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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
& ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

 

 

         Αθήνα , 16 Ιουλίου  2021 
                        Αριθμ. Πρωτ.: οικ. 4713 

Ταχ. Δ/νση : Σίνα 11 
Ταχ. Κώδικας : 10672, Αθήνα 
Πληροφορίες: Α. Γαλιατσάτου  
Τηλέφωνο :  213 2063 629  
Email : a.galiatsatou@patt.gov.gr 
Ιστότοπος:  https://www.ptapatt.gr 
 
 
 

ΠΡΟΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 

 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
 
Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης  Αττικής, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Δομή υποστήριξης 

δράσεων κοινωνικής συνοχής και αναπτυξιακής παρέμβασης – Social Network Αττική» με κ.α: 

2017ΕΠ08510118 και κωδικό ΟΠΣ 5017272 του Ε.Π. «Αττική» 2014-2020, ενδιαφέρεται για την σύναψη 

σύμβασης παροχής υπηρεσιών του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Αττικής για την δράση «Πιλοτικό 

πρόγραμμα εξ αποστάσεως κατάρτισης στον τομέα της καταπολέμησης της εμπορίας ανθρώπων», 

σύμφωνα με τα στοιχεία που αποτυπώνονται συνοπτικά στον ακόλουθο πίνακα.  

 

Αριθμός έγκρισης δαπάνης Η υπ΄αριθμ.΄  οικ. 4710 /16-07-2021 (ΑΔΑ 692ΜΚΝ3-ΟΗ2 , ΑΔΑΜ 

21REQ008932938 Απόφαση Προέδρου ΠΤΑ Αττικής 

Προϋπολογισμός δαπάνης Είκοσι  χιλιάδες ευρώ  (20.000,00€) πλέον ΦΠΑ 

CPV 80000000-4 Υπηρεσίες εκπαίδευσης και επιμόρφωσης. 

Διαδικασία Ανάθεσης Απευθείας Ανάθεση 

Κριτήριο Ανάθεσης Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής 

Καταληκτική ημερομηνία 

κατάθεσης προσφορών 

Δέκα  (10) ημερολογιακές ημέρες από τη δημοσίευση της παρούσης, 

ήτοι 26 Ιουλίου 2021 

Διάρκεια ισχύος προσφορών Δύο (2) μήνες από την επόμενη της υποβολής προσφοράς 

 

Η παρούσα αναρτάται στην ιστοσελίδα του Περιφερειακό Ταμείου Ανάπτυξης Αττικής στην διεύθυνση 

(URL): http://www.ptapatt.gr 

 

1. Αντικείμενο υπηρεσίας  και προϋπολογισμός 

Η δράση «Καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων» αποσκοπεί  να συμβάλλει στην ευαισθητοποίηση για 

το φαινόμενο της εμπορίας ανθρώπων και να στηρίξει έμπρακτα και αποτελεσματικά το Εθνικό Σχέδιο 

mailto:a.galiatsatou@patt.gov.gr
https://www.ptapatt.gr/


                                                                           

                                                                                     
         ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ     

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο   
 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

2 

Δράσης της χώρας μας αναλαμβάνοντας συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για την αναγνώριση και εντοπισμό 

πιθανών θυμάτων και την υπεράσπιση και στήριξη των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων 

 

Στόχος του πιλοτικού προγράμματος είναι να εκπαιδεύσει, μέσω της σύμπραξής και της συνεργασίας 

αρμοδίων νομικών προσώπων του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, κρατικών φορέων και υπηρεσιών, μη 

κερδοσκοπικών οργανισμών και ιδρυμάτων, της κοινωνίας των πολιτών καθώς και διεθνών οργανισμών,  

τα στελέχη, τους υπαλλήλους και επαγγελματίες των αρμόδιων Διευθύνσεων της Περιφέρειας Αττικής, 

των Δήμων, των κοινωνικών δομών (που συγχρηματοδοτούνται από πόρους του ΕΚΤ του Ε.Π. «Αττική 2014 

– 2020» και λοιπές κοινωνικές δομές που χρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους)  για την ενίσχυση της 

ικανότητάς τους στην αναγνώριση (πιθανών) θυμάτων και πιθανών θυτών εμπορίας ανθρώπων, 

μεταφέροντας τρόπους ενδεδειγμένης αντιμετώπισης και διαχείρισης, καθώς και κατάλληλης 

επικοινωνίας με τα θύματα σχετικά με τα δικαιώματά τους και τη διασύνδεσή τους με τους αρμόδιους 

φορείς προστασίας και υποστήριξης. 

Η δράση θα υλοποιηθεί σύμφωνα και με τα οριζόμενα άρθρα του από 6 Νοεμβρίου 2020, σύμφωνου 

συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Εθνικού Εισηγητή για την Καταπολέμηση της 

Εμπορίας Ανθρώπων (Γ.ΕΘ.ΕΙΣ). Ειδικότερα θα συσταθεί επιστημονική επιτροπή επιστημονικής εποπτείας 

της δράσης μεταξύ του Εθνικού Εισηγητή για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων και του ΠΤΑ 

Αττικής. 

 

Η δαπάνη για την ανάθεση της ανωτέρω υπηρεσίας ορίζεται στο ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ 

(20.000,00€) πλέον ΦΠΑ. 

 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε οκτώ (8) μήνες  

 

Αναλυτική περιγραφή του αντικειμένου γίνεται στο Παράρτημα της παρούσας Πρόσκλησης.  

 

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Πράξης «Δομή υποστήριξης δράσεων κοινωνικής 

συνοχής και αναπτυξιακής παρέμβασης– Social Network Αττική» με κωδικό 2017ΕΠ08510118 και κωδικό 

ΟΠΣ 5017272 στο Ε.Π. «Αττική» 2014 – 2020, Πακέτο Εργασίας 2 (ΠΕ 2)  “ Πρόληψη - Παρέμβαση – 

Υποστήριξη ” και ειδικότερα Π 2.2 " Υπηρεσίες καταγραφής αναγκών και υποστήριξης – Υπηρεσίες 

παρέμβασης " 

 

2. Κατάρτιση και υποβολή προσφορών 

Οι οικονομικοί φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, ή ενώσεις αυτών των 

προσώπων), καλούνται να υποβάλουν οικονομική προσφορά σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο στον οποίο 

πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα παρακάτω: 
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ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

για την παροχή υπηρεσίας του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Αττικής για την δράση «Πιλοτικό 

πρόγραμμα εξ αποστάσεως κατάρτισης στον τομέα της καταπολέμησης της εμπορίας ανθρώπων» στο 

πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Δομή υποστήριξης δράσεων κοινωνικής συνοχής και αναπτυξιακής 

παρέμβασης – Social Network Αττική» 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Επωνυμία  

Ταχυδρομική Διεύθυνση  

Τηλέφωνο & Τηλεομοιότυπο   

Δ/νση ηλεκτρ. ταχυδρομείου  

 

Ο φάκελος θα πρέπει να φέρει την ένδειξη: «Να μην ανοιχτεί από το πρωτόκολλο ή την γραμματεία».  

 

Οι προσφορές υποβάλλονται στο Τμήμα Επιστημονικοτεχνικής Υποστήριξης & Υλοποίησης Προγραμμάτων 

του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Αττικής (Σίνα 11 Τ.Κ.10672). 

 

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν στην ανωτέρω διεύθυνση προσωπικώς ή δια εκπροσώπου και 

ταχυδρομικώς επί αποδείξει. 

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται σε δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες από τη 

δημοσίευση της παρούσης, ήτοι εως 23 Ιουλίου 2021. 

 

Ο φάκελος κάθε Προσφοράς πρέπει να περιλαμβάνει τους ακόλουθους ανεξάρτητους (2) δύο 

υποφακέλους με τους κατωτέρω τίτλους:   

Α. «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ»  

Β. «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  

 

Α.Υποφάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ»    

Ο υποφάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» του ενδιαφερομένου πρέπει να περιέχει τα εξής:   

α) Γενικές πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά, τη δραστηριότητα, την τεχνική υποδομή, το 

απασχολούμενο προσωπικό ώστε να  αποδείξει ότι διαθέτει την κατάλληλη οργάνωση, δομή και μέσα, 

ώστε να ανταπεξέλθει επιτυχώς στις απαιτήσεις του υπό ανάθεση έργου.  Στον φάκελο θα εμπεριέχονται 

επί ποινή αποκλεισμού περιγραφή των κάτωθι στοιχείων: 

• στοιχεία για την πρότερη εμπειρία (έτη δραστηριοποίησης και δράσεις που έχουν 

αναληφθεί)  στο πεδίο δραστηριοποίησης σε εκπαιδευτικά προγράμματα και προγράμματα 

κατάρτισης σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ειδικότερα της αντιμετώπισης του 

φαινομένου της εμπορίας ανθρώπων  του φορέα ή ενώσεις – κοινοπραξίες  φορέων που θα 

συμμετάσχουν στην πρόσκληση  

• Την αντίληψή του για τη δράση 

• Σχετική μεθοδολογία προσέγγισης  
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• Σχετικές πιστοποιήσεις / αναγνωρίσεις   

• Δικτύωση με Εθνικούς φορείς ή/και Μηχανισμούς 

β) Πιστοποιητικό ότι είναι μέλη του οικείου Επιμελητηρίου.  

γ) Αντίγραφο ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της 

προσφοράς τους  δεν έχουν καταδικαστεί  με τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για τα αδικήματα όπως 

αυτά ορίζονται στις διατάξεις του ν.4412/2016:συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, 

τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση 

εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και παιδική εργασία και 

άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων.   

δ) Πιστοποιητικά του αρμόδιου Πρωτοδικείου ότι ο ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση ή δεν έχει 

υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από 

εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή δεν 

έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή δεν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη 

κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 

ε)  Πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.  

στ) Σε περίπτωση νομικού προσώπου:  Τα νομικά πρόσωπα θα πρέπει πρόσθετα να υποβάλλουν όλα 

τα έγγραφα από τα οποία προκύπτει η σύσταση και η νόμιμη εκπροσώπηση του υποψήφιου Αναδόχου 

και η τήρηση των σχετικών διατυπώσεων δημοσιότητας, με τις τυχόν τροποποιήσεις τους.  

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την 

προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην 

ένωση ή κοινοπραξία.   

Όσον αφορά τα νομικά πρόσωπα το απόσπασμα ποινικού μητρώου πρέπει να προσκομίζεται για τους 

διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών 

εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον διευθύνοντα σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) 

Τα νομιμοποιητικά έγγραφα που απαιτούνται είναι τα ακόλουθα:  

Για τις Ανώνυμες Εταιρίες:  

▪ Το φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ή πιστοποιητικό ΓΕΜΗ από όπου προκύπτει η 

σύσταση καθώς και η πλέον πρόσφατη τροποποίηση του καταστατικού     

▪ Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συγκρότησή του σε σώμα, από το οποίο να 

προκύπτουν τα πρόσωπα που νόμιμα εκπροσωπούν και δεσμεύουν µε την υπογραφή τους το 

νομικό πρόσωπο, μαζί µε τα αντίστοιχα ΦΕΚ δημοσίευσης  ή πιστοποιητικό ΓΕΜΗ   

Για τις Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης:  

▪ Φωτοαντίγραφο του πλέον πρόσφατου κωδικοποιημένου καταστατικού    

▪ Το φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως όπου δημοσιεύθηκε η περίληψη του καταστατικού  ή 

πιστοποιητικό ΓΕΜΗ  

Για τις Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές (ΙΚΕ):  

▪ Φωτοαντίγραφο του πλέον πρόσφατου κωδικοποιημένου καταστατικού και τυχόν τροποποίησης   

ή πιστοποιητικό ΓΕΜΗ  

Για τις Ομόρρυθμες και τις Ετερόρρυθμες Εταιρίες:  

▪ Φωτοαντίγραφο του πλέον πρόσφατου κωδικοποιημένου καταστατικού και τυχόν τροποποίησης   
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Για ατομική επιχείρηση – Φυσικό Πρόσωπο:  

▪ Φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης έναρξης εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.  

 

Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους 

στην ελληνική γλώσσα.  

 

Όλα τα δικαιολογητικά κατατίθενται σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν.4250/2014, ήτοι:  

α) Εφόσον πρόκειται για δημόσια έγγραφα κατατίθενται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των 

πρωτότυπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους και  

β) Εφόσον πρόκειται για ιδιωτικά έγγραφα κατατίθενται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα 

αντίγραφα, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο. 

Σημειώνεται ότι για τα δικαιολογητικά (γ) και (δ) εάν η κατάθεση εντός της οριζόμενης με την παρούσα 

πρόσκληση καταληκτικής προθεσμίας για την υποβολή των προσφορών δεν είναι δυνατή, μπορεί να 

κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 όπου θα δηλώνεται ότι ο υποψήφιος δεν τελεί υπό τις εν 

λόγω καταστάσεις  και στη συνέχεια θα πρέπει να  προσκομισθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά πριν την 

υπογραφή της συμβάσεως.  

Η Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από διοικητική 

αρχή ή τα ΚΕΠ υποβάλλεται:  αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και 

προσωπικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε, O.E. και Ε.Ε.), από τους διαχειριστές,  ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων 

εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

Β. Υποφάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

Ο υποφάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα πρέπει είναι σφραγισμένος και να περιλαμβάνει την 

συνολική οικονομική προσφορά  για την παροχή της υπηρεσίας, η οποία διατυπώνεται ολογράφως και 

αριθμητικώς, σε ευρώ. Η οικονομική προσφορά υπογράφεται από τον προσφέροντα ή τον νόμιμο 

εκπρόσωπο του προσφέροντα.    

Φόροι, κρατήσεις υπέρ τρίτων, κάθε άλλη νομική επιβάρυνση, ως και κάθε άλλη δαπάνη μη ρητά 

καθοριζόμενη από την παρούσα, επιβαρύνουν τον Ανάδοχο και θα πρέπει να έχουν συνυπολογισθεί στην 

προσφορά του διαγωνιζόμενου.  

 

3. Ισχύς προσφορών 

Ο υποψήφιος ανάδοχος µε την προσφορά του δεσμεύεται να υλοποιήσει το έργο στον  

προδιαγεγραμμένο χρόνο και στην ποιότητα και επίπεδο σύμφωνα µε την προσφορά του και τους όρους 

της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Οι προσφορές δεσμεύουν τους προσφέροντες για ενενήντα  

(90) ημερολογιακές ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Εάν ζητηθεί, 

μπορεί να γίνει παράταση του χρόνου ισχύος για ίσο διάστημα. Προσφορά που θα υπερβαίνει την 

προϋπολογισθείσα δαπάνη της υπηρεσίας απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Στην περίπτωση ιδιαίτερα 

χαμηλών οικονομικών προσφορών δύνανται να ζητηθούν εγγράφως οι όποιες πρόσθετες διευκρινήσεις, 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 89 του Ν.4412/2016 προκειμένου να κριθεί το αποδεκτό ή μη 

της ασυνήθιστα χαμηλής οικονομικής προσφοράς.          
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Συνημμένα: 

Παράρτημα - Περιγραφή του Αντικειμένου 

 

Εσωτερική Διανομή: 

1) Χρονολογικό αρχείο 

2) Φ. Δράσης 

 

 

Η  

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ 

Ο 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  

ΤΟΥ ΠΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

/07/2021 01/07/2021 
 

   

   

Α.ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ 

ΝΙΚΟΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΤΟΥΛΗΣ  
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Παράρτημα 
 

Η εμπορία ανθρώπων  

Η εμπορία ανθρώπων καταγράφεται ως η 3η κατά σειρά μεγαλύτερη οργανωμένη μορφή εγκληματικής 

δραστηριότητας, μετά την εμπορία των όπλων και ναρκωτικών. Σύμφωνα με στοιχεία διεθνών 

οργανισμών, υπάρχουν παγκοσμίως 30 εκατομμύρια σύγχρονοι «σκλάβοι». Η εκμετάλλευσή τους 

συνδέεται με μια εύρωστη αγορά προϊόντων και υπηρεσιών που αποτιμάται σε αστρονομικούς τζίρους 

και ανήθικά κέρδη δισεκατομμυρίων ευρώ παγκοσμίως. Οι δράστες εκμεταλλευόμενοι την ευάλωτη 

κοινωνική θέση και τη δεινή οικονομική κατάσταση των (πιθανών) θυμάτων, με ψευδείς υποσχέσεις 

καταφέρνουν να αποσπάσουν την συναίνεσή τους και ακολούθως να μεταφέρουν αυτά στον τόπο 

εκμετάλλευσης. Εντούτοις, η οργανωμένη αυτή μορφή εγκληματικότητας στατιστικά καταγράφεται στην 

κατηγορία των «σπάνιων εγκλημάτων», καθώς μόνο ένας ελάχιστος αριθμός θυμάτων διασώζεται και 

ένας μηδαμινός αριθμός εκμεταλλευτών δικάζεται και καταδικάζεται.  

 

Η Ελλάδα λόγω της γεωγραφικής της θέσης και ως πύλη εισόδου της ΕΕ και της ζώνης Σένγκεν αποτελεί 

ταυτόχρονα ενδιάμεσο και τελικό προορισμό για τα θύματα εμπορίας ανθρώπων. Μόλις 142 περιστατικά 

εμπορίας ανθρώπων καταγράφηκαν από τις αστυνομικές αρχές την πενταετία 2014-2018. Ωστόσο, πέραν 

των επίσημα αναγνωρισμένων θυμάτων, υπάρχουν πολλαπλάσια πιθανά θύματα, δηλαδή άνθρωποι που 

δεν καταγγέλλουν ότι είναι θύματα εκμετάλλευσης αλλά ωστόσο προστρέχουν για φροντίδα σε 

οργανώσεις και δομές, η αναγνώριση και εντοπισμός των οποίων παραμένει σημαντική πρόκληση. 

Ιδιαίτερα την τελευταία πενταετία η ραγδαία αύξηση των μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών προς 

την Ελλάδα συνεπάγεται μεγαλύτερο αριθμό ευάλωτων ατόμων προς εκμετάλλευση αλλά και μεγαλύτερη 

δυσκολία στον διαχωρισμό των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων (trafficking) από τα θύματα παράνομης 

διακίνησης (smuggling). 

 

Επιπλέον, η κρίση από την πανδημία δημιουργεί το περιθώριο για την εμφάνιση νέων ή επιδεινούμενων 

μορφών εκμετάλλευσης λόγω της κοινωνικής απομόνωσης και της αυξημένης χρήσης των μέσων 

κοινωνικής δικτύωσης. Η σεξουαλική εκμετάλλευση, έχει προσαρμοστεί σε διάφορες μορφές 

«διαδικτυακού trafficking». Οι δράστες αναπτύσσουν νέους τρόπους στόχευσης των υποψήφιων θυμάτων 

τους στο Διαδίκτυο, και όσον αφορά τους νέους, η προσέγγιση γίνεται μέσω διαδικτυακών συζητήσεων 

και πλατφορμών βιντεοπαιχνιδιών. Το μυστικό της ανήθικης “επιτυχίας” του trafficking είναι ότι δεν 

αποτελεί μόνο μια μορφή οργανωμένου εγκλήματος. Είναι ταυτόχρονα και ένα κοινωνικό φαινόμενο με 

βαθιές ρίζες που αγγίζουν τις κοινωνικές ανισότητες, τις προκαταλήψεις και τελικά τον τρόπο με τον οποίο 

αντιλαμβανόμαστε την ύπαρξη ανθρώπων που είναι θύματα εκμετάλλευσης από άλλους ανθρώπους.  

 

 

Αντικείμενο 

Στις 6 Νοεμβρίου 2020, υπεγράφη σύμφωνο συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Εθνικού 

Εισηγητή για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων (Γ.ΕΘ.ΕΙΣ), το οποίο προβλέπει μεταξύ άλλων 
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την υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος επιμόρφωσης επαγγελματιών, με αντικείμενο την 

αναγνώριση, αντιμετώπιση και προστασία θυμάτων εμπορίας ανθρώπων. 

Στο ανωτέρω πλαίσιο, προτείνεται μια ολοκληρωμένη εκπαιδευτική προσέγγιση, η οποία έχει σχεδιαστεί 

λαμβάνοντας υπ’όψιν τις οδηγίες και την πρακτική διεθνών και εθνικών οργανισμών, δημόσιων και 

ιδιωτικών φορέων, όπως το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και ο Εθνικός Μηχανισμός Αναφοράς, 

ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης, η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας, ο Οργανισμός Οικονομικής 

Συνεργασίας και Ανάπτυξης, το Συμβούλιο της Ευρώπης κ.α. 

Η εκπαίδευση των επαγγελματιών θα βασίζεται σε δύο μέρη, ένα γενικό και ένα ειδικό. Το μεν γενικό 

μέρος θα είναι κοινό ανεξαρτήτως ειδικότητας, ενώ το ειδικό θα προσαρμόζεται σε επί μέρους κατηγορίες 

επαγγελματιών αναλόγως με τον βαθμό εμπλοκής και την πιθανή εγγύτητα των στελεχών που θα την 

παρακολουθήσουν προς πιθανούς θύτες/θύματα trafficking (π.χ. επαγγελματίες υγείας, υπηρεσίες σε 

χώρους μετάβασης, κοινωνικές υπηρεσίες κλπ.).  

Το εκπαιδευτικό αυτό εγχείρημα θα είναι χωρισμένο σε αυτόνομα μέρη, τα οποία θα περιλαμβάνουν 

κύκλους σεμιναρίων, επιμορφωτικό υλικό, ασκήσεις προσομοίωσης, βέλτιστες τεχνικές κλπ. Σε όλα τα 

στάδια του εκπαιδευτικού προγράμματος, βασικό ρόλο θα έχουν συνεργάτες από εθνικούς και διεθνείς 

φορείς με εξειδίκευση σε αντίστοιχους τομείς και θα συμμετέχουν ενεργά, μεταφέροντας πολύτιμη 

εμπειρία και τεχνογνωσία. Στην διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος προτεραιότητα θα δοθεί σε 

πρακτικές όψεις αντιμετώπισης του προβλήματος και στην εμπειρία, ώστε το συγκριτικό πλεονέκτημα να 

είναι σημαντικά αυξημένο σε σχέση με τα θεωρητικά προγράμματα αντίστοιχου περιεχομένου που 

πραγματοποιούνται από και προς διάφορους φορείς. 

Η δράση θα  υλοποιηθεί σύμφωνα και με τα οριζόμενα άρθρα του από 6 Νοεμβρίου 2020, σύμφωνου 

συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Εθνικού Εισηγητή για την Καταπολέμηση της 

Εμπορίας Ανθρώπων (Γ.ΕΘ.ΕΙΣ). Ειδικότερα θα συσταθεί επιστημονική επιτροπή επιστημονικής εποπτείας 

της δράσης μεταξύ του Εθνικού Εισηγητή για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων και του ΠΤΑ 

Αττικής. 

 

Προσδοκώμενα αποτελέσματα 

Στόχος του πιλοτικού προγράμματος είναι να εκπαιδεύσει, σε συνεργασία με αρμόδιους κρατικούς και 

διεθνείς φορείς, τα στελέχη, τους υπαλλήλους και επαγγελματίες των αρμόδιων Διευθύνσεων της 

Περιφέρειας Αττικής και των Δήμων καθώς και των κοινωνικών δομών για την ενίσχυση της ικανότητάς 

τους στην αναγνώριση θυμάτων και πιθανών θυτών εμπορίας ανθρώπων, μεταφέροντας τρόπους 

ενδεδειγμένης αντιμετώπισης και διαχείρισης, καθώς και κατάλληλης επικοινωνίας με τα θύματα σχετικά 

με τα δικαιώματά τους και τη διασύνδεσή τους με τους αρμόδιους φορείς προστασίας και υποστήριξης. 
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Περιγραφή Μεθοδολογίας 

 

Το πρόγραμμα θα είναι τουλάχιστον 20 ωρών και ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να το υλοποιήσει 

μέσα από ειδική πλατφόρμα εξ’ αποστάσεως κατάρτισης μέσω του διαδικτύου. Θα πρέπει να είναι 

ασύγχρονο, ώστε να μπορεί ο κάθε  εκπαιδευόμενος να συμμετάσχει τις μέρες και τις ώρες που τον 

εξυπηρετούν.  Στους εκπαιδευόμενους θα πρέπει να δοθεί από τον Ανάδοχο εγχειρίδιο καθώς και σχετική 

βιβλιογραφία. Στο τέλος της κάθε προεκτεινόμενης εκπαιδευτικής ενότητας θα πρέπει να  υπάρχει τεστ 

αξιολόγησης όπως  και στο τέλος του προγράμματος. 

 

Η δράση θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα άρθρα του από 6 Νοεμβρίου 2020, σύμφωνου 

συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Εθνικού Εισηγητή για την Καταπολέμηση της 

Εμπορίας Ανθρώπων (Γ.ΕΘ.ΕΙΣ). Ειδικότερα θα συσταθεί επιστημονική επιτροπή επιστημονικής εποπτείας 

της δράσης μεταξύ του Εθνικού Εισηγητή για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων και του ΠΤΑ 

Αττικής. 

 

Χρονοδιάγραμμα 

Ο χρόνος υλοποίησης της μελέτης εκτιμάται σε οκτώ (8) μήνες. 

 

Προϋπολογισμός 

Προϋπολογισμός είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000€) πλέον ΦΠΑ 

 

Παραδοτέα  

 

ΑΑ Παραδοτέο  % Ποσό Υποβολή  

1  Έκθεση μεθοδολογίας  

(Προπαρασκευαστικό στάδιο, διάγνωση 

αναγκών ομάδα στόχου, επιλογή φορέων 

και  ωφελούμενων)  

20% 4.000,00€ πλέον ΦΠΑ Ένα (1) μήνα μετά την υπογραφή 

της σύμβασης 

2 Εγχειρίδιο προς τους ωφελούμενους της 

δράσης  

20% 4.000,00€ πλέον ΦΠΑ Δυο  (2) μήνες μετά την υπογραφή 

της σύμβασης 

3 Εκπαίδευση έως διακόσιους (200) 

ωφελούμενους – στελέχη των φορέων 

και των ωφελούμενων (Στάδιο 

υλοποίησης).   

50% 10.000,00€ πλέον ΦΠΑ Τέσσερεις (4)  μήνες από την 

παράδοση του 2ου Παραδοτέου.  

4 Έκθεση Αξιολόγησης της Πράξης  (Στάδιο 

αξιολόγησης).   

10% 2.000,00€ πλέον ΦΠΑ Ένα μήνα (1) από την παράδοση 

του 3ου Παραδοτέου.  

Σύνολο 100% 20.000,00€ πλέον ΦΠΑ  

 

 

 


