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Το	 Κέντρο	 Ισότητας	 και	 Ιστορίας	 του	 Φύλου	 (ΚΙΙΦ)	 σε	 συνεργασία	 με	 τον	 Κυπριακό	
Σύνδεσμο	 Οικογενειακού	 Προγραμματισμού	 (ΚΣΟΠ)	 προσκαλούν	 σε	 εκδήλωση	
ενδιαφέροντος	 για	 υποβολή	 αίτησης	 προς	 διεξαγωγή	 έρευνας	 με	 θέμα	 τις	 απόψεις	 των	
νέων	για	την	ισότητα	των	φύλων	στην	οικογένεια.	Ειδικό	αντικείμενο	της	έρευνας	θα	είναι	
ο	ρόλος	που	έχει	ή	θα	έπρεπε	να	έχει,	κατά	τη	γνώμη	των	νέων,	το	κράτος	και	οι	κοινωνικοί	
θεσμοί	στη	στήριξη	της	ισότητας	στην	οικογένεια.	Η	έρευνα	θα	διεξαχθεί	στα	πλαίσια		του	
έργου	«Νέες	&	Νέοι	για	την	Ισότητα	των	Φύλων	στην	Οικογένεια:	Η	σημασία	του	Κράτους	
και	 των	 Κοινωνικών	 Θεσμών»,	 έργο	 το	 οποίο	 χρηματοδοτείται	 από	 το	 Ευρωπαϊκό	
Πρόγραμμα	Erasmus+.	
	
Δικαίωμα	συμμετοχής	
Η	 πρόσκληση	 υποβολής	 αίτησης	 ενδιαφέροντος	 απευθύνεται	 σε	 φυσικά	 πρόσωπα,	
κοινοπραξίες	 φυσικών	 προσώπων	 ή/και	 οργανισμούς	 ιδιωτικού	 δικαίου.	 Σε	 περίπτωση		
κοινοπραξίας	φυσικών	προσώπων	 και	 οργανισμών,	 είναι	 απαραίτητο	 στην	προσφορά	 να	
οριστεί	το	άτομο	που	θα	αναλάβει	τον	επιστημονικό	συντονισμό	της	έρευνας.		
	
Καθήκοντα	Ανάδοχου	Φορέα		

• Σχεδιασμός/σύνταξη	ερωτηματολογίου	σε	ελληνικά	και	αγγλικά.		
• Διάχυση	ερωτηματολόγιου.	Το	ερωτηματολόγιο	αναμένεται	να	απαντηθεί	από	200	

άτομα	 ηλικίας	 18-30	 ετών.	 Στόχος	 να	 υπάρχει	 ισορροπία	 μεταξύ	 των	φύλων:	 100	
γυναίκες	και	100	άνδρες	ενώ,	τουλάχιστον	15	θα	είναι	οι	 ίδιοι/ες	ή	οι	γονείς	τους	
μετανάστες/τριες	και	περίπου	15	θα	είναι	άτομα	με	αναπηρία/ες).	Σημειώνεται	ότι	
κατά	τη	διάχυση	των	ερωτηματολογίων	θα	υπάρχει	υποστήριξη	και	από	τους	δύο	
οργανισμούς.		

• Ανάλυση	δεδομένων	από	ερωτηματολόγια.	



• Σχεδιασμός	Οδηγού	Συζήτησης	για	Ομάδες	Εστίασης.			
• Διοργάνωση	και	υλοποίηση	τεσσάρων	ομάδων	εστίασης	(6-8	ατόμων	κάθε	ομάδα).	

Δύο	ομάδες	εστίασης	θα	γίνουν	στην	ελληνική	γλώσσα,	μία	θα	γίνει	στην	αγγλική	ή	
ακολουθώντας	 μια	 πολύ-γλωσσική	 προσέγγιση	 για	 να	 συμμετέχουν	 νέοι	
μετανάστες/τριες.	Μία	ομάδα	θα	αποτελείται	από	άτομα	με	απώλεια	ακοής.		

• Απομαγνητοφώνηση	(Transcriptions)	των	ομάδων	εστίασης.		
• Ετοιμασία	και	υποβολή	έκθεσης	με	τα	αποτελέσματα	της	έρευνας.		
• Παρουσίαση	των	αποτελεσμάτων	της	έρευνας	σε	κοινό.		

	
Χρονοδιάγραμμα	
Το	 χρονικό	 πλαίσιο	 που	 προσφέρεται	 στον	 ανάδοχο	 φορέα	 για	 τη	 διεκπεραίωση	 της	
έρευνας	είναι	πέντε	μήνες.	Συγκεκριμένα,	η	σύμβαση	θα	υπογραφεί	τον	Μάρτιο	του	2019	
και	θα	λήξει	στις	6	Αυγούστου	2019.	Η	παρουσίαση	των	αποτελεσμάτων	της	έρευνας	στο	
κοινό	θα	πραγματοποιηθεί	τον	Οκτώβριο	του	2019.	Το	οργανόγραμμα	των	δραστηριοτήτων	
εναπόκειται	στην	κρίση	του	Ανάδοχου	Φορέα.	
	
Προϋπολογισμός	και	εκτιμώμενη	αξία	
Ο	συνολικός	προϋπολογισμός	για	τη	διεξαγωγή	της	έρευνας	όπως	περιγράφεται	πιο	πάνω	
ανέρχεται	στα		6,800	ευρώ.		
	
Αναλυτικά:	
	
(α)	 Σχεδιασμός/σύνταξη,	 	 διάχυση	 	 συλλογή	 200	 ερωτηματολογίων	 (κυρίως	 μέσω	
διαδικτύου	αλλά	και	με	φυσική	παρουσία	σε	ειδικές	περιπτώσεις):	1.000	ευρώ.	
(β)	Ανάλυση	δεδομένων	από	ερωτηματολόγια:	1.500	ευρώ.	
(γ)	 Σχεδιασμός	 και	 οργάνωση	 οδηγού	 συζήτησης	 για	 ομάδες	 εστίασης	 και	 διεξαγωγή	
τεσσάρων	ομάδων	εστίασης	(6-8	άτομα	κάθε	ομάδα):	1.800	ευρώ.	
(δ)	Απομαγνητοφώνηση	(Transcriptions)	των	ομάδων	εστίασης,	συγγραφή	τελικής	έκθεσης	
αποτελεσμάτων	έρευνας	και	παρουσίαση	των	αποτελεσμάτων	σε	κοινό:	2.500	ευρώ.	
	
Με	την	υπογραφή	της	σύμβασης,	η	αναθέτουσα	αρχή	θα	καταβάλει	στον	ανάδοχο	φορέα	
το	 10%	 της	 συνολικής	 αμοιβής	 ενώ	 το	 υπόλοιπο	 ποσό	 θα	 καταβληθεί	 με	 το	 πέρας	 της	
ερευνητικής	δραστηριότητας.		
	
Κριτήρια	ανάθεσης:	
Η	 επιτροπή	 αξιολόγησης	 προσφορών	 θα	 επιλέξει	 τον	 ανάδοχο	 φορέα	 που	 έχει	
αποδεδειγμένα	τα	περισσότερα	προσόντα	σε	συνδυασμό	με	τη	μεγαλύτερη	εμπειρία	στην	
επιτυχή	 διεκπεραίωση	 ερευνών	 παρόμοιας	 μεθοδολογίας	 και	 την	 εμπειρία	 σε	 θέματα	
σχετικά	με		αυτό	της	παρούσας	έρευνας.	Σε	περίπτωση	κοινοπραξίας	ατόμων	ή	οργανισμού	
ιδιωτικού	δικαίου,	με	τον	ίδιο	τρόπο	θα	κριθούν	τα	προσόντα	και	η	εμπειρία	του	ατόμου	
που	προτείνεται	ως	Επιστημονική/ός	Συντονίστρια/ής.	
	
Προσόντα	ερευνητή/τριας		ή	Επιστημονικού	Συντονιστή/τριας:	

• Πτυχίο	 και	 Μεταπτυχιακό	 σε	 κλάδους	 σχετικούς	 με	 ανθρωπιστικές	 σπουδές	 ή	
κοινωνικές	 ή	 πολιτικές	 επιστήμες	 ή	 σπουδές	 ψυχολογίας	 ή	 σπουδές	 φύλου	 ή	
κοινωνικής	έρευνας	ή	άλλες	σχετικές	με	το	αντικείμενο	σπουδές	(υποχρεωτικό).	

• Εξαιρετική	γνώση	ελληνικής	και	αγγλικής	γλώσσας	(υποχρεωτικό).	



• Διδακτορικό	σε	σχετικό	αντικείμενο	θα	θεωρηθεί	επιπλέον	προσόν.	
	
Η	αίτηση	για	υποβολή	ενδιαφέροντος	θα	αποτελείται	από:	

(1) Λεπτομερές	 βιογραφικό	 της	 ερευνήτριας	 ή	 του	 ερευνητή	 σε	 περίπτωση	 φυσικού	
προσώπου.	 Σε	 περίπτωση	 οργανισμού	 ή	 κοινοπραξίας	 ατόμων	 πρέπει	 να	 οριστεί	
ένα	άτομο	ως	Επιστημονικός	Συντονιστής	ή	Συντονίστρια	και	να	αποσταλεί	το	δικό	
της/του	βιογραφικό.		

(2) Μονοσέλιδη	 συνοδευτική	 επιστολή	 (cover	 letter)	 όπου	 θα	 επεξηγείται	 η	
καταλληλόλητα	 του/της	 ενδιαφερόμενου/ης	 για	 τη	 διεκπεραίωση	 της	
συγκεκριμένης	έρευνας.	Σε	περίπτωση	κοινοπραξίας	ατόμων,	στην	επιστολή	πρέπει	
να	τεκμηριώνεται	κυρίως	η	ικανότητα	του	ατόμου	που	προτείνεται	ως	Επιστημονική	
Συντονίστρια	 ή	 Επιστημονικός	 Συντονιστής	 και	 δευτερευόντως	 του/των	 άλλου/ων	
ατόμων	 της	 κοινοπραξίας.	 Σε	 περίπτωση	 οργανισμού,	 πρέπει	 να	 τεκμηριώνεται	
κυρίως	η	 ικανότητα	 του	ατόμου	που	προτείνεται	ως	Επιστημονική	Συντονίστρια	ή	
Επιστημονικός	Συντονιστής	και	δευτερευόντως	η	ικανότητα	της	υπόλοιπης	ομάδας	
και	του	οργανισμού	ως	τέτοιου.	

	
Προθεσμία	Υποβολής	Ενδιαφέροντος	
Οι	 αιτήσεις	 πρέπει	 να	 αποσταλούν	 με	 ηλεκτρονικό	 ταχυδρομείο	 στη	 διεύθυνση	
info@kiif.com.cy	μέχρι	τις	18	Μαρτίου	2019.	Παρότι	το	ΚΙΙΦ	θα	ενημερώνει	ηλεκτρονικά	ότι	
η	κάθε	αίτηση	έχει	παραληφθεί,	είναι	ευθύνη	κάθε	ενδιαφερομένου/ης	να	επιβεβαιώσει	
ότι	 το	 email	 του/της	 έχει	 παραληφθεί	 από	 την	 Αναθέτουσα	 Αρχή	 (Κέντρο	 Ισότητας	 και	
Ιστορίας	του	Φύλου	&	Κυπριακός	Σύνδεσμος	Οικογενειακού	Προγραμματισμού).	Για	τυχόν	
ερωτήσεις/διευκρινίσεις	 οι	 ενδιαφερόμενοι	 μπορούν	 να	 αποτείνονται	 στην	 ίδια	
ηλεκτρονική	διεύθυνση	(info@kiif.com.cy).	Η	υποβολή	ερωτήσεων	θα	γίνεται	δεκτή	μέχρι	
τις	15	Μαρτίου	2019.	


