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ΑΠΟΦΑΣΗ 

 

ΘΕΜΑ: Παραχώρηση προς χρήση στην Υπηρεσία Ασύλου τμήματος κτιρίου  

 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
 
 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 
1. Των άρθρων 41 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 

Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), όπως ισχύουν. 
2. Του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
Διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις». 

3. Του π.δ. 123/2016 (Α΄208) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου 
Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής 
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων». 

4. Του π.δ. 122/2017 (Α΄149) «Οργανισμός Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής», όπως 
ισχύει. 

5. Του π.δ. 22/2018 (Α΄160) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και 
Υφυπουργών» δυνάμει του οποίου διορίστηκε ο Δημήτριος Βίτσας στη θέση του 
Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής. 

6. Της με αριθμ. πρωτ. ΔΤΥ Γ0019256 ΕΞ 2017 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (ΑΔΑ: 
ΩΥΦΙΗ-Σ2Δ) «Στέγαση Κυβερνητικών Υπηρεσιών στο κτίριο «ΚΕΡΑΝΗΣ» επί της οδού 
Θηβών 196-198 στο Δήμο Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη, σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ.1 του άρθρου 1 του ν. 3581/2007. 

7. Το γεγονός ότι για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της Υπηρεσίας Ασύλου 
απαιτείται η παραχώρηση χώρου για τη στέγαση του κεντρικού αρχείου της.  
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8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού.  

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Την παραχώρηση στην Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, 
χωρίς αντάλλαγμα, της χρήσης τμήματος του ισογείου ορόφου του κτιρίου «ΚΕΡΑΝΗΣ», που 
βρίσκεται επί της οδού Θηβών 196-198 στο Δήμο Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη, το οποίο 
μισθώνεται από το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής.  

Συγκεκριμένα παραχωρείται στην Υπηρεσία Ασύλου τμήμα του ισογείου ορόφου στη 
βορειοδυτική πλευρά του κτιρίου συνολικής επιφανείας 280,00 τ.μ. περίπου, 
αποτελούμενο από δώδεκα (12) συνεχόμενα γραφεία όπως αυτά εμφαίνονται, στην 
προσαρτημένη στην με αριθμ. πρωτ. ΔΤΥ Γ0019256 ΕΞ 2017 απόφαση του Υπουργού 
Οικονομικών (ΑΔΑ: ΩΥΦΙΗ-Σ2Δ), κάτοψη ισογείου. Επιπλέον το προσωπικό της Υπηρεσίας 
Ασύλου δύναται να κάνει χρήση των WC του ισογείου ορόφου, καθώς και των χώρων 
στάθμευσης του κτιρίου. 

Η Υπηρεσία Ασύλου, καθ΄ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης του κτιρίου από το Υπουργείο 
Μεταναστευτικής Πολιτικής, θα έχει αποκλειστική χρήση του εν λόγω τμήματος του κτιρίου 
για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών αυτής και ιδίως για τη στέγαση του κεντρικού 
αρχείου της χωρίς να βαρύνεται με την καταβολή δημοσίων και δημοτικών φόρων και 
τελών (καθαριότητας, φωτισμού κ.λ.π.) και των λογαριασμών του καταναλισκόμενου 
ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος κ.λ.π. για το τμήμα του παραχωρούμενου ακινήτου. 

 
Αθήνα,  14 Δεκεμβρίου 2018 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ  
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ 
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