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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ 
Γενική Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών 
Διεύθυνση Προμηθειών & Λειτουργικής Μέριμνας 
Τμήμα Έργων Δράσεων & Συμφωνιών – Πλαίσιο 
Ταχ. Δ.νση: Λ. Θηβών 196-198, Άγιος Ιωάννης Ρέντης 
Ταχ. Κώδικας: 182 33 
Πληροφορίες: Σ. Πολιτικού 
E-mail: s.politikou@migration.gov.gr  

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  

 
      Αγ. Ιωάννης Ρέντης, 09.12.2021 

  
      Αρ. πρωτ.: 447020 

  
  

Θέμα: Απόφαση έγκρισης του τεύχους διακήρυξης διαγωνισμού και των συνημμένων σε αυτό 
εγγράφων για τη Σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο με ανοικτή διαδικασία, μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και 
διενέργειας Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου, σύμφωνα το άρθρο 27 του Ν. 4412/2016 
για την υλοποίηση του έργου «Παροχή υπηρεσιών Διερμηνείας, Τηλεδιερμηνείας, Μετάφρασης, 
και συναφών Υπηρεσιών για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών α) της Υπηρεσίας Υποδοχής 
και Ταυτοποίησης, β) της Υπηρεσίας Ασύλου, γ) της Ειδικής Γραμματείας Προστασίας 
Ασυνόδευτων Ανηλίκων και δ) της Αρχής Προσφυγών». 

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

1.1. Του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 213/2008 της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2007 για 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου περί του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) και των οδηγιών 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ περί των 
διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, όσον αφορά στην αναθεώρηση του CPV.  

1.2. Του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 604/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 26ης Ιουνίου 2013 για τη θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών για τον προσδιορισμό 
του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης διεθνούς προστασίας 
που υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας ή από απάτριδα 
(αναδιατύπωση).  

1.3. Του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά με τον καθορισμό γενικών διατάξεων όσον αφορά το 
Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και το μέσο για τη χρηματοδοτική στήριξη 
της αστυνομικής συνεργασίας, της πρόληψης και καταστολής της εγκληματικότητας και 
της διαχείρισης κρίσεων. 4. Του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 516/2014 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για τη δημιουργία του 
Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης.  

1.4. Των εκτελεστικών Κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 799/2014, 800/2014, 801/2014, 802/2014, 
1049/2014, 377/2015, 378/2015 και 840/2015 και τους κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμούς 
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(ΕΕ) αριθ. 1042/2014, 1048/2014 για την εφαρμογή και συμπλήρωση των Κανονισμών (ΕΕ) 
αριθ. 513/2014, 514/2014, 515/2014 και 516/2014. 

1.5. του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 23ης Ιουλίου 2014 σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες 
εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά και την κατάργηση 
της οδηγίας 1999/93/ΕΚ.  

1.6. Του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 1986/2015 της Επιτροπής της 11ης Νοεμβρίου 2015 
περί καταρτίσεως τυποποιημένων εντύπων για τη δημοσίευση προκηρύξεων και 
γνωστοποιήσεων στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων και περί καταργήσεως του 
εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 842/2011  

1.7. Του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 
αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία 
Δεδομένων)  

1.8. του Ν. 1497/1984 (Φ.Ε.Κ. 188/Α΄/27.11.1984) «Κύρωση Σύμβασης που καταργεί την 
υποχρέωση επικύρωσης των αλλοδαπών δημόσιων εγγράφων», 

1.9. του ν. 2121/1993 (Α’ 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά 
Θέματα” 

1.10. του ν. 2690/1999 (Α’ 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις”  και ιδίως των άρθρων 1,2, 7,11 και 13 έως 15. 

1.11. του ν. 2859/2000 (Α’248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας». 

1.12. του ν. 3310/2005 (Α’ 30) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», του π.δ/τος 
82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που 
μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών 
προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα»1, της κοινής απόφασης των Υπουργών 
Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα «Δικαιολογητικά για 
την τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005», 
καθώς και των υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται, κατ’ εξουσιοδότηση  του 
άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Α’ 167) για τον καθορισμό: α) των μη «συνεργάσιμων 
φορολογικά» κρατών και β) των κρατών με «προνομιακό φορολογικό καθεστώς»2.  

1.13. του ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) και εκσυγχρονισμός της 
Επιμελητηριακής Νομοθεσίας».  

1.14. του ν. 3691/2008 (Φ.Ε.Κ. 166/Α΄/05.08.2008) «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης 
εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και 
άλλες διατάξεις» 

 
1 Η υποχρέωση ονομαστικοποίησης μετοχών εταιρειών που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις, απαιτείται σύμφωνα με το 

άρθρο 8 του ν. 3310/2005, σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων εκτιμώμενης αξίας ανώτερης του ενός 
εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000,00 €). 

2 Επισημαίνεται ότι, όπως προβλέπεται στο αρθ. 65 του ν. 4172/2013, οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις εκδίδονται κάθε 
έτος. Πρβλ. τις με αριθμ.1024/2018 (Β’ 542) &  ΠΟΛ1173/2017 (Β΄ 4049) σχετικές αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών. 
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1.15. του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».   

1.16. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…». 

1.17. του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης 
και ορισμός των μελών τους με κλήρωση» 

1.18. του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

1.19. της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 
2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις 
εμπορικές συναλλαγές»,  

1.20. του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του 
π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

1.21. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

1.22. του ν. 4314/2014 (Α' 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 
2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και 
άλλες διατάξεις».  

1.23. του άρθρου 96 του ν. 4368/2016 (Α’ 21), «Μέτρα επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου και 
άλλες διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 57 του ν. 4686/2020 (Α’ 96) 
«Βελτίωση της μεταναστευτικής νομοθεσίας, τροποποίηση διατάξεων των νόμων 
4636/2019 (A΄ 169), 4375/2016 (A΄ 51), 4251/2014 (Α΄ 80) και άλλες διατάξεις. 

1.24. του ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».  

1.25. του άρθρου 8 του ν. 4375/2016 «Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής 
Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης σύσταση Γενικής Γραμματείας 
Υποδοχής, προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 
2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου “σχετικά με τις κοινές 
διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας 
(αναδιατύπωση)” (L 180/29.6.2013), διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς 
προστασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 51). 

1.26. του ν. 4389/2016 (Α' 94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις». 

1.27. τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου της πράξης νομοθετικού Περιεχομένου της 31ης 
Δεκεμβρίου 2018 (Α'/ 221), όπως κυρώθηκε με τον ν. 4592/2019 (Α' 20) «Κύρωση της από 
31 Δεκεμβρίου 2018 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Παράταση δυνατότητας 
εξαίρεσης κύριας κατοικίας από τη ρευστοποίηση δυνάμει του ν. 3869/2010 (Α' 130), 
παράταση μειωμένων συντελεστών Φ.Π.Α. στα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο και 
επέκταση εφαρμογής του μέτρου του «Μεταφορικού Ισοδύναμου» του ν. 4551/2018» και 
άλλες διατάξεις.» 
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1.28. του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού 
πλαισίου µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο 
δημοσίων συβάσεων και λοιπές διατάξεις». 

1.29. του ν. 4622/2019 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της 
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως 
του άρθρου 37. 

1.30. του ν. 4624/2019 (ΦΕΚ 137/Α/29.8.2019. «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των 
φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 
για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 
95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων), η εφαρμογή του οποίου 
είναι υποχρεωτική από τις 25 Μαΐου 2018 

1.31. Του ν. 4635/2019 (Α’ 167) «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και ιδίως των 
άρθρων 85 επ. 

1.32. του Ν. 4636/2019 (Φ.Ε.Κ. 169/Α’/01.11.2019) «Περί Διεθνούς Προστασίας και άλλες 
διατάξεις».  

1.33. του ν. 4700/2020 (Α’127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, 
ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον 
Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της 
δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 324-337.  

1.34. του ν. 4727/2020 (Α’184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική 
Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές 
Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες 
διατάξεις».  

1.35. Του Ν.4782/2021 (Α’ 36) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του 
ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών 
στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις 
υποδομές και την υγεία» όπως ισχύει. 

1.36. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98/A΄/22.04.2005). 

1.37. του Π.Δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα 
και στοιχεία”,  

1.38. του Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 

1.39. του Π.Δ. 123/2016 (Φ.Ε.Κ. 208/Α΄/04.11.2016) «Ανασύσταση και μετονομασία του 
Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση 
του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και 
Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία 
Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων». 
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1.40. του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της 
Α.Ε.Π.Π.». 

1.41. του Π.Δ. 52/2017 (Φ.Ε.Κ. 88/Α΄/20.06.2017) «Οργανισμός της Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών».  

1.42. του Π.Δ. 81/2019 (Φ.Ε.Κ. 119/08.07.2019) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και 
κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός αρμοδιοτήτων του – Μεταφορά Υπηρεσιών και 
αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».  

1.43. Του Π.Δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών 
Γραμματειών/ Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» ( ΦΕΚ Α’ 123). 

1.44. του Π.Δ. 4/2020 «Σύσταση Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων του και κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 4) 

1.45. του Π.Δ. 6/2020 «Διορισμός Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού» (Α’ 6 ) 

1.46. του Π.Δ. 9/2020 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ των Υπουργείων 
Προστασίας του Πολίτη και Μετανάστευσης και Ασύλου» (Α’ 10 ), 

1.47. του Π.Δ. 18/2020 «Μετονομασία και σύσταση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών στο 
Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου» (Α΄ 34), 

1.48. του Π.Δ. 106/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου» (Α΄255) 

1.49. της υπ’ αριθ. C(2015) 5312 από 31.07.2015 απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση του 
Εθνικού Προγράμματος της Ελλάδας για την ενίσχυση από το Ταμείο Εσωτερικής 
Ασφάλειας για την περίοδο από το 2014 έως το 2020 και την υπ’ αριθ. C(2015) 6060 από 
26.08.2015 τροποποίηση αυτής.  

1.50. της υπ’ αριθ. C(2015) 5313 από 31.07.2015 απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση του 
Εθνικού Προγράμματος της Ελλάδας για την ενίσχυση από το Ταμείο Ασύλου, 
Μετανάστευσης και Ένταξης για την περίοδο από το 2014 έως το 2020. 

1.51. Της ΚΥΑ 2514/2015 (Φ.Ε.Κ. 2161/Β΄/07.10.2015) «Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των 
Ταμείων Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) και Εσωτερικής Ασφάλειας (ISF) για 
την προγραμματική περίοδο 2014−2020».  

1.52. Της Κ.Υ.Α. 12118/2015 (Φ.Ε.Κ. 2338/Β΄/30.10.2015) «Διάρθρωση της Υπηρεσίας Ασύλου 
του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για τη διαχείριση και 
υλοποίηση του προγράμματος του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης για την 
προγραμματική περίοδο 2014−2020».  

1.53. Της Κ.Υ.Α. 134453/23.12.2015 (Φ.Ε.Κ. 2857/Β΄/28.12.2015) «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές 
των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – ΠΔΕ» (Τροποποίηση και 
αντικατάσταση της κοινής Υπουργικής Απόφασης 46274/26.09.2014 (Φ.Ε.Κ. 
2573/Β΄/26.09.2014).  

1.54. Της Κ.Υ.Α. 1191/14.03.2017 (Φ.Ε.Κ. 969/Β΄/22.03.2017) «Καθορισμός του χρόνου, τρόπου 
υπολογισμού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της 
Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών 
λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3 του άρθρου 350 του Ν. 4412/2016». 

1.55. Της Κ.Υ.Α. υπ’ αριθ. 2945/23-03-2020 (ΦΕΚ Β' 1016/24.03.2020) του Υπουργού 
Οικονομικών και του Υπουργού Μετανάστευσης & Ασύλου «Σύσταση Δομών Προσωρινής 
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Υποδοχής Πολιτών Τρίτων Χωρών ή ανιθαγενών, οι οποίοι έχουν αιτηθεί διεθνή 
προστασία». 

1.56. Της Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο 
των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44). 

1.57. Της Κ.Υ.Α. υπ’ αριθμ. 63446/31.05.2021 (B’ 2338/02.06.2021) των Υπουργών Οικονομικών, 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου 
ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων». 

1.58. Της Κ.Υ.Α. με αρ. 64233/08-06-2021 (Β’ 2453/09-06-2021) των Υπουργών Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων και Επικρατείας «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση 
και εκτέλεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των 
επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)»,  

1.59. της Υ.Α. 1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Φ.Ε.Κ. 1590/Β΄/16.11.2005) «Καθορισμός χωρών στις 
οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες».  

1.60. της Υ.Α. 2063/Δ1632/2011 (Φ.Ε.Κ. 266/Β΄/18.02.2011) «Κατηγοριοποίηση παραβάσεων 
και καθορισμός ύψους προστίμων που επιβάλλονται από τους Επιθεωρητές Εργασίας του 
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.)».  

1.61. της Υ.Α. 5143/11.12.2014 (Φ.Ε.Κ. 3335/Β΄/11.12.2014) «Καθορισμός του τρόπου 
υπολογισμού, της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης υπέρ της 
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3, του 
άρθρου 4 του Ν. 4013/2011. 

1.62. της Υ.Α. 2514/07.10.2015 (Φ.Ε.Κ. 2161/Β΄/07.10.2015) «Υπουργική Απόφαση Συστήματος 
Διαχείρισης και Ελέγχου των Ταμείων Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) και 
Εσωτερικής Ασφάλειας (ISF) για την προγραμματική περίοδο 2014-2020».  

1.63. της Υ.Α. 2952/11.11.2015 (Φ.Ε.Κ. 2521/Β΄/23.11.2015) «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων 
διαχείρισης για δράσεις/έργα του εθνικού προγράμματος του Ταμείου Ασύλου, 
Μετανάστευσης και Ένταξης για την περίοδο 2014−2020 στην Υπηρεσία Ασύλου του 
Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης».  

1.64. Της Υ.Α. 82350/03.08.2016 (Φ.Ε.Κ. 2451/Β΄/09.08.2016) «Σύστημα Διαχείρισης και 
Ελέγχου των Εθνικών Προγραμμάτων των Ταμείων Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 
(ΤΑΜΕ/AMIF) και Εσωτερικής 

1.65. της ΥΑ 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης». 

1.66. της ΥΑ 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
“Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), 

1.67. Της υπ’ αριθ. 7337/29.07.2019 Κοινή Απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Προστασίας του Πολίτη «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής, 
Υποδοχής και Ασύλου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (τ. Υ.Ο.Δ.Δ. 498/2019). 

1.68. της ΥΑ Α.1470/2019 - ΦΕΚ 4744/Β/23-12-2019 «Παράταση μείωσης συντελεστών Φόρου 
Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) για τα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο» 
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1.69. Της υπ’ αριθ. 1671/20.2.2020 Απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Μετανάστευσης και Ασύλου «Διορισμός του Εμμανουήλ Λογοθέτη ως μετακλητού Γενικού 
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο του Υπουργείου 
Μετανάστευσης και Ασύλου» (τ. Υ.Ο.Δ.Δ. 122/2020). 

1.70. της υπ’ αριθ. 13428/27-10-2020 Απόφασης του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου 
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου στον Γενικό 
Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής, στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. 
Ορισμός Αποφαινόμενου Οργάνου και Διατάκτη» (ΦΕΚ Β΄4812/1-11-2020). 

1.71. Της υπ’ αριθ. 13429/27-10-2020 Απόφασης του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου 
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου στον Γενικό 
Γραμματέα Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.» 
(ΦΕΚ Β’ 4812/01-11-2020). 

1.72. της υπ’ αριθ. πρωτ. 12208/16-10-2020 Απόφασης του Υπουργού Μετανάστευσης και 
Ασύλου «Διορισμός Υπηρεσιακού Γραμματέα στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου» 
(ΦΕΚ 876/τ.Υ.Ο.Σ.Σ./21-10-2020) με ΑΔΑ: ΩΧΨΘ46ΜΔΨΟ-3Ψ5. 

1.73. Τις υπ. αριθμ. 1722/20-3-2020 & 1867/1-4-2020 εγκυκλίους της ΕΑΑΔΗΣΥ σχετικά με 
«Διευκρινίσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως προς την κάλυψη δημοσίων συμβάσεων που 
σχετίζονται με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19» και «Ειδική Ανακοίνωση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως προς τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που σχετίζονται με την 
αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 – Νεότερες διευκρινίσεις» αντίστοιχα. 

1.74. Της από 01.04.2020 Ανακοίνωσης της Επιτροπής «Οδηγίες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
σχετικά με τη χρήση του πλαισίου για τις δημόσιες στην κατάσταση έκτακτης ανάγκης που 
σχετίζεται με την κρίση της νόσου COVID-19» (C-108). 

1.75. Της με αρ. 24 Κατευθυντήριας Οδηγίας της ΕΑΑΔΗΣΥ με Θέμα "Ειδικά ζητήματα ανάθεσης 
και διαχείρισης δημοσίων συμβάσεων, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της υγειονομικής 
κρίσης του ιού COVID-19, καθώς και των μέτρων για την αποτροπή της διασποράς του» 

2. Το υπ. αριθμ. 3848/14.04.2021 έγγραφο της Υπηρεσίας Ασύλου προς την ΓΔΔΟΥ με θέμα: 
«Ανάγκες υπηρεσιών διερμηνείας για την Υπηρεσία Ασύλου»  

3. Το υπ. αριθμ. 346848/25.10.2021 έγγραφο της Υπηρεσίας Ασύλου με θέμα: «Παροχή 
Διευκρινήσεων». 

4. To υπ. αριθμ. 34138/31.05.2021 έγγραφο της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΥΠΥΤ) με 
θέμα: «Αίτημα διενέργειας διαγωνισμού για την κάλυψη των αναγκών της Υπηρεσίας Υποδοχής 
και Ταυτοποίησης σε υπηρεσίες διερμηνείας». 

5. To υπ. αριθμ. 420111/29.11.2021 έγγραφο της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΥΠΥΤ) με 
θέμα: «Παροχή διευκρινίσεων επί του με Αρ. Πρωτ. ΥΣ. 3633/19-10-2021 Υπηρεσιακού 
Σημειώματος και Παρατηρήσεις επί του σχεδίου Διακήρυξης». 

6. Το υπ. αριθμ. ΥΣ.1543/23.07.2021 έγγραφο της Αρχής Προσφυγών προς την Διεύθυνση 
Προμηθειών και Λειτουργικής Μέριμνας για την καταγραφή των αναγκών της σε υπηρεσίες 
διερμηνείας και μετάφρασης λέξεων. 

7. Το υπ. αριθμ. ΥΣ.3771/22.10.2021 έγγραφο της Αρχής Προσφυγών με Θέμα: «Παροχή 
διευκρινίσεων επί αιτήματος διενέργειας προμήθειας για την Παροχή Υπηρεσιών Διερμηνείας 
και Μετάφρασης στους εξυπηρετούμενους της Αρχής Προσφυγών» 
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8. Το υπ. αριθμ. 126216/13.07.2021 έγγραφο της Ειδικής Γραμματείας Προστασίας Ασυνόδευτων 
Ανηλίκων προς την Διεύθυνση Προμηθειών και Λειτουργικής Μέριμνας για την κάλυψη των 
αναγκών της σε υπηρεσίες διερμηνείας. 

9. Το υπ. αριθμ. ΥΣ.3984/02.11.2021 έγγραφο της Ειδικής Γραμματείας Προστασίας Ασυνόδευτων 
Ανηλίκων με θέμα: «Κάλυψη των αναγκών σε παροχή υπηρεσιών διερμηνείας της Ειδικής 
Γραμματείας Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων». 

10. Το υπ. αριθμ. ΥΣ.4527/17.11.2021 έγγραφο της Ειδικής Γραμματείας Προστασίας Ασυνόδευτων 
Ανηλίκων με θέμα: «Κάλυψη των αναγκών σε παροχή υπηρεσιών διερμηνείας της Ειδικής 
Γραμματείας Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων». 

11. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 444262/08.12.2021 Πρωτογενές αίτημα (ΑΔΑΜ: 21REQ009425827) του 
Γενικού Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής για τη σύναψη Συμφωνίας-Πλαίσιο για το έργο 
«Παροχή υπηρεσιών Διερμηνείας, Τηλεδιερμηνείας, Μετάφρασης, και συναφών Υπηρεσιών για 
την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών α) της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, β) της 
Υπηρεσίας Ασύλου, γ) της Ειδικής Γραμματείας Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων και δ) της 
Αρχής Προσφυγών». 

12. Το γεγονός ότι: 

i. Η πανδημία του κορωνοϊού και η μετάδοσή της, όπως έχει επισημανθεί πολλαπλά από 
ειδικούς επιστήμονες και διεθνείς υγειονομικούς φορείς και εκπροσώπους αυτών, 
συνδέεται απολύτως με καταστάσεις συνωστισμού και συγχρωτισμού σε εγγύτητα 
προσώπων. Στο πλαίσιο αυτό, επισημάνθηκε επανειλημμένως από τους αρμόδιους 
φορείς ότι τα υφιστάμενα κέντρα φιλοξενίας αιτούντων άσυλο/προσφύγων και 
μεταναστών, στα οποία διαβιοί ιδιαίτερα μεγάλος αριθμός ατόμων σε κατάσταση 
συνωστισμού, αποτελούν εστίες «υπερμετάδοσης» της πανδημίας, συνιστούν άμεσο και 
σοβαρό κίνδυνο για την υγεία και τη ζωή των διαβιούντων σε αυτά καθώς και των επί 
μέρους τοπικών κοινωνιών και δημιουργούν άμεσες και πολύπλευρες απειλές τόσο στη 
δημόσια υγεία όσο και στη δημόσια τάξη και ασφάλεια, που χρήζουν επείγουσας 
αντιμετώπισης.  

ii. Προκειμένου να διατηρηθεί η συνέχεια του υψηλού επιπέδου, υπηρεσιών της 
Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, της Υπηρεσίας Ασύλου, της Ειδικής Γραμματείας 
Προστασίας Ασυνόδευτων Αηλίκων και της Αρχής  Προσφυγών, δεδομένης της ασταθούς 
ροής των προσφύγων/μεταναστών, σε περιόδους έξαρσης των κρουσμάτων της 
πανδημίας, θεωρείται άκρως επιβεβλημένη η αδιάληπτη και ταυτόχρονα ευέλικτη 
παροχή υπηρεσιών διερμηνείας/τηλεδιερμηνείας/ μετάφρασης ιδιαίτερα στις Κλειστές 
Ελεγχόμενες Δομές Νήσων και τις Δομές Φιλοξενίας Πολιτών Τρίων Χωρών και 
Ανιθαγενών Αιτούντων Άσυλο, όπου, ο τόπος παροχής υπηρεσιών, το ωράριο και ο 
αριθμός των διερμηνέων/μεταφραστών μεταβάλλεται συνεχώς λόγω έκτακτων 
γεονότων. 

iii. Λαμβάνοντας υπόψη την απρόβλεπτη και εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη για την 
αποφυγή εξάπλωσης του κορωνοϊού, κρίνεται απολύτως απαραίτητη η επιτάχυνση της 
μέσω της επιτάχυνσης των διαδικασιών ανάθεσης. Ως εκ τούτου, οι ανωτέρω 
περιγραφείσες περιστάσεις των βεβαρημένων πληθυσμιακά υφιστάμενων κέντρων και 
της πανδημίας/υπερμετάδοσης λόγω συνωστισμού στις δομές, δικαιολογούν την 
επίκληση επείγουσας κατάστασης και την σύντμηση των προθεσμιών που 
προβλέπονται, με βάση το άρθρο 27 παρ. 3. του Ν. 4412/201 σύμφωνα με το οποίο “Σε 
περίπτωση που επείγουσα κατάσταση δεόντως τεκμηριωμένη από την αναθέτουσα 
αρχή καθιστά αδύνατη την τήρηση της ελάχιστης προθεσμίας που προβλέπεται στο 
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δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ορίζουν ελάχιστη 
προθεσμία που δεν είναι μικρότερη των 15 ημερών από την ημερομηνία αποστολής της 
προκήρυξης της σύμβασης”. 

13. Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων 
που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, 
καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, 
περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας 
σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

1. Την έγκριση του τεύχους διακήρυξης διαγωνισμού και των συνημμένων σε αυτό εγγράφων για την 
επιλογή αναδόχου για τη Σύναψη Συμφωνίας Πλαισίου, με ανοικτή διαδικασία μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., για 
το έργο «Παροχή υπηρεσιών Διερμηνείας, Τηλεδιερμηνείας, Μετάφρασης, και συναφών Υπηρεσιών 
για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών α) της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, β) της 
Υπηρεσίας Ασύλου, γ) της Ειδικής Γραμματείας Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων και δ) της Αρχής 
Προσφυγών». 

2. Τη διενέργεια Διαγωνισμού, για τη σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο με δύο οικονομικούς φορείς, για την 
υλοποίηση του έργου: «Παροχή υπηρεσιών Διερμηνείας, Τηλεδιερμηνείας, Μετάφρασης, και 
συναφών Υπηρεσιών για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών α) της Υπηρεσίας Υποδοχής και 
Ταυτοποίησης, β) της Υπηρεσίας Ασύλου, γ) της Ειδικής Γραμματείας Προστασίας Ασυνόδευτων 
Ανηλίκων και δ) της Αρχής Προσφυγών», με την ανοικτή διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 
4412/2016 , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και με τις προθεσμίες που προβλέπονται ρητά στην  
παρ. 3. για την παραλαβή των προσφορών, ήτοι προθεσμία είκοσι (20) ημερών, από την ημερομηνία 
αποστολής προς δημοσίευσης της Προκήρυξης στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.  

3. Η συνολική Εκτιμώμενη αξία των Ομάδων της Συμφωνίας – Πλαίσιο ανέρχεται σε εκατόν έξι 
εκατομμύρια εννιακόσιες δώδεκα χιλιάδες διακόσια ενενήντα τρία ευρώ και σαράντα ένα λεπτά 
(106.912.293,41 €), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, μετά από δυνητική άσκηση μονομερούς 
διαπλαστικού δικαιώματος προαίρεση,  και αναλύεται ως εξής: 
 

• Εκτιμώμενη αξία αρχικού έργου, ανά έτος, σε είκοσι δύο εκατομμύρια διακόσιες εβδομήντα 
τρεις χιλιάδες τριακόσια ενενήντα τέσσερα ευρώ και σαράντα έξι λεπτά (22.273.394,46 €), ήτοι 
ογδόντα εννέα εκατομμύρια ενενήντα τρεις χιλιάδες πεντακόσια εβδομήντα επτά ευρώ και 
ογδόντα τέσσερα λεπτά (89.093.577,84 €) πλέον του, ανά τόπο παροχής της υπηρεσίας, 
αναλογούντος ποσοστού Φ.Π.Α. για τέσσερα  (4) έτη. 

 

• Εκτιμώμενη αξία δικαιώματος προαίρεσης έως 20% της συνολικής εκτιμώμενης αξίας της 
αντίστοιχης Ομάδας, συνολικού ποσού δεκαεπτά εκατομμυρίων οκτακοσίων δεκαοκτώ 
χιλιάδων επτακοσίων δεκαπέντε ευρώ και πενήντα επτά λεπτών (17.818.715,57 €) για τέσσερα  
(4) έτη. 

  

Ο ΦΠΑ προσδιορίζεται και επιβάλλεται ανάλογα με τον τόπο και το είδος της παροχής υπηρεσιών. 

Το δικαίωμα προαίρεσης αποτελεί μονομερές διαπλαστικό δικαίωμα της αναθέτουσας αρχής για την 
αύξηση έως και 20% της εκτιμώμενης αξίας και του φυσικού αντικειμένου κάθε ομάδας, δυνάμενο να 
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ασκηθεί, όπου και όταν αυτό ήθελε κριθεί αναγκαίο με μία ή περισσότερες αποφάσεις της Αναθέτουσας 
Αρχής για την αντιμετώπιση των αναγκών που προκύπτουν από την ασταθή ροή των 
προσφύγων/μεταναστών, την ανάγκη της συνέχειας της διαθεσιμότητας και της πληρότητας των 
υπηρεσιών που θα παρασχεθούν, καθώς επίσης και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των σχετικών 
υπηρεσιών (αδυναμία ακριβούς πρόβλεψης). 
  

Η εκτιμώμενη αξία του έργου και της τυχόν επέκτασης του φυσικού αντικειμένου του έργου, μέσω 
ενδεχόμενης ενεργοποίησης του σχετικού προβλεπόμενου δικαιώματος προαίρεσης, θα καλυφθεί με 
πόρους από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, από το Ταμείο Εσωτερικής Ασφαλείας, από 
τους Μηχανισμούς Έκτακτης Στήριξης των ανωτέρω ταμείων, από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 
(ΠΔΕ), από τον Τακτικό Προϋπολογισμό ή άλλους χρηματοδοτικούς πόρους. Η χρηματοδότηση θα 
εξειδικεύεται κάθε φορά πριν τη σύναψη της εκάστοτε εκτελεστικής σύμβασης. 

 

4. Η Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης θα αποσταλεί με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στην Υπηρεσία 
Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Ο Διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τους 
όρους που αναφέρονται στο σχέδιο διακήρυξης και στα συνημμένα σε αυτό έγγραφα. 

 
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
 
 
 

ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 
 
 
Εσωτερική Διανομή (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) 
1. Γραφείο Υπουργού 
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής 
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο 
4. Γραφείο Ειδικής Γραμματέως Προστασίας Ασυνοδεύτων Ανηλίκων 
5. Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέως  
6. Διοικητή Υπηρεσίας Υποδοχής & Ταυτοποίησης 
7. Διοικητή Υπηρεσίας Ασύλου  
8. Γενική Διευθύντρια Δ/κών & Οικ. Υπηρεσιών  
9. Γενική Διευθύντρια Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης 

και Ένταξης και Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας και άλλων Πόρων 
10. Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης 
11. Δ/νση Προϋπολογισμού & Δημοσιονομικών Αναφορών 
12. Δ/νση Προμηθειών & Λειτουργικής Μέριμνας 
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