
 
 

 

Περίληψη Πρόσκλησης 

Ο Δήμος Ίλιου, υλοποιεί την πράξη «Πιλοτικές Δράσεις για την Προώθηση των Ευπαθών 

Ομάδων και των Νέων στην Απασχόληση στο Δήμο Ιλίου, στο πλαίσιο της ΒΑΑ/ΟΧΕ της 

Δυτικής Αθήνας (Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο "ΣΥΜΠΡΑΤΤΩ")», της πράξης «Διαδημοτικές 

Δράσεις και Εργαλεία για την Προώθηση των Ευπαθών Ομάδων και των Νέων στην 

Απασχόληση και στην Επιχειρηματικότητα (Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο ΣΥΜΠΡΑΤΤΩ)». 

Μέσω του έργου επιδιώκεται η ολοκληρωμένη προσέγγιση κάθε ωφελούμενου 

συμμετέχοντα, στη βάση των αναγκών του, των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων του και, 

ειδικότερα επιδιώκεται: 

• αφενός η διεύρυνση των υπηρεσιών προώθησης των ευπαθών ομάδων του Δήμου 

Ιλίου που βρίσκονται σε εργασιακή ηλικία (και ιδίως των νέων), στην αγορά εργασίας και σε 

«διεξόδους» αναζήτησης ευκαιριών για την άσκηση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και  

• αφετέρου η συμβολή στη διαρκή διαθεσιμότητα επιλογών απασχόλησης σε τοπικό 

επίπεδο και σταδιακά σε επίπεδο Δυτικής Αθήνας μέσω του Διαδημοτικού Δικτύου 

«ΣΥΜΠΡΑΤΤΩ» και η λήψη στοχευμένων υπηρεσιών συμβουλευτικής που εντάσσονται τόσο 

στην κοινωνική ένταξη όσο και στις ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης (ΕΠΑ) για τον άνεργο 

που βρίσκεται σε μακροχρόνια αδράνεια ή/και ανεργία. 

 Καλεί τους ενδιαφερομένους άνεργους/ες και κυρίως:  

• τα Οικονομικά μη ενεργά άτομα και ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, με έμφαση στους 

δικαιούχους του ΚΕΑ που βρίσκονται σε εργασιακή ηλικία,  

• τους  Μακροχρόνια άνεργοι και ιδίως άνω των 45 με χαμηλά τυπικά προσόντα, και  

• τους Νέους NEETSs, 18 έως 29 ετών, σε αδράνεια ή αποχή από την αγορά εργασίας, 

και ενδιαφέρονται να ενισχύσουν τις επαγγελματικές τους ικανότητες και δεξιότητές, να 

προετοιμάσουν το βιογραφικό τους σημείωμα, να προετοιμαστούν για να λάβουν μέρος σε  

συνεντεύξεις εργασίας, να ενημερωθούν για ευκαιρίες και δυνατότητες απασχόλησης και 

επιχειρηματικότητας, για προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης ή/και 

εκπαίδευσης Ενηλίκων (δια βίου μάθηση) αλλά και για δυνατότητες εξειδίκευσης, μέσω 

κατάρτισης, εκπαίδευσης κ.λπ., 

Κάθε ενδιαφερόμενος/η, για να έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Πράξη, πρέπει να 

συμπληρώσει και να υποβάλει μία και μοναδική αίτηση συμμετοχής (δια ζώσης) στην 

Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Ιλίου, Νέστορος 101 (από τις 10:00 έως τις 15:00), ή και 

ηλεκτρονικά στο email sympratto@ilion.gr. 

  Aπαραίτητα δικαιολογητικά:  

• Κάρτα Ανεργίας ή Υπεύθυνη δήλωση σε περίπτωση αδράνειας ή άλλης μορφής 

ανεργία,  όπου δεν υπάρχει δελτίο ανεργίας 
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• Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας, Διαβατήριο ή άλλο Πιστοποιητικό 

Ταυτοπροσωπίας  

• ΑΜΚΑ 

 

Η επιλογή των συμμετεχόντων θα πραγματοποιηθεί ανάλογα με την χρονική 

προτεραιότητα υποβολής της αίτησης (αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης).  

Οι υπηρεσίες παρέχονται με την μορφή συνεδριών. Οι συμμετέχοντες  θα λάβουν 

βεβαίωση πιστοποίησης συμμετοχής. 

Το πρόγραμμα και οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα υλοποιηθούν στο Πολυδύναμο 

Κέντρο «Μίκης Θεοδωράκης», που βρίσκεται επί των οδών Φιλιατών 71 και 

Πλουτάρχου (προσβάσιμο σε ΑΜΕΑ). 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλ. 2132141336  (τις 

εργάσιμες ημέρες και τις ώρες 10:00 π.μ – 15:00 μμ). 

 


