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Η «διαδρομή» από την αγορά 
εργασίας στην εκπαίδευση και 

αντιστρόφως 

 Στην ανίχνευση αναγκών ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μπορεί να προσφέρει 
την τεχνογνωσία του στην κατηγοριοποίηση, ταξινόμηση, 
διασύνδεση, αλληλουχία, έκφραση των διαπιστώσεων του 
μηχανισμού. 

 Στο εκπ. σύστημα προσφέρει την τεχνογνωσία του για τη 
δημιουργία και την πιστοποίηση των περιγραμμάτων, την 
αντίστοιχη περιγραφή των ΑΠΣ, την έκφρασή τους με όρους 
μαθησιακών αποτελεσμάτων, τη δημιουργία όρων για την 
πιστοποίηση και τη διενέργεια της πιστοποίησης. 

 
 



Ένα πλαίσιο Πιστοποίησης 
 Ο ΕΟΠΠΕΠ είναι ο κρατικός φορέας αρμόδιος για την 

πιστοποίηση εκροών μη τυπικής εκπαίδευσης και άτυπης 
μάθησης 

 Είναι επίσης αρμόδιος για την αδειοδότηση φορέων που 
πιστοποιούν προσόντα. 

 Πρακτικά ο ΕΟΠΠΕΠ: 
-Διεξάγει τις εξετάσεις πιστοποίησης της Αρχικής 
Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) 
-Είναι αρμόδιος για την πιστοποίηση των αποφοίτων του 4ου 
έτους (μεταδευτεροβάθμιο έτος εξειδίκευσης (ν. 4186) 
-Είναι αρμόδιος για την πιστοποίηση των αποφοίτων Σχολών 
Επαγγελματικής Κατάρτισης 

Presenter
Presentation Notes
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Χαρακτηριστικά Πιστοποίησης 
Ένα σύστημα: 
 Αδιάβλητο 
 Με κοινωνικό πρόσωπο: χαμηλού κόστους για τον 

υποψήφιο και χωρίς ανάγκη για εξωτερική βοήθεια 
 Αξιόπιστο 
 Έγκυρο 
 Αποτελεσματικό 
 Με προσφορά απαραίτητων υπηρεσιών μετά την 

πιστοποίηση (έκδοση πιστοποιητικών, κατάρτιση και 
επικαιροποίηση μητρώων, ελεγχόμενη ψηφιακή πρόσβαση 
σε τίτλους κλπ.). 
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Αδειοδότηση φορέων 
 Δύναται να αδειοδοτεί φορείς που πιστοποιούν προσόντα 

(πρακτικό παράδειγμα η αδειοδότηση φορέων που χορηγούν 
πιστοποιητικά πληροφορικής) 

 Βάσει του 3982/2011 (σε συνεργασία με το Υπ. Ανάπτυξης) 
θέτει το πλαίσιο και υποστηρίζει την διαδικασία πιστοποίησης 
των τεχνικών επαγγελμάτων (οι εξετάσεις διεξάγονται από τις 
Περιφέρειες) 

 Βάσει του ίδιου νόμου δύναται να αδειοδοτεί φορείς που 
πιστοποιούν σχετικά προσόντα 

 Ειδικό παράδειγμα η πιστοποίηση ψυκτικών σχετικά με τον 
Κανονισμό 303 
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Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και το NQF  
-  Η αποδοχή της Έκθεσης Αντιστοίχισης  
- Στο επιχειρησιακό επίπεδο η διασφάλιση ποιότητας EQAVET 
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Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και η μαθητεία 
Εκτός από το θεσμικό ρόλο, ένα παράδειγμα καλής συνεργασίας 
και της συμβολής του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 
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Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και η 
Συμβουλευτική 

Ο κρίσιμος ρόλος της Συμβουλευτικής και του Επαγγελματικού 
προσανατολισμού 
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Η συνεχιζόμενη εκπαίδευση 
 Η πιστοποίηση με έμφαση στην ποιότητα 
 Επισήμανση κινδύνων (υπερ-ειδίκευση, εμπορκή 

εκμετάλλευση) 
 



Τι έχει γίνει 
 Πιστοποιήσεις (26.500 Αρχική, 15.000 προσωπικό Ασφαλείας, 4.000 Εκπ. 

Ενηλίκων) 
 Τον Δεκέμβρη του 2015 ολοκληρώθηκε η διαδικασία αντιστοίχισης του 

Ελληνικού Πλαισίου Προσόντων με το Ευρωπαϊκό (πήρε τέλος μία 
διαδικασία που άρχισε το 2010) 

 Η ΥΑ για τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ 
(εκκρεμή επαγγελματικά δικαιώματα από τον νόμο Γιαννάκου) έχει 
υπογραφεί και αναμένεται το ΦΕΚ 

 Ο ΕΟΠΠΕΠ στα πλαίσια της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου έχει 
αναπτύξει εργαλεία για την αντιστοίχιση προσόντων στο ΕΠΠ (π.χ Οδηγός 
Ανάπτυξης Μαθησιακών Αποτελεσμάτων) 

 Έχουμε υποβάλλει το θεσμικό πλαίσιο (ΠΔ) για την πιστοποίηση εκροών μη 
τυπικής εκπαίδευσης και άτυπης μάθησης στο Υπ, Παιδείας) 

 Έχουμε πιστοποιήσει 202 επαγγελματικά περιγράμματα (κα ι είμαστε σε 
φάση πιστοποίησης άλλων τριών) 

 Έχουμε αδειοδοτήσει φορείς που χορηγούν πιστοποιητκά πληροφορικής 
 Είμαστε σε φάση ολοκλήρωσης του Θεσμικού Πλαισίου για την αντιστοίχιση 

προσόντων στο ΕΠΠ (ΠΔ). Επειδή η αντιστοίχιση ολοκληρώθηκε τεχνικά 
εμπόδια δεν υφίστανται πλέον (το πρβλ βέβαια είναι ότι για την 
αντιστοίχιση των προσόντων άνω του επιπέδου 5 (6-8) χρειάζεται η άμεση 
εμπλοκή των φορέων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης) 



Τι σχεδιάζουμε 
 Σε συνεργασία με τα Υπ. Παιδείας και Εργασίας προγραμματίζουμε (αλλά 

και με τη συνεργασία των κοινωνικών εταίρων) 
1. Την περαιτέρω ενεργοποίηση του χώρου πιστοποίησης μη τυπικής 

εκπαίδευσης και άτυπης μάθησης 
2. Την οριστικοποίηση του πλαισίου για την αδειοδότηση φορέων 

πιστοποίησης προσόντων 
3. Την περαιτέρω ανάπτυξη του ΕΠΠ 
4. Την οριστικοποίηση και εφαρμογή πλαισίου ποιότητας για την ΕΕΚ 

(Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση) 
5. Την διευθέτηση εκκρεμοτήτων σχετικών με τα επαγγελματικά δικαιώματα 

αποφοίτων ΕΕΚ (ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ-ΣΕΚ-ΙΕΚ) 
 Είμαστε σε διαβούλευση με κοιν. εταίρους και συναρμόδια Υπουργεία για 

την αναβάθμιση επαγγελματικών περιγραμμάτων 
 Δράσεις συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού που θα 

ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της δύσκολης αυτής εποχής (ενδεικτικά 
επί ΓΡΑΣΕΠ η εξυπηρέτηση ήταν της τάξεως εκατοντάδων μαθητών 
ετησίως (γύρω στους 300 με 500), η πύλη των εφήβων (ΣΥΕΠ) έχει 
επισκεψιμότητα 500.000 (τελευταία καταγραφή) 

 ΑΠΩΤΕΡΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΜΕ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 
ΣΥΜΦΕΡΟΝ 



Πλεονεκτήματα ΕΟΠΠΕΠ 
 «Οne stop shop»  έχουμε συνολικά την αρμοδιότητα πιστοποίησης εισροών-

εκροών (ενώ σε άλλες χώρες οι αρμοδιότητες αυτές είναι 
κατακερματισμένες) 

 Το τρίπτυχο περιγράμματα-πιστοποίηση- επαγγελματικά δικαιώματα 
κατοχυρώνει συνολικά το φορέα 

 Είμαστε ο προνομιακός συνομιλητής με την ΕΕ (λόγω ρόλου του 
Οργανισμού σε Ευρωπαϊκά δίκτυα). Ιδίως: 

 Εθνικό Κέντρο Εuropass 
 EQF National Coordination Point 
 Euroguidance (ELGPN) 
 Προσφάτως δε γίναμε και ο Εθνικό ς Συντονιστής του Δικτύου ReferNet 

(έπειτα από διαγωνιστική διαδικασία (CEDEFOP) 
 Αποτελούμε πλατφόρμα διαλόγου με τους κοινωνικούς εταίρους 

(εκπροσωπούνται στο ΔΣ μας) 
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