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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Συμβούλων Επαγγελματικού Προσανατολισμού

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ:

¨Συμβουλευτική, υποστήριξη, κατάρτιση, πιστοποίηση και προώθηση στην

απασχόληση ανέργων ηλικίας 30 - 49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων

αιχμής"

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Καστοριάς

(κωδ. Πιστ. 12101170) ως πάροχος κατάρτισης στο πλαίσιο της δράσης:

¨Συμβουλευτική, υποστήριξη, κατάρτιση, πιστοποίηση και προώθηση στην

απασχόληση ανέργων ηλικίας 30 - 49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων

αιχμής" θα υλοποιήσει δέσμη δράσεων που περιλαμβάνει Συμβουλευτική –

Κατάρτιση – Πιστοποίηση των ωφελουμένων της ως άνω δράσης.

Ειδικότερα αντικείμενο της Συμβουλευτικής αποτελεί η παροχή υπηρεσιών

Ατομικής Συμβουλευτικής (4 ατομικές συνεδρίες σε διάφορες φάσεις του

προγράμματος) για κάθε ωφελούμενο. Κύριος στόχος της Συμβουλευτικής θα

είναι η υποστήριξη των ωφελουμένων στην αναζήτηση και επιλογή της

κατάλληλης επιχείρησης στην οποία θα πραγματοποιήσουν την πρακτική άσκηση.

Η συμβουλευτική που συνδέεται με τον επαγγελματικό προσανατολισμό /

επαναπροσανατολισμό αναφέρεται στην υποστήριξη, η οποία, μεταξύ άλλων,

βοηθά το άτομο, να λαμβάνει αποφάσεις σε σχέση με την εκπαιδευτική και

επαγγελματική του πορεία, να σχεδιάζει και να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τη

σταδιοδρομία του, λαμβάνοντας υπόψη τις γνώσεις, τις ικανότητες, τις δεξιότητες

και τα ενδιαφέροντά του καθώς και τις συνθήκες της αγοράς εργασίας, σε όλες τις

φάσεις της εκπαιδευτικής και επαγγελματικής του διαδρομής.

Η δράση χρηματοδοτείται από το Ε.Π. "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,

Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση", με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)

mailto:kekdkast@otenet.gr


Ως εκ τούτου, καλούνται όσοι επιθυμούν να αναλάβουν Συμβουλευτικό έργο να

εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους συμπληρώνοντας και υποβάλλοντας την

ηλεκτρονική φόρμα «Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Συμβούλου» την οποία μπορούν

να βρουν στην σελίδα https://kekkastorias.com/ . Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να

εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους το αργότερο έως την Παρασκευή 14 Ιανουαρίου

2022.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Οι ενδιαφερόμενοι Σύμβουλοι θα πρέπει να διαθέτουν τα εξής προσόντα:

Α. Οι Σύμβουλοι σταδιοδρομίας που έχουν ενταχθεί στο Υπομητρώο Α1 (ανωτέρου

επιπέδου – αξιολογητών) του Μητρώου Στελεχών Συμβουλευτικής και

Επαγγελματικού Προσανατολισμού του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., σύμφωνα με την υπ. αρ.

πρωτ. ΔΣ/64529/27-11-2018 απόφαση της υπ. αρ. 286/24- 11- 2017

συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. «Καθορισμός Όρων και Προϋποθέσεων

κατάρτισης και τήρησης Μητρώου Στελεχών Συμβουλευτικής Επαγγελματικού

Προσανατολισμού», (ΦΕΚ Β 317/6-2- 2018).

ή

Β. Οι κάτοχοι εξειδικευμένων προσόντων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο

Πιστοποιημένο Επαγγελματικό Περίγραμμα «Σύμβουλος Επαγγελματικού

Προσανατολισμού/ Σταδιοδρομίας, ως εξής:

Β.1 Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στη Συμβουλευτική και τον

Επαγγελματικό Προσανατολισμό / Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας, ή σε άλλη

συναφή Επιστήμη με εξειδίκευση στη Συμβουλευτική και στον Επαγγελματικό

Προσανατολισμό ή Απόφοιτοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με Διδακτορικό στο πεδίο

της Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού /Συμβουλευτική

Σταδιοδρομίας ή Απόφοιτοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα

Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό /

Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας ή Απόφοιτοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με πτυχίο

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (τέως Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.) του Προγράμματος Ειδίκευσης στη

Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (πρώην Τμήμα Συμβουλευτικής και

Προσανατολισμού).

Β.2 Απόφοιτοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με επιμόρφωση διακοσίων πενήντα

(250) τουλάχιστον διδακτικών ωρών στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό

Προσανατολισμό / Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας και διετή τουλάχιστον

επαγγελματική εμπειρία πλήρους απασχόλησης ή Απόφοιτοι Τριτοβάθμιας

Εκπαίδευσης με επιμόρφωση διακοσίων πενήντα (250) τουλάχιστον διδακτικών

https://kekkastorias.com/


ωρών στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό /

Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας και Πρακτική Άσκηση διάρκειας διακοσίων (200)

τουλάχιστον ωρών στην παροχή σχετικών υπηρεσιών, στο Δημόσιο ή στον

Ιδιωτικό Τομέα.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Αποδεικτικά προσόντων στην επαγγελματική συμβουλευτική για την
περίπτωση Β: Β1.

Τίτλος σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό

Προσανατολισμό / Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας ή σε άλλη συναφή Επιστήμη με

εξειδίκευση στη Συμβουλευτική και στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό,

Η΄

Τίτλος σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (οποιουδήποτε τίτλου) με Διδακτορικό στο

πεδίο της Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού /Συμβουλευτική

Σταδιοδρομίας

Η΄

Τίτλος σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (οποιουδήποτε τίτλου) με Μεταπτυχιακό

Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό /

Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας

Η΄

Τίτλος σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης KAI Πτυχίο Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (τέως

Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.) του Προγράμματος Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον

Προσανατολισμό (πρώην Τμήμα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού)

Σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών έχει εκδοθεί από ίδρυμα της αλλοδαπής, πρέπει
να είναι αναγνωρισμένος από τα εκάστοτε αρμόδια όργανα ισοτιμιών.

Αποδεικτικά προσόντων στην επαγγελματική συμβουλευτική για την
περίπτωση Β: Β2.

οποιοδήποτε τίτλο σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (σε περίπτωση που ο τίτλος
σπουδών έχει εκδοθεί από ίδρυμα της αλλοδαπής, πρέπει να είναι αναγνωρισμένος
από τα εκάστοτε αρμόδια όργανα ισοτιμιών) ΚΑΙ πιστοποιητικό(ά) ή βεβαίωση(εις)

επιτυχούς ολοκλήρωσης προγραμμάτων επιμόρφωσης διακοσίων πενήντα (250)

τουλάχιστον διδακτικών ωρών στη συμβουλευτική και τον επαγγελματικό
προσανατολισμό/συμβουλευτική σταδιοδρομίας που διοργανώνονται ή έχουν
διοργανωθεί από τα υπουργεία παιδείας και εργασίας, τον ε.ο.π.π.ε. π. (και πρώην



εκεπ), τον οαεδ, ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, φορείς των κοινωνικών εταίρων
ή προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης ή επιμόρφωσης
συμβατών με το επαγγελματικό περίγραμμα διακοσίων πενήντα (250) τουλάχιστον
διδακτικών ωρών που διοργανώνονται από αδειοδοτημένα από τον ε.ο.π.π.ε.π.

κέντρα δια βίου μάθησης (κδβμ επιπέδου 1 ή 2), ή ιδιωτικούς φορείς στην Ελλάδα ή στο
εξωτερικό εξειδικευμένους στο αντικείμενο συ.ε.π., ΚΑΙ Βεβαίωση σχετικής πρακτικής
άσκησης σε χώρους εφαρμογής της Συ.Ε.Π. διάρκειας διακοσίων (200) τουλάχιστον
ωρών ή βεβαίωση διετούς τουλάχιστον επαγγελματικής εμπε ιρίας πλήρους
απασχόλησης στην εφαρμογή του θεσμού, στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό Τομέα.

ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ & ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Η ένταξη των υποψηφίων Συμβούλων στο μητρώο της δράσης θα γίνει εφόσον

προκύπτει ότι διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα τα οποία αποτελούν ελάχιστες

απαιτήσεις ένταξής τους στο μητρώο (on/off).

Το Κε.Δι.Βι.Μ. θα προχωρήσει στη σύναψη συμβάσεων συμβουλευτικού έργου με

Συμβούλους του μητρώου αναλόγως με τις ανάγκες του έργου και τη

διαθεσιμότητα των Συμβούλων.

ΑΜΟΙΒΗ Συμβούλων

Η  αμοιβή των Συμβούλων  ορίζεται σε 35,00€ ανά ατομική συνεδρία.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν επιπλέον πληροφορίες και διευκρινίσεις

σχετικά με το πρόγραμμα από τις εγκαταστάσεις του ΚΔΒΜ (Αγίας Βαρβάρας 13

Καστοριά – δίπλα στο 3ο Γυμνάσιο Καστοριάς) και στο τηλέφωνο 2467025388

καθημερινά (Δευτέρα έως Παρασκευή) κατά τις  ώρες 09:00 έως 15:00.


