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Εισαγωγή

Τι προσφέρει το ΕΠΠ;

1

2

Με την ανάπτυξη του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων (ΕΠΠ) διαμορφώνεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα 

ένα συνεκτικό και κατανοητό σύστημα περιγραφής, αποτίμησης και κατάταξης των προσόντων, δηλαδή 

των τίτλων σπουδών για όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης της χώρας. Στο πρώτο στάδιο αναπτύχθηκε 

το σύστημα κατάταξης των προσόντων που αποκτώνται μέσω της τυπικής εκπαίδευσης, ενώ σε 

μεταγενέστερο στάδιο θα αναπτυχθεί μεθοδολογία κατάταξης των προσόντων που αποκτώνται μέσω 

της μη τυπικής εκπαίδευσης και της άτυπης μάθησης.

Μέσα από το πρίσμα της κοινής ευρωπαϊκής στρατηγικής «Ευρώπη 2020», το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων 

και η αντιστοίχισή του με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων αποτελεί ένα εργαλείο μετάφρασης 

και συγκρισιμότητας των προσόντων, υπηρετώντας τον ευρύτερο στόχο της ενίσχυσης της διά βίου 

μάθησης και της κινητικότητας του ανθρώπινου δυναμικού.

Η ανάπτυξη του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων ξεκίνησε το 2010 και υλοποιείται υπό την εποπτεία και 

το συντονισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων από τον Εθνικό Οργανισμό 

Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ), ο οποίος αποτελεί το 

Εθνικό Σημείο Συντονισμού του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Νόμου 3879/2010 και του Νόμου 4115/2013, όπως ισχύουν.

• Όλοι οι πολίτες αποκτούν τη δυνατότητα συστηματικής παρουσίασης του περιεχομένου των 

προσόντων τους με αναφορά στο Εθνικό και στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων.

• Οι εκπαιδευόμενοι και οι εργαζόμενοι που επιθυμούν να αλλάξουν εκπαιδευτική διαδρομή ή θέση 

εργασίας ή χώρα διαθέτουν ένα εργαλείο μετάφρασης και συγκρισιμότητας των προσόντων τους.

• Οι εργοδότες έχουν τη δυνατότητα της γρήγορης ανάγνωσης των γνώσεων, δεξιοτήτων και 

ικανοτήτων που κρύβονται πίσω από τους τίτλους (πτυχία, διπλώματα, πιστοποιητικά, βεβαιώσεις 

επάρκειας).

• Το εθνικό σύστημα πιστοποίησης προσόντων καθίσταται σαφές και κατανοητό σε διεθνές επίπεδο.

• H διά βίου μάθηση καθίσταται ελκυστική για τους πολίτες, διότι γνωρίζουν ότι μέσω του Εθνικού 

Πλαισίου Προσόντων ενισχύεται η διασύνδεση όλων των μορφών μάθησης και τα προσόντα που 

αποκτώνται μέσα από κάθε λογής μαθησιακή διαδρομή (τυπική, μη τυπική, άτυπη) αξιολογούνται, 

επικυρώνονται, αναγνωρίζονται, πιστοποιούνται, κατατάσσονται στα επίπεδα του Εθνικού Πλαισίου 

Προσόντων και αντιστοιχίζονται στα επίπεδα του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

• Ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερόμενων πλευρών συνεργάζεται στο πλαίσιο ανοικτού διαλόγου.

• Η ανάλυση των χαρακτηριστικών των προσόντων με στόχο την κατάταξή τους στα επίπεδα του 

Εθνικού Πλαισίου Προσόντων συμβάλλει στην κινητικότητα και διευκολύνει την ένταξη στην αγορά 

εργασίας, διασφαλίζοντας την ποιότητα και τη διαφάνεια.
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Ποια είναι η δομή του ΕΠΠ;3
Η αρχιτεκτονική δομή του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων είναι απλή και κυρίως λειτουργική:

Επίπεδα – Μαθησιακά αποτελέσματα – Περιγραφικοί δείκτες – Τύποι προσόντων

Επίπεδα

Τα οκτώ επίπεδα του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα των προσόντων 

από την πρωτοβάθμια έως την ανωτάτη εκπαίδευση. Κάθε επίπεδο περιλαμβάνει ένα σύνολο γνώσεων, 

δεξιοτήτων και ικανοτήτων που καθορίζουν τα μαθησιακά αποτελέσματα. Τα μαθησιακά αποτελέσματα 

συγκροτούν τα προσόντα του αντίστοιχου επιπέδου.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Τα προσόντα έχουν τη μορφή μαθησιακών αποτελεσμάτων που κατατάσσονται σε επίπεδα. Τα μαθησιακά 

αποτελέσματα –όσα δηλαδή το άτομο γνωρίζει, κατανοεί και μπορεί να κάνει μετά την ολοκλήρωση μιας 

μαθησιακής διαδικασίας– κατηγοριοποιούνται σε γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες.

Περιγραφικοί δείκτες

Τα μαθησιακά αποτελέσματα που αντιστοιχούν στα προσόντα ενός συγκεκριμένου επιπέδου 

προσδιορίζονται από περιγραφικούς δείκτες, οι οποίοι καθορίζονται από τις ποιοτικές και ποσοτικές 

διαβαθμίσεις των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων.

Τύποι προσόντων

Τα προσόντα κατηγοριοποιούνται σε τύπους. Οι τύποι προσόντων αντιπροσωπεύουν ομάδες τίτλων με 

κοινά χαρακτηριστικά. Η χρήση των τύπων προσόντων διευκολύνει κατά τη διαδικασία κατηγοριοποίησης 

των τίτλων σπουδών, οι οποίοι κατατάσσονται στο ίδιο επίπεδο.
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Επίπεδα ΕΠΠ & αντιστοίχιση 
με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων4

Επίπεδα 
ΕΠΠ & EQF

Επαγγελματική εκπαίδευση &
επαγγελματική κατάρτιση

Γενική 
εκπαίδευση

Ανώτατη 
εκπαίδευση

1
Απολυτήριο 
Δημοτικού

2
Απολυτήριο 
Γυμνασίου

3

Πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης 
και κατάρτισης – Επιπέδου 3

(χορηγείται στους αποφοίτους των σχολών 
επαγγελματικής κατάρτισης [ΣΕΚ] 

έπειτα από πιστοποίηση)

* Πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης
(άρθρο 6 Ν. 2009/1992 -άρθρο 11 Ν. 3879/2010 - 

άρθρο 11, παρ. β’ Οδηγίας 2005/36/ΕΚ) ΕΠΙΠΕΔΟ: Ι

4

Πτυχίο ΕΠΑΣ

Απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) - 
Επιπέδου 4

(ισότιμο με το απολυτήριο Γενικού Λυκείου, χορηγείται 
στους αποφοίτους της Γ’ τάξης των Επαγγελματικών 
Λυκείων [ΕΠΑΛ] έπειτα από ενδοσχολικές εξετάσεις) 

Πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης 
και κατάρτισης - Επιπέδου 4

(Χορηγείται στους απόφοιτους της Γ’ τάξης 
των Επαγγελματικών Λυκείων [ΕΠΑΛ] μετά από 

ενδοσχολικές εξετάσεις)

Απολυτήριο 
Γενικού 
Λυκείου

5

Πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης 
και κατάρτισης – Επιπέδου 5

(χορηγείται στους αποφοίτους της τάξης μαθητείας των 
ΕΠΑΛ έπειτα από πιστοποίηση)

Δίπλωμα επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης 
και κατάρτισης – Επιπέδου 5

(χορηγείται στους αποφοίτους ΙΕΚ έπειτα από 
πιστοποίηση)

**Δίπλωμα Επαγγελματικής Επιπέδου 
Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης 

– ΙΕΚ

Δίπλωμα / Πτυχίο Ανωτέρας Σχολής
(τριτοβάθμια ανώτερη και όχι ανώτατη εκπαίδευση)

6

Πτυχίο 
ανώτατης 

εκπαίδευσης
(Πανεπιστήμιο 

/ ΤΕΙ)

7
Μεταπτυχιακό 

δίπλωμα 
ειδίκευσης

8
Διδακτορικό 

δίπλωμα
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* Ο τίτλος έχει καταργηθεί και αντιστοιχεί στο «ΠΤΥΧΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 

3», το οποίο χορηγείται στους αποφοίτους των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ), σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στο Νόμο 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές 

διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

** Ο τίτλος έχει καταργηθεί και αντιστοιχεί στο «ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 5», που χορηγείται στους αποφοίτους ΙΕΚ έπειτα από 

πιστοποίηση.

Μαθησιακά αποτελέσματα5
Επίπεδα 

ΕΠΠ & EQF
Γνώσεις Δεξιότητες Ικανότητες

1

Αποκτά βασικές γενικές 
γνώσεις που σχετίζονται 
με το εργασιακό του 
περιβάλλον και μπορούν 
να του χρησιμεύσουν 
ακόμη και ως είσοδος 
σε διαδρομές διά βίου 
μάθησης.

Μπορεί να εφαρμόσει 
βασικές γνώσεις και 
να εκτελέσει ένα 
συγκεκριμένο εύρος απλών 
εργασιών. Διαθέτει βασικές 
και επαναλαμβανόμενες 
κοινωνικές δεξιότητες.

Μπορεί να 
επιτελέσει απλές και 
επαναλαμβανόμενες 
εργασίες εφαρμόζοντας 
βασικές γνώσεις και 
δεξιότητες υπό άμεση 
επίβλεψη σε δομημένο 
πλαίσιο.

2

Αποκτά βασικές 
γενικές γνώσεις που 
σχετίζονται με ένα πεδίο 
εργασίας ή σπουδής 
και του επιτρέπουν 
να αντιλαμβάνεται τις 
διαδικασίες εφαρμογής 
βασικών καθηκόντων και 
οδηγιών.

Μπορεί να εφαρμόσει 
βασικές γνώσεις και να 
εκτελέσει ένα εύρος 
σύνθετων εργασιών σε ένα 
πεδίο εργασίας ή σπουδής. 
Διαθέτει επικοινωνιακές 
δεξιότητες.

Μπορεί να επιτελέσει 
εργασίες σε ένα 
συγκεκριμένο πεδίο 
εργασίας ή σπουδής υπό 
περιορισμένη επίβλεψη ή/
και με κάποια αυτονομία σε 
δομημένο πλαίσιο.

3

Αποκτά βασικές γενικές 
γνώσεις, που του 
επιτρέπουν να κατανοεί 
τη σχέση της θεωρητικής 
γνώσης και πληροφορίας 
με ένα πεδίο εργασίας 
ή σπουδής. Κατανοεί τα 
στοιχεία και τις διαδικασίες 
εφαρμογής σύνθετων 
καθηκόντων και οδηγιών.

Μπορεί να επιδείξει εύρος 
ανεπτυγμένων γνωστικών 
και πρακτικών δεξιοτήτων 
στην επιτυχή εκτέλεση 
σύνθετων καθηκόντων 
τόσο σε οικεία όσο και σε 
μη οικεία πλαίσια. Διαθέτει 
επικοινωνιακές δεξιότητες 
και δυνατότητες επίλυσης 
προβλημάτων μέσω της 
επιλογής και εφαρμογής 
βασικών μεθόδων, 
εργαλείων, υλικών και 
πληροφοριών.

Μπορεί να επιτελέσει 
αυτόνομα εργασίες σε 
ένα συγκεκριμένο πεδίο 
εργασίας ή σπουδής. 
Έχει τη δυνατότητα 
να προσαρμόζει τη 
συμπεριφορά του 
ανάλογα με τις ανάγκες 
επίλυσης προβλημάτων. 
Παίρνει πρωτοβουλίες 
σε καθορισμένα πεδία 
εργασίας ή σπουδής 
και εποπτεύεται σε 
περιπτώσεις ανάγκης 
εφαρμογής διαδικασιών 
ελέγχου ποιότητας.

4

Αποκτά ευρύ φάσμα 
θεωρητικών γνώσεων και 
ανάλυσης πληροφοριών, 
που του επιτρέπουν 
να κατανοεί το πεδίο 
εργασίας ή σπουδής και 
να εφαρμόζει στοιχεία και 
διαδικασίες σε ένα γενικό 
πλαίσιο.

Μπορεί να χρησιμοποιήσει 
με ευχέρεια τις γνώσεις 
και την ικανότητα 
να εφαρμόσει ένα 
φάσμα τεχνικών και 
εξειδικευμένων δεξιοτήτων 
σε πεδίο εργασίας 
ή σπουδής. Διαθέτει 
επικοινωνιακές δεξιότητες 
σε επίπεδο θεωρητικής και 
τεχνικής πληροφόρησης 
και βρίσκει λύσεις σε 
συγκεκριμένα προβλήματα 
σε ένα πεδίο εργασίας ή 
σπουδής.

Μπορεί να επιτελέσει 
αυτόνομα, ποιοτικά 
και ποσοτικά εργασίες 
σε ένα συγκεκριμένο 
πεδίο εργασίας ή 
σπουδής που απαιτεί 
επαγγελματική επάρκεια. 
Έχει τη δυνατότητα να 
επιβλέπει την ποιότητα 
και την ποσότητα της 
εργασίας άλλων ατόμων 
με υπευθυνότητα και 
αυτονομία. Επιδεικνύει 
αυξημένο επίπεδο βασικών 
ικανοτήτων που μπορούν 
να αποτελέσουν τη βάση 
για σπουδές ανώτατης 
εκπαίδευσης.
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5

Διαθέτει ευρείες, 
εξειδικευμένες, 
αντικειμενικές και 
θεωρητικές γνώσεις σε ένα 
πεδίο εργασίας ή σπουδής 
και έχει επίγνωση των 
ορίων των γνώσεων αυτών.

Κατέχει ευρύ φάσμα 
γνωστικών και πρακτικών 
δεξιοτήτων οι οποίες 
απαιτούνται για την 
εξεύρεση δημιουργικών 
λύσεων σε αφηρημένα 
προβλήματα.

Μπορεί να επιτελεί 
ρόλο διαχειριστή και να 
επιβλέπει στο πλαίσιο 
συγκεκριμένης εργασίας ή 
διαδικασίας μάθησης, όπου 
μπορεί να συμβαίνουν και 
απρόβλεπτες αλλαγές. 
Μπορεί να αναθεωρεί και 
να αναπτύσσει τόσο την 
προσωπική του απόδοση 
όσο και άλλων ατόμων.

6

Διαθέτει προχωρημένες 
γνώσεις σε ένα πεδίο 
εργασίας ή σπουδής, 
οι οποίες συνεπάγονται 
κριτική κατανόηση θεωριών 
και αρχών.

Κατέχει προχωρημένες 
δεξιότητες και έχει τη 
δυνατότητα να αποδείξει 
την απαιτούμενη 
δεξιοτεχνία και καινοτομία 
για την επίλυση σύνθετων 
και απρόβλεπτων 
προβλημάτων σε 
εξειδικευμένο πεδίο 
εργασίας ή σπουδής.

Μπορεί να διαχειρίζεται 
σύνθετες τεχνικές 
ή επαγγελματικές 
δραστηριότητες ή 
σχέδια εργασίας, με 
ανάληψη ευθύνης για 
τη λήψη αποφάσεων σε 
απρόβλεπτα περιβάλλοντα 
εργασίας ή σπουδής. 
Αναλαμβάνει την ευθύνη 
για τη διαχείριση της 
επαγγελματικής ανάπτυξης 
ατόμων και ομάδων.

7

Διαθέτει πολύ 
εξειδικευμένες γνώσεις, 
μερικές από τις οποίες 
είναι γνώσεις αιχμής σε 
ένα πεδίο εργασίας ή 
σπουδής και αποτελούν 
τη βάση για πρωτότυπη 
σκέψη. Διαθέτει κριτική 
επίγνωση των ζητημάτων 
γνώσης σε ένα πεδίο και 
στη διασύνδεσή του με 
διαφορετικά πεδία.

Κατέχει εξειδικευμένες 
δεξιότητες επίλυσης 
προβλημάτων, οι οποίες 
απαιτούνται στην έρευνα 
ή/και στην καινοτομία 
προκειμένου να 
αναπτυχθούν νέες γνώσεις 
και διαδικασίες και να 
ενσωματωθούν γνώσεις 
από διαφορετικά πεδία.

Μπορεί να διαχειρίζεται 
και να μετασχηματίζει 
περιβάλλοντα εργασίας 
ή σπουδής που είναι 
σύνθετα, απρόβλεπτα 
και απαιτούν νέες 
στρατηγικές προσεγγίσεις. 
Αναλαμβάνει την ευθύνη 
για τη συνεισφορά στις 
επαγγελματικές γνώσεις 
και πρακτικές ή/και 
για την αξιολόγηση της 
στρατηγικής απόδοσης 
ομάδων.

8

Διαθέτει γνώσεις στα 
πλέον προχωρημένα όρια 
ενός πεδίου εργασίας 
ή σπουδής και στη 
διασύνδεσή του με άλλα 
πεδία.

Κατέχει πλέον 
προχωρημένες 
και εξειδικευμένες 
δεξιότητες και τεχνικές, 
συμπεριλαμβανομένης 
της σύνθεσης και 
της αξιολόγησης, οι 
οποίες απαιτούνται για 
την επίλυση κρίσιμων 
προβλημάτων στην έρευνα, 
στη διεύρυνση και στον 
επαναπροσδιορισμό των 
υφιστάμενων γνώσεων 
ή της υφιστάμενης 
επαγγελματικής πρακτικής.

Επιδεικνύει ουσιαστικό 
κύρος, καινοτομία, 
αυτονομία, επιστημονική 
και επαγγελματική 
ακεραιότητα και 
σταθερή προσήλωση 
στη διαμόρφωση νέων 
ιδεών ή διαδικασιών στην 
πρωτοπορία πλαισίων 
εργασίας ή σπουδής, 
συμπεριλαμβανομένης της 
έρευνας.
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Εθνικό Μητρώο Προσόντων

Αναγνώριση προσόντων που αποκτώνται μέσω 
της μη τυπικής εκπαίδευσης και της άτυπης 
μάθησης

6

7

Το 2015 δημιουργήθηκε το Εθνικό Μητρώο Προσόντων, το οποίο διασυνδέθηκε με την Ευρωπαϊκή 

Διαδικτυακή Πύλη Πληροφόρησης.

Στο Εθνικό Μητρώο Προσόντων καταχωρούνται όλοι οι τίτλοι σπουδών, τα προσόντα που έχουν αναλυθεί 

ως προς τα μαθησιακά τους αποτελέσματα, έχουν καταταχθεί στο Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων, έχουν 

αντιστοιχηθεί με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων και μπορούν να αναζητηθούν στην ελληνική και 

στην αγγλική γλώσσα στον ιστότοπο http://proson.eoppep.gr/el.

Στην Ελλάδα ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού 

(ΕΟΠΠΕΠ) ως αρμόδιος φορέας έχει αναλάβει την ανάπτυξη και την ολοκλήρωση του Εθνικού Πλαισίου 

Προσόντων (ΕΠΠ) και την αντιστοίχισή του με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (EQF).

Σημειώνεται ότι η ανάπτυξη του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων στην πλήρη του εφαρμογή θα είναι 

μία μακρόχρονη και απαιτητική διαδικασία, στην οποία το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ συμβάλλει 

στην κατεύθυνση του να αποτελέσει ένα διάφανο και αξιόπιστο σύστημα δόμησης της επαγγελματικής 

ταυτότητας του ανθρώπινου δυναμικού, στο πλαίσιο μιας ορθολογικής και κοινωνικά ελεγχόμενης 

αγοράς εργασίας.

Η ολοκλήρωση του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων με την αναγνώριση προσόντων που αποκτώνται από 

το σύνολο των διαδικασιών μάθησης (τυπική, μη τυπική, άτυπη) απαιτείται να γίνει με μικρά, στέρεα, 

συναινετικά και αξιόπιστα βήματα. Κι αυτό γιατί ούτε η αναγκαία παράδοση υπάρχει, όπως σε άλλες 

χώρες, ούτε η απαραίτητη τεχνογνωσία. Επιπλέον, επειδή η διαδικασία της πιστοποίησης νομοτελειακά 

θα συνδεθεί με τα επαγγελματικά περιγράμματα και τα συναφή απορρέοντα δικαιώματα, είναι κρίσιμης 

σημασίας η προστασία της διαδικασίας: φαινόμενα όπως η διαφθορά, η αναξιοκρατία και η ευνοιοκρατία 

ελλοχεύουν διαρκώς με κίνδυνο να απαξιώσουν το θεσμό οδηγώντας τον στην κατάρρευση και την 

ανυποληψία.

Η θεσμική θωράκιση μιας τέτοιας διαδικασίας μέσα από τη δημιουργία ενός δημόσιου και κοινωνικού 

πλέγματος προστασίας θα διαμορφώσει ένα ισχυρό ανάχωμα σε οποιαδήποτε απόπειρα μετατροπής 

του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων σε άναρχο πεδίο ασύδοτης ιδιωτικής κερδοφορίας.

https://ec.europa.eu/ploteus/
https://ec.europa.eu/ploteus/
http://proson.eoppep.gr/el
https://www.eoppep.gr/index.php/el
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