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Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ»

Ανακοινώνει

Στους ενδιαφερόμενους που διαμένουν στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας και είναι άνεργοι
που ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες των Μακροχρόνια Άνεργων άνω των 45 ετών
με χαμηλά τυπικά προσόντα και των αρχηγών μονογονεικών οικογενειών, την
παράταση υποβολής αιτήσεων
για την συμμετοχή τους στην υλοποίηση της πράξης «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης
για ευάλωτες ομάδες στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας», έως και
09/4/2013.

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στο help desk
του Συντονιστή Φορέα τηλ:2681077115 Ώρες:9:00 πμ - 14.00 μμ. Οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να προμηθευτούν τις αιτήσεις:

√ από τις κάτωθι ιστοσελίδες:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

a.ΑΣ «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ», www .ergodynsyn.gr
b.ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ ΟΤΑ- Συντονιστής, www . etanam . gr ,
c.Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, εταίρος, www.peartas.gov.gr ,
d.Επιμελητήριο Άρτας, εταίρος, www.e-artas.gr,
e.Δήμος Νικ. Σκουφά, εταίρος, www.nskoufas.gr,
f.Δήμος Γ. Καραϊσκάκη, εταίρος, www.dgk1@otenet.gr ,
g.Δήμος Α. Τζουμέρκων, εταίρος,www.dimoskentrikontzoumerkon.gr,

√ Καθώς επίσης από τα γραφεία των :

● ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε.ΟΤΑ στην Άρτα, (Μοστραίων & Αμβρακίας 2α )
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τηλ. επικοινωνίας 2681077115- υπεύθυνη Ανθή Σταμάτη

● Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, (πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως) τηλ. επικοινωνίας
2681361017- υπεύθυνη Βασιλική Ζήση

● Επιμελητήριο Άρτας, (Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου) τηλ. επικοινωνίας 2681028728υπεύθυνη Ειρήνη Γυφτοκώστα

● Δήμος Νικ. Σκουφά, Πέτα Άρτας, τηλ. επικοινωνίας 2681360407- υπεύθυνη Γεωργία
Μαλτέζου

● Δήμος Γ. Καραϊσκάκη, Άνω Καλεντίνη Άρτας, τηλ. επικοινωνίας 2681360817 - υπεύθυνος
Κων/νος Ρούσσας

● Δήμος Α. Τζουμέρκων, Βουργαρέλι Άρτας, τηλ. επικοινωνίας 2685360217 - υπεύθυνος Επα
μεινώνδας Στούμπας

Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η από 18-02-2013 δημοσιοποίηση της Πρόσκλησης
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υλοποίησης της πράξης «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης
για ευάλωτες ομάδες στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας»

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις από 19/03/2013 έως 09/4/2013 στα
γραφεία της ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ ΟΤΑ, Μοστραίων & Αμβρακίας 2α, Άρτα κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες.
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