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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ/-ΤΡΙΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ
για την κάλυψη των διδακτικών αναγκών σε επίπεδο Θεωρίας και Βιωματικών Εργαστηρίων
που υλοποιεί το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.)
στο πλαίσιο της Πράξης «Ενθάρρυνση και υποστήριξη της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις
πολιτικής ευθύνης και εκπροσώπησης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο πολιτικής» του Ε.Π. «Διοικητική
Μεταρρύθμιση 2007-2013» (Κωδικός ΟΠΣ 375407)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 2 και 3 της υπ’ αριθμ. 219/06.02.1995 απόφασης του Υπουργού Προεδρίας της
Κυβέρνησης «Καθορισμός αποφασιστικών, συλλογικών και μονομελών οργάνων διοίκησης του Κέντρου
Ερευνών για Θέματα Ισότητας» (Φ.Ε.Κ. 79/Β΄/07.02.1995), όπως ισχύουν σήμερα.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997 (Φ.Ε.Κ. 206/A’/08.10.1997), όπως έχουν τροποποιηθεί και
ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α΄/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 42/1994 (Φ.Ε.Κ.33/Α΄/11.03.1994) «Σύσταση Κέντρου Ερευνών για θέματα ισότητας».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1835/1989 (Φ.Ε.Κ.76/Α΄/14.03.1989) «Σύσταση Υπουργείου Τουρισμού
και ρύθμιση θεμάτων Δημόσιας Διοίκησης» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 15 του Ν. 2266/94
(Φ.Ε.Κ.218/Α΄/13.12.1994) «Έλεγχος δημόσιου τομέα – Μετατάξεις – Κατάταξη προσωπικού με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Άλλες ρυθμίσεις» και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 18 του Ν. 2527/97
(Φ.Ε.Κ.206/Α΄/08.10.1997) «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες
διατάξεις» και όπως ακολούθως συμπληρώθηκε από τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 21 του Ν.
3801/2009 (Φ.Ε.Κ. 163/Α΄/04.09.2009) «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης» και
όπως εν συνεχεία τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν. 3858/2010 (Φ.Ε.Κ.
102/Α΄/01.07.2010) «Προσαρμογή του Ελληνικού δικαίου στο πρότυπο νόμου του έτους 1997 για τη
“Διασυνοριακή πτώχευση’’ της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για το Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο και άλλες
διατάξεις».
6. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1 του Π.Δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας,
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8.
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11.
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Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών
Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της
Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς» (Φ.Ε.Κ. 147/Α΄/27.06.2011), σύμφωνα με τις οποίες η εποπτεία του
Κ.Ε.Θ.Ι. μεταφέρθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στο
Υπουργείο Εσωτερικών.
Τις διατάξεις του άρθρου 1 περ. Α της υπ’ αριθμ. Y.385/20808.2013 με θέμα: «Τροποποίηση απόφασης
καθορισμού αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, Λεωνίδα Γρηγοράκου» (ΦΕΚ
2164/Β’/30-8-2013).
Την υπ’αριθμ.οικ. 41117/14.10.2013 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών περί διορισμού
Διοικητικού Συμβουλίου του Κ.Ε.Θ.Ι. (Φ.Ε.Κ. 509/Υ.Ο.Δ.Δ./18.10.2013).
Την υπ’ αριθμ. 261/23.02.2012/θέμα 4ο απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η
ενσωμάτωση της πράξης με τίτλο «Ενθάρρυνση και υποστήριξη της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις
πολιτικής ευθύνης και εκπροσώπησης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο πολιτικής», στον ετήσιο
προγραμματισμό του Κ.Ε.Θ.Ι. και ορίστηκε Υπεύθυνη Έργου/Υποέργων της ανωτέρω πράξης
Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1005/10.04.2012 (ΑΔΑ: Β4Ω0Ν-Ω1Α) Απόφαση Ένταξης της Οριζόντιας Πράξης
«Ενθάρρυνση και υποστήριξη της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις πολιτικής ευθύνης και
εκπροσώπησης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο πολιτικής» με κωδικό MIS 375407 στο Ε.Π. «Διοικητική
Μεταρρύθμιση 2007-2013».
Την υπ’αριθμ. 273/25.07.2012/θέμα 2ο απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η
υλοποίηση με ίδια μέσα του Υποέργου 2 με τίτλο: «Επιμόρφωση/Ανάπτυξη Επικοινωνιακών δεξιοτήτων και
στήριξη» (ΑΔΑ: Β4Θ9ΟΡ9Ζ-ΦΦΧ).
Την υπ’αριθμ. 288/21.03.2013/θέμα 3β απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η 1η
Τροποποίηση απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 2 με τίτλο: «Επιμόρφωση/Ανάπτυξη
Επικοινωνιακών δεξιοτήτων και στήριξη» (ΑΔΑ: ΒΕ27ΟΡ9Ζ-4ΣΙ).
Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1618/28.05.2013 (ΑΔΑ: ΒΕΧ4Ν-Ε05) 1η Τροποποίηση της Οριζόντιας Πράξης
«Ενθάρρυνση και υποστήριξη της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις πολιτικής ευθύνης και
εκπροσώπησης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο πολιτικής» με κωδικό MIS 375407 στο Ε.Π. «Διοικητική
Μεταρρύθμιση 2007-2013».
Την υπ’αριθμ. 301/11.11.2013/θέμα 3ο απόφαση του Δ.Σ. του Κ.Ε.Θ.Ι. με την οποία εγκρίθηκε η παρούσα
Πρόσκληση.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ
την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την συγκρότηση Μητρώου Επιμορφωτών/-τριών σεμιναρίων για
την κάλυψη των διδακτικών αναγκών σε επίπεδο Θεωρίας και Βιωματικών Εργαστηρίων που υλοποιεί το Κέντρο
Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.) στο πλαίσιο της Πράξης «Ενθάρρυνση και υποστήριξη της συμμετοχής
των γυναικών σε θέσεις πολιτικής ευθύνης και εκπροσώπησης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο πολιτικής» του
Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» (Κωδικός ΟΠΣ 375407).
Το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.) είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) του
ευρύτερου δημοσίου τομέα (Φορέας Γενικής Κυβέρνησης), εποπτευόμενο από το Υπουργείο Εσωτερικών.
Το Κ.Ε.Θ.Ι. ενεργοποιείται δυναμικά στην προώθηση των γυναικών σε όλους τους τομείς της κοινωνικής,
πολιτικής και οικονομικής ζωής, με κύριο στόχο την εξάλειψη των διακρίσεων κατά των γυναικών. Διεξάγει
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έρευνες, εκπονεί μελέτες και πραγματοποιεί εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα δράσης σε θέματα ισότητας
των φύλων.
Το Κ.Ε.Θ.Ι. συμμετέχει είτε ως συντονιστής φορέας είτε ως εταίρος σε πολλά εθνικά και ευρωπαϊκά
συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα Δράσης, των οποίων σκοπός είναι η ενδυνάμωση και ενίσχυση της
θέσης των γυναικών στην οικονομία, την κοινωνία και την πολιτική, αλλά και η αποτελεσματική αντιμετώπιση
των προβλημάτων που οι τελευταίες καλούνται να διαχειριστούν. Τα Προγράμματα αυτά υλοποιούνται στο
πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ και άλλων προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
είναι κυρίως χρηματοδοτούμενα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).
Στο παραπάνω πλαίσιο το Κ.Ε.Θ.Ι. ανέλαβε βάσει της υπ’ αριθμ. πρωτ. 1005/10.04.2012 (ΑΔΑ: Β4Ω0Ν-Ω1Α)
Απόφασης Ένταξης, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1618/28.05.2013 (ΑΔΑ: ΒΕΧ4Ν-Ε05) 1 η
Τροποποίηση της Οριζόντιας Πράξης «Ενθάρρυνση και υποστήριξη της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις
πολιτικής ευθύνης και εκπροσώπησης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο πολιτικής» με κωδικό MIS 375407 στο
Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013», την υλοποίηση της Πράξης «Ενθάρρυνση και υποστήριξη της
συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις πολιτικής ευθύνης και εκπροσώπησης σε εθνικό και ευρωπαϊκό
επίπεδο πολιτικής”, που αποτελείται από τέσσερα (4) υποέργα και στόχο έχει, μεταξύ άλλων, την ισότιμη
συμμετοχή των γυναικών στη δημοκρατία και την προώθησή τους σε θέσεις εξουσίας και λήψης αποφάσεων,
προκειμένου να κατοχυρωθεί η ισότητα των φύλων σε αυτόν τον τομέα.
Στο πλαίσιο του Υποέργου 2 της ως άνω Πράξης με τίτλο «Επιμόρφωση/ ανάπτυξη επικοινωνιακών
δεξιοτήτων και στήριξη» το Κ.Ε.Θ.Ι. αναλαμβάνει δράσεις που στοχεύουν στην ενίσχυση και εμψύχωση των
ίδιων των γυναικών, προκειμένου να διεκδικήσουν τη συμμετοχή τους όχι μόνον στις εκλογικές διαδικασίες αλλά
και την εκλογή τους σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Για το σκοπό αυτό, το Κ.Ε.Θ.Ι. πρόκειται να συνάψει
συμβάσεις παροχής υπηρεσιών επιμορφωτή/-τριας, οι οποίοι θα υλοποιήσουν τέσσερις (4) θεματικές
ενότητες σεμιναρίων και βιωματικών εργαστηρίων, διάρκειας εκάστης θεματικής ενότητας κατ’ ελάχιστον
ενενήντα (90) ωρών. Οι θεματικές ενότητες που θα διδαχθούν στις ενδιαφερόμενες γυναίκες είναι: α) ΦύλοΚοινωνία-Πολιτική, β) Δομές Εξουσίας, γ) Πολιτική Επικοινωνία και δ) Εθνικές και Ευρωπαϊκές Πολιτικές.
Η διεξαγωγή των ανωτέρω σεμιναρίων θα γίνει σε όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας.
Ειδικότερα, καλούνται να υποβάλλουν αίτηση και να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, προκειμένου
να συμπεριληφθούν στο Μητρώο Εκπαιδευτών/-τριών Σεμιναρίων, που θα καταρτίσει το Κ.Ε.Θ.Ι., για την
κάλυψη των διδακτικών αναγκών σε επίπεδο Θεωρίας και Βιωματικών Εργαστηρίων που υλοποιεί το Κ.Ε.Θ.Ι.,
όσοι και όσες ενδιαφερόμενοι/-ες διαθέτουν τα κάτωθι απαιτούμενα προσόντα ανά θεματική ενότητα:
Α. Θεματική Ενότητα: Φύλο- Κοινωνία- Πολιτική
[Θεωρία & Βιωματικό Εργαστήριο - κατ’ ελάχιστον ενενήντα (90) ώρες επιμόρφωσης έκαστο]
1. Πτυχίο Κοινωνικών ή Πολιτικών Επιστημών.
2. Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας.
3. Εγγραφή σε μητρώο εκπαιδευτών (Ε.Ο.Π.Ε.Π.Π. ή Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)
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Β. Θεματική Ενότητα: Δομές Εξουσίας
[Θεωρία & Βιωματικό Εργαστήριο - κατ’ ελάχιστον ενενήντα (90) ώρες επιμόρφωσης έκαστο]
1. Πτυχίο Πολιτικών Επιστημών
2. Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
3. Εγγραφή σε μητρώο εκπαιδευτών (Ε.Ο.Π.Ε.Π.Π. ή Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)
Γ. Θεματική Ενότητα: Πολιτική Επικοινωνία
[Θεωρία & Βιωματικό Εργαστήριο - κατ’ ελάχιστον ενενήντα (90) ώρες επιμόρφωσης έκαστο]
1. Πτυχίο Κοινωνικών ή Πολιτικών Επιστημών
2. Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
3. Εγγραφή σε μητρώο εκπαιδευτών (Ε.Ο.Π.Ε.Π.Π. ή Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) ή εναλλακτικά αποδεδειγμένη διετής
τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία σε πολιτική επικοινωνία
Δ. Θεματική Ενότητα: Εθνικές και Ευρωπαϊκές Πολιτικές
[Θεωρία & Βιωματικό Εργαστήριο - κατ’ ελάχιστον ενενήντα (90) ώρες επιμόρφωσης έκαστο]
1. Πτυχίο Πολιτικών Επιστημών
2. Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
3. Εγγραφή σε μητρώο εκπαιδευτών (Ε.Ο.Π.Ε.Π.Π. ή Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)
Σε όλες τις περιπτώσεις ενδιαφερομένων που είναι εγγεγραμμένοι σε μητρώο εκπαιδευτών απαιτείται
επιπροσθέτως προσκόμιση των στοιχείων από τα οποία προκύπτει επαγγελματική εμπειρία στην επιμόρφωση
ενηλίκων διάρκειας εκατόν πενήντα (150) ωρών τουλάχιστον, η οποία αποδεικνύεται ως ακολούθως:
α. Όταν η εργασία έχει παρασχεθεί σε υπηρεσίες του δημοσίου, σε Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. πρώτου ή δευτέρου
βαθμού, σε Ν.Π.Ι.Δ. του δημοσίου τομέα της παρ. 1 του άρθ. 14 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει ή σε φορείς της
παρ. 3 του άρθ. 1 του Ν. 2527/1997 απαιτείται βεβαίωση του αντίστοιχου φορέα από την οποία να προκύπτει με
σαφήνεια το είδος της εργασίας που παρασχέθηκε και η χρονική διάρκεια της παροχής.
β. Όταν η εργασία έχει παρασχεθεί στον ιδιωτικό τομέα (στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της
επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο) από την οποία να προκύπτει με σαφήνεια το
είδος της εργασίας που παρασχέθηκε και η χρονική διάρκεια της παροχής ή Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου,
κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται επακριβώς ο χρόνος και το είδος της εμπειρίας του,
τα στοιχεία του εργοδότη.
γ. Όταν η εμπειρία αφορά στην άσκηση ελεύθερου επαγγελματία:
1. βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια της ασφάλισής του,
2. υπεύθυνη Δήλωση κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται επακριβώς ο χρόνος και το
είδος της εμπειρίας του,
3. υποβολή μιας τουλάχιστον σχετικής σύμβασης ή δελτίων παροχής υπηρεσιών που καλύπτουν ενδεικτικώς
τη διάρκεια της εμπειρίας.
Οι ως άνω τρόποι στοιχειοθέτησης επαγγελματικής εμπειρίας ισχύουν και για όσους/-ες ενδιαφερομένους/-νες
επικαλεστούν διετή (2) και πλέον επαγγελματική εμπειρία σε πολιτική επικοινωνία, σε ό, τι αφορά την Θεματική
Ενότητα Γ.
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Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι/-ες δύνανται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για παραπάνω από μία θεματική
ενότητα.
Η αμοιβή για έκαστη ώρα παροχής υπηρεσιών θα ανέλθει σε πενήντα ευρώ (50,00 €) συμπεριλαμβανομένου
του ισχύοντος Φ.Π.Α. και λοιπών νομίμων κρατήσεων.
Οι ενδιαφερόμενοι/-ες θα πρέπει να αποστείλουν μέχρι την Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 15.00μμ τα
ακόλουθα δικαιολογητικά:
1. Αίτηση (Παράρτημα I)
2. Βιογραφικό Σημείωμα.
3. Επικυρωμένα αντίγραφα Τίτλων Σπουδών.
4. Στοιχεία που να αποδεικνύουν την καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
5. Στοιχεία που να αποδεικνύουν την εγγραφή σε μητρώο εκπαιδευτών Ε.Ο.Π.Ε.Π.Π. ή Ε.Κ.Δ.Δ.Α., καθώς
και την ύπαρξη επαγγελματικής εμπειρίας στην επιμόρφωση ενηλίκων.
6. Προσκόμιση δικαιολογητικών στοιχεία που να αποδεικνύουν την διετή επαγγελματική εμπειρία σε
πολιτική επικοινωνία.
Ο φάκελος υποψηφιότητας υποβάλλεται είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, είτε με
εταιρεία ταχυμεταφοράς (courier) στην έδρα του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.) στην Αθήνα
επί της οδού Χαριλάου Τρικούπη 51 & Βαλτετσίου, Τ.Κ. 106 81.
Μετά τη συλλογή των αιτήσεων που θα αποσταλούν, το Κ.Ε.Θ.Ι. θα προβεί στον έλεγχό τους και θα προχωρήσει
στη δημιουργία ενός μητρώου αποτελούμενου από τα πρόσωπα που πληρούν τις ως άνω προϋποθέσεις. Λόγω
της φύσης της συγκεκριμένης δράσης, του ότι δηλαδή τα σεμινάρια πρόκειται να διεξαχθούν σε όλες τις
περιφέρειες της Ελλάδας, το Κ.Ε.Θ.Ι. θα επιλέγει τους εκπαιδευτές/τριες ανάλογα με τη διαθεσιμότητά τους να
μετακινηθούν στον τόπο διεξαγωγής του εκάστοτε σεμιναρίου.
Η παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Κέντρου Ερευνών για
Θέματα Ισότητας (www.kethi.gr) και στον ιστότοπο της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ http://et.diavgeia.gov.gr/f/kethi.
Διευκρινίσεις παρέχονται από το Κ.Ε.Θ.Ι. (Ταχ. Δ/νση: Χαριλάου Τρικούπη 51 & Βαλτετσίου, Τ.Κ. 106 81,
υπόψη: κ. Ειρήνης Μάρη, τηλ. επικοινωνίας: 210 3898059, 210 3898000, fax: 210 3898058, email:
kethi@kethi.gr).
Για το «Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας» (Κ.Ε.Θ.Ι.)
Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
Ευδοξία – Εύα Καϊλή

ΑΔΑ: ΒΛ10ΟΡ9Ζ-ΡΕΡ

Παράρτημα Ι
Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Με την παρούσα αίτηση εκδηλώνω το ενδιαφέρον μου στο πλαίσιο της υπ’αριθμ.πρωτ. 27668/20.11.2013
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Κ.Ε.Θ.Ι., η οποία αφορά στην υλοποίηση δράσης στο πλαίσιο του
Υποέργου 2 με τίτλο «Επιμόρφωση/Ανάπτυξη Επικοινωνιακών Δεξιοτήτων και Στήριξη» της Πράξης
«Ενθάρρυνση και υποστήριξη της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις πολιτικής ευθύνης και εκπροσώπησης
σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο πολιτικής» με κωδικό MIS 375407 στο Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση
2007/2013».
Στοιχεία Ενδιαφερόμενου/-νης
Επώνυμο

Όνομα

Όνομα Πατρός

Όνομα Μητρός

Αριθμός
Ταυτότητας

Δελτίου

Διεύθυνση Κατοικίας
Πόλη

Ταχυδρομικός Κώδικας

Σταθερό τηλέφωνο

Κινητό τηλέφωνο

Ηλεκτρονική Διεύθυνση

Fax

Θεματική Ενότητα
Συνημμένα υποβάλλω:
1. ……….
2. ……….
3. ………..

Ημερομηνία: …/ …/ …
Ο/Η Αιτών/ Αιτούσα
(υπογραφή)

Το Κ.Ε.Θ.Ι. δεσμεύεται ότι τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται, δεν θα
χρησιμοποιηθούν για άλλη χρήση, ούτε και θα εκχωρηθούν σε τρίτους.

