
Επαγγελματοποιώντας 
τη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας
Δεξιότητες των επαγγελματιών και
Διαδρομές απόκτησης προσόντων στην Ευρώπη

Επαγγελματοποιώντας τη Συμβουλευτική  Σταδιοδρομίας

Δεξιότητες των επαγγελματιών και  
διαδρομές απόκτησης προσόντων στην Ευρώπη

Οι δεξιότητες των επαγγελματιών συμβούλων σταδιοδρομίας συμβάλλουν σημαντικά 
στην ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών. Αυτή η μελέτη επιβεβαιώνει ότι υπάρχει 
σημαντική διαφοροποίηση στην υφιστάμενη παροχή κατάρτισης στους επαγγελματίες 
του χώρου από χώρα σε χώρα και από τομέα σε τομέα στην Ευρώπη, παρόλο που υπάρ-
χει ξεκάθαρη τάση προς την παροχή πιο εξειδικευμένης κατάρτισης. 
Οι ευκαιρίες μετακίνησης προσωπικού είναι περιορισμένες, ειδικά μεταξύ των τομέ-
ων της εκπαίδευσης και της αγοράς εργασίας καθώς και από παραεπαγγελματικούς σε 
επαγγελματικούς ρόλους. Η μελέτη αναφέρει σύγχρονες τάσεις στην παροχή κατάρτι-
σης, καίρια ζητήματα που χρήζουν προσοχής και πιθανής δράσης εκ μέρους των υπευ-
θύνων χάραξης πολιτικής, των εκπαιδευτών και των επαγγελματιών. Περιλαμβάνονται 
έξι λεπτομερείς μελέτες περίπτωσης κρατών που ανέλαβαν συντονισμένη δράση για 
την αντιμετώπιση εθνικών ζητημάτων. Η μελέτη ασχολείται με την έννοια των δεξιοτή-
των και ορίζει τις συγκεκριμένες δεξιότητες που χρειάζονται οι σύμβουλοι σταδιοδρο-
μίας.
Προτείνει ένα πλαίσιο προσόντων σχετικών με την εργασία τους και διερευνά τους τρό-
πους με τους οποίους μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτό το πλαίσιο προσόντων, συμπερι-
λαμβανομένης της δημιουργίας πιο ευέλικτων μορφών κατάρτισης για μεμονωμένους 
επαγγελματίες του χώρου.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ 
ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Η έκδοση αυτή χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δη-
μοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των 
πληροφοριών που παρέχονται σε αυτή.

Διατίθεται Δωρεάν από το Ε.Κ.Ε.Π.

Παρασίου 1 & Αχαρνών, 99, Τ.Κ.10440 Αθήνα
Tηλ. (30) 210 8233669
Fax (30) 210 8233772
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Ιστοσελίδα: http:// www.ekep.gr
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Είναι ένα φιλικό διαδραστικό πόρταλ που έχει σχε-
διαστεί ειδικά για εφήβους. Οι δωρεάν εφαρμογές 
της Πύλης θα σε βοηθήσουν:
• να γνωρίσεις και να αναδείξεις τα ιδιαίτερα  χα-

ρακτηριστικά, τις ικανότητες και τα ταλέντα σου 
μέσα από ειδικά ηλεκτρονικά τεστ επαγγελματι-
κού προσανατολισμού και το ψηφιακό εργαλείο 
ανάπτυξης του ατομικού σου φακέλου δεξιοτή-
των.

• να αναπτύξεις δεξιότητες διαχείρισης σταδιοδρο-
μίας και να προετοιμαστείς για τη ζωή σου ως 
ενήλικας, παίζοντας το διαδικτυακό διαδραστικό 
παιχνίδι σταδιοδρομίας Real Game.

• να ενημερωθείς για διάφορα επαγγέλματα και 
τον κόσμο της αγοράς εργασίας.

• να βρεις πληροφορίες για την εκπαίδευση στην 
Ελλάδα και την Ευρώπη αλλά και για διάφορα 
άλλα θέματα, που σχετίζονται με τη σταδιοδρομία 
σου.

• να επικοινωνήσεις, να απευθύνεις ερώτημα ή να 
κλείσεις το δικό σου ραντεβού με εξειδικευμένο 
Σύμβουλο Σχολικού Επαγγελματικού Προσα-
νατολισμού στην περιοχή σου, στα Κέντρα Συμ-
βουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕΣΥΠ) του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού.

Διαδικτυακή Πύλη
Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού Εφήβων

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία

www.eoppep.gr

ΡΩΤΑ
ΤΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

www.eoppep.gr/teens

Ο ΕΟΠΠΕΠ είναι ο αρμόδιος εθνικός φορέας του Υπουργείου Παιδείας για 
την Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό προσανατολισμό καθώς και 
την πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων και των δομών της δια 
βίου μάθησης. Μεταξύ άλλων, σχεδιάζει και υλοποιεί δράσεις και εργαλεία 
επαγγελματικού προσανατολισμού και πληροφόρησης και προωθεί την 
αναβάθμιση και την πιστοποίηση των προσόντων των στελεχών ΣΥΕΠ.

Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων 
Και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)

www.eoppep.gr 
Διεύθυνση Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού 

Τηλ. 210 2709175, 210 2709183 guidance@eoppep.gr

Περισσότερες πληροφορίες για την Διαδικτυακή Πύλη 
Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού των Εφήβων:

Το έντυπο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο το συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που παρέχονται σε αυτήν.



Α΄ Αθήνας – Αττικής
Αμπελοκήπων mail@kesyp-ampel.att.sch.gr  2106469537
Πατησίων mail@kesyp-patis.att.sch.gr  2108695049
Ηλιούπολης mail@2kesyp-a-athin.att.sch.gr  2109944686
Γαλατσίου mail@1kesyp-a-athin.att.sch.gr  2102139053

Β΄ Αθήνας – Αττικής Νέας Ιωνίας 2kesypva@sch.gr  2102723275
Αγίας Παρασκευής 1kesypva@sch.gr  2106082983

Γ΄ Αθήνας – Αττικής
Ιλίου mail@3kesyp-g-athIn.att.sch.gr  2102690215
Περιστερίου mail@2kesyp-g-athin.att.sch.gr  2105741499
Αιγάλεω mail@1kesyp-g-athin.att.sch.gr  2105444694

Δ΄ Αθήνας – Αττικής Καλλιθέας kesypka1@sch.gr  2109426389
Αλίμου mail@1kesyp-d-athin.att.sch.gr  2109955036

Ανατ. Αττικής - Αττικής
Κορωπίου mail@kesyp-korop.att.sch.gr  2106625697
Παλλήνης mail@kesyp-anatol.att.sch.gr  2106666779
Αχαρνών mail@kesyp-acharn.att.sch.gr  2102315410

Δυτ. Αττικής – Αττικής Ελευσίνας mail@kesyp-dytik.att.sch.gr  2105545391

Πειραιά – Αττικής
Πειραιά mail@1kesyp-peiraia.att.sch.gr  2104114155
Κερατσινίου kesypkeratsiniou@gmail.com  2104313103
Πόρου mail@kesyp-porou.att.sch.gr  2298025705

Βοιωτίας - Στερεάς Ελλάδας Θήβας mail@2kesyp.voi.sch.gr  2262352140
Λειβαδιάς mail@1kesyp.voi.sch.gr  2261080772

Ευβοίας - Στερεάς Ελλάδας Χαλκίδας mail@kesyp.eyv.sch.gr  2221083988
Ευρυτανίας - Στερεάς Ελλάδας Καρπενησίου kesyp@dide.eyr.sch.gr  2237024618
Φθιώτιδας - Στερεάς Ελλάδας Λαμίας kesyp@dide.fth.sch.gr  2231024706
Φωκίδας - Στερεάς Ελλάδας Άμφισσας kesyp@dide.fok.sch.gr  2265072113
Λέσβου - Βορείου Αιγαίου Μυτιλήνης mail@1kesyp.les.sch.gr  2251040588

Καλλονής mail@2kesyp.les.sch.gr  2253023619
Σάμου - Βορείου Αιγαίου Σάμου mail@kesyp.sam.sch.gr  2273080008
Χίου - Βορείου Αιγαίου Χίου mail@kesyp.chi.sch.gr  2271044809
Δωδεκανήσου - Νοτίου Αιγαίου Ρόδου mail@kesyp.dod.sch.gr  2241363234

Κω mail@kesyp-ko.dod.sch.gr  2242021288
Κυκλάδων - Νοτίου Αιγαίου Ερμούπολης kesyp@dide.kyk.sch.gr  2281087994
Ηρακλείου – Κρήτης Ηρακλείου kesyp@dide.ira.sch.gr  2810333783
Λασιθίου – Κρήτης Αγίου Νικολάου kesyp@dide.las.sch.gr  2841340498
Ρεθύμνου – Κρήτης Ρεθύμνου kesyp@dide.reth.sch.gr  2831053722
Χανίων – Κρήτης Χανίων kesyp@dide.chan.sch.gr  2821028134
Αργολίδας - Πελοποννήσου Ναυπλίου kesyp@dide.arg.sch.gr  2752029602
Αρκαδίας - Πελοποννήσου Τρίπολης kesyp@dide.ark.sch.gr  2710230795
Κορινθίας - Πελοποννήσου Κορίνθου mail@kesyp.kor.sch.gr  2741077014
Λακωνίας - Πελοποννήσου Σπάρτης kesyp@dide.lak.sch.gr  2731021319
Μεσσηνίας - Πελοποννήσου Καλαμάτας kesmes@sch.gr  2721095476
Αιτωλοακαρνανίας – Δ. Ελλάδας Αγρινίου mail@kesyp-agr.ait.sch.gr  2641048414

Μεσολογγίου mail@kesyp-mes.ait.sch.gr  2631025660
Αχαΐας - Δ. Ελλάδας Πάτρας kesyp@dide.ach.sch.gr  2610276120

Αιγίου kesyp-aigiou@dide.ach.sch.gr  2691061563
Ηλείας - Δ. Ελλάδας Πύργου mail@kesyp.ilei.sch.gr  2621023531
Ζακύνθου - Ιονίων Νήσων Ζακύνθου kesyp@dide.zak.sch.gr  2695045009
Κέρκυρας - Ιονίων Νήσων Κέρκυρας kesyp@dide.ker.sch.gr  2661039577
Κεφαλληνίας - Ιονίων Νήσων Αργοστολίου kesypkef@sch.gr  2671026374
Λευκάδας - Ιονίων Νήσων Λευκάδας kesyp@dide.lef.sch.gr  2645024109
Άρτας – Ηπείρου Άρτας kesyp@dide.art.sch.gr  2682089795
Θεσπρωτίας - Ηπείρου Ηγουμενίτσας kesyp@dide.thesp.sch.gr  2665029462
Ιωαννίνων – Ηπείρου Ιωαννίνων kesypioa@sch.gr  2651065022
Πρέβεζας – Ηπείρου Πρέβεζας kesyp@dide.pre.sch.gr  2682089795
Καρδίτσας - Θεσσαλίας Καρδίτσας kesypkar@sch.gr  2441025708
Λάρισας – Θεσσαλίας Λάρισας kesyp@dide.lar.sch.gr  2410258405

Ελασσόνας kesypelas@sch.gr  2493023266
Μαγνησίας - Θεσσαλίας Βόλου kesyp@dide.mag.sch.gr  2421039086
Τρικάλων - Θεσσαλίας Τρικάλων kesyp@dide.tri.sch.gr  2431028081
Γρεβενών - Δ. Μακεδονίας Γρεβενών mail@kesyp.gre.sch.gr  2462087957
Καστοριάς - Δ. Μακεδονίας Καστοριάς kesyp@dide.kas.sch.gr  2647023670
Κοζάνης - Δ. Μακεδονίας Κοζάνης kesyp@dide.koz.sch.gr  2461351396
Φλώρινας - Δ. Μακεδονίας Φλώρινας mail@kesyp.flo.sch.gr  2385054581
Ημαθίας - Κεντρικής Μακεδονίας Βέροιας mail@kesyp.ima.sch.gr  2331076730

Θεσ/νίκης Α΄ (Ανατ.)- Κεν. Μακεδονίας
Θερμαϊκού mail@kesyp-therma.thess.sch.gr  2392076016
Θέρμης mail@kesyp-therm.thess.sch.gr  2310466462
Λευκού Πύργου mail@1kesyp-a.thess.sch.gr  2310230613

Θεσ/νίκης Β΄(Δυτ.) – Κεν. Μακεδονίας Νεάπολης mail@1kesyp-v.thess.sch.gr  2310550240
Λαγκαδά mail@2kesyp-v.thess.sch.gr  2394020372

Κιλκίς - Κεν. Μακεδονίας Κιλκίς kesyp@dide.kil.sch.gr  2341024449
Πέλλας -  Μακεδονίας Έδεσσας kesyp@dide.pel.sch.gr  2381021869
Πιερίας - Κεν. Μακεδονίας Κατερίνης mail@kesyp.pie.sch.gr  2351079264
Σερρών - Κεν. Μακεδονίας Σερρών mail@kesyp.ser.sch.gr  2321354507
Χαλκιδικής – Κεν. Μακεδονίας Πολυγύρου mail@kesyp.chal.sch.gr  2371021300
Δράμας - Ανατ. Μακ. & Θράκης Δράμας kesyp@dide.dra.sch.gr  2521351434
Έβρου - Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης Ορεστιάδας kesyp-orest@dide.evr.sch.gr  2552028444

Αλεξανδρούπολης kesyp@dide.evr.sch.gr  2551088162
Καβάλας - Ανατ. Μακ. & Θράκης Καβάλας kesyp@dide.kav.sch.gr  2513503547
Ξάνθης - Ανατ. Μακ. & Θράκης Ξάνθης kesyp@dide.xan.sch.gr  2541064320
Ροδόπης - Ανατ. Μακ. & Θράκης Κομοτηνής mail@kesyp.rod.sch.gr  2531084980

Στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού λειτουργεί τμήμα συντονισμού, διοικητικής εποπτείας και οργάνωσης των υπηρεσιών 
Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Με μέριμνα του Υπουργείου λειτουργούν 79 Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού 

(ΚΕ.ΣΥ.Π.), σε όλους τους νομούς της χώρας. Τα Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.): 

• παρέχουν υπηρεσίες εκπαιδευτικής και επαγγελματικής συμβουλευτικής και πληροφόρησης σε όλους τους νέους (μέχρι 25 ετών) καθώς και στους γονείς τους. 
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες έχουν επιπλέον ως στόχο να διευρύνουν τις επιλογές των ενδιαφερομένων, λαμβάνοντας υπόψη τη διάσταση του φύλου.

• στηρίζουν το έργο των εκπαιδευτικών που εφαρμόζουν το θεσμό του ΣΕΠ στα σχολεία τους, 
σε ατομική ή ομαδική βάση, σε θέματα εκπαιδευτικής και επαγγελματικής σταδιοδρομίας. 

• είναι στελεχωμένα με εξειδικευμένους εκπαιδευτικούς και διαθέτουν βιβλιοθήκη 
και λοιπό πληροφοριακό υλικό σχετικά με τον ΣΕΠ.
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ& ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (Σ.Ε.Π.Ε.Δ)

Τμήμα Α΄ Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού
Τηλέφωνο: 210 344 2222, 210 344 2224  Fax: 210 344 3343  Email: sep@minedu.gov.gr  http://www.minedu.gov.gr/sep
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