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Η παρούσα έκθεση έχει στόχο τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τις συγκεκριμένες απαιτήσεις του Επιπέδου 5 των Εθνικών 

Πλαισίων Προσόντων στις χώρες των εταίρων (σε σύγκριση με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων).  

 

                                       

 

 

Πηγή:  

 ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ 

  ΛΙΘΟΥΑΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ 

ΠΟΛΩΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ 

  ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ 

ΣΛΟΒΑΚΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ 

ΙΣΠΑΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ 
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CeDeFop, Overview of National Qualifications Framework Developments in Europe 2019. 

The European Qualificatons Framework: supporting learning, work and cross-border mobility, Luxembourg 2018. 

 

http://archeia.moec.gov.cy/mc/182/cygf_level_descriptors.pdf 

https://www.kpmpc.lt/kpmpc/wp-content/uploads/2016/02/LTQF_EQF_report_ENG.pdf 

https://europa.eu/europass/en/description-eight-eqf-levels 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επισκόπηση του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων – Επίπεδο 5  

 

https://www.kpmpc.lt/kpmpc/wp-content/uploads/2016/02/LTQF_EQF_report_ENG.pdf
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Επισκόπηση των εξελίξεων στα Εθνικά Πλαίσια Προσόντων στις χώρες των εταίρων  

 

Χώρα Κατάσταση Δείκτες Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδου 5 Νομική Εναρμ Ιστοσελίδες  

•Ευρείες, εξειδικευμένες, αντικειμενικές και 
θεωρητικές γνώσεις σε ένα πεδίο εργασίας ή 
μελέτης και επίγνωση των ορίων των γνώσεων 
αυτών 

ΓΝΩΣΕΙΣ 

•Ευρύ φάσμα γνωστικών και πρακτικών δεξιοτήτων 
που απαιτούνται για την εξεύρεση δημιουργικών 
λύσεων σε αφηρημένα προβλήματα 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

•Αποτελσματική διαχείριση και επίβλεψη 
δραστηριοτήτων εργασίας ή μελέτης όπου 
προκύπτουν απρόβλεπτες αλλαγές, αξιολόγηση 
και ανάπτυξη της προσωπικής απόδοσης και της 
απόδοσης άλλων ατόμων 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ  
ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ 
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Πλαισίου  Επιπέδου 5  βάση/στάδιο 
εξέλιξης  

όνιση 
ΕθΠΠ 
με 
ΕυΠΠ 

 
Κύπρος 
 
 
 
 
 
 
 

Ολοκληρωμένο 
ΕθΠΠ που 
περιλαμβάνει όλα 
τα επίπεδα και τα 
είδη προσόντων 
της τυπικής 
εκπαίδευσης και 
κατάρτισης και 
του συστήματος 
επαγγελματικών 
προσόντων  
 

 Γνώσεις 
 

1. Κατανόηση της πρακτικής και των 
σημαντικότερων θεωριών και μεθοδολογιών 
και επίγνωση της ικανότητας εφαρμογής τους 
στο πλαίσιο εργασίας  

2. Ανάπτυξη στρατηγικών και δημιουργικών 
λύσεων σε συγκεκριμένα προβλήματα  

3. Αξιολόγηση κοινωνικών και ηθικών ζητημάτων  
4. Γνώση της πρακτικής και εφαρμογή της 

θεωρίας και της μεθοδολογίας στο πλαίσιο 
εργασίας  

 

Decision of the 
CoM, No 67445 
on establishing 
the CyQF 
(2008) 
(Early) 
operational 

2017 http://www.cyqf.gov.cy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Δεξιότητες 
 

1. Αξιολόγηση του προσωπικού επιπέδου 
γνώσεων και εντοπισμός μαθησιακών αναγκών 
για περαιτέρω μάθηση  

2. Ικανότητα αξιολόγησης προβλημάτων και 
ανάλογη προσαρμογή των διαδικασιών  

3. Αποτελεσματική επικοινωνία διαδικασίας 
επίλυσης προβλημάτων σε συνεργάτες   

4. Ικανότητα επικοινωνίας ιδεών, ποιοτικών και 
ποσοτικών πληροφοριών σε συναδέλφους και 
προϊστάμενους  

5. Ικανότητα χρήσης δεξιοτήτων που σχετίζονται 
με πρακτικές και διαδικασίες στο πλαίσιο 
εργασίας ή μελέτης  

6. Ικανότητα χρήσης δεδομένων για 
αποτελεσματική αντιμετώπιση συγκεκριμένων, 
απτών και αφηρημένων προβλημάτων  

 Ικανότητες 1. Ικανότητα εντοπισμού ευκαιριών περαιτέρω 
εκπαίδευσης σε διαφορετικά μαθησιακά 
περιβάλλοντα  

2. Αυτόνομη διαχείριση έργων που απαιτούν 
τεχνικές επίλυσης προβλημάτων  

3. Ικανότητα ανάληψης λειτουργιών 
προγραμματισμού και διαχείρισης στο πλαίσιο 

http://www.cyqf.gov.cy/
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του πεδίου εργασίας ή μελέτης  
4. Ικανότητα διαχείρισης ανθρώπων, αξιολόγηση 

της απόδοσης τους, δημιουργία ομαδικού 
κλίματος και εκπαίδευση ομάδας 

5. Ικανότητα εμπλοκής σε διατομεακές 
διαδικασίες εργασίας με στόχο την ανάπτυξη  

   Μαθησιακά 
Αποτελέσματα  

1. Κατανόηση εξειδικευμένων ακαδημαϊκών ή 
επαγγελματικών εγχειριδίων. Ικανότητα 
έρευνας για τρόπους επίλυσης προβλημάτων  

2. Διευθυντικές δεξιότητες  
3. Διαχείριση προβλημάτων και ανάπτυξη λύσεων 

στον τομέα εργασίας ή μελέτης  
4. Αξιολόγηση κοινωνικών και ηθικών ζητημάτων  
5. Αξιολόγηση προσωπικής απόδοσης και 

βελτίωση ικανοτήτων με περαιτέρω μάθηση 
6. Αποτελεσματική και αποδοτική διαχείριση 

έργων και ανθρώπων  
 

 
Λιθουανία 
 
 
 

Έχει σχεδιαστεί 
ως ολοκληρωμένο 
ΕθΠΠ για δια βίου 
μάθηση. 
Περιλαμβάνει 
προσόντα από ΕΕΚ 
και ανώτερη 
εκπαίδευση. Στο 
παρόν στάδιο 
γίνεται 
αναθεώρηση και 
συμπερίληψη των 
γενικών 
προσόντων 
εκπαίδευσης 
επιπέδων 1-4.  
 
 

 Χαρακτηριστικ
ά 
δραστηριοτήτ
ων 
(πολυπλοκότη
τα, αυτονομία, 
προσαρμοστικ
ότητα)   
 
 

Πολυπλοκότητα δραστηριοτήτων: 
Γνωστικές ικανότητες 
Συντονισμός γνώσεων από διάφορα πεδία 
δραστηριοτήτων με γενικές γνώσεις  
Λειτουργικές ικανότητες 
Εφαρμογή διαφόρων μεθόδων, εργαλείων και 
τρόπων εργασίας  
Γενικές ικανότητες  
Επίλυση διαφόρων προβλημάτων σε διαφορετικά 
πλαίσια 
Εκπαίδευση ατόμων με χαμηλότερα προσόντα  
 
Αυτονομία δραστηριοτήτων: 
Γνωστικές ικανότητες  
Εφαρμογή εκτεταμένων πρακτικών και 
θεωρητικών γνώσεων σε διάφορους τομείς 
δραστηριοτήτων, διαβούλευση με συναδέλφους 
και ειδικούς υψηλότερων προσόντων στον τομέα, 
αυτόνομη χρήση διαφόρων πηγών πληροφόρησης  
 

Έγκριση του 
Λιθουανικού 
Πλαισίου 
Προσόντων 
μέσω 
κυβερνητικού 
ψηφίσματος  
(2010) 

2011 https://www.kpmpc.lt/ 
kpmpc/en/ 
information/qualification
s-framework-2 
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Λειτουργικές ικανότητες 
Αυτονομία στον σχεδιασμό δραστηριοτήτων για 
τους ίδιους και για εργαζόμενους χαμηλότερων 
προσόντων. Αυτονομία στην επιλογή μεθόδων και 
τρόπων διεκπεραίωσης εργασιών που ανατίθενται 
από άτομα με υψηλότερα προσόντα 
 
Γενικές ικανότητες 
Σχεδιασμός δραστηριοτήτων για τους ίδιους και 
για εργαζόμενους χαμηλότερων προσόντων, 
επίβλεψη της απόδοσης, αξιολόγηση της 
ποιότητας των δραστηριοτήτων  
 

 Είδη 
ικανοτήτων 

 (λειτουργικές, 
γνωστικές και 
γενικές)   

Γνωστικές ικανότητες 
Τακτική επικαιροποίηση γνώσεων μέσα από 
απόκτηση νέων γνώσεων που απαιτούνται για την 
προσαρμογή στις συνεχόμενες και συχνά 
απρόβλεπτες μεταβολές σε διάφορα πεδία 
δραστηριοτήτων  
  
Λειτουργικές ικανότητες 
Ανάπτυξη νέων μεθόδων, μέσων και εργαλείων 
επίλυσης προβλημάτων σε διάφορα πεδία 
δραστηριοτήτων που απαιτούνται για την 
προσαρμογή στις συνεχόμενες και συχνά 
απρόβλεπτες μεταβολές σε διάφορα πεδία 
δραστηριοτήτων  
 
Γενικές ικανότητες 
Λήψη ομαδικών αποφάσεων σε συνθήκες 
απρόβλεπτων μεταβολών στο περιβάλλον. 
Εισαγωγή και διοργάνωση διαδικασιών συνεχούς 
εκπαίδευσης για τους ίδιους και για άτομα 
χαμηλότερων προσόντων. Ανάπτυξη κινήτρων για 
βελτίωση σε σχετικά πεδία δραστηριοτήτων τόσο 
για τους ίδιους όσο και για άλλα άτομα  
 

 Ολοκληρωμένο • γνώσεις   Εύρος και βάθος γνώσεων  Νομοθεσία για 2013 https://prk.men.gov.pl/ 
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Πολωνία  
 
 

ΕθΠΠ που 
περιλαμβάνει όλα 
τα επίπεδα και τα 
είδη προσόντων 
της τυπικής 
εκπαίδευσης και 
κατάρτισης. Είναι 
ανοιχτό σε 
ρυθμισμένα, μη-
θεσμικά προσόντα 
που αποκτούνται 
εκτός της τυπικής 
εκπαίδευσης και 
κατάρτισης  

 
 

Γνώση και κατανόηση 
- Συγκεκριμένων δεδομένων, στοιχείων, 
καταστάσεων, μεθόδων και θεωριών που εξηγούν 
πολύπλοκες μεταξύ τους σχέσεις όσον αφορά σε 
βασικές γενικές γνώσεις, με στόχο τη δημιουργία 
θεωρητικού υποβάθρου για συγκεκριμένες 
γνώσεις σχετικές με το πρόγραμμα κατάρτισης.   
 
Σε πιο προχωρημένο επίπεδο: 
- Γνώση και κατανόηση συγκεκριμένων 
δεδομένων, στοιχείων, καταστάσεων, μεθόδων 
και θεωριών που εξηγούν πληροφορίες 
επιστημονικών πεδίων,  με στόχο τη δημιουργία 
υποβάθρου για συγκεκριμένες γνώσεις σχετικές 
με το πρόγραμμα κατάρτισης.   
 

το 
ενοποιημένο 
σύστημα 
προσόντων 
(2015)   
 

en/2en/ 
https://www.kwalifikacj
e.gov.pl 
http://kwalifikacje.edu.
pl/ 
 

Πλαίσιο 
Βασικά οικονομικά, νομικά και άλλα ζητήματα που 
άπτονται των διαφόρων ειδών δραστηριοτήτων 
που σχετίζονται με τα προσόντα  
 

• δεξιότητες Χρήση γνώσεων  
Ικανότητα χρήσης γνώσεων για την επίλυση 
σχετικά πολύπλοκων και ασυνήθιστων 
προβλημάτων και ικανότητα δράσης σε 
μεταβλητές και απρόβλεπτες συνθήκες:  
- επιλέγοντας κατάλληλες πηγές πληροφοριών  
- επιλέγοντας και εφαρμόζοντας κατάλληλες 
μεθόδους και εργαλεία, συμπεριλαμβανομένων 
τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνίας (ΤΠΕ) 
 
Επικοινωνία 
- Ικανότητα επικοινωνίας με το περιβάλλον 

χρησιμοποιώντας εξειδικευμένη ορολογία, 
ικανότητα λήψης σχετικά πολύπλοκων 
μηνυμάτων, συγγραφής όχι πολύ πολύπλοκών 
δηλώσεων με εξειδικευμένη ορολογία  

- Ικανότητα παρουσίασης και υποστήριξης της 

https://www.kwalifikacje.gov.pl/
https://www.kwalifikacje.gov.pl/
http://kwalifikacje.edu.pl/
http://kwalifikacje.edu.pl/
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άποψης  
- Ικανότητα χρήσης ξένης γλώσσας σε επίπεδο 

Β1+ (ΚΕΠΑ) και χρήσης βασικού εξειδικευμένου 
λεξιλογίου   
 

Οργάνωση εργασίας  
- Ικανότητα οργάνωσης εργασίας σε ατομικό και 
ομαδικό επίπεδο   
 
Μάθηση 
- Ικανότητα αξιολόγησης των μαθησιακών 

αναγκών και αξιοποίησης των διαθέσιμων 
ευκαιριών μάθησης αυτόνομα  
 

• κοινωνικές 
ικανότητες  

Ετοιμότητα για: 
- αναγνώριση των αδυναμιών και της έλλειψης 
γνώσης  
- ικανοποίηση κοινωνικών υποχρεώσεων  
- συμμετοχή σε δραστηριότητες δημοσίου 
ενδιαφέροντος με επιχειρηματικό τρόπο 
- υπεύθυνη ανάληψη επαγγελματικών ρόλων, 
εφαρμογή κανόνων επαγγελματικής δεοντολογίας  
 

 
Πορτογαλί
α  
 
 

Ολοκληρωμένο 
ΕθΠΠ που 
περιλαμβάνει όλα 
τα επίπεδα και τα 
είδη προσόντων 
από την τυπική 
εκπαίδευση και 
κατάρτιση και από 
το εθνικό σύστημα 
αναγνώρισης και 
επικύρωσης 
προσόντων.  
 
 

•  γνώσεις 
 
 

Βασικές και εξειδικευμένες γνώσεις πληροφοριών, 
εννοιών και αρχών  
 
Ερμηνεία, επιλογή, συσχετισμός, προσαρμογή και 
εφαρμογή πληροφοριών  
 
Επίγνωση των ορίων των γνώσεων του/της 
 

Αριθμός 
διάταξης 
782/2009 στο 
ΕθΠΠ(2009) 

2011 http://www.anqep.gov. 
pt 
 

•  δεξιότητες Ευρύ φάσμα εξειδικευμένων δεξιοτήτων  
 
Δημιουργία δημιουργικών λύσεων για επίτευξη 
συγκεκριμένων στόχων και επίλυση 
συγκεκριμένων προβλημάτων πρακτικής ή 
θεωρητικής υφής που απαιτούν προσαρμοσμένες 
λύσεις (σχεδιασμός, προγραμματισμός, 
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εφαρμογή, έλεγχος, αξιολόγηση και βελτίωση)  
 

•  στάσεις Αξιολόγηση και ανάπτυξη της προσωπικής 
απόδοσης 
 
Διαχείριση και επίβλεψη της απόδοσης άλλων 
ατόμων 
 

 

 
Σλοβακία 
 
 

Ολοκληρωμένο 
ΕθΠΠ που 
περιλαμβάνει όλα 
τα επίπεδα και τα 
είδη προσόντων 
της τυπικής 
εκπαίδευσης και 
κατάρτισης. 
Περιλαμβάνει 
πλαίσιο 
επαγγελματικών 
προσόντων που 
επιτυγχάνονται 
εκτός των δομών 
τυπικής 
εκπαίδευσης.  

 γνώσεις 
 

Ικανότητα ανάλυσης και σύνθεσης εκτεταμένων 
και εξειδικευμένων πληροφοριών, θεωριών, 
διαδικασιών και εννοιών σε ένα πεδίο εργασίας ή 
μελέτης και επίγνωση των ορίων των γνώσεων 
του/της 
 
Ικανότητα ανάλυσης και σύνθεσης θεωρητικής 
γνώσης και πρακτικής εφαρμογής της σε ένα 
πεδίο εργασίας ή μελέτης και επίγνωση των ορίων 
των γνώσεων του/της 
 

Περί δια βίου 
μάθησης νόμος 
(2009) και 
τροποποιήσεις 
σε 
συγκεκριμένα 
άρθρα (2012) 

2017 http://www.kvalifikacie.
sk/ 

 δεξιότητες 
 

Ικανότητα πλοήγησης σε ένα ευρύ φάσμα 
τεχνικών και μη-τεχνικών εγγράφων, κανόνων 
και προτύπων σε ένα πεδίο εργασίας ή μελέτης.  
 
Ικανότητα εφαρμογής αφηρημένης θεωρητικής 
σκέψης για επιλογή και χρήση κατάλληλων 
πληροφοριών, λειτουργικών διαδικασιών, 
μεθόδων, εργαλείων, πρώτων υλών, υλικών, 
εξοπλισμού, κλπ. σε συνδυασμό με μεταβλητές 
συνθήκες και συγκεκριμένα πρότυπα εκτέλεσης  
πολύπλοκων εργασιών  
 

 ικανότητες Ικανότητα ολοκλήρωσης πολύπλοκων εργασιών 
και ανάληψη μερικής ευθύνης. Προσαρμογή 
προσωπικής συμπεριφοράς ανάλογα με τις 
οδηγίες εργασίας ή τις προβλέψιμες μεταβολές  
 
Ικανότητα διαχείρισης και επίβλεψης ομάδας 
ατόμων με κάποια αυτονομία σε προβλέψιμες 
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συνθήκες που μπορεί όμως να μεταβληθούν  
 

 
Ισπανία 
 
 

Έχει σχεδιαστεί 
ως ολοκληρωμένο 
ΕθΠΠ για δια βίου 
μάθηση. 
Περιλαμβάνει όλα 
τα επίπεδα και 
είδη προσόντων 
τυπικής 
εκπαίδευσης και 
κατάρτισης.  
 

• γνώσεις  
 

Εξειδικευμένες γνώσεις σε συγκεκριμένο πεδίο 
εργασίας ή μελέτης με κριτική κατανόηση της 
εφαρμογής τους, μεταφορά γνώσης και ανάπτυξη 
δημιουργικότητας, πρωτοβουλίας και 
επιχειρηματικότητας  
 

Βασιλικό 
διάταγμα 1027 
(2011) που 
εισάγει το 
Ισπανικό 
πλαίσιο 
προσόντων 
ανώτερης 
εκπαίδευσης  
(MECES): 
Επίπεδα 5-8 

 http://www.mecd.gob.es
/mecu 

 δεξιότητες και 
εφαρμογή 
τους  
 

Ικανότητα ανάλυσης δεδομένων για αξιολόγηση 
και αντιμετώπιση μιας κατάστασης αναμενόμενης 
ή μη, μέσα από σωστά ενημερωμένες, 
δημιουργικές και καινοτόμες λύσεις σε ένα πεδίο 
εργασίας ή μελέτης  
 
Ικανότητα επικοινωνίας γνώσεων, ιδεών, 
δεξιοτήτων και δραστηριοτήτων σε επαγγελματικό 
πλαίσιο σε συναδέλφους, προϊσταμένους, πελάτες 
και υφισταμένους  
 

 ικανότητες Εφαρμογή καλλιτεχνικών, τεχνολογικών ή 
αθλητικών γνώσεων κατά τον καθορισμό και την 
ανάπτυξη των λειτουργικών διαδικασιών που θα 
εφαρμοστούν στο περιβάλλον εργασίας αυτόνομα 
και με ανάληψη ευθύνης για τον συντονισμό και 
την επίβλεψη των τεχνικών διαδικασιών  
 
Εφαρμογή στρατηγικών για ανάπτυξη της 
ανεξάρτητης κατάρτισης με ωριμότητα, με στόχο 
την καινοτόμο κατάρτιση και περαιτέρω 
εκπαίδευση σε ψηλότερα επίπεδα  
 

 

 

Προτεινόμενο κοινό πλαίσιο για Επιχειρηματικές Ψηφιακές Δεξιότητες σε Νεοφυείς Επιχειρήσεις (start-up)  

 Περιγραφή  
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Γνώσεις  Κατανόηση των πιο σημαντικών θεωριών και μεθοδολογιών εφαρμογής επιχειρηματικών ψηφιακών δεξιοτήτων 
σε νεοφυείς επιχειρήσεις 

 Επαρκής γνώση και ικανότητα ανάπτυξης στρατηγικής και δημιουργικής εφαρμογής επιχειρηματικών 
ψηφιακών δεξιοτήτων σε νεοφυείς επιχειρήσεις 

 Επαρκείς γνώσεις για πρακτική εφαρμογή θεωριών και μεθοδολογιών σχετικών με τη χρήση επιχειρηματικών 
ψηφιακών δεξιοτήτων σε νεοφυείς επιχειρήσεις 

 Ικανότητα παρατήρησης γεγονότων και κατανόησης κοινών ή συγκεκριμένων προβλημάτων που σχετίζονται με 
τη λειτουργία, την ψηφιακή επιχειρηματική προσέγγιση που εφαρμόζεται στις νεοφυείς επιχειρήσεις, και την 
ανάπτυξη των προοπτικών τους με τη χρήση λύσεων ΤΠΕ.  

 

Δεξιότητες  Ικανότητα επιλογής και ανάλυσης πληροφοριών που απαιτούνται για αξιολόγηση και αντιμετώπιση 
αναμενόμενων και μη αναμενόμενων καταστάσεων με τη χρήση λύσεων ΤΠΕ και ψηφιακών δεξιοτήτων σε 
νεοφυείς επιχειρήσεις  

 Ικανότητα ανάπτυξης δημιουργικών λύσεων για ολοκλήρωση εργασιών και για επίλυση προβλημάτων που 
σχετίζονται με την εφαρμογή επιχειρηματικών ψηφιακών δεξιοτήτων σε νεοφυείς επιχειρήσεις 

 Ικανότητα αξιολόγησης της δικής τους συμβολής στην επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων που αφορούν 
νεοφυείς επιχειρήσεις  

 Ικανότητα επικοινωνίας με το οικοσύστημα νεοφυών επιχειρήσεων χρησιμοποιώντας συγκεκριμένη ορολογία 
σχετική με επιχειρηματικές ψηφιακές δεξιότητες  
 

Υπευθυνότητα 
και Αυτονομία  

 Ικανότητα διαχείρισης και επίβλεψης ομάδας ατόμων χρησιμοποιώντας επιχειρηματικές ψηφιακές δεξιότητες σε 
νεοφυείς επιχειρήσεις  

 Ικανότητα διαχείρισης έργων με εφαρμογή επιχειρηματικών ψηφιακών δεξιοτήτων σε νεοφυείς επιχειρήσεις ή 
με εφαρμογή λύσεων ΤΠΕ  

 Ικανότητα εντοπισμού ευκαιριών περαιτέρω εκπαίδευσης στον τομέα των επιχειρηματικών ψηφιακών 
δεξιοτήτων σε νεοφυείς επιχειρήσεις  

 Ικανότητα ολοκλήρωσης πολύπλοκων εργασιών, ανάληψης ευθύνης για πολύπλοκες εργασίες και προσαρμογή 
συμπεριφοράς με στόχο την εφαρμογή επιχειρηματικής ψηφιακής προσέγγισης σε νεοφυείς επιχειρήσεις  
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Τα προφίλ της Διεθνούς Τυποποιημένης Ταξινόμησης Επαγγελμάτων (ISCO) που μπορεί να 

επηρεαστούν από το υφιστάμενο πρόγραμμα ΕΕΚ ISCO profiles that present VET programme can affect. 

Αριθμός ISCO  Επάγγελμα Περιγραφή 

ISCO-08 1330 Διευθυντής 
υπηρεσιών 
τεχνολογιών 
πληροφορικής 
και επικοινωνίας  
 
 

Οι διευθυντές υπηρεσιών τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας σχεδιάζουν, καθοδηγούν και 
συντονίζουν την απόκτηση, ανάπτυξη, συντήρηση και χρήση υπολογιστών και συστημάτων 
τηλεπικοινωνίας, είτε ως διευθυντές τμήματος είτε ως γενικοί διευθυντές μιας επιχείρησης ή ενός 
οργανισμού που δεν διαθέτει ιεραρχία διευθυντών.  
 
Τα καθήκοντα τους περιλαμβάνουν: 
α) διαβούλευση με τους χρήστες, τη διεύθυνση, τους πωλητές και τους τεχνικούς για να αξιολογήσουν 
τις τεχνολογικές ανάγκες και τις απαιτήσεις του συστήματος με στόχο να επιλέξουν την κατάλληλη 
τεχνολογία  
β) δημιουργία και εφαρμογή στρατηγικής, πολιτικής και σχεδιασμού τεχνολογιών πληροφορικής και 
επικοινωνίας (ΤΠΕ) 
γ) ευθύνη για την επιλογή και την εφαρμογή εξοπλισμού ΤΠΕ και παροχή εκπαίδευσης στους χρήστες  
δ) διαχείριση λειτουργιών ΤΠΕ, ανάλυση της ροής εργασιών, ιεράρχηση προτεραιοτήτων, θέσπιση 
προτύπων και προθεσμιών  
ε) επίβλεψη της ασφάλειας των συστημάτων ΤΠΕ 
στ) ανάθεση, έλεγχος, διαχείριση και καθοδήγηση της εργασίας των αναλυτών συστημάτων, των 
προγραμματιστών και άλλων εργαζομένων που χρησιμοποιούν ΤΠΕ 
ζ) αξιολόγηση των αναγκών και της χρήσης τεχνολογίας από τον οργανισμό, παροχή βελτιωτικών 
εισηγήσεων όπως αναβάθμιση εξοπλισμού και λογισμικών συστημάτων  
η) καθορισμός και διαχείριση προϋπολογισμού, έλεγχος εξόδων και διασφάλιση αποτελεσματικής 
διαχείρισης πόρων  
θ) καθορισμός και καθοδήγηση λειτουργικών και διοικητικών διαδικασιών  
ι) επίβλεψη της επιλογής, της εκπαίδευσης και της απόδοσης του προσωπικού  
κ) εκπροσώπηση της επιχείρησης ή του οργανισμού σε επαγγελματικές συναντήσεις, σεμινάρια και 
συνέδρια που σχετίζονται με ΤΠΕ 
 
Παραδείγματα επαγγελμάτων που ταξινομούνται σε αυτή την κατηγορία:  

- Διευθυντής ανάπτυξης εφαρμογών  
- Ανώτερος λειτουργός πληροφοριών  
- Διευθυντής διαχείρισης δεδομένων  
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- Διευθυντής επεξεργασίας δεδομένων  
- Διευθυντής ανάπτυξης ΤΠΕ  
- Διευθυντής πληροφορικών συστημάτων  
- Διευθυντής τεχνολογιών πληροφορικής  
- Πάροχος υπηρεσιών διαδικτύου  
- Διευθυντής δικτύου  

 

ISCO-08 242 Επαγγελματίες 
διοίκησης/ 
Διοικητικό 
προσωπικό  

Οι επαγγελματίες διοίκησης εφαρμόζουν έννοιες και θεωρίες που σχετίζονται με τη βελτίωση της 
αποδοτικότητας του οργανισμού τους και του προσωπικού.  
 
Τα καθήκοντά τους  συνήθως περιλαμβάνουν: αξιολόγηση της δομής του οργανισμού και παροχή 
βελτιωτικών εισηγήσεων, διασφάλιση ότι οι λειτουργίες εντός του οργανισμού συνάδουν με τους 
στόχους και την πολιτική του οργανισμού, πρόσληψη, εκπαίδευση, ανάπτυξη και καθοδήγηση 
προσωπικού.   
 
Τα επαγγέλματα που ταξινομούνται σε αυτή την κατηγορία είναι τα πιο κάτω:  
2421 Αναλυτές Διεύθυνσης και Οργανισμού  
2422 Υπεύθυνοι Εταιρικής Πολιτικής (Policy Administration Professionals)   
2423 Υπεύθυνοι Προσωπικού 
2424 Υπεύθυνοι Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Προσωπικού  
 

ISCO-08 251 Προγραμματιστές 
και αναλυτές 
λογισμικού και 
εφαρμογών  
 
 

Οι προγραμματιστές και αναλυτές λογισμικού και εφαρμογών διεξάγουν έρευνα, προγραμματίζουν, 
σχεδιάζουν, συγγράφουν, ελέγχουν, παρέχουν σχετικές συμβουλές και βελτιώνουν τα συστήματα 
πληροφορικής και τεχνολογίας όπως εξοπλισμό, λογισμικό και άλλες εφαρμογές για να 
ανταποκρίνονται στις ανάγκες του οργανισμού. Για αποτελεσματική και αποδοτική επίδοση στις 
περισσότερες θέσεις που σχετίζονται με αυτήν την κατηγορία επαγγελμάτων απαιτούνται δεξιότητες 
τετάρτου επιπέδου ISCO.  
 
Τα σχετικά καθήκοντα συνήθως περιλαμβάνουν: διεξαγωγή έρευνας στον τομέα της τεχνολογίας, της 
πληροφορικής και των εφαρμογών τους στο περιβάλλον του οργανισμού, εντοπισμός πεδίων που 
χρειάζονται βελτίωση για αύξηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας, διεξαγωγή έρευνας 
σε θεωρητικό αλλά και πρακτικό επίπεδο για τη χρήση υπολογιστών, αξιολόγηση, προγραμματισμός και 
σχεδιασμός εξοπλισμού και λογισμικού για συγκεκριμένες εφαρμογές, σχεδιασμός, συγγραφή, έλεγχος 
και συντήρηση υπολογιστικών προγραμμάτων, αξιολόγηση, προγραμματισμός και σχεδιασμός 
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συστημάτων διαδικτύου, ενδοδικτύου (intranet) και πολυμέσων.  
 
Τα επαγγέλματα που ταξινομούνται σε αυτή την κατηγορία είναι τα πιο κάτω:  
2511 Αναλυτές Συστημάτων   
2512 Προγραμματιστές Λογισμικού  
2513 Προγραμματιστές Διαδικτύου και Πολυμέσων  
2514 Προγραμματιστές Εφαρμογών 
2519 Προγραμματιστές Λογισμικού και Εφαρμογών και Αναλυτές που δεν ταξινομούνται σε άλλη 
κατηγορία 
 

 

Πηγή: https://ec.europa.eu/esco/portal/occupation 

https://ec.europa.eu/esco/portal/occupation

