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Το ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων (ΕΠΕΠ)  
συμπληρώνει 10 έτη εφαρμογής 

Τι είναι το ΕΠΕΠ και πώς λειτουργεί;

Το ΕΠΕΠ είναι ένα κοινό πλαίσιο 
αναφοράς οκτώ επιπέδων με βάση 
τα μαθησιακά αποτελέσματα.

Έναρξη 2008 

Αναθεώρηση 2017

2018: 10η επέτειος

Πλαίσιο οκτώ 
επιπέδων
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Το ΕΠΕΠ καλύπτει όλους τους  
τύπους και τα επίπεδα επαγγελματικών 
προσόντων, και χρησιμεύει ως  
μηχανισμός «μετάφρασης» μεταξύ 
των διαφόρων Εθνικών Πλαισίων 
Επαγγελματικών Προσόντων (ΕθΠΕΠ)   
των χωρών που συμμετέχουν.

Ποιοι είναι οι στόχοι του ΕΠΕΠ;

Το ΕΠΕΠ αποσκοπεί στη βελτίωση της διαφάνειας και της 
συγκρισιμότητας των επαγγελματικών προσόντων.

Στοχεύει επίσης:

στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης 
και κατάρτισης,
στην αύξηση της απασχολησιμότητας, της  
κινητικότητας και της κοινωνικής ένταξης 
των ατόμων,
στη σύνδεση όλων των ειδών μάθησης και 
στη στήριξη της επικύρωσης των μαθησιακών 
αποτελεσμάτων.

Τι είναι τα μαθησιακά αποτελέσματα;

Τα μαθησιακά αποτελέσματα  
εκφράζουν αυτά που αναμένεται να  
γνωρίζει, να κατανοεί και να είναι σε θέση  
να κάνει ένα άτομο.

Περιγράφουν το περιεχόμενο των επαγγελματικών 
προσόντων, αποσαφηνίζοντας τι είναι αυτό που 
αναμένεται από έναν διδασκόμενο.

Υποστηρίζουν την εξέλιξη στη μάθηση, 
επιτρέποντας να συγκρίνεται και να συνδυάζεται 
η μάθηση από διαφορετικά πλαίσια (τυπική, μη 
τυπική ή άτυπη μάθηση).
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Ποιες χώρες συμμετέχουν στο ΕΠΕΠ;

39   

χώρες συμμετέχουν  
σήμερα στο ΕΠΕΠ.

34   
χώρες έχουν ήδη συσχετίσει 

τα εθνικά τους πλαίσια 
επαγγελματικών προσόντων  

με το ΕΠΕΠ.

Πώς αναπτύχθηκε το ΕΠΕΠ;

Οι ενδιαφερόμενοι από τον χώρο της 
εκπαίδευσης/κατάρτισης, της απασχόλησης 
και της κοινωνίας των πολιτών 
συμμετέχουν στην ανάπτυξη και την 
εφαρμογή του ΕΠΕΠ και των εθνικών 
πλαισίων επαγγελματικών προσόντων.

Όλα τα επαγγελματικά προσόντα με 
επίπεδο ΕΠΕΠ υποστηρίζονται από 
μηχανισμούς διασφάλισης της ποιότητας 
που εξασφαλίζουν την αξιοπιστία του 
περιεχόμενου και του επιπέδου τους.



Κοινωνική 
Ευρώπη

t

Ποια είναι τα οφέλη του ΕΠΕΠ;

Τα άτομα (εργαζόμενοι/διδασκόμενοι) μπορούν…

…να κατανοούν καλύτερα τα επαγγελματικά 
προσόντα τους σε σχέση με το τι θα πρέπει να 
γνωρίζουν, να κατανοούν και να είναι σε θέση 
να κάνουν.

…να κατανοούν το επίπεδο των  
επαγγελματικών προσόντων τους σε όλες τις 
ευρωπαϊκές χώρες και πώς αυτό σχετίζεται με 
άλλα επαγγελματικά προσόντα.

…να βρίσκουν πιο εύκολα δουλειά ή να 
συμμετέχουν σε προγράμματα περαιτέρω 
μάθησης.

Οι φορείς παροχής εκπαίδευσης και κατάρτισης μπορούν… 

 
…να κατανοούν πιο εύκολα το περιεχόμενο, 
το επίπεδο και ως εκ τούτου την αξία των 
επαγγελματικών προσόντων των ατόμων που 
επιθυμούν να συνεχίσουν τη μάθηση τους. 
 
 
…να συγκρίνουν και να αξιολογούν πιο εύκολα τα 
επαγγελματικά προσόντα από διαφορετικές χώρες 
και περιβάλλοντα.

Οι εργοδότες μπορούν…

…να κατανοούν καλύτερα τι γνωρίζει, τι κατανοεί 
και τι είναι σε θέση να κάνει ένας δυνητικός 
εργαζόμενος.

…να συγκρίνουν και να αξιολογούν πιο εύκολα τα 
επαγγελματικά προσόντα των υποψηφίων από 
διαφορετικές χώρες και ιδρύματα.

…να συγκρίνουν τα επαγγελματικά προσόντα 
των ξένων υποψηφίων με τα εθνικά προσόντα, 
να εξακριβώνουν τη συνάφειά τους και πώς 
ανταποκρίνονται στις ανάγκες μιας εταιρείας ή ενός 
κλάδου.

Οι φορείς αναγνώρισης 
επαγγελματικών 
προσόντων μπορούν…

…να έχουν πρόσβαση σε 
χρήσιμες πληροφορίες για 
την καλύτερη αξιολόγηση των 
επαγγελματικών προσόντων 
από άλλες χώρες, ιδίως όσον 
αφορά το επίπεδο και το 
περιεχόμενό τους.

…να αναγνωρίζουν πιο εύκολα 
τα επαγγελματικά προσόντα 
που έχουν αποκτηθεί στο 
εξωτερικό.

Πηγές
• Σύσταση σχετικά με το ΕΠΕΠ: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017H0615(01)&from=EL
• Ευκαιρίες μάθησης και επαγγελματικά προσόντα στην Ευρώπη: https://ec.europa.eu/ploteus/el/home
• Μαθησιακά αποτελέσματα: http://www.cedefop.europa.eu/el/events-and-projects/projects/learning-outcomes
• Ευρωπαϊκός κατάλογος εθνικών πλαισίων επαγγελματικών προσόντων: 

http://www.cedefop.europa.eu/el/events-and-projects/projects/national-qualifications-framework-nqf/european-inventory
• Μητρώο ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής: http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?Lang=EL 
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