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Τν Κέντρο Ερεσνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.) – Ν.Π.Ι.Δ. ηνπ επξύηεξνπ 

Δεκνζίνπ Τνκέα (Φνξέαο Γεληθήο Κπβέξλεζεο) ππαγόκελν ζηελ επνπηεία ηνπ Υπνπξγείνπ 

Εζσηεξηθώλ – κε αθνξκή ηελ 8η Μαρτίοσ, Παγκόσμια Ημέρα της Γσναίκας θαη ζε 

ζπλεξγαζία κε ην Φεζηηβάι Ταηληώλ Μηθξνύ Μήθνπο Δξάκαο, έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ηαηλίεο 

κηθξνύ κήθνπο κε πξσηαγσλίζηξηεο γπλαίθεο όπνπ παξνπζηάδνληαη ηα ζέκαηα πνπ 

αληηκεησπίδνπλ όπσο κνλαμηά, έκθπιε βία, νηθνλνκηθή θξίζε, δύζθνιεο εξγαζηαθέο 

ζρέζεηο.  

 

Ωο εθ ησλ αλσηέξσ, ην Κ.Ε.Θ.Ι. προσκαλεί θνξείο, ζπιιόγνπο θ.ιπ. πνπ πξόθεηηαη λα 

πινπνηήζνπλ δξάζεηο ζην πιαίζην ηεο 8ης Μαρτίοσ, λα εθδειώζνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο 

γηα ηελ πξνβνιή ησλ ελ ιόγσ ηαηληώλ κηθξνύ κήθνπο ζηηο πξνγξακκαηηζκέλεο δξάζεηο 

ηνπο.  

Επηζεκαίλεηαη όηη ππάξρεη δπλαηόηεηα πξνβνιήο κίαο ηαηλίαο (ελάχιζηη διάρκεια 13’ ) ή 

πεξηζζνηέξσλ ηαηληώλ (μέγιζηη διάρκεια 2 ωρών).  

Οη ελ ιόγσ ηαηλίεο ζα δηαηεζνύλ ζε κνξθή mp4 θαη ππάξρεη δπλαηόηεηα απνζηνιήο 

ελεκεξσηηθνύ πιηθνύ (π.ρ. αθίζα, πεξηιήςεηο ηαηληώλ). 

 
 
Γενικές Πληρουορίες: 
 
1. Τα αηηήκαηα ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ αθξηβή ζηνηρεία (ηόπνο εθδήισζεο, 

εκεξνκελία/ώξα, θιπ) θαη κπνξνύλ λα ππνβιεζνύλ κέζσ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ 
(kethi@kethi.gr) ή ηαρπδξνκηθώο ζην Κ.Ε.Θ.Ι. (δ/λζε: Πηλδάξνπ 2 -  Τ.Κ. 10671 – Αζήλα). 

2. Η παξνύζα Πξόζθιεζε Εθδήισζεο Ελδηαθέξνληνο δεζκεύεη ηνπο/ηηο 
ελδηαθεξόκελνπο/λεο, κε ηελ ππνγξαθή ηδησηηθνύ ζπκθσλεηηθνύ ζην νπνίν ζα ππάξρεη 
ξήηξα γηα ηελ ρξήζε ησλ ελ ιόγσ ηαηληώλ κόλν γηα ην ζθνπό ησλ εθδειώζεσλ ηεο 8ε 
Μαξηίνπ, ηελ απαγόξεπζε αλαπαξαγσγήο ηνπ ζπλόινπ ή κέξνπο ησλ ηαηληώλ θαη ηελ 
δέζκεπζε ησλ ελδηαθεξόκελσλ γηα ηελ άκεζε δηαγξαθή/θαηαζηξνθή ησλ ηαηληώλ κε ηελ 
ιήμε ησλ εθδειώζεσλ. 

3. Καηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο αηηεκάησλ: Μάρηιος 2019. 
4. Η Πξόζθιεζε Εθδήισζεο Ελδηαθέξνληνο ζα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Κέληξνπ 

Εξεπλώλ γηα Θέκαηα Ιζόηεηαο (www.kethi.gr). 
 

Αζήλα, 22-02-2019 
Γηα ην «Κέληξν Εξεπλώλ γηα Θέκαηα Ιζόηεηαο» (Κ.Ε.Θ.Ι.) 

Η Πξόεδξνο ηνπ Δ.Σ. 
Εηξήλε-Ειέλε Αγαζνπνύινπ 
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