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Θεςςαλονίκη 29 Οκτωβρίου 2015
Αγαπητζ/ή Επιχειρηματία,
Σο Βιοτεχνικό Επιμελθτιριο Θεςςαλονίκθσ ςυμμετζχει ςτθν Αναπτυξιακή φμπραξη
«ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» που υλοποιεί το Σοπικό
χζδιο για τθν Απαςχόλθςθ «Ανακφκλωςθ – Σοπικι Ανάπτυξθ και Απαςχόλθςθ ςτθ
Θεςςαλονίκθ», ςυγχρθματοδοτοφμενο από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο.
τόχοσ του ζργου είναι θ ανάδειξθ αναπτυξιακϊν προοπτικϊν και ςτρατθγικϊν για τθν
ανταγωνιςτικότθτα, τθν παραγωγικότθτα, τθν ενίςχυςθ τθσ εξωςτρζφειασ των τοπικϊν
επιχειριςεων και θ τόνωςθ τθσ απαςχόλθςθσ, το πλαίςιο του χεδίου Δράςθσ
«Ανακφκλωςη – Τοπική Ανάπτυξη και Απαςχόληςη ςτη Θεςςαλονίκη» προωκείται θ
ζνταξθ 130 ανζργων και νζων επιςτθμόνων ςτθν αγορά εργαςίασ και ςυγκεκριμζνα
ςτουσ τομείσ τθσ Ανακφκλωςθσ και των Ανανεϊςιμων Πθγϊν Ενζργειασ. Η εναςχόλθςθ
με τουσ ςυγκεκριμζνουσ τομείσ προχποκζτει τθν φπαρξθ υψθλισ τεχνογνωςίασ και για
το λόγο αυτό ζχουν υλοποιθκεί δράςεισ εξειδικευμζνθσ κατάρτιςθσ ςτουσ
ωφελοφμενουσ του προγράμματοσ.
ε αυτό το εγχείρθμα, λειτουργϊντασ υπό το πρίςμα τθσ εταιρικισ κοινωνικισ
ευκφνθσ και δεδομζνθσ τθσ βακφτατθσ οικονομικισ κρίςθσ που πλιττει τον τόπο μασ,
ηθτάμε τθν πολφτιμθ ςυμβολι ςασ και τθ ςυμμετοχι ςασ ςτο Σοπικό ςχζδιο.
Η ςυμμετοχι τθσ επιχείρθςισ ςασ μπορεί να επιτευχκεί μζςω των παρακάτω
ενεργειϊν:
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1. υμπλήρωςη του ερωτηματολογίου που ςασ αποςτζλλουμε.
Σο ερωτθματολόγιο και τα πορίςματα τθσ ζρευνασ κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν
διεξαγωγι ςυμπεραςμάτων που αφοροφν ςτισ ςτάςεισ τθσ αγοράσ εργαςίασ
κακϊσ και για τθν προοπτικι ςφηευξθσ τθσ προςφοράσ και ηιτθςθσ ςτθν αγορά
εργαςίασ.
2. υμμετοχή ςε εκδηλώςεισ.
Ήδθ πραγματοποιικθκαν Ημζρεσ καριζρασ και ςιμερα ξεκινάει το διιμερο
ςυναντιςεων με επιχειρθματίεσ των τομζων παρζμβαςθσ (Ανακφκλωςθ και
Ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ). Οι ςυναντιςεισ αυτζσ αποςκοποφν ςε κετικά
οφζλθ τόςο για τουσ ωφελοφμενουσ όςο και για τουσ επιχειρθματίεσ κακϊσ
μπορεί να λειτουργιςουν ωσ ζκκεςθ προβολισ και διαφιμιςθσ των
επιχειριςεων προςδίδοντασ μια δυναμικι παρζμβαςθσ ςτθν ανάπτυξθσ τθσ
τοπικισ οικονομίασ.
Οι επιχειριςεισ και επιχειρθματίεσ που κα ςυμμετζχουν ςτο Σοπικό χζδιο μποροφν:
 Να αξιοποιιςουν το «Πρόγραµµα επιχοριγθςθσ επιχειριςεων για τθν
πρόςλθψθ 10.000 ωφελοφµενων των δράςεων «Σοπικά ςχζδια για τθν
απαςχόλθςθ, προςαρµοςµζνα ςτισ ανάγκεσ των τοπικϊν αγορϊν εργαςίασ ΣοπΑ» και «Σοπικζσ δράςεισ κοινωνικισ ζνταξθσ για ευάλωτεσ οµάδεσ ΣοπΕΚΟ» που αποτελεί μια ςθμαντικι οικονομικι ενίςχυςθ για τθ δθμιουργία
νζων

κζςεων

εργαςίασ

(ςχετικό

link

http://www.oaed.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=630&Ite
mid=764&lang=el )
 Να απαςχολιςουν άτομα κατάλλθλα προετοιμαςμζνα ϊςτε να ανταποκρικοφν
ςτισ απαιτιςεισ των προςφερόμενων κζςεων εργαςίασ κακϊσ και ςτισ
απαιτιςεισ του εργαςιακοφ περιβάλλοντοσ
 Να ςυμβάλλουν ςτθν ενίςχυςθ τθσ τοπικισ οικονομίασ με τθν κινθτοποίθςι
τουσ ςε κζματα εταιρικισ κοινωνικισ ευκφνθσ
 Να αξιοποιιςουν τθ δυνατότθτα ςυνεργαςίασ με τθν Αναπτυξιακι φμπραξθ
και τουσ εταίρουσ τθσ.
 Να προβλθκοφν μζςα από τισ δράςεισ δθμοςιότθτασ και ενθμζρωςθσ του
ζργου.
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Για περιςςότερεσ πληροφορίεσ ςχετικά με το Σχζδιο Δράςησ μπορείτε να επιςκεφτείτε
την επίςημη ιςτοςελίδα τησ Αναπτυξιακήσ Σφμπραξησ: www.as-thessaloniki.gr, καθώσ
και την Ενότητα «Επιχειρήςεισ» τησ επίςημησ ιςτοςελίδασ του Δήμου Θεςςαλονίκησ
www.thessaloniki.gr.
Προςβλζποντασ ςτθν κετικι ςασ ανταπόκριςι, ςασ ευχαριςτοφμε εκ των προτζρων για
τθ ςυνεργαςία.
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