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Θέμα:  Απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών για τον σχεδιασμό καμπάνιας ενημέρωσης σε χώρες 

προέλευσης για την μείωση - αποτροπή παράτυπων μεταναστευτικών ροών  του Υπουργείου 
Μετανάστευσης & Ασύλου.  

 
ΑΠΟΦΑΣΗ 

 
Η Υπηρεσιακή Γραμματέας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου 

 

Έχοντας υπόψη, όπως ισχύουν: 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 66 και 68 του ν.4270/2014 (Α΄ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 

εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

2. Τις διατάξεις του ν.4375/2016 (Α΄ 51), «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». 

3. Τις διατάξεις του ν.4412/2016 (Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

4. Τις διατάξεις του ν.4587/2018 (Α΄ 218), «Επείγουσες Ρυθμίσεις Αρμοδιότητας Υπουργείου 

Μεταναστευτικής Πολιτικής και άλλες διατάξεις». 

5. Τις διατάξεις των άρθρων 18, 19 και 35 του ν. 4622/2019 ν.4622/2019 (Α΄ 133) «Επιτελικό Κράτος: 

οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής 

δημόσιας διοίκησης», σύμφωνα με τις οποίες η αποστολή της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης που είναι η 

εκτέλεση και διαφύλαξη των επιταγών του Συντάγματος και των νόμων, η προστασία του δημοσίου 

συμφέροντος, η μέριμνα για την παροχή ποιοτικών δημοσίων υπηρεσιών στην κοινωνία και η εν γένει 

προστασία της ισότητας, της δικαιοσύνης και της κοινωνικής αλληλεγγύης, οι αρχές της καλής 

διακυβέρνησης και της χρηστής διοίκησης, καθώς και οι γενικές αρχές για τη διαχείριση των 

οικονομικών του Δημοσίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του ν. 4270/2014 όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

6. Τις διατάξεις του ν.4623/2019 (Α΄ 134) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την 

ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα». 
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7. Τις διατάξεις 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 ”. 

8. Τις διατάξεις του ν.4762/2020 (Α΄ 251) «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 

2021». 

9. Το π.δ.80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 

10. Το π.δ.123/2016 (Α΄ 208) περί σύστασης Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής. 

11. Το π.δ.81/2019 (Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και 

καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους- Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων». 

12. Το π.δ.84/2019 (Α΄ 123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών / 

Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείου». 

13. Το π.δ.4/2020 (Α΄ 4) «Σύσταση Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου, καθορισμός των 

αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων». 

14. Το π.δ.6/2020 (Α΄ 5) «Διορισμός Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού». 

15. Το π.δ.9/2020 (Α΄ 10) «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ των Υπουργείων 

Προστασίας του Πολίτη και Μετανάστευσης και Ασύλου». 

16. Το π.δ.18/2020 (Α΄ 34) «Μετονομασία και σύσταση Γενικών και Ειδικών Γραμματέων στο Υπουργείο 

Μετανάστευσης και Ασύλου». 

17. Το π.δ.106/2020 (Α΄ 255) «Οργανισμός Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου». 

18. Την 2/58493/ΔΠΓΚ/31.07.2018 (Β΄ 3240) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών 

«Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση Κρατικού Προϋπολογισμού».  

19. Την με αριθ.2/31040/ΔΠΓΚ/29.07.2020 (Β΄ 3217) Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών 

«Τροποποίηση της 2/58493/ΔΠΓΚ/31.07.2018 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών 

«Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του Κρατικού Προϋπολογισμού» (Β΄3240)». 

20. Την με αριθ.ΤΤ.12208/16.10.2020 Απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου “Διορισμός 

Υπηρεσιακής Γραμματέως στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου” ( ΦΕΚ 876 Υ.Ο.Δ.Δ)”. 

21. Την με αριθ.15278/16.12.2020 (ΑΔΑ:ΨΟ2Ρ46ΜΔΨΟ-Ζ1Χ) Απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης 

και Ασύλου με θέμα «Κατανομή πιστώσεων τακτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτος 2021 των 

Ειδικών Φορέων 1055-101 (Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και 

Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου 

Μετανάστευσης και Ασύλου), 1055-202 (Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής), 1055-203 

(Γενική Γραμματεία Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο), 1055-204 (Ειδική Γραμματεία Προστασίας 

Ασυνόδευτων Ανηλίκων), 1055-205 (Ειδική Γραμματεία Συντονισμού Εμπλεκόμενων Φορέων) και 1055-

501 (Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, οι οποίες 

υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματεία ή 

λειτουργούν στο Υπουργείο) του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου σε αναλυτικούς λογαριασμούς 

εξόδων». 

22. Την με αρ.πρωτ.3828/10.03.2021 Απόφαση “Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθμ.204/08-

01-2021 Απόφασης της Υπηρεσιακής Γραμματέως Τοποθέτηση υπαλλήλων στις οργανικές μονάδες του 

Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου (ΑΔΑ: Ω0ΔΨ46ΜΔΨΟ-ΒΒΚ), (ΑΔΑ: ΩΔΤΨ46ΜΔΨΟ-0ΥΨ)”. 

23. Την με αρ.πρωτ.3830/10.03.2021 Απόφαση “Τροποποίηση και αντικατάσταση των 

υπ’αριθ.Πρωτ.206/08.01.2021 Τοποθέτηση Προϊσταμένων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης και Διεύθυνσης 

στις οργανικές μονάδες του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου (ΑΔΑ: 64Μ146ΜΔΨΟ-20Μ) και υπ’ 

αριθ. Πρωτ. οικ. 207/08-01-2021 Τοποθέτηση Προϊσταμένων επιπέδου Τμήματος στις οργανικές 

μονάδες του Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου (ΑΔΑ: ΩΗΘΕ46ΜΔΨΟ-3ΨΡ) Αποφάσεων της 

Υπηρεσιακής Γραμματέως (ΑΔΑ: ΨΙΗ046ΜΔΨΟ-ΔΘ4)”. 
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24. Τον υπό στοιχεία Α032/10.05.2021 και με αρ.πρωτ.43/10.05.2021 Φάκελο Αιτήματος του Τμήματος 

Προγραμματισμού Προμηθειών που αφορά το σχεδιασμό καμπάνιας ενημέρωσης σε χώρες προέλευσης 

για τη μείωση - αποτροπή παράτυπων μεταναστευτικών ροών. 

25. Το με αρ.πρωτ.23469/25.05.2021 (ΑΔΑΜ 21REQ008658862) Πρωτογενές Αίτημα παροχής υπηρεσιών 

για το σχεδιασμό καμπάνιας ενημέρωσης σε χώρες προέλευσης για τη μείωση - αποτροπή παράτυπων 

μεταναστευτικών ροών. 

26. Την με αρ.πρωτ.31005/28.05.2021  (ΑΔΑ: 9ΙΕΞ46ΜΔΨΟ-Δ02, ΑΔΑΜ: 21REQ008682337 2021-05-28) 

Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, με α/α Βιβλίου Εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής 36514, ύψους 

24.514,80€, σε βάρος των πιστώσεων του Ειδικού Φορέα 1055-101 «Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών 

Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και 

Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλο», του ΑΛΕ 2420906001 «Έξοδα 

προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων», του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2021 

του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. 

27. Τις κατωτέρω υποβληθείσες, κατά αύξουσα σειρά κόστους, οικονομικές προσφορές: 

α/α 
Αρ.πρωτ. 

Οικ. προσφοράς 
Επωνυμία προσφέροντος 

Ποσό σε ευρώ 
(χωρίς/με ΦΠΑ) 

1 39279/02.06.2021 WEARERECIPE A.E 19.750,00€/24.490,00€ 

2 44095/03.06.2021 ΣΠΙΚ ΑΠ. Ι.Κ.Ε 19.770,00€/24.514,80€ 

3 49419/07.06.2021 PRODIGI O.E 19.770,00€/24.514,80€ 
 

Αποφασίζουμε 

 

1. Την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών για τον σχεδιασμό καμπάνιας ενημέρωσης σε χώρες 

προέλευσης για την μείωση - αποτροπή παράτυπων μεταναστευτικών ροών  του Υπουργείου 

Μετανάστευσης & Ασύλου, συνολικού ποσού, δεκαεννέα χιλιάδων επτακοσίων πενήντα ευρώ 

(19.750,00€) άνευ ΦΠΑ, ήτοι είκοσι τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα ευρώ  (24.490,00€) 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%), στην εταιρεία «WEARERECIPE A.E» (ΑΦΜ: 801304646, ΔΟΥ ΦΑΕ 

Αθηνών, Μιλτιάδου 13, Χαλάνδρι, Τ.Κ 15 232, 210-6899500, info@wearerecipe.gr) βάσει της με 

αρ.πρωτ.39279/02-06-2021 προσφοράς και του συνημμένου στην παρούσα, παραρτήματος. 

 

2. Η προκαλούμενη, από την ανωτέρω ανάθεση, δαπάνη, θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού 

εξόδων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου του ΑΛΕ 2420906001 «Έξοδα προβολής, 

διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων», του Ειδικού Φορέα 1055-101 «Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών 

Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και 

Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου»», του προϋπολογισμού εξόδων 

οικονομικού έτους 2021, βάσει της με αρ.πρωτ.31005/28.05.2021 (ΑΔΑ: 9ΙΕΞ46ΜΔΨΟ-Δ02, ΑΔΑΜ: 

21REQ008682337 2021-05-28) Απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, με α/α Βιβλίου Εγκρίσεων & Εντολών 

Πληρωμής 36514. 

 

3. Την ανάδοχο εταιρεία  θα βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Ιδίως βαρύνεται με τις 

ακόλουθες κρατήσεις:  

Κράτηση 0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ), επί της αξίας 

πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης, 

σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.3 του ν.4013/2011 (Α  ́204) όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 

375 του ν.4412/2016 (Α  ́147) και το άρθ.44 του ν.4605/2019 (Α  ́55).  
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Η ως άνω κράτηση υπέρ της ΕΑΑΔΗΣΥ υπάγεται σε χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου σε ποσοστό 20% 

επί του χαρτοσήμου, σύμφωνα με το άρθρο 7 της ΥΑ 5143/5.12.2014 (Β' 3335/11.12.2014).  

Κράτηση 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), επί της αξίας πληρωμής 

προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης, σύμφωνα με το 

άρθρο 350 παρ. 3 του ν.4412/2016 και την ΚΥΑ 1191/14.03.2017 (Β  ́969/22.03.2017).  

Η ως άνω κράτηση υπέρ της ΑΕΠΠ, υπάγεται σε χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου σε ποσοστό 20% επί 

του χαρτοσήμου, σύμφωνα με το άρθρο 6 της ΚΥΑ 1191/14.03.2017 (Β  ́969/22.03.2017).  

Παρακράτηση φόρου εισοδήματος (8% για την παροχή υπηρεσιών) επί της καθαρής αξίας του 

τιμολογίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 του ν.2198/1994 (Α  ́43) όπως συμπληρώθηκε με το 

άρθρο 64 του ν.4172/2013 (Α  ́167).  

Με κάθε πληρωμή, πέρα των ανωτέρω, θα γίνονται οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία 

κρατήσεις, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά στην παρούσα. Ο ΦΠΑ βαρύνει το Υπουργείο 

Μετανάστευσης & Ασύλου. 

 

4. Ο νόμιμος εκπρόσωπος της Αναδόχου εταιρείας, καλείται όπως προσέλθει άμεσα στα Γραφεία της 

Διεύθυνσης Προμηθειών και Λειτουργικής Μέριμνας (Λ. Θηβών 196-198, Αγ. Ι. Ρέντης, Τ.Κ 182 33, 3ός 

όροφος, Γραφείο 314) για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 

 

4.Η παραλαβή της παρεχόμενης υπηρεσίας θα πραγματοποιηθεί από την Επιτροπή που ορίστηκε με την 

3273/01.03.2021 (ΑΔΑ 6ΞΩΣ46ΜΔΨΟ-ΨΤΝ) Απόφαση.  

                         
 
  Η Υπηρεσιακή Γραμματέας 

 
  Δρ. Φωτεινή Τ. Κουλούρη 
 
  
                                  
Κοινοποίηση : 
1.«WEARERECIPE A.E». ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ - ΜΑΡΚΕΤΙΝΚ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.  
(Email: info@wearerecipe.gr). 
2. «ΣΠΙΚ ΑΠ. Ι.Κ.Ε.». ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.  
(Email: info@speak-up.gr). 
3. «PRODIGI 0.E.». Α. ΠΕΪΝΙΡΤΖΗ – Α. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ Ο.Ε. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ.   
(Email: anna@prodigi.gr). 
Εσωτερική διανομή: 
1. Γραφείο Υπουργού 
2. Γραφείο Υφυπουργού 
3. Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέως 
4. Γενική Διευθύντρια Δ/κών & Οικ. Υπηρεσιών 

5. Δ/νση Προμηθειών και Λειτουργικής Μέριμνας 
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                                                             ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 
Η παρεχόμενη υπηρεσία αφορά το σχεδιασμό καμπάνιας ενημέρωσης σε χώρες προέλευσης για τη μείωση 
– αποτροπή παράτυπων μεταναστευτικών ροών προκειμένου να ενισχυθεί η υφιστάμενη πολιτική του 
Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου σε ότι αφορά την ενημέρωση δυνάμει μεταναστών στις κυριότερες 
χώρες προέλευσης σχετικά με τη νέα διαδικασία χορήγησης Ασύλου (ν. 4636/2019, ν. 4686/2020) στην 
Ελλάδα αλλά και να αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες της χώρας μας στο να διαχειριστεί τους χιλιάδες 
παράτυπα εισερχόμενους μετανάστες.  
 
Ο εν λόγω σχεδιασμός περιλαμβάνει δημιουργικά για τις καμπάνιες σε τρεις γλώσσες (Αγγλικά, 
Αφγανικά/Ντάρι, Παστούν), ήτοι: 
 

 Key Visual καμπάνιας 

 Καταχωρήσεις για μέσα του Αφγανιστάν: πέντε  (5) επιλογές στις τρείς (3) γλώσσες -  για εφημερίδες 
και ιστοσελίδες 

 Τρία (3) Βίντεο στα Αφγανικά/Ντάρι, με προσαρμογές για Youtube και Viber 

 Πέντε (5) βασικά Banners με πέντε (5) προσαρμογές διαστάσεων ανά banner. 
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