ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ημερομηνία: 30/10/2014
Αρ. Πρωτ.: 3
Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κοινωνική Σύμπραξη στο Ν. Κυκλάδων», στο πλαίσιο υλοποίησης
της Πράξης: «Εξελίσσοντας την Τοπική Οικονομία για την Υποστήριξη και την Ολοκληρωμένη
Ένταξη Ανέργων Στο Νομό Κυκλάδων», η οποία εντάσσεται στη δράση 7: «Τοπικά Σχέδια για
την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις Ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας», της
Κατηγορίας Παρέμβασης 1 «Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα
Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της Πρόσβασης στην Απασχόληση» του Ε.Π. «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο (ΕΚΤ).
ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
τις/τους ενδιαφερόμενες/ους που πληρούν την προϋπόθεση ότι ανήκουν σε μία από τις
παρακάτω κατηγορίες δυνητικών ωφελούμενων:
άνεργοι, εγγεγραμμένες/οι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ (18 ετών και άνω) και με κάρτα
ανεργίας σε ισχύ,
νέοι επιστήμονες (ιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, φαρμακοποιοί, δικηγόροι, μηχανικοί που
είναι απόφοιτοι Πανεπιστημιακών, Πολυτεχνικών Σχολών), εφόσον πληρούν συγκεκριμένες
προϋποθέσεις συμμετοχής που αναφέρονται στη συνέχεια,
ασφαλισμένοι στον Ο.Γ.Α. με ατομικό εισόδημα από γεωργικές δραστηριότητες που δεν
υπερβαίνει τις 3.000€ για το οικονομικό έτος 2014, εφόσον πληρούν συγκεκριμένες
προϋποθέσεις συμμετοχής που αναφέρονται στη συνέχεια,
για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην εν λόγω Πράξη.
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί οι ενδιαφερόμενοι/ες να είναι κάτοικοι ενός εκ των εξής
Δήμων των Κυκλάδων όπου υλοποιούνται οι δράσεις της Πράξης:
α) Δήμος Άνδρου/Περιφερειακή Ενότητα Άνδρου,
β) Δήμος Θήρας/Περιφερειακή Ενότητα Θήρας,
γ) Δήμος Ιητών/Περιφερειακή Ενότητα Θήρας,
δ) Δήμος Αμοργού/Περιφερειακή Ενότητα Νάξου,
ε) Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων/Περιφερειακή Ενότητα Νάξου,
στ) Δήμος Σύρου-Ερμούπολης/Περιφερειακή Ενότητα Σύρου.
Επίσης:
α) Άνεργοι
1. Να διαθέτουν κάρτα ανεργίας σε ισχύ.

β) Νέοι Επιστήμονες
1. Να έχουν κάνει έναρξη επιτηδεύματος (στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.) υποχρεωτικά από την
02.01.2011 και μετά.
2. Δύνανται να ενταχθούν στο πρόγραμμα και όσοι έχουν προβεί σε έναρξη επιτηδεύματος
από την 01/01/2010 και μετά, δηλώνοντας ως έδρα την οικία τους, με την προϋπόθεση
ότι από την 02/01/2011 και μετά, έχουν προβεί σε πρώτη μεταβολή έδρας σε
ανεξάρτητο επαγγελματικό χώρο. Ως ημερομηνία έναρξης θα θεωρείται η πρώτη
μεταβολή.
3. Να μην έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μέχρι την ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας
τους, μεγαλύτερο των έξι (6) ετών από το χρόνο κτήσης του πτυχίου τους (για τις λοιπές
κατηγορίες) ή της απόκτησης της ειδικότητας τους (για τους ιατρούς). Όταν στο χρονικό
διάστημα των έξι (6) ετών περιλαμβάνεται χρόνος παρακολούθησης κύκλου
μεταπτυχιακών σπουδών, ο χρόνος αυτός παρατείνει αντίστοιχα το όριο των έξι (6)
ετών. Η ανωτέρω ρύθμιση δεν αφορά στους ιατρούς.
 Για τους πτυχιούχους αλλοδαπής το διάστημα των έξι (6) ετών υπολογίζεται από την
αναγνώριση του πτυχίου τους από το ΔΟΑΤΑΠ.
 Για τα πτυχία που έχουν αποκτηθεί σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν
απαιτείται αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ το διάστημα των έξι (6) ετών, υπολογίζεται
από την λήψη του πτυχίου.
4. Να έχουν ηλικία μέχρι 34 ετών, (έως την ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητας τους)
πλην των ιατρών και των γυναικών νέων επιστημόνων, μητέρων ενός τουλάχιστον
ανήλικου τέκνου και ανεξαρτήτως ειδικότητας που μπορούν να έχουν ηλικία μέχρι 42
ετών. Για όσους έχουν αποκτήσει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, μέχρι τη συμπλήρωση
του ορίου ηλικίας των 34 ετών, το όριο αυτό παρατείνεται αντίστοιχα κατά το χρονικό
διάστημα που αφορά στις μεταπτυχιακές σπουδές. Κατά τον υπολογισμό της ηλικίας του
ωφελούμενου θα λαμβάνεται υπόψη η τριακοστή πρώτη Δεκεμβρίου του έτους
γεννήσεως του. Οι μεταπτυχιακές σπουδές εξωτερικού λαμβάνονται υπόψη εφόσον
υπάρχει αναγνώριση τους από το ΔΟΑΤΑΠ.
5. Στο εκκαθαριστικό τους σημείωμα από την οικεία ΔΟΥ για το οικονομικό έτος της
έναρξης δραστηριότητάς τους, το ατομικό εισόδημά τους να μην υπερβαίνει το ποσό των
12.000,00€. Ειδικά για τις κατηγορίες νέων επιστημόνων για τις οποίες απαιτείται
πρακτική άσκηση για την απόκτηση ειδικότητας ή άδειας άσκησης επαγγέλματος (όπως
ιατροί, δικηγόροι κ.α.), η αμοιβή τους κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης δεν
υπολογίζεται ως εισόδημα προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα.
6. Να έχουν την Ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα άλλου Κράτους - Μέλους της Ε.Ε.
ή είναι ομογενείς ή υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν δικαίωμα διαμονής και
απασχόλησης στη χώρα μας και είναι νόμιμοι κάτοικοι αυτής.
7. Να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) και
8. Να έχουν εκπληρώσει ή νόμιμα απαλλαχθεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις (οι
άνδρες υποψήφιοι).
Στους ωφελούμενους δεν εντάσσονται όσοι έχουν ιδρύσει τις κάτωθι μορφές εταιρειών:
 Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.),
 Αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες,
 Άλλη επιχείρηση πριν από τη νέα έναρξη επιτηδεύματος στη Δ.Ο.Υ., εκτός της έναρξης

δραστηριότητας ιατρού άνευ ειδικότητας, η οποία δεν υπερβαίνει, σε καμία περίπτωση,
τους δώδεκα (12) μήνες.
γ) Ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ
Το ατομικό εισόδημα από γεωργικές δραστηριότητες δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 3.000€ για
το οικονομικό έτος 2014, το δε ατομικό πραγματικό ή αντικειμενικό εισόδημά τους από τις
λοιπές πηγές δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 9.000,00€. Επισημαίνεται ότι δεν πρέπει
να υπερβαίνουν ανά κατηγορία τα όρια του εισοδήματος.
ΣΤΟΧΟΣ-ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
Βασικός στόχος της Πράξης «Εξελίσσοντας την Τοπική Οικονομία για την Υποστήριξη και
την Ολοκληρωμένη Ένταξη Ανέργων Στο Νομό Κυκλάδων»
Η εργασιακή/ επιχειρηματική και κατ’ επέκταση η κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων της
Πράξης μέσω της δημιουργίας ενός βιώσιμου υποδείγματος ανάπτυξης αφενός της
εξαρτημένης εργασίας, αφετέρου της προώθησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών &
σχημάτων, με σαφή αναφορά στις δυνατότητες που δίδονται σε τοπικό επίπεδο (με βάση τις
ισχύουσες συνθήκες στο εργασιακό/ επιχειρηματικό περιβάλλον), αλλά και στις ευκαιρίες
που παρέχουν οι δράσεις και τα αντικείμενα της κοινωνικής οικονομίας. Σε δεύτερο
επίπεδο, η προτεινόμενη πράξη αποσκοπεί στη διάδοση και επέκταση αυτού του
υποδείγματος προώθησης της απασχόλησης, σε άλλους κλάδους της οικονομίας και
κοινωνίας, οι οποίοι θα μπορούν να «αντιγράψουν» και να εφαρμόσουν το υπόδειγμα σε
παρόμοιες καταστάσεις για την επίλυση ιδίων προβλημάτων (benchmark).
Αριθμός ωφελουμένων της Πράξης
80 ωφελούμενοι
Σύντομη περιγραφή των δράσεων της Πράξης
Εκπόνηση μελέτης για τη διάγνωση των τοπικών αναγκών στην αγορά εργασίας.
Δράσεις συμβουλευτικής και επιχειρηματικής υποστήριξης των ωφελουμένων σε θέματα
οικονομικής διαχείρισης, επιχειρηματικότητας σε τομείς όπου σε τοπικό επίπεδο
(σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης) παρουσιάζουν επιχειρηματικές/εργασιακές
ευκαιρίες, αλλά και σε τομείς της κοινωνικής οικονομίας, καθώς και λοιπές δράσεις
ενίσχυσης των ατομικών χαρακτηριστικών των ανέργων, αλλά και των επαγγελματικών
τους προσδοκιών.
 Δράσεις κατάρτισης σε εξειδικευμένα πεδία με έμφαση στην ανάπτυξη πρωτοβουλιών
και δραστηριοτήτων στα πλαίσια της κοινωνικής οικονομίας, της προώθησης του
εναλλακτικού τουρισμού και της απόκτησης δεξιοτήτων για την υποστήριξη (εργασιακή
ένταξη) στον ευρύτερο τουριστικό κλάδο (ο οποίος σε τοπικό επίπεδο παρουσιάζει
αναπτυξιακή πορεία).
 Δράσεις δικτύωσης των καταρτιζόμενων και των επαγγελματιών στην περιοχή
παρέμβασης με τη χρήση καινοτόμων εργαλείων.
 Δράσεις ενημέρωσης και διάχυσης τόσο κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου (για την
ενημέρωση του ωφελούμενου πληθυσμού και την ευαισθητοποίηση των φορέων
προσφοράς στην περιοχή παρέμβασης), αλλά και για την προώθηση των αποτελεσμάτων



των εξειδικευμένων προγραμμάτων ψυχοκοινωνικής και επαγγελματικής στήριξης.
Δράσεις διακρατικότητας για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε θέματα κοινωνικής
επιχειρηματικότητας.
 Δράσεις συντονισμού και διαχείρισης της Πράξης.


Αποτελέσματα ως προς τους ωφελούμενους της Πράξης
αριθμός ωφελουμένων που θα ιδρύσουν νέα επιχείρηση: 30 (τομέας εναλλακτικός
τουρισμός και κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις)
 αριθμός ωφελουμένων που θα προσληφθούν σε επιχειρήσεις: 40
 αριθμός ωφελουμένων που θα υπογράψουν συμβάσεις απόκτησης εργασιακής εμπειρίας
στον ιδιωτικό τομέα: 10
 αριθμός κοινωνικών επιχειρήσεων και απασχολούμενων σε αυτές: 3 κοινωνικές
συνεταιριστικές επιχειρήσεις & 20 άτομα
 αριθμός θέσεων απασχόλησης που δημιουργούνται σε δυναμικούς κλάδους: 40 θέσεις
απασχόλησης


ΕΤΑΙΡΟΙ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ
Συντονιστής: Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης Ιεράς Μητρόπολης Σύρου Αστική μη
Κερδοσκοπική Εταιρεία ΜΚΟ
Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε.
Πολυδύναμο Κέντρο Κοινωνικής Παρέμβασης Νομού Κυκλάδων
Δήμος Σύρου - Ερμούπολης
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ
1. Παραλαβή των αιτήσεων των υποψηφίων.
2. Έλεγχος για το αν πληρούν οι αιτήσεις τις βασικές προϋποθέσεις που θέτει η πρόσκληση
και αν συνοδεύονται από τα απαραίτητα έγγραφα. Δεν θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις που
δεν τις πληρούν.
3. Επεξεργασία των αιτήσεων, με βάση τα ειδικά χαρακτηριστικά που απαιτεί το σχέδιο
δράσης της Πράξης και περιγράφονται στην πρόσκληση.
4. Επικοινωνία με τους υποψήφιους και πρόσκλησή τους για συνέντευξη.
5. Συνεντεύξεις με τους υποψήφιους.
6. Επιλογή από την Επιτροπή Επιλογής:
(α) των ωφελούμενων σύμφωνα με την πρόβλεψη που έχει γίνει για τον αριθμό τους έτσι
ώστε αθροιστικά να προκύπτει ο αριθμός των 80 ωφελουμένων προβαίνοντας σε
απαραίτητες διορθωτικές κινήσεις ώστε να επιτυγχάνεται το 50% των επιλεγμένων να
είναι γυναίκες και το 35% να είναι νέοι κάτω των 25 ετών και
(β) ενός αριθμού επιπλέον ατόμων οι οποίοι θ’ αποτελούν μια «δεξαμενή επιλαχόντων» για
αντικατάσταση ωφελουμένων σε περιπτώσεις αποχωρήσεων και οι οποίοι θα
αποτελούν περίπου το 50% του συνόλου των ωφελουμένων της Πράξης.
7. Σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή Επιλογής (κατάλογοι με τους απορριφθέντες, τους
τελικά επιλεχθέντες ωφελούμενους και με τους επιλαχόντες).
8. Έκδοση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναπτυξιακής Σύμπραξης για την τελική

επιλογή των ωφελουμένων.
9. Πρόσκληση των επιλεχθέντων ωφελούμενων και διαμόρφωση χρονοδιαγράμματος
υλοποίησης των ατομικών και ομαδικών συνεδριών, ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία της
Συμβουλευτικής.
Η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής των ωφελούμενων θα ακολουθήσει τη διαδικασία
μοριοδότησης σε συνδυασμό με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών. Τα
κριτήρια επιλογής θα αφορούν στην κοινωνική, οικονομική, οικογενειακή κατάσταση των
υποψηφίων, όπως αυτά θα αποδεικνύονται από τα σχετικά νόμιμα έγγραφα δικαιολογητικά.
Συγκεκριμένα, η μοριοδότηση θα γίνει με βάση την κατάσταση του ανέργου, την οικογενειακή
και οικονομική κατάσταση του ωφελουμένου, αλλά και την κατάσταση της υγείας και την
εντοπιότητα του. Τα κριτήρια και η βαθμολογία επιλογής ωφελουμένων παρατίθενται στον
ακόλουθο πίνακα.
Κριτήριο
1. Κατάσταση
Ανέργου
2. Οικογενειακή
κατάσταση

Ανάλυση Κριτηρίου
Μακροχρόνια άνεργος (> 12 μηνών)

Βαθμολόγηση
20

Μονογονεϊκή οικογένεια
Έγγαμος και οι δύο σύζυγοι άνεργοι
Προστατευόμενα μέλη

3. Οικογενειακό
εισόδημα

από 0,00€ έως 7.178,00 €
από 7.178,01€ έως 12.00,00€
από 12.000,01€ έως 16.000,00€
από 16.000,01€ έως 22.00,00€
Από 22.000,01€ και άνω
ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 35-50%
ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 50% και
άνω
Μόνιμος/η κάτοικος ενός εκ των
Δήμων των Κυκλάδων όπου
υλοποιούνται οι δράσεις της Πράξης
Διάγνωση αναγκών, ενδιαφέρον
συμμετοχής, ετοιμότητα,
ερωτηματολόγιο κλπ

12
8
5 (για κάθε
προστατευόμενο μέλος)
15
10
8
6
0
6
8

4. Κατάσταση
υγείας
5. Εντοπιότητα
6. Συνέντευξη

5
0 - 20

Αντικατάσταση ωφελούμενων είναι δυνατή μέχρι 6 μήνες μετά την απόφαση ένταξης της
Πράξης, τηρώντας τη μεθοδολογία επιλογής ωφελούμενων που έχει εγκριθεί βάσει του Σχεδίου
Δράσης.
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

Υποχρεωτικά δικαιολογητικά για όλες τις κατηγορίες
Αίτηση συμμετοχής.
Βιογραφικό σημείωμα.
Αντίγραφο αποδεικτικού στοιχείου ταυτότητας ή αντίγραφο ταυτότητας ομογενούς (για
Έλληνες ομογενείς) ή άδεια διαμονής σε ισχύ (για αλλοδαπούς τρίτων χωρών).
 Αντίγραφο δελτίου ανεργίας σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης
συμμετοχής.
 Βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ εάν ο αιτών είναι εγγεγραμμένος σε ειδικό κατάλογο του ΟΑΕΔ,
εκτός Μητρώου ανεργίας.
 Αντίγραφο δελτίου ανεργίας σε ισχύ του/της συζύγου στην περίπτωση που και οι δύο
σύζυγοι είναι άνεργοι.
 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 Εκκαθαριστικό σημείωμα για το οικονομικό έτος 2014 ή στην περίπτωση που η/ο
υποψήφια/ος δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση λόγω χαμηλού εισοδήματος θα πρέπει
να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., ότι νομίμως δεν
υποβάλλει φορολογική δήλωση.
 Βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής που αναφέρεται το ποσοστό αναπηρίας.
 Πιστοποιητικό μόνιμης κατοικίας της/του υποψήφιας/ου ή σε περίπτωση μη μόνιμου
κατοίκου υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 περί του συγκεκριμένου Δήμου (εκ των
Δήμων των Κυκλάδων όπου υλοποιούνται οι δράσεις της Πράξης) στον οποίο κατοικεί
η/ο υποψήφια/ος με επισύναψη αντιγράφου της τελευταίας δήλωσης στοιχείων
ακινήτων (Ε9) ή αντιγράφου μισθωτηρίου της κατοικίας ή λογαριασμού ΔΕΗ, ΟΤΕ,
ΔΕΥΑ.
 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι η/ο υποψήφια/ος δεν συμμετέχει την ίδια περίοδο
σε άλλο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα.
 Οποιοδήποτε άλλο νόμιμο έγγραφο δικαιολογητικό το οποίο θα προσκομίζεται θα
προσμετρά επιπλέον μόρια όπως πιστοποιητικά γνώσης και εργασιακής εμπειρίας
(εκπαιδευτικό επίπεδο, γνώση ξένων γλωσσών, γνώση χειρισμού Η/Υ, παρακολούθηση
προγραμμάτων κατάρτισης ή/και συμβουλευτικής, προηγούμενη προϋπηρεσίαεπαγγελματική εμπειρία).




Επιπλέον δικαιολογητικά για τους Νέους Επιστήμονες
Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος καθώς και βεβαιώσεων μεταβολής εργασιών, εφόσον
υπάρχουν.
 Βεβαίωση μεταβολής έδρας (εάν απαιτείται).
 Υπεύθυνη Δήλωση ότι η/ο υποψήφια/ος δεν ασκούσε ατομικό επάγγελμα και δεν
συμμετείχε σε επιχείρηση πριν την έναρξη επιτηδεύματος με θεώρηση από την αντίστοιχη
ΔΟΥ.
 Εκκαθαριστικό οικονομικού έτους έναρξης της επαγγελματικής δραστηριότητας.
 Αντίγραφο τίτλων σπουδών (με αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ όπου απαιτείται).
 Αντίγραφο απολυτηρίου στρατού ή πιστοποιητικού στρατολογίας τύπου Α', για τους
άντρες υποψηφίους.


Επιπλέον δικαιολογητικά για τους Ασφαλισμένους στον ΟΓΑ
Βεβαίωση ασφάλισης στον ΟΓΑ.



ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ & ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αναζητήσουν την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, το
έντυπο της αίτησης συμμετοχής και πρόσθετες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής
Σύμπραξης http://www.cycladespartnership.gr καθώς και στα αναφερόμενα στη συνέχεια
σημεία στα οποία γίνεται και η υποβολή των αιτήσεων:
Άνδρος
Πολυδύναμο Κέντρο Κοινωνικής Παρέμβασης Νομού Κυκλάδων (Δομή συμβουλευτικής
Άνδρου)
Παλαιό κτίριο Δημαρχείου, Γραφείο Δια Βίου Μάθησης, Χώρα Άνδρου
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2282023063
Ώρες υποβολής αιτήσεων: 10:00 - 12:00.
Αρμόδιο πρόσωπο: Αναστασία Περδίκα
Νάξος
Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης Ιεράς Μητρόπολης Σύρου (Δομή συμβουλευτικής Νάξου)
Σχολή Ουρσουλινών, Κάστρο, Χώρα Νάξου
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2285026678 - 6977387578
Ώρες υποβολής αιτήσεων: 10:00 - 12:00
Αρμόδιο πρόσωπο: Κατερίνα Σιδερή
Σύρος
 Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης Ιεράς Μητρόπολης Σύρου (Δομή συμβουλευτικής Σύρου)
Στ. Βαφιαδάκη 2, Ερμούπολη Σύρου
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2281082815
Ώρες υποβολής αιτήσεων: 10:00 - 14:00
Αρμόδιο πρόσωπο: Παπαμακάριος Μανώλης
 Πολυδύναμο Κέντρο Κοινωνικής Παρέμβασης Νομού Κυκλάδων
Νικηφόρου Μανδηλαρά 11, Ερμούπολη Σύρου
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2281085354
Ώρες υποβολής αιτήσεων: 10:00 - 14:00
Αρμόδιο πρόσωπο: Σοφικίτου Ζαμπέτη
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις συμμετοχής και τα λοιπά
δικαιολογητικά έως την Δευτέρα 1/12/2014 είτε αυτοπροσώπως είτε με συστημένη
ταχυδρομική αποστολή είτε με εταιρεία ταχυμεταφοράς. Στην περίπτωση υποβολής είτε με
συστημένη ταχυδρομική αποστολή είτε με εταιρεία ταχυμεταφοράς, το εμπρόθεσμο της αίτησης
κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής.
Αντικατάσταση της αίτησης ή διόρθωση αυτής, ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων
δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.
Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κοινωνική Σύμπραξη στο Ν. Κυκλάδων» δεσμεύεται ότι θα τηρήσει

τις σχετικές διατάξεις του ΕΣΔΕΚ για μη δημοσιοποίηση των ονομάτων των ωφελουμένων στις
ενέργειες που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ, και γι' αυτό θα προβεί σε κωδικοποίηση της
δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων επιλογής, όπου αυτό απαιτείται, εξασφαλίζοντας τη
μέγιστη διαφάνεια κατά τη διαδικασία αυτή, με τη χρήση του αριθμού πρωτοκόλλου της
υποβληθείσας αίτησης, αντί του ονοματεπώνυμου εκάστου ωφελουμένου.
Επίσης θα υπάρξει πλήρης εφαρμογή αποφάσεων, κανόνων και διατάξεων για την απόλυτη
προστασία των προσωπικών δεδομένων κάθε υποψήφιου ωφελουμένου.
Για την Αναπτυξιακή Σύμπραξη
Μητροπολίτης Σύρου Δωρόθεος Β’
Πρόεδρος Δ.Σ.

