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Το Κέντρο Ερεσνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.) – Ν.Π.Ι.Γ. ηος εςπύηεπος 
Γημοζίος Τομέα (Φοπέαρ Γενικήρ Κςβέπνηζηρ) ςπαγόμενο ζηην εποπηεία ηος Υποςπγείος 
Δζυηεπικών – με αθοπμή ηην 25η Νοέμβρη, Παγκόζμια Ημέπα για ηην Δξάλειτη ηηρ 
Βίαρ καηά ηυν γςναικών, πποηίθεηαι να ζηηπίξει δπάζειρ και ππυηοβοςλίερ θοπέυν, 
ζςλλόγυν κ.λπ. (π.τ. θεαηρικές παραζηάζεις, μοσζικές εκδηλώζεις, παροσζιάζεις βιβλίων 
ή εκθέζεις θωηογραθιών, κ.λπ.), με ζκοπό ηην επαγπύπνηζη και ηην ανηιμεηώπιζη ηος 
θαινομένος ηηρ έμθςληρ βίαρ, ζε όλη ηην Δλλάδα. 
 
Οι πποηάζειρ πος θα καηαηεθούν θα αξιολογηθούν βάζει ηυν ακόλοςθυν κπιηηπίυν: 

 Πεπιεσόμενο. 
 Δηοιμόηηηα άμεζηρ παποςζίαζηρ ηηρ δπάζηρ 
 Τοποθεζία-πεπιοσή (ότι περιζζόηερες από μία ζηην ίδια πόλη). 
 Κόζηορ (αναλςηική πεπιγπαθή). 

 
 
Γενικές Πληρουορίες: 

1. Καηαληκηική ημεπομηνία ςποβολήρ πποηάζευν ζςμμεηοσήρ: Δευτέρα 22 Οκτωβρίου 
2018. 

2. Οι πποηάζειρ, με όζο ηο δςναηόν πιο αναλςηική μοπθή, μποπούν να ςποβληθούν μέζυ 
ηλεκηπονικού ηασςδπομείος (kethi@kethi.gr) ή ηασςδπομικώρ ζηο Κ.Δ.Θ.Ι. (δ/νζη: 
Φαπιλάος Τπικούπη 51 & Βαληεηζίος Τ.Κ. 10681 – Αθήνα). 

3. Η παπούζα Ππόζκληζη Δκδήλυζηρ Δνδιαθέπονηορ δεν δεζμεύει ηο Κ.Δ.Θ.Ι. να ζςνάτει 
ζςνεπγαζία με ηοςρ/ηιρ ενδιαθεπόμενοςρ/-ερ και δεν γεννά δικαιώμαηα πποζδοκίαρ. Το 
Κ.ΔΘ.Ι. διαηηπεί ηο δικαίυμα επιλογήρ, καθώρ και πλήπη διακπιηική εςσέπεια υρ ππορ ηη 
ζύνατη ή μη ηυν ζσεηικών ζςμβάζευν αποκλειόμενηρ οιαζδήποηε αξιώζευρ ηυν 
ενδιαθεπομένυν. 

4. Το κόζηορ για έκαζηη επιλεγμένη ππόηαζη, θα καηαβληθεί από ηο Κ.Δ.Θ.Ι. με ηην 
πποζκόμιζη ηος νόμιμος παπαζηαηικού, θοπολογικήρ και αζθαλιζηικήρ ενημεπόηηηαρ. 

5. Τα δεδομένα πποζυπικού σαπακηήπα, πος ηςσόν εμπεπιέσονηαι ζηιρ ςποβληθείζερ 
πποηάζειρ, θα ηύσοςν επεξεπγαζίαρ αποκλειζηικά για ηον αναθεπόμενο ζκοπό ηηρ 
επιλογήρ, ζύμθυνα με ηον Γενικό Κανονιζμό Πποζηαζίαρ Γεδομένυν (ΔΔ) 2016/679. 

6. Η Ππόζκληζη Δκδήλυζηρ Δνδιαθέπονηορ θα αναπηηθεί ζηην ιζηοζελίδα ηος Κένηπος 
Δπεςνών για Θέμαηα Ιζόηηηαρ (www.kethi.gr). 

 
Αθήνα, 03-10-2018 

Για ηο «Κένηπο Δπεςνών για Θέμαηα Ιζόηηηαρ» (Κ.Δ.Θ.Ι.) 
Η Ππόεδπορ ηος Γ.Σ. 

Διπήνη-Δλένη Αγαθοπούλος 
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