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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

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 μελέτης με τίτλο: «Προσεγγίσεις και
προτάσεις για αποτελεσματική παρέμβαση και αλλαγή στάσης ανδρών-δραστών
ενδοοικογενειακής βίας», προκειμένου να διερευνηθεί ο τρόπος εργασίας (π.χ.
συμβουλευτική) µε άνδρες δράστες βίας και συνακόλουθα ο τρόπος αύξησης της
ασφάλειας των γυναικών θυµάτων βίας, η οποία θα εξετάσει και μελετήσει προσεγγίσεις
και προτάσεις, στο πλαίσιο της αποτελεσματικής παρέμβασης και της αλλαγής στάσης
των ανδρών δραστών απέναντι στο φαινόμενο της ενδοοικογενειακής βίας προς όφελος
των γυναικών θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας που βρίσκονται σε κίνδυνο.
Στο πλαίσιο αυτό, καλεί επιστημονικούς φορείς και επιστήμονες με αποδεδειγμένη
μελετητική εμπειρία να καταθέσουν ολοκληρωμένες προτάσεις για την διενέργεια και
υλοποίηση μελέτης 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:
Σκοπός της μελέτης είναι η παρουσίαση νέων προσεγγίσεων και προτάσεων, στο
πλαίσιο της αποτελεσματικής παρέμβασης και της αλλαγής στάσης των ανδρών
δραστών απέναντι στο φαινόμενο της ενδοοικογενειακής βίας, μέσω της διερεύνησης
και καταγραφής, σε εθνικό, ευρωπαϊκό ή/και διεθνές επίπεδο:


των θεωρητικών προσεγγίσεων/αντιλήψεων
δεδομένων για την εργασία με άνδρες δράστες,



των τρόπων αποτελεσματικής παρέμβασης για την αλλαγή στάσης και
συμπεριφοράς των ανδρών δραστών βίας,



των δεδομένων από τα νομοθετικά πλαίσια άλλων χωρών για την
αποτελεσματικότητα των μέτρων και των προγραμμάτων που απευθύνονται σε
άνδρες-δράστες,

και

σύγχρονων

εμπειρικών
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του πλαισίου συνεργασίας µε υπηρεσίες υποστήριξης θυµάτων και µηχανισµούς
παρεμβάσεων (φορείς απονομής δικαιοσύνης, κοινωνικές υπηρεσίες, υπηρεσίες
υγείας, υπηρεσίες στήριξης/αρωγής γυναικών, υπηρεσίες προστασίας του
παιδιού, κ.λπ.),



των μεθόδων εξειδικευμένης εκπαίδευσης εργαζομένων σε προγράμματα
συμβουλευτικής που απευθύνονται σε άνδρες για την αντιμετώπιση της
ενδοοικογενειακής βίας,



των προγραμμάτων για τους δράστες, που εστιάζουν σε παρεμβάσεις,
προκειμένου να υιοθετήσουν μια μη βίαιη συμπεριφορά στις διαπροσωπικές τους
σχέσεις και να κατανοήσουν τον αντίκτυπο της ενδοοικογενειακής βίας στους
ίδιους, την οικογένεια τους και το ευρύτερο περιβάλλον,



της αποτελεσματικότητας των μέτρων και των προγραμμάτων που απευθύνονται
σε άνδρες-δράστες

Περιεχόμενο της μελέτης:


Αποτύπωση της ισχύουσας κατάστασης σε εθνικό, ευρωπαϊκό ή/και διεθνές
επίπεδο μέσω βιβλιογραφικής επισκόπησης (π.χ. νομικό πλαίσιο, σχετικά
δεδομένα, μελέτες κ.λπ.).



Παρουσίαση των φορέων, των υπηρεσιών και των δομών που απευθύνονται σε
άνδρες- δράστες ενδοοικογενειακής βίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό.



Καταγραφή των κυριότερων/συνηθέστερων προγραμμάτων από άλλες χώρες, οι
οποίες έχουν ήδη εφαρμόσει τρόπους αντιμετώπισης/παρέμβασης σε
άνδρες/δράστες βίας.



Καταγραφή καλών πρακτικών άλλων χωρών που έχουν αξιολογηθεί θετικά στην
αποτελεσματικότητα της αντιμετώπισης/παρέμβασης σε άνδρες/δράστες βίας.



Παρουσίαση των σύγχρονων τάσεων και μεθόδων εκπαίδευσης επαγγελματιών
σε προγράμματα συμβουλευτικής για άνδρες-δράστες.



Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της εφαρμογής των μέτρων.



Εντοπισμός και διατύπωση κενών, δυσκολιών και ελλείψεων.



Διατύπωση συμπερασμάτων και προτάσεων πολιτικής.

Μέθοδος της Μελέτης
Η Μελέτη θα αναπτύξει ποσοτικές και ποιοτικές μεθόδους και τεχνικές (πρωτογενείς και
δευτερογενείς) με σκοπό την επιστημονικά αξιόπιστη και τεκμηριωμένη προσέγγιση του
θέματος. Συγκεκριμένα, θα αναπτυχθούν τα ακόλουθα:


Βιβλιογραφική Επισκόπηση: καταγραφή σχετικών θεωρητικών προσεγγίσεων και
σύγχρονων εμπειρικών δεδομένων σε ευρωπαϊκό, διεθνές και εθνικό επίπεδο,
για την πληρέστερη κατανόηση των κυρίαρχων θεωρητικών θέσεων και
αντιλήψεων για την εργασία σε συμβουλευτικά προγράμματα με άντρες δράστες.
Ενδεικτικά, θα διερευνηθούν και αναλυθούν:
o θεωρητικές
προσεγγίσεις
και
μέθοδοι
αντιμετώπισης
της
ενδοοικογενειακής βίας και συμβουλευτικά προγράμματα για τους
άνδρες-δράστες και η αξιολόγηση αυτών των μεθόδων και
προγραμμάτων με κριτήριο την αποτελεσματικότητά τους στην
αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας.
Σελίδα 2 από 4

o

νομική επισκόπηση: συλλογή και μελέτη του νομοθετικού πλαισίου και
των κείμενων νομικών διατάξεων σε ευρωπαϊκό, διεθνές και εθνικό
επίπεδο, αναφορικά με τα μέτρα προστασίας γυναικών θυμάτων
ενδοοικογενειακής βίας και της έμφυλης βίας, την πρόληψη και την
καταπολέμηση ενδοοικογενειακής βίας των ανδρών.



Διενέργεια ατομικών συνεντεύξεων με επαγγελματίες που εξειδικεύονται σε
θέματα εργασίας με άνδρες δράστες ενδοοικογενειακής βίας. Σε αυτό το πλαίσιο
θα αναπτυχθούν εξειδικευμένα ερευνητικά εργαλεία (ερωτηματολόγια και οδηγοί
ημι-δομημένων συνεντεύξεων), με σκοπό την ανάδειξη και τη σε βάθος
παρουσίαση των θεωρητικών προσεγγίσεων και της πρακτικής εφαρμογής των
ανωτέρω παρεμβάσεων και προγραμμάτων συμβουλευτικής στήριξης ανδρών
δραστών ενδοοικογενειακής βίας.



Μελέτη και ανάδειξη των πιο σημαντικών διεθνών κειμένων και συγκριτική
παρουσίαση των νομοθετικών πλαισίων των άλλων χωρών και της πρακτικής
εφαρμογής των νομοθετικών διατάξεων και των μέτρων που προβλέπονται για
την επιπρόσθετη διασφάλιση της προστασίας των γυναικών θυμάτων
ενδοοικογενειακής βίας.

Σύνθεση μελετητικής ομάδας:(κατ’ ελάχιστον δύο άτομα εκ των οποίων ένας/μία θα είναι
επιστημονικά υπεύθυνος/η)


πτυχιούχος ΑΕΙ Νομικής, με τουλάχιστον 5ετή δικηγορική και μελετητική
εμπειρία, καθώς και γνώση της έμφυλης διάστασης του υπό μελέτη ζητήματος



πτυχιούχος ΑΕΙ Κοινωνικών Επιστημών, με τουλάχιστον 5ετή επαγγελματική και
μελετητική εμπειρία, καθώς και γνώση της έμφυλης διάστασης του υπό μελέτη
ζητήματος

Χρονική διάρκεια έργου: τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Το κόστος των ολοκληρωμένων προτάσεων που θα υποβληθούν δεν μπορεί να
ξεπεράσει τον προϋπολογισμό των δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000,00€) 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:
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Πινδάρου αρ. 2, Τ.Κ. 106 71, Αθήνα, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο email:
kethi@kethi.gr έως την 31η Μαρτίου 2021.
Οι προτάσεις που θα κατατεθούν θα πρέπει να είναι ολοκληρωμένες (σύμφωνα με τα
ανωτέρω ζητούμενα κατ’ ελάχιστον στοιχεία) και θα πρέπει επίσης ενδεικτικά να
περιλαμβάνουν:













αντικείμενο,
σκοπός,
ειδικότεροι στόχοι,
θεωρητική προσέγγιση,
προτεινόμενη μέθοδος υλοποίησης Μελέτης,
ερευνητικά εργαλεία (ερωτηματολόγια, οδηγοί συνέντευξης κ.λπ.),
σύνθεση μελετητικής ομάδας και βιογραφικά σημειώματα,
προσδοκώμενα αποτελέσματα,
προτεινόμενη διάρθρωση μελέτης,
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης,
εκτιμώμενο κόστος,
ενδεικτική βιβλιογραφία.

Οι ανωτέρω ενότητες θα συνδεθούν με παραδοτέα της Μελέτης μετά την ανάθεσή της
και θα περιγραφούν αναλυτικά στη σύμβαση με τον/την ανάδοχο.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1.

Η παρούσα πρόσκληση δεν είναι δεσμευτική για τον Φορέα, ο οποίος μπορεί να
σταματήσει οποτεδήποτε τη διαδικασία. Η υποβολή Πρότασης δεν δεσμεύει το ΚΕΘΙ
για την αποδοχή της και ότι συνιστά, απλά και μόνο, εκδήλωση ενδιαφέροντος από
την πλευρά του προσώπου που την υποβάλλει, χωρίς να γεννά οιανδήποτε αξίωση
για ανάθεση του Έργου.

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 των 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.

4.

Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του
Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (www.kethi.gr).
Αθήνα, 16-03-2021
Για το «Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας» (Κ.Ε.Θ.Ι.)
Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΘΕΟΔΟΣΙΑ ΤΑΝΤΑΡΟΥ-ΚΡΙΓΓΟΥ
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