
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

                                                             

ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ με τίτλο  

«Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας για την Ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας Νέων και Ενηλίκων» 

Για συμβούλους σταδιοδρομίας/ επαγγελματικού προσανατολισμού/επιχειρηματικότητας 
 και λοιπούς επαγγελματίες συναφών υπηρεσιών 

 

  

 

 

 

 

 

 

Το σεμινάριο, θα περιλαμβάνει δια ζώσης βιωματική εκπαίδευση διάρκειας 25 διδακτικών ωρών.  

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να ενισχύσει τους επαγγελματίες της Συμβουλευτικής 

Σταδιοδρομίας με θεωρίες,  νέες δεξιότητες και  επικαιροποιημένες γνώσεις για τις διεθνείς 

εξελίξεις στη συμβουλευτική επιχειρηματικότητας δεδομένου ότι η ίδρυση και λειτουργία μιας 

βιώσιμης επιχείρησης αποτελεί ολοένα και περισσότερο μια από τις διαθέσιμες 

επαγγελματικές επιλογές των νέων και ενηλίκων που βρίσκονται στη φάση προσανατολισμού 

ή/και αναπροσανατολισμού της σταδιοδρομίας τους. Μέσω εργαστηρίων και βιωματικών 

ασκήσεων, οι συμμετέχοντες θα ασκηθούν στην παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης σε νέους 

και ενήλικες συμβουλευόμενους σε θέματα όπως ενδεικτικά: διάγνωση, ενδυνάμωση και 

αξιολόγηση επιχειρηματικών δεξιοτήτων, ανάπτυξη και υλοποίηση επιχειρηματικού σχεδίου, 

δράσεις δικτύωσης των επιχειρήσεων κλπ. 

 

 

Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης 
Προσόντων και Επαγγελματικού 
Προσανατολισμού – Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στο πλαίσιο 
των δράσεων του ως Κέντρο Euroguidance της 
Ελλάδας και των αρμοδιοτήτων του για την 
υλοποίηση επιμορφωτικών δράσεων 
αναβάθμισης των δεξιοτήτων των 
επαγγελματιών συμβουλευτικής σταδιοδρομίας, 
προσκαλεί τους συμβούλους σταδιοδρομίας/ 
επαγγελματικού προσανατολισμού και λοιπούς 
επαγγελματίες συναφών υπηρεσιών να 
συμμετάσχουν στο επιμορφωτικό σεμινάριο με 
θέμα: «Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας για την 
Ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας Νέων και 
Ενηλίκων», που διοργανώνεται  

στην Αθήνα στις 7, 8 & 9 Δεκεμβρίου 2017,   
& 

στη Θεσσαλονίκη στις 14, 15 & 16 Δεκεμβρίου 
2017,  

 



Το επιστημονικό υποστηρικτικό υλικό καθώς και το πλαίσιο προγράμματος επιμόρφωσης για τη 
Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας για την Ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας Νέων και Ενηλίκων 
αναπτύχθηκε από τον ΕΟΠΠΕΠ.  

Ο ΕΟΠΠΕΠ θα παρέχει στους εκπαιδευόμενους το απαιτούμενο εκπαιδευτικό υλικό καθώς και 
ημιδιατροφή. Δεν υπάρχει κόστος εγγραφής ή συμμετοχής στο σεμινάριο για τους συμμετέχοντες. Ο 
ΕΟΠΠΕΠ δεν καλύπτει δαπάνες μετακίνησης και διαμονής συμμετεχόντων για την παρακολούθηση των 
ανωτέρων επιμορφωτικών σεμιναρίων. 

Για το κάθε σεμινάριο προβλέπονται περιορισμένες θέσεις συμμετοχής και για το λόγο αυτό θα 
τηρηθεί σειρά προτεραιότητας των αιτήσεων.  

Επίσης, θα δοθεί πρoτεραιότητα σε στελέχη τα οποία στην παρούσα φάση απασχολούνται σε 
υπηρεσίες Συμβουλευτικής, Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Σταδιοδρομίας σε δημόσιους και 
ιδιωτικούς φορείς, στην εκπαίδευση, κατάρτιση και απασχόληση, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η 
προστιθέμενη αξία του προγράμματος θα έχει άμεση θετική επίπτωση στους εξυπηρετούμενους 
πολίτες. 

Στους συμμετέχοντες θα χορηγηθεί βεβαίωση κατόπιν παρακολούθησης του 85% των ωρών του 
επιμορφωτικού τριημέρου και γραπτής εξέτασης. 

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΑΘΗΝΑ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

7/12/2017 14:00-19:30 14/12/2017 14:00-19:30 

8/12/2017 09:00-19:30 15/12/2017 09:00-19:30 

9/12/2017 09:00-19:30 16/12/2017 09:00-19:30 

Για την εξασφάλιση της συμμετοχής σας θα πρέπει να υποβάλλετε την αίτησή σας ηλεκτρονικά και 
μόνο για ένα από τα δύο επιμορφωτικά σεμινάρια.  

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές το αργότερο μέχρι τις 29/11/2017 για το σεμινάριο της Αθήνας και μέχρι 
6/12/2017 για το σεμινάριο της Θεσσαλονίκης. 

Συμπληρώστε τη ηλεκτρονική φόρμα συμμετοχής για το σεμινάριο της Αθήνας πατώντας εδώ. 

Συμπληρώστε τη ηλεκτρονική φόρμα συμμετοχής για το σεμινάριο της Θεσσαλονίκης πατώντας εδώ. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν με ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) για την επιβεβαίωση της 
συμμετοχής τους. 

Διευκρινίσεις και πληροφορίες:  
Διεύθυνση Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού του ΕΟΠΠΕΠ  
τηλ. 210 2709180, 210 279174 guidance@eoppep.gr  
 

«Η δράση αυτή υλοποιείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  
(Πρόγραμμα δράσεων 2017 του Κέντρου EUROGUIDANCE της Ελλάδας –  

50% Erasmus+ & 50% Εθνική Συμμετοχή)» 
 

https://goo.gl/forms/OH6qelsPXyL30KMC2
https://goo.gl/forms/HkhD8yrIYfAHhzrA2
mailto:guidance@eoppep.gr

