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ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ.     /2004/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της

σχετικά µε το ενιαίο κοινοτικό πλαίσιο για τη διαφάνεια των

επαγγελµατικών προσόντων και ικανοτήτων

(Europass)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη :

τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ιδίως τα άρθρα 149 και 150,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής 1,

τη γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών 2,

αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης 3,

                                                
1 ΕΕ C
2 ΕΕ C 121, 30.4.2004, σ. 10.
3 Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 22ας Απριλίου 2004 (δεν έχει ακόµη δηµοσιευθεί

στην Επίσηµη Εφηµερίδα), κοινή θέση του Συµβουλίου της                           (δεν έχει ακόµη
δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
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Εκτιµώντας τα εξής :

(1) Η βελτίωση της διαφάνειας των επαγγελµατικών προσόντων και ικανοτήτων θα διευκολύνει

την κινητικότητα σε ολόκληρη την Ευρώπη όσον αφορά τη δια βίου µάθηση και

κατ� επέκταση θα συµβάλει στην ανάπτυξη της εκπαίδευσης και κατάρτισης υψηλής

ποιότητας και θα διευκολύνει την κινητικότητα για επαγγελµατικούς σκοπούς µεταξύ χωρών

και µεταξύ διαφόρων κλάδων.

(2) Το σχέδιο δράσης για την κινητικότητα 1 που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Νίκαιας

στις 7 έως 9 ∆εκεµβρίου 2000 και η σύσταση 2001/613/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

και του Συµβουλίου της 10ης Ιουλίου 2001 για την ενδοκοινοτική κινητικότητα των

σπουδαστών, των επιµορφωµένων ατόµων, των εθελοντών, των εκπαιδευτικών και των

εκπαιδευτών 2, συνιστούσαν τη γενίκευση της χρήσης δικαιολογητικών εγγράφων για τη

διαφάνεια των επαγγελµατικών προσόντων και ικανοτήτων, µε σκοπό τη δηµιουργία ενός

ευρωπαϊκού χώρου επαγγελµατικών προσόντων. Tο σχέδιο δράσης της Επιτροπής για τις

δεξιότητες και την κινητικότητα υποστήριζε την ανάπτυξη και ενίσχυση µέσων για τη

βελτίωση της διαφάνειας και της δυνατότητας µεταφοράς των επαγγελµατικών προσόντων µε

σκοπό τη διευκόλυνση της κινητικότητας στο πλαίσιο του ίδιου αλλά και διαφορετικών

κλάδων. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Βαρκελώνης στις 15 και 16 Μαΐου 2002 ζήτησε την

ανάληψη περαιτέρω δράσης για την εισαγωγή µέσων που θα στοχεύουν στη βελτίωση της

διαφάνειας των διπλωµάτων και των επαγγελµατικών προσόντων. Το Συµβούλιο, µε τα

ψηφίσµατά του της 3ης Ιουνίου 2002 σχετικά µε τις δεξιότητες και την κινητικότητα 3, και

της 27ης Ιουνίου 2002 για τη δια βίου µάθηση 4, ζήτησε την ενίσχυση της συνεργασίας µε

σκοπό, µεταξύ άλλων, τη διαµόρφωση πλαισίου για τη διαφάνεια και την αναγνώριση που θα

βασίζεται στα υπάρχοντα µέσα.

                                                
1 EE C 371, 23.12.2000, σ. 4.
2 ΕΕ L 215, 9.8.2001, σ. 30.
3 ΕΕ C 162, 6.7.2002, σ. 1.
4 ΕΕ C 163, 9.7.2002, σ. 1.
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(3) Το Συµβούλιο, µε το ψήφισµα της 19ης ∆εκεµβρίου 2002 σχετικά µε την προαγωγή της

ενισχυµένης ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τοµέα της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και

κατάρτισης 1, ζήτησε την ανάληψη δράσης για την αύξηση της διαφάνειας στην

επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση µε την εφαρµογή και τον εξορθολογισµό των

εργαλείων και δικτύων ενηµέρωσης, συµπεριλαµβανοµένης της ενσωµάτωσης των

υπαρχόντων µέσων σε ενιαίο πλαίσιο. Το πλαίσιο αυτό θα πρέπει να συνίσταται σε φάκελο

εγγράφων µε κοινή ονοµασία και κοινό λογότυπο, να υποστηρίζεται δε από κατάλληλα

συστήµατα ενηµέρωσης και να προωθείται µέσω συνεχών ενεργειών προβολής σε ευρωπαϊκό

και εθνικό επίπεδο.

(4) Τα τελευταία χρόνια αναπτύχθηκαν, τόσο σε κοινοτικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, µία σειρά

µέσων µε σκοπό να βοηθήσουν τους ευρωπαίους πολίτες να γνωστοποιούν καλύτερα τα

επαγγελµατικά προσόντα και ικανότητές τους κατά την αναζήτηση θέσης εργασίας ή κατά

την υποβολή αίτησης συµµετοχής σε ένα πρόγραµµα µάθησης. Στα µέσα αυτά

περιλαµβάνονται το κοινό ευρωπαϊκό υπόδειγµα βιογραφικού σηµειώµατος (ΒΣ) που

προτάθηκε µε τη σύσταση 2002/236/ΕΚ της Επιτροπής της 11ης Μαρτίου 2002 2, το

συµπλήρωµα διπλώµατος που θεσπίστηκε από τη σύµβαση για την αναγνώριση των

επαγγελµατικών προσόντων όσον αφορά την τριτοβάθµια εκπαίδευση στον ευρωπαϊκό χώρο,

που συνάφθηκε στη Λισσαβόνα στις 11 Απριλίου 1997, το ευρωπαϊκό βιβλιάριο κατάρτισης

«Europass-Κατάρτιση» που καθιερώθηκε µε την απόφαση 1999/51/EΚ του Συµβουλίου, της

21ης ∆εκεµβρίου 1998, για την προώθηση ευρωπαϊκών περιόδων εναλλασσόµενης

κατάρτισης, συµπεριλαµβανοµένης της µαθητείας 3, το συµπλήρωµα πιστοποιητικού και το

ευρωπαϊκό χαρτοφυλάκιο γλωσσοµάθειας που θεσπίστηκε από το Συµβούλιο της Ευρώπης.

Τα µέσα αυτά θα πρέπει να ενσωµατωθούν στο ενιαίο πλαίσιο.

                                                
1 ΕΕ C 13, 18.1.2003, σ. 2.
2 ΕΕ L 79, 22.3.2002, σ. 66.
3 ΕΕ L 17, 22.1.1999, σ. 45.
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(5) Το ενιαίο πλαίσιο θα πρέπει να µπορεί µελλοντικά να περιλάβει και άλλα έγγραφα τα οποία

συνάδουν µε το σκοπό του, αφού θεσπιστούν και αρχίσουν να λειτουργούν η δοµή

εφαρµογής και οι διαδικασίες. Ειδικότερα, το ενιαίο πλαίσιο θα µπορούσε εν συνεχεία να

διευρυνθεί µε σκοπό να περιλάβει ένα µέσο καταγραφής των προσόντων των δικαιούχων

στον τοµέα της τεχνολογίας πληροφοριών.

(6) Η παροχή πληροφοριών και κατευθυντήριων γραµµών υψηλής ποιότητας συµβάλλει

σηµαντικά στη βελτίωση της διαφάνειας των επαγγελµατικών προσόντων και δεξιοτήτων.

Οι υφιστάµενες υπηρεσίες και δίκτυα διαδραµατίζουν ήδη αξιόλογο ρόλο, που µπορεί να

βελτιωθεί ακόµη περισσότερο µέσω στενότερης συνεργασίας µε σκοπό την ενίσχυση της

προστιθέµενης αξίας της κοινοτικής δράσης.

(7) Για τον λόγο αυτό επιβάλλεται η διασφάλιση της συνοχής και της συµπληρωµατικότητας

µεταξύ των ενεργειών που διεξάγονται στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης και άλλων

συναφών πολιτικών, µέσων και δράσεων. Μεταξύ των τελευταίων περιλαµβάνονται, σε

κοινοτικό επίπεδο, το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελµατικής Κατάρτισης

(CEDEFOP) που συστάθηκε µε τον κανονισµό (EΟΚ) αριθ. 337/75 του Συµβουλίου 1, το

Ευρωπαϊκό Ίδρυµα Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης που συστάθηκε µε τον κανονισµό

(EΟΚ) αριθ. 1360/90 2 και το Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο Υπηρεσιών Απασχόλησης (EURES) που

συστάθηκε µε την απόφαση 2003/8/EΚ της Επιτροπής της 23ης ∆εκεµβρίου 2002 για την

εφαρµογή του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1612/68 του Συµβουλίου όσον αφορά την

αντιστάθµιση προσφοράς και ζήτησης εργασίας 3. Αντιστοίχως, σε διεθνές επίπεδο, υπάρχει

το Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο Εθνικών Κέντρων Πληροφοριών στον τοµέα της Αναγνώρισης

Ακαδηµαϊκών Τίτλων (ENIC), που συστάθηκε από το Συµβούλιο της Ευρώπης και την

Unesco.

                                                
1 ΕΕ L 39, 13.2.1975, σ. 1. Κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε τον κανονισµό (EΚ)

αριθ. 1655/2003 (ΕΕ L 245, 29.9.2003, σ. 41).
2 ΕΕ L 131, 23.5.1990, σ. 1. Κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε τον κανονισµό

(ΕΚ) αριθ. 1648/2003 (ΕΕ L 245, 29.9.2003, σ. 22).
3 ΕΕ L 5, 10.1.2003, σ. 16.
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(8) Το έγγραφο Europass-Κατάρτιση που καθιερώθηκε µε την απόφαση 1999/51/ΕΚ θα πρέπει

συνεπώς να αντικατασταθεί από παρόµοιο έγγραφο ευρύτερης εµβέλειας, µε σκοπό την

καταγραφή όλων των περιόδων διεθνικής κινητικότητας που ολοκληρώθηκαν οπουδήποτε

στην Ευρώπη για σκοπούς µάθησης, σε οιοδήποτε επίπεδο και για οιοδήποτε αντικείµενο,

εφόσον πληρούν κατάλληλα ποιοτικά κριτήρια.

(9) Το Europass θα πρέπει να εφαρµοστεί µέσω εθνικών φορέων σύµφωνα µε το άρθρο 54,

παράγραφος 2, στοιχείο (γ), και παράγραφος 3, του κανονισµού (EΚ, Eυρατόµ) αριθ.

1605/2002 του Συµβουλίου της 25ης Ιουνίου 2002 για τη θέσπιση του δηµοσιονοµικού

κανονισµού που εφαρµόζεται στον γενικό προϋπολογισµό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 1.

(10) Θα πρέπει να επιτραπεί η συµµετοχή στις υπό προσχώρηση χώρες, στις µη κοινοτικές χώρες

µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου και στις υποψήφιες για προσχώρηση στην

Ευρωπαϊκή Ένωση χώρες, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις των πράξεων που διέπουν τις

σχέσεις της Κοινότητας µε τις χώρες αυτές. Οι υπήκοοι τρίτων χωρών που διαµένουν στην

Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει επίσης να µπορούν να επωφελούνται από το σύστηµα.

(11) Οι κοινωνικοί εταίροι διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο σε σχέση µε την παρούσα απόφαση

και θα πρέπει να συµµετέχουν στην εφαρµογή της. Η συµβουλευτική επιτροπή σε θέµατα

επαγγελµατικής κατάρτισης, που συστάθηκε µε την απόφαση 63/266/ΕΚ του Συµβουλίου της

2ας Απριλίου 1963 περί θεσπίσεως των γενικών αρχών για την εφαρµογή κοινής πολιτικής

επαγγελµατικής καταρτίσεως 2, η οποία απαρτίζεται από εκπροσώπους των κοινωνικών

εταίρων και των εθνικών αρχών των κρατών µελών, θα πρέπει να ενηµερώνεται τακτικά για

την εφαρµογή της παρούσας απόφασης. Οι κοινωνικοί εταίροι σε ευρωπαϊκό επίπεδο και οι

άλλοι ενδιαφερόµενοι, συµπεριλαµβανοµένων των φορέων εκπαίδευσης και κατάρτισης, θα

διαδραµατίσουν ρόλο ιδιαίτερης σηµασίας σε σχέση µε τις πρωτοβουλίες για τη διαφάνεια

που µπορούν να ενσωµατωθούν στο Europass σε εύθετο χρόνο.

                                                
1 EE L 248, 16.9.2002, σ. 1.
2 ΕΕ 63, 20.4.1963, σ. 1338.
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(12) ∆εδοµένου ότι ο στόχος της παρούσας απόφασης, δηλαδή η καθιέρωση ενιαίου κοινοτικού

πλαισίου για τη διαφάνεια των επαγγελµατικών προσόντων και ικανοτήτων, δεν µπορεί να

επιτευχθεί ικανοποιητικά από τα κράτη µέλη και µπορεί συνεπώς να επιτευχθεί καλύτερα σε

κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα µπορεί να λάβει µέτρα σύµφωνα µε την αρχή της

επικουρικότητας του άρθρου 5 της Συνθήκης. Σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας,

όπως ορίζεται στο ίδιο άρθρο, η παρούσα απόφαση δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για την

επίτευξη του στόχου αυτού.

(13) Τα µέτρα που είναι αναγκαία για την εφαρµογή της παρούσας απόφασης θα πρέπει να

θεσπιστούν σύµφωνα µε την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999,

για τον καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην

Επιτροπή 1,

(14) Η απόφαση 1999/51/EΚ θα πρέπει να καταργηθεί,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ :

Άρθρο 1

Αντικείµενο και πεδίο εφαρµογής

Με την παρούσα απόφαση θεσπίζεται ενιαίο κοινοτικό πλαίσιο για τη διαφάνεια των

επαγγελµατικών προσόντων και ικανοτήτων µέσω της δηµιουργίας προσωπικού συντονισµένου

φακέλου εγγράφων υπό την ονοµασία «Europass», τον οποίο µπορούν να χρησιµοποιούν οι πολίτες

σε εθελοντική βάση για να γνωστοποιούν και να παρουσιάζουν καλύτερα τα επαγγελµατικά

προσόντα και ικανότητές τους σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η χρήση του Europass ή οποιωνδήποτε

εγγράφων Europass δεν συνεπάγεται υποχρεώσεις ή δικαιώµατα άλλα από τα καθοριζόµενα µε την

παρούσα απόφαση.

                                                
1 ΕΕ L 184, 17.7.1999, σ. 23.
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Άρθρο 2

Τα έγγραφα Europass

Τα έγγραφα Europass είναι :

(α) το βιογραφικό σηµείωµα Εuropass (εφεξής, «ΒΣ Εuropass»), που προβλέπει το άρθρο 5,

(β) τα έγγραφα των άρθρων 6 έως 9,

(γ) τυχόν άλλα έγγραφα που εγκρίνει η Επιτροπή ως έγγραφα Europass, σύµφωνα µε τα κριτήρια

του Παραρτήµατος Ι και µε τη διαδικασία του άρθρου 4, παράγραφος 2.

Άρθρο 3

Κοινωνικοί εταίροι

Με την επιφύλαξη της διαδικασίας του άρθρου 4, παράγραφος 2, η Επιτροπή συµβουλεύεται τους

κοινωνικούς εταίρους και άλλους ενδιαφερόµενους σε ευρωπαϊκό επίπεδο, συµπεριλαµβανοµένων

των φορέων εκπαίδευσης και κατάρτισης.
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Άρθρο 4

∆ιαδικασία επιτροπής

1. Για τους σκοπούς του άρθρου 2, στοιχείο γ), η Επιτροπή επικουρείται, ανάλογα µε τη φύση

του οικείου εγγράφου, από την επιτροπή «Σωκράτης» ή/και την επιτροπή «Leonardo da Vinci», οι

οποίες συστάθηκαν αντίστοιχα µε την απόφαση αριθ. 253/2000/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

και του Συµβουλίου, της 24ης Ιανουαρίου 2000, για τη θέσπιση του δεύτερου σταδίου του

προγράµµατος κοινοτικής δράσης στον τοµέα της εκπαίδευσης «Σωκράτης» 1και την απόφαση

1999/382/ΕΚ του Συµβουλίου, της 26ης Απριλίου 1999, για τη θέσπιση του δευτέρου σταδίου του

κοινοτικού προγράµµατος δράσης στον τοµέα της επαγγελµατικής κατάρτισης «Leonardo da

Vinci» 2.

2. Όταν γίνεται µνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρµόζονται τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης

1999/468/ΕΚ, τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ίδιας απόφασης.

Άρθρο 5

ΒΣ Europass

Tο ΒΣ Europass προσφέρει στους πολίτες τη δυνατότητα να παρουσιάζουν µε σαφή και συνοπτικό

τρόπο πληροφορίες για το σύνολο των επαγγελµατικών προσόντων και ικανοτήτων τους. Το ΒΣ

Europass περιγράφεται στο παράρτηµα ΙΙ.

                                                
1 ΕΕ L 28, 3.2.2000 σ. 1. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε τον κανονισµό (ΕΚ)

αριθ. 885/2004 του Συµβουλίου (ΕΕ L 168, 1.5.2004. σ. 1).
2 ΕΕ L 146, 11.6.1999, σ. 33. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε τον κανονισµό (ΕΚ)

αριθ. 885/2004
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Άρθρο 6

Κινητικότητα Europass

Η κινητικότητα Εuropass καταγράφει τις περιόδους µάθησης που παρακολουθούν οι κάτοχοί του

σε χώρες πλην της δικής τους. Η κινητικότητα Εuropass περιγράφεται στο παράρτηµα ΙΙΙ.

Άρθρο 7

Συµπλήρωµα διπλώµατος Europass

Στο συµπλήρωµα διπλώµατος Εuropass παρέχονται πληροφορίες για τα τυπικά προσόντα του

κατόχου του στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. Το συµπλήρωµα διπλώµατος Europass περιγράφεται

στο παράρτηµα ΙV.

Άρθρο 8

Χαρτοφυλάκιο γλωσσοµάθειας Europass

Το χαρτοφυλάκιο γλωσσοµάθειας Europass παρέχει στους πολίτες την ευκαιρία να παρουσιάζουν

τις γλωσσικές τους γνώσεις. Το χαρτοφυλάκιο γλωσσοµάθειας Europass περιγράφεται στο

παράρτηµα V.

Άρθρο 9

Συµπλήρωµα πιστοποιητικού Europass

Στο συµπλήρωµα πιστοποιητικού Europass περιγράφονται οι ικανότητες και τα επαγγελµατικά

προσόντα που αντιστοιχούν σε πιστοποιητικό επαγγελµατικής κατάρτισης. Το συµπλήρωµα

πιστοποιητικού Europass περιγράφεται στο παράρτηµα VΙ.
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Άρθρο 10

Το Europass στο διαδίκτυο

Για την εφαρµογή της παρούσας απόφασης, η Επιτροπή συνεργάζεται µε τις αρµόδιες εθνικές

αρχές µε σκοπό τη δηµιουργία και διαχείριση συστήµατος ενηµέρωσης Europass µέσω του

διαδικτύου, η διαχείριση του οποίου γίνεται εν µέρει σε κοινοτικό επίπεδο και εν µέρει σε εθνικό

επίπεδο. Το σύστηµα ενηµέρωσης για την υποστήριξη του πλαισίου Europass καθορίζεται στο

παράρτηµα VIΙ.

Άρθρο 11

Εθνικά Κέντρα Europass

1. Κάθε κράτος µέλος είναι υπεύθυνο για την εφαρµογή της παρούσας απόφασης σε εθνικό

επίπεδο. Προς τον σκοπό αυτό, κάθε κράτος µέλος συγκροτεί Εθνικό Κέντρο Europass (ΕΚΕ), το

οποίο είναι υπεύθυνο για τον συντονισµό, σε εθνικό επίπεδο, όλων των δραστηριοτήτων που

περιλαµβάνονται στην παρούσα απόφαση και το οποίο αντικαθιστά ή αναπτύσσει, κατά περίπτωση,

τους υπάρχοντες φορείς που αναλαµβάνουν επί του παρόντος παρόµοιες δραστηριότητες.

Ιδρύεται ευρωπαϊκό δίκτυο Εθνικών Κέντρων Europass, οι δραστηριότητες του οποίου

συντονίζονται από την Επιτροπή.

2. Τα ΕΚΕ :

(α) συντονίζουν, σε συνεργασία µε τους αρµόδιους εθνικούς φορείς, τις δραστηριότητες που

σχετίζονται µε τη διάθεση ή την έκδοση εγγράφων Europass ή, κατά περίπτωση, διεξάγουν

τις δραστηριότητες αυτές·
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(β) θεσπίζουν και διαχειρίζονται το εθνικό σύστηµα πληροφόρησης, σύµφωνα µε το άρθρο 10·

(γ) προωθούν τη χρήση του Europass, µεταξύ άλλων µέσω διαδικτυακών υπηρεσιών·

(δ) διασφαλίζουν, σε συνεργασία µε τους αρµόδιους εθνικούς φορείς, ότι τίθενται στη διάθεση

του κάθε πολίτη επαρκείς πληροφορίες και οδηγίες σχετικά µε το Europass και τα έγγραφά

του·

(ε) διευκολύνουν την παροχή πληροφοριών και οδηγιών που αφορούν τις ευκαιρίες µάθησης που

προσφέρονται σε ολόκληρη την Ευρώπη, τη διάρθρωση των συστηµάτων εκπαίδευσης και

κατάρτισης και άλλα θέµατα που συνδέονται µε την κινητικότητα για σκοπούς µάθησης,

ιδίως µέσω στενής συνεργασίας µε τις αρµόδιες κοινοτικές και εθνικές υπηρεσίες, και τους

παρέχουν , όπου χρειάζεται, εισαγωγικό οδηγό στην κινητικότητα·

(στ) διαχειρίζονται σε εθνικό επίπεδο την κοινοτική χρηµατοδοτική στήριξη για όλες τις

δραστηριότητες που περιλαµβάνονται στην παρούσα απόφαση·

(ζ) συµµετέχουν στο ευρωπαϊκό δίκτυο ΕΚΕ.

3. Κάθε ΕΚΕ ενεργεί ως εθνικός οργανισµός επιφορτισµένος µε εκτελεστικά καθήκοντα

σύµφωνα µε το άρθρο 54, παράγραφος 2, στοιχείο (γ), καθώς και παράγραφος 3, του

κανονισµού (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 1605/2002.
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Άρθρο 12

Κοινές υποχρεώσεις της Επιτροπής και των κρατών µελών

Η Επιτροπή και τα κράτη µέλη:

(α) εξασφαλίζουν τη διεξαγωγή επαρκών δραστηριοτήτων προβολής και ενηµέρωσης σε

κοινοτικό και εθνικό επίπεδο, µεριµνώντας µεταξύ άλλων για τους πολίτες, τους φορείς

εκπαίδευσης και κατάρτισης και τους κοινωνικούς εταίρους, καθώς και για τις επιχειρήσεις

συµπεριλαµβανοµένων των ΜΜΕ, στηρίζοντας και ενσωµατώνοντας όπου κρίνεται σκόπιµο

τις δράσεις των ΕΚΕ·

(β) διασφαλίζουν την προσήκουσα συνεργασία, στο κατάλληλο επίπεδο, µε συναφείς υπηρεσίες

και συγκεκριµένα µε το δίκτυο EURES και άλλες υπηρεσίες της Κοινότητας·

(γ) λαµβάνουν µέτρα για την παροχή ίσων ευκαιριών, ιδίως µέσω της µεγαλύτερης

ευαισθητοποίησης όλων των ενδιαφερόµενων ·

(δ) διασφαλίζουν τη συµµετοχή όλων των ενδιαφερόµενων φορέων, συµπεριλαµβανοµένων των

ιδρυµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης και των κοινωνικών εταίρων στην εφαρµογή της

παρούσας απόφασης·

(ε) εξασφαλίζουν ότι σε όλες τις δραστηριότητες που σχετίζονται µε την εφαρµογή της

παρούσας απόφασης τηρούνται πλήρως οι οικείες κοινοτικές και εθνικές διατάξεις όσον

αφορά την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής

ζωής.
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Άρθρο 13

Υποχρεώσεις της Επιτροπής

1. Η Επιτροπή, σε συνεργασία µε τα κράτη µέλη, διασφαλίζει τη συνολική συνοχή των

δραστηριοτήτων που σχετίζονται µε την εφαρµογή της παρούσας απόφασης µε άλλες συναφείς

κοινοτικές πολιτικές, µέσα και δράσεις, ιδίως στους τοµείς της εκπαίδευσης, της επαγγελµατικής

κατάρτισης, της νεολαίας, της απασχόλησης, της κοινωνικής ένταξης, της έρευνας και της

τεχνολογικής ανάπτυξης.

2. Η Επιτροπή εξασφαλίζει την τεχνογνωσία του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της

Επαγγελµατικής Κατάρτισης (CEDEFOP) στην εφαρµογή της παρούσας απόφασης, σύµφωνα µε

τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 337/75. Υπό τους ίδιους όρους και στους συναφείς τοµείς

οργανώνεται, υπό την αιγίδα της Επιτροπής, ο συντονισµός µε το Ευρωπαϊκό Ίδρυµα

Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης βάσει των διατάξεων του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1360/90.

3. Η Επιτροπή ενηµερώνει τακτικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο, καθώς και

άλλους αρµόδιους φορείς, ιδίως δε τη συµβουλευτική επιτροπή σε θέµατα επαγγελµατικής

κατάρτισης, σχετικά µε την εφαρµογή της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 14

Συµµετέχουσες χώρες

1. Στις δραστηριότητες που περιλαµβάνονται στην παρούσα απόφαση µπορούν να συµµετέχουν

οι προσχωρούσες χώρες καθώς και οι εξω-κοινοτικές χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου,

σύµφωνα µε τους όρους της συµφωνίας ΕΟΧ.
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2. Μπορούν επίσης να συµµετέχουν οι υποψήφιες προς προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση

χώρες σύµφωνα µε τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές συµφωνίες.

Άρθρο 15

Αξιολόγηση

Έως τις ............................ * και, κατόπιν, ανά τετραετία, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό

Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο έκθεση αξιολόγησης για την εφαρµογή της παρούσας απόφασης,

βάσει αξιολογήσεως από ανεξάρτητο φορέα.

Άρθρο 16

∆ηµοσιονοµικές διατάξεις

Οι ετήσιες πιστώσεις εγκρίνονται από την αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή εντός των ορίων

των δηµοσιονοµικών προοπτικών. Η διαχείριση των δαπανών που προκύπτουν από την παρούσα

απόφαση διενεργείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παραρτήµατος VIIΙ.

Άρθρο 17

Κατάργηση

Η απόφαση 1999/51/EΚ καταργείται.

                                                
* Τρία έτη µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης.
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Άρθρο 18

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2005.

Άρθρο 19

Αποδέκτες

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Λουξεµβούργο,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

___________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Κριτήρια για την καθιέρωση νέων εγγράφων Europass

σύµφωνα µε το άρθρο 2 στοιχείο γ)

Όλα τα νέα έγγραφα Europass θα πρέπει να πληρούν τα εξής στοιχειώδη κριτήρια:

1. Σκοπός: Τα έγγραφα Europass θα πρέπει να αποσκοπούν συγκεκριµένα στη βελτίωση της

διαφάνειας των προσόντων και των ικανοτήτων

2. Ευρωπαϊκή διάσταση: χωρίς να θίγεται ο προαιρετικός τους χαρακτήρας, τα έγγραφα

Europass θα πρέπει να έχουν δυνητική ισχύ σε όλα τα κράτη µέλη

3. Γλωσσική κάλυψη: τα υποδείγµατα των εγγράφων Europass θα πρέπει να είναι διαθέσιµα σε

όλες τουλάχιστον τις επίσηµες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

4. Σκοπιµότητα: τα έγγραφα Europass θα πρέπει να είναι κατάλληλα για πραγµατική διάδοση,

ενδεχοµένως από χορηγούντες φορείς, σε έντυπη και σε ηλεκτρονική µορφή.

_________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Βιογραφικό Σηµείωµα (ΒΣ Europass)

1. Περιγραφή

1.1. Tο ΒΣ Europass βασίζεται στο κοινό ευρωπαϊκό υπόδειγµα βιογραφικού σηµειώµατος (ΒΣ)

που προτείνεται µε τη σύσταση 2002/236/EK.

Παρέχει στους πολίτες υπόδειγµα για τη συστηµατική, χρονολογική και ευέλικτη παρουσίαση

των επαγγελµατικών τους προσόντων και ικανοτήτων. Παρέχονται ειδικές οδηγίες για

διάφορα πεδία του και έχει εκδοθεί δέσµη κατευθυντήριων γραµµών και παραδειγµάτων για

την παροχή βοήθειας στους πολίτες κατά τη συµπλήρωση του ΒΣ Europass τους.

1.2. Tο ΒΣ Europass περιλαµβάνει κατηγορίες για την παρουσίαση:

− πληροφοριών σχετικά µε προσωπικά θέµατα, γλωσσική επάρκεια, επαγγελµατική

εµπειρία και τυπικά προσόντα όσον αφορά την εκπαίδευση και κατάρτιση·

− των πρόσθετων ικανοτήτων του ατόµου, µε έµφαση στις τεχνικές, οργανωτικές,

καλλιτεχνικές και κοινωνικές δεξιότητες·

− πρόσθετων πληροφοριών που µπορούν να προστεθούν στο ΒΣ Europass µε τη µορφή

ενός ή περισσότερων παραρτηµάτων.
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1.3. Το ΒΣ Europass αποτελεί προσωπικό έγγραφο, περιέχει δε ατοµικές δηλώσεις που

συντάσσουν οι ίδιοι οι πολίτες.

1.4. Το υπόδειγµα είναι αρκετά αναλυτικό, αλλά κάθε πολίτης µπορεί να επιλέγει τα πεδία που

επιθυµεί να συµπληρώσει. Οι πολίτες που συµπληρώνουν το ηλεκτρονικό έντυπο - είτε

µεταφορτωµένο είτε σε απευθείας σύνδεση - πρέπει να έχουν την ευχέρεια να αφαιρούν τα

πεδία που δεν επιθυµούν να συµπληρώσουν. Για παράδειγµα, κάποιος που δεν αναφέρει το

φύλο του ή δεν διαθέτει ειδικές τεχνικές δεξιότητες θα πρέπει να µπορεί να αφαιρεί τα εν

λόγω πεδία, ώστε να µην εµφανίζονται κενά πεδία στην οθόνη ή στην έντυπη έκδοση.

1.5. Το ΒΣ Europass αποτελεί τον κεντρικό άξονα του Europass: ο φάκελος Europass δεδοµένου

πολίτη θα περιλαµβάνει το ΒΣ Εuropass συµπληρωµένο από τον ίδιο τον πολίτη και ένα ή

περισσότερα άλλα έγγραφα Europass, σύµφωνα µε το ιδιαίτερο εκπαιδευτικό και

επαγγελµατικό ιστορικό του εν λόγω πολίτη. Το ηλεκτρονικό έντυπο του ΒΣ Europass θα

πρέπει να καθιστά δυνατή τη δηµιουργία ζεύξεων από τα σηµεία του προς τα συναφή

έγγραφα Europass, για παράδειγµα από το σηµείο της εκπαίδευσης και κατάρτισης προς το

συµπλήρωµα διπλώµατος ή πιστοποιητικού.

1.6. Σύµφωνα µε το άρθρο 12 στοιχείο (ε), της παρούσας απόφασης, κατά τη διαχείριση του ΒΣ

Europass, ιδίως στην ηλεκτρονική µορφή του, λαµβάνονται πρόσφορα µέτρα από τις

αρµόδιες αρχές ώστε να διασφαλίζεται η πιστή τήρηση των σχετικών κοινοτικών και εθνικών

διατάξεων που αφορούν την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και την

προστασία της ιδιωτικής ζωής
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2. Κοινή δοµή του ΒΣ Europass

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται το υπόδειγµα δοµής και κειµένου του ΒΣ Europass.

Η παρουσίαση της έντυπης και της ηλεκτρονικής µορφής, καθώς και οι τροποποιήσεις της

διάρθρωσης και του κειµένου, θα συµφωνηθούν µεταξύ της Επιτροπής και των αρµοδίων

εθνικών αρχών.

Οι οδηγίες για τη συµπλήρωση του εγγράφου σηµειώνονται µε πλάγιους χαρακτήρες.

(Λογότυπο Europass)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕUROPASS

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ

Κάθε πολίτης επιλέγει ποια πεδία θα συµπληρώσει

Ονοµατεπώνυµο ΕΠΙΘΕΤΟ, µικρό(α) όνοµα(ονόµατα)

∆ιεύθυνση Οδός, αριθµός, Τ.Κ., πόλη, χώρα

Τηλέφωνο

Φαξ

∆ιεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας

Ιθαγένεια

Ηµεροµηνία γέννησης Ηµέρα, µήνας, έτος

Φύλο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

•  Ηµεροµηνίες (από - έως) Αναφέρετε ξεχωριστά κάθε σχετική θέση εργασίας που καταλάβατε,

αρχίζοντας από την πλέον πρόσφατη.

•  Επωνυµία και διεύθυνση εργοδότη

•  Είδος επιχείρησης ή κλάδου

•  Απασχόληση ή θέση

•  Κύριες δραστηριότητες και καθήκοντα
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EΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

•  Ηµεροµηνίες (από - έως) Αναφέρετε ξεχωριστά κάθε σχετικό κύκλο µαθηµάτων που έχετε

ολοκληρώσει, αρχίζοντας από τον πλέον πρόσφατο.

•  Επωνυµία και είδος φορέα εκπαίδευσης/κατάρτισης

•  Κύρια καλυπτόµενα θέµατα ή επαγγελµατικές δεξιότητες

•  Χορηγηθείς τίτλος επαγγελµατικών προσόντων

•  Ταξινόµηση σε εθνικό επίπεδο (αν υπάρχει)

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

Οι οποίες αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια του βίου και της σταδιοδροµίας αλλά δεν καλύπτονται

απαραιτήτως από επίσηµα πιστοποιητικά και διπλώµατα.

Μητρική γλώσσα:

Άλλες γλώσσες:

•  Κατανόηση

Ανάγνωση: Αναφέρετε επίπεδο: βλ. οδηγίες.

Κατανόηση προφορικού λόγου: Αναφέρετε επίπεδο: βλ. οδηγίες.

•  Προφορική έκφραση

Συνοµιλία: Αναφέρετε επίπεδο: βλέπε οδηγίες.

Παρουσίαση: Αναφέρετε επίπεδο: βλέπε οδηγίες.

•  Γραπτή έκφραση: Αναφέρετε επίπεδο: βλέπε οδηγίες.

Κοινωνικές δεξιότητες και ικανότητες

∆ιαβίωση και εργασία µε άλλα άτοµα, σε θέσεις όπου η επικοινωνία αποκτά µείζονα σηµασία και σε

καταστάσεις όπου αποκτά σηµασία η οµαδική εργασία (π.χ. πολιτιστικές δραστηριότητες και

αθλητισµός), σε πολυπολιτισµικά περιβάλλοντα, κλπ.



12242/1/04 REV 1 CZV/xl, ka 5
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ DG I    EL

Περιγράψτε τις αντίστοιχες ικανότητες και αναφέρατε πού αποκτήθηκαν.

Οργανωτικές δεξιότητες και ικανότητες

Συντονισµός και διοίκηση προσωπικού, συντονισµός και διαχείριση σχεδίων και προϋπολογισµών·

στην εργασία, σε εθελοντική εργασία (π.χ. πολιτιστικές δραστηριότητες και αθλητισµός) και στο σπίτι,

κλπ.

Περιγράψτε αυτές τις ικανότητες και αναφέρατε πού αποκτήθηκαν.

∆εξιότητες και ικανότητες σε θέµατα ηλεκτρονικών υπολογιστών

Επεξεργασία κειµένου και άλλες εφαρµογές, αναζήτηση σε βάσεις δεδοµένων, εξοικείωση µε το

∆ιαδίκτυο, προηγµένες δεξιότητες (προγραµµατισµός, κλπ.).

Περιγράψτε τις αντίστοιχες ικανότητες και αναφέρατε πού αποκτήθηκαν.

Τεχνικές δεξιότητες και ικανότητες

Όσον αφορά ειδικά είδη εξοπλισµού, µηχανήµατα κλπ. πλην των υπολογιστών.

Περιγράψτε τις αντίστοιχες ικανότητες και αναφέρατε πού αποκτήθηκαν.

Καλλιτεχνικές δεξιότητες και ικανότητες

Μουσική, συγγραφή, σχέδιο κ.α.

Περιγράψτε τις αντίστοιχες ικανότητες και αναφέρατε πού αποκτήθηκαν.

Άλλες δεξιότητες και ικανότητες

Ικανότητες που δεν αναφέρονται ανωτέρω

Περιγράψτε τις αντίστοιχες ικανότητες και αναφέρατε πού αποκτήθηκαν.

Άδεια(ες) οδήγησης

Αναφέρετε εάν είστε κάτοχος άδειας οδήγησης, και αν ναι, για ποια κατηγορία οχήµατος.

Πρόσθετες πληροφορίες

Αναφέρετε εδώ κάθε άλλη πληροφορία που µπορεί να παρουσιάζει ενδιαφέρον, π.χ. άτοµα που

µπορούν να ερωτηθούν, συστάσεις, κλπ.

Συνηµµένα

Αναφέρετε τα συνηµµένα έγγραφα, αν υπάρχουν.

______________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII

Κινητικότητα Europass

1. Περιγραφή

1.1. Η κινητικότητα Europass χρησιµεύει για την καταγραφή, βάσει κοινού ευρωπαϊκού

υποδείγµατος, των ευρωπαϊκών περιόδων µάθησης όπως ορίζονται στο σηµείο 1.2.

Πρόκειται για προσωπικό έγγραφο, στο οποίο καταγράφεται κάθε ευρωπαϊκή περίοδος

µάθησης που ολοκλήρωσε ο κάτοχός του, σκοπός του δε είναι να διευκολύνει τον κάτοχό του

να γνωστοποιεί καλύτερα τα οφέλη που αποκόµισε από τη συγκεκριµένη εµπειρία, ιδίως σε

επίπεδο ικανοτήτων.

1.2. Ως ευρωπαϊκή περίοδος µάθησης νοείται κάθε χρονικό διάστηµα διαµονής ενός ατόµου -

ανεξαρτήτως ηλικίας, επιπέδου εκπαίδευσης και επαγγελµατικής κατάστασης - σε µία άλλη

χώρα για σκοπούς µάθησης, και το οποίο:

α) είτε πραγµατοποιείται στο πλαίσιο κοινοτικού προγράµµατος στον τοµέα της

εκπαίδευσης και κατάρτισης,

β) είτε πληροί όλα τα ακόλουθα ποιοτικά κριτήρια:

− η περίοδος διαµονής σε άλλη χώρα πραγµατοποιείται στο πλαίσιο πρωτοβουλίας

µάθησης µε βάση τη χώρα προέλευσης του ατόµου που την παρακολουθεί,
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− ο οργανισµός που είναι αρµόδιος για την πρωτοβουλία µάθησης στη χώρα

προέλευσης (αποστέλλων οργανισµός) ορίζει από κοινού µε τον οργανισµό

υποδοχής και υποβάλλει στο Εθνικό Κέντρο Europass (ή σε φορέα που έχει

εξουσιοδοτηθεί να διαχειρίζεται την κινητικότητα Europass στη χώρα

προέλευσης, γραπτή συµφωνία σχετικά µε το περιεχόµενο, τους στόχους και τη

διάρκεια της ευρωπαϊκής περιόδου µάθησης, διασφαλίζοντας κατά τον τρόπο

αυτό την απαραίτητη γλωσσική υποστήριξη του ενδιαφεροµένου, ορίζει δε έναν

σύµβουλο στη χώρα υποδοχής, επιφορτισµένο µε τη στήριξη, ενηµέρωση,

καθοδήγηση και παρακολούθηση του ενδιαφεροµένου,

− όλες οι συµµετέχουσες χώρες θα πρέπει να είναι κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής

Ένωσης ή χώρες της ΕΖΕΣ ή του ΕΟΧ,

− όπου ενδείκνυται, ο αποστέλλων οργανισµός και ο οργανισµός υποδοχής

συνεργάζονται για να παρέχουν στον ενδιαφερόµενο όλες τις απαιτούµενες

πληροφορίες σχετικά µε την υγεία και την ασφάλεια στον τόπο εργασίας, την

εργατική νοµοθεσία, τα µέτρα για την ισότητα και άλλες διατάξεις σχετικές µε

την εργασία που ισχύουν στη χώρα υποδοχής.

1.3. Η κινητικότητα Europass συµπληρώνεται από τον αποστέλλοντα οργανισµό και τον

οργανισµό υποδοχής που συµµετέχουν στο σχέδιο κινητικότητας, στη γλώσσα που έχει

συµφωνηθεί µεταξύ αυτών και του ενδιαφεροµένου.
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Οι πολίτες που είναι κάτοχοι κινητικότητας Europass δικαιούνται να ζητήσουν τη µετάφρασή

του σε µία δεύτερη γλώσσα, η οποία µπορεί να είναι η γλώσσα του αποστέλλοντος

οργανισµού ή του οργανισµού υποδοχής ή µία τρίτη ευρωπαϊκή γλώσσα. Σε περίπτωση

τρίτης γλώσσας, την ευθύνη της µετάφρασης φέρει ο αποστέλλων οργανισµός.

1.4. Η κινητικότητα Europass περιλαµβάνει προσωπικά δεδοµένα (βλέπε κατωτέρω παράγραφο

2). Το ονοµατεπώνυµο του κατόχου της κινητικότητας Europass αποτελεί το µοναδικό

υποχρεωτικό προσωπικό δεδοµένο. Οι οργανισµοί που συµπληρώνουν την κινητικότητα

Europass µπορούν να συµπληρώνουν τα υπόλοιπα πεδία που αφορούν προσωπικά δεδοµένα

µόνο εφόσον έχει δώσει τη συγκατάθεσή του το ενδιαφερόµενο πρόσωπο.

Το πεδίο «Επαγγελµατικά προσόντα» δεν είναι υποχρεωτικό, επειδή αναγνωρίζεται το

γεγονός ότι η κάθε πρωτοβουλία εκπαίδευσης ή κατάρτισης δεν οδηγεί απαραιτήτως στην

απόκτηση τυπικών επαγγελµατικών προσόντων.

Κάθε ρύθµιση για τη συµπλήρωση της κινητικότητας Europass σε ηλεκτρονική µορφή - είτε

µεταφορτωµένου είτε σε απευθείας σύνδεση - θα πρέπει να επιτρέπει την αφαίρεση των µη

συµπληρωνόµενων πεδίων ώστε να µην εµφανίζονται κενά πεδία στην οθόνη ή στην έντυπη

έκδοση.

1.5. Το Εθνικό Κέντρο Europass είναι αρµόδιο να διασφαλίζει ότι:

− τα έγγραφα της κινητικότητας Europass εκδίδονται µε µοναδικό σκοπό την καταγραφή

ευρωπαϊκών περιόδων µάθησης,

− όλα τα έγγραφα της κινητικότητας Europass συµπληρώνονται σε ηλεκτρονική µορφή,

− όλα τα έγγραφα της κινητικότητας Europass παραδίδονται στους κατόχους τους και σε

έντυπη µορφή, βάσει αρχείου που δηµιουργείται για τον σκοπό αυτό σε συνεργασία µε

την Επιτροπή.
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1.6. Σύµφωνα µε το άρθρο 12, στοιχείο (ε), της παρούσας απόφασης, κατά τη διαχείριση της

κινητικότητας Europass, ιδίως στην ηλεκτρονική µορφή της, λαµβάνονται πρόσφορα µέτρα

από τις αρµόδιες αρχές ώστε να διασφαλίζεται η πιστή τήρηση των σχετικών κοινοτικών και

εθνικών διατάξεων που αφορούν την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και

την προστασία της ιδιωτικής ζωής.

2. Κοινό έντυπο κινητικότητας Europass

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται η διάρθρωση και το κείµενο της κινητικότητας

Europass. Η παρουσίαση της έντυπης και ηλεκτρονικής µορφής καθώς και οι τροποποιήσεις

της διάρθρωσης και του κειµένου θα συµφωνηθούν µεταξύ της Επιτροπής και των αρµοδίων

εθνικών αρχών.

Κάθε στοιχείο κειµένου είναι αριθµηµένο, ώστε να διευκολύνεται η ανεύρεσή του σε

πολύγλωσσο γλωσσάριο. Το κείµενο µε πλάγιους χαρακτήρες περιέχει οδηγίες για τη

συµπλήρωση του εγγράφου. Τα πεδία που σηµειώνονται µε αστερίσκο (*) δεν είναι

υποχρεωτικά.

(Λογότυπο Europass)

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ EUROPASS

(1) Η παρούσα κινητικότητα Europass εκδίδεται στο όνοµα του

(2) ονοµατεπώνυµο κατόχου

(3) από

(4) οργανισµός αρµόδιος για τη διοργάνωση της πρωτοβουλίας κατάρτισης στη χώρα προέλευσης

(5) Ηµεροµηνία έκδοσης (ηη/µµ/εεεε)

(6) Υπογραφή/σφραγίδα (υπογραφή και σφραγίδα του οργανισµού που εκδίδει το έγγραφο)
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(7) ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ

(8) Επώνυµο

(9) Όνοµα(-τα)

(10) Υπογραφή

(11) * ∆ιεύθυνση (Οδός και αριθµός, ταχυδροµικός κωδικός, πόλη, χώρα)

(12) * Επικοινωνία (π.χ. διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, τηλέφωνο)

(13) * Ηµεροµηνία γέννησης (ηη/µµ/εεεε)

(14) * Ιθαγένεια

(15) * Θέση για φωτογραφία

(16) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ

(17) Παρακολούθηση εκπαιδευτικής ή επιµορφωτικής πρωτοβουλίας κατά τη διάρκεια της οποίας

ολοκληρώθηκε µία ευρωπαϊκή περίοδος µάθησης

(18) * Επαγγελµατικά προσόντα (δίπλωµα, τίτλος ή άλλο πιστοποιητικό που αποτελεί την κατάληξη

της πρωτοβουλίας µάθησης, εάν υπάρχει)

(19) ∆ιάρκεια της ευρωπαϊκής περιόδου µάθησης

(20) Από ηη/µµ/εεεε έως ηη/µµ/εεεε

(21) Αναλυτικά στοιχεία του οργανισµού υποδοχής

(22) Ονοµατεπώνυµο και καθήκοντα του συµβούλου

(23) Περιεχόµενο της ευρωπαϊκής περιόδου µάθησης

(24) Στο σηµείο αυτό πρέπει να παρέχονται, κατά περίπτωση, κατάλληλες πληροφορίες σχετικά µε

την εκπαίδευση ή κατάρτιση που παρακολούθησε ο ενδιαφερόµενος ή την επαγγελµατική

εµπειρία που απέκτησε κατά τη διάρκεια της ευρωπαϊκής περιόδου µάθησης και, κατά

περίπτωση, σχετικά µε τις δεξιότητες και ικανότητες που απέκτησε και τη µέθοδο αξιολόγησης.
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(25) Στην περιγραφή πρέπει να επισηµαίνεται ο τρόπος µε τον οποίο η ευρωπαϊκή περίοδος µάθησης

βελτίωσε:

− την εξοικείωση του κατόχου µε τις τεχνικές δεξιότητες και ικανότητες που συνδέονται

άµεσα µε το συγκεκριµένο θεµατολογικό πεδίο της εκπαιδευτικής ή επιµορφωτικής

πρωτοβουλίας στην οποία συµµετείχε·

− τις γλωσσικές γνώσεις του κατόχου·

− τις κοινωνικές δεξιότητες και ικανότητες του κατόχου, συµπεριλαµβανοµένων ιδίως όσων

σχετίζονται µε διαπολιτισµικές εµπειρίες·

− τις οργανωτικές δεξιότητες και ικανότητες του κατόχου·

− τυχόν άλλες δεξιότητες και ικανότητες του κατόχου.

(26) Υπογραφές του οργανισµού υποδοχής και του κατόχου.

_________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV

Συµπλήρωµα διπλώµατος Europass

1. Περιγραφή

1.1. Το συµπλήρωµα διπλώµατος (Σ∆) Europass είναι έγγραφο που προσαρτάται στο δίπλωµα

τριτοβάθµιας εκπαίδευσης προκειµένου να διευκολύνεται η κατανόηση από τρίτους - κυρίως

πολίτες άλλης χώρας - του τι αντιπροσωπεύει το εν λόγω δίπλωµα όσον αφορά τις γνώσεις

και ικανότητες του κατόχου του.

Για τον σκοπό αυτό, το Σ∆ περιγράφει τη φύση, το επίπεδο, το γενικό πλαίσιο, το

περιεχόµενο και το καθεστώς των σπουδών που πραγµατοποιήθηκαν και ολοκληρώθηκαν µε

επιτυχία από τον κάτοχο του διπλώµατος στο οποίο προσαρτάται το Σ∆. Πρόκειται,

εποµένως, για προσωπικό έγγραφο, που αναφέρεται στον συγκεκριµένο κάτοχό του.

1.2. Το Σ∆ δεν αντικαθιστά το αρχικό δίπλωµα και δεν παρέχει δικαίωµα για την επίσηµη

αναγνώριση του αρχικού διπλώµατος από τις αρχές της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης άλλων

χωρών. Από την άλλη πλευρά, διευκολύνει την ορθή αξιολόγηση του αρχικού διπλώµατος

και κατ� επέκταση διευκολύνει την αναγνώρισή του από τις αρµόδιες αρχές ιδρυµάτων

τριτοβάθµιας εκπαίδευσης.

1.3. Το Σ∆ εκδίδεται από τις αρµόδιες εθνικές αρχές σύµφωνα µε το υπόδειγµα που έχει

εκπονήσει η κοινή οµάδα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Συµβουλίου της

Ευρώπης και της Unesco που το έθεσαν σε δοκιµή και το τελειοποίησαν. Το υπόδειγµα

διατίθεται στις επίσηµες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για ευέλικτο, µη

δεσµευτικό µέσο που έχει σχεδιαστεί για πρακτικούς καθαρά σκοπούς, µπορεί να

προσαρµόζεται στις τοπικές ανάγκες και υποβάλλεται σε τακτικές αναθεωρήσεις.
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1.4. Το Σ∆ περιλαµβάνει οκτώ σηµεία τα οποία: επιτρέπουν την αναγνώριση της ταυτότητας του

κατόχου του διπλώµατος (1) και του διπλώµατος αυτού καθαυτού (2), παρέχουν πληροφορίες

για το επίπεδο των αντιστοίχων προσόντων (3), το περιεχόµενο και τα εξαχθέντα

αποτελέσµατα (4) και τη χρησιµότητα των επαγγελµατικών προσόντων (5), επιτρέπουν την

παροχή περαιτέρω πληροφοριών (6), πιστοποιούν το συµπλήρωµα (7) και, τέλος, παρέχουν

πληροφορίες για το εθνικό σύστηµα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης (8). Πρέπει να παρέχονται

πληροφορίες και για τα οκτώ σηµεία. H µη παροχή πληροφοριών θα πρέπει να αιτιολογείται.

Οι θεσµικοί φορείς πρέπει να εφαρµόζουν για το Σ∆ την ίδια διαδικασία πιστοποίησης που

εφαρµόζουν για το ίδιο το δίπλωµα αυτό καθαυτό.

1.5. Σύµφωνα µε το άρθρο 12, στοιχείο (ε), της παρούσας απόφασης, κατά τη διαχείριση του Σ∆,

ιδίως το ηλεκτρονικό του αντίγραφο, λαµβάνονται πρόσφορα µέτρα από τις αρµόδιες αρχές

ώστε να διασφαλίζεται η απόλυτη τήρηση των συναφών κοινοτικών και εθνικών διατάξεων

που αφορούν την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της

ιδιωτικής ζωής.

2. Κοινή δοµή του Σ∆ Europass

Στον ακόλουθο πίνακα αναφέρεται το υπόδειγµα δοµής και κειµένου του Σ∆. Η παρουσίαση

της έντυπης και της ηλεκτρονικής µορφής θα συµφωνηθεί από τις αρµόδιες εθνικές αρχές.

(Λογότυπο Europass)

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

1. Στοιχεία ταυτότητας κατόχου διπλώµατος

1.1/1.2 Επίθετο / Όνοµα:

1.3 Ηµεροµηνία, Τόπος, Χώρα Γέννησης:

1.4 Αριθµός µητρώου ή κωδικός φοιτητή:
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2. Πληροφορίες που προσδιορίζουν δίπλωµα

2.1 Ονοµασία διπλώµατος (πλήρης, συντετµηµένη):

Ονοµασία τίτλου σπουδών (πλήρης, συντετµηµένη):

2.2 Κύριο(-α) πεδίο(-α) µελέτης για την απόκτηση του διπλώµατος:

2.3 Ονοµασία ιδρύµατος που απένειµε το δίπλωµα:

2.4 Ονοµασία ιδρύµατος αρµόδιου για την οργάνωση των σπουδών:

2.5 Γλώσσα(-ες) διδασκαλίας/εξετάσεων:

3. Πληροφορίες για το επίπεδο του διπλώµατος

3.1 Επίπεδο διπλώµατος:

3.2 Επίσηµη διάρκεια προγράµµατος:

3.3 Απαιτήσεις εισαγωγής:

4. Πληροφορίες για το περιεχόµενο των σπουδών και τα εξαχθέντα αποτελέσµατα

4.1 Καθεστώς σπουδών:

4.2 Απαιτήσεις προγράµµατος:

4.3 Αναλυτικές πληροφορίες προγράµµατος:

4.4 Σύστηµα βαθµολόγησης, οδηγίες κατανοµής βαθµολογίας

4.5 Συνολική κατάταξη:
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5. Πληροφορίες για τη χρησιµότητα του διπλώµατος

5.1 Πρόσβαση σε ανώτερο κύκλο σπουδών:

5.2 Επαγγελµατική ιδιότητα:

6. Πρόσθετες πληροφορίες

6.1 Πρόσθετες πληροφορίες:

6.2 Πηγές πρόσθετων πληροφοριών:

7. Πιστοποίηση του συµπληρώµατος

Το παρόν Συµπλήρωµα ∆ιπλώµατος αναφέρεται στα ακόλουθα αρχικά έγγραφα:

Επίσηµη σφραγίδα :

8. Πληροφορίες για το εθνικό σύστηµα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης:

8.1 Είδη Ιδρυµάτων και έλεγχος ιδρυµάτων:

8.2 Είδη προγραµµάτων και χορηγούµενοι τίτλοι σπουδών:

8.3 Έγκριση/Πιστοποίηση προγραµµάτων και τίτλων σπουδών:

8.4 Οργάνωση σπουδών:

8.4.1 Ολοκληρωµένα προγράµµατα «µακράς διάρκειας» (ενιαίου κύκλου): (Πτυχίο,

Magister Artium, Staatsprüfung):
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8.4.2 Προγράµµατα δύο κύκλων: (Bakkalaureus/Bachelor - Magister/Master):

8.5 Εξειδικευµένες µεταπτυχιακές σπουδές:

8.6 ∆ιδακτορικό:

8.7 Σύστηµα βαθµολογίας:

8.8 Πρόσβαση στην τριτοβάθµια εκπαίδευση:

8.9 Εθνικές πηγές πληροφοριών:

_________________



12242/1/04 REV 1 CZV/xl, ka 1
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V DG I    EL

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

Χαρτοφυλάκιο γλωσσοµάθειας Europass

1. Περιγραφή

1.1. Το χαρτοφυλάκιο γλωσσοµάθειας (ΧΓ) Europass, που αναπτύχθηκε από το Συµβούλιο της

Ευρώπης, είναι ένα έγγραφο στο οποίο οι σπουδαστές γλωσσών µπορούν να καταχωρούν τις

γλωσσικές τους γνώσεις και τις πολιτιστικές τους εµπειρίες και ικανότητες.

1.2. Το ΧΓ Europass έχει δύο λειτουργίες: την παιδαγωγική και τη δηλωτική.

Η πρώτη σχεδιάστηκε µε σκοπό την παροχή επιπλέον κινήτρων στους σπουδαστές γλωσσών

ώστε να βελτιώσουν την επικοινωνιακή τους ικανότητα σε διάφορες γλώσσες και να

επιδιώκουν την απόκτηση νέων διαπολιτιστικών εµπειριών µάθησης. Αποσκοπεί να βοηθήσει

τους σπουδαστές να καταγράφουν εκεί τους µαθησιακούς τους στόχους, να προγραµµατίζουν

τη µάθησή τους και να µαθαίνουν αυτόνοµα.

Σε ό,τι αφορά τη δηλωτική του λειτουργία, το ΧΓ στοχεύει στην τεκµηρίωση της

γλωσσοµάθειας του κατόχου κατά συνολικό, πληροφοριακό, διαφανή και αξιόπιστο τρόπο.

Βοηθά τους σπουδαστές να καταγράφουν τα επίπεδα δεξιότητας που έχουν επιτύχει σε µία ή

περισσότερες ξένες γλώσσες και τους καθιστά ικανούς να πληροφορούν τους άλλους κατά

αναλυτικό και διεθνώς συγκρίσιµο τρόπο. Κάθε δεξιότητα αξιοποιείται, ανεξάρτητα από το

αν αποκτήθηκε εντός ή εκτός της επίσηµης εκπαίδευσης.
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1.3. Το ΧΓ περιέχει:

− «γλωσσικό» διαβατήριο, το οποίο ο κάτοχος ενηµερώνει τακτικά. Ο κάτοχος

περιγράφει τις γλωσσικές του/της δεξιότητες, σύµφωνα µε κριτήρια κοινά σε ολόκληρη

την Ευρώπη,

− αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα που περιγράφει τις εµπειρίες του κατόχου σε κάθε

γλώσσα,

− φάκελο στον οποίο καταχωρούνται παραδείγµατα προσωπικών εργασιών που

αποδεικνύουν τις γλωσσικές δεξιότητες.

Το χαρτοφυλάκιο γλωσσοµάθειας Europass αποτελεί ιδιοκτησία του σπουδαστή.

1.4. Για όλα τα χαρτοφυλάκια συµφωνήθηκε ένα σύνολο κοινών αρχών και κατευθυντηρίων

γραµµών. Στα κράτη µέλη του Συµβουλίου της Ευρώπης αναπτύσσονται διάφορα πρότυπα

ανάλογα µε την ηλικία των σπουδαστών και το εθνικό πλαίσιο. Όλα τα πρότυπα πρέπει να

συνάδουν µε τις κοινές αρχές και να εγκρίνονται από την εθνική επιτροπή επικύρωσης

προκειµένου να µπορούν να φέρουν το λογότυπο του Συµβουλίου της Ευρώπης. Ακολουθεί

υπόδειγµα «γλωσσικού» διαβατηρίου, το οποίο αποτελεί τµήµα του χαρτοφυλακίου που

πρέπει να συµπληρώνεται σύµφωνα µε καθορισµένη δοµή.

1.5. Σύµφωνα µε το άρθρο 12, στοιχείο (ε), της παρούσας απόφασης στη διαχείριση του ΧΓ,

ιδιαίτερα στην ηλεκτρονική του µορφή, λαµβάνονται κατάλληλα µέτρα από τις αρµόδιες

αρχές για τη διασφάλιση της πιστής τήρησης των σχετικών κοινοτικών και εθνικών

διατάξεων που αφορούν την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και την

προστασία της ιδιωτικής ζωής.
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2. Κοινή δοµή για το τµήµα «γλωσσικού διαβατηρίου» του ΧΓ.

Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθεται το κοινό, µη δεσµευτικό υπόδειγµα δοµής κειµένου του

τµήµατος γλωσσικού διαβατηρίου του ΧΓ. Η παρουσίαση της έντυπης και της ηλεκτρονικής

µορφής θα συµφωνηθεί µε τις αρµόδιες εθνικές αρχές.

(Λογότυπο Europass)

ΓΛΩΣΣΙΚΟ ∆ΙΑΒΑΤΗΡΙΟ

Χαρακτηριστικά γλωσσικών δεξιοτήτων

Μητρική(-ες) γλώσσα(-ες): [αναφέρετε]

Γλώσσα: Γραπτή

έκφραση

Προφορική

επικοινωνία

Προφορική

έκφραση

Ανάγνωση Kατανόηση

οµιλίας

Αυτοαξιολόγηση

(Επαναλάβατε όσες φορές χρειάζεται.)
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Συνοπτική παρουσίαση της εκµάθησης γλωσσών και των διαπολιτισµικών εµπειριών

Εκµάθηση γλώσσας και χρήση σε χώρα/περιφέρεια όπου δεν οµιλείται η γλώσσα

Γλώσσα: έως 1 έτος έως 3 έτη έως 5 έτη Άνω των 5 ετών

Πρωτοβάθµια/

δευτεροβάθµια/

επαγγελµατική

εκπαίδευση

Τριτοβάθµια εκπαίδευση

Εκπαίδευση ενηλίκων

Άλλα µαθήµατα

Τακτική χρήση στο χώρο

εργασίας

Τακτική επαφή µε

οµιλούντες τη γλώσσα

Άλλα

Περαιτέρω πληροφορίες για γλωσσικές και διαπολιτισµικές εµπειρίες:

(Επαναλάβατε όσες φορές χρειάζεται.)
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Περίοδοι παραµονής σε περιφέρεια όπου οµιλείται η γλώσσα

Γλώσσα: έως 1 µήνα έως 3 µήνες έως 5 µήνες Πάνω από 5 µήνες

Χρήση της γλώσσας για

σπουδές ή κατάρτιση

Χρήση της γλώσσας

κατά την εργασία

Άλλες

Περαιτέρω πληροφορίες για γλωσσικές και διαπολιτισµικές εµπειρίες:

Πιστοποιητικά και διπλώµατα

Γλώσσα: Επίπεδο:

Τίτλος:

Χορηγήθηκε από:

Έτος:

(Επαναλάβατε όσες φορές χρειάζεται.)

________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ

Συµπλήρωµα πιστοποιητικού Europass

1. Περιγραφή

1.1. Το συµπλήρωµα πιστοποιητικού (ΣΠ) Europass αποτελεί έγγραφο που προσαρτάται σε

πιστοποιητικό επαγγελµατικής κατάρτισης, ώστε να διευκολύνεται η κατανόηση από τρίτους

- ιδίως σε άλλη χώρα - του τι αντιπροσωπεύει το πιστοποιητικό όσον αφορά τις ικανότητες

του κατόχου του.

Για τον σκοπό αυτό το ΣΠ παρέχει πληροφορίες ως προς:

− τις αποκτηθείσες δεξιότητες και ικανότητες·

− το φάσµα των θέσεων εργασίας στις οποίες έχει πρόσβαση ο κάτοχος του

πιστοποιητικού·

− τους φορείς χορήγησης και πιστοποίησης·

− το επίπεδο του πιστοποιητικού·

− τους διάφορους τρόπους απόκτησης του πιστοποιητικού·

− τις απαιτήσεις εισαγωγής και τις ευκαιρίες πρόσβασης στο επόµενο εκπαιδευτικό

επίπεδο.



12242/1/04 REV 1 CZV/xl, ka 2
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI DG I    EL

1.2. Το ΣΠ δεν αντικαθιστά το πρωτότυπο πιστοποιητικό και δεν παρέχει κανένα δικαίωµα σε

επίσηµη αναγνώριση του πρωτότυπου πιστοποιητικού από αρχές άλλων χωρών. Από την

άλλη πλευρά, διευκολύνει την ορθή αξιολόγηση του αρχικού πιστοποιητικού, και ως εκ

τούτου διευκολύνει την αναγνώρισή του από τις αρµόδιες αρχές.

1.3. Τα ΣΠ εκδίδονται από τις αρµόδιες αρχές σε εθνικό επίπεδο και παρέχονται στους πολίτες

που κατέχουν το αντίστοιχο πιστοποιητικό σύµφωνα µε τις διαδικασίες που έχουν

συµφωνηθεί σε εθνικό επίπεδο.

2. Κοινή δοµή των ΣΠ

Ο ακόλουθος πίνακας περιέχει το κοινό πρότυπο δοµής και κειµένου του ΣΠ. Η παρουσίαση

της έντυπης και της ηλεκτρονικής µορφής του εγγράφου, καθώς και οι οποιεσδήποτε

τροποποιήσεις της δοµής και του κειµένου θα συµφωνηθούν από την Επιτροπή και τις

αρµόδιες εθνικές αρχές.

(Λογότυπο Europass)

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

1. Τίτλος πιστοποιητικού (στη γλώσσα του πρωτοτύπου):

2. Μεταφρασµένος τίτλος του πιστοποιητικού (η µετάφραση αυτή δεν έχει νοµική ισχύ):

3. Περιγραφή δεξιοτήτων και ικανοτήτων:

4. Φάσµα επαγγελµάτων στα οποία έχει πρόσβαση ο κάτοχος του πιστοποιητικού (αν συντρέχει

η περίπτωση):
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5. Επίσηµη βάση του πιστοποιητικού:

− Επωνυµία και ιδιότητα του φορέα έκδοσης του πιστοποιητικού:

− Επωνυµία και ιδιότητα της εθνικής/περιφερειακής/κλαδικής αρχής που παρέχει

πιστοποίηση/αναγνώριση του πιστοποιητικού:

− Επίπεδο του πιστοποιητικού (εθνικό ή διεθνές):

− Κλίµακα βαθµολογίας / ελάχιστες απαιτήσεις επιτυχίας:

− Πρόσβαση στο επόµενο επίπεδο εκπαίδευσης/κατάρτισης:

− ∆ιεθνείς συµφωνίες:

− Νοµική βάση του πιστοποιητικού:

6. Επίσηµοι αναγνωρισµένοι τρόποι απόκτησης του πιστοποιητικού:

(Α) Περιγραφή του τρόπου πραγµατοποίησης της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και

κατάρτισης:

− σε σχολή/κέντρο κατάρτισης:

− σε χώρο εργασίας:

− πιστοποιηµένη προηγούµενη µάθηση:

(Β) Ποσοστό του συνολικού προγράµµατος (%):

(Γ) ∆ιάρκεια (ώρες/εβδοµάδες/µήνες/έτη):

Συνολική διάρκεια της εκπαίδευσης/κατάρτισης που οδηγεί στη χορήγηση του

πιστοποιητικού:
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− Απαιτήσεις εισαγωγής/πρόσβασης:

− Πρόσθετες πληροφορίες:

− Περισσότερες πληροφορίες (περιλαµβανοµένης της περιγραφής του εθνικού

συστήµατος επαγγελµατικών προσόντων) διατίθενται στη διεύθυνση: www.

____________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ

Σύστηµα ενηµέρωσης

Η Επιτροπή και τα κράτη µέλη θα συνεργάζονται ώστε να διασφαλιστεί ότι οι πολίτες µπορούν να

συµπληρώνουν, µέσω ∆ιαδικτύου, το ΒΣ Europass τους και κάθε άλλο έγγραφο Europass το οποίο

δεν χρειάζεται να εκδίδεται από ειδικά εξουσιοδοτηµένους φορείς.

Όλα τα έγγραφα Europass που εκδίδονται από εξουσιοδοτηµένους φορείς συµπληρώνονται σε

ηλεκτρονική µορφή και διατίθενται στους κατόχους τους. Οι επιλογές που αφορούν το κατάλληλο

τεχνολογικό µέσο θα πρέπει να γίνουν σε συνεργασία µε την Επιτροπή και τις αρµόδιες εθνικές

αρχές λαµβάνοντας υπόψη την πρόοδο της τεχνολογίας και τα υφιστάµενα εθνικά συστήµατα, θα

πρέπει όµως να εξασφαλιστεί η ύπαρξη των ακόλουθων χαρακτηριστικών.

1. Aρχές σχεδιασµού

Ανοιχτό σύστηµα. Το σύστηµα ενηµέρωσης Europass θα πρέπει να αναπτυχθεί λαµβάνοντας

υπόψη τη δυνατότητα µελλοντικών εξελίξεων, µε ιδιαίτερη αναφορά στην υπαγωγή

περαιτέρω εγγράφων στο πλαίσιο του Europass και στην ενσωµάτωση υπηρεσιών παροχής

πληροφοριών σχετικά µε ευκαιρίες θέσης εργασίας και µάθησης.

∆ιαλειτουργικότητα. Τα τµήµατα του συστήµατος ενηµέρωσης Europass των οποίων η

διαχείριση γίνεται σε εθνικό επίπεδο σε διάφορες χώρες πρέπει να είναι πλήρως

διαλειτουργικά το ένα µε το άλλο και µε τα τµήµατα των οποίων η διαχείριση γίνεται σε

κοινοτικό επίπεδο.
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2. ∆ιαχείριση εγγράφων και πρόσβαση σ� αυτά

2.1. Όλα τα έγγραφα Europass που εκδίδονται από εγκεκριµένους φορείς πρέπει να

συµπληρώνονται σε ηλεκτρονική µορφή, σύµφωνα µε τις διαδικασίες που

συµφωνούνται µεταξύ των φορέων έκδοσης και του Εθνικού Κέντρου Europass και

σύµφωνα µε τις διαδικασίες που συµφωνούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

2.2. Το ΒΣ Europass και κάθε άλλο έγγραφο Europass το οποίο δεν χρειάζεται να εκδοθεί

από εγκεκριµένους φορείς θα διατίθεται επίσης σε ηλεκτρονική µορφή.

2.3. Οι πολίτες θα έχουν το δικαίωµα:

− να συµπληρώνουν, µέσω του ∆ιαδικτύου, το ατοµικό τους ΒΣ Europass και κάθε

άλλο έγγραφο Europass το οποίο δεν χρειάζεται να εκδίδεται από

εξουσιοδοτηµένους φορείς·

− να δηµιουργούν, να ενηµερώνουν και να αφαιρούν δεσµούς µεταξύ του ΒΣ

Europass και των λοιπών εγγράφων Europass που αφορούν το άτοµό τους·

− να επισυνάπτουν κάθε άλλο βοηθητικό έγγραφο στα έγγραφά τους Europass·

− να εκτυπώνουν όλα ή µερικά από τα έγγραφα Europass και τα παραρτήµατά τους,

αν υπάρχουν.

2.4. Η πρόσβαση σε έγγραφα, συµπεριλαµβανοµένων των προσωπικών δεδοµένων,

επιτρέπεται µόνο στον ενδιαφερόµενο, τηρουµένων των σχετικών διατάξεων του

κοινοτικού και του εθνικού δικαίου σχετικά µε την επεξεργασία προσωπικών

δεδοµένων και την προστασία της ιδιωτικής ζωής.

_______________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙΙ

∆ηµοσιονοµικό παράρτηµα

1. Η δαπάνη προορίζεται για τη συγχρηµατοδότηση της εφαρµογής σε εθνικό επίπεδο και την

κάλυψη ορισµένων δαπανών σε κοινοτικό επίπεδο σε σχέση µε το συντονισµό, προώθηση και

παραγωγή εγγράφων.

2. ∆ιατίθεται κοινοτική χρηµατοδοτική υποστήριξη σε εθνικές δραστηριότητες εφαρµογής µέσω

ετησίων λειτουργικών επιχορηγήσεων προς τα Εθνικά Κέντρα Europass.

Τα Εθνικά Κέντρα Europass πρέπει να συσταθούν ως νοµικά πρόσωπα και δε λαµβάνουν

οποιαδήποτε άλλη λειτουργική επιχορήγηση από τον κοινοτικό προϋπολογισµό.

2.1. Οι επιχορηγήσεις διατίθενται µετά από έγκριση προγράµµατος εργασίας σχετικού µε τις

δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο 11 της παρούσας απόφασης και

βασίζονται σε ειδικούς όρους αναφοράς.

2.2. Το ποσοστό συγχρηµατοδότησης δεν υπερβαίνει το 50% του συνολικού κόστους των

συναφών δραστηριοτήτων.

2.3. Κατά την εφαρµογή της παρούσας απόφασης η Επιτροπή µπορεί να συµβουλεύεται

ειδικούς και οργανισµούς τεχνικής βοήθειας, η χρηµατοδότηση των οποίων µπορεί να

παρέχεται από το εν γένει δηµοσιονοµικό πλαίσιο της παρούσας απόφασης. Η Επιτροπή

µπορεί να οργανώνει σεµινάρια, επιστηµονικές συναντήσεις ή άλλες συναντήσεις

ειδικών, όπως απαιτείται για την εξυπηρέτηση εφαρµογής της παρούσας απόφασης,

καθώς και να αναλάβει τις κατάλληλες ενέργειες ενηµέρωσης, έκδοσης και διάδοσης.

______________________
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Λουξεµβούργο, 21 Οκτωβρίου 2004
(OR. en)

∆ιοργανικός φάκελος:
2003/0307 (COD)

12242/1/04
REV 1 ADD 1

EDUC 149
SOC 391
CODEC 982

ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Θέµα : Κοινή θέση που καθόρισε το Συµβούλιο στις 21 Οκτωβρίου 2004 ενόψει της

έκδοσης της απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
σχετικά µε ένα ενιαίο κοινοτικό πλαίσιο για τη διαφάνεια των επαγγελµατικών
προσόντων και ικανοτήτων (Europass)

ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ



12242/1/04 REV 1 ADD 1 XA/σα, κα 2
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Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Στις 5 Ιανουαρίου 2004, η Επιτροπή υπέβαλε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο

Συµβούλιο πρόταση απόφασης, µε βάσει τα άρθρα 149 και 150 της Συνθήκης ΕΚ,

σχετικά µε ένα ενιαίο πλαίσιο για τη διαφάνεια των επαγγελµατικών προσόντων και

ικανοτήτων (Europass).

2. Η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή διετύπωσε τη γνώµη της στις

28 Απριλίου 20041.

Η Επιτροπή των Περιφερειών διετύπωσε τη γνώµη της στις 21 Απριλίου 20042.

3. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διετύπωσε τη γνώµη του στις 21 Απριλίου 2004.

4. Η Επιτροπή ενηµέρωσε πλήρως το Κοινοβούλιο σχετικά µε τη θέση της.

5. Στις 21 Οκτωβρίου 2004, το Συµβούλιο καθόρισε την κοινή του θέση σύµφωνα µε το

άρθρο 251 παρ. 2 της Συνθήκης ΕΚ.

ΙΙ. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Η πρόταση αποσκοπεί στη θέσπιση κοινοτικού πλαισίου για την επίτευξή διαφάνειας των

επαγγελµατικών προσόντων και ικανοτήτων µέσω της δηµιουργίας ενός προσωπικού,

συντονισµένου φακέλου εγγράφων, ονοµαζόµενου «Europass».

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Στην κοινή του θέση το Συµβούλιο ενέκρινε κατ�αρχήν την πρόταση της Επιτροπής,

ενώ έκανε κάποιες τροποποιήσεις που έκρινε σκόπιµες.

                                                
1 ∆εν έχει ακόµη δηµοσιευθεί στην ΕΕ.
2 ΕΕ C 121, 30.4.2004, σελ. 10.
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2. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

2.1. Τροποποιήσεις του Συµβουλίου στην πρόταση της Επιτροπής1

2.1.1 Μελλοντική προσθήκη άλλων εγγράφων (αιτιολογική παράγραφος 5,

άρθρο 2 σηµείο γ), Παράρτηµα Ι)

Το Συµβούλιο κρίνει ότι πρέπει να προβλεφθεί η προσθήκη άλλων

εγγράφων στο µέλλον (π.χ. στον τοµέα της τεχνολογίας πληροφοριών)

σύµφωνα µε τα κριτήρια που θεσπίζονται στο νέο Παράρτηµα Ι και µε τη

διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 4.

2.1.2 ∆ιαδικασία επιτροπής (άρθρο 4)

Ενόψει της εισαγωγής άλλων εγγράφων, το Συµβούλιο είναι της γνώµης ότι

την Επιτροπή πρέπει να επικουρεί στο έργο αυτό η κατάλληλη υφιστάµενη

επιτροπή (Socrates και Leonardo) σύµφωνα µε µια διαδικασία διαχείρισης.

2.1.3 Κοινωνικοί εταίροι (άρθρο 3)

Έχει προβλεφθεί η διαβούλευση της Επιτροπής µε τους κοινωνικούς

εταίρους και άλλους ενδιαφεροµένους παράγοντες σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

                                                
1 Οι αναφορές του παρόντος µέρους γίνονται στο κείµενο της κοινής θέσης.
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2.1.4 Ονοµασία των εγγράφων (άρθρα 5-9 και Παραρτήµατα ΙΙ-VI)

Προκειµένου να ενισχυθεί ο λογότυπος Europass, το Συµβούλιο προτείνει αυτός

να αποτελεί µέρος της ονοµασίας όλων των εγγράφων του φακέλου (π.χ.

Βιογραφικό Σηµείωµα Europass, Κινητικότητα Europass, Συµπλήρωµα

∆ιπλώµατος Europass, Χαρτοφυλάκιο Γλωσσοµάθειας Europass, Συµπλήρωµα

Πιστοποιητικού Europass).

2.1.5 Εθνικά Κέντρα Europass (άρθρα 11-12, Παραρτήµατα ΙΙΙ, VIΙ, VIΙΙ)

Το Συµβούλιο είναι της γνώµης ότι οι αρµόδιοι για την εφαρµογή της απόφασης

φορείς πρέπει να καλούνται «Εθνικά Κέντρα Europass» παρά «Εθνικές

Υπηρεσίες Europass», διότι ο όρος Υπηρεσία θα µπορούσε να εκληφθεί ως

ειδικώς συσταθείς φορέας, ενώ τα «Εθνικά Κέντρα Europass» πρόκειται να

αντικαταστήσουν ή να αναπτύξουν, εφόσον απαιτείται, υφιστάµενους φορείς που

ασκούν συναφείς δραστηριότητες.

2.1.6 Συστήµατα πληροφόρησης (Παράρτηµα VIΙ)

Το Συµβούλιο διευκρίνισε την έκταση της πρόσβασης των πολιτών στα

συστήµατα ενηµέρωσης όσον αφορά τα έγγραφα Europass.

2.1.7 Λοιπά θέµατα

Το Συµβούλιο προέβη σε άλλες ήσσονος σηµασίας τροποποιήσεις ή

διευκρινήσεις του κειµένου, όσον αφορά µεταξύ άλλων :

- την Κινητικότητα Europass (Παράρτηµα ΙΙΙ)

- το Συµπλήρωµα ∆ιπλώµατος Europass (Παράρτηµα ΙV)
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2.2. Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

2.2.1 Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ενέκρινε η Επιτροπή

Η Επιτροπή ενέκρινε εν όλω, εν µέρει ή κατ� ουσίαν 12 από τις 14 τροπολογίες

που ενέκρινε το Κοινοβούλιο.

2.2.2 Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ενέκρινε το Συµβούλιο

Το Συµβούλιο ενέκρινε εν όλω, εν µέρει ή κατ� ουσίαν 12 από τις τροπολογίες

που πρότεινε το Κοινοβούλιο και ενέκρινε η Επιτροπή. Οι τροπολογίες αυτές

είναι : 1-6, 8-11, 13-14. Τις υπόλοιπες τροπολογίες 7 και 12, τις οποίες δεν

αποδέχθηκε η Επιτροπή ως είχαν, ενέκρινε το Συµβούλιο σε τροποποιηµένη

µορφή (7) ή εν µέρει (12).

ΙΙΙ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Το Συµβούλιο κρίνει ότι η κοινή του θέση αποτελεί ένα ισορροπηµένο κείµενο, παρέχει µια

καλή βάση για την καθιέρωση αυτού του µέσου, διευκολύνοντας την κινητικότητα σε

ολόκληρη την Ευρώπη για λόγους δια βίου µάθησης.

___________________





13069/04 ΓΣΓ/νκ 1
DG I    EL

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Βρυξέλλες, 13 Οκτωβρίου 2004 (14.10)
(OR. en)

∆ιοργανικός φάκελος :
2003/0307 (COD)

13069/04

EDUC 170
SOC 448
CODEC 1078

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A»
της : Γενικής Γραµµατείας του Συµβουλίου
προς : την Επιτροπή των Μόνιµων Αντιπροσώπων (1ο τµήµα)/το Συµβούλιο
αριθ. προηγ. εγγρ. : 9598/04 EDUC 116 SOC 251 CODEC 734
αριθ. πρότ. Επιτρ. : 5032/04 EDUC 2 SOC 1 CODEC 3 - COM(2003) 796 τελικό
Θέµα : Κοινή θέση η οποία καθορίστηκε από το Συµβούλιο για την έκδοση απόφασης

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε το ενιαίο
κοινοτικό πλαίσιο για τη διαφάνεια των επαγγελµατικών προσόντων και
ικανοτήτων (Europass)

1. Κατά τη σύνοδο της 28ης Μαΐου 2004, το Συµβούλιο συµφώνησε επί της ουσίας της κοινής

θέσης όσον αφορά την απόφαση σχετικά µε το ενιαίο κοινοτικό πλαίσιο για τη διαφάνεια των

επαγγελµατικών προσόντων και ικανοτήτων (Europass).

2. Το κείµενο του σχεδίου κοινής θέσης, όπως διατυπώθηκε οριστικά από τους γλωσσοµαθείς

νοµικούς, περιλαµβάνεται στο έγγρ. 12242/04 EDUC 149 SOC 391 CODEC 982. Το

σκεπτικό του Συµβουλίου περιλαµβάνεται στο έγγρ. 12241/04 ADD 1 + COR 1 + COR 2.
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3. Κατόπιν τούτου, η Επιτροπή των Μόνιµων Αντιπροσώπων θα µπορούσε να εισηγηθεί

στο Συµβούλιο, στα σηµεία «Α» προσεχούς συνόδου του:

− να εγκρίνει οµόφωνα την κοινή θέση για την έκδοση απόφασης του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε το ενιαίο κοινοτικό πλαίσιο για τη

διαφάνεια των επαγγελµατικών προσόντων και ικανοτήτων (Europass) ως έχει στο

έγγρ. 12242/04, µαζί µε το σκεπτικό του Συµβουλίου ως έχει στο έγγρ.12242/04 ADD 1

+ COR 1 + COR 2,

− να συµφωνήσει να κοινοποιήσει την κοινή θέση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

σύµφωνα µε το άρθρο 251 παράγρ. 2 της Συνθήκης.

________________________



 

EL    EL 

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

Βρυξέλλες, 22.10.2004 
COM(2004) 705 τελικό 

2003/0307(COD) 

  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 
 

σύµφωνα µε το άρθρο 251 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο της συνθήκης ΕΚ 
 

σχετικά µε την 

κοινή θέση που εξέδωσε το Συµβούλιο για την έκδοση απόφασης του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε ένα ενιαίο πλαίσιο για τη διαφάνεια των 

επαγγελµατικών προσόντων και ικανοτήτων (Europass) 
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2003/0307(COD) 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 
 

σύµφωνα µε το άρθρο 251 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο της συνθήκης ΕΚ 
 

σχετικά µε την 

κοινή θέση που εξέδωσε το Συµβούλιο για την έκδοση απόφασης του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε ένα ενιαίο πλαίσιο για τη διαφάνεια των 

επαγγελµατικών προσόντων και ικανοτήτων (Europass) 

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ 

Ηµεροµηνία διαβίβασης της πρότασης στο ΕΚ και στο Συµβούλιο 
(έγγραφο COM(2003)796 τελικό – 2003/0307COD): 

17.12.2003 

Ηµεροµηνία της γνωµοδότησης της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και 
Κοινωνικής Επιτροπής: 

28.04.2004. 

Ηµεροµηνία της γνωµοδότησης της Επιτροπής των Περιφερειών: 21.04.2004. 

Ηµεροµηνία της γνωµοδότησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε 
πρώτη ανάγνωση: 

22.04.2004 

Ηµεροµηνία έκδοσης της κοινής θέσης (οµοφωνία): 21.10.2004 

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ 

Ακολουθώντας τη σύσταση που περιλαµβάνεται στη δήλωση της Κοπεγχάγης, της 30ης 
Νοεµβρίου 2002, η πρόταση συγκεντρώνει σε ένα ενιαίο πλαίσιο, υπό την µορφή δοµηµένου 
χαρτοφυλακίου µε την ονοµασία «Europass», τα έγγραφα που υπάρχουν σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο για τη διαφάνεια των προσόντων και των ικανοτήτων: το ευρωπαϊκό βιογραφικό 
σηµείωµα, το συµπλήρωµα στο δίπλωµα, το συµπλήρωµα στο πιστοποιητικό, το κοινό 
ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για τις γλώσσες και το Europass. Η ένταξη σε ένα ενιαίο 
πλαίσιο – διαθέσιµο ευθύς εξαρχής σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή – αναµένεται να 
διευκολύνει την πρόσβαση στα εργαλεία αυτά και να καταστήσει ευκολότερη την προώθηση 
και τη διαχείρισή τους – καθιστώντας τα, εποµένως, περισσότερο αποτελεσµατικά. To 
Europass θα αποτελέσει ένα ανοικτό πλαίσιο: κατά τα επόµενα χρόνια θα µπορεί να 
ενσωµατώνει άλλα έγγραφα που αποσκοπούν στην αύξηση της διαφάνειας των προσόντων, 
για παράδειγµα σε τοµεακό επίπεδο. Η πρόταση αποσκοπεί επίσης στον εξορθολογισµό των 
δοµών εφαρµογής, καλώντας κάθε κράτος µέλος να καθορίσει ένα εθνικό κέντρο Europass 
που θα αναλάβει το συντονισµό κάθε δραστηριότητας σε εθνικό επίπεδο, η οποία απορρέει 
από την απόφαση, σε συνεργασία µε τα κατάλληλα δίκτυα. 
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3. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ 

3.1. Εξέταση των τροπολογιών που πρότεινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε πρώτη 
ανάγνωση 

Οι 14 τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που ενσωµατώθηκαν εξ ολοκλήρου ή κατ' 
ουσίαν στην κοινή θέση, δεν τροποποιούν το περιεχόµενο της αρχικής πρότασης της 
Επιτροπής.  

3.2 Εξέταση των αλλαγών που εισήγαγε το Συµβούλιο 

Το Συµβούλιο εισήγαγε ορισµένες άλλες αλλαγές, µε τις οποίες τροποποιείται, ιδίως, η 
διαδικασία και καθορίζονται κριτήρια που πρέπει να τηρούνται για την εισαγωγή νέων 
εγγράφων στο πλαίσιο του Europass. Οι ονοµασίες των εγγράφων που περιλαµβάνονται στο 
πλαίσιο αυτό, καθώς και οι εκτελεστικοί φορείς τροποποιούνται επίσης ελαφρώς. Οι αλλαγές 
αυτές δεν τροποποιούν το περιεχόµενο της αρχικής πρότασης της Επιτροπής. 

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

Η Επιτροπή θεωρεί, ως εκ τούτου, αποδεκτό το κείµενο της κοινής θέσης. 


