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ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για την ανάθεση δράσεων 

δημοσιότητας» 

 

 

Το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.) είναι 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 

Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων, με έδρα την Αθήνα επί της οδού Πινδάρου αρ. 

2.  

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 

Το Κ.Ε.Θ.Ι. υλοποιεί το έργο με τίτλο: «Enhancing protection for refugee and migrant GBV 

survivors through increased access to GBV services and awareness raising activities» με τη 

χρηματοδότηση της UNICEF. 

Το έργο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, και δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για θέματα 

έμφυλης βίας καθώς και ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης προκειμένου να προωθηθεί η συζήτηση  γύρω από θέματα έμφυλης βίας σε έφηβες 

και εφήβους. Στις δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων η 

δημιουργία βίντεο για κοινωνικά δίκτυα κλπ τα οποία θα απευθύνονται σε έφηβες και έφηβους και 

θα εστιάζουν σε θέματα έμφυλης βίας. 

 

Η εν λόγω ανάθεση αφορά τη δημιουργία μίας σειράς έως έξι (6) μικρών animated κλιπ/βίντεο για 

κοινωνικά δίκτυα κλπ, διάρκειας 30 έως 60 δευτερολέπτων, τα οποία θα απευθύνονται σε έφηβες 

και έφηβους. Συγκεκριμένα, το κάθε βίντεο θα καλύπτει μία ή και περισσότερες πτυχές της 

συντροφικής έμφυλης βίας μεταξύ εφήβων και θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα 

ακόλουθα: 

 Άσκηση ελέγχου από τον σύντροφο ως προς τον τρόπο ντυσίματος  

 Απομόνωση από παρέες, εκδήλωση κτητικότητας και ζήλειας 

 Αντίδραση του συντρόφου σε αποφάσεις της συντρόφου 
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 Αρνητικά σχόλια που σχετίζονται με το σώμα ή σεξιστικά σχόλια και παρενόχληση λόγω 

φύλου 

 Εξακολουθητική Παρακολούθηση (Stalking) 

 Διαδικτυακή βία που περιλαμβάνει σεξουαλική παρενόχληση μέσω διαδικτύου, διαδικτυακή 

καταδίωξη, εκβιασμό και «εκδικητική πορνογραφία», η μη συναινετική πορνογραφία ( 

δηλαδή διαδικτυακή διανομή φωτογραφιών ή βίντεο σεξουαλικού περιεχομένου χωρίς τη 

συναίνεση του ατόμου που πρωταγωνιστεί σε αυτά). 

Στόχος των βίντεο είναι να δοθεί έμφαση στο τι συνιστά υγιή σχέση σε αντιπαράθεση με όλα αυτά 

τα στοιχεία που καθιστούν μία σχέση βίαιη,  προκειμένου οι έφηβες να ενημερωθούν και να 

καταλάβουν ότι δεν πρέπει να ανέχονται/αποδέχονται τέτοιου είδους συμπεριφορές και 

καταστάσεις στις σχέσεις τους. Επίσης, στόχος των βίντεο είναι να ενημερωθούν οι έφηβες  ότι 

μπορούν να λάβουν βοήθεια και στήριξη από εξειδικευμένες δομές και που πρέπει να 

απευθυνθούν.   

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

Το προβλεπόμενο κόστος για τη ανάθεση της ανωτέρω παροχής υπηρεσιών δεν μπορεί να 

ξεπεράσει το ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. 

Απευθείας ανάθεση με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά η οποία θα αξιολογηθεί 

από αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του φορέα. 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Σαράντα (40) ημέρες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης ανάθεσης. 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Οι ενδιαφερόμενοι/-ες καλούνται να υποβάλουν την οικονομική προσφορά τους για τις ανωτέρω 

υπηρεσίες, είτε αυτοπροσώπως είτε ταχυδρομικώς, στα γραφεία του Κ.Ε.Θ.Ι. στην ακόλουθη 

διεύθυνση: Πινδάρου 2, Τ.Κ. 106 71, Αθήνα, απευθύνοντάς την στο ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ 

ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, Δ/νση Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης, υπόψη κ.Παντελή 

Μαρκογιαννάκη (τηλ. επικοινωνίας: 210-3898022) έως την Πέμπτη 11 Ιουνίου 2020 και ώρα 

12.00. 

 

Συγκεκριμένα θα πρέπει να υποβληθεί ενιαίος σφραγισμένος φάκελος, ο οποίος θα φέρει την 

ένδειξη: «Υποβολή οικονομικής προσφοράς για την υπ’αριθμ.πρωτ. 413/05-06-2020 Πρόσκληση 

Υποβολής Οικονομικής Προσφοράς» και υποχρεωτικά θα περιλαμβάνει:  

 Υπεύθυνη ∆ήλωσητης παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α΄ 75), όπως ισχύει, 

στην οποία ο/η υποψήφιος/α ανάδοχος θα δηλώνει ότι έχει τη δυνατότητα να προσφέρει 

όλες τις αναγραφόμενες υπηρεσίες, όπως αυτές περιγράφονται. 



 
 
 

 
 

 Πρόταση υλοποίησης (concept) σύμφωνα με τις ανωτέρω προδιαγραφές. 

 Οικονομική Προσφορά. 

 

 

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

Παντελής Μαρκογιαννάκης 

Προϊστάμενος Δ/νσης Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης 


