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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ) ιδρύθηκε το 1951 και είναι ο κορυφαίος 
διακυβερνητικός οργανισμός στον τομέα της μετανάστευσης,  με 165 κράτη-μέλη, 8 χώρες που 
κατέχουν το καθεστώς του παρατηρητή και γραφεία σε περισσότερες από 100 χώρες σε όλο τον 
κόσμο. Ο ΔΟΜ είναι αφοσιωμένος στη διαχείριση της μετανάστευσης με ανθρώπινους όρους και 
λειτουργικό τρόπο, ώστε να ωφελούνται τόσο οι μετανάστες όσο και οι κοινωνίες υποδοχής, στην 
προώθηση της διεθνούς συνεργασίας σε θέματα μετανάστευσης, στην έρευνα για πρακτικές λύσεις 
στα προβλήματα της μετανάστευσης, καθώς και στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στους 
μετανάστες που έχουν ανάγκη, συμπεριλαμβανομένων των προσφύγων και των εσωτερικά 
εκτοπισμένων ατόμων. 
 
Στο πλαίσιο του προγράμματος “Providing Education and Immediate Accommodation to migrant 
children in Greece” το οποίο χρηματοδοτείται από το τμήμα Μετανάστευσης & Εσωτερικών 
Υποθέσεων της Ευρωπαικής Επιτροπής (DG Home), ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης – 
Γραφείο Ελλάδος, με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ενδιαφέρεται για την: 
«Μίσθωση Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων για την Φιλοξενία Ασυνόδευτων Ανηλίκων άνω των 
16 ετών», τα οποία πρόκειται να λειτουργήσουν για πέντε (5) μήνες. Σημειώνεται ότι εξετάζεται το 
ενδεχόμενο με τη λήξη της περιόδου αυτής, όλες οι σχετικές μισθώσεις εποπτευόμενων  
διαμερισμάτων να ανανεωθούν για ένα (1) έτος κάτω από διαφορετικό χρηματοδοτικό πλαίσιο. 
 
Τα εν λόγω διαμερίσματα θα μισθωθούν από το Διεθνή Οργανισμός Μετανάστευσης ενώ η 
λειτουργία του διαμερίσματος θα ανατεθεί σε φορείς οι οποίοι θα λειτουργούν υπό το γενικό 
συντονισμό της UNICEF.  Οι εν λόγω φορείς μέσω διεπιστημονικής ομάδας, η οποία απαρτίζεται από 
κοινωνικό λειτουργό, ψυχολόγο και φροντιστές θα αναλάβουν τη παροχή ψυχοκοινωνικής 
υποστήριξης και υπηρεσίες για τη σταδιακή  αυτονόμησή των ασυνόδευτων ανηλίκων.  
 
Πιο συγκεκριμένα, η γεωγραφική κατανομή των διαμερισμάτων θα πραγματοποιηθεί ως ακολούθως: 
 

Νομός Αριθμός εποπτευόμενων διαμερισμάτων 

Δήμοι στη Περιφέρεια Αττικής 30  

Δήμοι στη Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας  10 

Δήμοι στη Περιφέρεια Ηπείρου  5 
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Προτεραιότητα στην επιλογή εποπτευόμενων διαμερισμάτων θα δοθεί στους παρακάτω δήμους: 
 
Περιφέρεια Αττικής 

Δήμοι: Αγίου Δημητρίου, Αγίας Παρασκευής, Αιγάλεω, Αλίμου, Αθηναίων, Χαλανδρίου, Δάφνης-Υμηττού, 
Ελληνικού-Αργυρούπολης, Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, Φιλοθέης-Ψυχικού, Γαλατσίου, Γλυφάδας, Χαϊδαρίου, 
Ηλιούπολης, Ηρακλείου, Καισαριανής, Καλλιθέας, Κηφισιάς, Λυκόβρυσης-Πεύκης, Μοσχάτου-Ταύρου, Νέας 
Ιωνίας, Νέας Σμύρνης, Παλαιού Φαλήρου, Παπάγου-Χολαργού, Περάματος, Περιστερίου, Πετρούπολης, 
Πειραιά, Βριλησσίων, Βύρωνα, Ζωγράφου. 

 
 
 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας  

Δήμοι: Αμπελόκηπων-Μενεμένης, Αλεξάνδρειας, Αλμωπίας, Αριστοτέλη, Καλαμαριάς, Νεάπολης-Συκεών, 
Ωραιοκάστρου, Παύλου Μελά, Πυλαίας-Χορτιάτη, Θέρμης, Θεσσαλονίκης. 

 
 
Περιφέρεια Ηπείρου 

Δήμοι: Ιωαννιτών, Δωδώνης. 

 
Οι διαμένοντες στα διαμερίσματα αυτά θα είναι ασυνόδευτοι ανήλικοι, πολίτες τρίτων χωρών ή 
ανιθαγενείς, ηλικίας κάτω των 18 ετών, οι οποίοι φθάνουν στην Ελλάδα χωρίς να συνοδεύονται από 
πρόσωπα που ασκούν, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, τη γονική τους μέριμνα ή την 
επιμέλειά τους ή χωρίς να συνοδεύονται από ενήλικο συγγενή που ασκεί στην πράξη τη φροντίδα 
τους και για όσο χρόνο η άσκηση των καθηκόντων αυτών δεν έχει ανατεθεί σε κάποιο άλλο 
πρόσωπο, σύμφωνα με το νόμο. Στον ορισμό αυτό περιλαμβάνεται και οι ανήλικοι που παύουν να 
συνοδεύονται μετά την είσοδό του στην Ελλάδα (Ν. 4540/2018).  
 
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΗΜΙΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ 
 
Βασικός στόχος της λειτουργίας των Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων είναι η υποστήριξη των 
ασυνόδευτων ανηλίκων - άνω των 16 ετών- σε κατάλληλο πλαίσιο εξατομικευμένης φροντίδας και 
προστασίας, σύμφωνα με τις ικανότητες και δεξιότητες αυτών και λαμβάνοντας υπόψη τις 
αναπτυξιακές τους ανάγκες. Περαιτέρω, μέσω του συγκεκριμένου εναλλακτικού μοντέλου 
φιλοξενίας προωθείται η υποστήριξη και ενδυνάμωση των ασυνόδευτων εφήβων για τη μετάβαση 
στην ενηλικίωση, η χάραξη στόχων, η σταδιακή ένταξή τους στην τοπική κοινωνία και στην αγορά 
εργασίας, η ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και της δυνατότητας αυτοσυντήρησης, η ανάπτυξη 
δεξιοτήτων, η ενίσχυση της ικανότητας λήψης αποφάσεων και της ικανότητας των ανηλίκων να 
ανθίστανται στις δυσκολίες, να αναπτύσσουν την προσωπικότητα και τις ιδιαίτερες ικανότητές τους.  
 
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
Το κάθε διαμέρισμα πρέπει να έχει εμβαδό το ελάχιστο 70 m2 χώρων κύριας χρήσης (εξαιρουμένων 
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των κλιμακοστασίων, ανελκυστήρων, πλατύσκαλων, κοινόχρηστων διαδρόμων και μπαλκονιών) και 
θα πρέπει να διαθέτει τις απαραίτητες κτιριακές και λειτουργικές προδιαγραφές, όπως αυτές 
αναλύονται παρακάτω: 
 
Το εποπτευόμενο διαμέρισμα που λειτουργεί για τη φιλοξενία ανηλίκων θα πρέπει να έχει ανεγερθεί 
με οικοδομική άδεια ως κατοικία ή να είναι νομίμως υφιστάμενο κατά την κείμενη νομοθεσία και 
ειδικότερα:  
 
α. να πληροί τα προβλεπόμενα στον ισχύοντα ‘‘Κανονισμό Πυροπροστασίας Κτιρίων’’ 
 
β. να πληροί τις κατά τη σχετική νομοθεσία προδιαγραφές επαρκούς φυσικού/τεχνικού φωτισμού 
και αερισμού . 
 
γ. να διαθέτει κατάλληλο απορροφητικό σύστημα για την απαγωγή αερίων και οσμών . 
 
δ. να διαθέτει επαρκή θέρμανση των χώρων λειτουργίας. Σε περίπτωση απουσίας κεντρικής 
θέρμανσης ή κλιματισμού, να εξασφαλίζεται εναλλακτικά άλλος τρόπος ασφαλούς θέρμανσης και 
κλιματισμού του διαμερίσματος.  
 
ε. να πληροί τις υγειονομικές προδιαγραφές όπως αυτές προκύπτουν από τις ισχύουσες υγειονομικές 
διατάξεις και ιδίως:  
- διαθέτει επαρκή παροχή νερού κατάλληλου για ανθρώπινη κατανάλωση σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία (εξαιρούνται γεωγραφικές περιοχές όπου το δίκτυο παροχής νερού δε διαθέτει πόσιμο 
νερό)  
- διαθέτει σύνδεση με το αποχετευτικό δίκτυο ή σε άλλη περίπτωση τα υγρά απόβλητα 
απομακρύνονται με υγιεινό και περιβαλλοντικά αποδεκτό τρόπο, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική 
και κοινοτική νομοθεσία, ώστε να μην αποτελούν πηγή ρύπανσης, άμεσα ή έμμεσα  
- να γίνεται συλλογή και αποκομιδή απορριμμάτων με τις μεθόδους και τα μέσα που προβλέπονται 
από την κείμενη νομοθεσία  
Το κάθε εποπτευόμενο διαμέρισμα πρέπει να διαθέτει επαρκή σημεία παροχής ηλεκτρικού ρεύματος 
(πρίζες) σε όλους τους χώρους του και να διαθέτει σύστημα θέρμανσης του νερού (πχ. ηλιακό ή 
ηλεκτρικό θερμοσίφωνα). 
 
στ. να διαθέτει πόρτες και παράθυρα που να ασφαλίζουν με κατάλληλες κλειδαριές. 
 
ζ. να διαθέτει προστατευτικά κάγκελα στα μπαλκόνια ύψους τουλάχιστον 1.10μ. 
 
Επιπλέον τα εποπτευόμενα διαμερίσματα που θα χρησιμοποιηθούν για το σκοπό της ημιαυτόνομης 
διαβίωσης, πρέπει να διαθέτουν κατ’ ελάχιστον τους παρακάτω χώρους. Σε περίπτωση που δεν 
πληρούνται κάποια από τα παρακάτω, ο ΔΟΜ διατηρεί το δικαίωμα να αναδιαμορφώσει κάποιους 
χώρους ώστε να ανταποκρίνονται στις αναφερόμενες απαιτήσεις. 
 
α. ανεξάρτητη είσοδο. 
 
β. κατ’ελάχιστον δύο υπνοδωμάτια με χώρο ικανό να φιλοξενούνται συνολικά 4 ασυνόδευτοι 
ανήλικοι (όχι περισσότεροι από 2 σε κάθε δωμάτιο).  
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γ. κατάλληλο χώρο κουζίνας. 
 
δ. καθιστικό, τραπεζαρία ικανά για 4 άτομα. 
 
ε. Σαλόνι. 
 
στ. Ανεξάρτητο χώρο υγιεινής (WC/ντους/νιπτήρας) . 
 
ζ. χώρο για πλυντήριο. 
 
η. χώρο για γραφεία ανάλογα με τον αριθμό των ατόμων που φιλοξενούνται στο διαμέρισμα. 
 
Στη βάση των τεχνικών προδιαγραφών (βλ. ανωτέρω), η στέγαση των ασυνόδευτων ανήλικων 
παρέχεται σε επαρκείς και κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους (ιδιωτικές οικίες που συνιστούν 
οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία) με ξεχωριστή κλίνη για κάθε ασυνόδευτο ανήλικο.  
 
Ο ΔΟΜ αναλαμβάνει όλα τα λειτουργικά έξοδα του διαμερίσματος, όπως την πληρωμή του ενοικίου, 
την πληρωμή των παγίων εξόδων (λογαριασμοί ηλεκτροδότησης, ύδρευσης και αποχετεύσεως, 
σύνδεσης στο Διαδίκτυο), τις κοινόχρηστες δαπάνες που βαρύνουν το διαμέρισμα (δαπάνες 
λειτουργίας και συντήρησης κεντρικής ή και αυτόνομης θέρμανσης, λειτουργίας ανελκυστήρα κλπ.), 
τα πάγια έξοδα λειτουργίας και συντήρησης του διαμερίσματος, τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό καθώς 
και την αποκατάσταση των ζημιών, φθορών και βλαβών που προκαλούνται στο διαμέρισμα, στις 
εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό του με υπαιτιότητα των διαμενόντων. Φορείς εποπτευόμενοι από 
τον ΔΟΜ θα αναλάβουν τη τήρηση του εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας, καθώς και όλα τα 
επιμέρους θέματα αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των εποπτευόμενων διαμερισμάτων, 
ιδίως:  
 
α. Τις γενικές αρχές λειτουργίας των εποπτευόμενων διαμερισμάτων . 
β. Το απασχολούμενο προσωπικό. 
γ. Τις διαδικασίες διοικητικής και οικονομικής οργάνωσης των εποπτευόμενων διαμερισμάτων . 
δ. Την εσωτερική οργάνωση, τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του προσωπικού και των 
εθελοντών . 
ε. Τις παρεχόμενες υπηρεσίες καθώς και τη μεθοδολογία οργάνωσης της παροχής αυτών των 
υπηρεσιών . 
στ. Τη διασύνδεση των φιλοξενούμενων με τρίτους φορείς ή υπηρεσίες παροχής υπηρεσιών, 
κοινωνικής προστασίας και ένταξης . 
ζ. Τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των φιλοξενούμενων. 
 η. Το περιεχόμενο και τις διαδικασίες τήρησης αρχείου φιλοξενούμενων (σε έντυπη ή και σε 
ηλεκτρονική μορφή) και των ατομικών φακέλων των φιλοξενούμενων . 
ι. Τις διαδικασίες υλοποίησης της παρεχόμενης φιλοξενίας, ήτοι τις διαδικασίες εισαγωγής κι 
ένταξης, διαμονής και ολοκλήρωσης της παρεχόμενης φιλοξενίας. 
ια. Τις διαδικασίες διαχείρισης περιστατικών παραβίασης των όρων φιλοξενίας . 
ιβ. Τα πρότυπα, έντυπα και δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ορθή διεκπεραίωση των ως άνω 
διαδικασιών και την εύρυθμη λειτουργία και οργάνωση των διαμερισμάτων, όπως το Ατομικό Σχέδιο 
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Δράσης που τηρείται για κάθε φιλοξενούμενο, το Συμφωνητικό Φιλοξενίας, το Έντυπο παραπόνων 
κ.ο.κ.  
ιγ. Τον Κώδικα Δεοντολογίας του προσωπικού και την Πολιτική Παιδικής Προστασίας του φορέα. 
 
 
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 
 
Ο ΔΟΜ δεν μπορεί να λειτουργεί  περισσότερα των τριών (3) εποπτευόμενων διαμερισμάτων επί του 
ιδίου συγκροτήματος διηρημένων οριζόντιων ιδιοκτησιών (πολυκατοικία). Σε περίπτωση που σε ένα 
συγκρότημα διηρημένων οριζόντιων κατοικιών (πολυκατοικία) συνολικά υφίστανται μέχρι και τρεις 
(3) ιδιωτικές κατοικίες (διαμερίσματα), δεν είναι δυνατό να λειτουργήσουν όλες ως εποπτευόμενα 
διαμερίσματα.  
Υπόγειες ή ημιυπόγειες κατοικίες (διαμερίσματα) δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως 
εποπτευόμενα διαμερίσματα για τη φιλοξενία ασυνόδευτων ανηλίκων.  
Κατά τη διαδικασία εξεύρεσης και επιλογής κατάλληλων διαμερισμάτων, ειδική μέριμνα λαμβάνεται 
από το φορέα λειτουργίας για την εξασφάλιση της εγγύτητας μεταξύ των διαμερισμάτων της ίδιας 
Μονάδας. Τα εποπτευόμενα διαμερίσματα θα πρέπει να βρίσκονται σε οικιστικές περιοχές, κατά 
προτίμηση εντός πόλεων, κοντά σε σημεία με ευκολία πρόσβασης στα μέσα μαζικής μεταφοράς, σε 
μονάδα, σε κέντρο υγείας και σε κέντρα ημέρας με πολλαπλές βασικές υπηρεσίες. 

 
Στο πλαίσιο αυτό, οι δυνητικοί δικαιούχοι θα πρέπει στην πρότασή τους να περιγράψουν 

αναλυτικά:  
 
 Την περιοχή, την οδό και τον όροφο που βρίσκεται το κάθε διαμέρισμα,  

 
 Την περιγραφή των χώρων του διαμερίσματος αλλά και των παροχών που προσφέρονται με 

αυτό,  
 

 Το χρόνο διαθεσιμότητας και, 
 

 Το προτεινόμενο μισθίο. 
 

 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
 

Τα βασικά τεχνικά στοιχεία και χαρακτηριστικά, τα οποία θα ληφθούν υπόψη για την καταλληλότητα 
των διαμερισμάτων, είναι:  
 

 Η δυνατότητα του κάθε διαμερίσματος να ανταποκριθεί τόσο ποσοτικά, όσο και ποιοτικά στις 
ανάγκες της ημιαυτόνομης συμβίωσης , 

 Ο βαθμός ετοιμότητας (χρόνος διαθεσιμότητας, χρόνος υλοποίησης και βαθμός επεμβάσεων), 
 Η θέση του διαμερίσματος/ακινήτου και η ύπαρξη υποστηρικτικών λειτουργιών στην άμεση 

περιοχή, αλλά και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της, 
 Η δυνατότητα πρόσβασης σε Μ.Μ.Μ. κυρίως με μέσα σταθερής τροχιάς, 
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 Η δυνατότητα δημιουργίας μονάδων αποτελούμενων έως πέντε διαμερισμάτων εντός ορίων ενός 
δήμου . 

 Νομιμότητα της κατασκευής.  
 Η δυνατότητα επίπλωσης των διαμερισμάτων από τον δικαιούχο. 

 
Στο πλαίσιο αυτό και εφόσον υπάρξουν ακίνητα που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας 
πρόσκλησης, η διενέργεια επιτόπιας αυτοψίας στο ακίνητο κρίνεται απαραίτητη για την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας αξιολόγησης από αρμόδια τριμελή επιτροπή που θα απαρτίζεται από μέλη του Διεθνούς 
Οργανισμού Μετανάστευσης και θα συσταθεί για το σκοπό αυτό. Κατά την επίσκεψη αυτοψίας η οποία 
θα λάβει χώρα κατόπιν συνεννόησης με τον κάθε ενδιαφερόμενο εντός δέκα εργάσιμων ημερών από την 
ημερομηνία υποβολής, θα συζητηθούν περαιτέρω οι τεχνικές λεπτόμερειες καθώς και τα οικονομικά 
δεδομένα της εν λόγω πρότασης/μίσθωσης. Στη περίπτωση που το εξεταζόμενο διαμέρισμα κριθεί 
κατάλληλο και το τελικό συμφωνηθέν μισθίο συμφέρον, ο δικαιούχος θα ενημερωθεί εγγράφως και θα 
κληθεί άμεσα με σκοπό τη σύναψη της σχετικής σύμβασης/μίσθωσης. 
 
 
ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ  

 
Οι ενδιαφερόμενοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) καλούνται να υποβάλουν την εκδήλωση ενδιαφέροντος 
για την μίσθωση ακινήτου, σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο εξωτερικά θα αναγράφονται 
ευκρινώς τα εξής:  
α) «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ 
ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ 16 ΕΤΩΝ»  
β) Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας/ Διεύθυνσης, που διενεργεί την εκδήλωση ενδιαφέροντος:  
«ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ»  
γ) Τα στοιχεία του αποστολέα.  
 
 

Ο σφραγισμένος φάκελος κάθε Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, που θα κατατεθεί θα περιέχει τα εξής:  
 

 Συμπληρωμένη Εκδήλωση Ενδιαφέροντος, (Παράρτημα 1) 
 Υπεύθυνη Δήλωση του υποβάλλοντος την Εκδήλωση Ενδιαφέροντος ότι, είτε είναι ο ιδιοκτήτης και 

νόμιμος εκπρόσωπος του ακινήτου είτε ο εξουσιοδοτών από τον ιδιοκτήτη να υποβάλλει την 
εκδήλωση ενδιαφέροντος και να ενεργήσει αντί αυτού,  

 Τίτλους κυριότητας του ακινήτου, 
 Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης, 
 Πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου για την καταλληλότητα της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης του 

διαμερίσματος, 
 Φωτογραφίες όλων των χώρων του ακινήτου, 
 Οικονομική προσφορά μηνιαίου μισθώματος συμπεριλαμβανομένου τυχόν απαίτησης για 

εγγύηση. Στη περίπτωση μεσιτικών γραφείων, θα πρέπει να γίνεται ακριβής αναφορά στην 
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αντίστοιχη μεσιτική αμοιβή για κάθε ένα από τα ακίνητα.(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 
 
Οι δικαιούχοι δύνανται να υποβάλλουν περισσότερα του ενός διαμερίσματος αν το επιθυμούν. Οι εν λόγω 
προτάσεις μπορούν να υποβληθούν είτε ταχυδρομικά είτε διά ζώσης στη δ/νση, Δωδεκανήσου 6, Άνω 
Καλαμάκι, Άλιμος, ΤΚ 17456, το αργότερο μέχρι την 2η Σεπτεμβρίου 2019, ώρα 14:00. Η υποβολή των 
προτάσεων είναι έγκυρη από την ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης έως ευρέσεως του απαιτούμενου 
αριθμού διαμερισμάτων ανά νομό όπως ορίζεται στη παρούσα πρόσκληση. Για περισσότερες 
πληροφορίες/διευκρινήσεις, μπορείτε να απευθύνετε το αίτημα σας στην ηλεκτρονική δ/νση: 
iomgrprocurement@iom.int . 
 

 
 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ  

 
Ο Διεθνής  Οργανισμός  Μετανάστευσης διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει μέρος ή το σύνολο 

της παρούσας Πρόσκλησης, εφόσον το κρίνει απαραίτητο, ενώ έχει δικαίωμα να ματαιώσει όλη τη 
διαδικασία χωρίς να υπέχει καμμία ευθύνη ή οποιαδήποτε υποχρέωση να ενημερώσει τους δικαιούχους.  
 

Από την παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, δεν μπορούν να στοιχειοθετηθούν 
αξιώσεις αποζημίωσης, εκ μέρους των συμμετεχόντων.  

 
 

 
 

ΙΟΜ Greece 
Δωδεκανήσου 6, 17456, Άλιμος 

Αθήνα, Ελλάδα 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


