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Συχνές Ερωτήσεις για Επιχειρήσεις
•

Σε τι αφορά το έργο 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");

Το Έργο αφορά σε ολοκληρωμένες υπηρεσίες ενημέρωσης και παροχής υπηρεσιών
συμβουλευτικής με στόχο την προετοιμασία και την προώθηση των ευπαθών ομάδων
που βρίσκονται σε εργασιακή ηλικία, καθώς και των νέων, στην απασχόληση.
Αναλυτικότερα αφορά στη συμβουλευτική, ενδυνάμωση, υποστήριξη, του
άνεργου πληθυσμού καθώς και σύζευξη με θέσεις εργασίας.
Για περισσότερες πληροφορίες εδώ

•

Σε ποιους απευθύνεται;

Το συγκεκριμένο Έργο απευθύνεται σε α) Οικονομικά μη-ενεργά άτομα και ευάλωτες
ομάδες, με έμφαση στους δικαιούχους του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης
που βρίσκονται σε εργασιακή ηλικία β) Μακροχρόνια άνεργους και, ιδίως, άνω των
45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα γ) Νέοι NEETs (σε αδράνεια ή αποχή από την
αγορά εργασίας).
Για περισσότερες πληροφορίες δες Ωφελούμενοι του έργου εδώ
•

Με ποιόν τρόπο το έργο αφορά σε επιχειρήσεις;

Οι επιχειρήσεις, μπορούν να απευθυνθούν στο παρόν έργο και να καταγραφούν στην
βάση δεδομένων επιχειρήσεων ανακοινώνοντας νέες κενές θέσεις εργασίας για τις
οποίες αναζητούν προσωπικό. Οι σύμβουλοι απασχόλησης ενημερώνουν τους
ωφελούμενους για νέες κενές θέσεις που έχουν καταγραφεί και τους βοηθούν να τις
αξιολογήσουν. Στον βαθμό που αυτό είναι εφικτό μεσολαβούν και στην αποστολή του
βιογραφικού τους στην επιχείρηση. Στην πορεία ακολουθείτε η διαδικασία επιλογής
ή μη από τις ίδιες τις επιχειρήσεις. Επισημαίνεται ότι οι επιχειρήσεις δεν έχουν

κάποια δέσμευση πρόσληψης ή άλλη. Εν κατακλείδι, οι επιχειρήσεις αποκτούν
πρόσβαση σε ένα επιπλέον κανάλι εύρεσης προσωπικού, αποδεικνύοντας
ταυτόχρονα έμπρακτα την κοινωνική εταιρική τους ευθύνη, δίνοντας πρόσβαση σε
θέσεις εργασίας σε μέλη ευπαθών κοινωνικών ομάδων και σε νέους.
Για περισσότερες πληροφορίες εδώ
Επισημαίνεται επίσης, ότι για συγκεκριμένη χρονική περίοδο οι ωφελούμενοι του
έργου έχουν την δυνατότητα συμβουλευτικής υποστήριξης για την ομαλή μετάβαση
και διατήρηση τους στη νέα θέση εργασίας, κάτι που θα υποστηρίξει παράλληλα και
την ομαλότητα της εργασιακής τους ενσωμάτωσης.
•

Που μπορούν να απευθύνονται οι επιχειρήσεις;

Οι επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από κλάδο, δραστηριότητα και μέγεθος, που το επιθυμούν
μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους συμπληρώνοντας την φόρμα εδώ
Επίσης, οι επιχειρήσεις που το επιθυμούν μπορούν να προβούν άμεσα και σε
ηλεκτρονική συμπλήρωση του ακόλουθου ερωτηματολογίου.
https://forms.gle/ANhQPtY2wZAxbrBE8
Oι επιχειρήσεις ακόμα και αν δεν έχουν κάποια κενή θέση εργασίας να ανακοινώσουν
μπορούν να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο.

•

Επιδοτούνται οι επιχειρήσεις, που θα βρουν προσωπικό μέσω του
έργου;

Οι επιχειρήσεις που θα προχωρήσουν σε επιλογή και πρόσληψη προσωπικού μέσω του
έργου δεν λαμβάνουν κάποιου είδους επιδότηση. Στόχο αποτελεί η σύζευξη των
ωφελούμενων του έργου, με θέσεις εργασίας που αναζητούν επιχειρήσεις.

•

Μπορούν οι επιχειρήσεις να κάνουν χρήση άλλων προγραμμάτων και
παράλληλα να απευθύνονται στο έργο για εύρεση προσωπικού;

Οι Επιχειρήσεις που απευθύνονται στο πρόγραμμα δεν δεσμεύονται καθ’
οποιονδήποτε τρόπο από αυτό.

