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CEDEFOP Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής 
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CZ Τσεχική Δημοκρατία 

DE Γερμανία 
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ESG Ευρωπαϊκά Πρότυπα και Κατευθυντήριες Γραμμές 

ETF Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 
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EUCIS-LLL Ευρωπαϊκή πλατφόρμα της κοινωνίας των πολιτών για τη διά βίου 

FI Φινλανδία 

FR Γαλλία 

HQR Qualifikationsrahmen für Deutsche Hochschulabschlüsse (Γερμανικό 

HR Κροατία 

HU Ουγγαρία 
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IS Ισλανδία 
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ΑΜΣ Ανοικτή Μέθοδος Συντονισμού 

ΓΔ EAC Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισμού 

ΓΔ EMPL Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και 

ΓΔ MARKT Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς και Υπηρεσιών 

ΓΔΙ Γνώσεις, Δεξιότητες και Ικανότητες 
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ΣΥΝΟΨΗ 
Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων (ΕΠΕΠ) για τη διά βίου μάθηση είναι ένα 
εργαλείο που θεσπίστηκε στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα εκπαίδευσης 
και κατάρτισης, με σκοπό την προώθηση της κινητικότητας εργαζομένων και 
εκπαιδευόμενων και της διά βίου μάθησης. Η σύνοψη θα παράσχει μια σύντομη και 
περιεκτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων της παρούσας μελέτης, αξιολογώντας τη 
συνάφεια, την υλοποίηση και τα αποτελέσματα του ΕΠΕΠ. Τέλος, παρουσιάζονται τα 
συμπεράσματα και οι συστάσεις. 

Συνάφεια του ΕΠΕΠ για τη διά βίου μάθηση 

Το ΕΠΕΠ αποσκοπεί να συνδέσει τα εθνικά συστήματα επαγγελματικών προσόντων 
διαφορετικών χωρών με ένα κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς οκτώ επιπέδων. Στη 
σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2008, 
σχετικά με τη θέσπιση του ευρωπαϊκού πλαισίου επαγγελματικών προσόντων για τη διά βίου 
μάθηση (2008/C 111/01), τα κράτη μέλη καλούνται:  

 να συνδέσουν τα εθνικά τους συστήματα επαγγελματικών προσόντων με το Ευρωπαϊκό 
Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων έως το 2010· 

 να ορίσουν το επίπεδο ΕΠΕΠ σε κάθε νέο επαγγελματικό προσόν έως το 2012·  
 να ακολουθούν προσέγγιση βασισμένη στα μαθησιακά αποτελέσματα για τον ορισμό και 

την περιγραφή επαγγελματικών προσόντων και να προωθήσουν την επικύρωση των 
ανεπίσημων και άτυπων μορφών μάθησης· 

 να προωθούν και να εφαρμόζουν τις αρχές για τη διασφάλιση της ποιότητας στην 
εκπαίδευση και την κατάρτιση·  

 να ορίσουν εθνικό σημείο συντονισμού. 
 

Κρίνεται απαραίτητη η ανάγκη για ενίσχυση της διά βίου μάθησης ως βασικής συνιστώσας 
του ευρωπαϊκού κοινωνικού προτύπου και για διευκόλυνση της κινητικότητας εργαζομένων 
και εκπαιδευόμενων, αυξάνοντας τη διαφάνεια των συστημάτων επαγγελματικών 
προσόντων, δεδομένων των δημογραφικών μεταβολών, των ταχέων κοινωνικών, 
τεχνολογικών και οικονομικών μεταβολών και της συνεχούς παγκοσμιοποίησης και 
κινητικότητας των εργαζομένων μεταξύ ευρωπαϊκών και τρίτων χωρών. Μέσω του ΕΠΕΠ, τα 
συστήματα επαγγελματικών προσόντων και τα εκπαιδευτικά συστήματα καθίστανται πιο 
συγκρίσιμα και διαφανή, προωθώντας έτσι την κινητικότητα εργαζομένων και 
εκπαιδευόμενων μεταξύ χωρών, την κινητικότητα μεταξύ εκπαιδευτικών συστημάτων και τις 
μεγαλύτερες ευκαιρίες για διά βίου μάθηση. 
Η ανάπτυξη του ΕΠΕΠ και η εφαρμογή της σύστασης προωθήθηκε ευρέως σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο, συνδέεται στενά με την ευρωπαϊκή εκπαιδευτική ατζέντα (ιδιαίτερα για την ΕΕΚ και 
την ΤΕ) και σέβεται την αρχή της επικουρικότητας. Επίσης, δίνεται σαφώς ώθηση, σε 
παγκόσμιο επίπεδο, για θέσπιση πλαισίων επαγγελματικών προσόντων.  
Υπάρχουν διάφοροι τύποι πλαισίων επαγγελματικών προσόντων (πλαίσια επικοινωνίας, 
μεταρρύθμισης και μετασχηματισμού). Το ΕΠΕΠ, ως διεθνικό ΠΕΠ, θεωρείται πλαίσιο 
επικοινωνίας (μηχανισμός μετάφρασης). Τα ΕθΠΕΠ που έχουν σχεδιαστεί, αναπτυχθεί και 
εφαρμοστεί στο κράτος μέλος αντιπροσωπεύουν και τους τρεις τύπους πλαισίων. 
Από θεωρητικής πλευράς, η λογική παρέμβασης του ΕΠΕΠ φαίνεται να έχει στερεή βάση. Το 
ΕΠΕΠ παρουσίασε σαφείς στόχους (προώθηση της κινητικότητας εργαζομένων και 
εκπαιδευόμενων και της διά βίου μάθησης) και τα πλαίσια επαγγελματικών προσόντων 
φαίνεται ότι συνιστούν ένα εξαιρετικά κατάλληλο εργαλείο για την επιδίωξη αυτών των 
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στόχων με την παροχή μεγαλύτερης διαφάνειας και συγκρισιμότητας μεταξύ των 
συστημάτων επαγγελματικών προσόντων. Ωστόσο, παρότι στοχεύει στην αγορά εργασίας, το 
ΕΠΕΠ, σύμφωνα με τον σχεδιασμό του, σχετίζεται κυρίως με την πολιτική εκπαίδευσης και 
λιγότερο με τον κόσμο της εργασίας. 
Το ΕΠΕΠ συνδέεται στενά, όσον αφορά τον γενικό στόχο του και τη δομή του, με άλλες 
ευρωπαϊκές εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες και εργαλεία [όπως το ECVET (Ευρωπαϊκό σύστημα 
ακαδημαϊκών μονάδων για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση), το Europass, 
EQAVET (Διασφάλιση της ποιότητας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση), το ESG 
(Ευρωπαϊκά πρότυπα και κατευθυντήριες γραμμές), το ΠΕΠ ΕΧΤΕ (Πλαίσιο Επαγγελματικών 
Προσόντων για τον Ευρωπαϊκό Χώρο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης), η επικύρωση των 
ανεπίσημων και άτυπων μορφών μάθησης] και, θεωρητικά, αυτές οι πρωτοβουλίες 
υποστηρίζονται αμοιβαία. Ωστόσο, είναι πολύ νωρίς να προσδιοριστούν πλήρως οι 
επιπτώσεις αυτών των πρωτοβουλιών και ο αντίκτυπός τους στη λειτουργία του ΕΠΕΠ, από 
τη στιγμή που οι εν λόγω πρωτοβουλίες βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης. Επίσης, το 
ΕΠΕΠ συνδέεται με πρωτοβουλίες που διέπονται από άλλες Γενικές Διευθύνσεις (ΓΔ), όπως η 
Ευρωπαϊκή ταξινόμηση δεξιοτήτων, ικανοτήτων και επαγγελμάτων (ESCO) (ΓΔ EMPL και ΓΔ 
EAC), και η οδηγία 2005/36 σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων 
(ΓΔ MARKT). Όσον αφορά την τελευταία, μπορούν να προσδιοριστούν ορισμένες σαφείς 
διαφορές από τη στιγμή που το ΕΠΕΠ είναι ένα σύστημα οκτώ επιπέδων που βασίζεται στα 
αποτελέσματα ενώ η οδηγία περιλαμβάνει ένα σύστημα πέντε επιπέδων που βασίζεται σε 
μεταβλητές εισερχόμενων. Επομένως, συνιστάται η ευθυγράμμιση αυτών των δύο 
συστημάτων.  

Υλοποίηση του ΕΠΕΠ για τη διά βίου μάθηση 

Στη σύσταση σχετικά με το ΕΠΕΠ, τα κράτη μέλη συμφώνησαν οικειοθελώς, μεταξύ άλλων, 
να καταβάλουν προσπάθειες για την αναφορά των επαγγελματικών προσόντων τους στα 
επίπεδα ΕΠΕΠ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, 
να διαδραματίσει μόνο ρόλο διευκόλυνσης. Προκειμένου να ενθαρρυνθούν τα κράτη μέλη να 
τηρήσουν τη σύσταση, διατίθενται ορισμένα εργαλεία σύμφωνα με την Ανοικτή Μέθοδο 
Συντονισμού. Η ανοικτή μέθοδος συντονισμού έχει «σχεδιαστεί για να βοηθήσει τα κράτη 
μέλη να αναπτύξουν προοδευτικά τις πολιτικές τους». Βάσει προηγούμενης έρευνας σχετικά 
με την Ανοικτή Μέθοδο Συντονισμού (ΑΜΣ) σε άλλους τομείς πολιτικής, μπορούν να 
προκύψουν προϋποθέσεις που είναι κρίσιμης σημασίας για μια επιτυχή υλοποίηση της 
ΑΜΣ, δηλαδή: 1) προπαρασκευαστική πολιτική συμμετοχή· 2) κοινός προβληματισμός· 3) 
υψηλό επίπεδο θεσμοθέτησης· 4) διαθεσιμότητα συγκεκριμένων στόχων, σημείων αναφοράς 
και δεικτών· 5) συμμετοχή και συνεργασία ενδιαφερόμενων φορέων, και 6) ύπαρξη 
σύγκρουσης μεταξύ των κρατών μελών με κίνητρο για δράση και κρατών μελών με 
απροθυμία για δράση. Τα βασικά πορίσματα αρθρώνονται γύρω από τις προϋποθέσεις αυτές 
(τα πορίσματα περιγράφονται τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε επίπεδο κρατών μελών).  

1) Προπαρασκευαστική πολιτική συμμετοχή 
Έγιναν πολλές φορές βήματα στο παρελθόν τα οποία οδήγησαν σε αύξηση της 
ευαισθητοποίησης ή στη συμμετοχή σε ένα ζήτημα. Πρέπει να υπάρχει κάποιο υπόβαθρο 
προκειμένου να συνεχιστεί η ανάπτυξη ενός τομέα πολιτικής. Κάτι τέτοιο ισχύει σαφώς στο 
επίπεδο της ΕΕ όπου πολλά κράτη μέλη πρέπει να είναι εξοικειωμένα με το ζήτημα, αλλά και 
στο ίδιο το επίπεδο των κρατών μελών όπου ο τομέας πολιτικής πρέπει να έχει κάποιο 
ιστορικό. 
 
Σε επίπεδο ΕΕ:  

 Το ΕΠΕΠ γνώρισε μια μακρά περίοδο ανάπτυξης προτού επισημοποιηθεί στην 
πραγματικότητα με μια σύσταση βασισμένη σε Συνθήκη.  

 Η δέσμευση μεταξύ των ενδιαφερόμενων φορέων σε επίπεδο ΕΕ είναι ισχυρή. 
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 Η σύσταση σχετικά με το ΕΠΕΠ βασίζεται σε εκτενείς μελέτες και διαβουλεύσεις.  
 
Σε επίπεδο κρατών μελών: 

 Υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τα σημεία εκκίνησής 
τους. Ορισμένα κράτη μέλη είχαν ήδη εφαρμόσει πλαίσια ή διέθεταν εμπειρία σχετικά με 
την προσέγγιση που βασίζεται στα μαθησιακά αποτελέσματα, ενώ άλλα όχι.  

 Τα περισσότερα κράτη μέλη συμμετείχαν στο έργο ΕΠΕΠ πολύ νωρίτερα από την έκδοση 
της σύστασης του 2008, αλλά παραμένει αμφισβητήσιμο το κατά πόσο όλοι οι σχετικοί 
ενδιαφερόμενοι φορείς, όπως εργοδότες, εργαζόμενοι και ο εκπαιδευτικός τομέας, σε 
επίπεδο κρατών μελών, συμμετείχαν σε τέτοιο βαθμό που να δημιουργείται αμοιβαία 
ιδιοκτησία.  

 Στις περισσότερες χώρες, διεξήχθηκαν μελέτες (π.χ. διαβουλεύσεις, τεχνικές μελέτες, 
ασκήσεις χαρτογράφησης, πιλοτικές μελέτες) προκειμένου να παρασχεθεί στερεή βάση 
ενός ΕθΠΕΠ και η αναφορά στο ΕΠΕΠ. 

 
2) Κοινός προβληματισμός 
Θα πρέπει να υπάρχει κοινός προβληματισμός μεταξύ των κρατών μελών που είναι 
σημαντικός για την ανάπτυξη ενός συγκεκριμένου τομέα πολιτικής. Θα πρέπει να 
πραγματοποιηθεί ευρωπαϊκή ομιλία σχετικά με το θέμα προκειμένου να αποκτηθεί ίδιου 
βαθμού κατανόηση των ορισμών, των διαθέσιμων εργαλείων και μιας συμφωνίας για την 
επίτευξη ενός συγκεκριμένου επιπέδου ποιότητας. Ως αποτέλεσμα, θα πρέπει να 
δημιουργηθεί ένα αίσθημα κοινής ευθύνης που συνιστά τη βασική κινητήρια δύναμη για τις 
εξελίξεις που παρατηρούνται στην πολιτική και το οποίο χρησιμεύει επίσης ως κίνητρο για τη 
βελτίωση εθνικών πολιτικών. 
 
Σε επίπεδο ΕΕ:  

 Το ΕΠΕΠ οικοδομείται πάνω σε έναν κοινό προβληματισμό μεταξύ των ενδιαφερόμενων 
φορέων μεταξύ κρατών μελών και σε επίπεδο ΕΕ.  

 Αυτός ο κοινός προβληματισμός υποστηρίζεται περαιτέρω από σημειώσεις και 
κατευθυντήριες γραμμές για την υποστήριξη των κρατών μελών κατά την εφαρμογή της 
σύστασης του 2008. Η διαδικασία μπορεί να χαρακτηριστεί ως «μάθηση μέσα από την 
πράξη», επομένως, η βάση γνώσεων εξελίχθηκε στη διάρκεια της διαδικασίας. Αυτή η 
εξέλιξη καταγράφεται σε σημειώσεις που συντάχθηκαν από το Cedefop και την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να καθοδηγήσουν τα κράτη μέλη στη διαδικασία.  

 
Σε επίπεδο κρατών μελών: 

 Παρόλο που η ορολογία που χρησιμοποιείται στη σύσταση σχετικά με το ΕΠΕΠ δεν είναι 
πάντα συμβατή με άλλες ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες (π.χ. διαφέρει η έννοια της 
«ικανότητας»), η γλώσσα είναι αρκετά σαφής προκειμένου τα κράτη μέλη να τη 
συσχετίσουν με τις δικές τους πρωτοβουλίες.  

 Όσον αφορά τη διαδικασία αναφοράς, τα κράτη μέλη αντιμετωπίζουν ορισμένες 
δυσκολίες. Οι σημαντικότερες δυσκολίες σχετίζονται με την αιτιολόγηση της σύνδεσης 
μεταξύ των περιγραφικών δεικτών επιπέδου του εθνικού συστήματος/πλαισίου και του 
ΕΠΕΠ και της εφαρμογής της προσέγγισης που βασίζεται στα μαθησιακά αποτελέσματα. 
Άλλες δυσκολίες σχετίζονται με την προσδιορισμό της θέσης ορισμένων προσόντων (π.χ. 
απολυτήριο), τη θέσπιση διαδικασιών για την επικύρωση ανεπίσημων και άτυπων 
μορφών μάθησης και την εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας 
ευθυγραμμισμένων με την προσέγγιση που βασίζεται στα μαθησιακά αποτελέσματα.  

 Εξακολουθεί να είναι δύσκολο να διαπιστωθεί ο τρόπος με τον οποίο ο κοινός 
προβληματισμός αναπτύσσεται στο «βασικό επίπεδο» (δηλ. φορείς παροχής εκπαίδευσης, 
εργαζόμενοι, εργοδότες και πολίτες). Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι το ΕΠΕΠ έχει 
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συνάφεια με τον κόσμο της εργασίας και της εκπαίδευσης σε εθνικό επίπεδο, αυτός ο 
κοινός προβληματισμός στο «βασικό επίπεδο» πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω. 

3) Θεσμοθέτηση 
Υψηλό επίπεδο θεσμοθέτησης σημαίνει ότι υπάρχει μια οργανωτική δομή στην οποία οι 
άνθρωποι καταβάλλουν συνεχώς προσπάθειες για τον συντονισμό και τη βελτίωση ενός 
συγκεκριμένου τομέα. Κάποιος πρέπει να αναλάβει το ρόλο του συντονιστή προκειμένου να 
συντονιστεί μια μεγάλης κλίμακας διαδικασία συνεργασίας, όπως η ΑΜΣ. 
 
Σε επίπεδο ΕΕ:  
 Η ΑΜΣ για την υλοποίηση του ΕΠΕΠ βασίζεται στη Συνθήκη μέσω της σύστασης του 

2008.  

 Για την περίοδο μετά τον Απρίλιο του 2013, απαιτείται νέα εντολή προκειμένου να 
συνεχιστούν οι προσπάθειες για την υλοποίηση της ΕΠΕΠ σε επίπεδο ΕΕ.  

 Οι ρόλοι και οι ευθύνες σε επίπεδο ΕΕ ορίζονται σαφώς μεταξύ της Συμβουλευτικής 
Ομάδας ΕΠΕΠ (ΣΟ ΕΠΕΠ), της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Cedefop, του Συμβουλίου της 
Ευρώπης, του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ETF), των κρατών 
μελών και άλλων ενδιαφερόμενων φορέων (π.χ. κοινωνικοί εταίροι).  

 Το ανθρώπινο δυναμικό εντός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον συντονισμό της 
εργασίας φαίνεται ότι είναι σχετικά περιορισμένο· ωστόσο, δεν υπάρχει ένδειξη ότι κάτι 
τέτοιο παρεμποδίζει τον ρόλο διευκόλυνσης που αναλαμβάνουν, ο οποίος φαίνεται να 
λειτουργεί πολύ καλά.  

 
Σε επίπεδο κρατών μελών:  
 Ο διαχωρισμός ρόλων και ευθυνών σε επίπεδο κρατών μελών εξαρτάται από την ένταση 

της προσέγγισης που ακολουθείται για την υλοποίηση του ΕΠΕΠ και υπάρχει η τάση 
σύμφωνα με την οποία οι υφιστάμενοι διαχωρισμοί ρόλων μεταξύ ομάδων 
ενδιαφερόμενων φορέων εξακολουθούν να ισχύουν, παρότι ορισμένες φορές 
συνιστώνται μικρές αλλαγές στις δομές, εμπλέκοντας άλλους ενδιαφερόμενους φορείς. 

 Στις περισσότερες χώρες, η εφαρμογή της σύστασης σχετικά με το ΕΠΕΠ εμπίπτει στην 
αρμοδιότητα του υπουργείου Παιδείας (ή αντίστοιχου). Ορισμένες χώρες επιλέγουν 
σκόπιμα να αναθέσουν τον συντονισμό της ανάπτυξης ενός ΕθΠΕΠ εκτός του υπουργείου 
Παιδείας, προκειμένου να τοποθετήσουν το πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων πιο 
κοντά στην αγορά εργασίας και να αναπτύξουν αμοιβαία ιδιοκτησία του πλαισίου. Κάτι 
τέτοιο φαίνεται πως έχει θετικά αποτελέσματα στον προσανατολισμό του πλαισίου στην 
αγορά εργασίας. 

 
4) Διαθεσιμότητα συγκεκριμένων στόχων, σημείων αναφοράς και δεικτών 
Όταν δεν υπάρχουν σαφείς στόχοι, σημεία αναφοράς και δείκτες, είναι συχνά δύσκολο να 
δρομολογηθούν συγκεκριμένες δράσεις και να πραγματοποιηθεί μέτρηση αποτελεσμάτων. 
Επομένως, μια επιτυχής ΑΜΣ περιλαμβάνει συγκεκριμένους στόχους, σημεία αναφοράς και 
δείκτες. 
 
Σε επίπεδο ΕΕ:  
 Έχουν οριστεί στόχοι σε επίπεδο ΕΕ και έχουν εφαρμοστεί κατάλληλα συστήματα 

παρακολούθησης (π.χ. ΣΟ ΕΠΕΠ, που διευκολύνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το 
Cedefop).  

 Παρόλο που έχουν θεσπιστεί σαφείς στόχοι της ΕΕ εντός του πλαισίου της Στρατηγικής 
«Ευρώπη 2020» και του ΕΚ 2020, δεν υπάρχει σαφής σύνδεση μεταξύ του ΕΠΕΠ και 
αυτών των στόχων, όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο το ΕΠΕΠ θα συμβάλει στην 
επίτευξη αυτών των στόχων (π.χ. σχετικά με την κινητικότητα εργασίας, τη μαθησιακή 
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κινητικότητα και τη συμμετοχή στη διά βίου μάθηση). Θα πρέπει να παρακολουθείται 
σαφώς ο τρόπος με τον οποίο το ΕΠΕΠ συμβάλλει στην επίτευξη αυτών των στόχων.  

 
Σε επίπεδο κρατών μελών:  
 Οι στόχοι της σύστασης έχουν οριστεί με σαφήνεια και έχουν προσδιοριστεί οι 

προθεσμίες.  

 Όσον αφορά την πρώτη προθεσμία (αναφορά των εθνικών συστημάτων στα επίπεδα 
ΕΠΕΠ), οι περισσότερες χώρες δεν θα περατώσουν την έκθεση σχετικά με την αναφορά 
εντός της δεδομένης προθεσμίας. Ωστόσο, η καθυστέρηση δεν θα προξενήσει 
προβλήματα, από τη στιγμή που όλες οι συμμετέχουσες χώρες θα περατώσουν τις 
εκθέσεις τους σχετικά με την αναφορά εντός περίπου δύο ετών.  

 Πιο προβληματική είναι η πρόοδος όσον αφορά τη δεύτερη προθεσμία, που περιλαμβάνει 
μια αναφορά στο κατάλληλο επίπεδο ΕΠΕΠ σε κάθε νέο επαγγελματικό προσόν και 
έγγραφο Europass. Πολλές χώρες δεν έχουν ακόμη αρχίσει να επεξεργάζονται τις 
διαδικασίες για να εξασφαλιστεί ότι κάτι τέτοιο θα συμβεί, ακόμη και αυτές που έχουν 
ήδη περατώσει την έκθεσή τους σχετικά με την αναφορά. Πρόκειται για θέμα που 
προκαλεί ανησυχία, από τη στιγμή που αυτό το δεύτερο βήμα επιβάλλει το ΕΠΕΠ να 
αποκτήσει στερεή βάση στα κράτη μέλη. 

 
5) Συμμετοχή και συνεργασία ενδιαφερόμενων φορέων  
Η συμμετοχή και συνεργασία ενδιαφερόμενων φορέων είναι κρίσιμης σημασίας για την 
επιτυχία της ΑΜΣ, καθώς η μέθοδος υποτίθεται ότι, θεωρητικά, λειτουργεί από «κάτω προς 
τα πάνω». Η καθοδήγηση και ο συντονισμός στο επίπεδο ΕΕ θα είναι αποτελεσματικός και 
βιώσιμος μόνο εάν το πρόγραμμα υποστηρίζεται από τα κράτη μέλη, την κοινωνία των 
πολιτών τους και εφαρμόζεται ενεργά σε τοπικό επίπεδο.  
 
Σε επίπεδο ΕΕ:  
 Διαφορετικές ομάδες ενδιαφερόμενων φορέων έχουν συμμετάσχει εξ αρχής και 

εξακολουθούν να συμμετέχουν ως μέλη της ΣΟ ΕΠΕΠ.  

 Θα μπορούσε να ενθαρρυνθεί στενότερη συμμετοχή άλλων ΓΔ που έχουν εκ φύσεως 
μερίδιο στην υλοποίηση του ΕΠΕΠ (δηλ. η ΓΔ EMPL και η ΓΔ MARKT) προκειμένου να 
ενισχυθεί ο προσανατολισμός του ΕΠΕΠ στην αγορά εργασίας.  

 
Σε επίπεδο κρατών μελών:  
 Μπορεί να γίνει διάκριση μεταξύ δύο ομάδων ενδιαφερόμενων φορέων, δηλαδή του 

εκπαιδευτικού τομέα και των ενδιαφερόμενων φορέων που σχετίζονται με την αγορά 
εργασίας.  

 Γενικότερα, η πρώτη ομάδα (εκπαιδευτικός τομέας) συμμετέχει περισσότερο από ό,τι η 
δεύτερη ομάδα (ενδιαφερόμενοι φορείς που σχετίζονται με την αγορά εργασίας).  

 Φαίνεται πως είναι δύσκολο να επιτευχθεί η συμμετοχή της πλευράς που σχετίζεται με 
την αγορά εργασίας, λόγω και της έλλειψης ενδιαφέροντος από την πλευρά των 
εργοδοτών, οι οποίοι σε ορισμένες χώρες θεωρούν ότι το ΕΠΕΠ/ΕθΠΕΠ δεν τους αφορά. 
Κάτι τέτοιο συνιστά σοβαρή απειλή για την επιδιωκόμενη αμοιβαία ιδιοκτησία των ΕθΠΕΠ 
και για τον ρόλο που πρόκειται να αναλάβουν αυτά τα πλαίσια σε σχέση με την αγορά 
εργασίας. 

 
6) Ύπαρξη σύγκρουσης μεταξύ των κρατών μελών με κίνητρο για δράση και 
κρατών με απροθυμία για δράση  
Λόγω σύγκρουσης απόψεων, τα κράτη μέλη με κίνητρο για δράση θα προσπαθήσουν να 
μεταπείσουν τα απρόθυμα κράτη μέλη να συμμετάσχουν στην ανάπτυξη ενός συγκεκριμένου 
τομέα πολιτικής. Αν δεν υπάρχει σύγκρουση, δεν θα ακολουθήσει συζήτηση και θα 
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δρομολογηθούν λίγες ενέργειες. Το ίδιο ισχύει σε εθνικό επίπεδο, όπου τα πιο απρόθυμα 
μέρη θα πρέπει να πειστούν για τη σημασία μιας πιθανής εθνικής προτεραιότητας. 
Προκειμένου να ενταχθεί ένα ζήτημα στην εθνική ατζέντα, κάποιος πρέπει να είναι απόλυτα 
πεπεισμένος για τη σημασία του και να ασκήσει πιέσεις για μεγαλύτερη υποστήριξη. 
 
Σε επίπεδο ΕΕ: 
 Η εφαρμογή σε επίπεδο ΕΕ μπορεί να είναι επιτυχής μόνο όπου η εφαρμογή σε επίπεδο 

κρατών μελών είναι αξιόπιστη. 

 Οι συμμετέχουσες χώρες βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια στην ανάπτυξη των 
εκθέσεων σχετικά με την αναφορά των ΕθΠΕΠ και ΕΠΕΠ. Αισθάνονται ότι πρέπει να 
παράσχουν σχόλια κρίσιμης σημασίας, να υποστηρίξουν άλλα κράτη μέλη και να 
ενθαρρύνουν η μία χώρα την άλλη κατά την εφαρμογή της σύστασης. Υπάρχουν 
αποδεικτικά στοιχεία ότι κράτη μέλη έχουν προσαρμόσει τις εκθέσεις τους σχετικά με την 
αναφορά, ως αποτέλεσμα της πίεσης που ασκήθηκε από άλλα κράτη μέλη.  

 Μέχρι σήμερα, δεν έχουν προκύψει μεγάλες συγκρούσεις, αλλά υπάρχουν θέματα που 
θέτουν σε κίνδυνο την εφαρμογή (π.χ. προσδιορισμός της θέσης του απολυτηρίου είτε 
στο επίπεδο 4 είτε στο επίπεδο 5, καθώς και η πρόοδος που σημειώθηκε σε σχέση με τη 
δεύτερη προθεσμία). Το μέλλον θα δείξει τον τρόπο με τον οποίο η ΑΜΣ θα αντιδράσει 
σε αυτές τις πιθανές συγκρούσεις και κατά πόσο θα αποδειχθεί ευπροσάρμοστη.  

 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Cedefop διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο διευκόλυνσης, 
αποφεύγοντας πιθανές συγκρούσεις μεταξύ των κρατών μελών, ξεκινώντας συζητήσεις 
με τα κράτη μέλη αρκετά νωρίτερα και χρησιμοποιώντας στρατηγικά δραστηριότητες 
αμοιβαίας εκμάθησης για τη συζήτηση πιθανών συγκρούσεων σε πρώιμο στάδιο.   

 
Σε επίπεδο κρατών μελών:  
 Γενικότερα, μπορεί να συναχθεί ότι σε χώρες όπου το ΕΠΕΠ χρησιμοποιείται ως 

μεταρρυθμιστική ατζέντα, οι συγκρούσεις μεταξύ των διαφόρων εμπλεκόμενων φορέων 
(π.χ. μεταξύ εκπαιδευτικών τομέων, μεταξύ του εκπαιδευτικού τομέα και των 
εργοδοτών) είναι περισσότερο επείγουσες από ό,τι σε χώρες όπου το ΕΠΕΠ υλοποιείται 
πιο τεχνικά, καθώς δεν επηρεάζει θεσπισμένα συστήματα ή πλαίσια που εφαρμόζονται.  

 Σε ορισμένες χώρες, η προηγούμενη τεχνική υλοποίηση οδηγεί σε συζητήσεις και 
συγκρούσεις που απαιτούν πιο σοβαρές μετατροπές των εκπαιδευτικών συστημάτων 
μακροπρόθεσμα. 

 

Αποτελέσματα του ΕΠΕΠ για τη διά βίου μάθηση 

Σε έγγραφα σχετικά με τα πλαίσια επαγγελματικών προσόντων, μπορούν να βρεθούν 
αξιολογήσεις κρίσιμης σημασίας σχετικά με τον αντίκτυπο των πλαισίων επαγγελματικών 
προσόντων. Ως αποτέλεσμα, ορισμένοι συντάκτες ισχυρίζονται ότι λείπει η βάση 
αποδεικτικών στοιχείων για την υλοποίηση των πλαισίων επαγγελματικών προσόντων. Άλλοι 
αναφέρουν ότι η μετάβαση στα μαθησιακά αποτελέσματα ενδέχεται να αποσταθεροποιήσει 
τις υφιστάμενες εκπαιδευτικές δομές και να στρέψει την προσοχή σε πιο επείγοντα εθνικά 
εκπαιδευτικά ζητήματα (όπως η πρόωρη αποχώρηση από το σχολείο). Παρόλο που αυτές οι 
εκτιμήσεις αξιολογούνται ως αντεπιχείρημα για την «απόλυτη πίστη στην πολιτική», τα 
ακλόνητα αποδεικτικά στοιχεία που δείχνουν ότι τα πλαίσια επαγγελματικών προσόντων δεν 
θα έχουν αντίκτυπο είναι το ίδιο αμφισβητήσιμα με τα ακλόνητα αποδεικτικά στοιχεία που 
δείχνουν το αντίθετο. Για την παροχή μιας σαφούς και εύλογης άποψης σχετικά με τα 
αποτελέσματα, πρέπει πρώτα να οριστούν οι κατηγορίες αντίκτυπου στις οποίες στοχεύουν 
τα πλαίσια επαγγελματικών προσόντων. Δεύτερον, πρέπει να είμαστε ρεαλιστές ως προς το 
τι μπορεί εύλογα να μετρηθεί και να συναχθεί δεδομένου του χρονικού διαστήματος της 
υλοποίησης. Για να υπάρξει μια ισορροπημένη κρίση των αποτελεσμάτων της εφαρμογής της 
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σύστασης σχετικά με το ΕΠΕΠ, θα πρέπει να γίνει διάκριση μεταξύ τριών κατηγοριών 
αποτελεσμάτων: απόδοση, αποτελέσματα και αντίκτυπος.  

 Μπορεί να συναχθεί ότι η απόδοση του συνολικού έργου ΕΠΕΠ μέχρι σήμερα είναι 
ικανοποιητική για τους περισσότερους ενδιαφερόμενους εμπλεκόμενους φορείς και 
προχωρά όπως έχει προβλεφθεί. Η σύσταση του 2008 και οι προπαρασκευαστικές 
εργασίες πυροδότησαν πολλές δραστηριότητες στα κράτη μέλη και σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο, οι οποίες σχετίζονται σαφώς με τους τελικούς στόχους της σύστασης. Σοβαρό 
μειονέκτημα συνιστά το γεγονός ότι αμφισβητείται κατά πόσο θα περατωθεί το δεύτερο 
στάδιο αναφοράς. 

 Τα αποτελέσματα του έργου ΕΠΕΠ, που ορίζονται ως αύξηση της διαφάνειας και της 
συμμετοχής των ενδιαφερόμενων φορέων, σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά τη δημοσίευση 
της σύστασης, είναι ελπιδοφόρα, αλλά σε αυτό το σημείο ανεπαρκή για την επίτευξη των 
τελικών στόχων βελτίωσης της κινητικότητας των εργαζομένων και των εκπαιδευόμενων 
και αύξησης της διά βίου μάθησης. Τομείς στους οποίους πραγματοποιήθηκε ανεπαρκής 
πρόοδος αφορούν την εφαρμογή της προσέγγισης που βασίζεται στα μαθησιακά 
αποτελέσματα, τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων φορέων, τη θέσπιση συστημάτων 
διασφάλισης ποιότητας και την περαιτέρω θέσπιση διαδικασιών επικύρωσης ανεπίσημων 
και άτυπων μορφών μάθησης, σε εθνικό επίπεδο. 

 Ο αντίκτυπος στους κύριους στόχους του ΕΠΕΠ, δηλαδή η αύξηση της διά βίου 
μάθησης και της κινητικότητας εργαζομένων και εκπαιδευόμενων, δεν μπορεί να 
καταστεί επαρκώς ορατός αυτήν τη στιγμή. Πρώτον, είναι ακόμη (περίπου 4 χρόνια μετά 
τη σύσταση) σχετικά νωρίς για να διαπιστωθεί ο αντίκτυπος και υπάρχουν μόνο 
ανεπίσημα αποδεικτικά στοιχεία, όπως χώρες όπου τα πλαίσια επαγγελματικών 
προσόντων διευκολύνουν την επικύρωση της προηγούμενης μάθησης και καθιστούν τα 
εθνικά συστήματα συγκρίσιμα. Δεύτερον, λόγω έλλειψης προόδου όσον αφορά τα 
προβλεπόμενα αποτελέσματα, εξακολουθεί να αμφισβητείται κατά πόσο θα υπάρξει 
πλήρης αντίκτυπος βραχυπρόθεσμα.  

Συμπεράσματα 

Η εφαρμογή της σύστασης σχετικά με το ΕΠΕΠ συνιστά ένα αναγνωρισμένου κύρους, 
σφαιρικό και γεμάτο προκλήσεις ευρωπαϊκό έργο, που απαιτεί μεγάλη δέσμευση από τους 
ενδιαφερόμενους φορείς σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο. Αναλύοντας τη συνάφεια, την 
υλοποίηση και τα πρώτα αποτελέσματα του έργου αυτού, μπορεί να συναχθεί ότι η 
εφαρμογή της σύστασης σχετικά με το ΕΠΕΠ μπορεί να θεωρηθεί ένα παράδειγμα επιτυχούς 
ΑΜΣ. 
Ωστόσο, μπορούν να συναχθούν τα ακόλουθα καίρια συμπεράσματα, τα οποία 
αναφέρουν ορισμένες σοβαρές προκλήσεις και τεχνικά ζητήματα που θα μπορούσαν να 
απειλήσουν την πλήρη και αξιόπιστη εφαρμογή της σύστασης σχετικά με το ΕΠΕΠ.  

 Δεν υπάρχει σαφής σύνδεση μεταξύ του ΕΠΕΠ και των στόχων της ΕΕ που 
έχουν θεσπιστεί στα πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και του ΕΚ 2020. 
Πρέπει να επεξηγηθεί καλύτερα ο τρόπος με τον οποίο το ΕΠΕΠ θα συμβάλει στην 
επίτευξη αυτών των στόχων (π.χ. σχετικά με τη συμμετοχή στη διά βίου μάθηση).  

 Διαπιστώνεται έλλειψη συμμετοχής άλλων ΓΔ οι οποίες θα πρέπει να έχουν εκ 
φύσεως συμφέρον από την υλοποίηση του ΕΠΕΠ (δηλ. η ΓΔ EMPL και η ΓΔ MARKT). 
Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να αναπτυχθεί περαιτέρω προκειμένου να ενισχυθεί ο 
προσανατολισμός του ΕΠΕΠ στην αγορά εργασίας. 

 Διαπιστώθηκαν διαφορές μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά το σημείο 
εκκίνησης. Ορισμένα κράτη μέλη είχαν ήδη θεσπίσει εδώ και καιρό πλαίσια, ενώ άλλα 
έπρεπε ακόμη να συζητήσουν και να εφαρμόσουν τις βασικές αρχές. Αυτή η 
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διαφορά στα αρχικά στάδια επηρέασε την πρόοδο που σημειώθηκε σε σχέση 
με την εφαρμογή της σύστασης σχετικά με το ΕΠΕΠ και τη δημιουργία ΕθΠΕΠ. 

 Υπάρχει σαφώς ασυμφωνία μεταξύ του συστήματος πέντε επιπέδων που βασίζεται 
σε μεταβλητές εισερχόμενων της οδηγίας 2005/06 σχετικά με την αναγνώριση 
των επαγγελματικών προσόντων και του συστήματος οκτώ επιπέδων του ΕΠΕΠ 
που βασίζεται στα αποτελέσματα. Συνιστάται η ευθυγράμμιση αυτών των δύο 
συστημάτων.  

 Ορισμένα κράτη μέλη αντιμετωπίζουν δυσκολίες κατά τη διαδικασία αναφοράς 
(πρώτη προθεσμία σχετικά με την αναφορά των εθνικών συστημάτων στα 
επίπεδα ΕΠΕΠ). Οι δυσκολίες αυτές αφορούν κυρίως: 

o την αιτιολόγηση της σύνδεσης μεταξύ των περιγραφικών δεικτών επιπέδου 
του εθνικού συστήματος/πλαισίου και του ΕΠΕΠ, 

o την περιορισμένη πρόοδο όσον αφορά την εφαρμογή της προσέγγισης που 
βασίζεται στα μαθησιακά αποτελέσματα,  

o τον προσδιορισμό της θέσης ορισμένων επαγγελματικών προσόντων εντός 
του ΕθΠΕΠ και, κατά συνέπεια, την αναφορά τους στο ΕΠΕΠ (χαρακτηριστικό 
παράδειγμα είναι η συζήτηση σχετικά με τον προσδιορισμό της θέσης του 
απολυτηρίου που παρέχει πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση), 

o υπάρχει έλλειψη θεσπισμένων διαδικασιών επικύρωσης ανεπίσημων και 
άτυπων μορφών μάθησης, 

o διαφορές μεταξύ της ΕΕΚ και της ΤΕ, που παρεμποδίζουν τη διαπερατότητα 
και τη μείωση των παραδοσιακών φραγμών μεταξύ των δύο υποσυστημάτων, 

o ο τρόπος με τον οποίο η παροχή μάθησης εκτός του επίσημου τομέα 
(ανεπίσημες και άτυπες μορφές μάθησης) περιλαμβάνεται στα εθνικά πλαίσια 
και συνδέεται με αυτά, 

o ανεπαρκής προσοχή για την ενίσχυση πλαισίων και συστημάτων 
επαγγελματικών προσόντων με διαφανείς διαδικασίες προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η ευθυγράμμιση της ποιότητας με την προσέγγιση που βασίζεται 
στα μαθησιακά αποτελέσματα.  

 Φαίνεται δύσκολο να επιτευχθεί η συμμετοχή ενδιαφερόμενων φορέων εκτός 
του τομέα επίσημης εκπαίδευσης και, πιο συγκεκριμένα, των τελικών δικαιούχων 
(κοινωνικοί εταίροι και πολίτες). Σημαντική πρόκληση είναι και η συμμετοχή της 
πλευράς που σχετίζεται με την αγορά εργασίας, καθώς υπάρχει έλλειψη 
ενδιαφέροντος από την πλευρά των εργοδοτών, οι οποίοι σε ορισμένες χώρες 
θεωρούν ότι το ΕΠΕΠ/ΕθΠΕΠ δεν τους αφορά. Κάτι τέτοιο συνιστά σοβαρή απειλή για 
τον διάλογο μεταξύ της εκπαίδευσης και της πλευράς που σχετίζεται με την αφορά 
εργασίας, για την επιδιωκόμενη αμοιβαία ιδιοκτησία των ΕθΠΕΠ και για τον ρόλο που 
πρόκειται να αναλάβουν αυτά τα πλαίσια σε σχέση με την αγορά εργασίας. 

 Πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένων αυτών που περάτωσαν την έκθεσή τους 
σχετικά με την αναφορά, δεν έχουν καν αρχίσει να επεξεργάζονται διαδικασίες 
προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι μια αναφορά στο κατάλληλο επίπεδο ΕΠΕΠ θα 
συμπεριλαμβάνεται σε κάθε νέο επαγγελματικό προσόν και έγγραφο Europass 
(δεύτερη προθεσμία). 

 Η αναφορά των διεθνών επαγγελματικών προσόντων αποτελεί κατά κάποιο 
τρόπο μια δοκιμή για το πόσο συγκρίσιμα είναι τα ΕθΠΕΠ. Το βασικό ερώτημα είναι 
κατά πόσο τα επαγγελματικά προσόντα, χωρίς συντονισμένες δράσεις, θα 
τοποθετούνται στα ίδια επίπεδα ΕΠΕΠ από όλες τις χώρες.  
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Συνεπεία όλων των προαναφερομένων ζητημάτων, η πλήρης και αξιόπιστη υλοποίηση του 
ΕΠΕΠ θα μπορούσε να τεθεί σε κίνδυνο από την έλλειψη αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Η 
διαφορά στον τρόπο με τον οποίο οι χώρες αντιμετωπίζουν την υλοποίηση θα μπορούσε να 
ζημιώσει την εμπιστοσύνη των κρατών μελών στην υλοποίηση του ΕΠΕΠ σε χώρες εκτός της 
δικής τους. Για την αύξηση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης, πρώτη προτεραιότητα είναι η 
συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων φορέων στην υλοποίηση. Κάτι τέτοιο μπορεί να 
επιτευχθεί πλήρως με την εφαρμογή του δεύτερου σταδίου της διαδικασίας αναφοράς: 
προσδιορισμός του επιπέδου του ΕΠΕΠ σε κάθε νέο επαγγελματικό προσόν. Δίνεται ώθηση 
για την ανάπτυξη πλαισίων επαγγελματικών προσόντων, αλλά σύντομα θα χαθεί όταν στις 
συζητήσεις συμμετέχουν μόνο υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής υψηλού επιπέδου και καλά 
ενημερωμένοι ενδιαφερόμενοι φορείς και όχι το ευρύτερο κοινό. Επομένως, η ολοκλήρωση 
του δεύτερου σταδίου αναφοράς, η έναρξη πρακτικών συζητήσεων σε «βασικό επίπεδο» 
σχετικά με το έργο και τη λειτουργία του ΕΠΕΠ θα πρέπει να αποτελεί τον πρωταρχικό στόχο 
κατά το προσεχές έτος μέχρι τον Απρίλιο του 2013. Χάρη σε αυτό το δεύτερο στάδιο θα 
μπορεί το ΕΠΕΠ να αρχίσει να έχει αντίκτυπο, καθώς τότε μόνο θα είναι ορατό, θα 
χρησιμοποιείται και θα συζητείται από τους τελικούς χρήστες, οι οποίοι το αξιοποιούν και 
ενισχύουν τα αποτελέσματα και τον αντίκτυπο του ΕΠΕΠ. 

Συστάσεις 

Οι ακόλουθες συστάσεις για περαιτέρω δράση μπορούν να παρουσιαστούν στους διάφορους 
ενδιαφερόμενους φορείς. 

Προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλα ευρωπαϊκά 
όργανα: 

 Συνιστάται να συνεχιστεί η εντολή της ΣΟ ΕΠΕΠ μετά τον Απρίλιο του 2013, 
δεδομένης της συνάφειας της υλοποίησης του ΕΠΕΠ για τη μελλοντική ευρωπαϊκή 
αγορά εργασίας και το εκπαιδευτικό σύστημα, της παγκόσμιας τάσης για ανάπτυξη 
πλαισίων επαγγελματικών προσόντων, των προσπαθειών που πραγματοποιήθηκαν σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο και σε επίπεδο κρατών μελών για την οικοδόμηση αμοιβαίας 
εμπιστοσύνης στο εθνικό πλαίσιο ή σύστημα επαγγελματικών προσόντων καθενός εξ 
αυτών· και, τέλος, της απόδοσης που έχει ήδη επιτευχθεί και αποτρέπει τη 
στασιμότητα της διαδικασίας.  

 Συνιστάται, κατά τη νέα περίοδο, το ΕΠΕΠ να αποτελέσει λιγότερο μια εκπαιδευτική 
ατζέντα και περισσότερο μια ατζέντα καθοδηγούμενη από την αγορά 
εργασίας, συμπεριλαμβάνοντας έναν εντονότερο διάλογο μεταξύ των εκπαιδευτικών 
φορέων και των ενδιαφερόμενων φορέων της αγοράς εργασίας. Κάτι τέτοιο δεν θα 
συμβεί ξαφνικά, αλλά κατά το υπόλοιπο της τρέχουσας περιόδου, πρέπει να 
σημειωθεί ουσιαστική πρόοδος σε σχέση με το δεύτερο βήμα αναφοράς και 
μετριασμού των κύριων φραγμών. 

 Η αξιολόγηση, την οποία πρέπει να πραγματοποιήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά την 
περίοδο 2008-2013, θα πρέπει να περιλαμβάνει μια αναδρομική άποψη, αλλά 
κυρίως μια προορατική άποψη σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να 
βελτιωθεί το ΕΠΕΠ όσον αφορά τον σχεδιασμό και την υλοποίησή του ώστε να 
σχετίζεται περισσότερο με την πλευρά της αγοράς εργασίας και να έχει μεγαλύτερο 
αντίκτυπο.  

 Συνιστάται να διευκρινιστεί καλύτερα ο τρόπος με τον οποίο το ΕΠΕΠ 
συμβάλει στην επίτευξη των βασικών στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 
2020» και του ΕΚ 2020 (διά βίου μάθηση και κινητικότητα εργαζομένων και 
εκπαιδευόμενων), ορίζοντας με μεγαλύτερη σαφήνεια ενδιάμεσους στόχους (όπως η 
εφαρμογή της προσέγγισης που βασίζεται στα μαθησιακά αποτελέσματα, η ανάπτυξη 
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συστημάτων ποιότητας και η ανάπτυξη διαδικασιών επικύρωσης ανεπίσημων και 
άτυπων μορφών μάθησης).  

 Συνιστάται, σε επίπεδο ΕΕ, να ενισχυθεί η συμμετοχή άλλων ΓΔ (ΓΔ EMPL και ΓΔ 
MARKT) προκειμένου να υποστηριχθεί η μετάβαση από μια εκπαιδευτική ατζέντα σε 
μια ατζέντα καθοδηγούμενη περισσότερο από την αγορά εργασίας.  

 Συνιστάται η περαιτέρω ευθυγράμμιση ευρωπαϊκών εργαλείων και 
πρωτοβουλιών και κυρίως η εξάλειψη των ασυμφωνιών μεταξύ του συστήματος 
πέντε επιπέδων που βασίζεται σε μεταβλητές εισερχόμενων της οδηγίας 2005/36 
σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων και του συστήματος 
οκτώ επιπέδων του ΕΠΕΠ που βασίζεται στα αποτελέσματα.  

 

Προς την ΣΟ ΕΠΕΠ και τα κράτη μέλη: 

 Συνιστάται να ενισχυθεί η εστίαση στο δεύτερο στάδιο αναφοράς 
(προσδιορίζοντας το κατάλληλο επίπεδο ΕΠΕΠ σε κάθε νέο επαγγελματικό προσόν, 
πιστοποιητικό και έγγραφο Europass). 

 Συνιστάται να συμφωνηθεί το χρονοδιάγραμμα σχετικά με το δεύτερο στάδιο 
αναφοράς, να καταρτιστούν και να διανεμηθούν κατευθυντήριες γραμμές και, 
τέλος, εμπειρίες και ορθές πρακτικές σε σχέση με το δεύτερο στάδιο να 
γίνουν αντικείμενο ανταλλαγής.  

 Συνιστάται η περαιτέρω ανάπτυξη και εφαρμογή της προσέγγισης που 
βασίζεται στα μαθησιακά αποτελέσματα και κατάλληλων διαδικασιών 
επικύρωσης ανεπίσημων και άτυπων μορφών μάθησης.  

 Συνιστάται η ενίσχυση της εστίασης στη δημιουργία συστημάτων διασφάλισης 
ποιότητας για όλους τους εκπαιδευτικούς τομείς, λαμβάνοντας υπόψη την 
προσέγγιση που βασίζεται στα μαθησιακά αποτελέσματα έναντι των επαγγελματικών 
προσόντων. 

Προς τα κράτη μέλη και τους ενδιαφερόμενους φορείς σε επίπεδο κρατών 
μελών: 

 Συνιστάται η αύξηση της συμμετοχής των ενδιαφερόμενων φορέων της αγοράς 
εργασίας για να ενισχυθεί η δέσμευση, να δημιουργηθεί αίσθημα ιδιοκτησίας του 
ΕθΠΕΠ/ΕΠΕΠ στους τελικούς δικαιούχους (πολίτες, εργαζόμενους και εργοδότες) και, 
τέλος, να ενισχυθεί ο διάλογος μεταξύ του εκπαιδευτικού τομέα και των 
ενδιαφερόμενων φορέων από την πλευρά της αγοράς εργασίας. 

 Συνιστάται να καταβληθούν προσπάθειες σχετικά με το δεύτερο στάδιο 
αναφοράς: προσδιορισμός του επιπέδου του ΕΠΕΠ σε κάθε νέο επαγγελματικό 
προσόν και έναρξη πρακτικών συζητήσεων σε «βασικό επίπεδο» σχετικά με το 
έργο και τη λειτουργία του ΕΠΕΠ.  

 Συνιστάται να αυξηθεί η διαφάνεια σχετικά με τον τρόπο σύνδεσης των 
επιπέδων για τους τελικούς δικαιούχους, κοινοποιώντας καλύτερα το ΕΠΕΠ 
στους τελικούς δικαιούχους. 

 Συνιστάται η περαιτέρω οικοδόμηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας που 
βασίζονται στα μαθησιακά αποτελέσματα για όλους τους εκπαιδευτικούς 
τομείς (διερευνώντας την πιθανότητα ενός συστήματος διασφάλισης ποιότητας). 

 Συνιστάται να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για την επικύρωση 
ανεπίσημων και άτυπων μορφών μάθησης, καθώς και να τοποθετηθεί η μάθηση 
εκτός του επίσημου εκπαιδευτικού τομέα στο ΕθΠΕΠ.  


