
Υπηρεσίες πληροφόρησης για την Επαγγελματική 
Εκπαίδευση-Κατάρτιση και Απασχόληση στην Ελλάδα. 

1. Ο Α Ε Δ - E U R E S 
Ο Α Ε Δ ( Ο ρ γ α ν ι σ μ ό ς Α π α σ χ ο λ ή σ ε ω ς Ε ρ γ α π κ ο ύ Δυναμικού) 1 

Ειρήνη Μπέλλα - Βιβλιοθηκονόμος-Msc, Διοικητικός Υπάλληλος ΟΑΕΔ. 

mm ε το Ν.Δ. 2961/54 το 1954 συστάθηκε ο Οργανι-
IIII σμός Απασχολήσεως και Ασφαλίσεως Ανεργίας 
III (ΟΑΑΑ), ο οποίος μετονομάστηκε το 1969 σε Ορ
γανισμό Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) 
μετοΝ.Δ. 212/69. 

Ο ΟΑΕΔ είναι το κύριο όργανο εφαρμογής της Κυ
βερνητικής Πολιτικής για την απασχόληση, ώστε να εξα
σφαλιστούν οι αναγκαίες προϋποθέσεις ταχείας προ
σαρμογής της προσφοράς εργασίας προς τις απαιτήσεις 
της ζήτησης, σε αρμονία με το εκάστοτε Πρόγραμμα Οι
κονομικής Ανάπτυξης της Χώρας και τις συναφείς κα
τευθύνσεις και οδηγίες του Υπουργού Απασχόλησης και 
Κοινωνικής Προστασίας2. 

Η λειτουργία του ΟΑΕΔ διέπεται από το καθεστώς του 
Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου και βρίσκεται υπό 
την εποπτεία του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινω
νικής Προστασίας. Είναι διοικητικά αυτόνομος και διοι
κείται από το Διοικητή3 και το Διοικητικό Συμβούλιο. 

Οι Υπηρεσίες του Οργανισμού διακρίνονται στην κεν
τρική Υπηρεσία (Διοίκηση)4 και στις Περιφερειακές Υπη
ρεσίες (7 Περιφερειακές Διευθύνσεις με τις κατά τόπους 
Υπηρεσίες που υπάγονται στην αρμοδιότητα τους). 

Πιο συγκεκριμένα η Διοίκηση συγκροτείται από τρεις 
(3) γενικές Διευθύνσεις: 

• Την Γενική Διεύθυνση Εργατικού Δυναμικού, η οποία 
είναι υπεύθυνη για θέματα που έχουν σχέση με την 
εφαρμογή της Κυβερνητικής Πολιτικής για την απα
σχόληση του εργατικού δυναμικού της χώρας. 

• Την Γενική Διεύθυνση υποστήριξης, η οποία ασχο
λείται με θέματα που έχουν σχέση με την υπο
στήριξη του έργου των μονάδων του Οργανισμού 
(θέματα προσωπικού, οικονομικών κλπ). 

• Την Γενική Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευ
σης και Κατάρτισης, η οποία ασχολείται με θέματα 
που έχουν σχέση με την εφαρμογή της Κυβερνη
τικής Πολιτικής για τον Επαγγελματικό προσανα
τολισμό και την Τεχνική Εκπαίδευση και Κατάρτι
ση του εργατικού δυναμικού της χώρας. 

Αποστόλη -Στόχοι 5 

Ο Οργανισμός μεριμνά για: 
• Τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό του εργατι

κού δυναμικού. 
• Την Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κα

τάρτιση του εργατικού δυναμικού. 

' http://www.oaed.gr/Pages/SN_13.pg {Πρόσβαση:17/01/09} 
2http://www.oaed.gr/Pages/SN_14.pg {Πρόσβαση: 17/01/09} 
3http://www.oaed.gr/Pages/SN_16.pg {Πρόσβαση:17/01/09} 
"http://www.oaed.gr/Pages/SN_16.pg {Πρόσβαση:17101/09} 
shttp://www.oaed.gr/Pages/SN_14.pg {Πρόσβαση: 17/01/09} 
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• Την διευκόλυνση της επαφής μεταξύ προσφοράς 
και ζήτησης εργασίας. 

• Διάφορες παροχές, όπως τη με προϋποθέσεις επι
δότηση ανέργων, τη συμπλήρωση των επιδομάτων 
κύησης και μητρότητας που παρέχει το ΙΚΑ κλπ. 

Τα οποία προσπαθεί να υλοποιήσει μέσα από κάποι
ες δραστηριότητες, οι οποίες αφορούν, προγράμματα 
απασχόλησης, δράσεις κατάρτισης κλπ. 

Δίκτυο EURES 

Το Δίκτυο EURES δημιουργήθηκε το 19936 με σκο
πό τη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης των κρατών 
μελών του ΕΟΧ (Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, οι χώ
ρες της EE και η Νορβηγία, Ισλανδία και το Λιχτενστάιν) 
και των άλλων οργανώσεων εταίρων. Επίσης η Ελβετία 
διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη συνεργασία αυτή. 

Πιο συγκεκριμένα η ιστοσελίδα του Δικτύου EURES, 
η http://eures.europa.eu, η οποία είναι και η Ευρωπαϊκή 
Πύλη για την επαγγελματική κινητικότητα παρέχει από 
την μία πρόσβαση στους αιτούντες εργασίας σε: 

• Εκατοντάδες χιλιάδες κενές θέσεις εργασίας σε 
ολόκληρη την Ευρώπη 

• Πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης 
και εργασίας σε μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα 

• Ειδικευμένους συμβούλους που μπορούν να απαν
τήσουν σε όλες τις ερωτήσεις που αφορούν θέ
ματα επαγγελματικής κινητικότητας. 

• Επίσης τους παρέχετε η δυνατότητα να κοινοποι
ήσουν το βιογραφικό τους σημείωμα σε εργοδότες 
και συμβούλους EURES μέσω της Υπηρεσίας CV 
Online και να λαμβάνουν ειδοποιήσεις μέσω ηλε
κτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με τις νέες θέσεις 
που ταιριάζουν στο προφίλ τους και προστίθενται 
στον ιστότοπο. 

• Τέλος μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε ανα
λυτικότερες πληροφορίες και συμβουλές μέσω του 
δικτύου των συμβούλων EURES. 

Από την άλλη παρέχει πρόσβαση στους εργοδότες σε: 
• Δωρεάν κοινοποίηση των προσφερόμενων θέσεων 

εργασίας σε ολόκληρη την Ευρώπη 
• Χιλιάδες βιογραφικά υποψηφίων 
• Ειδικευμένες συμβουλές για την πρόσληψη προ

σωπικού σε θέσεις εργασίας που απαιτούν εξειδί
κευση ή που καλύπτονται δύσκολα 

• Επίσης παρέχετε η δυνατότητα να ζητήσουν οι 
εργοδότες ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυ
δρομείου όταν εμφανίζονται άτομα που αναζητούν 
εργασία με το κατάλληλο προφίλ. 

• Τέλος μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε ανα
λυτικότερες πληροφορίες και συμβουλές μέσω του 
δικτύου των συμβούλων EURES. 

2. ΟΕΕΚ- EUROPASS 

Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 
και Κατάρτισης (ΟΕΕΚ) 7 

Ο Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κα
τάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.), που ιδρύθηκε με το Νόμο 2009/92, 
στα πλαίσια του Εθνικού Συστήματος Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης και κατάρτισης ( Ε.Σ.Ε.Ε.Κ.), έχει διοικητι
κή και οικονομική αυτοτέλεια, εποπτεύεται από το Υπουρ
γείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και σκοποί του 
είναι: 

• Η υλοποίηση των στόχων του Εθνικού Συστήματος 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και κατάρτισης 
(Ε.Σ.Ε.Ε.Κ). 

• Η οργάνωση και λειτουργία των Δημοσίων Ινστι
τούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (I.E.Κ.), αρ
μοδιότητας ΥΠ.Ε.Π.Θ. 

• Η εποπτεία και ο έλεγχος των Ιδιωτικών I.E.Κ. 
• Η διαμόρφωση του κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας 

Ι.Ε.Κ. και άλλων δημοσίων φορέων, ως προς τα θέ
ματα της παρεχόμενης κατάρτισης. 

Ο Ο.Ε.Ε.Κ. διοικείται από ενδεκαμελές Διοικητικό Συμ
βούλιο, το οποίο συγκροτείται με απόφαση του Υπουρ
γού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και απαρτίζε
ται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και εκπροσώπους 
του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, του Υπουργείου Οι
κονομικών, του Υπουργείου Εργασίας και των κοινωνικών 
εταίρων (Γ.Σ.Ε.Ε. - Σ.Ε.Β. - Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. - Ε.Σ.Ε.Ε.). 

Η κεντρική Υπηρεσία αποτελείται από: 
• Την Διεύθυνση Διοικητικού 
• Την Διεύθυνση Οικονομικού 
• Την Διεύθυνση Οργάνωσης και Πληροφορικής 
• Την Διεύθυνση Κατάρτισης 
• Την Διεύθυνση Επαγγελματικών Δικαιωμάτων και 

Ισοτιμιών 
• Την Διεύθυνση Εποπτείας ΙΔ.Ι.Ε.Κ. 
• Την Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης 
• Την Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων, 

στην οποία ανήκει και το Δίκτυο Europass, το οποίο 
θα εξετασθεί στην συνέχεια. 

Πιστοποιητικό (Δίκτυο) EUROPASS8 

Μετηνυπ' αριθ. 2241/2004/ΕΚ απόφαση του Ευρω
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου θεσπίστηκε 
το Europass, το οποίο είναι ένα ενιαίο κοινοτικό πλαί
σιο για τη διαφάνεια των επαγγελματικών προσόντων και 
ικανοτήτων μέσω της δημιουργίας προσωπικού συντονι
σμένου φακέλου εγγράφων, τον οποίο μπορούν να χρη
σιμοποιούν οι πολίτες σε εθελοντική βάση για να γνω
στοποιούν και να παρουσιάζουν καλύτερα τα επαγγελματικά 
προσόντα και τις ικανότητες τους σε ολόκληρη την Ευ
ρώπη, μέσω της δικτυακής πύλης CEDEFOP. 

6http:llec.europa.euleuresl {Πρόσβαση 17101/09} 
7http://www.oeek.gr/index2.html {Πρόσβαση: 17/01/09} 
"Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (2004). ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 2241/2004/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
της 15ης Δεκεμβρίου 2004: σχετικά με το ενιαίο κοινοτικό πλαίσιο για τη διαφάνεια των επαγγελματικών προσόντων και ικανοτήτων (Eu
ropass). Ευρωπαϊκή Ένωση,[online], σ. 7-15. Διαθέσιμο στο: http:lleuropass.cedefop.europa.eu/imgldynamic/cT399/type.FileContent.filelEu-
ropassDecision_el_GR.PDF [Πρόσβαση 17/01/09]. 
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Τα έγγραφα Europass είναι: 
• Το βιογραφικό σημείωμα Europass Το ΒΣ Europass 

αποτελεί τον κεντρικό άξονα του Europass: Πιο 
συγκεκριμένα ο φάκελος Europass κάθε πολίτη θα 
περιλαμβάνει το ΒΣ Europass συμπληρωμένο από 
τον ίδιο τον πολίτη και ένα ή περισσότερα άλλα έγ
γραφα Europass, σύμφωνα με το ιδιαίτερο εκπαι
δευτικό και επαγγελματικό ιστορικό του εν λόγω 
πολίτη. 

• Η Κινητικότητα Europass, η οποία χρησιμεύει για 
την καταγραφή, βάσει κοινού ευρωπαϊκού υπο
δείγματος, των ευρωπαϊκών περιόδων μάθησης. 
Πρόκειται για προσωπικό έγγραφο, στο οποίο κα
ταγράφεται κάθε ευρωπαϊκή περίοδος μάθησης που 
ολοκλήρωσε ο κάτοχος του, σκοπός του δε είναι να 
διευκολύνει τον κάτοχο του να γνωστοποιεί καλύ
τερα τα οφέλη που αποκόμισε από τη συγκεκριμέ
νη εμπειρία, ιδίως σε επίπεδο ικανοτήτων. Ως ευ
ρωπαϊκή περίοδος μάθησης νοείται κάθε χρονικό 
διάστημα διαμονής ενός ατόμου ανεξαρτήτως ηλι
κίας, επιπέδου εκπαίδευσης και επαγγελματικής κα
τάστασης σε μία άλλη χώρα για σκοπούς μάθησης, 

• Το Συμπλήρωμα διπλώματος Europass, είναι έγ
γραφο που προσαρτάται στο δίπλωμα τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης προκειμένου να διευκολύνεται η κα
τανόηση από τρίτους κυρίως πολίτες άλλης χώρας, 
του τι αντιπροσωπεύει το εν λόγω δίπλωμα όσον 
αφορά τις γνώσεις και ικανότητες του κατόχου του. 

• Το Χαρτοφυλάκιο γλωσσομάθειας Europass, είναι 
ένα έγγραφο στο οποίο οι σπουδαστές γλωσσών 
μπορούν να καταχωρούν τις γλωσσικές τους γνώ
σεις και τις πολιτιστικές τους εμπειρίες και ικανό
τητες. 

• Το Συμπλήρωμα πιστοποιητικού Europass, αποτε
λεί έγγραφο που προσαρτάται σε πιστοποιητικό 
επαγγελματικής κατάρτισης, ώστε να διευκολύνε
ται η κατανόηση από τρίτους, ιδίως σε άλλη χώρα 
του τι αντιπροσωπεύει το πιστοποιητικό όσον αφο
ρά τις ικανότητες του κατόχου του. 

Κάθε κράτος μέλος είναι υπεύθυνο για την εφαρμο
γή της παρούσας απόφασης σε εθνικό επίπεδο. Προς τον 
σκοπό αυτό, κάθε κράτος μέλος συγκροτεί Εθνικό Κέν
τρο Europass (EKE), συγκεκριμένα στην Ελλάδα έχει ορι
στεί ο ΟΕΕΚ, το οποίο είναι υπεύθυνο για: 

• Να συντονίσει, σε συνεργασία με τους αρμόδιους 
εθνικούς φορείς, τις δραστηριότητες που σχετί
ζονται με τη διάθεση ή την έκδοση εγγράφων Eu
ropass ή, κατά περίπτωση, διεξάγουν τις δραστη
ριότητες αυτές 

• Να θεσπίζει και να διαχειρίζεται το εθνικό σύστη
μα πληροφόρησης, 

• Να προωθεί τη χρήση του Europass, μεταξύ άλλων 
μέσω διαδικτυακών υπηρεσιών 

• Να διασφαλίζει, σε συνεργασία με τους αρμόδιους 

εθνικούς φορείς, ότι τίθενται στη διάθεση του κά
θε πολίτη επαρκείς πληροφορίες και οδηγίες σχε
τικά με το Europass και τα έγγραφα του 

• Να διευκολύνει την παροχή πληροφοριών και οδη
γιών που αφορούν τις ευκαιρίες μάθησης που προ
σφέρονται σε ολόκληρη την Ευρώπη, τη διάρθρω
ση των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης 
και άλλα θέματα που συνδέονται με την κινητικό
τητα για σκοπούς μάθησης, ιδίως μέσω στενής συ
νεργασίας με τις αρμόδιες κοινοτικές και εθνικές 
υπηρεσίες, και, όπου χρειάζεται, να παρέχει στους 
πολίτες εισαγωγικό οδηγό στην κινητικότητα. 

• Να διαχειρίζεται σε εθνικό επίπεδο την κοινοτική 
χρηματοδοτική στήριξη για όλες τις δραστηριότη
τες που περιλαμβάνονται στην παρούσα απόφαση 

• Να συμμετέχει στο ευρωπαϊκό δίκτυο ΕΚΕ 
Η ιστοσελίδα του Europass είναι η http://europass.oeek.gr/,9 

η οποία παρέχει πρόσβαση σε, πληροφορίες γύρω από το 
Εθνικό κέντρο Europass, γύρω από το βιογραφικό σημεί
ωμα Europass μέσω διάφορων φορμών, την Κινητικότητα 
Europass κτλ. 

3. ΕΚΕΠ- EUROGUIDANCE 

Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού 
Προσανατολισμού (ΕΚΕΠ) 1 0 

Το Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολι
σμού (Ε.Κ.Ε.Π.) είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου 
(Ν.Π.Ι.Δ.), που ιδρύθηκε με το Ν. 2525/97 και λειτουργεί 
από το 2000 υπό την εποπτεία των Υπουργείων Απα
σχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και Εθνικής Παι
δείας και Θρησκευμάτων, με βάση το Π.Δ. 232/29-07-1998 
(ΦΕΚ 179Α), όπως αυτό τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 44/9-
2-2004 (ΦΕΚ 37). Διοικείται από εννεαμελές διοικητικό 
συμβούλιο και στελεχώνεται από εξειδικευμένο επιστη
μονικό και διοικητικό προσωπικό. 

Σε εθνικό επίπεδο, το Ε.Κ.Ε.Π. αποτελεί φορέα συν
τονισμού, υποστήριξης, πιστοποίησης, και ενδυνάμωσης 
της δράσης όσων προσφέρουν υπηρεσίες Συμβουλευτι
κής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΣΥ.Ε.Π) στην 
εκπαίδευση, την κατάρτιση και την απασχόληση. Η εμ
βέλεια των δραστηριοτήτων του Ε.Κ.Ε.Π είναι πανελλα
δική και συνδέεται επίσης με τις δομές του επαγγελμα
τικού προσανατολισμού της Ε.Ε. 

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο το Ε.Κ.Ε.Π., στο πλαίσιο του 
Κοινοτικού Προγράμματος Leonardo Da Vinci, έχει ορι
στεί με απόφαση των συναρμόδιων Υπουργών Παιδείας 
και Απασχόλησης ως το Ελληνικό Εθνικό Κέντρο Πληρο
φόρησης για τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό, στο 
Δίκτυο Euroguidance (Ευρωπαϊκό Δίκτυο Εθνικών Κέν
τρων Πληροφόρησης για τον Επαγγελματικό Προσανα
τολισμό). Χρηματοδοτείται για την ανάπτυξη δράσεων 
που αφορούν την υποστήριξη της ανταλλαγής ποιοτικών 
πληροφοριών μεταξύ των Ευρωπαϊκών χωρών για θέ-

9http://europass.oeek.gr/ {Πρόσβαση 17/01/09} 
Πρακτικά Πανελλήνιου Συνεδρίου Συμβουλευτικής - Προσανατολισμού. (2006). Ο θεσμός συμβουλευτική -προσανατολισμός και ο ρόλος 
του στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας. σ. 31-34. 
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ματα σχετικά με τη Συμβουλευτική και τον Επαγγελμα
τικό Προσανατολισμό, την εκπαίδευση, τα συστήματα κα
τάρτισης και την απασχόληση. Βασικός ρόλος του, είναι 
η προώθηση της Ευρωπαϊκής διάστασης στη Συμβου
λευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό και η ει
σαγωγή στο ελληνικό σύστημα Συμβουλευτικής και Επαγ
γελματικού Προσανατολισμού των θεμάτων που αφορούν 
τη διεθνή κινητικότητα και τις διεθνείς εξελίξεις και 
προοπτικές στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό. 

Δίκτυο Euroguidance11 

Το Δίκτυο Euroguidance, το οποίο συναποτελούν 66 
Εθνικά Κέντρα Πληροφόρησης για τον Επαγγελματικό 
Προσανατολισμό από 32 ευρωπαϊκές χώρες προωθεί την 

κινητικότητα των Ευρωπαίων πολιτών μέσω της διάχυ
της εκπαιδευτικής κυρίως πληροφόρησης για τις ευκαι
ρίες μάθησης στις χώρες της Ευρώπης. Ο βασικός σκο
πός του Δικτύου πιο συγκεκριμένα είναι να προάγει την 
κινητικότητα των φοιτητών, εκπαιδευτών, δασκάλων, συμ
βούλων επαγγελματικού προσανατολισμού, ερευνητών 
κ.ά. στην Ευρώπη. Γι' αυτό το λόγο το δίκτυο απευθύνε
ται κατ' εξοχήν στους: 

• Ειδικούς και Εμπειρογνώμονες σε θέματα Συμβου
λευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού 

• Συμβούλους Επαγγελματικού Προσανατολισμού 
• Ευρωσυμβούλους 
• Ειδικούς Πληροφόρησης σε φορείς εκπαίδευσης, 

κατάρτισης και απασχόλησης. 
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