ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ
EΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΗ ΕΡΙΦΟ
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ)
Το Κζντρο Ερευνϊν για Θζματα Ιςότητασ (Ν.Π.Ι.Δ. του Υπουργείου Εςωτερικών)
διοργανώνει την Πζμπτη 03/05/2018 και την Παραςκευή 04/05/2018 Επιμορφωτικό
Σεμινάριο ςτη Σζριφο
Το Σεμινάριο διοργανώνεται ωσ παράλληλη δράςη ςτο πλαίςιο διοργάνωςησ του 10ου
Πανκυκλαδικοφ Συνεδρίου τησ Ομοςπονδίασ υλλόγων Γυναικϊν «Οι Κόρεσ των
Κυκλάδων» και του υλλόγου Γυναικϊν ερίφου «Η Ανδρομζδα» με θζμα «Οι
Κυκλαδίτιςςεσ τησ δημιουργίασ και τησ προςφοράσ λζνε ΟΧΙ ςτη βία κατά των γυναικϊν»
το οποίο θα πραγματοποιηθεί ςτη Σζριφο ςτισ 04-06/05/2018 υπό την αιγίδα τησ Γενικήσ
Γραμματείασ Ιςότητασ των Φφλων (Γ.Γ.Ι.Φ.), με ςυνδιοργανωτζσ το Κζντρο Ερευνών για
Θζματα Ιςότητασ (Κ.Ε.Θ.Ι.), την Περιφζρεια Νοτίου Αιγαίου και τον Δήμο Σερίφου.
Για τη διευκόλυνςη τησ μετάβαςησ των ςυμμετεχόντων /ουςών (ςυνζδρων, ομιλητών/τριών
κ. ά). ςτο ςυνζδριο ζχει ναυλωθεί το τουριςτικό πλοίο «NAXOS STAR» με τίτλο
δρομολογίου το «Πλοίο τησ Ιςότητασ πάει ζριφο», το οποίο θα προςεγγίςει τα λιμάνια
τησ Πάρου και Σφρου, την Πζμπτη 03/05/2018 ϊρα 14:30-16:15.
Το επιμορφωτικό ςεμινάριο ςτη Σζριφο υλοποιείται ςτο πλαίςιο του Ζργου
«Αποκεντρωμζνεσ δράςεισ για την ευαιςθητοποίηςη αιρετϊν ή υποψηφίων γυναικϊν ςε
θζματα ιςότητασ και φφλου ςε όλη τη χϊρα» και χρηματοδοτείται από τον τακτικό
προχπολογιςμό του Κ.Ε.Θ.Ι.. Η ςυμμετοχή είναι δωρεάν και θα δοθεί βεβαίωςη
ςυμμετοχήσ ςε όλεσ τισ ςυμμετζχουςεσ με τη λήξη του ςεμιναρίου.
Καλοφμε όλεσ τισ γυναίκεσ που ενδιαφζρονται να ενδυναμωθοφν για να διεκδικήςουν
θζςεισ πολιτικήσ ευθφνησ και εκπροςώπηςησ ςε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο , να
δηλϊςουν άμεςα ςυμμετοχή, ςυμπληρϊνοντασ την αντίςτοιχη φόρμα ςυμμετοχήσ, εδώ:
http://goo.gl/QDIcvN Το Πρόγραμμα του ςεμιναρίου ζχει αναρτηθεί ςτην ιςτοςελίδα του
Ζργου www.gynaikes-politiki.gr.
Για περιςςότερεσ πληροφορίεσ μπορείτε να επικοινωνήςετε τηλεφωνικά: α) για το
10ΟΠανκυκλαδικό υνζδριο με την κ. Άννα Μαυρουδή, Αντιπρόεδρο τησ ΟΣΥΓΥ και
Περιφερειακή Σφμβουλο Νοτίου Αιγαίου, ςτο 6944 993104 β) για το ςεμινάριο με την κ.
Φανή Παπαδοποφλου ςτο 210 3898075 ή να επιςκεφθείτε την ιςτοςελίδα του Ζργου ή
μζςω e-mail ςτο: kethi@gynaikes-politiki.gr
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