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Ο ρόλος του Εργασιακού Συμβούλου στις Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ 

 

Εργασιακός Σύμβουλος καλείται ο επαγγελματίας ο οποίος 

έχει ως βασικό αντικείμενο την υποστήριξη τόσο των 

αναζητούντων εργασία, όσο και των εργοδοτών, με στόχο την 

ποιοτική αύξηση της κινητικότητας στην αγορά εργασίας και 

στη μείωση της ανεργίας.  
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O ΟΑΕΔ έχει υιοθετήσει δύο διακριτούς ρόλους 

 
 

Εργασιακός Σύμβουλος Αναζητούντων Εργασία  

 

Εργασιακός Σύμβουλος Εργοδοτών 

   

 
Διακριτοί ρόλοι Συμβούλου 
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Εργασιακός Σύμβουλος Αναζητούντων εργασία  

 

 

Ο συγκεκριμένος ρόλος αναδεικνύεται ως βασικός πυλώνας του 
Οργανισμού και  των παρεχόμενων υπηρεσιών του. 
 
Βασικός στόχος του  Εργασιακού Συμβούλου Αναζητούντων είναι 
 
     η προετοιμασία – υποστήριξη και ενθάρρυνση  των ανέργων για     
       την ένταξη   επανένταξη τους στην αγορά εργασίας  
 
   η σύζευξη του προφίλ του αναζητούντα εργασία με το προφίλ της  
      προσφερόμενης θέσης εργασίας. 



5 

 

 Ο Εργασιακός Σύμβουλος Αναζητούντων παρέχει ατομική  

συμβουλευτική μέσω της διαδικασίας της εξατομικευμένης 
προσέγγισης καθώς και ομαδική συμβουλευτική σταδιοδρομίας  

 

Επίσης, παρέχει πληροφόρηση με στόχο την κινητοποίησή των 

αναζητούντων εργασία ώστε να ενταχθούν άμεσα στην αγορά 
εργασίας. 

 

 

 
Εργασιακός Σύμβουλος Αναζητούντων εργασία  
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Εργασιακός Σύμβουλος Αναζητούντων εργασία  

 

Κύριες Αρμοδιότητες του  Εργασιακού Συμβούλου Αναζητούντων  
 

Εφαρμόζει τη διαδικασία της Εξατομικευμένης Προσέγγισης 
Ατομική Συνέντευξη –Συμβουλευτική στην απασχόληση 
Καταγραφή προφίλ στο ΟΠΣ 
Διερεύνηση αναγκών 
Πληροφόρηση 
Συμπλήρωση ΑΣΔ 
Παραπομπή σε δράσεις 
Παρακολούθηση 
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Ο Εργασιακός Αναζητούντων Εργασία  
 

Συμβάλει στη διαδικασία Σύζευξης Ανέργων Κενών θέσεων Εργασίας  

(Matching) 
 Αναζήτηση ανέργων  
 Τηλεφωνική επικοινωνία 
 Παραπομπή σε εργοδότες 

 
Υλοποιεί δράσεις Ομαδικής Συμβουλευτικής  

 Συμβουλευτική επαγγελματικού προσανατολισμού –     
            επαναπροσανατολισμού  

 Συμβουλευτική τεχνικών αναζήτησης εργασίας 
 Συμβουλευτική ανάληψης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών 

 
Εργασιακός Σύμβουλος Αναζητούντων εργασία  
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Εξατομικευμένη Προσέγγιση 

Σύνταξη Ατομικού Σχεδίου 
Δράσης (ΑΣΔ) 

Παροχή Συμβουλευτικών 
Υπηρεσιών 

Παραπομπή σε προγράμματα 
Ενεργητικών πολιτικών για 

νέους 

Πληροφόρηση / Υποστήριξη 
νέων 

 
Εργασιακός Σύμβουλος Αναζητούντων Εργασία  
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Εξατομικευμένη Προσέγγιση   
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Ατομικό Σχέδιο Δράσης  

Το Ατομικό Σχέδιο Δράσης περιλαμβάνει  

Απαραίτητα βήματα  

Ενέργειες / Δράσεις  

Προετοιμασία για ένταξη στην αγορά εργασίας  

Συμφωνία για δράση  

Δραστηριοποίηση 
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Συμβουλευτική Ανάληψης Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών 

Συμβουλευτική Τεχνικών αναζήτησης Εργασίας  

Εργαστήρια Ενεργοποίησης –Κινητοποίησης Ανέργων  

 

 

Ομαδικές Συμβουλευτικές Υπηρεσίες 

 

 Οι Συμβουλευτικές Υπηρεσίες συνιστούν δυναμικές παρεμβάσεις και έχουν ως 
στόχο την κινητοποίηση, ενδυνάμωση και διευκόλυνση των ανέργων    
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Ο Εργασιακός Σύμβουλος Εργοδοτών επιδιώκει τη σύζευξη διερευνώντας την  

τοπική αγορά και αναπτύσσοντας σταθερές σχέσεις με τις επιχειρήσεις.  
   

   Διερευνά και χαρακτηρίζει τις επιχειρήσεις της τοπικής αγοράς 
 ταξινομεί τις επιχειρήσεις της τοπικής αγοράς  
 Χρησιμοποιεί τεχνικές και εργαλεία προσέγγισης των επιχειρήσεων 

 

Προσεγγίζει τις τοπικές επιχειρήσεις 
 Επισκέψεις σε εργοδότες 
 Καταγραφή θέσεων 
 Συνάντηση και συνεργασία με εργοδότες στο χώρο του ΚΠΑ, καταγραφή των 

αναγκών 
   

   Οργανώνει ή συμμετέχει σε δράσεις ευαισθητοποίησης εργοδοτών 
 Οργάνωση ημερίδων 
 Συναντήσεις με άλλους φορείς 

 
   

 
Εργασιακός Σύμβουλος Εργοδοτών  
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Η σύζευξη της προσφοράς με τη ζήτηση εργασίας απαιτεί τη συνδρομή 
 
 όλων των εμπλεκόμενων Δημόσιων Οργανισμών, Εκπαιδευτικών 
 
 Φορέων, Επιχειρήσεων, κα.  
 
 
 

Όλοι μαζί μπορούμε να συνεργαστούμε και να συμβάλουμε προς 
αυτή την κατεύθυνση. 

 
 
 

  

 
Ανάπτυξη Συνεργασιών  στην υπηρεσία των πολιτών  

 



Σας ευχαριστώ  για την προσοχή σας! 

Τσαπραντζή Ανθία  
 
Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης – ΚΠΑ2 Κομοτηνής 
kpakomotini@oaed.gr 
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