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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

   ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                    Μύκονος, 12-11-2019                                                                                                                                                                                                        

      ΔΗΜΟΣ   ΜΥΚΟΝΟΥ                                                                               
 
Θέμα: «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΕΩΝ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “YENESIS”.» 
 
Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “YENESIS” δίνει την ευκαιρία δωρεάν εκπαίδευσης νέων νησιωτών και 
εύρεσης εργασίας σε πράσινα επαγγέλματα. 
 
Ο Δήμος Μυκόνου σε συνεργασία με το Δίκτυο Αειφόρων Νήσων- ΔΑΦΝΗ θα ήθελε να 
ενημερώσει τους άνεργους νέους του νησιού μας ότι το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα 
“YENESIS” έχει ως στόχο να βοηθήσει νέους νησιώτες ηλικίας 23-31 ετών που δεν έχουν 
απασχόληση ή απασχολούνται εποχιακά (Νέοι Εκτός Απασχόλησης, Εκπαίδευσης ή 
Κατάρτισης ΕΑΕΚ/NEETs) να βρουν εργασία ή να δημιουργήσουν τη δική τους 
επιχείρηση στο νησί τους. Οι θεματικές ενότητες στις οποίες μπορούν να εστιάσουν και να 
δραστηριοποιηθούν είναι: οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η εξοικονόμηση ενέργειας, ο 
βιώσιμος τουρισμός και οι βιώσιμες μεταφορές. 
Το Δίκτυο Αειφόρων Νήσων- ΔΑΦΝΗ, του οποίου μέλος είναι και ο Δήμος Μυκόνου, 
συμμετέχει στο συγκεκριμένο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα και το αμέσως επόμενο διάστημα 
θα επιλέξει 12 νέους από διαφορετικά νησιά της Ελλάδας, οι οποίοι θα συμμετέχουν σε μια 
σειρά από δραστηριότητες που παρουσιάζονται εν συντομία παρακάτω: 
 

1. Πενθήμερη εκπαίδευση στην Αθήνα με στόχο οι συμμετέχοντες να καταλήξουν 

στην θεματική ενότητα με την οποία θέλουν να ασχοληθούν. 

2. Τριήμερο ταξίδι στη Νορβηγία για εξοικείωση με καλές πρακτικές στην εν λόγω 

θεματική ενότητα.  

3. Μαθητεία ενός μήνα σε φορέα του εξωτερικού στην εν λόγω θεματική ενότητα. 

4. Εξάμηνη απασχόληση στο νησί τους στην εν λόγω θεματική ενότητα. 

Το “YENESIS” φιλοδοξεί να στηρίξει ουσιαστικά τους νέους νησιώτες, κατευθύνοντάς τους 
προς τα επαγγέλματα του μέλλοντος, επαγγέλματα δηλαδή με προστιθέμενη αξία στη 
βιώσιμη ανάπτυξη των νησιών και την ευημερία των κατοίκων τους!  
 
Αξίζει να σημειωθεί πως για όλες τις δραστηριότητες εκτός νησιού τα έξοδα καλύπτονται 
από το έργο και δεν υπάρχει κανένα σχετικό κόστος για τους συμμετέχοντες. 
 
Για να συμμετάσχετε στη διαδικασία επιλογής ωφελούμενων από το έργο θα πρέπει να 
συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής στο παρακάτω σύνδεσμο.  
Διορία υποβολής αιτήσεων είναι η 30 Νοεμβρίου 2019. 
 
Φόρμα συμμετοχής 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο ΔΑΦΝΗ, 
υπόψη κ. Αυγουστίδη: 2107220837. 

                                                                                                        ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 

https://docs.google.com/forms/d/10RJTcXjJ34_OnnAVsed5g3ZmFMBoUn3LrXA-FkcydUc/edit

