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ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης για τη Νεολαία της ΕΕ
Κύριοι,
Επιθυμούμε να σας υπενθυμίσουμε για την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορά το
Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης για τη Νεολαία (ESC4Y).
Η πρωτοβουλία:
- Στοχεύει στην προσφορά 6000 τοποθετήσεων νεαρών Ευρωπαίων σε επιχειρήσεις σε όλη την
Ευρώπη με τη φιλοσοφία της αλληλεγγύης
- Οι τοποθετήσεις μπορεί να αφορούν εργοδότηση, κατάρτιση ή μαθητεία
- Αφορά νέους ηλικίας 18-30 ετών και τους παρέχει την ευκαιρία να εργαστούν σε άλλη χώρα
από τη χώρα καταγωγής τους σε εργασίες που ωφελούν κοινότητες και ανθρώπους στην
Ευρώπη για περίοδο 2-12 μηνών
- Στην πρωτοβουλία συμμετέχουν και τα Ευρωεπιμελητήρια που αποτελούν την οργάνωση των
Ευρωπαϊκών Επιμελητηρίων στην οποία το ΚΕΒΕ είναι μέλος
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο ενημερωτικό φυλλάδιο για τους εργοδότες που
επισυνάπτεται και στο οποίο αναφέρεται επίσης και ο τρόπος υποβολής αίτησης από
ενδιαφερόμενους εργοδότες.
Στην πρωτοβουλία μπορούν να λάβουν μέρος εργοδότες από όλους τους τομείς νοουμένου ότι
είναι σε θέση να προσφέρουν τοποθέτηση ορισμένου χρόνου (εργοδότηση, κατάρτιση ή μαθητεία)
με τη φιλοσοφία της αλληλεγγύης. Δύνανται επίσης να λάβουν μέρος εργοδότες οι οποίοι
επιθυμούν να ενισχύσουν τις δραστηριότητες τους που αφορούν την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη.
Παρέχεται επιδότηση των εργοδοτών της τάξης των €2000 για κάθε τοποθέτηση ως επίσης και
οικονομική βοήθεια για τους τοποθετούμενους. Επίσης βοήθεια από εξειδικευμένους συμβούλους
εργοδότησης.
Μέσω της συμμετοχής τους στο πρόγραμμα οι εταιρείες μπορούν να ενισχύσουν την εταιρική
κοινωνική τους ευθύνη και να συμβάλουν θετικά στη διαμόρφωση της αυριανής κοινωνίας.
Με εκτίμηση,
Λεωνίδας Πασχαλίδης
Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας
/ΓΒ
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Τι είναι το Ευρωπαϊκό Σώμα
Αλληλεγγύης;
Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης είναι μια
πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που
προσφέρει σε νέους Ευρωπαίους (18-30 ετών) τη
δυνατότητα να συμμετέχουν ως εθελοντές ή ως
εργαζόμενοι σε προγράμματα στο εξωτερικό, προς
όφελος κοινοτήτων και ανθρώπων σε όλη την
Ευρώπη για διάστημα από 2 έως 12 μήνες.
Η αποστολή του είναι να οικοδομήσει μια κοινωνία
χωρίς αποκλεισμούς, στηρίζοντας τα ευάλωτα
άτομα και αντιμετωπίζοντας τις κοινωνικές
προκλήσεις. Προσφέρει μια συναρπαστική εμπειρία
και εξαιρετικές ευκαιρίες στους νέους που επιθυμούν
να βοηθήσουν, να μάθουν και να εξελιχθούν.
Επίσης, είναι μια εποικοδομητική εμπειρία για τους
εργοδότες που ευαισθητοποιούνται και θέλουν να
συνεισφέρουν.
Ο στόχος του επαγγελματικού σκέλους του
Ευρωπαϊκού
Σώματος
Αλληλεγγύης
που
χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να
προσφέρει 6.000 θέσεις απασχόλησης ορισμένου
χρόνου σε νέους Ευρωπαίους σε ολόκληρη την
Ευρωπαϊκή Ένωση, σε επαγγέλματα με διάσταση
αλληλεγγύης.
Οι θέσεις αυτές μπορεί να έχουν τη μορφή θέσεων
εργασίας, πρακτικής άσκησης, ή μαθητείας.
Μάθετε περισσότερα στον δικτυακό μας τόπο:
www.escorps.eu

Πώς μπορείτε να υποβάλετε αίτηση:
Μπορείτε να στείλετε τις προσφορές
θέσεων απασχόλησης στην κοινοπραξία του
προγράμματος, συμπληρώνοντας το έντυπο
στον δικτυακό τόπο:
https://escorps.eu/en/formulaire-entreprises

Ο αρμόδιος σύμβουλος του Ευρωπαϊκού
Σώματος Αλληλεγγύης θα επικοινωνήσει μαζί
σας και θα χαρεί να σας βοηθήσει.

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αποποίηση ευθύνης:
Το παρόν έγγραφο έχει συνταχθεί με τη χρηματοδοτική συνδρομή
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο του παρόντος
εγγράφου φέρουν η Pôle emploi και οι εταίροι της κοινοπραξίας.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε χρήση των
πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ
Με το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης,
Οι προσλήψεις είναι εύκολη δουλειά!

9 καλοί λόγοι για να συμμετάσχετε:
1. Λαμβάνονται υπόψη οι εργασιακές σας
ανάγκες
2. Έχετε πρόσβαση σε ταλαντούχα νέα
άτομα που είναι άμεσα διαθέσιμα για
εργασία
3. Έχετε την υποστήριξη ειδικών
συμβούλων απασχόλησης σε όλη τη
διάρκεια της διαδικασίας
4. Δικαιούστε χρηματοδοτική στήριξη για
την ενσωμάτωση των νέων στην ομάδα
σας
5. Υιοθετείτε ή ενισχύετε την
πολυπολιτισμική σας διάσταση
6. Φέρνετε νέες προοπτικές στην ομάδα σας
7. Εξερευνάτε επαγγελματικές προοπτικές
στο εξωτερικό
8. Η κοινωνική εταιρική ευθύνη είναι κάτι
παραπάνω από λέξεις για εσάς και ο
ανθρώπινος παράγοντας μετράει
9. Επενδύετε στη νεολαία της Ευρώπης,
συνεισφέροντας στην οικοδόμηση μιας
καλύτερης κοινωνίας για την επόμενη
γενιά

Με το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης,
Οι προσλήψεις είναι εύκολη δουλειά!
Ποιος μπορεί να συμμετάσχει;
Κάθε είδος οργανισμού, με οποιονδήποτε
αριθμό υπαλλήλων και από οποιονδήποτε
οικονομικό τομέα μπορεί να προσλάβει
εργαζομένους μέσω του προγράμματος.
Ο οργανισμός σας θα πρέπει:
• Να είναι νόμιμα εγκατεστημένος
(να έχει νομική ταυτότητα) στην
Ευρωπαϊκή Ένωση
• Να προσφέρει θέση αμειβόμενης
πρακτικής άσκησης ή μαθητείας
ορισμένου χρόνου με διάσταση
αλληλεγγύης
• Να συμμορφώνεται με το εργασιακό
και φορολογικό δίκαιο που ισχύει στη
χώρα όπου είστε εγκατεστημένοι και
βρίσκεται η θέση απασχόλησης

Τι είδους θέση εργασίας
μπορείτε να προσφέρετε;
Η θέση εργασίας θα πρέπει:
•

Να έχει διάσταση αλληλεγγύης

• Να εντάσσεται στο πλαίσιο σύμβασης
εργασίας, πρακτικής άσκησης ή μαθητείας
•

Να είναι αμειβόμενη

•

Να έχει διάρκεια από 2 έως 12 μήνες

• Να είναι πλήρους απασχόλησης ή μερικής
απασχόλησης (τουλάχιστον 50% ισοδύναμο
πλήρους απασχόλησης)
• Να τηρεί τους εθνικούς νόμους περί
εργασίας και κοινωνικής πρόνοιας και να
διασφαλίζει επαρκή προστασία για εσάς και
για τους νέους εργαζομένους (π.χ. κοινωνική
ασφάλιση, ασφάλιση υγείας και ασφάλιση κατά
ατυχήματος, κ.λπ.)
• Οι θέσεις πρακτικής άσκησης και μαθητείας
θα πρέπει να πληρούν τα ισχύοντα εθνικά
κανονιστικά πλαίσια και στην περίπτωση των
θέσεων πρακτικής άσκησης, να πληρούν όσο το
δυνατόν περισσότερο το Ευρωπαϊκό πλαίσιο
ποιότητας για την πρακτική άσκηση (QFT)

www.escorps.eu
Το παρόν έγγραφο καταρτίστηκε
υπό την καθοδήγηση του
σε συνεργασία με

στο πλαίσιο του προγράμματος «Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης»

από κοινοπραξία

