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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ 

  

 

Το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.), Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου 

(Ν.Π.Ι.Δ.) του ευρύτερου δημοσίου τομέα (Φορέας Γενικής Κυβέρνησης), που υπάγεται 

στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και εποπτεύεται από τη Γενική 

Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων 

(ΓΓΔΟΠΙΦ) επιθυμεί να αναθέσει την εκπόνηση έρευνας η οποία θα εξετάσει την 

ανακατανομή του χρόνου μέσα στα ζευγάρια κατά τη διάρκεια της πανδημίας στην 

Ελλάδα καθώς και τις αλλαγές που πιθανώς προέκυψαν από την καραντίνα αναφορικά 

με την αμειβόμενη και την εργασία στο σπίτι, καθώς και τον προσωπικό/ελεύθερο χρόνο, 

με ειδική εστίαση στις διαφορές και στα κενά μεταξύ των φύλων και σε αυτές τις 

κατηγορίες δραστηριοτήτων. 

Στο πλαίσιο αυτό, καλεί επιστημονικούς, ερευνητικούς φορείς και επιστήμονες με 

αποδεδειγμένη ερευνητική εμπειρία να καταθέσουν ολοκληρωμένες προτάσεις για τη 

διενέργεια και υλοποίηση έρευνας με τις κάτωθι προδιαγραφές. 

 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΣ 

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 

Ενδεικτικά, ο σκοπός και η προτεινόμενη μεθοδολογία έχουν ως ακολούθως:  

 

Η διάρκεια της καραντίνας στην Ελλάδα (αρχής γενομένης τον Μάρτιο 2020), που 

περιελάμβανε και το κλείσιμο σχολείων και παιδικών σταθμών και την εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση, παρέχει ένα μοναδικό σενάριο για τη διερεύνηση σχετικά με την κατανομή 

χρόνου στα νοικοκυριά. 

 

Ο σκοπός αυτός θα επιτευχθεί με τη διερεύνηση θεμάτων όπως: 

 Κατανομή χρόνου στην: α) αμειβόμενη εργασία και εργασία στο σπίτι (οικιακές 

εργασίες, φροντίδα παιδιών κλπ. και β) τον προσωπικό/ ελεύθερο χρόνο, ανάλογα 

με το φύλο  

 Αν έγινε χρήση δικαιωμάτων ειδικής άδειας λόγω της πανδημίας (π.χ. άδεια ειδικού 

σκοπού, μειωμένου ωραρίου κ.λπ.), από ποιο μέλος της οικογένειας (πατέρας, 

μητέρα, ο/η κηδεμόνας), καθώς και με ποια κριτήρια αποφάσισαν ποιος θα κάνει 

χρήση της συγκεκριμένης άδειας (σε περίπτωση που τη δικαιούνταν και οι δύο) 

 Εάν η χρήση της τηλεργασίας συνέβαλε ή μη στη συμφιλίωση 

προσωπικής/οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 
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 Εάν αυξήθηκε/μειώθηκε/παρέμεινε το ίδιο το βάρος των γυναικών/ανδρών ως προς 

την εργασία στο σπίτι (οικιακές εργασίες, φροντίδα παιδιών) 

 Εάν η επίδραση της καραντίνας επιβάρυνε περισσότερο/λιγότερο/το ίδιο κάποιες 

κατηγορίες γυναικών/ανδρών (π.χ. μονογονείς, άνεργες μητέρες κ.λπ.) 

 Ψυχοκοινωνικός αντίκτυπος του COVID-19: λ.χ. εάν οι γυναίκες/άνδρες που είχαν 

το μεγαλύτερο βάρος της φροντίδας των παιδιών και των οικιακών εργασιών, 

ένιωσαν εξάντληση και κόπωση περισσότερο από ό,τι πριν από την επιβολή της 

καραντίνας 

 Παράγοντες που ενισχύουν/μετριάζουν/μειώνουν (λ.χ. ηλικία, ανεργία, εξωτερική 

βοήθεια για οικιακές εργασίες, φροντίδα παιδιών κ.λπ.) τα έμφυλα κενά στην 

κατανομή χρόνου σε μη αμειβόμενες δραστηριότητες εντός του νοικοκυριού 

 Πιθανές αλλαγές στη συσχέτιση των αμειβόμενων ωρών εργασίας και του χρόνου 

που διατέθηκε σε μη αμειβόμενες δραστηριότητες για όλα τα άτομα, ανεξάρτητα 

από το φύλο, πριν και κατά τη διάρκεια της καραντίνας 

 Ανακατανομή προσωπικού/ελεύθερου χρόνου μεταξύ των φύλων στη διάρκεια της 

καραντίνας. 

 

Η επιθυμητή μέθοδος για την υλοποίηση της έρευνας είναι: 

 

1. Βιβλιογραφική ανασκόπηση (ανασκόπηση μελετών και ερευνών αναφορικά με την 

έμφυλη κατανομή χρόνου στα νοικοκυριά πριν και κατά τη διάρκεια της τρέχουσας 

πανδημίας) 

 

2. 2.1 Ποσοτική διαδικτυακή/τηλεφωνική έρευνα 

Συγκέντρωση πληροφοριών και συλλογή στοιχείων από αντιπροσωπευτικό δείγμα, 

σύμφωνα με τα δημογραφικά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ σε πανελλαδικό επίπεδο, σε 500 

νοικοκυριά κατ’ ελάχιστον με χρήση ερωτηματολογίου. 

Ενδεικτικά θεματικά, προς διερεύνηση, πεδία: 

 αμειβόμενη εργασία 

 οικιακή εργασία  

 φροντίδα παιδιών 

 υποστήριξη εκπαίδευσης παιδιών 

 προσωπικός/ ελεύθερος χρόνος. 

Επίσης, απαιτείται η συγκέντρωση δεδομένων για κοινωνικο-δημογραφικές 

μεταβλητές (λ.χ. ηλικία, εκπαιδευτικό επίπεδο, εισόδημα, αριθμός και ηλικία 

παιδιών, προηγούμενη και παρούσα εργασιακή κατάσταση, προηγούμενη και 

παρούσα βοήθεια στο σπίτι). 

  

2.2 Ποιοτική έρευνα με ομάδες εστίασης με άξονες συζήτησης: 

 α) αμειβόμενη εργασία και εργασία στο σπίτι (οικιακές εργασίες, φροντίδα 

παιδιών κλπ.) 

 β) χρήση δικαιωμάτων ειδικής άδειας λόγω της πανδημίας, και 

 γ) προσωπικός/ελεύθερος χρόνος, ανάλογα με το φύλο. 

  

Το δείγμα θα αποτελείται από νοικοκυριά (λ.χ. οικογένειες με παιδιά, οικογένειες 

χωρίς παιδιά, μόνες γυναίκες με παιδιά, μόνοι άνδρες με παιδιά) με κοινωνικο-

δημογραφικές μεταβλητές αντίστοιχες της ποσοτικής έρευνας. 

Προβλέπεται η πραγματοποίηση 4 ομάδων εστιασμένης συζήτησης με τη συμμετοχή 

10-12 ατόμων σε καθεμία από αυτές. 
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

 

Το κόστος των ολοκληρωμένων προτάσεων που θα υποβληθούν δεν μπορεί να 

ξεπεράσει τον προϋπολογισμό των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00€) πλέον Φ.Π.Α. 

24%. 

 

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα εξετασθούν/αξιολογηθούν από αρμόδια Επιτροπή 

που θα συγκροτηθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΘΙ. Ακολούθως και 

ύστερα από εισήγηση της εν λόγω επιτροπής, θα γίνει ανάθεση με απόφαση του Δ.Σ. του 

Κ.Ε.Θ.Ι. και θα υπογραφεί σύμβαση, όπου θα εξειδικευθούν οι όροι της εν λόγω 

συνεργασίας. 

 

 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

 

Οι ενδιαφερόμενοι/-ες καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους για την υλοποίηση 

των ανωτέρω, είτε ταχυδρομικώς στα γραφεία του Κ.Ε.Θ.Ι. στην ακόλουθη διεύθυνση: 

Πινδάρου αρ. 2, Τ.Κ. 106 71, Αθήνα, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο email: 

kethi@kethi.gr έως την 19η Φεβρουαρίου 2021. 

 

Οι προτάσεις που θα κατατεθούν θα πρέπει να είναι ολοκληρωμένες (σύμφωνα με τα 

ανωτέρω ζητούμενα κατ’ ελάχιστον στοιχεία) και θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνουν: 

 Συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης  

 Οικονομική προσφορά σύμφωνα με το ανώτατο προϋπολογιζόμενο κόστος, 

όπως αυτό αναφέρεται ανωτέρω 

 Βιογραφικά σημειώματα των στελεχών που θα την υλοποιήσουν, όπου θα 

αναφέρεται αποδεδειγμένα η εμπειρία τους σε θέματα συναφή με τις ζητούμενες 

υπηρεσίες. 

 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 

1. Η παρούσα πρόσκληση δεν είναι δεσμευτική για τον Φορέα, ο οποίος μπορεί να 

σταματήσει οποτεδήποτε τη διαδικασία ή να μην προβεί εν τέλει στην υλοποίηση της 

έρευνας. 

 

2. Η αμοιβή για την υλοποίηση της επιλεγμένης πρότασης, θα γίνει από το Κ.Ε.Θ.Ι. 

κατά τον τρόπο που θα συμφωνηθεί κατά την σύναψη της σύμβασης ανάθεσης και 

κάθε ποσό θα καταβάλλεται με την προσκόμιση του νόμιμων παραστατικών και των 

απαιτούμενων από το νόμο δικαιολογητικών. 

 

3. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που τυχόν εμπεριέχονται στις υποβληθείσες 

προτάσεις, θα τύχουν επεξεργασίας αποκλειστικά για τον αναφερόμενο σκοπό της 

επιλογής, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 

2016/679. 
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4. Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του 

Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (www.kethi.gr). 

 

Αθήνα, 01-02-2021 

Για το «Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας» (Κ.Ε.Θ.Ι.) 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. 

ΘΕΟΔΟΣΙΑ ΤΑΝΤΑΡΟΥ-ΚΡΙΓΓΟΥ 


