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Ευρωπαϊκή στήριξη για το νέο πλαίσιο προσόντων   

 

Την Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2010 το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και 
Θρησκευμάτων παρουσίασε και έθεσε σε δημόσια διαβούλευση πρόταση δημιουργίας 
Εθνικού Πλαισίου Προσόντων*.    

Στο σχετικό συνέδριο παρουσιάστηκαν οι Ευρωπαϊκές πολιτικές για θέματα προσόντων, 
καθώς και καλές πρακτικές από άλλες χώρες που έχουν ολοκληρώσει τις σχετικές 
διαδικασίες. Τέλος, έγινε ανάλυση της πρότασης για τη θέσπιση του Εθνικού Πλαισίου 
Προσόντων.   

Το Cedefop, υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει έδρα την Ελλάδα,   στήριξε 
ενεργά τις  εργασίες εκπόνησης του προτεινόμενου πλαισίου, κατόπιν σχετικού αιτήματος 
της ελληνικής κυβέρνησης. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο ο οργανισμός διαδραματίζει συντονιστικό 
ρόλο στην ανάπτυξη και εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Επαγγελματικών Προσόντων.  

Στη διαδικασία για το ελληνικό πλαίσιο προσόντων συμμετέχουν εκπρόσωποι των 
κοινωνικών εταίρων, γεγονός που καταδεικνύει τη σημασία του προτεινόμενου πλαισίου για 
την αγορά εργασίας.  

 

Τι κάνει και τι δεν κάνει το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων  

Το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων θα λειτουργεί ως μηχανισμός που επιτρέπει την ευκολότερη 
κατανόηση ενός προσόντος – δείχνει δηλαδή τι ακριβώς αντιπροσωπεύει κάθε 
επαγγελματικό προσόν σε γνώσεις και δεξιότητες.  

Έτσι, θα βοηθήσει τους εκπαιδευόμενους και εργαζόμενους που επιθυμούν να μετακινηθούν 
σε άλλη χώρα, να αλλάξουν θέση ή τομέα εργασίας, ή και να επιλέξουν άλλη εκπαιδευτική 
πορεία, να αναδείξουν τα προσόντα που διαθέτουν.     Συγχρόνως, οι φορείς 
εκπαίδευσης, κατάρτισης και δια βίου μάθησης, καθώς και οι εργοδότες, θα μπορούν εύκολα 
να διαπιστώσουν τι αντιπροσωπεύει το κάθε επαγγελματικό προσόν, από όπου κι αν 
προέρχεται.   

Το πλαίσιο δεν αποτελεί εργαλείο εκχώρησης επαγγελματικών δικαιωμάτων στους 
εργαζόμενους με σκοπό την άσκηση ενός νομοθετικά κατοχυρωμένου επαγγέλματος σε 
άλλο κράτος μέλος.  

Επιπλέον, το ίδιο το πλαίσιο δεν απονέμει προσόντα.· τοποθετεί  τα υπάρχοντα προσόντα 
σε 8 επίπεδα και τα περιγράφει με όρους μαθησιακών αποτελεσμάτων, δηλαδή τι γνωρίζει, 
κατανοεί και είναι ικανό να κάνει ένα άτομο μετά την ολοκλήρωση μιας μαθησιακής 
διαδικασίας (π.χ. σχολικής εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατάρτισης στο χώρο εργασίας, 
κλπ.).   

* Με τον όρο προσόντα περιγράφονται τα πτυχία, διπλώματα και πιστοποιητικά που 
απονέμονται από εθνικούς φορείς.    
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### 

Σχετικά με το Cedefop  

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop), ένας 
οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης με έδρα στη Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, στηρίζει τη χάραξη 
ευρωπαϊκής πολιτικής στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. 

Visit our new portal: www.cedefop.europa.eu 

 

http://www.cedefop.europa.eu/
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