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ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΤΟΠΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ

ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Παρατείνεται έως την Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2012
η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων των ενδιαφερόμενων για τη συμμετοχή στην Πράξη με τίτλο:
«ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ»

Υπενθυμίζεται ότι δικαίωμα συμμετοχής στις δράσεις της Πράξης έχουν οι ενδιαφερόμενοι/ες που πληρούν
αθροιστικά τις κατωτέρω προϋποθέσεις:
α) είναι άνεργοι, εγγεγραμμένοι/ες στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ και με κάρτα ανεργίας σε ισχύ ή σε
ειδικό κατάλογο του ΟΑΕΔ, εκτός Μητρώου ανεργίας.
β) είναι μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής παρέμβασης, δηλαδή του καλλικρατικού Δήμου Ελευσίνας
γ) ανήκουν σε μια από τις παρακάτω Κατηγορίες Ευάλωτων Ομάδων:

· Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα
· Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας/απειλούμενα από φτώχεια
· Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών
· Άτομα με θρησκευτικές πληθυσμιακές και πολιτισμικές ιδιαιτερότητες

Όσοι/ες επιθυμούν να υποβάλλουν την αίτηση συμμετοχής στις δράσεις που περιλαμβάνει η Πράξη
μπορούν, αυτοπροσώπως ή μέσω άλλου εξουσιοδοτημένου προσώπου –εφόσον η εξουσιοδότηση
έχει θεωρηθεί ως προς το γνήσιο της υπογραφής τους από δημόσια αρχή-  να προσέρχονται έως τις
15/11/2012, ώρες: 10:00-17:00, με τα δικαιολογητικά συμμετοχής και να καταθέτουν αίτηση στις
ακόλουθες διευθύνσεις:

Ä ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ & ΠΑΙΔΙΟΥ
Ματρώζου 1 & Τζαβέλλα, Τ.Κ. 18533, Πειραιάς, τηλ. 210-3637547

Ä ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ και ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ
ΑΓΩΓΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (Π.Α.Κ.Π.Π.Α.)
Κίμωνος & Παγκάλου, Τ.Κ. 19200, Ελευσίνα, τηλ. 210-5565600

Εναλλακτικά, οι αιτήσεις και τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν και
ταχυδρομικώς στις παραπάνω διευθύνσεις, με συστημένη επιστολή.
Προσοχή - Στη συγκεκριμένη περίπτωση η ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου δε λαμβάνεται
υπόψη. Όσες αιτήσεις υποβληθούν ταχυδρομικά, θα θεωρηθούν εμπρόθεσμες μόνο αν
παραληφθούν και πρωτοκολληθούν μέχρι την ως άνω ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής τους.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων και τα σχετικά με την εκδήλωση
ενδιαφέροντος έντυπα (πρόσκληση, αίτηση) στις ιστοσελίδες των Εταίρων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης
Α.Σ. ΘΡΙΑΣΙΟΣ: www.kmop.gr, www.headway.gr, www.elefsina.gr, www.ecorec.gr, www.paseppe.gr

http://www.kmop.gr/
http://www.headway.gr/
http://www.elefsina.gr/
http://www.ecorec.gr/
http://www.paseppe.gr/

