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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ – ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Διευθυντή/ Διευθύντρια σχολικής 
ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ μονάδας
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ
Δ/νση: Στρ. Σαράφη 1, Συκιές 56625
Πληροφορίες: Ν. Δαλάτση
Τηλ. : 2313329525 και 2313329523
E-mail: dalatsi.nikoletta@n3.syzefxis.gov.gr

Θέμα: «Ενημέρωση για τη δημιουργία Κέντρου Επαγγελματικού Προσανατολισμού στο Δήμο  
Νεάπολης- Συκεών και για τη λειτουργία του Γραφείου Ανέργων και Επιχειρήσεων»

Αγαπητέ/-ή κύριε/κυρία

Ευχόμαστε καλή σχολική χρονιά και μια δημιουργική θητεία!
Σε συνέχεια της δημιουργικής συνεργασίας του Δήμου Νεάπολης- Συκεών με τη σχολική 

κοινότητα, σας ενημερώνουμε για την έναρξη μιας νέας δράσης της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Πολιτικής 
του Δήμου μας, καθώς και για τη συνέχιση και ενίσχυση μιας ήδη υπάρχουσας Υπηρεσίας. 
              Ο Δήμος Νεάπολης- Συκεών αναλαμβάνει την πρωτοβουλία για τη δημιουργία και λειτουργία 
Κέντρου Επαγγελματικού Προσανατολισμού στο πλαίσιο των σχετικών προβλέψεων του άρθρου 75 παρ. 
Δ2 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων του Ν. 3463/2006 για τη δημιουργία Κέντρων Επαγγελματικού 
Προσανατολισμού από τους Δήμους αλλά και σχετικών διατάξεων του άρθρου 85 του ιδίου νόμου. Στόχος 
της δράσης είναι η δωρεάν παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού 
για τους μαθητές Γ’ Γυμνασίου, Α’ Λυκείου και Β’ λυκείου του Δήμου μας. 
            Για τη δράση αυτή ο Δήμος μας σκοπεύει να αξιοποιήσει την τεχνογνωσία και τη συνεργασία της 
επιστημονικής ομάδας της Career Gate Test που έχει τη βάση της στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς με πολυετή 
αναγνωρισμένη παρουσία στον τομέα της Επαγγελματικής Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού, αλλά 
και του εξειδικευμένου προσωπικού των δομών Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας του Δήμου μας. 
Ειδικότερα σχεδιάζουμε σε πρώτη φάση τη χορήγηση από το Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού 
μέσω του διαδικτύου, του σύγχρονου τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού “Career Gate Test” σε 
μαθητές της Γ’ Γυμνασίου, Α’ και Β’ Λυκείου των σχολείων του Δήμου Νεάπολης- Συκεών.  Σε δεύτερη 
φάση, προβλέπεται η παροχή συνεδριών ατομικής συμβουλευτικής στους μαθητές με βάση την έκθεση 
αποτελεσμάτων σε χώρους που θα διατεθούν από το Δήμο.
             Ζητούμε τη βοήθειά σας ώστε να ενημερώσουμε όσο το δυνατό περισσότερους μαθητές, γονείς και 
εκπαιδευτικούς για τη χρησιμότητα της νέας αυτής υπηρεσίας. Στην προσπάθεια ενημέρωσης θα 
συνδράμει ενεργά στέλεχος του δήμου. Παράλληλα θα σας ήμασταν ευγνώμονες αν μπορούσε η 
διαδικασία να διευκολυνθεί μέσα στο σχολικό πλαίσιο σε πρακτικό επίπεδο, ώστε να δίδονται οι 
μοναδικοί ανά μαθητή κωδικοί on-line σύνδεσης για συμπλήρωση του ερωτηματολογίου.
             Σχετικά με τα παραπάνω, σχεδιάζουμε μία ενημερωτική ημερίδα όπου εκπρόσωποι Γραφείων 
Διασύνδεσης των κρατικών πανεπιστημίων, εκπρόσωποι της Εκπαίδευσης, του Δήμου και της εταιρείας 
Carrer Gate Test θα αναλάβουν να ενημερώσουν γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικούς για τη χρησιμότητα 
του επαγγελματικού προσανατολισμού και της συμβουλευτικής.
              Παράλληλα, συνεχίζεται η παροχή στήριξης στους συμπολίτες μας που αναζητούν εργασία. Τα 
εξειδικευμένα στελέχη (εργασιακοί σύμβουλοι ανέργων και σύμβουλοι επιχειρήσεων) του 

mailto:dalatsi.nikoletta@n3.syzefxis.gov.gr


Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 6316e47370128e28a817c8a4 στις 06/09/22 13:00

Συμβουλευτικού Σταθμού Νεάπολης επικοινωνούν καθημερινά με υγιείς και βιώσιμες επιχειρήσεις της 
ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης και εξασφαλίζουν ανοιχτές θέσεις εργασίας. Έπειτα, ενημερώνουν 
με κάθε πρόσφορο μέσο τους συμπολίτες μας (κατοίκους και δημότες του Δήμου Νεάπολης- Συκεών) 
σχετικά με τα προσόντα και τις δεξιότητες που απαιτούνται για κάθε θέση και επιδιώκουν τη σύζευξη 
του/της υποψηφίου/-ας με τις θέσεις εργασίας. Αυτή τη στιγμή υπάρχει κατάλογος 148 διαθέσιμων 
θέσεων εργασίας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις αποκλειστικά για τους δημότες ή κατοίκους του δήμου 
Νεάπολης- Συκεών. Εφόσον γνωρίζετε γονείς μαθητών/ μαθητριών οι οποίοι αναζητούν εργασία, θα 
μπορούσαν να απευθύνονται καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα στο Συμβουλευτικό 
Σταθμό Νεάπολης (Ελ. Βενιζέλου 125, Νεάπολη, τηλ. 2313329525) και να ζητούν ραντεβού με εργασιακό ή 
εργασιακή σύμβουλο.

Ευελπιστώντας στη συνεργασία σας και την πολύτιμη βοήθειά σας, είμαστε στη διάθεσή σας
για κάθε πληροφορία ή διευκρίνιση.
                                                                                                               Η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής

                                                                                                                        Ιωάννα Αλεξιάδου
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