
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Τα «Πλαίσια 
Προσόντων» 
με λίγα λόγια...



Εισαγωγή 
Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (EQF) και κατ’ επέ-
κταση τα Εθνικά Πλαίσια Προσόντων εντάσσονται σε 
µια συνολικότερη δέσµη πολιτικών που προωθεί η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή µε στόχο την ενίσχυση της κι-
νητικότητας σπουδαστών και εργαζοµένων καθώς και 
της δια βίου µάθησης, στον Ευρωπαϊκό χώρο.

Εντατική διακρατική συνεργασία µεταξύ των ενδιαφε-
ροµένων µερών έχει οδηγήσει την τελευταία δεκαετία 
στην ανάπτυξη ενός ευρέως φάσµατος µηχανισµών 
και εργαλείων, τα οποία µε βασική προϋπόθεση την 
προώθηση της αµοιβαίας εµπιστοσύνης και της δια-
φάνειας των τίτλων σπουδών που χορηγούνται στις 
χώρες της ΕΕ, έχουν δηµιουργήσει ένα πραγµατικά 
ευρωπαϊκό πεδίο στον τοµέα της επαγγελµατικής εκ-
παίδευσης και κατάρτισης. 

Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (EQF), θεσπίστηκε 
µε την Σύσταση της 23ης Απριλίου του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου το 2008 και αποτε-
λεί το σηµαντικότερο από τα εργαλεία αυτά.1 

Στην ίδια Σύσταση προτείνεται στα κράτη µέλη να συ-
σχετίσουν/αντιστοιχήσουν τους Τίτλους/Προσόντα2 
(Qualifications) που απονέµουν, µε το Ευρωπαϊκό 
Πλαίσιο, αλλά και να αναπτύξουν Εθνικά Πλαίσια Προ-
σόντων σύµφωνα µε την ισχύουσα εθνική τους νοµο-
θεσία και πρακτική.3 

Στην χώρα µας το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων 
(ΕΠΠ) θεσµοθετήθηκε για πρώτη φορά µε τον Νόµο 
3879/2010 και καθιερώθηκε επίσηµα µε τον Νόµο 
4763(ΦΕΚ 254/Α΄/21.12.2020) ο οποίος µε µια σειρά 
διατάξεων καθορίζει το τρόπο ανάπτυξης και λειτουρ-
γίας του Πλαισίου. Υπεύθυνος φορέας για την ανάπτυ-
ξη και λειτουργία του Πλαισίου έχει ορισθεί µε νόµο 
ο Εθνικός Οργανισµός, Πιστοποίησης Προσόντων & 
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), 
υπό την εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας & Θρη-
σκευµάτων.

1. Στα ευρωπαϊκά εργαλεία ενίσχυσης της κινητικότητας συµπεριλαµβάνονται το EUROPASS, EQAVET, ECVET, Euroguidance 
2. Ο όρος Προσόντα (Qualifications) αναφέρεται σε οποιοδήποτε επίσηµο τίτλο (π.χ. Πιστοποιητικό, Βεβαίωση, Απολυτήριο, Δίπλωµα, Πτυχίο) χορηγείται από έναν 
εξουσιοδοτηµένο φορέα πιστοποίησης και βεβαιώνει ότι ο κάτοχος του τίτλου διαθέτει τις απαιτούµενες για την απόκτηση του γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες
3. Για την ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψηφίζει τον Μάιο του 2017 την αναθεώρηση της Σύστασης του 2008 θέτοντας 
υπό την δικαιοδοσία του επιπλέον τοµείς και αρµοδιότητες. 



Tα ευρωπαϊκά συστήµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης χαρακτηρίζονται 
από σηµαντικές διαφορές µεταξύ τους οι οποίες σε µεγάλο βαθµό αντανα-
κλούν εθνικές παραδόσεις και πρακτικές. Πολύ συχνά οι διαφορές αυτές 
δηµιουργούν σηµαντική δυσκολία στο να αξιολογηθεί σωστά τι µπορεί να 
γνωρίζει ο κάτοχος ενός Τίτλου/Προσόντος που έχει χορηγηθεί σε άλλη 
χώρα, γεγονός που µπορεί να µειώσει την αξία των Προσόντων αυτών.

Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων µέσα από ένα σύνολο κοινών αρχών, 
κριτηρίων και διαδικασιών παρέχει ένα ενιαίο πλαίσιο αναφοράς µε βάση 
το οποίο Τίτλοι/Προσόντα που έχουν αποκτηθεί σε διαφορετικές χώρες να 
µπορούν να ταξινοµηθούν, να συγκριθούν µεταξύ τους και να αντιστοιχη-
θούν. Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο λειτουργεί ουσιαστικά ως ένα Μετα-πλαίσιο 
(Meta-framework, ή ως µια γέφυρα µεταξύ των συστηµάτων πιστοποίη-
σης των διαφόρων χωρών, ώστε οι Τίτλοι/Προσόντα που αυτές χορηγούν 
να είναι περισσότερο διαφανή, αναγνωρίσιµα και κατανοητά στους εργοδό-
τες, στους εργαζόµενους και κατά κύριο λόγο στους σπουδαστές. 

Με αυτό τον τρόπο, το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο 
υποστηρίζει τη διασυνοριακή κινητικότητα 
σπουδαστών και εργαζοµένων και προω-
θεί τη δια βίου µάθηση και επαγγελµατική 
εξέλιξη σε όλη την Ευρώπη.

Τι είναι 
το Ευρωπαϊκό 
Πλαίσιο 
Προσόντων;



Παραδοσιακά οι Τίτλοι/Προσόντα παρέχουν πληροφο-
ρίες για την διάρκεια της µάθησης, τον φορέα απονο-
µής, το πρόγραµµα σπουδών, το χώρο και τη µέθοδο 
διδασκαλίας, τις «εισροές» δηλαδή του εκπαιδευτικού 
συστήµατος. 

Η πληροφόρηση για το τι αναµένεται από τον κάτο-
χο ενός Προσόντος να γνωρίζει, να κατανοεί και είναι 
ικανός να εφαρµόσει είναι λιγότερο συνήθης και σα-
φής. 

Η πληροφόρηση αυτή δίνεται µέσω της προώθησης 
από το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο, της προσέγγισης των Μα-
θησιακών Αποτελεσµάτων, ως βασικής συνιστώσας 
για την ένταξη των Προσόντων στα Πλαίσια.
 
Ως µαθησιακό αποτέλεσµα, ορίζεται το προσδοκώµενο 
αποτέλεσµα της µάθησης, ανεξαρτήτως του τρόπου που 
αυτή έχει αποκτηθεί (τυπική, µη τυπική, άτυπη µάθηση) 
και αναφέρεται στις γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
τις οποίες ένας εκπαιδευόµενος αναµένεται να γνωρί-
ζει, να κατανοεί και να είναι ικανός να κάνει µετά την 
επιτυχή ολοκλήρωση µιας µαθησιακής διαδικασίας. 

Η µετατόπιση των εκπαιδευτικών συστηµάτων προς 
το µαθησιακό αποτέλεσµα («εκροή»), είναι µια σηµα-
ντική αλλαγή στην τρέχουσα εκπαιδευτική πρακτική 
πολλών χωρών της Ευρώπης, µεταξύ αυτών και της 
χώρας µας. Ο προσδιορισµός, εκ των προτέρων του 
επιδιωκόµενου αποτελέσµατος «απελευθερώνει», 
όπως υποστηρίζεται, τις εισροές της εκπαίδευσης και 
καθιστά ταυτόχρονα περισσότερο ασφαλές και αξιό-
πιστα µετρήσιµο το αποτέλεσµα µιας µαθησιακής δι-
αδικασίας.

Τα Μαθησιακά Αποτελέσµατα παρέχουν ένα κοινό εν-
νοιολογικό πλαίσιο ώστε διαφορετικές µορφές µάθη-
σης (στο σχολείο, στην εργασία, στην κοινωνία) ή µά-
θηση που έχει επιτευχθεί σε διαφορετικές χώρες να 
µπορεί να αποτιµηθεί και να ενταχθεί. Με τον τρόπο 
αυτό διευκολύνονται οι Ευρωπαίοι πολίτες στην ανα-
ζήτηση των µαθησιακών και επαγγελµατικών τους 
επιλογών.

Μαθησιακά Αποτελέσµατα: 
η βασική αρχή των Πλαισίων 



Κοινοί Περιγραφικοί Δείκτες: 
το κεντρικό σηµείο των Πλαισίων 
Η Ελλάδα όπως και οι περισσότερες χώρες έχουν υιοθετήσει την 
οκτάβαθµη κλίµακα επιπέδων του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσό-
ντων. Τα επίπεδα προσδιορίζονται από τους «Περιγραφικούς Δείκτες» 
οι οποίοι περιγράφουν/ορίζουν το εύρος των γνώσεων, δεξιοτήτων 
και ικανοτήτων, δηλαδή τα Μαθησιακά Αποτελέσµατα που ο κάτοχος 
ενός Προσόντος σε ένα συγκεκριµένο επίπεδο πρέπει να διαθέτει. Η 
διάσταση του «Επιπέδου» αναφέρεται στην πολυπλοκότητα των Μα-
θησιακών Αποτελεσµάτων, η οποία αυξάνει όσο ανεβαίνει το επίπεδο. 
Για παράδειγµα, το επίπεδο της ικανότητας για ανάπτυξη πρωτοβου-
λίας που αναµένεται από τον κάτοχο ενός Προσόντος στο επίπεδο 7 
(Μεταπτυχιακό Δίπλωµα Ειδίκευσης) είναι πολύ µεγαλύτερο από την 
ικανότητα για πρωτοβουλία που αναµένεται από τον κάτοχο ενός 
Προσόντος στο επίπεδο 2 (Απολυτήριο Γυµνασίου).

Οι Περιγραφικοί Δείκτες αναδεικνύονται σε κεντρικό σηµείο της δοµής 
των Πλαισίων και αποτελούν µαζί µε τα Επίπεδα τον µηχανισµό για την 
αντιστοίχιση των Εθνικών Πλαισίων µε το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προ-
σόντων. Οι Περιγραφικοί Δείκτες είναι σχετικά σύντοµοι, γενικοί στην 
περιγραφή και χωρίς καµία αναφορά σε κάποιο συγκεκριµένο πεδίο 
µάθησης (π.χ. διοίκηση, οικονοµία).

Για την κατάταξη των Προσόντων στα επίπεδα του Ελληνικού Πλαισί-
ου Προσόντων (ΕΠΠ) αλλά και τη σύγκριση των Προσόντων µεταξύ 
τους έχει αναπτυχθεί ένα επιπλέον εξαιρετικά χρήσιµο εργαλείο, οι 
Τύποι προσόντων. Η χρήση των Τύπων Προσόντων διευκολύνει την 
κατηγοριοποίηση των Προσόντων, τα οποία κατατάσσονται στο ίδιο 
επίπεδο αλλά διαφέρουν σηµαντικά µεταξύ τους. Για παράδειγµα, το 
Δίπλωµα Ι.Ε.Κ. και το Πτυχίο Ειδικότητας του Μεταλυκειακού Έτους-
Τάξης Μαθητείας των ΕΠΑ.Λ. αν και εντάσσονται στο ίδιο επίπεδο 
(Επίπεδο 5 του Ελληνικού Πλαισίου Προσόντων) ανήκουν σε διαφο-
ρετικούς Τύπους Προσόντων. Οι Τύποι αντιπροσωπεύουν οµάδες/
κατηγορίες τίτλων, οι οποίες είναι γνωστές στην ελληνική κοινωνία. 
Παρότι δε, η έννοια του τύπου θεωρείται καινούργια, βασίζεται στην 
παραδοσιακή αντίληψη και πρακτική της οµαδοποίησης/κατηγοριο-
ποίησης των διαφόρων τίτλων για τις ανάγκες σχεδιασµού και υλο-
ποίησης εκπαιδευτικών προγραµµάτων. 

Οι Περιγραφικοί Δείκτες σε συνδυασµό µε τους Τύπους Προσόντων 
σχηµατίζουν ένα ιδιαίτερα ευέλικτο µηχανισµό ταξινόµησης και αντι-
στοίχισης οποιουδήποτε µαθησιακού επιτεύγµατος. Διευκολύνουν 
επίσης καθοριστικά µία εκ των βασικών αρχών των Πλαισίων, την δυ-
νατότητα πρόσβασης, µεταφοράς και εξέλιξης των εκπαιδευοµένων 
µέσα στο εκπαιδευτικό σύστηµα.4

Όρια 
του Ευρωπαϊκού 
και των Εθνικών 
Πλαισίων 
Προσόντων 
Τα Πλαίσια Προσόντων έχουν 
σχεδιαστεί για να καλύπτουν 
όλους τους τύπους και τα επίπεδα 
των Προσόντων, συµπεριλαµβα-
νοµένων εκείνων της ανώτατης 
εκπαίδευσης, της επαγγελµατι-
κής εκπαίδευσης και κατάρτισης 
και της γενικής εκπαίδευσης κα-
θώς και Προσόντα χορηγούµενα 
από φορείς στον ιδιωτικό τοµέα 
ή/και από διεθνείς οργανισµούς.

Στο σηµείο αυτό πρέπει να τονι-
στεί ότι τα Πλαίσια δεν απονέµουν 
Προσόντα. Απλώς τα κατηγορι-
οποιούν σε επίπεδα και τα περι-
γράφουν µε όρους Μαθησιακών 
Αποτελεσµάτων. 
 
Στα θέµατα της εκπαίδευσης 
ισχύει καταρχήν η εθνική κυριαρ-
χία αναφορικά µε την λήψη των 
αποφάσεων για τις εκπαιδευτικές 
πολιτικές. Οι εν λόγω πολιτικές 
και δράσεις της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής στοχεύουν κυρίως στην 
ενίσχυση της συνεργασίας µεταξύ 
των κρατών µελών και εάν κριθεί 
αναγκαίο στην υποστήριξη των 
δράσεων αυτών. Σέβεται όµως 
πλήρως την αρµοδιότητα των 
κρατών µελών αναφορικά µε το 
περιεχόµενο της εκπαίδευσης, 
την οργάνωση του εκπαιδευτικού 
συστήµατος και την πολιτιστική 
και γλωσσική τους πολυµορφία.

4. Ο όρος πρόσβαση (access) αναφέρεται στην δυνατότητα µέσω της πληροφόρησης που παρέχουν 
τα Πλαίσια εγγραφής των ενδιαφεροµένων σε ένα συγκεκριµένο επίπεδο για την απόκτηση ενός Τίτ-
λου/Προσόντος. Ο όρος µεταφορά (transfer) στη δυνατότητα των ενδιαφεροµένων να αποκτήσουν 
έναν επιπλέον Τίτλο/Προσόν στο ίδιο επίπεδο µε προηγούµενο τίτλο και ο όρος εξέλιξη (progress) 
στην δυνατότητα εγγραφής για την απόκτηση ενός Τίτλου/Προσόντος σε ανώτερο επίπεδο. 



Τι δεν είναι το Ευρωπαϊκό 
και τα Εθνικά Πλαίσια Προσόντων
 δεν είναι Πλαίσια που εναρµονίζουν τα Προσόντα και τις 
προδιαγραφές των Προσόντων µεταξύ των κρατών µελών 
(αλλά µπορούν να οδηγήσουν στην ανάπτυξη παρόµοιων 
Προσόντων µεταξύ δύο η περισσοτέρων κρατών).

 δεν οδηγούν σε αυτόµατη αναγνώριση Προσόντων µεταξύ 
των χωρών της ΕΕ (αλλά µπορούν να συµβάλλουν στην ευ-
κολότερη αναγνώριση αυτών µέσω των αυξηµένων απαιτή-
σεων που θέτουν για διαφάνεια και ποιότητα). 

 δεν επικεντρώνονται στην ταξινόµηση των ικανοτήτων του 
κάθε ατόµου ξεχωριστά (αλλά µπορούν µέσω των βασισµέ-
νων σε µαθησιακά αποτελέσµατα - γνώσεις, δεξιότητες, ικα-
νότητες - Περιγραφικών Δεικτών να διευκολύνουν την αξιο-
λόγηση και την επικύρωση δεξιοτήτων που έχουν αποκτηθεί 
για παράδειγµα µέσω της εργασίας και της ζωής).

Πώς λειτουργεί 
στη πράξη η διαδικασία 
της αντιστοίχισης 
των Εθνικών µε το 
Ευρωπαϊκό Πλαίσιο 
Η Σύσταση του 2008 καλεί τα κράτη µέλη να 
αντιστοιχήσουν τα Εθνικά τους Πλαίσια µε το 
Ευρωπαϊκό ώστε να καθιερώσουν µια σαφή 
και διαφανή σχέση µεταξύ των επιπέδων των 
Εθνικών τους Πλαισίων και των επιπέδων του 
Ευρωπαϊκού. Δεδοµένου ότι το Ευρωπαϊκό 
Πλαίσιο είναι καταρχήν και κυρίως µια µηχανή 
«µετάφρασης», τα Προσόντα δεν αντιστοιχί-
ζονται απευθείας σε αυτό. Αντίθετα, αυτά τα-
ξινοµούνται πρώτα στα επίπεδα των Εθνικών 
Πλαισίων και στη συνέχεια τα επίπεδα αυτά 
αντιστοιχίζονται στα 8 επίπεδα του EQF.

Αυτή η µετάφραση γίνεται όλο και περισσότερο 
ορατή/γνωστή στους πολίτες µε την αναγραφή 
των επιπέδων του Ευρωπαϊκού και του Εθνι-
κών Πλαισίων στους εθνικούς Τίτλους/Προσό-
ντα. 

Κάθε χώρα που επιθυµεί να συσχετίσει τα 
εθνικά Προσόντα της µε το Ευρωπαϊκό προ-
ετοιµάζει λεπτοµερή Έκθεση Αντιστοίχισης 
(Referencing Report), η οποία απαντά σε 10 
κοινά για όλες τις χώρες, κριτήρια αντιστοίχι-
σης.

Η αντιστοίχιση του Ελληνικού Πλαισίου µε το 
Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων έγινε το Δε-
κέµβριο του 2015. 



Η Συµβουλευτική Οµάδα του Ευρωπαϊκού Πλαισίου 
(EQF Advisory Group) συγκροτήθηκε µε την Σύσταση 
του 2008 και αποτελείται από τους εθνικούς εκπροσώ-
πους των χωρών που συµµετέχουν στη συγκεκριµένη 
δράση (δύο από τα 27 κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης και ένας από τις λοιπές 11 συµµετέχουσες χώρες. 
Την ευθύνη της Oµάδας έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή η 
οποία στηρίζεται επιστηµονικά από εµπειρογνώµονες 
του CEDEFOP και του European Training Foundation 
(EFT).

Ο ρόλος της Οµάδας έγκειται στο να διασφαλίζει την συ-
νεκτικότητα, διαφάνεια και εµπιστοσύνη των κρατών 
µελών στη διαδικασία της αντιστοίχισης, ρόλος που ενι-
σχύθηκε στην αναθεωρηµένη Σύσταση για το Ευρωπα-
ϊκό Πλαίσιο του 2017. 

Η Οµάδα συζητά κάθε Έκθεση Αντιστοίχισης σε βάθος 
και παρέχει feedback στην υπό παρουσίαση χώρα. Η 
παρουσίαση και η συζήτηση στοχεύει στην καλύτερη 
κατανόηση των Εθνικών Πλαισίων και των εκπαιδευ-
τικών συστηµάτων των χωρών που συµµετέχουν στην 
Οµάδα καθώς και στα συστήµατα διασφάλισης ποιό-
τητας των χορηγούµενων Προσόντων των παραπάνω 
χωρών.
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