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Θέμα: Ππψζκληζη ζςμμεηοσήρ ζηο Ππψγπαμμα Υποζηήπιξηρ Υποτηθίυν Γςναικϊν ζηα 

πλαίζια ηος Εςπυπαφκοω Ππογπάμμαηορ «Πεπιζζψηεπερ Γςναίκερ ζηην Εςπυπαφκή 

Πολιηική-Πεπιζζψηεπερ Γςναίκερ ηο 2014» 

   

 

Αμηφηηκε θχξηε / Αμηφηηκε θπξία, 

 

Τν Κέληξν Μέξηκλαο Οηθνγέλεηαο θαη Παηδηνχ (ΚΜΟΠ) ζαο πξνζθαιεί λα ζπκκεηάζρεηε ζην 

Ππψγπαμμα Υποζηήπιξηρ Υποτηθίυν Γςναικϊν πνπ δηεμάγεηαη ζηα πιαίζηα ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο «Πεπιζζψηεπερ Γςναίκερ ζηην Εςπυπαφκή Πολιηική-Πεπιζζψηεπερ Γςναίκερ 

ηο 2014», ην νπνίν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Τν πξφγξακκα ζηνρεχεη ζηελ 

άκβιπλζε ηεο ππάξρνπζαο άληζεο ζπκκεηνρήο κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ ζηελ πνιηηηθή. Ο 

εηδηθφο ζηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη δηηηφο θαη αθνξά ζηελ ελζάξξπλζε ησλ γπλαηθψλ 

πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο εζληθέο θαη Δπξσπατθέο εθινγέο. 

Τν Πξφγξακκα Υπνζηήξημεο Υπνςεθίσλ Γπλαηθψλ απνηειεί κηα δηαδξαζηηθή εθπαηδεπηηθή 

δξαζηεξηφηεηα ζηα πιαίζηα ηνπ πξναλαθεξφκελνπ έξγνπ ε νπνία ζα δηαξθέζεη δπν εκέξεο θαη ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ Αζήλα, ζηηο 16-17 Ιαλνπαξίνπ 2014.   

Οι πποχποθέζειρ ζςμμεηοσήρ για ηιρ ςποτήθιερ / εν δςνάμει ςποτήθιερ γςναίκερ πος 

ενδιαθέπονηαι να ζςμμεηάζσοςν ζηο Εκπαιδεςηικψ Ππψγπαμμα πεπιλαμβάνοςν: 

Α) Υπνςεθηφηεηα κε ζηφρν ηελ εθινγή γηα πξψηε θνξά ή ηελ επαλεθινγή ζε επίπεδν ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο, σο: 

 Γηακεξηζκαηηθφο – Τνπηθφο Σχκβνπινο 

 Γεκνηηθφο ή Πεξηθεξεηαθφο Σχκβνπινο 

 Μνλνπξφζσπνο ζεζκφο (Υπνςεθηφηεηα γηα Γήκαξρνο, Πεξηθεξεηάξρεο) 

ή 
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Β) Υπνςεθηφηεηα κε ζηφρν ηηο Δπξσεθινγέο 

Οι ενδιαθεπψμενερ ςποτήθιερ και εν δςνάμει ςποτήθιερ γςναίκερ πος ενδιαθέπονηαι να 

παπακολοςθήζοςν ηο Εκπαιδεςηικψ Ππψγπαμμα Υποζηήπιξηρ, παπακαλοωμε να ζηείλοςν 

μέσπι ηιρ 17 Δεκεμβπίος 2013 αναλςηικψ βιογπαθικψ ζηην ηλεκηπονική διεωθςνζη 

kmop@kmop.gr ςπ’ ψτιν ηηρ Δπ Μαπίαρ Ποθοςλάκη. 

Σην αλαιπηηθφ βηνγξαθηθφ ρξεηάδεηαη λα αλαθέξεηαη  ε πξφζεζε ππνςεθηφηεηαο, σο πξνυπφζεζε,  

κε ζπγθεθξηκέλε αλαθνξά ζε κηα απφ ηηο παξαπάλσ αλαθεξφκελεο εθιφγηκεο ζέζεηο. Δπίζεο ζην 

βηνγξαθηθφ ζα πξέπεη λα δίλεηαη έκθαζε ζε νπνηαδήπνηε αηξεηή ζέζε γηα ηελ νπνία έρεη ηεζεί 

ππνςεθηφηεηα ζην παξειζφλ (εθιφγηκε ζέζε, επηηξνπέο, ζχιινγνη θιπ.) 

Η ζπκκεηνρή ζην πξφγξακκα είλαη δσξεάλ θαη ζα ηεξεζεί ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο ιφγσ 

πεξηνξηζκέλσλ ζέζεσλ.  

Πποηεπαιψηηηα ζηη ζςμμεηοσή ηυν ςποτηθίυν / εν δςνάμει ςποτηθίυν γςναικϊν ζηο 

Ππψγπαμμα θα δοθεί με βάζη ηα παπακάηυ κπιηήπια: 

1) Να έρνπλ πξνηαζεί απφ θνηλνβνπιεπηηθά θφκκαηα ή απφ Δπξσθνηλνβνπιεπηηθά θφκκαηα. 

2) Να είλαη ήδε εθιεγκέλεο ζε Πεξηθεξεηαθά ή Γεκνηηθά Σπκβνχιηα ή ζε Ννκηθά Πξφζσπα 

Γήκσλ θαη Πεξηθεξεηψλ 

3) Να έρνπλ ζέζεη ππνςεθηφηεηα ζην παξειζφλ αιιά λα κελ έρνπλ εθιεγεί. 

Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην πξφγξακκα παξαθαινχκε επηθνηλσλήζηε κε ηελ Γξ. 

Μαξία Πνζνπιάθε, ππεχζπλε ηνπηθνχ ζπληνληζκνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο (ηει.210-3637547, email: 

pothoulaki.m@kmop.gr).  

 

Δίκαζηε ζηε δηάζεζή ζαο γηα νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε, 

 

Με εθηίκεζε, 

 

Γξ. Αλησλία Τνξξέλο 

Πξφεδξνο ΚΜΟΠ 
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