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Θέκα: Νέα ζπλεξγαζία ΟΔΣΔΔ - ΙΝΔ ΓΔΔ  

γηα Τπεξεζίεο Γηαδηθηπαθήο πκβνπιεπηηθήο Δξγαδνκέλσλ θαη Αλέξγσλ 

 

H Οκνζπνλδία πιιόγσλ Δξγαδνκέλσλ Σερληθώλ Δπηρεηξήζεσλ Διιάδνο, ζην πιαίζην ηεο   

ζπλεξγαζίαο ηεο κε ην Ιλζηηηνύην Δξγαζίαο ηεο ΓΔΔ, γηα ηελ ζηνρεπκέλε Πιεξνθόξεζε θαη 

πκβνπιεπηηθή Τπνζηήξημε θαη Ελδπλάκσζε ησλ Εξγαδνκέλσλ θαη ησλ Αλέξγσλ, κε αθνξκή ηελ 

εηδηθή θαηάζηαζε πνπ έρεη επηθέξεη ε παλδεκία COVID-19, εληάζζεη ζηηο ππεξεζίεο ηεο ηελ    

"Δμ’ απνζηάζεσο Δπαγγεικαηηθή πκβνπιεπηηθή" (e-ζπκβνπιεπηηθή) εξγαδνκέλσλ θαη        

αλέξγσλ.  

Πξόθεηηαη γηα ππεξεζίεο αηνκηθήο ζπκβνπιεπηηθήο πνπ ππνζηεξίδνληαη ηερληθά από δηαδηθηπαθή 

πιαηθόξκα ηειεδηάζθεςεο, ρσξίο σζηόζν λα δηαθνξνπνηνύληαη νπζηαζηηθά, ζε επίπεδν ζηόρσλ 

θαη κεζόδνπ, από ηηο δηα δώζεο. Η εμ’ απνζηάζεσο επαγγεικαηηθή ζπκβνπιεπηηθή, κπνξεί λα     

ζεσξεζεί εμέιημε ηεο παξαδνζηαθήο κεζόδνπ. ηνρεύεη ζηελ εμαηνκηθεπκέλε ππνζηήξημε θαη     

ελδπλάκσζε ησλ αηόκσλ γηα επαγγεικαηηθή αλάπηπμε θαη ζηε βειηίσζε ησλ δεμηνηήησλ ηνπο θαηά 

ηελ αλαδήηεζε εξγαζίαο. 

Οη ηερληθέο απαηηήζεηο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο είλαη νη ειάρηζηεο, θαζώο δελ απαηηείηαη εηδηθόο  

εμνπιηζκόο ή ινγηζκηθό, παξά ειεθηξνληθόο ππνινγηζηήο κε ερεία θαη κηθξόθσλν, ζύλδεζε ζην 

internet ή smart phone ή tablet. 

Η ζπλεξγαζία κεηαμύ ησλ θνξέσλ πεξηιακβάλεη από πιεπξάο ΙΝΕ/ΓΕΕ: 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΙΚΗ 

Η επαγγεικαηηθή ζπκβνπιεπηηθή νξγαλώλεηαη κε ηε κνξθή αηνκηθώλ ζπλαληήζεσλ κε ηε ρξήζε 

εξγαιείσλ θαη εξσηεκαηνινγίσλ επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο θαη εμέιημεο. Ωο πξνο ηε ρξήζε ησλ 

εξγαιείσλ αμηνπνηείηαη ν κεζνδνινγηθόο νδεγόο ηεο Δπαγγεικαηηθήο πκβνπιεπηηθήο ηνπ ΙΝΔ 

ΓΔΔ. Η κεζνδνινγία ηεο επαγγεικαηηθήο ζπκβνπιεπηηθήο νξίδεη όηη ηα ζηάδηα θαη νη ζηόρνη ηεο 

ζπκβνπιεπηηθήο πξνζαξκόδνληαη ζηηο αλάγθεο θάζε αλέξγνπ/εξγαδνκέλνπ θαη ππάξρεη επειημία, 

ηόζν σο πξνο ηνλ αξηζκό ησλ ζπλαληήζεσλ, όζν θαη ζηελ επηινγή ησλ εξγαιείσλ. Η δηαδηθαζία 

ηεο ζπκβνπιεπηηθήο ζπλδηακνξθώλεηαη κε ηνπο ρξήζηεο, απαληά ζηηο εμαηνκηθεπκέλεο αλάγθεο 

ηνπο θαζώο θαη ζηελ θάιπςε ησλ αηηεκάησλ ηνπο.  

Βαζηθνί ζηόρνη ησλ παξεκβάζεσλ ζπκβνπιεπηηθήο απνηεινύλ ηα παξαθάησ: 

 Η πξνζσπηθή θαη επαγγεικαηηθή αλάπηπμε. 

 Η θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ δηα βίνπ δηαρείξηζεο ηεο ζηαδηνδξνκίαο θαη βειηίσζε δεμηνηήησλ 

επηθνηλσλίαο. 
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 Η θαηαλόεζε ησλ κεηαβάζεσλ ζηελ επαγγεικαηηθή πνξεία. 

 Η αλάπηπμε ηεο επαγγεικαηηθήο σξηκόηεηαο. 

 Η εθπαίδεπζε ζηηο ηερληθέο πινήγεζεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο. 

 Ο εθπαηδεπηηθόο θαη επαγγεικαηηθόο (επαλα)πξνζαλαηνιηζκόο. 

 Δηαρείξηζε άγρνπο θαη ζπλαηζζεκάησλ θαηά ηελ έληαμε ζηελ αγνξά εξγαζίαο. 

 Δηαρείξηζε εξγαζηαθνύ άγρνπο. 

 Η αλαγλώξηζε θαη αληηκεηώπηζε πξνθαηαιήςεσλ θαη ζηεξενηύπσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο. 

 

ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΙΚΗ – ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΙΝΔ ΓΔΔ 

 

ην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο πκβνπιεπηηθήο, εξγαζηαθνί ζύκβνπινη ππνζηεξίδνπλ         

παλειιαδηθά ην ζύλνιν ησλ δνκώλ ηνπ ΙΝΕ. 

Οη εμεηδηθεπκέλνη επηζηεκνληθνί ζπλεξγάηεο - ζύκβνπινη απαζρόιεζεο πνπ ζηειερώλνπλ ηηο δνκέο 

ππνδέρνληαη κηα ζεηξά από επίθαηξα αηηήκαηα εξγαδνκέλσλ θαη αλέξγσλ. Ελδεηθηηθά αηηήκαηα ησλ 

ρξεζηώλ ηεο αηνκηθήο ζπκβνπιεπηηθήο είλαη: ε βειηίσζε ησλ επαγγεικαηηθώλ δεμηνηήησλ         

(επαγγεικαηηθή εμεηδίθεπζε, πξνγξάκκαηα, ζεκηλάξηα, κεηεθπαίδεπζε), ε επαγγεικαηηθή           

ελδπλάκσζε (δηαρείξηζε άγρνπο, ρξόλνπ θαη ιήςεο απόθαζεο), νη ηξόπνη αλαδήηεζεο εξγαζίαο 

(βηνγξαθηθό ζεκείσκα, ζπλνδεπηηθή επηζηνιή, ζπλέληεπμε επηινγήο πξνζσπηθνύ), ε πιεξνθόξεζε 

γηα ηηο ηάζεηο ζηελ αγνξά εξγαζίαο θ.α. 

 
ΠΩ ΞΔΚΙΝΑ Η ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΣΗ ΑΣΟΜΙΚΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΙΚΗ 

 

Ο ελδηαθεξόκελνο ζα πξέπεη λα εθδειώζεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία, είηε 

επηθνηλσλώληαο ηειεθσληθά κε ηελ Οκνζπνλδία, είηε ζηέιλνληαο e-mail θαη δηαηππώλνληαο ην  

αίηεκά ηνπ γηα πξνγξακκαηηζκό ζπλεδξίαο. Η Οκνζπνλδία επηθνηλσλεί κε ηελ δνκή ηνπ            

ΙΝΕ/ΓΕΕ. 

ηε ζπλέρεηα, πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο e- ζπκβνπιεπηηθήο, ε Οκνζπνλδία απνζηέιιεη ζηνλ       

ζπκβνπιεπόκελν ην «πκβόιαην αηνκηθήο εμ απνζηάζεσο επαγγεικαηηθήο ζπκβνπιεπηηθήο» 

κε ην νπνίν ελεκεξώλεηαη ν ελδηαθεξόκελνο ζρεηηθά κε ηελ ππεξεζία πνπ παξέρεηαη από ην Δίθηπν 

κέζσ ηειεδηάζθεςεο, ην πιαίζην ιεηηνπξγίαο θαη ηηο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηελ επαγγεικαηηθή        

ζπκβνπιεπηηθή. Μεηά ηελ απνδνρή ηνπ ζπκβνιαίνπ θαη αθνύ ζπκπιεξσζεί ζπγθεθξηκέλνο        

αξηζκόο ελδηαθεξνκέλσλ ε δηαδηθαζία μεθηλά. 

 

ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΗ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΙΚΗ 

 

Η πιαηθόξκα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απηή ηε ζηηγκή γηα ηηο ζπλεδξίεο ηεο εμ απνζηάζεσο αηνκηθήο 

ζπκβνπιεπηηθήο, είλαη ε πιαηθόξκα zoom. 
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Όπσο πεξηγξάςακε θαη παξαπάλσ, νη ηερληθέο απαηηήζεηο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο είλαη νη           

ειάρηζηεο, θαζώο δελ απαηηείηαη εηδηθόο εμνπιηζκόο ή ινγηζκηθό, παξά ειεθηξνληθόο ππνινγηζηήο 

κε ερεία θαη κηθξόθσλν, ζύλδεζε ζην internet ή smart phone ή tablet. 

Ο ζύκβνπινο, απιά απνζηέιιεη κε έλα link ζηνλ ελδηαθεξόκελν ηελ πξόζθιεζε. Επηπξνζζέησο, ε 

νκάδα έρεη εηνηκάζεη θαη νδεγό ρξήζεο ηεο πιαηθόξκαο (πεξηγξάθνληαο ηε δηαδηθαζία βήκα 

πξνο βήκα), ν νπνίνο εύθνια κπνξεί λα απνζηαιεί ζηνλ ζπκβνπιεπόκελν. 

ηελ πεξίπησζε πνπ θάπνηνο δελ δηαζέηεη ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκό θαη ε πεξηθεξεηαθή δνκή ηνπ 

ΙΝΕ ζηελ νπνία αλήθεη, δελ ππνζηεξίδεηαη από κόληκε παξνπζία ζπκβνύινπ, κπνξεί θαηόπηλ     

ζπλελλόεζεο λα ρξεζηκνπνηήζεη αίζνπζα θαη ειεθηξνληθό ππνινγηζηή ηνπ ηνπηθνύ παξαξηήκαηνο 

ηνπ ΙΝΕ θαη λα ππνζηεξηρζεί από ζύκβνπιν. Ελλνείηαη, όηη ζηελ πεξίπησζε απηή, ιακβάλνληαη 

όια ηα κέηξα πξνθύιαμεο ιόγσ COVID-19. 

 

Μέζα από ηηο ππεξεζίεο ηεο πιεξνθόξεζεο θαη ηεο ζπκβνπιεπηηθήο, ζηόρνο είλαη λα ππνζηεξίμεη 

θαη λα ελδπλακώζεη θάζε εξγαδόκελν θαη άλεξγν. 

Η επαγγεικαηηθή αλάπηπμε απνηειεί κηα δηα βίνπ δηαδηθαζία. Η νινθιεξσκέλε ζπκβνπιεπηηθή, 

πξνζπαζεί λα θαζνδεγήζεη ηα άηνκα λα ζρεδηάζνπλ θαη λα παίξλνπλ απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηελ  

εξγαζία θαη ηελ κάζεζε. 

 

Ωο ΟΕΣΕΕ, αλαιακβάλνπκε ηελ πξσηνβνπιία λα ζπκκεηέρνπκε ζε κία δξάζε πνπ έρεη            

δπλαηόηεηεο λα πξνθέξεη ζεκαληηθή βνήζεηα ζηνπο εξγαδόκελνπο. Οη ζπλέπεηεο ηεο δηαρείξηζεο 

ηεο παλδεκίαο COVID-19 όπσο θαίλεηαη θαη από ηηο ηειεπηαίεο θπβεξλεηηθέο εμαγγειίεο, ζα      

επηδεηλώζνπλ ηελ θαηάζηαζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη πξνθαινύλ ήδε έληνλε αλεζπρία θαη     

πξνβιεκαηηζκό ζηνλ θόζκν ηεο εξγαζίαο. 

 

Γηα νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία θαη δειώζεηο κπνξείηε λα απεπζπλζείηε ειεθηξνληθά ζην       

info@osetee.gr ή ηειεθσληθά ζην ηειέθσλν 210 8838203. 

 

     Γηα ηελ Ο..Ε.Σ.Ε.Ε. 
   

Ο Πξόεδξνο  Ο Γεληθόο Γξακκαηέαο 
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