
ΚΕΝΣΡΟ 

ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΚΑΙ 

ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ 

Είσαι μαθητής/μαθήτρια  

θαη δοζθμιεύεζαη κα απμθαζίζεηξ 

γηα ημκ εθπαηδεοηηθό δνόμμ    

πμο ζα αθμιμοζήζεηξ; 

Μπμνείξ κα βνεηξ ζηήνηλε 

θαη πμιύηημε βμήζεηα 

ζημ ΚΕΣΥΠ ηεξ πενημπήξ ζμο. 

Είσαι νέος/νέα  

θαη πνεηάδεζαη εκεμένωζε ζε δεηήμαηα  

ζπμοδώκ, θαηάνηηζεξ θαη αγμνάξ ενγαζίαξ; 

Μπμνείξ κα απεοζοκζείξ ζημ ΚΕΣΥΠ ηεξ 

πενημπήξ ζμο γηα κα πάνεηξ αληόπηζηε θαη 

έγθονε πιενμθόνεζε. 

Είσαι γονιός  

πμο αγωκηάξ γηα ηηξ ζπμοδέξ  θαη ημ επαγ-

γειμαηηθό μέιιμκ ημο παηδημύ ζμο; Μπμ-

νείξ κα δεηήζεηξ βμήζεηα ζημ ΚΕΣΥΠ ηεξ 

πενημπήξ ζμο. 

Είσαι καθηγητής /καθηγήτρια 

θαη πνεηάδεζαη βμήζεηα γηα κα είζαη απμηε-

ιεζμαηηθόηενμξ ζηεκ εθανμμγή ημο ΣΕΠ; 

Μπμνείξ κα απεοζοκζείξ ζημ ΚΕΣΥΠ ηεξ 

πενημπήξ ζμο. 
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ΚΕΤΠ ΚΕΡΚΤΡΑ 

ΤΠΕΤΘΤΝΟΙ ΧΟΛΙΚΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟΤ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ 

ΣΡΙΚΑΛΙΩΣΗ ΠΤΡΙΔΩΝ 

ΔΟΤΚΑΚΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟ 

 



 

τελεχώνονται: 

Από εκπαιδευτικούς εξειδικεμένους στη υμβουλευτική 

και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό. 

 

 

Διαθέτουν: 

Πληροφοριακό και ενημερωτικό υλικό για θέματα εκπαί-

δευσης, κατάρτισης και αγοράς εργασίας σε έντυπη και 

ηλεκτρονική μορφή. 

Απευθύνονται: 

• ε όλους τους μαθητές. 

• ε υποψηφίους για τα ΑΕΙ, ΣΕΙ, 

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 

(ΕΑΠ), Προγράμματα πουδών 

Επιλογής (ΠΕ), αλλά και για κάθε άλλη σχολή κατάρτι-

σης και επιμόρφωσης. 

• ε γονείς. 

• ε καθηγητές που εφαρμόζουν τον ΕΠ στα σχολεία 

 

υνδέονται: 

• Με το Τπουργείο Παιδείας (ΤΠΑΙΠΘ). 

• Με τη βάση δεδομένων του Εθνικού Οργανισμού 

Πιστοποίησης Προσόντων και 

Επαγγελματικού Προσανατολι-

σμού  (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.). 

• Με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής  (ΙΕΠ). 

• Με το διαδίκτυο (internet) 

Προσφέρουν: 

 • υμβουλευτική στήριξη στους 

μαθητές προκειμένου να πάρουν 

τις καλύτερες αποφάσεις για το 

μέλλον τους. 

• Πληροφόρηση σχετικά με τις σπουδές, τα επαγγέλματα 

και την αγορά εργασίας. 

τήριξη των καθηγητών που εφαρμόζουν τον ΕΠ στα 

σχολεία τους. 

Τποστήριξη προγραμμάτων ΕΠ στα σχολεία 

Δημιουργία πληροφοριακού και εκπαιδευτικού υλικού ΕΠ 

Διάχυση πληροφοριών στα σχολεία 

Οργανώνουν: 

• Ενημερωτικές συγκεντρώσεις για 

γονείς και μαθητές σε θέματα σχετι-

κά με τις σπουδές και τα επαγγέλματα. 

Επιμορφωτικά σεμινάρια και ημερίδες για τους καθη-

γητές που εφαρμόζουν τον ΕΠ στα σχολεία τους. 

υνεργάζονται: 

• Με την Σοπική αυτοδιοίκηση. 

• Με κοινωνικούς, εκπαιδευτικούς και επαγγελματικούς 

φορείς της περιοχής. 

Με τον ΕΟΠΠΕΠ, το ΤΠΑΙΠΘ και το ΙΕΠ. 
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Σα ΚΕΤΠ θεσπίζονται για πρώτη φορά με το νόμο 2525/97 για την 

Παιδεία. Οργανώνονται και λειτουργούν ογδόνταενα (81) Κέντρα σε 

ολόκληρη την Ελλάδα, θα τα βρείτε στις πρωτεύουσες των νομών 

αλλά και σε άλλες μεγάλες πόλεις. 


