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6 Μαρτίου 2009 

 
1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
1.1 Δικαιούχος Χώρα 
Κυπριακή Δημοκρατία. 
 
1.2 Αναθέτουσα Αρχή 
Συμβουλευτική Επιτροπή για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην 
Οικογένεια. 
 
1.3 Εθνικό πλαίσιο αναφοράς 
Η Συμβουλευτική Επιτροπή για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην 
Οικογένεια συστάθηκε το 1996 με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, σύμφωνα με 
το Άρθρο 16 του Νόμου 47(1)/1994, ο οποίος αντικαταστάθηκε από τον Περί Βίας στην 
Οικογένεια (Πρόληψη και Προστασία Θυμάτων) Νόμο 119(I)/2000 ο οποίος στη 
συνέχεια τροποποιήθηκε με το Νόμο 212(I)/2004. Μέσα στα πλαίσια των 
αρμοδιοτήτων της για αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών, όπως αυτές 
καταγράφονται στο Άρθρο 7(1) του νόμου, η Συμβουλευτική Επιτροπή, 
προγραμματίζει την Αξιολόγηση των υπηρεσιών που παρέχονται στα Σχολεία για την 
Πρόληψη και Αντιμετώπιση των Περιστατικών Βίας στην Οικογένεια.  
 

2. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 
Με την παρούσα προκήρυξη η Συμβουλευτική Επιτροπή για την Πρόληψη και 
Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια, ζητά προσφορές για ανάθεση σε Ερευνητή / 
Ερευνητικό Φορέα την εκπόνηση μελέτης για την «Αξιολόγηση των υπηρεσιών που 
παρέχονται στα Σχολεία για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση των Περιστατικών 
Βίας στην Οικογένεια».  
 
2.1 Όροι Εντολής του Ειδικού 
 

Γενικά  
Το αντικείμενο της Σύμβασης είναι να αξιολογήσει τους στόχους, τις διαδικασίες και την 
αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών που παρέχονται στα Σχολεία για την Πρόληψη και 
Αντιμετώπιση των Περιστατικών Βίας στην Οικογένεια.  
 

Στα πλαίσια της Αξιολόγησης ο Ειδικός καλείται: 
 
 

1. Να καταγράψει και να περιγράψει τις υφιστάμενες υπηρεσίες που παρέχονται 
στα σχολεία για την πρόληψη και αντιμετώπιση περιστατικών βίας στην 
οικογένεια. 

2. Να αξιολογήσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες με βάση τους στόχους, τις 
διαδικασίες και την αποτελεσματικότητα τους. 

3. Να επισημάνει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί όλων των 
βαθμίδων στην παροχή υπηρεσιών για την πρόληψη και αντιμετώπιση 
περιστατικών βίας στην οικογένεια στα σχολεία. 

4. Να εξασφαλίσει τις απόψεις των εκπαιδευτικών λειτουργών όλων των βαθμίδων 
του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για την αποτελεσματικότητα των 
παρεχόμενων υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων και των Διατμηματικών 
Διαδικασιών.   
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5. Να μελετήσει τις πρακτικές άλλων ευρωπαϊκών χωρών για την παροχή 
υπηρεσιών στα σχολεία αναφορικά με την πρόληψη και αντιμετώπιση 
περιστατικών βίας στην οικογένεια. 

6. Να υποβάλει εισηγήσεις για αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών στα πλαίσια 
του εκπαιδευτικού συστήματος στον τομέα της πρόληψης και αντιμετώπισης 
περιστατικών βίας στην οικογένεια στα σχολεία. 

 
2.2 Ελάχιστα Προσόντα Ειδικού / Ομάδας 
 

α) Πανεπιστημιακό πτυχίο και μεταπτυχιακό δίπλωμα στη Ψυχολογία, Κοινωνιολογία,   
    Κοινωνική Εργασία, Κοινωνική Πολιτική, Κοινωνική Έρευνα  
β) Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας 
γ) Πείρα στην Κοινωνική Έρευνα  
δ) Πείρα στην Αξιολόγηση Προγραμμάτων 
στ) Γνώσεις στον τομέα της ενδο-οικογενειακής βίας 
 
Δεδομένου ότι η προσφορά πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις, όλα τα επιμέρους 
κριτήρια θα βαθμολογούνται ως εξής: 
Η μεθοδολογική  και τεχνική προσέγγιση του Έργου περιλαμβάνει: 

1) Αναλυτική περιγραφή του τρόπου με τον οποίο ο Ανάδοχος σκοπεύει να 
προσεγγίσει το Έργο με βάση τους Όρους Εντολής (35 μόρια). 

2) Μεθοδολογία υλοποίησης του Έργου. Υπάρχουσα τεχνογνωσία και εργαλεία 
υποστήριξης (30 μόρια). 

3) Περιγραφή και ανάλυση κάθε φάση του Έργου σε συγκεκριμένες ενέργειες, 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις που αναφέρονται στους Όρους Εντολής, 
συμπεριλαμβανομένου και του χρονοδιαγράμματος των φάσεων των 
δραστηριοτήτων του Έργου (35 μόρια). 

 
3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
Ενότητες Εργασίας / Παραδοτέα:  
Το έργο του Ερευνητή/Ερευνητικού Φορέα έχει διάρκεια από την υπογραφή της 
Σύμβασης και θα περιλαμβάνει το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα με τις ενότητες εργασίας 
και εκπόνηση των παραδοτέων:  
 

3.1 Έκθεση Έναρξης 

Περιγραφή  
Σε 10 μέρες από την υπογραφή της Σύμβασης ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει 
στην Αναθέτουσα Αρχή  Έκθεση Έναρξης η οποία πρέπει να περιλαμβάνει: 

− τις άμεσες ενέργειες που προτείνονται και τις προτεραιότητες που τίθενται 

− το επικυρωμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Αντικειμένου της 
Σύμβασης, με σημειωμένα τα κρίσιμα σημεία 

− το πρόγραμμα εργασιών για την υλοποίηση του Αντικειμένου της Σύμβασης. 
 

Παραδοτέα Π.3.1.1. - Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του αντικειμένου της 
Σύμβασης με σημειωμένα τα κρίσιμα σημεία.  
Π.3.1.2. - Πρόγραμμα εργασιών για την υλοποίηση της Σύμβασης.  
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3.2 Ερωτηματολόγιο   

Περιγραφή  
Σε 20 μέρες από την υπογραφή της Σύμβασης ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει 
στην Αναθέτουσα Αρχή ερωτηματολόγιο το οποίο θα αφορά την καταγραφή των 
απόψεων των ομάδων στόχων και των επαγγελματιών και οποιονδήποτε άλλων 
φορέων κρίνεται απαραίτητο να ζητηθεί η άποψή τους. Το ερωτηματολόγιο θα 
υποβληθεί στην Αναθέτουσα Αρχή για έγκριση.  
Σε 10 μέρες από την παραλαβή του ερωτηματολογίου, η Αναθέτουσα Αρχή θα 
ετοιμάσει σχόλια. Ο Ερευνητής /Ερευνητικός Φορέας θα λάβει υπόψη τα σχόλια και 
θα υποβάλει αναθεωρημένο προσχέδιο εντός 15 ημερών. 

Παραδοτέα Π.3.2.1. - Ερωτηματολόγιο.  
 

3.3 Προσχέδιο της μελέτης 

Περιγραφή  
Σε 120 μέρες από την υπογραφή της Σύμβασης ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει 
στην Αναθέτουσα Αρχή έρευνα γραφείου η οποία θα αποτυπώνει: 
 1.  τους Όρους Εντολής  όπως αναγράφονται στην παράγραφο 2.1. 
 2.   τις επιρροές που δέχεται από το εξωτερικό περιβάλλον δραστηριοποίησής του, 

περιβάλλον που προσδιορίζεται από παράγοντες ευρείας κλίμακας – πολιτικοί, 
θεσμικοί, οικονομικοί, κοινωνικοί, επιδημιολογικοί και τεχνολογικοί. 

 3.    την έρευνα πεδίου στην οποία θα αποτυπώνει τη: 
o Γεωγραφική κάλυψη έρευνας παγκύπριας εμβέλειας με συγκεκριμένο 

τυχαίο/ ενδεικτικό δείγμα. 
o Γεωγραφική κάλυψη έρευνας παγκύπριας εμβέλειας με όλους τους 

Εκπαιδευτικούς Λειτουργούς σε επαρχιακό και κεντρικό επίπεδο (field work 
/ policy making)  

o Χρήση ερωτηματολογίων έρευνας, η δομή και ο τρόπος επεξεργασίας των 
οποίων θα πρέπει να περιγράφονται στην Προσφορά. 

o Στατιστική επεξεργασία σε SPSS. 
Σε  25 μέρες από την παραλαβή του προσχεδίου της μελέτης, η Αναθέτουσα Αρχή θα 
ετοιμάσει σχόλια. Ο Ερευνητής /Ερευνητικός Φορέας θα λάβει υπόψη τα σχόλια και θα
υποβάλει αναθεωρημένο προσχέδιο εντός 25 ημερών. 

Παραδοτέα Π.3.3.1. Έρευνα Γραφείου 
Π.3.3.2. Έρευνα Πεδίου  
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3.4 Τελικό παραδοτέο  
Περιγραφή  

Σε διάστημα 180 ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης, ο Ανάδοχος θα πρέπει 
να υποβάλει εγγράφως στη Συμβουλευτική Επιτροπή για την Πρόληψη και 
Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια, το τελικό παραδοτέο της Μελέτης. Αν μετά 
την παρέλευση 20 ημερών από την παράδοση του τελικού κειμένου της Μελέτης δεν 
λάβει σχόλια από την Συμβουλευτική Επιτροπή, τότε θα θεωρηθεί ότι αυτή έχει γίνει 
αποδεκτή. Σε περίπτωση που λάβει σχόλια επί του προσχεδίου θα το αναθεωρήσει 
και θα παραδώσει το τελικό προσχέδιο εντός 15 ημερών .  
 

Παραδοτέα Π.3.4.1. Τελικό παραδοτέο  
 

 
4. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ 
• Όλα τα προσχέδια της μελέτης, η τελική μελέτη και γενικά τα Παραδοτέα πρέπει 

να είναι στην Ελληνική γλώσσα εκτός από τη Διευθυντική Περίληψη (Executive 
Summary) η οποία θα πρέπει να είναι τόσο στην Ελληνική όσο και στην Αγγλική. 

• Όλα τα Παραδοτέα θα είναι σε έγγραφα της word documents. 
• Τα πνευματικά δικαιώματα της τελικής μελέτης έχει η Συμβουλευτική Επιτροπή 

για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια και ως εκ τούτου 
απαγορεύεται η ολική ανατύπωση ή με οποιοδήποτε τρόπο αναπαραγωγή της 
μελέτης από τον Ερευνητή/Ερευνητικό Φορέα, χωρίς την έγγραφη άδεια της 
Συμβουλευτικής Επιτροπής. 

• Υποβολή βιογραφικού σημειώματος Ειδικού / Ομάδας. 
• Η διεξαγωγή της Αξιολόγησης θα γίνεται σε όλα τα στάδια σε συνεργασία με την 

         Συμβουλευτική Επιτροπή για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην     
         Οικογένεια. 
 
5. ΚΟΣΤΟΣ 
 

Το κόστος της προσφοράς είναι καθορισμένο στις €8.500. Η πληρωμή θα γίνει σε τρεις 
φάσεις, αφού εγκρίνεται το κάθε περατωθέν τμήμα της εν λόγω Αξιολόγησης από την 
Συμβουλευτική Επιτροπή. 
 

Α. Με την υπογραφή της Σύμβασης      10% 
 

Β. Με την παράδοση του Ά Προσχεδίου      40% 
 

Γ. Με την παράδοση του τελικού Παραδοτέου  
    καθώς και τη Διευθυντική Περίληψη (executive summary)   50%  
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ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την προσφορά τους σε κλειστό φάκελο 
μέχρι και τις 23 Μαρτίου 2009 ο οποίος να απευθύνεται στην: 
 

Συμβουλευτική Επιτροπή για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην 
Οικογένεια,  
Τ.Θ. 24386,  
1703 Λευκωσία  
 

και να αναγράφει: 
 

«Προσφορά για τη διεξαγωγή Αξιολόγησης των υπηρεσιών που παρέχονται στα 
Σχολεία για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση των Περιστατικών Βίας στην 
Οικογένεια»  
Ημερομηνία υποβολή της Προσφοράς:…………….......................................................... 
Όνομα Προσφοροδότη:……………………………………………………………….............. 
Τηλέφωνο:……………………………………………………………………………………….  
Φαξ:………………………………………………………………………………………………. 
E-mail:…………………………………………..................................................................... 
 
 
 
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται             
στη Συμβουλευτική Επιτροπή, τηλέφωνo 22775888, φαξ: 22775999, 
www.familyviolence.gov.cy, email: familyviolence.a.c@cytanet.com.cy 
 




