοινωνικά διαμορφωτικό και 

διαπαιδαγωγικό τθσ ρόλο. 
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γγ..  ΗΗ  ααρρχχιιττεεκκττοοννιικκήή    

 

ΕΠΙΠΕΔΑ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΙΣΛΟΙ: Η αρχιτεκτονικι του Εκνικοφ Πλαιςίου Προςόντων (ΕκΠΠ) κα πρζπει να είναι απλι 

και να βαςίηεται ςε επίπεδα ςε κάκε ζνα εκ των οποίων να αντιςτοιχεί ζνασ Γενικόσ Σίτλοσ (πχ 

Μεταπτυχιακόσ Σίτλοσ, Δίπλωμα ΙΕΚ κλπ).  

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΙΣΛΟΙ τθ ςυνζχεια ζνασ μεγάλοσ αρικμόσ Ειδικϊν Σίτλων που αντιςτοιχεί ςε κάκε ζνα από τουσ 

Γενικοφσ Σίτλουσ κα αναπτφςςονται ςφμφωνα με τισ μακθςιακζσ ανάγκεσ των διαφόρων κλάδων (πχ 

Μεταπτυχιακόσ Σίτλοσ ςτθ Χθμεία Σροφίμων, Σεχνικόσ Ανελκυςτιρων). 

ΑΝΣΙΣΟΙΧΙΗ: Για να γίνει κατανοθτι θ αρχιτεκτονικι του πλαιςίου κα πρζπει να γίνει αντιςτοίχιςθ των 

προςόντων (πτυχία, διπλϊματα κ.λ.π.) που ςιμερα παρζχονται ςτθ χϊρα μασ με τα επίπεδα του υπό 

κζςπιςθ πλαιςίου και κατ’ επζκταςθ με το EQF. Είναι ευνόθτο ότι κα πρζπει να υπάρξει κάλυψθ και των 

τίτλων που κατά το παρελκόν παρείχε το ελλθνικό ςφςτθμα εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ και κα πρζπει τα 

επίπεδα του ΕκΠΠ να ςυμπεριλάβουν και τα αντίςτοιχα προςόντα. Μια τζτοια προςπάκεια προχποκζτει τθ 

χαρτογράφθςθ των τίτλων που παρείχε θ χϊρα μασ τα τελευταία 40-50 χρόνια. 

δδ..  ΠΠααρράάμμεεττρροοιι  εερργγααςςίίαασσ  κκααττάάρρττιιςςηησσ  ττοουυ  ΕΕθθΠΠΠΠ::    

 

Προτοφ προχωριςει κανείσ ςε ςυγκεκριμζνεσ προτάςεισ ι και αποφάςεισ, είναι ςκόπιμο να λάβει υπόψθ του 

και οριςμζνεσ διευκρινίςεισ, που ζχουν γίνει κατά τθ δθμόςια διαβοφλευςθ και ςε άλλεσ χϊρεσ-μζλθ.  

 Αναφερκικαμε ιδθ ςτθν ανάγκθ κάλυψθσ και των τίτλων που κατά το παρελκόν παρείχε το ελλθνικό 

ςφςτθμα εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ. 

 Επιςθμαίνεται ότι ςτο ίδιο επίπεδο τοποκετοφνται ιςότιμα, αλλά όχι ομοειδι προςόντα.  

 Χαρακτθριςτικά ςτοιχεία τα οποία ζχουν ιδθ περιγραφεί ςε κάποιο κατϊτερο επίπεδο, δεν 

περιγράφονται εκ νζου ςε ανϊτερα επίπεδα, εκτόσ κι αν αυτά ζχουν βελτιωκεί ι ενιςχυκεί.  

 Αναφορικά με τισ ικανότθτεσ που ςχετίηονται με τθν ειδικότθτα, δεν ςθμαίνει ότι πάντοτε το εκάςτοτε 

ανϊτερο επίπεδο περιλαμβάνει όλεσ τισ γνϊςεισ και δεξιότθτεσ του κατϊτερου.  

 Η κατάταξθ των προςόντων ςε διάφορα επίπεδα δεν υποκακιςτά τα δικαιϊματα πρόςβαςθσ ςτουσ 

διάφορουσ τφπουσ και κφκλουσ εκπαίδευςθσ. Και τοφτο διότι μπορεί κανείσ να αποκτιςει ζνα επίπεδο 

προςόντων διανφοντασ διαφορετικζσ «διαδρομζσ» εκπαίδευςθσ, κατάρτιςθσ και επιμόρφωςθσ. 

 Επιςθμαίνεται ότι θ απόκτθςθ κάποιου επιπζδου δεν ςθμαίνει ότι ζχει αυτόματα ι αυτοδίκαια 

δικαίωμα πρόςβαςθσ ςτο επόμενο. Αυτό είναι κάτι που κα ρυκμίηεται με ξεχωριςτζσ διατάξεισ.  
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 Η απόφαςθ ςε εκνικό και κλαδικό επίπεδο για χριςθ του ΕκΠΠ πρζπει να βαςίηεται ςτθ δζςμευςθ για 

ειςαγωγι ςυςτθμάτων διαςφάλιςθσ ποιότθτασ ςε όλα τα ςχετικά επίπεδα εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ 

και αποτελεί ουςιϊδεσ ςτοιχείο για τθν ανάπτυξθ αμοιβαίασ εμπιςτοςφνθσ. Κατά τθν εφαρμογι του 

ΕκΠΠ πρζπει επομζνωσ να λθφκοφν υπόψθ θ ςφςταςθ 2006/143/EK του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και 

του υμβουλίου, τθσ 15θσ Φεβρουαρίου 200614, για περαιτζρω ευρωπαϊκι ςυνεργαςία με ςκοπό τθ 

διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ ςτθν ανϊτατθ εκπαίδευςθ, κακϊσ και θ φςταςθ του Ευρωπαϊκοφ 

Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 18θσ Ιουνίου 2009 (2009/C 155/01)15 για τθν κακιζρωςθ ενόσ 

Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Αναφοράσ για τθ Διαςφάλιςθ Ποιότθτασ ςτθν αρχικι και τθ ςυνεχιηόμενθ 

επαγγελματικι εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ.  

 Πρζπει να δοκεί ιδιαίτερθ προςοχι ςτθν εκπόνθςθ - μζςω δοκιμϊν, πιλοτικϊν εφαρμογϊν και άμεςθσ 

ςυνεργαςίασ - υποςτθρικτικοφ και κακοδθγθτικοφ υλικοφ που κα χρθςιμοποιείται ςε κλαδικό, εκνικό και 

ευρωπαϊκό επίπεδο και κα ςυμβάλει ζτςι ςτθ ςυνοχι τθσ διαδικαςίασ εφαρμογισ, ιδίωσ όςον αφορά ςτθ 

ςυςχζτιςθ εκνικϊν και κλαδικϊν επιπζδων προςόντων με τα επίπεδα του EQF.  

 Ιδιαίτερθ ζμφαςθ, επίςθσ, κα πρζπει να δοκεί ςτθν προςζγγιςθ των μακθςιακϊν αποτελεςμάτων για τθν 

αναμόρφωςθ των προγραμμάτων ςπουδϊν και των διαδικαςιϊν πιςτοποίθςθσ, ιδίωσ επειδι κα 

διευκολφνει τθν πιςτοποίθςθ τθσ μθ-τυπικισ και τθσ άτυπθσ μάκθςθσ.  

 Πρζπει να επιςθμανκεί, επίςθσ, θ διαφοροποίθςθ που ιςχφει ανάμεςα ςτο Εκνικό Πλαίςιο Προςόντων 

και τθν αμοιβαία αναγνϊριςθ των νομοκετικά κατοχυρωμζνων επαγγελματικϊν προςόντων που ιςχφει 

με βάςθ τθν Οδθγία 2005/36/ΕΚ16, θ οποία εκδόκθκε ςτισ 7/9/2005. Η Οδθγία αυτι, με τθν οποία 

ενοποιοφνται, εκςυγχρονίηονται και απλουςτεφονται 15 ιςχφουςεσ οδθγίεσ που εκδόκθκαν από το 1975 

ζωσ το 1999, προβλζπει ζνα ςφςτθμα αναγνϊριςθσ επαγγελματικϊν προςόντων για επαγγζλματα με 

εναρμονιςμζνεσ απαιτιςεισ κατάρτιςθσ (γιατροφσ, νοςοκόμουσ/ νοςθλευτζσ, μαιευτζσ-μαίεσ, 

οδοντιάτρουσ, κτθνίατρουσ, φαρμακοποιοφσ, αρχιτζκτονεσ). Σα πεδία εφαρμογισ τθσ Οδθγίασ και του EQF 

διαφζρουν ωσ προσ το ότι το EQF δεν αποτελεί ζνα εργαλείο εκχϊρθςθσ δικαιωμάτων ςτουσ 

διακινοφμενουσ εργαηόμενουσ, προκειμζνου να αναγνωρίηονται τα επαγγελματικά προςόντα που 

αποκτοφν ςε ζνα κράτοσ μζλοσ με ςκοπό τθν άςκθςθ ενόσ νομοκετικά κατοχυρωμζνου επαγγζλματοσ ςε 

άλλο κράτοσ μζλοσ. Για τζτοιεσ περιπτϊςεισ, μόνον θ Οδθγία 2005/36/ΕΚ επιβάλλει νομικά δεςμευτικζσ 

υποχρεϊςεισ ςτισ αρχζσ των κρατϊν μελϊν. 
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 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:064:0060:0062:EN:PDF  
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 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:155:0001:0010:EN:PDF  

16
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:075:0033:0034:EN:PDF  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:064:0060:0062:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:155:0001:0010:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:075:0033:0034:EN:PDF


ε. Περιγραφή των επιπέδων  

 

Επίπεδο  Περιγραφή προςόντων  

8 Ο κάτοχοσ προςόντοσ αυτοφ του επιπζδου ζχει τθ δυνατότθτα απαςχόλθςθσ και 

επαγγελματικισ εξζλιξθσ ςε εξειδικευμζνουσ τομείσ. Απαςχολείται ςε εργαςίεσ που 

απαιτοφν ερευνθτικζσ δεξιότθτεσ, επιςτθμονικό ζργο και θγετικά προςόντα.  

Σο επίπεδο 8 ςχετίηεται με τον τρίτο κφκλο προςόντων ςτθν ανϊτατθ εκπαίδευςθ. 

7  Ο κάτοχοσ προςόντοσ αυτοφ του επιπζδου ζχει τθ δυνατότθτα απαςχόλθςθσ και 

επαγγελματικισ εξζλιξθσ ςτο χϊρο των εξειδικευμζνων επαγγελματιϊν.  

Σα προςόντα επιπζδου 7 ςχετίηονται με τον δεφτερο κφκλο προςόντων ςτθν ανϊτατθ 

εκπαίδευςθ. 

6  Ο κάτοχοσ προςόντοσ αυτοφ του επιπζδου ζχει τθ δυνατότθτα απαςχόλθςθσ και 

επαγγελματικισ ανζλιξθσ ςτο χϊρο των εξειδικευμζνων επαγγελματιϊν.  

Σα προςόντα επιπζδου 6 ςχετίηονται με τον πρϊτο κφκλο προςόντων τθσ ανϊτατθσ 

εκπαίδευςθσ και παρζχουν τθ δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςε μακθςιακζσ διαδρομζσ 

ανϊτερου επιπζδου ςτο χϊρο τθσ ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ. 

5  Ο κάτοχοσ προςόντοσ αυτοφ του επιπζδου ζχει τθ δυνατότθτα απαςχόλθςθσ ςε 

εργαςίεσ υψθλισ εξειδίκευςθσ, κακϊσ και επαγγελματικισ ανζλιξθσ μζςω τθσ 

πρόςβαςθσ ςε προγράμματα ςπουδϊν ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ. Η δυνατότθτα αυτι 

κακίςταται εφικτι μζςω τθσ αναγνϊριςθσ τμιματοσ των τυπικϊν προςόντων του 

ενδιαφερομζνου ι και τθσ εργαςιακισ εμπειρίασ. Οι όροι και οι προχποκζςεισ αυτισ 

τθσ κάκετθσ κινθτικότθτασ κακορίηονται ςε εκνικό επίπεδο. Σα προςόντα επιπζδου 5 

τυπικά ςχετίηονται με τθν ολοκλιρωςθ μετά-δευτεροβάκμιου προγράμματοσ 

εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ. Αυτά τα προςόντα ςυνδζουν τθ μετά-δευτεροβάκμια 

με τθν ανϊτατθ εκπαίδευςθ.  Σα προςόντα αυτοφ του επιπζδου αναφζρονται ςτο 

ςφντομο κφκλο (shortcycle) ςπουδϊν, που ζχει αναπτυχκεί μζςα από τθ διαδικαςία 

τθσ Μπολόνιασ για τθν ανϊτατθ εκπαίδευςθ. 

4  Ο κάτοχοσ προςόντοσ αυτοφ του επιπζδου  ζχει τθ δυνατότθτα απαςχόλθςθσ ςε 

εργαςίεσ με απαιτιςεισ αυξθμζνων ικανοτιτων, και που μπορεί να εμπεριζχουν τα 

κακικοντα τθσ επίβλεψθσ και ςυντονιςμοφ , τισ οποίεσ  διεκπεραιϊνει αυτόνομα.  

Σα προςόντα επιπζδου 4 τυπικά ςχετίηονται με τθν ολοκλιρωςθ τουλάχιςτον του 

δεφτερου κφκλου τθσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ που ζχει ςυμπλθρωκεί/ 

επαυξθκεί ςτθ ςυνζχεια από προγράμματα εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ ι από 

εργαςιακι εμπειρία. Ζχει τθ δυνατότθτα κάκετθσ κινθτικότθτασ ςε προγράμματα 

εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ υπό προχποκζςεισ. 
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3  Ο κάτοχοσ προςόντοσ αυτοφ του επιπζδου ζχει τθ δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςε 

εργαςίεσ κακοριςμζνων, μθ αυτόνομων κακθκόντων. Ζχει τθ δυνατότθτα κάκετθσ 

κινθτικότθτασ ςε προγράμματα αρχικισ και ςυνεχιηόμενθσ επαγγελματικισ 

κατάρτιςθσ κακϊσ και ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ, υπό προχποκζςεισ.  

Σα προςόντα επιπζδου 3 τυπικά ςχετίηονται με τθν ολοκλιρωςθ και του δεφτερου 

κφκλου τθσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ. Αντιπροςωπεφει επίςθσ διαδρομζσ μθ 

τυπικισ μάκθςθσ μζςω τθσ αναγνϊριςθσ εργαςιακισ εμπειρίασ. 

2  Ο κάτοχοσ προςόντοσ αυτοφ του επιπζδου ζχει τθ δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςε 

προγράμματα κατάρτιςθσ και ςε απαςχόλθςθ, όχι αυξθμζνων απαιτιςεων και 

προςόντων. Ζχει τθ δυνατότθτα ολοκλιρωςθσ του δεφτερου κφκλου δευτεροβάκμιασ 

εκπαίδευςθσ ι/ και παρακολοφκθςθσ προγραμμάτων ςυνεχιηόμενθσ κατάρτιςθσ. 

1  Ο κάτοχοσ προςόντοσ αυτοφ του επιπζδου ζχει τθ δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςε 

προγράμματα κατάρτιςθσ και ςε απαςχόλθςθ, όχι αυξθμζνων απαιτιςεων και 

προςόντων. Ζχει τθ δυνατότθτα ςυνζχιςθσ ςτο δεφτερο κφκλο δευτεροβάκμιασ 

εκπαίδευςθσ. Σα προςόντα αυτοφ του επιπζδου είναι ςυχνά ςθμεία ειςόδου ςε 

διαδρομζσ διά βίου μάκθςθσ για άτομα χωρίσ τυπικά προςόντα. Η μάκθςθ αυτοφ 

του επιπζδου ςυνικωσ αποκτάται κατά τθ διάρκεια τθσ υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ/ 

άςκθςθσ εργαςίασ και ςυμβάλλει ςτθν απόκτθςθ βαςικϊν δεξιοτιτων. Ευαίςκθτεσ 

κοινωνικά ομάδεσ μποροφν να αποκτιςουν το ςυγκεκριμζνο επίπεδο προςόντων 

μζςω προγραμμάτων ενθλίκων, κακϊσ επίςθσ και με ευκαιρίεσ μθ τυπικισ και 

άτυπθσ μάκθςθσ. 

 



ςτ. Περιγραφικοί δείκτεσ 

Περιγραφικοί δείκτεσ που ορίηουν τα επίπεδα ςτο Ελλθνικό Πλαίςιο Προςόντων 

Κακζνα από τα 8 επίπεδα ορίηεται βάςει ενόσ ςυνόλου περιγραφικϊν δεικτϊν, οι οποίοι 

προςδιορίηουν τα μακθςιακά αποτελζςματα που αντιςτοιχοφν ςτα προςόντα του ςυγκεκριμζνου 

επιπζδου ςε οποιοδιποτε ςφςτθμα προςόντων. 

Γνϊςεισ Δεξιότθτεσ Ικανότθτεσ 

Στο ΕθΠΠ, οι γνϊςεισ 

περιγράφονται ωσ 

θεωρητικζσ ή/και 

αντικειμενικζσ 

Στο ΕθΠΠ, οι δεξιότητεσ 

περιγράφονται ωσ γνωςτικζσ 

(χρήςη λογικήσ, διαιςθητικήσ και 

δημιουργικήσ ςκζψησ) και 

πρακτικζσ (αφοροφν τη 

χειρωνακτική επιδεξιότητα και τη 

χρήςη μεθόδων, υλικϊν, 

εργαλείων και οργάνων). 

Στο ΕθΠΠ, η περιγραφή ωσ προσ 

τισ «ικανότητεσ» αφορά την 

υπευθυνότητα και την 

αυτονομία. 

Επίπεδο 1   

Αποκτά βαςικζσ γενικζσ 

γνϊςεισ που ςχετίηονται με το 

εργαςιακό του περιβάλλον 

που μποροφν να του 

χρθςιμεφςουν και ωσ είςοδοσ 

ςε διαδρομζσ διά βίου 

μάκθςθσ. 

Μπορεί να εφαρμόςει βαςικζσ 

γνϊςεισ και να εκτελζςει ζνα 

ςυγκεκριμζνο εφροσ απλϊν 

εργαςιϊν. Διακζτει βαςικζσ και 

επαναλαμβανόμενεσ κοινωνικζσ 

δεξιότθτεσ. 

Μπορεί να επιτελζςει απλζσ και 

επαναλαμβανόμενεσ εργαςίεσ 

εφαρμόηοντασ βαςικζσ γνϊςεισ 

και δεξιότθτεσ υπό άμεςθ 

επίβλεψθ ςε δομθμζνο πλαίςιο 

Επίπεδο 2   

Αποκτά βαςικζσ γενικζσ 

γνϊςεισ που ςχετίηονται με 

ζνα πεδίο εργαςίασ ι 

ςπουδισ που του επιτρζπουν 

να αντιλαμβάνεται τισ 

διαδικαςίεσ εφαρμογισ  

βαςικϊν κακθκόντων και 

οδθγιϊν. 

Μπορεί να εφαρμόςει βαςικζσ 

γνϊςεισ και να εκτελζςει ζνα 

εφροσ ςφνκετων εργαςιϊν ςε ζνα 

πεδίο εργαςίασ ι ςπουδισ. 

Διακζτει  επικοινωνιακζσ 

δεξιότθτεσ. 

Μπορεί να επιτελζςει εργαςίεσ 

ςε ζνα ςυγκεκριμζνο πεδίο 

εργαςίασ ι ςπουδισ υπό 

περιοριςμζνθ επίβλεψθ ι και 

με κάποια αυτονομία ςε 

δομθμζνο πλαίςιο. 
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Επίπεδο 3   

Αποκτά βαςικζσ γενικζσ 

γνϊςεισ που του επιτρζπουν 

να κατανοεί τθ ςχζςθ τθσ 

κεωρθτικισ γνϊςθσ και 

πλθροφορίασ με ζνα πεδίο 

εργαςίασ ι ςπουδισ. 

Κατανοεί τα ςτοιχεία και τισ 

διαδικαςίεσ εφαρμογισ 

ςφνκετων κακθκόντων και 

οδθγιϊν. 

Μπορεί να επιδείξει εφροσ 

ανεπτυγμζνων γνωςτικϊν και 

πρακτικϊν δεξιοτιτων ςτθν 

επιτυχι εκτζλεςθ ςφνκετων 

κακθκόντων τόςο ςε οικεία όςο 

και ςε μθ οικεία πλαίςια. Διακζτει  

επικοινωνιακζσ δεξιότθτεσ και 

δυνατότθτεσ επίλυςθσ 

προβλθμάτων μζςω τθσ επιλογισ 

και εφαρμογισ βαςικϊν μεκόδων, 

εργαλείων, υλικϊν και 

πλθροφοριϊν. 

Μπορεί να επιτελζςει 

αυτόνομα εργαςίεσ  ςε ζνα 

ςυγκεκριμζνο πεδίο εργαςίασ ι 

ςπουδισ. Ζχει τθ δυνατότθτα 

να προςαρμόηει τθ 

ςυμπεριφορά του ανάλογα με 

τισ ανάγκεσ επίλυςθσ 

προβλθμάτων. Παίρνει 

πρωτοβουλίεσ ςε κακοριςμζνα 

πεδία εργαςίασ ι ςπουδισ και 

εποπτεφεται ςε περιπτϊςεισ 

ανάγκθσ εφαρμογισ 

διαδικαςιϊν ελζγχου 

ποιότθτασ. 

Επίπεδο 4   

Αποκτά ευρφ φάςμα 

κεωρθτικϊν γνϊςεων και 

ανάλυςθσ πλθροφοριϊν που 

του επιτρζπουν να κατανοεί 

το πεδίο εργαςίασ ι ςπουδισ 

και να εφαρμόηει ςτοιχεία και 

διαδικαςίεσ ςε ζνα γενικό 

πλαίςιο. 

Μπορεί να χρθςιμοποιιςει με 

ευχζρεια τισ γνϊςεισ και τθν 

ικανότθτα να εφαρμόηει ζνα 

φάςμα τεχνικϊν και 

εξειδικευμζνων δεξιοτιτων ςε 

πεδίο εργαςίασ ι ςπουδισ. 

Διακζτει επικοινωνιακζσ 

δεξιότθτεσ ςε επίπεδο κεωρθτικισ 

και τεχνικισ πλθροφόρθςθσ και 

βρίςκει λφςεισ ςε ςυγκεκριμζνα 

προβλιματα ςε ζνα πεδίο 

εργαςίασ ι ςπουδισ. 

Μπορεί να επιτελζςει 

αυτόνομα ποιοτικά και 

ποςοτικά εργαςίεσ  ςε ζνα 

ςυγκεκριμζνο πεδίο εργαςίασ ι 

ςπουδισ που απαιτεί 

επαγγελματικι επάρκεια.  Ζχει 

τθ δυνατότθτα να επιβλζπει τθν 

ποιότθτα και ποςότθτα τθσ 

εργαςίασ άλλων ατόμων με 

υπευκυνότθτα και αυτονομία. 

Επιδεικνφει αυξθμζνο επίπεδο 

βαςικϊν ικανοτιτων που 

μποροφν να αποτελζςουν τθ 

βάςθ για ςπουδζσ ανϊτατθσ 

εκπαίδευςθσ. 
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Επίπεδο 5   

Διακζτει ευρείεσ, 

εξειδικευμζνεσ, 

αντικειμενικζσ και κεωρθτικζσ 

γνϊςεισ ςε ζνα πεδίο 

εργαςίασ ι ςπουδισ και ζχει 

επίγνωςθ των ορίων των 

γνϊςεων αυτϊν. 

 

Κατζχει ευρφ φάςμα γνωςτικϊν 

και πρακτικϊν δεξιοτιτων που 

απαιτοφνται για τθν εξεφρεςθ 

δθμιουργικϊν λφςεων ςε 

αφθρθμζνα προβλιματα 

 

Μπορεί να διαχειρίηεται και 

επιβλζπει ςτο πλαίςιο 

ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ ι 

διαδικαςίασ μάκθςθσ, όπου 

μπορεί να ςυμβαίνουν και 

απρόβλεπτεσ αλλαγζσ. Μπορεί 

να ανακεωρεί και αναπτφςςει 

τόςο τθν προςωπικι του 

απόδοςθ, όςο και άλλων 

ατόμων. 

 

Επίπεδο 6   

Διακζτει προχωρθμζνεσ 

γνϊςεισ ςε ζνα πεδίο 

εργαςίασ ι ςπουδισ, οι 

οποίεσ ςυνεπάγονται κριτικι 

κατανόθςθ κεωριϊν και 

αρχϊν. 

 

Κατζχει προχωρθμζνεσ δεξιότθτεσ 

και ζχει τθ δυνατότθτα να 

αποδείξει τθν απαιτοφμενθ  

δεξιοτεχνία και καινοτομία για τθν 

επίλυςθ ςφνκετων και 

απρόβλεπτων προβλθμάτων ςε 

εξειδικευμζνο πεδίο εργαςίασ ι 

ςπουδισ 

Μπορεί να διαχειρίηεται 

ςφνκετεσ τεχνικζσ ι 

επαγγελματικζσ 

δραςτθριότθτεσ ι ςχζδια 

εργαςίασ, με ανάλθψθ ευκφνθσ 

για τθ λιψθ αποφάςεων ςε 

απρόβλεπτα περιβάλλοντα 

εργαςίασ ι ςπουδισ. 

Αναλαμβάνει τθν ευκφνθ για τθ 

διαχείριςθ τθσ επαγγελματικισ 

ανάπτυξθσ ατόμων και ομάδων. 
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Επίπεδο 7   

Διακζτει πολφ εξειδικευμζνεσ 

γνϊςεισ, μερικζσ από τισ 

οποίεσ είναι γνϊςεισ αιχμισ 

ςε ζνα πεδίο εργαςίασ ι 

ςπουδισ και που αποτελοφν 

τθ βάςθ για πρωτότυπθ 

ςκζψθ. Διακζτει κριτικι 

επίγνωςθ των ηθτθμάτων 

γνϊςθσ ςε ζνα πεδίο και ςτθ 

διαςφνδεςι του με 

διαφορετικά πεδία. 

Κατζχει εξειδικευμζνεσ δεξιότθτεσ 

επίλυςθσ προβλθμάτων, οι οποίεσ 

απαιτοφνται ςτθν ζρευνα ι/και 

ςτθν καινοτομία προκειμζνου να 

αναπτυχκοφν νζεσ γνϊςεισ και 

διαδικαςίεσ και να ενςωματωκοφν 

γνϊςεισ από διαφορετικά πεδία. 

Μπορεί να διαχειρίηεται και 

μεταςχθματίηει περιβάλλοντα 

εργαςίασ ι ςπουδισ που είναι 

ςφνκετα, απρόβλεπτα και 

απαιτοφν νζεσ ςτρατθγικζσ 

προςεγγίςεισ. Αναλαμβάνει τθν 

ευκφνθ για τθ ςυνειςφορά ςτισ 

επαγγελματικζσ γνϊςεισ και 

πρακτικζσ ι/και για τθν 

αξιολόγθςθ τθσ ςτρατθγικισ 

απόδοςθσ ομάδων. 

Επίπεδο 8   

Διακζτει γνϊςεισ ςτα πλζον 

προχωρθμζνα όρια ενόσ 

πεδίου εργαςίασ ι ςπουδισ 

και ςτθ διαςφνδεςι του με 

άλλα πεδία. 

Κατζχει πλζον προχωρθμζνεσ και 

εξειδικευμζνεσ δεξιότθτεσ και 

τεχνικζσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ 

τθσ ςφνκεςθσ και τθσ αξιολόγθςθσ, 

που απαιτοφνται για τθν επίλυςθ 

κρίςιμων προβλθμάτων ςτθν 

ζρευνα ι/και τθν καινοτομία και 

για τθ διεφρυνςθ και τον 

επαναπροςδιοριςμό των 

υφιςτάμενων γνϊςεων ι τθσ 

υφιςτάμενθσ επαγγελματικισ 

πρακτικισ. 

Επιδεικνφει ουςιαςτικό κφροσ, 

καινοτομία, αυτονομία, 

επιςτθμονικι και 

επαγγελματικι ακεραιότθτα και 

ςτακερι προςιλωςθ ςτθ 

διαμόρφωςθ νζων ιδεϊν ι 

διαδικαςιϊν ςτθν πρωτοπορία 

πλαιςίων εργαςίασ ι ςπουδισ, 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ 

ζρευνασ. 

 



ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 – ΟΡΙΜΟΙ 

Για τουσ ςκοποφσ τθσ πρόταςθσ, ιςχφουν οι ακόλουκοι οριςμοί που βαςίηονται ςτθ ςφςταςθ του EQF: 

α) ωσ «προςόν» νοείται το επίςθμο αποτζλεςμα μιασ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ και επικφρωςθσ, το οποίο 

επιτυγχάνεται όταν ο αρμόδιοσ φορζασ διαπιςτϊνει ότι ζνα άτομο ζχει επιτφχει μακθςιακά 

αποτελζςματα που ανταποκρίνονται ςε ςυγκεκριμζνεσ προδιαγραφζσ,· 

β) ωσ «εκνικό ςφςτθμα προςόντων» νοοφνται όλεσ οι πτυχζσ τθσ δραςτθριότθτασ ενόσ κράτουσ μζλουσ 

ςχετικά με τθν αναγνϊριςθ τθσ μάκθςθσ και άλλων μθχανιςμϊν που ςυνδζουν τθν εκπαίδευςθ και τθν 

κατάρτιςθ με τθν αγορά εργαςίασ και τθν κοινωνία των πολιτϊν. Η εν λόγω δραςτθριότθτα περιλαμβάνει 

τθν ανάπτυξθ και εφαρμογι κεςμικϊν ρυκμίςεων και διαδικαςιϊν, που αφοροφν ςτθ διαςφάλιςθ 

ποιότθτασ, τθν αξιολόγθςθ και τθν απονομι προςόντων. Ζνα εκνικό ςφςτθμα προςόντων μπορεί να 

αποτελείται από αρκετά υποςυςτιματα και μπορεί να περιλαμβάνει ζνα εκνικό πλαίςιο προςόντων,· 

γ) ωσ «εκνικό πλαίςιο προςόντων» νοείται το «εργαλείο» για τθν κατθγοριοποίθςθ των προςόντων, 

ςφμφωνα με ζνα ςφνολο κριτθρίων επίτευξθσ κακοριςμζνων επιπζδων μάκθςθσ. Σο εν λόγω μζςο 

ςτοχεφει ςτθ ςυνζνωςθ ςε ενιαίο ςφνολο και ςτο ςυντονιςμό των εκνικϊν υποςυςτθμάτων προςόντων, 

κακϊσ και ςτθ βελτίωςθ τθσ διαφάνειασ, τθσ πρόςβαςθσ, τθσ εξζλιξθσ και τθσ ποιότθτασ των προςόντων 

ςε ςχζςθ με τθν αγορά εργαςίασ και τθν κοινωνία των πολιτϊν,· 

δ) ωσ «κλάδοσ» νοείται θ ομαδοποίθςθ των δραςτθριοτιτων βάςει τθσ κφριασ οικονομικισ λειτουργίασ, του 

προϊόντοσ, τθσ υπθρεςίασ ι τθσ τεχνολογίασ που τισ χαρακτθρίηει,· 

ε) ωσ «διεκνισ κλαδικόσ οργανιςμόσ» νοείται θ ζνωςθ των εκνικϊν οργανιςμϊν που περιλαμβάνει π.χ. 

εργοδοτικοφσ και επαγγελματικοφσ φορείσ και εκπροςωπεί τα ςυμφζροντα των εκνικϊν κλάδων,· 

ςτ) ωσ «μακθςιακά αποτελζςματα» νοοφνται οι διατυπϊςεισ όλων αυτϊν που ο εκπαιδευόμενοσ γνωρίηει, 

κατανοεί και μπορεί να κάνει μετά τθν ολοκλιρωςθ μιασ μακθςιακισ διαδικαςίασ και οι ςχετικοί οριςμοί 

αφοροφν τισ γνϊςεισ, τισ δεξιότθτεσ και τισ ικανότθτεσ,· 

η) ωσ «γνϊςεισ» νοείται το αποτζλεςμα τθσ αφομοίωςθσ πλθροφοριϊν μζςω τθσ μάκθςθσ. Οι γνϊςεισ είναι 

το ςϊμα κετικϊν ςτοιχείων, αρχϊν, κεωριϊν και πρακτικϊν που ςχετίηεται με ζνα πεδίο ςπουδισ ι 

εργαςίασ. το Ευρωπαϊκό Πλαίςιο Προςόντων, οι γνϊςεισ χαρακτθρίηονται ωσ κεωρθτικζσ ι/και 

αντικειμενικζσ, 

θ) ωσ «δεξιότθτεσ» νοείται θ ικανότθτα εφαρμογισ γνϊςεων και αξιοποίθςθσ τεχνογνωςίασ για τθν 

εκπλιρωςθ εργαςιϊν και τθν επίλυςθ προβλθμάτων. το Ευρωπαϊκό Πλαίςιο Προςόντων, οι δεξιότθτεσ 

περιγράφονται ωσ νοθτικζσ (χριςθ λογικισ, διαιςκθτικισ και δθμιουργικισ ςκζψθσ) και πρακτικζσ 

(αφοροφν τθ χειρωνακτικι επιδεξιότθτα και τθ χριςθ μεκόδων, υλικϊν, εργαλείων και οργάνων),· 

κ) ωσ «ικανότθτεσ» νοείται θ αποδεδειγμζνθ επάρκεια ςτθ χριςθ γνϊςεων, δεξιοτιτων και προςωπικϊν, 

κοινωνικϊν ι/και μεκοδολογικϊν δυνατοτιτων ςε περιςτάςεισ εργαςίασ ι ςπουδϊν και ςτθν 

επαγγελματικι ι/και προςωπικι ανζλιξθ. το Ευρωπαϊκό Πλαίςιο Προςόντων, θ περιγραφι ωσ προσ τισ 

«ικανότθτεσ» αφορά τθν υπευκυνότθτα και τθν αυτονομία. 



ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΗΜΕΡΑ 
 

Η ελλθνικι εκπαίδευςθ χαρακτθριηόταν ανζκακεν από εντονότατθ ηιτθςθ των νζων (ςυνεπικουροφμενων 

κι από τουσ γονείσ τουσ) για γενικι εκπαίδευςθ και κατ’ επζκταςθ για πανεπιςτθμιακζσ ανϊτατεσ ςπουδζσ. 

Η επαγγελματικι εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ είχε μικρι απιχθςθ ςτουσ νζουσ. ιμερα θ κατάςταςθ δεν 

είναι πολφ διαφορετικι. Η επαγγελματικι εκπαίδευςθ εξακολουκεί να κεωρείται από τουσ νζουσ 

‘διζξοδοσ ανάγκθσ‘ παρά τισ  προςπάκειεσ τθσ πολιτείασ να τθν αναδείξει ςε εναλλακτικι λφςθ ιςότιμθ 

προσ τθ γενικι εκπαίδευςθ και παρά τθν φπαρξθ ερευνθτικϊν ςτοιχείων που εμφανίηουν τουσ αποφοίτουσ 

τθσ να ςυναντοφν μικρότερεσ δυςκολίεσ ςτθν εφρεςθ εργαςίασ από ό,τι οι απόφοιτοι τθσ γενικισ 

εκπαίδευςθσ. 

Σο εκπαιδευτικό ςφςτθμα τθσ Ελλάδασ, μζςω του οποίου υλοποιείται το πλαίςιο πολιτικϊν διαχείριςθσ 

ανκρωπίνων πόρων, διακρίνεται ςτα ακόλουκα υποςυςτιματα: 

 Γενικι εκπαίδευςθ, 

 Σεχνικι επαγγελματικι εκπαίδευςθ,  

 Επαγγελματικι κατάρτιςθ (υποςφςτθμα αρχικισ, υποςφςτθμα ςυνεχιηόμενθσ κατάρτιςθσ), 

 Δομζσ Διά Βίου Μάκθςθσ, 

 Ανϊτατθ εκπαίδευςθ. 

 

Ειδικότερα, θ ςχολικι ηωι μπορεί να αρχίηει από τθν θλικία των δυόμιςι ετϊν (προςχολικι εκπαίδευςθ) ςε 

δθμόςια ι ιδιωτικά ςχολεία, ενϊ ςτα νθπιαγωγεία φοιτοφν παιδιά θλικίασ 4-6 ετϊν. Η υποχρεωτικι 

εκπαίδευςθ μαηί με το Νθπιαγωγείο διαρκεί 10 χρόνια.  

Μια ςυνοπτικι εικόνα του τυπικοφ Ελλθνικοφ εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ είναι θ εξισ: 

 ζνασ χρόνοσ ςτο Νθπιαγωγείο,  

 ζξι (6) χρόνια ςτθν Πρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ (Δθμοτικό), 

 τρία (3) χρόνια ςτον Αϋ κφκλο Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ (Γυμνάςιο).  

Τπάγονται τα θμεριςια ςχολεία αλλά και τα εςπερινά που απευκφνονται ςε εργαηόμενουσ μακθτζσ 

θλικίασ άνω των 14 ετϊν. Δίνεται επίςθσ θ δυνατότθτα ενιςχυτικισ διδαςκαλίασ ςε μακθτζσ με 

μακθςιακζσ δυςκολίεσ και αλλοδαποφσ, ενϊ υπάρχουν ειδικά γυμνάςια και τάξεισ υποδοχισ για μακθτζσ 

με ειδικζσ μακθςιακζσ ανάγκεσ.  

 τθν Κατϊτερθ Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ αντιςτοιχοφν και τα χολεία Δεφτερθσ Ευκαιρίασ 

(ΔΕ) τθσ Γενικισ Γραμματείασ Διά Βίου Μάκθςθσ. Ο κεςμόσ αυτόσ αποτελεί ζναν κρίκο μεταξφ 

του τυπικοφ και του μθ τυπικοφ ςυςτιματοσ μάκθςθσ και απευκφνεται ςε άτομα θλικίασ 18 

ετϊν και άνω, τα οποία μθ ζχοντασ ολοκλθρϊςει τθν υποχρεωτικι εκπαίδευςθ δεν ζχουν τα 
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απαραίτθτα επαγγελματικά προςόντα για να προςαρμοςτοφν ςτισ ςφγχρονεσ επαγγελματικζσ 

απαιτιςεισ. τα χολεία Δεφτερθσ Ευκαιρίασ τα μακιματα γίνονται βάςει ενόσ ευζλικτου 

αναλυτικοφ προγράμματοσ και οι απόφοιτοι παίρνουν το απολυτιριο του Αϋ κφκλου 

δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ,  

 Ο Βϋ κφκλοσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ παρζχεται ςτα Ενιαία Λφκεια, τα οποία παρζχουν 

γενικι εκπαίδευςθ, ςτα Επαγγελματικά Λφκεια (ΕΠΑΛ) και τισ Επαγγελματικζσ χολζσ (ΕΠΑ). 

Σα ΕΠΑΛ και οι ΕΠΑ ανικουν ςτον Β’ κφκλο Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και αντικατζςτθςαν 

τα Σεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτιρια (ΣΕΕ). Ο Β’ κφκλοσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 

διαρκεί 3 χρόνια (θλικίεσ 15-18). Οι μακθτζσ που τον ολοκλθρϊνουν αποκτοφν Απολυτιριο 

Λυκείου, εκτόσ από αυτοφσ των ΕΠΑ. τα Γενικά Λφκεια φοιτά περίπου το 75% του μακθτικοφ 

πλθκυςμοφ και το υπόλοιπο 25% ςτα ΣΕΕ, ΕΠΑΛ και ΕΠΑ. Παράλλθλα, λειτουργοφν και 

εςπερινά Λφκεια τεταρτοετοφσ φοίτθςθσ. Σζλοσ, ςε οριςμζνα ιδιωτικά Εκπαιδευτιρια 

παρζχεται το International Baccaleureat (IB) που αντιςτοιχεί ςτισ 2 τελευταίεσ τάξεισ του 

Λυκείου. Οι κάτοχοι του ΙΒ δεν ζχουν δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ για 

πρόςβαςθ ςτθν Ανϊτατθ Εκπαίδευςθ. Από το 1996 ζχει υιοκετθκεί και ο κεςμόσ τθσ 

διαπολιτιςμικισ εκπαίδευςθσ για να ικανοποιιςει τισ ανάγκεσ κοινωνικϊν ομάδων με 

διαφορετικι κοινωνικι, πολιτιςμικι ι κρθςκευτικι ταυτότθτα. 

 Η Ανϊτατθ Εκπαίδευςθ αποτελείται από δφο παράλλθλουσ τομείσ: α) τον πανεπιςτθμιακό 

τομζα, ο οποίοσ περιλαμβάνει τα Πανεπιςτιμια, τα Πολυτεχνεία, και τθν Ανϊτατθ χολι 

Καλϊν Σεχνϊν, και β) τον τεχνολογικό τομζα, ο οποίοσ περιλαμβάνει τα Σεχνολογικά 

Εκπαιδευτικά Ιδρφματα (ΣΕΙ) και τθν Ανϊτατθ χολι Παιδαγωγικισ και Σεχνολογικισ 

Εκπαίδευςθσ (ΑΠΑΙΣΕ). Οι Απόφοιτοι του Λυκείου (Ενιαίου και Επαγγελματικοφ) γίνονται 

δεκτοί ς’ αυτά τα Ιδρφματα ςφμφωνα με τθν επίδοςι τουσ ςε Εξετάςεισ πανελλαδικισ 

εμβζλειασ  Επίςθσ, ςπουδαςτζσ γίνονται δεκτοί με κλιρωςθ ςτο Ελλθνικό Ανοικτό 

Πανεπιςτιμιο (ΕΑΠ) μετά τθ ςυμπλιρωςθ των 23 ετϊν.  

Ο ςχεδιαςμόσ των δράςεων Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ υπάγεται ςτισ κεςμικζσ αρμοδιότθτεσ του 

Τπουργείου Παιδείασ, Διά Βίου Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων.  

 

φμφωνα με τουσ Νόμουσ 2640/98 και 3475/2006. που αναφζρονται ςτθν Σεχνικι Επαγγελματικι 

Εκπαίδευςθ, οι απόφοιτοι τθσ υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ, οι οποίοι δε ςυνεχίηουν γενικζσ ςπουδζσ ςτο 

Ενιαίο Λφκειο αλλά οφτε επικυμοφν να ειςζλκουν ςτθν αγορά εργαςίασ ωσ ανειδίκευτο εργατικό 

δυναμικό, μποροφν να αποκτιςουν επαγγελματικά προςόντα επιλζγοντασ μία από τισ ακόλουκεσ 

κατευκφνςεισ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ: 
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1. χολικι επαγγελματικι εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ ςτα ΕΠΑΛ και ςτισ ΕΠΑ (αντικατζςτθςαν 

ςταδιακά τα ΣΕΕ),  

2. Εναλλαςςόμενθ επαγγελματικι εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ ςτισ ΕΠΑ Μακθτείασ του ΟΑΕΔ, 

3. Μονοετι (μεταγυμναςιακι) αρχικι επαγγελματικι (εκπαίδευςθ και) κατάρτιςθ ςε ειδικότθτεσ 

ενταγμζνεσ ςτα ΙΕΚ (ΟΕΕΚ). 

Ο ςχεδιαςμόσ των δράςεων Αρχικισ Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ υπάγεται επίςθσ ςτισ 

κεςμικζσ αρμοδιότθτεσ του Τπουργείου Παιδείασ, Διά Βίου Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων, μζςω του 

Οργανιςμοφ Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ (ΟΕΕΚ). Ο ΟΕΕΚ, αυτόνομοσ οργανιςμόσ υπό τθν 

εποπτεία του Τπουργείου Παιδείασ με εκτελεςτικι και οικονομικι αρμοδιότθτα, παρζχει 

μεταδευτεροβάκμια αρχικι τυπικι μθ διαβακμιςμζνθ επαγγελματικι εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ. 

 

Ωσ υνεχιηόμενθ Επαγγελματικι Κατάρτιςθ (ΕΚ) ςτθν Ελλάδα ορίηεται κάκε μορφισ διά βίου 

επιμόρφωςθ, κατάρτιςθ και επανακατάρτιςθ με ςυγκεκριμζνουσ μακθςιακοφσ ςτόχουσ. Απευκφνεται ςε 

ςυγκεκριμζνουσ καταρτιηομζνουσ, που ανικουν ςτο εργατικό δυναμικό και ςυμπλθρϊνει τα μακθςιακά 

αποτελζςματα που αποκτικθκαν ςτο πλαίςιο τθσ γενικισ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ ι 

ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ εργαςιακισ εναςχόλθςθσ. Η ΕΚ υλοποιείται εκτόσ του κεςμοκετθμζνου 

ςυςτιματοσ επάλλθλων τυποποιθμζνων βακμίδων Εκπαίδευςθσ και Αρχικισ Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ 

και Κατάρτιςθσ. 

τθν Ελλάδα ο δθμόςιοσ φορζασ διά βίου μάκθςθσ, δθλαδι ο φορζασ ο οποίοσ ςχεδιάηει και αναλαμβάνει 

δράςεισ εκπαίδευςθσ-επιμόρφωςθσ ενθλίκων πολιτϊν (18 ετϊν και άνω) ζξω από το τυπικό ςφςτθμα είναι 

θ Γενικι Γραμματεία Διά Βίου Μάκθςθσ (ΓΓΔΒΜ) που υπάγεται ςτο Τπουργείο Παιδείασ, Διά Βίου 

Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων. τόχουσ τθσ ΓΓΔΒΜ αποτελοφν θ διεφρυνςθ τθσ μακθςιακισ διαδικαςίασ και 

θ παροχι εκπαιδευτικϊν ευκαιριϊν ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ ηωισ των ατόμων, μζςω ευζλικτων 

προγραμμάτων μάκθςθσ, κινοφμενων ςε ζνα ευρφτατο φάςμα κεματικϊν πεδίων, ικανϊν να 

ανταποκρικοφν και ςτισ ςφγχρονεσ απαιτιςεισ τθσ αγοράσ εργαςίασ.  

Σζλοσ επιςθμαίνεται ότι εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ, ςε διάφορα επίπεδα, παρζχεται και από άλλα 

Τπουργεία και φορείσ όπωσ το Τπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ, το Τπουργείο Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ 

και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων, το Τπουργείο Οικονομίασ, Ανταγωνιςτικότθτασ και Ναυτιλίασ, το Τπουργείο 

Εξωτερικϊν, το Τπουργείο Εςωτερικϊν, Αποκζντρωςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ, το Τπουργείο 

Πολιτιςμοφ και Σουριςμοφ, το Τπουργείο Τγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, το Τπουργείο Εκνικισ 

Άμυνασ, θ ΓΕΕ, θ Ανϊτατθ Διοίκθςθ Ενϊςεων Δθμοςίων Τπαλλιλων, θ ΓΕΒΕΕ, ο φνδεςμοσ Ελλθνικϊν 

Βιομθχανιϊν, θ Εκνικι υνομοςπονδία Ελλθνικοφ Εμπορίου και θ Εκνικι υνομοςπονδία Ατόμων με 

Αναπθρία. 
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