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ΘΕΜΑ: 18η Τροποποίηση της Δράσης 

από το Εθνικό Πρόγραμμα «Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014
 

 

 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 514/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16

με τον καθορισμό γενικών διατάξεων όσον αφορά το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και το μέσο για τη 
χρηματοδοτική στήριξη της αστυνομικής 
διαχείρισης κρίσεων, 

2. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 516/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για τη 
δημιουργία του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξ
Συμβουλίου και την κατάργηση των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου αριθ. 573/2007/ΕΚ 
και αριθ. 575/2007/ΕΚ και της απόφασης 2007/435/ΕΚ του Συμβουλίου,

3. Το Ν. 4375/2016 (ΦΕΚ 15/Α/3.4.2016) 
Υποδοχής και Ταυτοποίησης σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις 
διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλ
διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)», διατάξεις για την 
εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις 
82. 

4. Την υπ’ αριθ. 2711 από 29/12/2020 (ΦΕΚ 5772/Β’/2020) Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου 
των Εθνικών Προγραμμάτων των Ταμείων Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ/AMIF) και Εσωτερικής 
Ασφάλειας (ΤΕΑ/ISF) για την προγραμματική περίοδο 2014

Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης – Τομέας Επιστροφών   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

  

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου, 

Μετανάστευσης και Ένταξης

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ 
  

Ημερομηνία: 15 Φεβρουαρίου 
Α.Π.: ΤΑΜΕ/30/3

 Προς: Ελληνική Αστυνομία/ Α.Ε.Α. 
/ Κλάδος Αλλοδαπών και 
Προστασίας Συνόρων / Διεύθυνση 
Διαχείρισης Μετανάστευσης 
Ταχ. Δ/νση :Π. Κανελλοπούλου 4
Ταχ. Κώδικας :10177

ης «Δομές και Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ. Αλλοδαπών» με Κωδικό 
από το Εθνικό Πρόγραμμα «Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020»

 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ  

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη 
 

Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 514/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16
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 

Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 516/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για τη 
δημιουργία του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, την τροποποίηση της απόφασης 2008/381/ΕΚ του 
Συμβουλίου και την κατάργηση των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου αριθ. 573/2007/ΕΚ 
και αριθ. 575/2007/ΕΚ και της απόφασης 2007/435/ΕΚ του Συμβουλίου, 

(ΦΕΚ 15/Α/3.4.2016) «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)», διατάξεις για την 
εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις και ειδικότερα τα άρθρα 75, 76, 77, 78, 

9/12/2020 (ΦΕΚ 5772/Β’/2020) Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου 
των Εθνικών Προγραμμάτων των Ταμείων Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ/AMIF) και Εσωτερικής 

ογραμματική περίοδο 2014-2020 και άλλες διατάξεις. 
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου, 

Μετανάστευσης και Ένταξης 
 

Φεβρουαρίου 2021 
.Π.: ΤΑΜΕ/30/3-τκθ΄  

Ελληνική Αστυνομία/ Α.Ε.Α. 
/ Κλάδος Αλλοδαπών και 
Προστασίας Συνόρων / Διεύθυνση 

Μετανάστευσης  
Ταχ. Δ/νση :Π. Κανελλοπούλου 4 
Ταχ. Κώδικας :10177 

«Δομές και Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ. Αλλοδαπών» με Κωδικό ΟΠΣ 5002787 
2020» 

Κανονισμό (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 

συνεργασίας, της πρόληψης και καταστολής της εγκληματικότητας και της 

Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 516/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για τη 
ης, την τροποποίηση της απόφασης 2008/381/ΕΚ του 

Συμβουλίου και την κατάργηση των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου αριθ. 573/2007/ΕΚ 

«Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας 
Υποδοχής και Ταυτοποίησης σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις 

ίου και του Συμβουλίου «σχετικά με τις κοινές 
διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)», διατάξεις για την 

6, 77, 78, 79 ΠΑΡ. 3, 81 και 

9/12/2020 (ΦΕΚ 5772/Β’/2020) Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου 
των Εθνικών Προγραμμάτων των Ταμείων Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ/AMIF) και Εσωτερικής 

ΑΔΑ: 6ΜΜ446ΜΤΛΒ-ΩΤΝ
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5. Την υπ’ αριθ. C(2015) 5313 από 31/07/2015 απόφαση 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 
2020, ως έχει τροποποιηθεί με την αριθ. C(2015) 9607 από 16/12/2015 εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής,  με την 
αριθ. C (2016) 1836 από 21/03/2016 εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, με την αριθ. C(2016) 7527 από 25/11/2016 
εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής καθώς και με την αριθ. C (2017) 5791 από 28.08.2017 εκτελεστική απόφαση της 
Επιτροπής, την C (2018) 8108 από 06/12/2018 καθώς και την C (2019) 4142 από 28.05.2019

6. Το Ν. 3938/2011 (ΦΕΚ Α΄ 61) «Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών 
Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

7. Το Π.Δ. 82/2011 (ΦΕΚ Α΄ 198) «Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών 
Προγραμμάτων (άρθρο 3 Ν. 3938/2011)».

8. Την υπ’ αριθ. 8000/20/45/119-δ’ από 07/09/2015 Κοινή Υπουργική Απόφαση για την διάρθρωση της Υπηρεσίας 
Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Υ.Δ.Ε.Α.Π.) Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης του άρθρου 9 παρ. 11 εδάφιο γ’ του Ν.4332/2015.

9. Την υπ’ αριθ. 245 από 08/02/19 (ΦΕΚ 510/Β’/20.02.2019) Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης για 
την «Ανάθεση καθηκόντων διαχείρισης για δράσεις / έργα του Εθνικού Προγράμματος του Ταμείου Ασύλου, 
Μετανάστευσης και Ένταξης για την περίοδο 2014
Προγραμμάτων (Υ.Δ.Ε.Α.Π.) του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη»,

10. Το Π.Δ. 81/2019 από 08/07/19 (ΦΕΚ 119/Α’/08.07.2019) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση 
Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους 

11. Το Π.Δ. 83/2019 από 09/07/19 (ΦΕΚ 121/Α’/09.07.2019) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»

12. Το Π.Δ. 178 του 2014 περί «Οργάνωση Υπηρε
13. Την υπ’ αριθ. 8000/20/21/68 από 12/07/2017 Εσωτερική Διαταγή  κ. Δ/ντου της ΥΔΕΑΠ.
14. Την υπ’ αριθ. ΤΑΜΕ/30/6-κε από 26/01/2016 πρόσκληση της

και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Υ.Δ.Ε.Α.Π.) στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος 
Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-
«Επαναπατρισμός» του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης

15. Την υπ’ αριθ. ΤΑΜΕ/30/6-λδ΄ από 03/02/2016 
Επιτροπής Αξιολόγησης των προτάσεων
Προ-Αναχωρησιακά Κέντρα (Π.Κε.Κ.)» για τα ημερολογιακά έτη 2014
στα Προ-Αναχωρησιακά Κέντρα Π.Κε.Κ.» για τα ημερολογιακά έτη 2016
Επιστροφών των παράτυπων Υπηκόων Τρίτων Χωρών» για τα ημερολογιακά έτη 2016
Προγράμματος της Ελλάδος του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 
Εθνικός Στόχος «Μέτρα για τον επαναπατρισμό».

16. Το  υπ’ αριθ. 6634/1-147550 από 03/02/2016 Αίτημα Χρηματοδότησης Δράσης του Δικαιούχου
Αρχή Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Υ.Δ.Ε.Α.Π.) για την ένταξη της 
δράσης/έργου στο Εθνικό Πρόγραμμα 

17. Την υπ’ αριθ. ΤΑΜΕ/30/6-λβ’ από 03/02/2016 
Π.Κε.Κ.». 

18. Το υπ’ αριθ. 6634/1-147774 από 23/02/2016 έγγραφο επανυποβολής αναθεωρημένων Πλάνων Διαχείρισης Έργου για 
τα έργα της παροχής καθαριότητας και σίτισης.

19. Το υπ’ αριθ. 6634/1-147614 από 06/
Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων/Α.Ε.Α. για τη χορήγηση εκ νέου προθεσμίας της πρόσκλησης υποβολής 
προτάσεων χρηματοδότησης με τίτλο «Βελτίωση των συνθηκών Διαβίωσης στα Π.Κε.Κ. Αλλοδαπών»

20. Το υπ’ αριθ. ΤΑΜΕ/30/3-ιστ’ από 16/03/2016 έγγραφο απόφασης παράτασης προθεσμίας υποβολής προτάσεων της 
πρόσκλησης ΤΑΜΕ/30/6-κε από 26/01/2016 με τίτλο «Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης στα Προ
Κέντρα (Π.Κε.Κ.)» 

21. Το υπ’ αριθ. 6634/1/147770 από 14/07/2016 Αίτημα Χρηματοδότησης Δράσης του Δικαιούχου προς την
Αρχή Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Υ.Δ.Ε.Α.Π.) για την τροποποίηση της 
ένταξης της δράσης/έργου στο Εθνικό Πρόγραμμα 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης – Τομέας Επιστροφών   

αριθ. C(2015) 5313 από 31/07/2015 απόφαση 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 
2020, ως έχει τροποποιηθεί με την αριθ. C(2015) 9607 από 16/12/2015 εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής,  με την 
αριθ. C (2016) 1836 από 21/03/2016 εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, με την αριθ. C(2016) 7527 από 25/11/2016 

ς Επιτροπής καθώς και με την αριθ. C (2017) 5791 από 28.08.2017 εκτελεστική απόφαση της 
Επιτροπής, την C (2018) 8108 από 06/12/2018 καθώς και την C (2019) 4142 από 28.05.2019

Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο 
Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών 
Προγραμμάτων (άρθρο 3 Ν. 3938/2011)». 

δ’ από 07/09/2015 Κοινή Υπουργική Απόφαση για την διάρθρωση της Υπηρεσίας 
Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Υ.Δ.Ε.Α.Π.) Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης του άρθρου 9 παρ. 11 εδάφιο γ’ του Ν.4332/2015. 
Την υπ’ αριθ. 245 από 08/02/19 (ΦΕΚ 510/Β’/20.02.2019) Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης για 
την «Ανάθεση καθηκόντων διαχείρισης για δράσεις / έργα του Εθνικού Προγράμματος του Ταμείου Ασύλου, 
Μετανάστευσης και Ένταξης για την περίοδο 2014-2020 στην Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών 
Προγραμμάτων (Υ.Δ.Ε.Α.Π.) του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη», 
Το Π.Δ. 81/2019 από 08/07/19 (ΦΕΚ 119/Α’/08.07.2019) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση 

μοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
Το Π.Δ. 83/2019 από 09/07/19 (ΦΕΚ 121/Α’/09.07.2019) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 
Το Π.Δ. 178 του 2014 περί «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας» (ΦΕΚ 281/Α/ 31.12.2014), όπως ισχύει.
Την υπ’ αριθ. 8000/20/21/68 από 12/07/2017 Εσωτερική Διαταγή  κ. Δ/ντου της ΥΔΕΑΠ. 

κε από 26/01/2016 πρόσκληση της Εντεταλμένης Αρχής Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών 
αι Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Υ.Δ.Ε.Α.Π.) στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος 

-2020  για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου 
«Επαναπατρισμός» του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 

λδ΄ από 03/02/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίας Τάξης
προτάσεων, στο πλαίσιο των δράσεων με τίτλο «Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης στα 

.)» για τα ημερολογιακά έτη 2014-2019, «Ανάπτυξη των παρεχόμενων υπηρεσιών 
Αναχωρησιακά Κέντρα Π.Κε.Κ.» για τα ημερολογιακά έτη 2016-2019 και «Η εφαρμογή των Αναγκαστικών 

Επιστροφών των παράτυπων Υπηκόων Τρίτων Χωρών» για τα ημερολογιακά έτη 2016
Προγράμματος της Ελλάδος του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης - Ειδικός Στόχος «Επαναπατρισμός» 
Εθνικός Στόχος «Μέτρα για τον επαναπατρισμό». 

147550 από 03/02/2016 Αίτημα Χρηματοδότησης Δράσης του Δικαιούχου
Αρχή Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Υ.Δ.Ε.Α.Π.) για την ένταξη της 
δράσης/έργου στο Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014

λβ’ από 03/02/2016 Απόφαση Χορήγησης της δράσης «Δομές και Λειτουργικότητα των 

147774 από 23/02/2016 έγγραφο επανυποβολής αναθεωρημένων Πλάνων Διαχείρισης Έργου για 
τα έργα της παροχής καθαριότητας και σίτισης. 

147614 από 06/03/2016 έγγραφο της Δ/νσης Δίωξης Παράνομης Μετανάστευσης/ Κλάδος 
Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων/Α.Ε.Α. για τη χορήγηση εκ νέου προθεσμίας της πρόσκλησης υποβολής 
προτάσεων χρηματοδότησης με τίτλο «Βελτίωση των συνθηκών Διαβίωσης στα Π.Κε.Κ. Αλλοδαπών»

ιστ’ από 16/03/2016 έγγραφο απόφασης παράτασης προθεσμίας υποβολής προτάσεων της 
κε από 26/01/2016 με τίτλο «Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης στα Προ

/07/2016 Αίτημα Χρηματοδότησης Δράσης του Δικαιούχου προς την
Αρχή Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Υ.Δ.Ε.Α.Π.) για την τροποποίηση της 
ένταξης της δράσης/έργου στο Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014
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αριθ. C(2015) 5313 από 31/07/2015 απόφαση 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, ως έχει τροποποιηθεί με την αριθ. C(2015) 9607 από 16/12/2015 εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής,  με την 
αριθ. C (2016) 1836 από 21/03/2016 εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, με την αριθ. C(2016) 7527 από 25/11/2016 

ς Επιτροπής καθώς και με την αριθ. C (2017) 5791 από 28.08.2017 εκτελεστική απόφαση της 
Επιτροπής, την C (2018) 8108 από 06/12/2018 καθώς και την C (2019) 4142 από 28.05.2019. 

Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο 

Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών 

δ’ από 07/09/2015 Κοινή Υπουργική Απόφαση για την διάρθρωση της Υπηρεσίας 
Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Υ.Δ.Ε.Α.Π.) Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής 

Την υπ’ αριθ. 245 από 08/02/19 (ΦΕΚ 510/Β’/20.02.2019) Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης για 
την «Ανάθεση καθηκόντων διαχείρισης για δράσεις / έργα του Εθνικού Προγράμματος του Ταμείου Ασύλου, 

020 στην Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών 

Το Π.Δ. 81/2019 από 08/07/19 (ΦΕΚ 119/Α’/08.07.2019) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση 
Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων». 

Το Π.Δ. 83/2019 από 09/07/19 (ΦΕΚ 121/Α’/09.07.2019) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 

σιών Ελληνικής Αστυνομίας» (ΦΕΚ 281/Α/ 31.12.2014), όπως ισχύει. 

Εντεταλμένης Αρχής Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών 
αι Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Υ.Δ.Ε.Α.Π.) στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος του Ταμείου Ασύλου, 

2020  για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου 

Δημοσίας Τάξης  για τον ορισμό 
, στο πλαίσιο των δράσεων με τίτλο «Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης στα 

2019, «Ανάπτυξη των παρεχόμενων υπηρεσιών 
2019 και «Η εφαρμογή των Αναγκαστικών 

Επιστροφών των παράτυπων Υπηκόων Τρίτων Χωρών» για τα ημερολογιακά έτη 2016-2019, του Εθνικού 
Ειδικός Στόχος «Επαναπατρισμός» - 

147550 από 03/02/2016 Αίτημα Χρηματοδότησης Δράσης του Δικαιούχου προς την Εντεταλμένη 
Αρχή Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Υ.Δ.Ε.Α.Π.) για την ένταξη της 

Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020 » 
Απόφαση Χορήγησης της δράσης «Δομές και Λειτουργικότητα των 

147774 από 23/02/2016 έγγραφο επανυποβολής αναθεωρημένων Πλάνων Διαχείρισης Έργου για 

03/2016 έγγραφο της Δ/νσης Δίωξης Παράνομης Μετανάστευσης/ Κλάδος 
Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων/Α.Ε.Α. για τη χορήγηση εκ νέου προθεσμίας της πρόσκλησης υποβολής 
προτάσεων χρηματοδότησης με τίτλο «Βελτίωση των συνθηκών Διαβίωσης στα Π.Κε.Κ. Αλλοδαπών» 

ιστ’ από 16/03/2016 έγγραφο απόφασης παράτασης προθεσμίας υποβολής προτάσεων της 
κε από 26/01/2016 με τίτλο «Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης στα Προ-αναχωρησιακά 

/07/2016 Αίτημα Χρηματοδότησης Δράσης του Δικαιούχου προς την Εντεταλμένη 
Αρχή Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Υ.Δ.Ε.Α.Π.) για την τροποποίηση της 

ς και Ένταξης 2014-2020 » 

ΑΔΑ: 6ΜΜ446ΜΤΛΒ-ΩΤΝ



 

Έντυπο: Ε.Ι.2_4 Έκδοση: 2η  Ημ/νια Έκδοσης: 09.09.2016  

22. Την υπ’ αριθ. ΤΑΜΕ/30/3-ιη’ από 01/08/2016 τροποποιημένη Απόφασης Χορήγησης της Δράσης «Δομές και 
Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.». 

23. Το υπ’ αριθ. 6634/1-147802 από 31/08/2016 αναθεωρημένο 
συνημμένο σε αυτό Τεχνικό Δελτίο Δράσης και Πλάνα Διαχείρισης Έργων, για την τροποποίηση της δράσης «Δομές και 
Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.» στο Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014

24. Το υπ’ αριθ. 6634/1-147848 από 13/09/2016 έγγραφο της Δ/νσης Δίωξης Παράνομης Μετανάστευσης/ Κλάδος 
Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων/Α.Ε.Α. για τη χορήγηση εκ νέου προθεσμίας της πρόσκλησης υποβολής 
προτάσεων χρηματοδότησης με τίτλο «Βελτίωση των συνθ

25. Το υπ’ αριθ. ΤΑΜΕ/30/3-λ’ από 14/09/2016 έγγραφο απόφασης παράτασης προθεσμίας υποβολής προτάσεων της 
πρόσκλησης ΤΑΜΕ/30/6-κε από 26/01/2016  με τίτλο «Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης στα Προ
Κέντρα (Π.Κε.Κ.)». 

26. Το υπ’ αριθ. 6634/1-147850 από 11/10/2016 αναθεωρημένο Αίτημα Χρηματοδότησης του Δικαιούχου και το 
συνημμένο σε αυτό Τεχνικό Δελτίο Δράσης και Πλάνα Διαχείρισης Έργων, για την τροποποίηση της δράσης «Δομές και 
Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.» στο Εθνικό

27. Την υπ’ αριθ. ΤΑΜΕ/30/3-λδ’ από 13/10/2016 τροποποιημένη Απόφασης Χορήγησης της Δράσης «Δομές και 
Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.». 

28. Το υπ’ αριθ. 6634/1-147924 από 24/11/2016 αναθεωρημένο Αίτημ
συνημμένο σε αυτό Τεχνικό Δελτίο Δράσης και Πλάνα Διαχείρισης Έργων, για την τροποποίηση της δράσης «Δομές και 
Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.» στο Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014

29. Το υπ’ αριθ. 6634/1-147937 από 06/12/2016 αναθεωρημένο Αίτημα Χρηματοδότησης του Δικαιούχου και το 
συνημμένο σε αυτό Τεχνικό Δελτίο Δράσης και Πλάνα Διαχείρισης Έργων, για την τροποποίηση της δράσης «Δομές και 
Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.» στο Εθνικό Πρόγρ

30. Την υπ’ αριθ. ΤΑΜΕ/30/3-μζ’ από 09
αναθεωρημένου Αιτήματος Χρηματοδότησης της δράσης «Δομές και Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.»

31. Την υπ’ αριθ. ΤΑΜΕ/30/3-μθ΄ από 09/12/2016 Συμφωνία Επιδότησης της δράσης 
Π.Κε.Κ.». 

32. Την υπ’ αριθ. ΤΑΜΕ/30/3-ν’ από 09/12/2016 τροποποιημένη Απόφαση Χορήγησης της δράσης «Δομές και 
Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.». 

33. Το υπ’ αριθ. 6634/1-147960 από 23/12/2016 αναθεωρημένο Αίτημα Χρηματοδότησης του Δικαιούχου και το 
συνημμένο σε αυτό Τεχνικό Δελτίο Δράσης και Πλάνα Διαχείρισης Έργων, για την τροποποίηση της δράσης «Δομές και 
Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.» στο Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου 

34. Το υπ’ αριθ. 6634/1-281061 από 17
συνημμένο σε αυτό Τεχνικό Δελτίο Δράσης και Πλάνα Διαχείρισης Έργων, για την τροποποίηση της δράσης «Δομές και 
Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.» στο Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014

35. Την υπ’ αριθ. ΤΑΜΕ/30/3-νη’ από 18/01/2017 τροποποιημένη Απόφαση Χορήγησης της δράσης «Δομές και 
Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.». 

36. Την υπ’ αριθ. ΤΑΜΕ/30/3-νθ΄ από 18/01/2017 Συμφωνία Επιδότησης της δράσης 
Π.Κε.Κ.». 

37. Το υπ’ αριθ. 6634/1-281192 από 1
συνημμένο σε αυτό Τεχνικό Δελτίο Δράσης κα
Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.» στο Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014

38. Την υπ’ αριθ. ΤΑΜΕ/30/3-ξη’ από 17/05/2017 τροποποιημένη Απόφαση Χορήγησης της δρ
Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.». 

39. Την υπ’ αριθ. ΤΑΜΕ/30/3-ξθ΄ από 17/05/2017 Συμφωνία Επιδότησης της δράσης 
Π.Κε.Κ.». 

40. Το υπ’ αριθ. 6634/1-281212 από 30/05/2017 αναθεωρημένο Αίτημα Χρηματοδότησης του Δικαιούχου και
συνημμένο σε αυτό Τεχνικό Δελτίο Δράσης και Πλάνα Διαχείρισης Έργων, για την τροποποίηση της δράσης «Δομές και 
Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.» στο Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014

Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης – Τομέας Επιστροφών   

ιη’ από 01/08/2016 τροποποιημένη Απόφασης Χορήγησης της Δράσης «Δομές και 

147802 από 31/08/2016 αναθεωρημένο Αίτημα Χρηματοδότησης του Δικαιούχου και το 
συνημμένο σε αυτό Τεχνικό Δελτίο Δράσης και Πλάνα Διαχείρισης Έργων, για την τροποποίηση της δράσης «Δομές και 
Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.» στο Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014

147848 από 13/09/2016 έγγραφο της Δ/νσης Δίωξης Παράνομης Μετανάστευσης/ Κλάδος 
Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων/Α.Ε.Α. για τη χορήγηση εκ νέου προθεσμίας της πρόσκλησης υποβολής 
προτάσεων χρηματοδότησης με τίτλο «Βελτίωση των συνθηκών Διαβίωσης στα Π.Κε.Κ. Αλλοδαπών».

λ’ από 14/09/2016 έγγραφο απόφασης παράτασης προθεσμίας υποβολής προτάσεων της 
κε από 26/01/2016  με τίτλο «Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης στα Προ

147850 από 11/10/2016 αναθεωρημένο Αίτημα Χρηματοδότησης του Δικαιούχου και το 
συνημμένο σε αυτό Τεχνικό Δελτίο Δράσης και Πλάνα Διαχείρισης Έργων, για την τροποποίηση της δράσης «Δομές και 
Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.» στο Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014

λδ’ από 13/10/2016 τροποποιημένη Απόφασης Χορήγησης της Δράσης «Δομές και 

147924 από 24/11/2016 αναθεωρημένο Αίτημα Χρηματοδότησης του Δικαιούχου και το 
συνημμένο σε αυτό Τεχνικό Δελτίο Δράσης και Πλάνα Διαχείρισης Έργων, για την τροποποίηση της δράσης «Δομές και 
Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.» στο Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014

147937 από 06/12/2016 αναθεωρημένο Αίτημα Χρηματοδότησης του Δικαιούχου και το 
συνημμένο σε αυτό Τεχνικό Δελτίο Δράσης και Πλάνα Διαχείρισης Έργων, για την τροποποίηση της δράσης «Δομές και 
Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.» στο Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης2014

μζ’ από 09/12/2016 απόφαση απόρριψης του υπ’ αριθ. 6634/1
ρηματοδότησης της δράσης «Δομές και Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.»

μθ΄ από 09/12/2016 Συμφωνία Επιδότησης της δράσης «Δομές και Λειτουργικότητα των 

ν’ από 09/12/2016 τροποποιημένη Απόφαση Χορήγησης της δράσης «Δομές και 

147960 από 23/12/2016 αναθεωρημένο Αίτημα Χρηματοδότησης του Δικαιούχου και το 
συνημμένο σε αυτό Τεχνικό Δελτίο Δράσης και Πλάνα Διαχείρισης Έργων, για την τροποποίηση της δράσης «Δομές και 
Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.» στο Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014

17/01/2017 αναθεωρημένο Αίτημα Χρηματοδότησης του Δικαιούχου και το 
συνημμένο σε αυτό Τεχνικό Δελτίο Δράσης και Πλάνα Διαχείρισης Έργων, για την τροποποίηση της δράσης «Δομές και 
ειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.» στο Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014

νη’ από 18/01/2017 τροποποιημένη Απόφαση Χορήγησης της δράσης «Δομές και 

νθ΄ από 18/01/2017 Συμφωνία Επιδότησης της δράσης «Δομές και Λειτουργικότητα των 

από 15/05/2017 αναθεωρημένο Αίτημα Χρηματοδότησης του Δικαιούχου και το 
συνημμένο σε αυτό Τεχνικό Δελτίο Δράσης και Πλάνα Διαχείρισης Έργων, για την τροποποίηση της δράσης «Δομές και 
Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.» στο Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014

ξη’ από 17/05/2017 τροποποιημένη Απόφαση Χορήγησης της δρ

ξθ΄ από 17/05/2017 Συμφωνία Επιδότησης της δράσης «Δομές και Λειτουργικότητα των 

από 30/05/2017 αναθεωρημένο Αίτημα Χρηματοδότησης του Δικαιούχου και
συνημμένο σε αυτό Τεχνικό Δελτίο Δράσης και Πλάνα Διαχείρισης Έργων, για την τροποποίηση της δράσης «Δομές και 
Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.» στο Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014
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ιη’ από 01/08/2016 τροποποιημένη Απόφασης Χορήγησης της Δράσης «Δομές και 

ίτημα Χρηματοδότησης του Δικαιούχου και το 
συνημμένο σε αυτό Τεχνικό Δελτίο Δράσης και Πλάνα Διαχείρισης Έργων, για την τροποποίηση της δράσης «Δομές και 
Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.» στο Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020. 

147848 από 13/09/2016 έγγραφο της Δ/νσης Δίωξης Παράνομης Μετανάστευσης/ Κλάδος 
Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων/Α.Ε.Α. για τη χορήγηση εκ νέου προθεσμίας της πρόσκλησης υποβολής 

ηκών Διαβίωσης στα Π.Κε.Κ. Αλλοδαπών». 
λ’ από 14/09/2016 έγγραφο απόφασης παράτασης προθεσμίας υποβολής προτάσεων της 

κε από 26/01/2016  με τίτλο «Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης στα Προ-αναχωρησιακά 

147850 από 11/10/2016 αναθεωρημένο Αίτημα Χρηματοδότησης του Δικαιούχου και το 
συνημμένο σε αυτό Τεχνικό Δελτίο Δράσης και Πλάνα Διαχείρισης Έργων, για την τροποποίηση της δράσης «Δομές και 

Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020. 
λδ’ από 13/10/2016 τροποποιημένη Απόφασης Χορήγησης της Δράσης «Δομές και 

α Χρηματοδότησης του Δικαιούχου και το 
συνημμένο σε αυτό Τεχνικό Δελτίο Δράσης και Πλάνα Διαχείρισης Έργων, για την τροποποίηση της δράσης «Δομές και 
Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.» στο Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020. 

147937 από 06/12/2016 αναθεωρημένο Αίτημα Χρηματοδότησης του Δικαιούχου και το 
συνημμένο σε αυτό Τεχνικό Δελτίο Δράσης και Πλάνα Διαχείρισης Έργων, για την τροποποίηση της δράσης «Δομές και 

αμμα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης2014-2020. 
του υπ’ αριθ. 6634/1-147924 από 24/11/2016 

ρηματοδότησης της δράσης «Δομές και Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.» 
Δομές και Λειτουργικότητα των 

ν’ από 09/12/2016 τροποποιημένη Απόφαση Χορήγησης της δράσης «Δομές και 

147960 από 23/12/2016 αναθεωρημένο Αίτημα Χρηματοδότησης του Δικαιούχου και το 
συνημμένο σε αυτό Τεχνικό Δελτίο Δράσης και Πλάνα Διαχείρισης Έργων, για την τροποποίηση της δράσης «Δομές και 

Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020. 
αναθεωρημένο Αίτημα Χρηματοδότησης του Δικαιούχου και το 

συνημμένο σε αυτό Τεχνικό Δελτίο Δράσης και Πλάνα Διαχείρισης Έργων, για την τροποποίηση της δράσης «Δομές και 
ειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.» στο Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020 

νη’ από 18/01/2017 τροποποιημένη Απόφαση Χορήγησης της δράσης «Δομές και 

Δομές και Λειτουργικότητα των 

/2017 αναθεωρημένο Αίτημα Χρηματοδότησης του Δικαιούχου και το 
ι Πλάνα Διαχείρισης Έργων, για την τροποποίηση της δράσης «Δομές και 

Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.» στο Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020 
ξη’ από 17/05/2017 τροποποιημένη Απόφαση Χορήγησης της δράσης «Δομές και 

Δομές και Λειτουργικότητα των 

από 30/05/2017 αναθεωρημένο Αίτημα Χρηματοδότησης του Δικαιούχου και το 
συνημμένο σε αυτό Τεχνικό Δελτίο Δράσης και Πλάνα Διαχείρισης Έργων, για την τροποποίηση της δράσης «Δομές και 
Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.» στο Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020 

ΑΔΑ: 6ΜΜ446ΜΤΛΒ-ΩΤΝ



 

Έντυπο: Ε.Ι.2_4 Έκδοση: 2η  Ημ/νια Έκδοσης: 09.09.2016  

41. Την υπ’ αριθ. ΤΑΜΕ/30/3-οδ’ από 31/05/2017 τροποποιημένη Απόφαση Χορήγησης της Δράσης «Δομές και 
Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.» 

42. Την υπ’ αριθ. ΤΑΜΕ/30/3-οε΄ από 31/05/2017 Συμφωνία Επιδότησης της δράσης 
Π.Κε.Κ.» 

43. Το υπ’ αριθ. 6634/1-281239 από 21
συνημμένο σε αυτό Τεχνικό Δελτίο Δράσης και Πλάνα Διαχείρισης Έργων, για την τροποποίηση της δράσης «Δομές και 
Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.» στο Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου 

44. Την υπ’ αριθ. ΤΑΜΕ/30/3-πβ’ από 22/06/2017 τροποποιημένη Απόφαση Χορήγησης της Δράσης «Δομές και 
Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.» 

45. Την υπ’ αριθ. ΤΑΜΕ/30/3-πγ΄ από 22/06/2017 Συμφωνία Επιδότησης της δράσης 
Π.Κε.Κ.» 

46. Το υπ’ αριθ. 6634/1-281303 από 02
συνημμένο σε αυτό Τεχνικό Δελτίο Δράσης και Πλάνα Διαχείρισης Έργων, για την τροποποίηση της δράσης «Δομές και 
Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.» στο Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστε

47. Την υπ’ αριθ. ΤΑΜΕ/30/3-ρα’ από 02/09/2017 τροποποιημένη Απόφαση Χορήγησης της Δράσης «Δομές και 
Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.» 

48. Την υπ’ αριθ. ΤΑΜΕ/30/3-ρβ΄ από 02/09/2017 Συμφωνία Επιδότησης της δράσης 
Π.Κε.Κ.». 

49. Το υπ’ αριθ. 6634/1-281416 από 14/12/2017 αναθεωρημένο Αίτημα Χρηματοδότησης του Δικαιούχου και το 
συνημμένο σε αυτό Τεχνικό Δελτίο Δράσης και Πλάνα Διαχείρισης Έργων, για την τροποποίηση της δράσης «Δομές και 
Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.» στο Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014

50. Την υπ’ αριθ. ΤΑΜΕ/30/3-ριζ’ από 14/12/2017 τροποποιημένη Απόφαση Χορήγησης της Δράσης «Δομές και 
Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.» 

51. Την υπ’ αριθ. ΤΑΜΕ/30/3-ριη΄ από 14/12/2017 Συμφωνία Επ
Π.Κε.Κ.» 

52. Το υπ’ αριθ. 6634/1-240269 από 15/02/2018 αναθεωρημένο Αίτημα Χρηματοδότησης του Δικαιούχου και το 
συνημμένο σε αυτό Τεχνικό Δελτίο Δράσης και Πλάνα Διαχείρισης Έργων, για την τροποποίηση της δράσ
Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.» στο Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014

53. Την υπ’ αριθ. ΤΑΜΕ/30/3-ρκθ’ από 16/02/2018 τροποποιημένη Απόφαση Χορήγησης της Δράσης «Δομές και 
Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.» 

54. Την υπ’ αριθ. ΤΑΜΕ/30/3-ρλ΄ από 16/02/2018 Συμφωνία Επιδότησης της δράσης 
Π.Κε.Κ.» 

55. Το υπ’ αριθ. 6634/1-240427 από 26/07/2018 αναθεωρημένο Αίτημα Χρηματοδότησης του Δικαιούχου και το 
συνημμένο σε αυτό Τεχνικό Δελτίο Πρά
Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.» στο Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014

56. Το υπ’ αριθ. 6634/1-240433 από 31
συνημμένο σε αυτό Τεχνικό Δελτίο Πρά
Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.» στο Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014

57. Την υπ’ αριθ. ΤΑΜΕ/30/3-ρνδ’ από 
Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.» 

58. Την υπ’ αριθ. ΤΑΜΕ/30/3-ρνζ΄ από 20/08
Π.Κε.Κ.» 

59. Το υπ’ αριθ. 6634/1-240493 από 08
συνημμένο σε αυτό Τεχνικό Δελτίο Πράξης και Πλάνα Διαχείρισης Έργων, για την τροποποίηση της πράξης «Δομές και 
Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.» στο Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευ

60. Την υπ’ αριθ. ΤΑΜΕ/30/3-ρξθ’ από 09/10/2018 τροποποιημένη Απόφαση Χορήγησης της Δράσης «Δομές και 
Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.» 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης – Τομέας Επιστροφών   

οδ’ από 31/05/2017 τροποποιημένη Απόφαση Χορήγησης της Δράσης «Δομές και 

οε΄ από 31/05/2017 Συμφωνία Επιδότησης της δράσης «Δομές και Λειτουργικότητα των 

21/06/2017 αναθεωρημένο Αίτημα Χρηματοδότησης του Δικαιούχου και το 
συνημμένο σε αυτό Τεχνικό Δελτίο Δράσης και Πλάνα Διαχείρισης Έργων, για την τροποποίηση της δράσης «Δομές και 
Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.» στο Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014

πβ’ από 22/06/2017 τροποποιημένη Απόφαση Χορήγησης της Δράσης «Δομές και 

πγ΄ από 22/06/2017 Συμφωνία Επιδότησης της δράσης «Δομές και 

02/09/2017 αναθεωρημένο Αίτημα Χρηματοδότησης του Δικαιούχου και το 
συνημμένο σε αυτό Τεχνικό Δελτίο Δράσης και Πλάνα Διαχείρισης Έργων, για την τροποποίηση της δράσης «Δομές και 
Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.» στο Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014

ρα’ από 02/09/2017 τροποποιημένη Απόφαση Χορήγησης της Δράσης «Δομές και 

ρβ΄ από 02/09/2017 Συμφωνία Επιδότησης της δράσης «Δομές και Λειτουργικότητα τ

από 14/12/2017 αναθεωρημένο Αίτημα Χρηματοδότησης του Δικαιούχου και το 
συνημμένο σε αυτό Τεχνικό Δελτίο Δράσης και Πλάνα Διαχείρισης Έργων, για την τροποποίηση της δράσης «Δομές και 

Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014
ριζ’ από 14/12/2017 τροποποιημένη Απόφαση Χορήγησης της Δράσης «Δομές και 

ριη΄ από 14/12/2017 Συμφωνία Επιδότησης της δράσης «Δομές και Λειτουργικότητα των 

240269 από 15/02/2018 αναθεωρημένο Αίτημα Χρηματοδότησης του Δικαιούχου και το 
συνημμένο σε αυτό Τεχνικό Δελτίο Δράσης και Πλάνα Διαχείρισης Έργων, για την τροποποίηση της δράσ
Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.» στο Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014

ρκθ’ από 16/02/2018 τροποποιημένη Απόφαση Χορήγησης της Δράσης «Δομές και 

ρλ΄ από 16/02/2018 Συμφωνία Επιδότησης της δράσης «Δομές και Λειτουργικότητα των 

240427 από 26/07/2018 αναθεωρημένο Αίτημα Χρηματοδότησης του Δικαιούχου και το 
ράκης και Πλάνα Διαχείρισης Έργων, για την τροποποίηση της πράξ

Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.» στο Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014
31/07/2018 αναθεωρημένο Αίτημα Χρηματοδότησης του 
ράξης και Πλάνα Διαχείρισης Έργων, για την τροποποίηση της π

Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.» στο Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014
’ από 01/08/2018 τροποποιημένη Απόφαση Χορήγησης της Δράσης «Δομές και 

ρνζ΄ από 20/08/2018 Συμφωνία Επιδότησης της δράσης «Δομές και Λειτουργικότητα των 

08/10/2018 αναθεωρημένο Αίτημα Χρηματοδότησης του Δικαιούχου και το 
συνημμένο σε αυτό Τεχνικό Δελτίο Πράξης και Πλάνα Διαχείρισης Έργων, για την τροποποίηση της πράξης «Δομές και 
Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.» στο Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014

ρξθ’ από 09/10/2018 τροποποιημένη Απόφαση Χορήγησης της Δράσης «Δομές και 
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οδ’ από 31/05/2017 τροποποιημένη Απόφαση Χορήγησης της Δράσης «Δομές και 

Δομές και Λειτουργικότητα των 

/2017 αναθεωρημένο Αίτημα Χρηματοδότησης του Δικαιούχου και το 
συνημμένο σε αυτό Τεχνικό Δελτίο Δράσης και Πλάνα Διαχείρισης Έργων, για την τροποποίηση της δράσης «Δομές και 

Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020. 
πβ’ από 22/06/2017 τροποποιημένη Απόφαση Χορήγησης της Δράσης «Δομές και 

Δομές και Λειτουργικότητα των 

/09/2017 αναθεωρημένο Αίτημα Χρηματοδότησης του Δικαιούχου και το 
συνημμένο σε αυτό Τεχνικό Δελτίο Δράσης και Πλάνα Διαχείρισης Έργων, για την τροποποίηση της δράσης «Δομές και 

υσης και Ένταξης 2014-2020. 
ρα’ από 02/09/2017 τροποποιημένη Απόφαση Χορήγησης της Δράσης «Δομές και 

Δομές και Λειτουργικότητα των 

από 14/12/2017 αναθεωρημένο Αίτημα Χρηματοδότησης του Δικαιούχου και το 
συνημμένο σε αυτό Τεχνικό Δελτίο Δράσης και Πλάνα Διαχείρισης Έργων, για την τροποποίηση της δράσης «Δομές και 

Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020. 
ριζ’ από 14/12/2017 τροποποιημένη Απόφαση Χορήγησης της Δράσης «Δομές και 

ιδότησης της δράσης «Δομές και Λειτουργικότητα των 

240269 από 15/02/2018 αναθεωρημένο Αίτημα Χρηματοδότησης του Δικαιούχου και το 
συνημμένο σε αυτό Τεχνικό Δελτίο Δράσης και Πλάνα Διαχείρισης Έργων, για την τροποποίηση της δράσης «Δομές και 
Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.» στο Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020. 

ρκθ’ από 16/02/2018 τροποποιημένη Απόφαση Χορήγησης της Δράσης «Δομές και 

Δομές και Λειτουργικότητα των 

240427 από 26/07/2018 αναθεωρημένο Αίτημα Χρηματοδότησης του Δικαιούχου και το 
ων, για την τροποποίηση της πράξης «Δομές και 

Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.» στο Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020. 
/07/2018 αναθεωρημένο Αίτημα Χρηματοδότησης του Δικαιούχου και το 

Έργων, για την τροποποίηση της πράξης «Δομές και 
Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.» στο Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020. 

/2018 τροποποιημένη Απόφαση Χορήγησης της Δράσης «Δομές και 

/2018 Συμφωνία Επιδότησης της δράσης «Δομές και Λειτουργικότητα των 

/2018 αναθεωρημένο Αίτημα Χρηματοδότησης του Δικαιούχου και το 
συνημμένο σε αυτό Τεχνικό Δελτίο Πράξης και Πλάνα Διαχείρισης Έργων, για την τροποποίηση της πράξης «Δομές και 

σης και Ένταξης 2014-2020. 
ρξθ’ από 09/10/2018 τροποποιημένη Απόφαση Χορήγησης της Δράσης «Δομές και 

ΑΔΑ: 6ΜΜ446ΜΤΛΒ-ΩΤΝ



 

Έντυπο: Ε.Ι.2_4 Έκδοση: 2η  Ημ/νια Έκδοσης: 09.09.2016  

61. Την υπ’ αριθ. ΤΑΜΕ/30/3-ροβ΄ από 09/10/2018 Συμφωνία Επιδότησης της δράσης 
Π.Κε.Κ.» 

62. Το υπ’ αριθ. 6634/1-240565 από 11
συνημμένο σε αυτό Τεχνικό Δελτίο Πράξης και Πλάνα Διαχείρισης Έργων, για την τροποποίηση της πράξης «Δομές και 
Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.» στο Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014

63. Την υπ’ αριθ. ΤΑΜΕ/30/3-ρπα’ από 12/12/2018 τροποποιημένη Απόφαση Χορήγησης της Δράσης «Δομές και 
Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.» 

64. Την υπ’ αριθ. ΤΑΜΕ/30/3-ρπγ΄ από 12/12/2018 Συμφωνία Επ
Π.Κε.Κ.» 

65. Το υπ’ αριθ. 6634/1-199270 από 22/04/2019 αναθεωρημένο Αίτημα Χρηματοδότησης του Δικαιούχου και το 
συνημμένο σε αυτό Τεχνικό Δελτίο Πράξης και Πλάνα Διαχείρισης Έργων, για την τροποποίηση της πράξ
Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.» στο Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014

66. Την υπ’ αριθ. ΤΑΜΕ/30/3-σε’ από 02/05/19 Αναφορά των χειριστών της Δράσης.
67. Το υπ’ αριθ. ΤΑΜΕ/30/3-σστ’ από 02/05/19 Εισηγητικό Σημείωμα
68. Την υπ’ αριθ. ΤΑΜΕ/30/3-σζ΄ από 07/

Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Υ.Δ.Ε.Α.Π.) περί της 1
Χορήγησης της Δράσης «Δομές και Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.

69. Την υπ’ αριθ. ΤΑΜΕ/30/3-ση΄ από 07/05/2019 τροποποιημένη Απόφαση Χορήγησης της Δράσης 
Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.». 

70. Την υπ’ αριθ. ΤΑΜΕ/30/3-σια΄ από 27/05/2019 Συμφωνία Επιδότησης της δράσης 
Π.Κε.Κ.». 

71. Το υπ’ αριθ. 6634/1-263392 από 14/01/2020 αναθεωρημένο Αίτημα Χρηματοδότησης του Δικαιούχου και το 
συνημμένο σε αυτό Τεχνικό Δελτίο Πράξης, για την τροποποίηση της πράξης «Δομές και Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.» 
στο Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014

72. Την από υπ’ αριθ. ΤΑΜΕ/30/3-σμδ’ από 14/01/2020 Αναφορά των χειριστών της Δράσης.
73. Το υπ’ αριθ. ΤΑΜΕ/30/3-σμε’ από 14/01/2020 Εισηγητικό Σημείωμα για την τροποποίηση της Δράσης
74. Το υπ’ αριθ. 6634/1-263397 από 17/01/2020 αναθεωρημένο Αίτημα Χρηματοδότησης του Δικαιούχου και το 

συνημμένο σε αυτό Τεχνικό Δελτίο Πράξης, για την τροποποίηση της πράξης «Δομές και Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.» 
στο Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου, Μετα

75. Την υπ’ αριθ. ΤΑΜΕ/30/3-σμζ’ από 17/01/2020 Αναφορά των χειριστών της Δράσης
76. Το υπ’ αριθ. ΤΑΜΕ/30/3-σμη’ από 17/01/2020 Εισηγητικό Σημείωμα για την τροποποίηση της Δράσης.
77. Την υπ’ αριθ. ΤΑΜΕ/30/3-σμθ΄ από 17/01/2020 θετική

Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Υ.Δ.Ε.Α.Π.) περί της 15
Χορήγησης της Δράσης «Δομές και Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.»

78. Την υπ’ αριθ. ΤΑΜΕ/30/3-σν’ από 17/01/2020 τροποποιημένη Απόφαση Χορήγησης της δράσης «Δομές και 
Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.». 

79. Την υπ’ αριθ. ΤΑΜΕ/30/3-σνε΄ από 29/01/2020 Συμφωνία Επιδότησης της δράσης 
Π.Κε.Κ.». 

80. Το υπ’ αριθ. 6634/1-263411 από 30/01/2020 α
συνημμένο σε αυτό Τεχνικό Δελτίο Πράξης, για την τροποποίηση της πράξης «Δομές και Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.» 
στο Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014

81. Την υπ’ αριθ. ΤΑΜΕ/30/3-σνη΄από 03/02/2020 Αναφορά των χειριστών της Δράσης.
82. Το υπ’ αριθ. ΤΑΜΕ/30/3-σνθ’ από 03/02/2020 
83. Το υπ’ αριθ. 6634/1-263430 από 18/02/2020 αναθεωρημένο Αίτημα Χρηματοδότησης του Δικαιούχου κα

συνημμένο σε αυτό Τεχνικό Δελτίο Πράξης, για την τροποποίηση της πράξης «Δομές και Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.» 
στο Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014

84. Την υπ’ αριθ. ΤΑΜΕ/30/3-σξγ’ από 20/02/2020 Αναφορά των 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης – Τομέας Επιστροφών   

ροβ΄ από 09/10/2018 Συμφωνία Επιδότησης της δράσης «Δομές και Λειτουργικότητα 

240565 από 11/12/2018 αναθεωρημένο Αίτημα Χρηματοδότησης του Δικαιούχου και το 
συνημμένο σε αυτό Τεχνικό Δελτίο Πράξης και Πλάνα Διαχείρισης Έργων, για την τροποποίηση της πράξης «Δομές και 

Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014
ρπα’ από 12/12/2018 τροποποιημένη Απόφαση Χορήγησης της Δράσης «Δομές και 

ρπγ΄ από 12/12/2018 Συμφωνία Επιδότησης της δράσης «Δομές και Λειτουργικότητα των 

199270 από 22/04/2019 αναθεωρημένο Αίτημα Χρηματοδότησης του Δικαιούχου και το 
συνημμένο σε αυτό Τεχνικό Δελτίο Πράξης και Πλάνα Διαχείρισης Έργων, για την τροποποίηση της πράξ
Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.» στο Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014

σε’ από 02/05/19 Αναφορά των χειριστών της Δράσης. 
σστ’ από 02/05/19 Εισηγητικό Σημείωμα για την τροποποίηση της Δράσης.

/05/2019 θετική εισήγηση του προϊσταμένου της Εντεταλμένης Αρχής Υπηρεσία 
Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Υ.Δ.Ε.Α.Π.) περί της 14ης τροποποίησης της Απόφ

«Δομές και Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.» 
ση΄ από 07/05/2019 τροποποιημένη Απόφαση Χορήγησης της Δράσης 

σια΄ από 27/05/2019 Συμφωνία Επιδότησης της δράσης «Δομές και Λειτουργικότητα των 

263392 από 14/01/2020 αναθεωρημένο Αίτημα Χρηματοδότησης του Δικαιούχου και το 
συνημμένο σε αυτό Τεχνικό Δελτίο Πράξης, για την τροποποίηση της πράξης «Δομές και Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.» 

νικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020. 
σμδ’ από 14/01/2020 Αναφορά των χειριστών της Δράσης. 

σμε’ από 14/01/2020 Εισηγητικό Σημείωμα για την τροποποίηση της Δράσης
263397 από 17/01/2020 αναθεωρημένο Αίτημα Χρηματοδότησης του Δικαιούχου και το 

συνημμένο σε αυτό Τεχνικό Δελτίο Πράξης, για την τροποποίηση της πράξης «Δομές και Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.» 
στο Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020. 

σμζ’ από 17/01/2020 Αναφορά των χειριστών της Δράσης. 
σμη’ από 17/01/2020 Εισηγητικό Σημείωμα για την τροποποίηση της Δράσης.

΄ από 17/01/2020 θετική εισήγηση του προϊσταμένου της Εντεταλμένης Αρχής Υπηρεσία 
Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Υ.Δ.Ε.Α.Π.) περί της 15ης τροποποίησης της Απόφασης 
Χορήγησης της Δράσης «Δομές και Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.» 

ό 17/01/2020 τροποποιημένη Απόφαση Χορήγησης της δράσης «Δομές και 

σνε΄ από 29/01/2020 Συμφωνία Επιδότησης της δράσης «Δομές και Λειτουργικότητα των 

263411 από 30/01/2020 αναθεωρημένο Αίτημα Χρηματοδότησης του Δικαιούχου και το 
συνημμένο σε αυτό Τεχνικό Δελτίο Πράξης, για την τροποποίηση της πράξης «Δομές και Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.» 
στο Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020. 

σνη΄από 03/02/2020 Αναφορά των χειριστών της Δράσης. 
03/02/2020 Εισηγητικό Σημείωμα για την τροποποίηση της Δράσης.

263430 από 18/02/2020 αναθεωρημένο Αίτημα Χρηματοδότησης του Δικαιούχου κα
συνημμένο σε αυτό Τεχνικό Δελτίο Πράξης, για την τροποποίηση της πράξης «Δομές και Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.» 
στο Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020. 

σξγ’ από 20/02/2020 Αναφορά των χειριστών της Δράσης. 
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Δομές και Λειτουργικότητα των 

/12/2018 αναθεωρημένο Αίτημα Χρηματοδότησης του Δικαιούχου και το 
συνημμένο σε αυτό Τεχνικό Δελτίο Πράξης και Πλάνα Διαχείρισης Έργων, για την τροποποίηση της πράξης «Δομές και 

Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020. 
ρπα’ από 12/12/2018 τροποποιημένη Απόφαση Χορήγησης της Δράσης «Δομές και 

ιδότησης της δράσης «Δομές και Λειτουργικότητα των 

199270 από 22/04/2019 αναθεωρημένο Αίτημα Χρηματοδότησης του Δικαιούχου και το 
συνημμένο σε αυτό Τεχνικό Δελτίο Πράξης και Πλάνα Διαχείρισης Έργων, για την τροποποίηση της πράξης «Δομές και 
Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.» στο Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020. 

για την τροποποίηση της Δράσης. 
θετική εισήγηση του προϊσταμένου της Εντεταλμένης Αρχής Υπηρεσία 

τροποποίησης της Απόφασης 

ση΄ από 07/05/2019 τροποποιημένη Απόφαση Χορήγησης της Δράσης «Δομές και 

ομές και Λειτουργικότητα των 

263392 από 14/01/2020 αναθεωρημένο Αίτημα Χρηματοδότησης του Δικαιούχου και το 
συνημμένο σε αυτό Τεχνικό Δελτίο Πράξης, για την τροποποίηση της πράξης «Δομές και Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.» 

σμε’ από 14/01/2020 Εισηγητικό Σημείωμα για την τροποποίηση της Δράσης. 
263397 από 17/01/2020 αναθεωρημένο Αίτημα Χρηματοδότησης του Δικαιούχου και το 

συνημμένο σε αυτό Τεχνικό Δελτίο Πράξης, για την τροποποίηση της πράξης «Δομές και Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.» 

σμη’ από 17/01/2020 Εισηγητικό Σημείωμα για την τροποποίηση της Δράσης. 
εισήγηση του προϊσταμένου της Εντεταλμένης Αρχής Υπηρεσία 

τροποποίησης της Απόφασης 

ό 17/01/2020 τροποποιημένη Απόφαση Χορήγησης της δράσης «Δομές και 

Δομές και Λειτουργικότητα των 

ναθεωρημένο Αίτημα Χρηματοδότησης του Δικαιούχου και το 
συνημμένο σε αυτό Τεχνικό Δελτίο Πράξης, για την τροποποίηση της πράξης «Δομές και Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.» 

Εισηγητικό Σημείωμα για την τροποποίηση της Δράσης. 
263430 από 18/02/2020 αναθεωρημένο Αίτημα Χρηματοδότησης του Δικαιούχου και το 

συνημμένο σε αυτό Τεχνικό Δελτίο Πράξης, για την τροποποίηση της πράξης «Δομές και Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.» 

ΑΔΑ: 6ΜΜ446ΜΤΛΒ-ΩΤΝ



 

Έντυπο: Ε.Ι.2_4 Έκδοση: 2η  Ημ/νια Έκδοσης: 09.09.2016  

85. Το υπ’ αριθ. ΤΑΜΕ/30/3-σξδ’ από 20/02/2020  Εισηγητικό Σημείωμα για την τροποποίηση της Δράσης
86. Την υπ’ αριθ. ΤΑΜΕ/30/3-σξε΄ από 07

Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Υ.Δ.Ε.Α.Π.) περί της 1
Χορήγησης της Δράσης «Δομές και Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.»

87. Την υπ’ αριθ. ΤΑΜΕ/30/3-σξστ΄ από 07/03/2020 τροποποιημένη Απόφαση Χορήγησης της δράσης 
Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.». 

88. Την υπ’ αριθ. ΤΑΜΕ/30/3-σπ΄ από 27/03/2020 Συμφωνία Επιδότησης της δράσης 
Π.Κε.Κ.». 

89. Το υπ’ αριθ. 6634/1-263505 από 26/06/2020 αναθεωρημένο Αίτημα Χρηματοδότησης του Δικαιούχου και το 
συνημμένο σε αυτό Τεχνικό Δελτίο Πράξης, για την τροποποίηση της πράξης «Δομές και Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.» 
στο Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014
01/07/2020 με ID 107115). 

90. Την υπ’ αριθ. ΤΑΜΕ/30/3-τ’ από 03/07/2020 Αναφ
91. Το υπ’ αριθ. ΤΑΜΕ/30/3-τα’ από 04/07/2020  

Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Υ.Δ.Ε.Α.Π.) περί της 17ης τροποποίησης της Απόφασης 
Χορήγησης της Δράσης «Δομές και Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.».

92. Το υπ’ αριθ. ΤΑΜΕ/30/3-τβ’ από 06/07/2020 Εισηγητικό Σημείωμα για την 17η Τροποποίηση της Απόφασης 
Χορήγησης. 

93. Την υπ’ αριθ. ΤΑΜΕ/30/3-τδ΄ από 22/07/2020 Τροποποιημένη Απόφαση Χορήγησης Επιδότησης της εν λόγω Δράσης
(ΑΔΑ:Ψ85Γ46ΜΤΛΒ-ΩΘΔ). 

94. Το υπ’ αριθ. ΤΑΜΕ/30/3-τι’ από 02/09/2020 Εισηγητικό Σημείωμα για την 17η Τροποποίηση της Συμφωνίας 
Επιδότησης. 

95. Την υπ’ αριθ. ΤΑΜΕ/30/3-τια΄ από 04/09/2020 Συμφωνία Επιδότησης της δράσης 
Π.Κε.Κ.» (ΑΔΑ: ΨΟΠΩ46ΜΤΛΒ-ΝΑΒ). 

96. Το υπ’ αριθ. 6634/1-234728 από 08/02/2
συνημμένο σε αυτό Τεχνικό Δελτίο Πράξης, για την τροποποίηση της πράξης «Δομές και Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.» 
στο Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014
ΟΠΣ την 10/02/2021 με ID 170078). 

97. Την υπ’ αριθ. ΤΑΜΕ/30/3-τκστ’ από 10/02/2021 Αναφορά των χειριστών της Δράσης .
98. Την υπ’ αριθ. ΤΑΜΕ/30/3-τκζ΄ από 11

Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων
Χορήγησης της Δράσης «Δομές και Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.».

99. Το υπ’ αριθ. ΤΑΜΕ/30/3-τκη’ από 1
Χορήγησης. 
 
 

Την τροποποίηση της χορήγησης επιδότησης της 
κωδικό ΟΠΣ 5002787 και δικαιούχο την
συνεισφορά της Ένωσης 59.548.925,99 
πλαίσιο της με αριθμ. πρωτ. ΤΑΜΕ/30/6-κε (Κωδ. 1777) πρόσκλησης προς το δικαιούχο για την υποβολή προτάσεων στο 
Εθνικό Πρόγραμμα «Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014
στον Εθνικό Στόχο «Συνοδευτικά μέτρα». 
 
Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης
- Έργο Α:Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας (1) (υπάρχουσες συμβάσεις)

Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στα Π.Κε.Κ. Αμυγδαλέζας, Κορίνθου, Δράμας, Ξάνθης και Ορεστιάδας για το 
χρονικό διάστημα από 01-07-2015 έως 09
 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης – Τομέας Επιστροφών   

σξδ’ από 20/02/2020  Εισηγητικό Σημείωμα για την τροποποίηση της Δράσης
07/03/2020 θετική εισήγηση του προϊσταμένου της Εντεταλμένης Αρχής Υπηρεσία 

πτυξιακών Προγραμμάτων (Υ.Δ.Ε.Α.Π.) περί της 16ης τροποποίησης της Απόφασης 
Χορήγησης της Δράσης «Δομές και Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.» 

σξστ΄ από 07/03/2020 τροποποιημένη Απόφαση Χορήγησης της δράσης 

σπ΄ από 27/03/2020 Συμφωνία Επιδότησης της δράσης «Δομές και Λειτουργικότητα των 

263505 από 26/06/2020 αναθεωρημένο Αίτημα Χρηματοδότησης του Δικαιούχου και το 
Πράξης, για την τροποποίηση της πράξης «Δομές και Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.» 

στο Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020 (ηλεκτρονικά 

τ’ από 03/07/2020 Αναφορά των χειριστών της Δράσης. 
τα’ από 04/07/2020  θετική εισήγηση του προϊσταμένου της Εντεταλμένης Αρχής Υπηρεσία 

Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Υ.Δ.Ε.Α.Π.) περί της 17ης τροποποίησης της Απόφασης 
Χορήγησης της Δράσης «Δομές και Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.». 

τβ’ από 06/07/2020 Εισηγητικό Σημείωμα για την 17η Τροποποίηση της Απόφασης 

τδ΄ από 22/07/2020 Τροποποιημένη Απόφαση Χορήγησης Επιδότησης της εν λόγω Δράσης

2/09/2020 Εισηγητικό Σημείωμα για την 17η Τροποποίηση της Συμφωνίας 

τια΄ από 04/09/2020 Συμφωνία Επιδότησης της δράσης «Δομές κ
 

234728 από 08/02/2021 αναθεωρημένο Αίτημα Χρηματοδότησης του Δικαιούχου και το 
συνημμένο σε αυτό Τεχνικό Δελτίο Πράξης, για την τροποποίηση της πράξης «Δομές και Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.» 
στο Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020 (ηλεκτ

τκστ’ από 10/02/2021 Αναφορά των χειριστών της Δράσης . 
11/02/2021 θετική εισήγηση του προϊσταμένου της Εντεταλμένης Αρχής Υπηρεσία 

Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Υ.Δ.Ε.Α.Π.) περί της 18ης τροποποίησης της Απόφασης 
Χορήγησης της Δράσης «Δομές και Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.». 

11/02/2021 Εισηγητικό Σημείωμα για την 18η Τροποποίηση της Απόφασης 

Αποφασίζει 
επιδότησης της Πράξης «Δομές και λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ. Αλλοδαπών

ικαιούχο την «Ελληνική Αστυνομία», με επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 
59.548.925,99 €, ίση με το 75% της επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης, η οποία υποβλήθηκε στο 

κε (Κωδ. 1777) πρόσκλησης προς το δικαιούχο για την υποβολή προτάσεων στο 
ου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020», στον Ειδικό Στόχο «Επαναπατρισμός» και 

  

Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης  και αφορά στην υλοποίηση των εξής: 
Καθαριότητας (1) (υπάρχουσες συμβάσεις) 

Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στα Π.Κε.Κ. Αμυγδαλέζας, Κορίνθου, Δράμας, Ξάνθης και Ορεστιάδας για το 
2015 έως 09-02-2016. 
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σξδ’ από 20/02/2020  Εισηγητικό Σημείωμα για την τροποποίηση της Δράσης 
/2020 θετική εισήγηση του προϊσταμένου της Εντεταλμένης Αρχής Υπηρεσία 

τροποποίησης της Απόφασης 

σξστ΄ από 07/03/2020 τροποποιημένη Απόφαση Χορήγησης της δράσης «Δομές και 

Δομές και Λειτουργικότητα των 

263505 από 26/06/2020 αναθεωρημένο Αίτημα Χρηματοδότησης του Δικαιούχου και το 
Πράξης, για την τροποποίηση της πράξης «Δομές και Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.» 

2020 (ηλεκτρονικά υποβληθέν την 

θετική εισήγηση του προϊσταμένου της Εντεταλμένης Αρχής Υπηρεσία 
Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Υ.Δ.Ε.Α.Π.) περί της 17ης τροποποίησης της Απόφασης 

τβ’ από 06/07/2020 Εισηγητικό Σημείωμα για την 17η Τροποποίηση της Απόφασης 

τδ΄ από 22/07/2020 Τροποποιημένη Απόφαση Χορήγησης Επιδότησης της εν λόγω Δράσης 

2/09/2020 Εισηγητικό Σημείωμα για την 17η Τροποποίηση της Συμφωνίας 

Δομές και Λειτουργικότητα των 

021 αναθεωρημένο Αίτημα Χρηματοδότησης του Δικαιούχου και το 
συνημμένο σε αυτό Τεχνικό Δελτίο Πράξης, για την τροποποίηση της πράξης «Δομές και Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.» 

2020 (ηλεκτρονικά υποβληθέν στο 

θετική εισήγηση του προϊσταμένου της Εντεταλμένης Αρχής Υπηρεσία 
(Υ.Δ.Ε.Α.Π.) περί της 18ης τροποποίησης της Απόφασης 

η Τροποποίηση της Απόφασης 

Δομές και λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ. Αλλοδαπών», με 
δαπάνη 79.398.567,98 € και 

ίση με το 75% της επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης, η οποία υποβλήθηκε στο 
κε (Κωδ. 1777) πρόσκλησης προς το δικαιούχο για την υποβολή προτάσεων στο 

Στόχο «Επαναπατρισμός» και 

στην υλοποίηση των εξής:  
Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στα Π.Κε.Κ. Αμυγδαλέζας, Κορίνθου, Δράμας, Ξάνθης και Ορεστιάδας για το 

ΑΔΑ: 6ΜΜ446ΜΤΛΒ-ΩΤΝ



 

Έντυπο: Ε.Ι.2_4 Έκδοση: 2η  Ημ/νια Έκδοσης: 09.09.2016  

- Έργο Β: Παροχή Υπηρεσιών Σίτισης / Διατροφής (1) (ανοικτός διαγων
Παροχή Υπηρεσιών Σίτισης / Διατροφής στα Π.Κε.Κ. (Αμυγδαλέζας, Δράμας και Ξάνθης)  για το χρονικό διάστημα από 
την υπογραφή της σύμβασης έως 31
 Ειδικότερα υπογράφηκαν για το Π.Κε.Κ. Αμυγδαλέζας
διάστημα από 24-06-2017 έως 31-12
για το χρονικό διάστημα από 21-06-2017 έως 31
υπηρεσιών για το χρονικό διάστημα από 21
 

- Έργο Γ: Μίσθωση εγκαταστάσεων 
Μίσθωση Π.Κε.Κ. σε ΕΛ.ΑΣ.: 
(i) Κορίνθου – στρατόπεδο «Αν/χη Καλογερογιάννη» από 01
(ii) Δράμας (Παρανέστι) – στρατόπεδο «Λ/
(iii) Κως – στρατόπεδο «Καπετάν Λαζάρη» από 23

 
- Έργο Δ: Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης & Λειτουργίας.

Κόστος μισθοδοσίας απασχολούμενου προσωπικού για το χρονικό διάστημα 19
Π.Κε.Κ. Αμυγδαλέζας, Ταύρου, Κορίνθου, Δράμας, Ξάνθης, Ορεστιάδας, Κω και Λέσβου.
 

- Έργο Ε: Παροχή Υπηρεσιών Σίτισης / Διατροφής  (2) (υλοποίηση με ιδία μέσα).
Παροχή Υπηρεσιών Σίτισης / Διατροφής για το χρονικό διάστημα:  
-  01/07/2015 έως 28/02/2018 για τα Π.Κε.Κ Ταύρου, Κορίνθου, Δράμας, Ξάνθης και Ορεστιάδας,
- 01/07/2015 έως 30-06-2017 για το Π.Κε.Κ. Αμυγδαλέζας και
- 01/05/2017 έως 28/02/2018 για το Π.Κε.Κ. Κω

 
- Έργο ΣΤ: Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας (2) (μονομερής παρά

Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στα Π.Κε.Κ. Αμυγδαλέζας, Κορίνθου, Δράμας, Ξάνθης και Ορεστιάδας για το 
χρονικό διάστημα από 10-02-2016 έως  09
 

- Έργο Ζ: Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας (3) (ανοικτός διαγωνισμός).
Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στα Π.Κε.Κ. Αμυγδαλέζας, Κορίνθου, Δράμας και Ξάνθης για το χρονικό διάστημα 
από 01-02-2018 έως  31-12-2018. 
 

- Έργο Η:  Κατασκευή Προαναχωρησιακού Κέντρο Κράτησης (Π.Κε.Κ) Αλλοδαπών Κω.
Κατασκευή Π.Κε.Κ. Κω με χρήση προκατασκευασμένων οικίσκων για την διαμονή (500) ατόμων. Το έργο 
περιλαμβάνει επίσης διαμορφώσεις εδάφους, τοποθέτηση περιμετρικών περιφράξεων, διαχωρισμό πτερύγων 
διαμονής, καθώς και πλήρη κατασκευή υποδομών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσε
Ο.Κ.Ω. (ύδρευση, ρευματοδότηση, τηλεφωνία) για την  αυτονομία του κέντρου. Το έργο δημοπρατήθηκε την 08
2017 και οι εργασίες στο σύνολο τους έχουν περατωθεί και λειτουργεί ενώ η οριστική παραλαβή του έργου εκτιμάται 
ότι θα ολοκληρωθεί έως 31-10-2018. 
 
Έργο Θ: Προμήθεια οχημάτων για την φύλαξη και λειτουργία των Π.Κε.Κ. 
Προμήθεια: 
- εννέα (9) επιβατικών οχημάτων ελεύθερου χρωματισμού (δύο για το Π.Κε.Κ.  Αμυγδαλέζας

υπόλοιπα κέντρα κράτησης) για την εξυπηρέτηση αναγκών λειτουργίας των Π.Κε.Κ. (μεταφορά αλληλογραφίας 
κ.λπ), 

- είκοσι δύο (22) επιβατικών οχημάτων ειδικής χρήσης, υπηρεσιακού χρωματισμού, για φύλαξη των 
Προαναχωρησιακών Κέντρων Κράτησης Αλλο
για τα υπόλοιπα Π.Κε.Κ.), 

- δέκα (10) επιβατικών οχημάτων εννέα (9) θέσεων, ελεύθερου χρωματισμού για την μεταφορά του προσωπικού 
από και προς τα Π.Κε.Κ. Αλλοδαπών Δράμας (3 οχήματα), Ορεστιάδας (2
(2 οχήματα) στις αντίστοιχες πόλεις, λόγω της μεγάλης απόστασης των Π.Κε.Κ. από αυτές.

- οκτώ (8) φορτηγά κλειστού τύπου (
σε κάθε κέντρο πλην του Π.Κε.
ειδών στα Π.Κε.Κ. Αλλοδαπών.  

 
- Έργο Ι: Συμπληρωματικές εργασίες κατασκευής Π.Κε.Κ. Κω.

Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης – Τομέας Επιστροφών   

Έργο Β: Παροχή Υπηρεσιών Σίτισης / Διατροφής (1) (ανοικτός διαγωνισμός). 
Παροχή Υπηρεσιών Σίτισης / Διατροφής στα Π.Κε.Κ. (Αμυγδαλέζας, Δράμας και Ξάνθης)  για το χρονικό διάστημα από 
την υπογραφή της σύμβασης έως 31-12-2018.  
Ειδικότερα υπογράφηκαν για το Π.Κε.Κ. Αμυγδαλέζας η υπ’ αριθ. 4/2017 σύμβαση παροχή υπηρεσιών για το χρονικό 

12-2018, για το Π.Κε.Κ. Δράμας η υπ’ αριθ. 5/2017 σύμβαση παροχή υπηρεσιών 
2017 έως 31-12-2018, για το Π.Κε.Κ. Ξάνθης η υπ’ αριθ. 6

υπηρεσιών για το χρονικό διάστημα από 21-06-2017 έως 31-12-2018. 

στρατόπεδο «Αν/χη Καλογερογιάννη» από 01-09-2014 έως  31-08-2022.
στρατόπεδο «Λ/γου (ΠΖ) Πανταζοπούλου» από 01-10-2014 έως 30

στρατόπεδο «Καπετάν Λαζάρη» από 23-03-2017  έως  31-12-2022. 
Έργο Δ: Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης & Λειτουργίας. 
Κόστος μισθοδοσίας απασχολούμενου προσωπικού για το χρονικό διάστημα 19-03-2015 έως 3
Π.Κε.Κ. Αμυγδαλέζας, Ταύρου, Κορίνθου, Δράμας, Ξάνθης, Ορεστιάδας, Κω και Λέσβου. 

Έργο Ε: Παροχή Υπηρεσιών Σίτισης / Διατροφής  (2) (υλοποίηση με ιδία μέσα). 
Παροχή Υπηρεσιών Σίτισης / Διατροφής για το χρονικό διάστημα:   

01/07/2015 έως 28/02/2018 για τα Π.Κε.Κ Ταύρου, Κορίνθου, Δράμας, Ξάνθης και Ορεστιάδας,
2017 για το Π.Κε.Κ. Αμυγδαλέζας και 

01/05/2017 έως 28/02/2018 για το Π.Κε.Κ. Κω 

Έργο ΣΤ: Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας (2) (μονομερής παράταση υπαρχουσών συμβάσεων).
Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στα Π.Κε.Κ. Αμυγδαλέζας, Κορίνθου, Δράμας, Ξάνθης και Ορεστιάδας για το 

2016 έως  09-02-2017. 
Έργο Ζ: Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας (3) (ανοικτός διαγωνισμός). 

ρεσιών καθαριότητας στα Π.Κε.Κ. Αμυγδαλέζας, Κορίνθου, Δράμας και Ξάνθης για το χρονικό διάστημα 

Έργο Η:  Κατασκευή Προαναχωρησιακού Κέντρο Κράτησης (Π.Κε.Κ) Αλλοδαπών Κω. 
. Κω με χρήση προκατασκευασμένων οικίσκων για την διαμονή (500) ατόμων. Το έργο 

περιλαμβάνει επίσης διαμορφώσεις εδάφους, τοποθέτηση περιμετρικών περιφράξεων, διαχωρισμό πτερύγων 
διαμονής, καθώς και πλήρη κατασκευή υποδομών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και σύνδεση με δίκτυα 
Ο.Κ.Ω. (ύδρευση, ρευματοδότηση, τηλεφωνία) για την  αυτονομία του κέντρου. Το έργο δημοπρατήθηκε την 08
2017 και οι εργασίες στο σύνολο τους έχουν περατωθεί και λειτουργεί ενώ η οριστική παραλαβή του έργου εκτιμάται 

2018.  
Έργο Θ: Προμήθεια οχημάτων για την φύλαξη και λειτουργία των Π.Κε.Κ.  

εννέα (9) επιβατικών οχημάτων ελεύθερου χρωματισμού (δύο για το Π.Κε.Κ.  Αμυγδαλέζας
υπόλοιπα κέντρα κράτησης) για την εξυπηρέτηση αναγκών λειτουργίας των Π.Κε.Κ. (μεταφορά αλληλογραφίας 
είκοσι δύο (22) επιβατικών οχημάτων ειδικής χρήσης, υπηρεσιακού χρωματισμού, για φύλαξη των 
Προαναχωρησιακών Κέντρων Κράτησης Αλλοδαπών (1 όχημα γοα το Π.Κε.Κ Ταύρου και 3 οχήματα ανά κέντρο 
δέκα (10) επιβατικών οχημάτων εννέα (9) θέσεων, ελεύθερου χρωματισμού για την μεταφορά του προσωπικού 
από και προς τα Π.Κε.Κ. Αλλοδαπών Δράμας (3 οχήματα), Ορεστιάδας (2 οχήματα), Λέσβου (3 οχήματα) και Κω 
(2 οχήματα) στις αντίστοιχες πόλεις, λόγω της μεγάλης απόστασης των Π.Κε.Κ. από αυτές.
οκτώ (8) φορτηγά κλειστού τύπου (VAN) υπηρεσιακού χρωματισμού (δύο στο Π.Κε.Κ. Αμυγδαλέζας και από ένα 
σε κάθε κέντρο πλην του Π.Κε.Κ. Ταύρου),  για την εξυπηρέτηση αναγκών μεταφοράς εξοπλισμού και λοιπών 

 
Έργο Ι: Συμπληρωματικές εργασίες κατασκευής Π.Κε.Κ. Κω. 
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Παροχή Υπηρεσιών Σίτισης / Διατροφής στα Π.Κε.Κ. (Αμυγδαλέζας, Δράμας και Ξάνθης)  για το χρονικό διάστημα από 
η υπ’ αριθ. 4/2017 σύμβαση παροχή υπηρεσιών για το χρονικό 

2018, για το Π.Κε.Κ. Δράμας η υπ’ αριθ. 5/2017 σύμβαση παροχή υπηρεσιών 
2018, για το Π.Κε.Κ. Ξάνθης η υπ’ αριθ. 6/2017 σύμβαση παροχή 

2022. 
2014 έως 30-09-2022. 

2015 έως 30-06-2018 για τα 

01/07/2015 έως 28/02/2018 για τα Π.Κε.Κ Ταύρου, Κορίνθου, Δράμας, Ξάνθης και Ορεστιάδας, 

ταση υπαρχουσών συμβάσεων). 
Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στα Π.Κε.Κ. Αμυγδαλέζας, Κορίνθου, Δράμας, Ξάνθης και Ορεστιάδας για το 

ρεσιών καθαριότητας στα Π.Κε.Κ. Αμυγδαλέζας, Κορίνθου, Δράμας και Ξάνθης για το χρονικό διάστημα 

. Κω με χρήση προκατασκευασμένων οικίσκων για την διαμονή (500) ατόμων. Το έργο 
περιλαμβάνει επίσης διαμορφώσεις εδάφους, τοποθέτηση περιμετρικών περιφράξεων, διαχωρισμό πτερύγων 

ων και σύνδεση με δίκτυα 
Ο.Κ.Ω. (ύδρευση, ρευματοδότηση, τηλεφωνία) για την  αυτονομία του κέντρου. Το έργο δημοπρατήθηκε την 08-02-
2017 και οι εργασίες στο σύνολο τους έχουν περατωθεί και λειτουργεί ενώ η οριστική παραλαβή του έργου εκτιμάται 

εννέα (9) επιβατικών οχημάτων ελεύθερου χρωματισμού (δύο για το Π.Κε.Κ.  Αμυγδαλέζας και από ένα στα 
υπόλοιπα κέντρα κράτησης) για την εξυπηρέτηση αναγκών λειτουργίας των Π.Κε.Κ. (μεταφορά αλληλογραφίας 
είκοσι δύο (22) επιβατικών οχημάτων ειδικής χρήσης, υπηρεσιακού χρωματισμού, για φύλαξη των 

δαπών (1 όχημα γοα το Π.Κε.Κ Ταύρου και 3 οχήματα ανά κέντρο 
δέκα (10) επιβατικών οχημάτων εννέα (9) θέσεων, ελεύθερου χρωματισμού για την μεταφορά του προσωπικού 

οχήματα), Λέσβου (3 οχήματα) και Κω 
(2 οχήματα) στις αντίστοιχες πόλεις, λόγω της μεγάλης απόστασης των Π.Κε.Κ. από αυτές. 

) υπηρεσιακού χρωματισμού (δύο στο Π.Κε.Κ. Αμυγδαλέζας και από ένα 
Κ. Ταύρου),  για την εξυπηρέτηση αναγκών μεταφοράς εξοπλισμού και λοιπών 

ΑΔΑ: 6ΜΜ446ΜΤΛΒ-ΩΤΝ



 

Έντυπο: Ε.Ι.2_4 Έκδοση: 2η  Ημ/νια Έκδοσης: 09.09.2016  

-Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου στο σύνολο των τμημάτων διαμονής για λόγους ασφαλείας και υγιειν
υπηρετούντων αστυνομικών και κρατουμένων.
-Τοποθέτηση πέντε (5) σειρών κονσερτίνας στην οροφή των οικίσκων πλησίον της περίφραξης ώστε να αποκλειστεί η 
πρόσβαση πάνω στους οικίσκους και η απόδραση.
-Τοποθέτηση πλέγματος στα κενά μεταξύ των οικίσκων 
δυνατότητα απόκρυψης ατόμων ή αντικειμένων και κατά συνέπεια αιφνιδιασμός των αστυνομικών σε επικείμενη 
κρίση. 
-Τοποθέτηση μεταλλικών κιγκλιδωμάτων στα παράθυρα των οικίσκων που «βλέπουν» προς τις περιφράξ
μην είναι δυνατή η πρόσβαση των μεταναστών στο πίσω τμήμα των οικίσκων που είναι όλες οι συνδέσεις 
(ηλεκτρικές, αποχέτευσης και ύδρευσης) και να αποφευχθεί η δυνατότητα απόδρασης.
-Πλήρης κατασκευή συστήματος τηλεχειρισμού θερμοσιφώνων
εξυπηρετήσει στην εξοικονόμηση ενέργειας κατά τις ώρες αιχμής.
-Τροποποίηση των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων των οικίσκων που προσκομίστηκαν από τον Στρατό, με μεταφορά των 
ηλεκτρικών πινάκων, εξωτερικά στην πίσω πλε
λόγους ασφαλείας. 
-Πλήρης κατασκευή συστήματος κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV), για την βέλτιστη δυνατή παρακολούθηση 
των κρατουμένων και την αποφυγή αποδράσεων.
-Εγκατάσταση νέου εφεδρικού ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους τριφασικού εναλασσομένου ρεύματος, τάσεως 230/400V, 
50 περιόδων ισχύος stand-by 500 KVA, για την εφεδρική παροχή ηλεκτρικής ενέργειας για λόγους ασφαλείας. Σε 
περίπτωση διακοπής ρεύματος, που είναι πιθανή κατά τους καλοκαιρινούς 
συστήματα του Κέντρου (φωτισμός, κάμερες, αυτοματισμοί, βιολογικός, πυρόσβεση κ.α.).
 

- Έργο ΙΑ): Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας (4) Π.Κε.Κ Κορίνθου, Δράμας, Ξάνθης, Αμυγδαλέζας και Ορεστιάδας 
(συνοπτικοί διαγωνισμοί). 
Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στο Π.Κε.Κ. Κορίνθου για το χρονικό διάστημα από 10
(τετραγωνικά καθαρισμού:4.720). 
Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στο Π.Κε.Κ. Δράμας για το χρονικό διάστημα από 07
(τετραγωνικά καθαρισμού:2.292). 
Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στο Π.Κε.Κ. Ξάνθης για το χρονικό διάστημα από 19
(τετραγωνικά καθαρισμού:4.616,5). 
Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στο Π.Κε.Κ. Αμυγδαλέζας για το χρονικό διάστημα από 03
(τετραγωνικά καθαρισμού:5.609,5). 
Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στο Π.Κε.Κ. Ορεστιάδας για το χρονικό διάστημα από 01
(τετραγωνικά καθαρισμού:822). 
 

-  Έργο ΙΒ): Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας (5) Π.Κε.Κ Κω, Λέσβου και Ορεστιάδας (
Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στο Π.Κε.Κ. Κω, για το χρονικό διάστημα από 08
(εκτιμώμενα τετραγωνικά καθαρισμού:2.000).
Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στο Π.Κε.Κ. Λέσβου, για το χρονικό διάστημα από 10
(εκτιμώμενα τετραγωνικά καθαρισμού:950).
Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στο Π.Κε.Κ. Ορεστιάδας, για το χρονικό διάστημα από 11
(εκτιμώμενα τετραγωνικά καθαρισμού:822).
 
Έργο ΙΓ): Λειτουργικά Κόστη Π.Κε.Κ. (συνοπτικοί δ
Προμήθεια γραφικής ύλης - χαρτί, ειδών ατομικής υγιεινής, ειδών υπόδησης, είδη εστίασης και κατασκήνωσης 
(στρώματα, μαξιλάρια, κουβέρτες, σεντόνια, μαξιλαροθήκες), ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας, μελάνι εκτυπωτών, 
Η/Υ, εκτυπωτές για κάλυψη αναγκών των Π.Κε.Κ. Αμυγδαλέζας, Κορίνθου, Ταύρου, Ορεστιάδας, Ξάνθης, Δράμας, 
Λέσβου και Κω για το χρονικό διάστημα από 25
 

- Έργο ΙΔ) Προμήθεια ατομικών εφοδίων και λοιπών ειδών για την κάλυψη των αναγκών των συνοριακών φυλάκων 
ορισμένου χρόνου. 
Προμήθεια των προβλεπόμενων ατομικών εφοδίων και λοιπών ειδών που απαιτείται να χορηγηθούν στους εκατόν 
πενήντα (150)  συνοριακούς φύλακες ορισμένου χρόνου
 

- Έργο ΙΕ) Ανακαίνιση – ανακατασκευή Π.Κε.Κ. Ορεστιάδας.
Με το παρόν έργο προβλέπεται να 
Αλλοδαπών Ορεστιάδας στο Φυλάκιο Ορεστιάδας. Πρόκειται για διώροφο κτίριο, από οπλισμένο σκυρόδεμα και 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης – Τομέας Επιστροφών   

Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου στο σύνολο των τμημάτων διαμονής για λόγους ασφαλείας και υγιειν
υπηρετούντων αστυνομικών και κρατουμένων. 
Τοποθέτηση πέντε (5) σειρών κονσερτίνας στην οροφή των οικίσκων πλησίον της περίφραξης ώστε να αποκλειστεί η 

πρόσβαση πάνω στους οικίσκους και η απόδραση. 
Τοποθέτηση πλέγματος στα κενά μεταξύ των οικίσκων διαμονής και κάτω από αυτούς, ώστε να αποφευχθεί η 

δυνατότητα απόκρυψης ατόμων ή αντικειμένων και κατά συνέπεια αιφνιδιασμός των αστυνομικών σε επικείμενη 
Τοποθέτηση μεταλλικών κιγκλιδωμάτων στα παράθυρα των οικίσκων που «βλέπουν» προς τις περιφράξ

μην είναι δυνατή η πρόσβαση των μεταναστών στο πίσω τμήμα των οικίσκων που είναι όλες οι συνδέσεις 
(ηλεκτρικές, αποχέτευσης και ύδρευσης) και να αποφευχθεί η δυνατότητα απόδρασης. 
Πλήρης κατασκευή συστήματος τηλεχειρισμού θερμοσιφώνων-κλιματιστικών μηχανημάτων στους οικίσκους, που  θα 

εξυπηρετήσει στην εξοικονόμηση ενέργειας κατά τις ώρες αιχμής. 
Τροποποίηση των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων των οικίσκων που προσκομίστηκαν από τον Στρατό, με μεταφορά των 

ηλεκτρικών πινάκων, εξωτερικά στην πίσω πλευρά των οικίσκων, και των καλωδιώσεων εκτός του οικίσκου, για 
Πλήρης κατασκευή συστήματος κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV), για την βέλτιστη δυνατή παρακολούθηση 

των κρατουμένων και την αποφυγή αποδράσεων. 
ύ ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους τριφασικού εναλασσομένου ρεύματος, τάσεως 230/400V, 

by 500 KVA, για την εφεδρική παροχή ηλεκτρικής ενέργειας για λόγους ασφαλείας. Σε 
περίπτωση διακοπής ρεύματος, που είναι πιθανή κατά τους καλοκαιρινούς μήνες στο νησί, δεν θα λειτουργούν τα 
συστήματα του Κέντρου (φωτισμός, κάμερες, αυτοματισμοί, βιολογικός, πυρόσβεση κ.α.). 
Έργο ΙΑ): Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας (4) Π.Κε.Κ Κορίνθου, Δράμας, Ξάνθης, Αμυγδαλέζας και Ορεστιάδας 
Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στο Π.Κε.Κ. Κορίνθου για το χρονικό διάστημα από 10-10
Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στο Π.Κε.Κ. Δράμας για το χρονικό διάστημα από 07-10-2017 έως 31
Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στο Π.Κε.Κ. Ξάνθης για το χρονικό διάστημα από 19-10-2017 έως 31

 
Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στο Π.Κε.Κ. Αμυγδαλέζας για το χρονικό διάστημα από 03

 
Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στο Π.Κε.Κ. Ορεστιάδας για το χρονικό διάστημα από 01-

Έργο ΙΒ): Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας (5) Π.Κε.Κ Κω, Λέσβου και Ορεστιάδας (συνοπτικοί διαγωνισμοί).
Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στο Π.Κε.Κ. Κω, για το χρονικό διάστημα από 08-05-2018 έως 31
(εκτιμώμενα τετραγωνικά καθαρισμού:2.000). 
Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στο Π.Κε.Κ. Λέσβου, για το χρονικό διάστημα από 10-05-
(εκτιμώμενα τετραγωνικά καθαρισμού:950). 
Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στο Π.Κε.Κ. Ορεστιάδας, για το χρονικό διάστημα από 11
(εκτιμώμενα τετραγωνικά καθαρισμού:822). 
Έργο ΙΓ): Λειτουργικά Κόστη Π.Κε.Κ. (συνοπτικοί διαγωνισμοί). 

χαρτί, ειδών ατομικής υγιεινής, ειδών υπόδησης, είδη εστίασης και κατασκήνωσης 
(στρώματα, μαξιλάρια, κουβέρτες, σεντόνια, μαξιλαροθήκες), ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας, μελάνι εκτυπωτών, 

ών των Π.Κε.Κ. Αμυγδαλέζας, Κορίνθου, Ταύρου, Ορεστιάδας, Ξάνθης, Δράμας, 
Λέσβου και Κω για το χρονικό διάστημα από 25-07-2018 έως 31-12-2019. 
Έργο ΙΔ) Προμήθεια ατομικών εφοδίων και λοιπών ειδών για την κάλυψη των αναγκών των συνοριακών φυλάκων 

Προμήθεια των προβλεπόμενων ατομικών εφοδίων και λοιπών ειδών που απαιτείται να χορηγηθούν στους εκατόν 
πενήντα (150)  συνοριακούς φύλακες ορισμένου χρόνου.  

ανακατασκευή Π.Κε.Κ. Ορεστιάδας. 
Με το παρόν έργο προβλέπεται να γίνει η συντήρηση-επισκευή του κτιρίου όπου στεγάζεται η υπηρεσία Π.ΚΕ.Κ. 
Αλλοδαπών Ορεστιάδας στο Φυλάκιο Ορεστιάδας. Πρόκειται για διώροφο κτίριο, από οπλισμένο σκυρόδεμα και 
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Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου στο σύνολο των τμημάτων διαμονής για λόγους ασφαλείας και υγιεινής των 
Τοποθέτηση πέντε (5) σειρών κονσερτίνας στην οροφή των οικίσκων πλησίον της περίφραξης ώστε να αποκλειστεί η 

διαμονής και κάτω από αυτούς, ώστε να αποφευχθεί η 
δυνατότητα απόκρυψης ατόμων ή αντικειμένων και κατά συνέπεια αιφνιδιασμός των αστυνομικών σε επικείμενη 
Τοποθέτηση μεταλλικών κιγκλιδωμάτων στα παράθυρα των οικίσκων που «βλέπουν» προς τις περιφράξεις, ώστε να 

μην είναι δυνατή η πρόσβαση των μεταναστών στο πίσω τμήμα των οικίσκων που είναι όλες οι συνδέσεις 
στικών μηχανημάτων στους οικίσκους, που  θα 

Τροποποίηση των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων των οικίσκων που προσκομίστηκαν από τον Στρατό, με μεταφορά των 
υρά των οικίσκων, και των καλωδιώσεων εκτός του οικίσκου, για 

Πλήρης κατασκευή συστήματος κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV), για την βέλτιστη δυνατή παρακολούθηση 
ύ ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους τριφασικού εναλασσομένου ρεύματος, τάσεως 230/400V, 

by 500 KVA, για την εφεδρική παροχή ηλεκτρικής ενέργειας για λόγους ασφαλείας. Σε 
μήνες στο νησί, δεν θα λειτουργούν τα 

 
Έργο ΙΑ): Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας (4) Π.Κε.Κ Κορίνθου, Δράμας, Ξάνθης, Αμυγδαλέζας και Ορεστιάδας 

10-2017 έως 31-01-2018 
2017 έως 31-01-2018 
2017 έως 31-01-2018 

Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στο Π.Κε.Κ. Αμυγδαλέζας για το χρονικό διάστημα από 03-11-2017 έως 31-01-2018 
-01-2018 έως 31-01-2018 

συνοπτικοί διαγωνισμοί). 
2018 έως 31-12-2018 

-2018 έως 31-12-2018 
Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στο Π.Κε.Κ. Ορεστιάδας, για το χρονικό διάστημα από 11-04-2018 έως 31-12-2018 

χαρτί, ειδών ατομικής υγιεινής, ειδών υπόδησης, είδη εστίασης και κατασκήνωσης 
(στρώματα, μαξιλάρια, κουβέρτες, σεντόνια, μαξιλαροθήκες), ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας, μελάνι εκτυπωτών, 

ών των Π.Κε.Κ. Αμυγδαλέζας, Κορίνθου, Ταύρου, Ορεστιάδας, Ξάνθης, Δράμας, 

Έργο ΙΔ) Προμήθεια ατομικών εφοδίων και λοιπών ειδών για την κάλυψη των αναγκών των συνοριακών φυλάκων 

Προμήθεια των προβλεπόμενων ατομικών εφοδίων και λοιπών ειδών που απαιτείται να χορηγηθούν στους εκατόν 

επισκευή του κτιρίου όπου στεγάζεται η υπηρεσία Π.ΚΕ.Κ. 
Αλλοδαπών Ορεστιάδας στο Φυλάκιο Ορεστιάδας. Πρόκειται για διώροφο κτίριο, από οπλισμένο σκυρόδεμα και 
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κεραμοσκεπή. Ο σκοπός του έργου είναι η συντήρηση του κτιρίου από την φυσιολογι
συνθηκών διαμονής στο κτίριο του ΠΡΟ.ΚΕ.Κ.Α., καθώς και η ασφαλής επιτήρηση και η λειτουργικότητα του συνόλου 
της εγκατάστασης από το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας.
 
Η ανακαίνιση γενικά περιλαμβάνει εργασίες χρωματισμού του 
αντιμετώπιση της υγρασίας έναντι καιρικών συνθηκών, δημιουργία χώρου αναψυχής και προσευχής σε κάθε κελί, 
δημιουργία δυο (2) γραφειακών χώρων για υποστήριξη από ψυχολόγους και ενός χώρου υπηρεσιών της Α.Ε.Μ.Υ.
Α.Ε., ανακαίνιση των χώρων υγιεινής, αντικατάσταση των φθαρμένων εσωτερικών ξύλινων θυρών των γραφειακών 
χώρων, έλεγχος και επισκευή όλων των υδραυλικών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων. Επίσης θα γίνει 
μετατροπή του ενός κελιού σε χώρο για τη στέγα
χώρου αναμονής και ενημέρωσης. Τέλος, στον περιβάλλοντα χώρο θα γίνουν εργασίες διάστρωσης βιομηχανικού 
δαπέδου και κατασκευή περιφράξεων για τη δημιουργία χώρων προαυλισμού ανά κελί.
 

- Έργο ΙΣΤ) Παροχή Υπηρεσιών Σίτισης / Διατροφής (3) (ανοικτός διαγωνισμός για τα έτη 2020
 
Παροχή Υπηρεσιών Σίτισης / Διατροφής στα Π.Κε.Κ. (Αμυγδαλέζας, Ταύρου, Κορίνθου, Δράμας,  Ξάνθης, Ορεστιάδας, 
Λέσβου και Κω)  για τα έτη 2020-2021.
 
Ειδικότερα ο εκτιμώμενος αριθμός κρατουμένων αλλοδαπών, που εκτιμάται ότι θα σιτίζονται σε καθημερινή βάση,  
κατ’ έτος εμφαίνεται στον ακόλουθο πίνακα:
 

Π.Κε.Κ.
Αμυγδαλέζας

Ταύρου
Κορίνθου
Δράμας
Ξάνθης

Ορεστιάδας
Λέσβου

Κω
ΣΥΝΟΛΟ

 
- Έργο ΙΖ) Πρόσληψη συνοριακών φυλάκων ορισμένου χρόνου για την φύλαξη και λειτουργία των Π.Κε.Κ.

Πρόσληψη τετρακοσίων ογδόντα (480) συνοριακών φυλάκων ορισμένου χρόνου (διάρκειας 12 μηνών), οι οποίοι θα 
τοποθετηθούν αποκλειστικά στα Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
αποτελεσματική φύλαξη και η ομαλή λειτουργία αυτ
Ειδικότητα η κατανομή ανά Υπηρεσία είναι η ακόλουθη:
 

Π.Κε.Κ.
Κορίνθου
Δράμας
Ξάνθης

Αμυγδαλέζας
Ταύρου

 
 Σημειώνεται ότι το εν λόγω προσωπικό θα παρέχει υπηρεσίες που σχετίζονται με την φύλαξη και λειτουργία των 
Προ.Κε.Κ.Α. μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, τους ήτοι τρείς (3) μήνες μετά την πρόσληψη τους.
 

- Έργο ΙΗ) Εκπαίδευση συνοριακών φυλάκων ορισμένου
Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης – Τομέας Επιστροφών   

κεραμοσκεπή. Ο σκοπός του έργου είναι η συντήρηση του κτιρίου από την φυσιολογική φθορά, η αναβάθμιση των 
συνθηκών διαμονής στο κτίριο του ΠΡΟ.ΚΕ.Κ.Α., καθώς και η ασφαλής επιτήρηση και η λειτουργικότητα του συνόλου 
της εγκατάστασης από το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας. 
Η ανακαίνιση γενικά περιλαμβάνει εργασίες χρωματισμού του συνόλου του κτιρίου, διάφορες εργασίες για την 
αντιμετώπιση της υγρασίας έναντι καιρικών συνθηκών, δημιουργία χώρου αναψυχής και προσευχής σε κάθε κελί, 
δημιουργία δυο (2) γραφειακών χώρων για υποστήριξη από ψυχολόγους και ενός χώρου υπηρεσιών της Α.Ε.Μ.Υ.
Α.Ε., ανακαίνιση των χώρων υγιεινής, αντικατάσταση των φθαρμένων εσωτερικών ξύλινων θυρών των γραφειακών 
χώρων, έλεγχος και επισκευή όλων των υδραυλικών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων. Επίσης θα γίνει 
μετατροπή του ενός κελιού σε χώρο για τη στέγαση των υπηρεσιών καταγραφής, του γραφείου φρουράς και του 
χώρου αναμονής και ενημέρωσης. Τέλος, στον περιβάλλοντα χώρο θα γίνουν εργασίες διάστρωσης βιομηχανικού 
δαπέδου και κατασκευή περιφράξεων για τη δημιουργία χώρων προαυλισμού ανά κελί. 

οχή Υπηρεσιών Σίτισης / Διατροφής (3) (ανοικτός διαγωνισμός για τα έτη 2020
Παροχή Υπηρεσιών Σίτισης / Διατροφής στα Π.Κε.Κ. (Αμυγδαλέζας, Ταύρου, Κορίνθου, Δράμας,  Ξάνθης, Ορεστιάδας, 

2021. 
ς αριθμός κρατουμένων αλλοδαπών, που εκτιμάται ότι θα σιτίζονται σε καθημερινή βάση,  

κατ’ έτος εμφαίνεται στον ακόλουθο πίνακα: 
Π.Κε.Κ. ΕΤΟΣ 2020 ΕΤΟΣ 2021

Αμυγδαλέζας 667 667 
Ταύρου 250 340 

Κορίνθου 768 1536 
Δράμας 720 977 
Ξάνθης 200 480 

Ορεστιάδας 374 230 
Λέσβου 210 210 

Κω 288 500 
ΣΥΝΟΛΟ 3477 4940 

Έργο ΙΖ) Πρόσληψη συνοριακών φυλάκων ορισμένου χρόνου για την φύλαξη και λειτουργία των Π.Κε.Κ.
Πρόσληψη τετρακοσίων ογδόντα (480) συνοριακών φυλάκων ορισμένου χρόνου (διάρκειας 12 μηνών), οι οποίοι θα 
τοποθετηθούν αποκλειστικά στα Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
αποτελεσματική φύλαξη και η ομαλή λειτουργία αυτών. 
Ειδικότητα η κατανομή ανά Υπηρεσία είναι η ακόλουθη: 

Π.Κε.Κ. Αριθμός συνοριακών φυλάκων 
ορισμένου χρόνου 

Κορίνθου 100 
Δράμας 100 
Ξάνθης 100 

Αμυγδαλέζας 100 
Ταύρου 80 

Σημειώνεται ότι το εν λόγω προσωπικό θα παρέχει υπηρεσίες που σχετίζονται με την φύλαξη και λειτουργία των 
Προ.Κε.Κ.Α. μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, τους ήτοι τρείς (3) μήνες μετά την πρόσληψη τους.

Έργο ΙΗ) Εκπαίδευση συνοριακών φυλάκων ορισμένου χρόνου» 
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κή φθορά, η αναβάθμιση των 
συνθηκών διαμονής στο κτίριο του ΠΡΟ.ΚΕ.Κ.Α., καθώς και η ασφαλής επιτήρηση και η λειτουργικότητα του συνόλου 

συνόλου του κτιρίου, διάφορες εργασίες για την 
αντιμετώπιση της υγρασίας έναντι καιρικών συνθηκών, δημιουργία χώρου αναψυχής και προσευχής σε κάθε κελί, 
δημιουργία δυο (2) γραφειακών χώρων για υποστήριξη από ψυχολόγους και ενός χώρου υπηρεσιών της Α.Ε.Μ.Υ. 
Α.Ε., ανακαίνιση των χώρων υγιεινής, αντικατάσταση των φθαρμένων εσωτερικών ξύλινων θυρών των γραφειακών 
χώρων, έλεγχος και επισκευή όλων των υδραυλικών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων. Επίσης θα γίνει 

ση των υπηρεσιών καταγραφής, του γραφείου φρουράς και του 
χώρου αναμονής και ενημέρωσης. Τέλος, στον περιβάλλοντα χώρο θα γίνουν εργασίες διάστρωσης βιομηχανικού 

οχή Υπηρεσιών Σίτισης / Διατροφής (3) (ανοικτός διαγωνισμός για τα έτη 2020-2021). 
Παροχή Υπηρεσιών Σίτισης / Διατροφής στα Π.Κε.Κ. (Αμυγδαλέζας, Ταύρου, Κορίνθου, Δράμας,  Ξάνθης, Ορεστιάδας, 

ς αριθμός κρατουμένων αλλοδαπών, που εκτιμάται ότι θα σιτίζονται σε καθημερινή βάση,  

ΕΤΟΣ 2021 

Έργο ΙΖ) Πρόσληψη συνοριακών φυλάκων ορισμένου χρόνου για την φύλαξη και λειτουργία των Π.Κε.Κ. 
Πρόσληψη τετρακοσίων ογδόντα (480) συνοριακών φυλάκων ορισμένου χρόνου (διάρκειας 12 μηνών), οι οποίοι θα 
τοποθετηθούν αποκλειστικά στα Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών προκειμένου να εξασφαλιστεί η 

Σημειώνεται ότι το εν λόγω προσωπικό θα παρέχει υπηρεσίες που σχετίζονται με την φύλαξη και λειτουργία των 
Προ.Κε.Κ.Α. μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, τους ήτοι τρείς (3) μήνες μετά την πρόσληψη τους. 
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Εκπαίδευση τετρακοσίων ογδόντα (480) συνοριακών φυλάκων ορισμένου χρόνου, με σκοπό την βέλτιστη κατάρτιση 
αυτών και την αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων τους. Η διάρκεια της εκπαίδευσης θα είναι 3
λόγω έργο συμπεριλαμβάνεται τόσο η
χαρτί, κ.λπ.) όσο και το κόστος της διδασκαλίας.
 

- Έργο ΙΘ) Προμήθεια ατομικών εφοδίων και λοιπών ειδών για την κάλυψη των αναγκών των συνοριακών φυλάκων 
ορισμένου χρόνου. 
Προμήθεια των προβλεπόμενων ατομικών εφοδίων και λοιπών ειδών που απαιτείται να χορηγηθούν στους 
τετρακόσιους ογδόντα (480) συνοριακούς φύλακες ορισμένου χρόνου. 
 

- Έργο Κ) Κατασκευή Π.Κε.Κ. Αλλοδαπών στην ηπειρωτική χώρα.
Κατασκευή ενός Π.Κε.Κ. Αλλοδαπών στην ηπειρωτική 
περιλαμβάνει το έργο είναι:  διαμορφώσεις εδάφους, τοποθέτηση προκατασκευασμένων οικίσκων ή/και επισκευή 
υφιστάμενων κτηριακών εγκαταστάσεων, τοποθέτηση περιμετρικών περιφράξεων, διαχωρισμό πτερύ
πλήρη κατασκευή υποδομών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και σύνδεση με δίκτυα Ο.Κ.Ω. (ύδρευση, 
ρευματοδότηση, τηλεφωνία) για την  αυτονομία του κέντρου, κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου στο σύνολο των 
τμημάτων διαμονής, τοποθέτηση μεταλλικώ
θερμοσιφώνων-κλιματιστικών μηχανημάτων, πλήρης κατασκευή συστήματος κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης 
(CCTV) καθώς και κάθε άλλη εργασία απαιτηθεί για την πλήρη και ασφαλείς λειτουργία του Π.Κε.Κ. Αλλ
 

- Έργο ΚΑ) Πρόσληψη συνοριακών φυλάκων ορισμένου χρόνου για την φύλαξη και λειτουργία των Π.Κε.Κ.
Πρόσληψη εκατόν πενήντα (150) συνοριακών φυλάκων ορισμένου χρόνου (διάρκειας 12 μηνών), οι οποίοι θα 
τοποθετηθούν αποκλειστικά στα Προαναχωρησιακά Κέντ
προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική φύλαξη και η ομαλή λειτουργία αυτών.
Ειδικότητα η προτεινόμενη κατανομή ανά Υπηρεσία είναι η ακόλουθη:
 

 Π.Κε.Κ. 
 Αμυγδαλέζας
 Ταύρου 

 
Σημειώνεται ότι το εν λόγω προσωπικό θα παρέχει υπηρεσίες που σχετίζονται με την φύλαξη και λειτουργία των 
Προ.Κε.Κ.Α. μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, τους ήτοι τρείς (3) μήνες μετά την πρόσληψη τους.
 

- Έργο ΚΒ) Εκπαίδευση συνοριακών φυλάκων ορισμένου χρόνου
Εκπαίδευση εκατόν πενήντα (150) συνοριακών φυλάκων ορισμένου χρόνου, με σκοπό την βέλτιστη κατάρτιση αυτών 
και την αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων τους. Η διάρκεια της εκπαίδευσης θα είναι 3
έργο συμπεριλαμβάνεται τόσο η προμήθεια των απαιτούμενων συγγραμμάτων και αναλώσιμων (γραφική ύλη, χαρτί, 
κ.λπ.) όσο και το κόστος της διδασκαλίας.
 

- Έργο ΚΓ) Προμήθεια φυσιγγίων για την εκπαίδευση 150 συνοριακών φυλάκων ορισμένου χρόνου.
Προμήθεια 25.000 φυσιγγίων Νο 9mm*19mm για την εκπαίδευση των 150 συνοριακών φυλάκων ορισμένου στην 
χρήση πιστολιού και υποπολυβόλου ΜΡ
 
Έργο ΚΔ) Πρόσληψη προσωπικού, διαφόρων ειδικοτήτων, με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου για την εκπαίδευση 
150 συνοριακών φυλάκων ορισμένου.
Πρόσληψη προσωπικού, διαφόρων ειδικοτήτων, με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου για το χρονικό διάστημα που 
θα διαρκέσει η θεωρητική εκπαίδευση των 150 συνοριακών φυλάκων ορισμένου χρόνου στο Τμήμα Δοκίμων 
Αστυφυλάκων. Οι επιμέρους ειδικότητες είναι οι ακόλ
-Μάγειροι: 4 άτομα 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης – Τομέας Επιστροφών   

Εκπαίδευση τετρακοσίων ογδόντα (480) συνοριακών φυλάκων ορισμένου χρόνου, με σκοπό την βέλτιστη κατάρτιση 
αυτών και την αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων τους. Η διάρκεια της εκπαίδευσης θα είναι 3
λόγω έργο συμπεριλαμβάνεται τόσο η προμήθεια των απαιτούμενων συγγραμμάτων και αναλώσιμων (γραφική ύλη, 
χαρτί, κ.λπ.) όσο και το κόστος της διδασκαλίας. 

Έργο ΙΘ) Προμήθεια ατομικών εφοδίων και λοιπών ειδών για την κάλυψη των αναγκών των συνοριακών φυλάκων 

ροβλεπόμενων ατομικών εφοδίων και λοιπών ειδών που απαιτείται να χορηγηθούν στους 
τετρακόσιους ογδόντα (480) συνοριακούς φύλακες ορισμένου χρόνου.  

Έργο Κ) Κατασκευή Π.Κε.Κ. Αλλοδαπών στην ηπειρωτική χώρα. 
Κατασκευή ενός Π.Κε.Κ. Αλλοδαπών στην ηπειρωτική για την διαμονή έως (750) ατόμων. Οι κυριότερες εργασίες που 
περιλαμβάνει το έργο είναι:  διαμορφώσεις εδάφους, τοποθέτηση προκατασκευασμένων οικίσκων ή/και επισκευή 
υφιστάμενων κτηριακών εγκαταστάσεων, τοποθέτηση περιμετρικών περιφράξεων, διαχωρισμό πτερύ
πλήρη κατασκευή υποδομών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και σύνδεση με δίκτυα Ο.Κ.Ω. (ύδρευση, 
ρευματοδότηση, τηλεφωνία) για την  αυτονομία του κέντρου, κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου στο σύνολο των 
τμημάτων διαμονής, τοποθέτηση μεταλλικών κιγκλιδωμάτων, πλήρης κατασκευή συστήματος τηλεχειρισμού 

κλιματιστικών μηχανημάτων, πλήρης κατασκευή συστήματος κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης 
(CCTV) καθώς και κάθε άλλη εργασία απαιτηθεί για την πλήρη και ασφαλείς λειτουργία του Π.Κε.Κ. Αλλ

Έργο ΚΑ) Πρόσληψη συνοριακών φυλάκων ορισμένου χρόνου για την φύλαξη και λειτουργία των Π.Κε.Κ.
Πρόσληψη εκατόν πενήντα (150) συνοριακών φυλάκων ορισμένου χρόνου (διάρκειας 12 μηνών), οι οποίοι θα 
τοποθετηθούν αποκλειστικά στα Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών Αμυγδαλέζας και Ταύρου 
προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική φύλαξη και η ομαλή λειτουργία αυτών. 
Ειδικότητα η προτεινόμενη κατανομή ανά Υπηρεσία είναι η ακόλουθη: 

 Αριθμός συνοριακών φυλάκων 
ορισμένου χρόνου 

Αμυγδαλέζας  120 
 30 

Σημειώνεται ότι το εν λόγω προσωπικό θα παρέχει υπηρεσίες που σχετίζονται με την φύλαξη και λειτουργία των 
Προ.Κε.Κ.Α. μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, τους ήτοι τρείς (3) μήνες μετά την πρόσληψη τους.

συνοριακών φυλάκων ορισμένου χρόνου 
Εκπαίδευση εκατόν πενήντα (150) συνοριακών φυλάκων ορισμένου χρόνου, με σκοπό την βέλτιστη κατάρτιση αυτών 
και την αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων τους. Η διάρκεια της εκπαίδευσης θα είναι 3

υμπεριλαμβάνεται τόσο η προμήθεια των απαιτούμενων συγγραμμάτων και αναλώσιμων (γραφική ύλη, χαρτί, 
κ.λπ.) όσο και το κόστος της διδασκαλίας. 

Έργο ΚΓ) Προμήθεια φυσιγγίων για την εκπαίδευση 150 συνοριακών φυλάκων ορισμένου χρόνου.
ων Νο 9mm*19mm για την εκπαίδευση των 150 συνοριακών φυλάκων ορισμένου στην 

χρήση πιστολιού και υποπολυβόλου ΜΡ-5.  

Έργο ΚΔ) Πρόσληψη προσωπικού, διαφόρων ειδικοτήτων, με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου για την εκπαίδευση 
150 συνοριακών φυλάκων ορισμένου. 
Πρόσληψη προσωπικού, διαφόρων ειδικοτήτων, με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου για το χρονικό διάστημα που 
θα διαρκέσει η θεωρητική εκπαίδευση των 150 συνοριακών φυλάκων ορισμένου χρόνου στο Τμήμα Δοκίμων 
Αστυφυλάκων. Οι επιμέρους ειδικότητες είναι οι ακόλουθες: 
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Εκπαίδευση τετρακοσίων ογδόντα (480) συνοριακών φυλάκων ορισμένου χρόνου, με σκοπό την βέλτιστη κατάρτιση 
αυτών και την αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων τους. Η διάρκεια της εκπαίδευσης θα είναι 3-μηνη.Στο εν 

προμήθεια των απαιτούμενων συγγραμμάτων και αναλώσιμων (γραφική ύλη, 

Έργο ΙΘ) Προμήθεια ατομικών εφοδίων και λοιπών ειδών για την κάλυψη των αναγκών των συνοριακών φυλάκων 

ροβλεπόμενων ατομικών εφοδίων και λοιπών ειδών που απαιτείται να χορηγηθούν στους 

για την διαμονή έως (750) ατόμων. Οι κυριότερες εργασίες που 
περιλαμβάνει το έργο είναι:  διαμορφώσεις εδάφους, τοποθέτηση προκατασκευασμένων οικίσκων ή/και επισκευή 
υφιστάμενων κτηριακών εγκαταστάσεων, τοποθέτηση περιμετρικών περιφράξεων, διαχωρισμό πτερύγων διαμονής, 
πλήρη κατασκευή υποδομών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και σύνδεση με δίκτυα Ο.Κ.Ω. (ύδρευση, 
ρευματοδότηση, τηλεφωνία) για την  αυτονομία του κέντρου, κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου στο σύνολο των 

ν κιγκλιδωμάτων, πλήρης κατασκευή συστήματος τηλεχειρισμού 
κλιματιστικών μηχανημάτων, πλήρης κατασκευή συστήματος κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης 

(CCTV) καθώς και κάθε άλλη εργασία απαιτηθεί για την πλήρη και ασφαλείς λειτουργία του Π.Κε.Κ. Αλλοδαπών. 

Έργο ΚΑ) Πρόσληψη συνοριακών φυλάκων ορισμένου χρόνου για την φύλαξη και λειτουργία των Π.Κε.Κ. 
Πρόσληψη εκατόν πενήντα (150) συνοριακών φυλάκων ορισμένου χρόνου (διάρκειας 12 μηνών), οι οποίοι θα 

ρα Κράτησης Αλλοδαπών Αμυγδαλέζας και Ταύρου 

Αριθμός συνοριακών φυλάκων 

Σημειώνεται ότι το εν λόγω προσωπικό θα παρέχει υπηρεσίες που σχετίζονται με την φύλαξη και λειτουργία των 
Προ.Κε.Κ.Α. μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, τους ήτοι τρείς (3) μήνες μετά την πρόσληψη τους. 

Εκπαίδευση εκατόν πενήντα (150) συνοριακών φυλάκων ορισμένου χρόνου, με σκοπό την βέλτιστη κατάρτιση αυτών 
και την αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων τους. Η διάρκεια της εκπαίδευσης θα είναι 3-μηνη. Στο εν λόγω 

υμπεριλαμβάνεται τόσο η προμήθεια των απαιτούμενων συγγραμμάτων και αναλώσιμων (γραφική ύλη, χαρτί, 

Έργο ΚΓ) Προμήθεια φυσιγγίων για την εκπαίδευση 150 συνοριακών φυλάκων ορισμένου χρόνου. 
ων Νο 9mm*19mm για την εκπαίδευση των 150 συνοριακών φυλάκων ορισμένου στην 

Έργο ΚΔ) Πρόσληψη προσωπικού, διαφόρων ειδικοτήτων, με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου για την εκπαίδευση 

Πρόσληψη προσωπικού, διαφόρων ειδικοτήτων, με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου για το χρονικό διάστημα που 
θα διαρκέσει η θεωρητική εκπαίδευση των 150 συνοριακών φυλάκων ορισμένου χρόνου στο Τμήμα Δοκίμων 

ΑΔΑ: 6ΜΜ446ΜΤΛΒ-ΩΤΝ
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-Τραπεζοκόμοι: 4 άτομα 
-Λαντζιέρες – λαντζιέρηδες: 4 άτομα 
-καθαριστές -καθαρίστριες: 3 άτομα 
 

- Έργο ΚΕ) Προμήθεια υγειονομικού –
μυοκτονίας για την εκπαίδευση 150 συνοριακών φυλάκων ορισμένου χρόνου.
Θα πραγματοποιηθούν τα ακόλουθα:
-προμήθεια του απαιτούμενου υγειονομικού υλικού (μάσκες, γάντια, αντισηπτικά, κ.λπ.) που απαιτούνται για την 
λήψη μέτρων για των περιορισμό της διασποράς του 
Συνοριακών Φυλάκων Ορισμένου Χρόνου καθώς και του απαιτούμενου φαρμακευτικού υλικού για την 
πραγματοποίηση της εκπαίδευσης. 
-παροχή υπηρεσιών απολύμανσης - 
Αστυφυλάκων που θα πραγματοποιηθεί η εκπαίδευση για την αποφυγή διασποράς του COVID
μεταδοτικών ασθενειών. 

 
Η Πράξη στοχεύει στην επίτευξη των παρακάτω 
 

ΚΩΔ. 
ΔΕΙΚΤΗ 

ΔΕΙΚΤΗΣ

1 
Αριθμός παράτυπων υπηκόων ανά 

Κέντρο, υπηκοότητα, ηλικία και φύλο 
Τρίτων Χωρών που θα διαμείνουν στα 

Π.Κε.Κ.
2 Μέσος χρόνος κράτησης παράτυπων 

μεταναστών
3 Αριθμός προσωπικού που απασχολείται 

για την ομαλή λειτουργία των Π.Κε.Κ.
4 Αριθμός Π.Κε.Κ.

Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης – Τομέας Επιστροφών   

 
 

– φαρμακευτικού υλικού και παροχή υπηρεσιών απολύμανσης 
150 συνοριακών φυλάκων ορισμένου χρόνου. 

Θα πραγματοποιηθούν τα ακόλουθα: 
προμήθεια του απαιτούμενου υγειονομικού υλικού (μάσκες, γάντια, αντισηπτικά, κ.λπ.) που απαιτούνται για την 

λήψη μέτρων για των περιορισμό της διασποράς του COVID-19 κατά την διάρκεια της εκπαίδευσης των 150 
Συνοριακών Φυλάκων Ορισμένου Χρόνου καθώς και του απαιτούμενου φαρμακευτικού υλικού για την 

 απεντόμωσης και μυοκτονίας εντός των εγκαταστάσεων του Τμήματος Δοκίμων 
Αστυφυλάκων που θα πραγματοποιηθεί η εκπαίδευση για την αποφυγή διασποράς του COVID

στοχεύει στην επίτευξη των παρακάτω ειδικών δεικτών:  

ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

Αριθμός παράτυπων υπηκόων ανά 
Κέντρο, υπηκοότητα, ηλικία και φύλο 
Τρίτων Χωρών που θα διαμείνουν στα 

Π.Κε.Κ. 
Αριθμός 

ρόνος κράτησης παράτυπων 
μεταναστών Αριθμός 

Αριθμός προσωπικού που απασχολείται 
για την ομαλή λειτουργία των Π.Κε.Κ. Αριθμός 

Αριθμός Π.Κε.Κ. Αριθμός 

- 11 - 

φαρμακευτικού υλικού και παροχή υπηρεσιών απολύμανσης - απεντόμωσης και 

προμήθεια του απαιτούμενου υγειονομικού υλικού (μάσκες, γάντια, αντισηπτικά, κ.λπ.) που απαιτούνται για την 
εια της εκπαίδευσης των 150 

Συνοριακών Φυλάκων Ορισμένου Χρόνου καθώς και του απαιτούμενου φαρμακευτικού υλικού για την 

απεντόμωσης και μυοκτονίας εντός των εγκαταστάσεων του Τμήματος Δοκίμων 
Αστυφυλάκων που θα πραγματοποιηθεί η εκπαίδευση για την αποφυγή διασποράς του COVID-19 και λοιπών 

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 

2.377 το χρόνο 

6 μήνες 

430 το χρόνο 
8 
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Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 
Κωδ. 
ΟΠΣ 

(MIS) 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ 

1 
ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ 
Π.ΚΕ.Κ. ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ 

5002787 ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 79
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ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ Η ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ  

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΝΩΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
ΠΡΑΠΟΣΟ ΠΟΣΟΣΤΟ 

9.398.567,98 €  59.548.925,99€  75% ως ανωτέρω

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
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ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
ΡΑΞΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 
ΠΡΑΞΗΣ  

ως ανωτέρω ως ανωτέρω 

 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 
 ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ 

ΑΔΑ: 6ΜΜ446ΜΤΛΒ-ΩΤΝ
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