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Προσανατολίσου στη σταδιοδρομία σου 
με τα εργαλεία του ΕΟΠΠΕΠ και κάνε το 
επόμενο βήμα!
Εάν είσαι μαθητής ή σπουδαστής, άνερ-
γος ή εργαζόμενος, εκπαιδευτικός ή σύμ-
βουλος σταδιοδρομίας επωφελήσου από 
τις δράσεις και τα εργαλεία επαγγελμα-
τικού προσανατολισμού του ΕΟΠΠΕΠ και 
κατάστησε τα προσόντα σου ανταγω-
νιστικά στην εκπαίδευση και την αγορά 
εργασίας.
Ως Εθνικό Κέντρο Euroguidance 
•   Aναβαθμίζουμε τις γνώσεις και δεξιό-

τητες των συμβούλων σταδιοδρομίας
του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα με
δωρεάν σεμινάρια επιμόρφωσης σε
τακτική βάση και με νέα αξιόπιστα
εργαλεία επαγγελματικού προσανα-
τολισμού.

•   Υποστηρίζουμε τη διαχείριση της στα-
διοδρομίας των πολιτών με βάσεις
πληροφόρησης, όπως ο «Πλοηγός»
και με εκπαιδευτικό υλικό αυτοβελτί-
ωσης.

Επισκέψου την ανανεωμένη Εθνική Πύλη 
Διά Βίου Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας 
και:  
•   Διερεύνησε τα επαγγελματικά σου εν-

διαφέροντα
•   Αξιολόγησε τις δεξιότητές σου
•   Ενημερώσου από τους θεματικούς κα-

ταλόγους για το πώς μπορείς να απο-
κτήσεις νέες δεξιότητες

•   Βρες πληροφορίες για την εκπαίδευ-
ση/κατάρτιση, τα επαγγέλματα και

την αγορά εργασίας σε Ελλάδα και 
Ευρώπη

Ως Εθνικό Κέντρο Europass 
•   Προβάλλουμε και προωθούμε στην

Ελλάδα το Europass, τη μεγαλύτερη
ευρωπαϊκή πύλη τεκμηρίωσης και δια-
φάνειας των προσόντων των πολιτών.

•   Υποστηρίζουμε τους μαθητές, τους
εκπαιδευτικούς και κάθε ενδιαφερό-
μενο πολίτη στη χρήση των εργαλείων 
και των εγγράφων Europass

•   Εκδίδουμε τα έγγραφα «Συμπλήρω-
μα Πιστοποιητικού» και «Κινητικότητα
Europass»

Επισκέψου την ιστοσελίδα του Εθνικού 
Κέντρου Europass και:
•   Μάθε για το νέο ευρωπαϊκό ψηφιακό

portfolio «Europass profile» και το νέο
τεστ αξιολόγησης ψηφιακών δεξιοτή-
των

•   Αναζήτησε ευκαιρίες εκπαίδευσης
και κατάρτισης σε όλη την Ευρώπη με
βάση τα δικά σου κριτήρια

•   Ενημερώσου για τα «Ψηφιακά Διαπι-
στευτήρια»

•   Βρες το «Συμπλήρωμα Πιστοποιητι-
κού» για τη δική σου ειδικότητα εκπαί-
δευσης και κατάρτισης ΕΠΑΛ ή ΙΕΚ και
τεκμηρίωσε τη μετακίνησή σου στο
εξωτερικό με το Europass Mobility.

Η δράση υλοποιείται στο Πρόγραμμα Δράσεων 

2021-2023 των Εθνικών Κέντρων EUROGUIDANCE 

& EUROPASS (συγχρηματοδότηση της Ε.Ε., 75%  

Erasmus+  & 25% εθνική συμμετοχή).
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