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Σκοπός του παρόντος εγγράφου είναι να συμπληρώσει τις πληροφορίες που προσφέρει το πιστοποιητικό. Το συμπλήρωμα δεν έχει νομική ισχύ. 
Το Πρότυπο του βασίζεται στην Απόφαση (ΕΕ) 2018/646 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Απριλίου 2018, για ένα 
κοινό πλαίσιο για την παροχή καλύτερων υπηρεσιών για τις δεξιότητες και τα επαγγελματικά προσόντα (Europass) και για την κατάργηση της 
απόφασης αριθ. 2241/2004/ΕΚ.  
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1. Τίτλος σπουδών/προσόν 1 

 

Παράδειγμα: 

Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ) : Τεχνικός 
Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων 

2. Μεταφρασμένος τίτλος 2 

   

Παράδειγμα: 

Vocational Training Diploma- Initial Vocational Training (IEK): 
Electrical Installation Technician 

3. Προφίλ ικανοτήτων και δεξιοτήτων 

 

Απαριθμήστε τις δεξιότητες και τις ικανότητες που έχουν αποκτηθεί από τον κάτοχο του τίτλου 

σπουδών/προσόντος. Ο κατάλογος πρέπει να ξεκινά ως εξής: «Τυπικά, ο κάτοχος του παρόντος τίτλου 

σπουδών/προσόντος είναι σε θέση να:» και να αποτελείται από 5 έως 15 επί μέρους στοιχεία. Για την περιγραφή 

των ικανοτήτων πρέπει να χρησιμοποιούνται ενεργητικά ρήματα. Παράδειγμα: 

- να προγραμματίζει την εργασία του και να υπολογίζει την ποσότητα των υλικών που απαιτούνται από τα 

σχέδια που του παρέχονται 

- να ερμηνεύει σχηματικά διαγράμματα και διαγράμματα ροής 

- να χρησιμοποιεί εξοπλισμό ηλεκτρικού ελέγχου 

- να εγκαθιστά και να ελέγχει καλωδιώσεις φωτισμού και διανομής ρεύματος  

- να εγκαθιστά και να ελέγχει διακόπτες και πίνακες διανομής  

- να εντοπίζει και να διορθώνει βλάβες στις καλωδιώσεις  

- να εντοπίζει και να διορθώνει βλάβες στον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό  

- να εγκαθιστά, να ελέγχει, να θέτει σε λειτουργία και να συντηρεί φωτιστικά συστήματα και συστήματα ελέγχου 

του φωτισμού  

- να εγκαθιστά, να ελέγχει, να θέτει σε λειτουργία και να συντηρεί συσκευές και συστήματα ελέγχου ηλεκτρικής 

θέρμανσης 

- να εγκαθιστά, να ελέγχει, να θέτει σε λειτουργία και να συντηρεί κινητήριους μηχανισμούς 

- να συμπληρώνει έγγραφα που αφορούν την εργασία του. 

4. Φάσμα επαγγελμάτων στα οποία έχει πρόσβαση ο/η κάτοχος του τίτλου σπουδών/προσόντος 
3

 

 

Παράδειγμα: 

Ο κάτοχος διπλώματος αυτής της ειδικότητας μπορεί να απασχοληθεί σε Βιομηχανίες και βιοτεχνίες, ξενοδοχειακές  

μονάδες και κτιριακά συγκροτήματα που απαιτούν την ύπαρξη μόνιμου τεχνικού προσωπικού συντήρησης των 

εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, εμπορικές επιχειρήσεις ή παροχής υπηρεσιών και ως ελεύθερος 

επαγγελματίας – αυτοαπασχολούμενος.  Η αναγνώριση του διπλώματος ΙΕΚ ως τυπικού προσόντος για διορισμό 

στο δημόσιο τομέα ρυθμίζεται με το Π.Δ.50/2001 (Φ.Ε.Κ. 39 / Α ́ / 5-3-2001). 

http://europass.cedefop.europa.eu/
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5.  Επίσημη βάση του τίτλου σπουδών/προσόντος  

 

Φορέα απονομής του τίτλου σπουδών/προσόντος  Αρχή που είναι αρμόδια για την επικύρωση ή 
αναγνώριση του τίτλου σπουδών/προσόντος  

Παράδειγμα: 

Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων & 

Επαγγελματικού Προσανατολισμού) 

Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, Τ.Κ. 142 34 Ν. 

Ιωνία 

https://eoppep.gr 

Παράδειγμα: 

Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων & 

Επαγγελματικού Προσανατολισμού) 

Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, Τ.Κ. 142 34 Ν. Ιωνία 

https://eoppep.gr 

Επίπεδο (εθνικό ή ευρωπαϊκό) του τίτλου σπουδών  1  Κλίμακα βαθμολόγησης / απαιτήσεις επιτυχίας 

Παράδειγμα: 

Επίπεδο 5 Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου 

Προσόντων. 

Παράδειγμα: 

α) επιτυχής ολοκλήρωση της φοίτησης στο Ι.Ε.Κ. και 

απόκτηση Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης 

β) επιτυχία στο θεωρητικό μέρος των τελικών 

εξετάσεων (κλίμακα βαθμολόγησης 1-20, με βάση το 

10) 

γ) επιτυχία στο πρακτικό μέρος των τελικών εξετάσεων 

(επιτυχών / αποτυχών) 

Πρόσβαση σε επόμενη βαθμίδα εκπαίδευσης ή 
κατάρτισης 1 

Διεθνείς συμφωνίες αναγνώρισης των προσόντων 1 

Παράδειγμα:  

Δεν προβλέπεται 

Παράδειγμα:   

 

Νομική βάση 

Παράδειγμα: 

Νόμος 2009/1992 περί Εθνικού Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 

Νόμος 4186/2013 περί Αναδιάρθρωσης της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις 

6. Επίσημα αναγνωρισμένοι τρόποι απόκτησης τίτλου σπουδών/ προσόντος  

 

Συνολική διάρκεια της εκπαίδευσης / κατάρτισης που οδηγεί στην απόκτηση του πιστοποιητικού 

Επιτυχής συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης απόφοιτων Ι.Ε.Κ.. 

Συνολική διάρκεια της εκπαίδευσης/κατάρτισης που οδηγεί στο πιστοποιητικό : 

4 εξάμηνα (έως τον ν.4186/2013) / 5 εξάμηνα (μετά τον ν.4186/2013) 

7. Πρόσθετες πληροφορίες 

 

Προϋποθέσεις εισαγωγής 1 

Παράδειγμα: 

Απολυτήριο ή Πτυχίο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Πτυχίο ΕΠΑΣ, ΣΕΚ ή ισότιμου τίτλου σπουδών 

Περισσότερες πληροφορίες  (μεταξύ άλλων περιγραφή του εθνικού πλαισίου προσόντων) 

Παράδειγμα: www.nqf.gov.gr και http://proson.eoppep.gr      

Εθνικό Κέντρο Europass 

http://europass.eoppep.gr 
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