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Σύμφωνο για
τις Δεξιότητες
(Pact for Skills)

Επαγγελματική 
εκπαίδευση και
κατάρτιση (ΕΕΚ)
που θα μπορέσει
να αντεπεξέλθει
στις προκλήσεις
του μέλλοντος

Ανάπτυξη της
πρωτοβουλίας για τα 
ευρωπαϊκά πανεπιστήμια
και της αναβάθμισης
των δεξιοτήτων των 
επιστημόνων

Δεξιότητες για τη στήριξη 
της πράσινης και της 
ψηφιακής μετάβασης

Ενίσχυση της 
πληροφόρησης σχετικά
με τις δεξιότητες

Στήριξη της ΕΕ
για τη λήψη στρατηγικών 
εθνικών δράσεων 
αναβάθμισης
των δεξιοτήτων

Αύξηση των αποφοίτων 
στους τομείς των 
θετικών επιστημών, της 
τεχνολογίας, της 
μηχανικής και των 
μαθηματικών (STEM)
και ενίσχυση των 
επιχειρηματικών και 
εγκάρσιων δεξιοτήτων

Δεξιότητες που σχετίζονται με την 
ιδιότητα του πολίτη και αφορούν 
βασικές γνώσεις σε θέματα 
οικονομίας, περιβάλλοντος και υγείας.

Πρωτοβουλία για  τους ατομικούς 
λογαριασμούς μάθησης

Μια ευρωπαϊκή προσέγγιση για τα 
μικροδιαπιστευτήρια με μικρότερους 
και πιο στοχευμένους κύκλους 
κατάρτισης.

Νέα πλατφόρμα Europass με 
διαδικτυακά εργαλεία  και 
καθοδήγηση για την κατάρτιση 
βιογραφικών σημειωμάτων.

Βελτίωση του ευνοϊκού 
πλαισίου για την αποδέσμευση 
επενδύσεων

*Πηγή: https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priori-
ties-2019-2024/europe-�t-digital-age/european-year-skills-2023_en#timeline

***Πηγή: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=en

**Πηγή:https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/
economy-works-people/jobs-growth-and-investment /european-pillar-social-rights/
european-pillar-social-rights-action-plan_en

50%
συμμετοχή ενηλίκων
ηλικίας 25-64 σε
δια βίου μάθηση το
τελευταίο έτος

30% 20% 70%
συμμετοχή ενηλίκων με
χαμηλά προσόντα, ηλικίας
25-64 σε δια βίου μάθηση
το τελευταίο έτος

άνεργοι ενήλικες
ηλικίας 25-64 ετών
με πρόσφατη
μαθησιακή εμπειρία

ενήλικες
ηλικίας 16-74 ετών
που διαθέτουν
τουλάχιστον βασικές
ψηφιακές δεξιότητες
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ΣΤΟΧΟΙ ΠΟΥ ΕΠΙΔΙΩΚΕΙ ΝΑ
ΠΕΤΥΧΕΙ ΕΩΣ ΤΟ 2025 Η ΕΥΡΩΠΗ

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ (EUROPEAN SKILLS AGENDA***)
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ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ  12 ΔΡΑΣΕΙΣ

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ»

ΕΣΠΑ 2021-2027

2023 
Ευρωπαϊκό

έτος
δεξιοτήτων*

Επενδύσεις στην επανειδίκευση 
και την αναβάθμιση των 

δεξιοτήτων (reskilling & upskilling)

Σύνδεση δεξιοτήτων με τις 
ανάγκες της αγοράς εργασίας

Αντιστοίχιση των προσδοκιών
των ανθρώπων και των
δεξιοτήτων τους με τις
ευκαιρίες στην αγορά εργασίας

Προσέλκυση ατόμων από
τρίτες χώρες με δεξιότητες
που χρειάζεται η ΕΕ

European Year
of Skills 2023

ΣΤΟΧΟΣ ΠΟΥ ΕΠΙΔΙΩΚΕΙ ΕΩΣ ΤΟ 2030 ΝΑ ΕΠΙΤΥΧΕΙ Η ΕΥΡΩΠΗ**

όλων των ενηλίκων θα πρέπει να
παρακολουθεί κατάρτιση κάθε χρόνο
έως το 2030 (2016: 37%)

εθνικός στόχος:
(2016: 16%)

ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΤΟ

60% 40%



Δεξιότητες:
Νομοθετικές Εξελίξεις στην Ελλάδα

Επαγγελματικές
Σχολές

Κατάρτισης (ΕΣΚ)
ΕΠΑ.Σ της Δ.Υ.Π.Α

Επαγγελματικά
Λύκεια
(ΕΠΑΛ)
Πρότυπα

ΕΠΑΛ
Γενικά Λύκεια

Ινστιτούτα
Επαγγελματικής
Κατάρτισης (ΙΕΚ)

Μεταλυκειακό
Έτος - Τάξη

μαθητείας ΕΠΑΛ

Ν. 4763/2020 ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ν. 4921/2022 «ΔΟΥΛΕΙΕΣ ΞΑΝΑ»: ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (Δ.ΥΠ.Α.)

Ψηφιακό Ατομικό
Σχέδιο Δράσης

Ψηφιακό Μητρώο ΔΥΠΑ

Ψηφιακή Κάρτα ΔΥΠΑ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Ενιαία Ψηφιακή Πύλη για τις
Δεξιότητες (skills.gov.gr) 

Ατομικός Λογαριασμός Δεξιοτήτων 

Μητρώο επιλέξιμων παρόχων,
με αυστηρότερα κριτήρια συμμετοχής
και πλαίσιο λογοδοσίας, διασφάλιση
ποιότητας του παρεχόμενου
εκπαιδευτικού προγράμματος και του
εκπαιδευτικού υλικού

Ψηφιακό αποθετήριο εκπαιδευτικού
υλικού

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ
ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΕΡΓAΣΙΑΣ

Εποπτεία, λειτουργία και
περαιτέρω ανάπτυξη από
το Υπουργείο Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων

Εκσυγχρονισμός,
αναβάθμιση, ενιαίος σχεδιασμός 
και διασύνδεση των επιπέδων 3, 

4 και 5 του Εθνικού Πλαισίου 
Προσόντων 

Κεντρικό Συμβούλιο ΕΕΚ
 Κεντρική Επιστημονική Επιτροπή
Σύνδεση ΕΕΚ με παραγωγή και 

αγορά εργασίας μέσω 
ενεργοποίησης των Κλαδικών 

Συμβουλίων Δεξιοτήτων 

Αναβάθμιση σε επίπεδο 
δομών, διαδικασιών, 

περιεχομένου, πιστοποίησης
(νέο «ΕΣΔΕΚ»)

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΕΚΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Δημοτικό Γυμνάσιο

ΤΑ 8 ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΟΥ EΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ

Πανεπιστήμιο
Πτυχιακές
Σπουδές Μεταπτυχιακό Διδακτορικό



Επαγγελματικής Κατάρτισης και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων για Ανέργους

Coaching νέων επιχειρηματιών

Κατάρτισης ανέργων και πιστοποίησης δεξιοτήτων βάσει αναγνωρισμένων προτύπων στους

τομείς του τουρισμού, της γαλάζιας οικονομίας των πράσινων επαγγελμάτων, κλπ

Μάθησης σε εκπαιδευτικές δομές και σε εργασιακούς χώρους/ πρακτική άσκηση στις ΕΠΑΣ της ΔΥΠΑ και και τις

ΕΣΚ (Επαγγελματικές Σχολές Κατάρτισης).

Εκπαίδευσης για αποφοίτους Πανεπιστημίων μέσω ΚΕΔΙΒΙΜ

Ανακατεύθυνση εκπαίδευσης για ανέργους αποφοίτους Πανεπιστημίων έως 29 ετών (NEETs) μέσω ΚΕΔΙΒΙΜ των ΑΕΙ

Γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων, συμβουλευτικής επαγγελματικού προσανατολισμού για άτομα

με χαμηλά προσόντα & ευάλωτες κοινωνικές ομάδες

Εκπαίδευσης/ απόκτησης δεξιοτήτων & πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις για μετανάστες και πρόσφυγες

Εκμάθησης ελληνικής γλώσσας και ελληνικού πολιτισμού σε δικαιούχους διεθνούς προστασίας, μετανάστες και πρόσφυγες

Συμβουλευτικής, κατάρτισης και πρακτικής άσκησης ανέργων γυναικών δικαιούχων διεθνούς προστασίας

Πρακτικής άσκησης για πρόσφυγες και μετανάστες στο πλαίσιο της εταιρικής ευθύνης

Εργασιακής ένταξης και επανένταξης για ευάλωτες ομάδες ανέργων

Ένταξης καταρτιζόμενων και αποφοίτων ΕΕΚ από ΕΚΟ ή ΑμεΑ στην αγορά εργασίας

Ένταξης στην κοινωνία και την αγορά εργασίας μεταναστών

Προώθησης της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας των γυναικών προσφύγων σε παραγωγικούς τομείς της οικονομίας

Δράσεις προαγωγής σύγχρονων δεξιοτήτων με έμφαση στις ψηφιακές και στις νέες τεχνολογίες στα ΚΕΔΙΒΙΜ

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για χρήση νέων τεχνολογιών (επιμόρφωση Α’ και Β’ επιπέδου ΤΠΕ)

Εκπαιδευτικές δράσεις σε θέματα Κυβερνοασφάλειας – Πρόγραμμα “Εκπαιδευθείτε ”ασφαλώς””

Προγράμματα ταχύρρυθμης κατάρτισης ανέργων με σκοπό την καταπολέμηση του ψηφιακού αναλφαβητισμού, τη μείωση 

του ψηφιακού χάσματος & τη διευκόλυνσή τους στην αγορά εργασίας

Ψηφιακές δεξιότητες, δεξιότητες για την πράσινη μετάβαση & την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής

Δράσεις απόκτησης βασικών δεξιοτήτων στα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) 

Δεξιότητες προσαρμογής στις αλλαγές στη βιομηχανία & την παραγωγή

Επιχειρηματικές δεξιότητες, τηλεργασία & τηλεκπαίδευση

Συμβουλευτική και επαγγελματικό προσανατολισμό

Για την απόκτηση οριζόντιων δεξιοτήτων στο πλαίσιο διαχείρισης της αλλαγής

Σε επισφαλείς θέσεις εργασίας  στο πλαίσιο προσαρμογής τους στις νέες συνθήκες & για τη διατήρηση των θέσεων εργασίας

Αυτοαπασχολούμενων για την προσαρμογή τους στις νέες συνθήκες οργάνωσης της εργασίας

Μεγαλύτερης ηλικίας στο πλαίσιο της ενεργού γήρανσης

ΣΤΟΧΟΣ ΕΕ: 20 % ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ
25-64 ΕΤΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΣΤΟΧΟΣ ΕΕ 70 % ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 16-74 ΕΤΩΝ ΝΑ
ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
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Συμβολή του Προγράμματος 
«Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή»
στην επίτευξη των στόχων της Ευρώπης

ΣΤΟΧΟΣ ΕΕ: 50 % ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ
25-64 ΣΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ 
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ΣΤΟΧΟΣ ΕΕ: 30 % ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕ ΧΑΜΗΛΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ,
ΗΛΙΚΙΑΣ 25-64 ΕΤΩΝ, ΣΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ

Προγράμματα:

Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας 

Σεμινάρια ενίσχυσης και ενδυνάμωσης των γυναικών επιχειρηματιών μέσω παροχής ασύγχρονης εκπαίδευσης

Οριζόντια μέτρα ενίσχυσης της υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία

Ολοκληρωμένο πλέγμα δράσεων για την αντιμετώπιση του φαινομένου χρηματοοικονομικού αναλφαβητισμού

Κατάρτιση εργαζομένων (σε επισφαλείς θέσεις εργασίας):

Εκπαίδευση ενηλίκων σε:

Προγράμματα:

Υποστήριξη ερευνητών για απόκτηση δεξιοτήτων

Απόκτηση διδακτικής ακαδημαϊκής εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες κατόχους διδακτορικού



Επαγγελματικής Κατάρτισης και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων για Ανέργους

Coaching νέων επιχειρηματιών

Κατάρτισης ανέργων και πιστοποίησης δεξιοτήτων βάσει αναγνωρισμένων προτύπων στους

τομείς του τουρισμού, της γαλάζιας οικονομίας των πράσινων επαγγελμάτων, κλπ

Μάθησης σε εκπαιδευτικές δομές και σε εργασιακούς χώρους/ πρακτική άσκηση στις ΕΠΑΣ της ΔΥΠΑ και και τις

ΕΣΚ (Επαγγελματικές Σχολές Κατάρτισης).

Εκπαίδευσης για αποφοίτους Πανεπιστημίων μέσω ΚΕΔΙΒΙΜ

Ανακατεύθυνση εκπαίδευσης για ανέργους αποφοίτους Πανεπιστημίων έως 29 ετών (NEETs) μέσω ΚΕΔΙΒΙΜ των ΑΕΙ
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ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
«ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ»

egMNEC 

edulll 

e_ekpaideusi 

ΕΣΠΑ – Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση

@espa-anthropinodynamiko

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

www.espa-anthropinodynamiko.gr

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ


