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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Ο Δήμος Μεγαρέων έθεσε σε λειτοσργία την Ψηυιακή Πλατυόρμα 

Ενημέρωσης Ανέργων. 

Ο Δήκνο Μεγαξέσλ ζπλεηδεηνπνηεκέλνο θαη αληαπνθξηλόκελνο  πάληα ζηηο αλάγθεο 

θαη ζηηο απαηηήζεηο ησλ θαηξώλ γηα ηελ πξαγκαηηθή ππνζηήξημε  θαη πιεξνθόξεζε 

όισλ ησλ αλέξγσλ ηνπ Δήκνπ καο, έζεζε ζε ιεηηνπξγία ηελ ςεθηαθή πιαηθόξκα 

ελεκέξσζεο αλέξγσλ. 

Σηε δηάζεζε ησλ πνιηηώλ ππάξρεη πιένλ έλα πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα, πνπ ζα δίλεη 

πάληα ηελ άκεζε πιεξνθόξεζε-ελεκέξσζε ζε πξαγκαηηθό ρξόλν γηα ζέζεηο εξγαζίαο 

ζην Δεκόζην θαη ζηνλ Ιδησηηθό ηνκέα, ζε όιε ηελ πεξηθέξεηα ηεο Αηηηθήο. Τν 

ζπγθεθξηκέλν πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα, απνζθνπεί ζηε δηεπθόιπλζε θαη ζηελ 

ππνβνήζεζε όισλ ησλ αλέξγσλ πνιηηώλ γηα ηελ πξόζβαζε ηνπο ζε θαηάιιειεο 

ζέζεηο εξγαζίαο, νη νπνίεο είλαη πάληα  πξνζαξκνζκέλεο θαη ζύκθσλα κε ην εξγαηηθό 

ηνπο πξνθίι όπσο ηηο ζπνπδέο θαη ηηο δεμηόηεηεο ηνπο, κε πεξηνρή αλαθνξάο ην Δήκν 

Μεγαξέσλ θαη ηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο. 

Σηελ ζπλέρεηα, ε θάζε επηρείξεζε ζα κπνξεί λα θαηαρσξήζεη ηελ αγγειία ηεο λέαο 

ζέζεο ζηε ζπγθεθξηκέλε ζειίδα ηνπ Δήκνπ παηώληαο ην link  Καηαρώξεζε Αγγειίαο. 

Όια ηα πεδία ηεο θόξκαο είλαη ππνρξεσηηθά, όπσο ην όλνκα ηεο εηαηξείαο, ε 

εηδηθόηεηα, ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο-ηειέθσλν & ειεθηξνληθή αιιεινγξαθία ηεο 

επηρείξεζεο, ηελ αλαιπηηθή πεξηγξαθή ζέζεο κε πεξηζζόηεξεο όζν ην δπλαηόλ 

ιεπηνκέξηεο γηα ηελ ζέζε εξγαζίαο θαη ηε δηάξθεηα ελεξγνπνίεζεο ηεο αγγειίαο. 

Μεηά, ηελ θαηαρώξεζε ησλ ζέζεσλ από ηηο επηρεηξήζεηο, γίλεηαη ε απηόκαηε 

ζπλδπαζηηθή δηαδηθαζία, όπνπ ζπζρεηίδνληαη πιεξνθνξίεο, όπσο ηα εξγαζηαθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ κε ηηο αγγειίεο ζε πξαγκαηηθό ρξόλν ζηηο 

πεξηνρέο πνπ πξναλαθέξζεθαλ.  
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Τέινο, ηελ ηειηθή επηινγή ηελ έρεη ν ίδηνο ν ελδηαθεξόκελνο άλεξγνο πνιίηεο ν 

νπνίνο έρνληαο ζηελ δηάζεζε ηνπ κηα ιίζηα ζέζεσλ εξγαζίαο πνπ ηνπ δίλεηαη ζε 

εβδνκαδηαία βάζε, είηε κε ειεθηξνληθή αιιεινγξαθία, είηε κε εθηππσκέλε ιίζηα, 

ζύκθσλα κε ην πξνθίι-πξνζόληα θαη δεμηόηεηεο πνπ θαηέρεη θαη δηαζέηεη, θαιείηαη 

λα ηελ αμηνπνηήζεη ν ίδηνο κε ηνλ θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν πξνο όθειόο ηνπ. 

Πληρουορίες: Δηεύζπλζε Κοινωνικής Προζηαζίας, Παιδείας, Απαζτόληζης, 

Πολιηιζμού & Τοσριζμού Τηλέθωνο: 2296026862.  

Υπεύζπλνη δηαρείξηζεο ςεθηαθήο πιαηθόξκαο: Ακαξίιληα Μαμαθνύιε θαη 

Ζαραξνύια Τζαγθαξάθε.  

Email: maksakuliamarilda@gmail.com & z.tsagkaraki@gmail.com  
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