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ΘΕΜ{\: -, t~οινό Πρόγραμμα ΕΕ και ΣτΕ Υια την Πρόσβαση Γυναικών Ρομά και
- 'Ταξιδευτών στη Δικαιοσ6νη (JUSTROM) - Παράταση Καταληκτικής

Ημερομηνίας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για .τη θέση του
.' ...• 'Εθνικού Συντονιστή του προγράμματος (Νέα καταληκτική προθεσμία

r)l;Ol.2011) ,
\..J. Το με Α.Π. 39037/07.12.2016 έγΥραφό μας

-ψ 2. Το από 02.12.2016 ηλεtctΡOVΙKόμήwμα της Γραμματείας της CAHROM
του Συμβoυλioυ της Ευρώπης

Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος και σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής
αλληλογραφίας, θέτουμε υπ' όψιν σας, σε περίπι'ωση που δεν σας έχει περιέλθει από άλλη πηγή
την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για
τη θέση του εθνικού συντονιστή για την Ελλάδα του εν θέματι ΠΡοΥράμματοςέως την Τετάρτt)
11 Ιανουαρίου 2017.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αναζητήσουν σχετικές πληροφορίες τόσο για το
πρόγραμμα όσο και για τη θέση του εθνικού συντονιστή και τα σχετικά με αυτή κριτήρια
επιλεξιμότητας στην επίσημη ιστοσελίδα του Συμβουλίου της Ευρώπης (www.coe.ίnt) και
συγκεκριμένα στη διαδρομή http://www.coe.intlen/web/portaVroma (ένδειξη CALL FOR
APPLICA nONS FOR JUSTROM PROGRAMME και εν συνεχεία τη χώρα GREECE).
Σημειώνεται, δε, ότι οι σχετικές αιπΊσεις υ~βάλλoνται ηλεκτρονικά απευθείας προς το
Συμβούλω της Ευρώπης, το οποίο είναι ο τελικός αξιολοΥητής των υποβαλλόμενων αιτήσεων
και επtλoyής του τελικού δικαιούχου της θέσης.

Επιπλέον, παρακαλούμε όπως διαχύσετε την πληροφορία αυτή περαιτέρω, εάν κρίνετε σκόπιμο.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή/και δuroκpίνιση.
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