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Ο  
ΥΠΟΥΡΓΟΣ  

 

Θέμα:  Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 19651/Δ2/2249/17-6-2020 (ΑΔΑ: Ω1Α446ΜΤΛΚ-01Μ) 

Υπουργικής Απόφασης, ως προς τους όρους που αφορούν στη χρονική διάρκεια τόσο 

του διαστήματος εντός του οποίου θα πρέπει να έχουν εγκατασταθεί οι υπηρεσίες 

του Α.Τ. Στυλίδας όσο και της δωρεάν παραχώρησης, με την μορφή χρησιδανείου, 

τεσσάρων (4) καταστημάτων και μίας (1) αίθουσας συγκεντρώσεων του οικισμού 

εργατικών κατοικιών «ΣΤΥΛΙΔΑ Ι», ιδιοκτησίας ΟΑΕΔ (τ.ΟΕΚ), στο Υπουργείο 

Προστασίας του Πολίτη, για την στέγαση του Αστυνομικού Τμήματος Στυλίδας. 

 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 41 και 90 του κώδικα που κυρώθηκε με το π.δ. 63/2005 «Κώδικας 

Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ Α’ 98)  

2. Τις διατάξεις του π.δ.2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 

(ΦΕΚ Α’ 2) 

3. Τις διατάξεις του άρθρ.7 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και 

Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» ( ΦΕΚ Α’ 123). 

4. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και 

καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» 

(ΦΕΚ Α’ 119). 

5. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (ΦΕΚ Α’ 168). 

6. Την υπ’ αριθ. 10068/Δ1.3580/6-3-20 Απόφαση Διορισμού Υπηρεσιακού Γραμματέα (ΦΕΚ 157) στο 

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. 

7. Τις διατάξεις του ν. 2961/1954 «Περί Συστάσεως Οργανισμού Απασχόλησης & Ασφαλίσεως 

Ανεργίας» (ΦΕΚ Α’ 197). 
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8. Τις διατάξεις του ν.212/69 «Περί Οργανώσεως & Διοικήσεως του  Οργανισμού Απασχόλησης 

Εργατικού Δυναμικού» (ΦΕΚ Α’ 112).  

9. Τις διατάξεις του ν.2956/2001 «Αναδιάρθρωση Ο.Α.Ε.Δ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 258).  

10. Τις διατάξεις της παρ.6 του αρθρ.1  του Ν. 4046/2012 «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων 

Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας 

(Ε.Τ.Χ.Σ), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου 

Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της 

Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της 

εθνικής οικονομίας» (ΦΕΚ Α’ 28)  και της υπ’ αριθ.7/28.2.2012 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 

«Ρύθμιση Θεμάτων για την εφαρμογή της παρ.6 του άρθρου 1 του ν.4046/2012» (ΦΕΚ Α’ 39). 

11. Τις διατάξεις του αρθρ. 35 παρ. 1 του ν.4144/2013 «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην 

Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου 

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (ΦΕΚ Α’ 88).   

12. Τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 4315/2014 «Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα – 

Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 269). 

13. Τις διατάξεις του άρθρ.36 του ν. 4554/2018 «Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις – 

Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας – Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων – Επιτροπεία 

ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’130). 

14. Την υπ’ αριθ. 2206/46/24.09.2013 Απόφαση Δ.Σ. Ο.Α.Ε.Δ., περί εγκρίσεως της υπ’ αριθ.3347 

Γνωμοδότησης της Νομικής Υπηρεσίας του Ο.Α.Ε.Δ. 

15. Την υπ’ αρ.199/2016 γνωμοδότηση του ΣΤ΄ Τμήματος του ΝΣΚ. 

16. Τα άρθρα 810- 821 του Α.Κ. 

17. Την υπ’αριθμ. 19651/Δ2/2249/17-6-2020 (ΑΔΑ: Ω1Α446ΜΤΛΚ-01Μ) Υπουργική Απόφαση 

παραχώρησης χρήσης των εν λόγω ακινήτων στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, για την στέγαση 

του Αστυνομικού Τμήματος Στυλίδας 

18. Την υπ’ αριθ. 630/03/12.01.2021 (θέμα 520ο) απόφαση Δ.Σ. Ο.Α.Ε.Δ., η οποία μας διαβιβάσθηκε με 

το υπ’ αριθ.5398/28.01.2021 έγγραφο του Οργανισμού και τα συνημμένα σε αυτό έγγραφα και στοιχεία. 

19. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 

Προϋπολογισμού. 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 

    Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 19651/Δ2/2249/17-6-2020 (ΑΔΑ: Ω1Α446ΜΤΛΚ-01Μ) 

Υπουργικής Απόφασης, ως προς τους όρους που αφορούν στη χρονική διάρκεια, τόσο του 

διαστήματος εντός του οποίου θα πρέπει να έχουν εγκατασταθεί οι υπηρεσίες του Α.Τ. 

Στυλίδας στους χρησιδανειζόμενους  χώρους (τέσσερα (4) καταστήματα  συνολικής επιφανείας 

144,40 τ.μ. και μίας (1) αίθουσας συγκέντρωσης επιφανείας 118,50 τ.μ. του οικισμού 

εργατικών κατοικιών «ΣΤΥΛΙΔΑ Ι») ήτοι από ένα (1) έτος σε δύο (2) από την υπογραφή της 

σχετικής σύμβασης χρησιδανείου, όσο και την συνολική διάρκεια της σύμβασης παραχώρησης 

χρήσης ήτοι από δέκα (10) έτη  σε είκοσι (20). 

Επομένως οι όροι (i) και (vi)  επαναδιατυπώνονται ως εξής : 

i. Η παραχώρηση θα γίνει χωρίς  αντάλλαγμα (δωρεάν), κατά χρήση και όχι κατά κυριότητα 
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(η οποία θα παραμείνει στον ΟΑΕΔ) ισχύει για χρονικό διάστημα είκοσι (20) ετών, 

υπολογιζόμενου από την έκδοση της  παρούσας, αποκλειστικά για την ως άνω 

αναφερόμενη χρήση. 

vi.      Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη οφείλει να έχει εγκαταστήσει στα καταστήματα και 

την αίθουσα συγκέντρωσης που παραχωρούνται κατά χρήση, τις υπηρεσίες του, εντός 

διαστήματος δύο (2) ετών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης χρησιδανείου. 

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθ. 19651/Δ2/2249/17-6-2020 (ΑΔΑ: Ω1Α446ΜΤΛΚ-01Μ) 

Υπουργική Απόφαση. 

 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού 
(Ο.Α.Ε.Δ.) 
α) Γραφείο κ. Διοικητή 
Εθνικής Αντιστάσεως 8, Άλιμος 17456 
β) Γενική Δ/νση Υποστήριξης  
Δ/νση Μελετών και Οργάνωσης (Β1) 
Σολωμού 60, Αθήνα 10437 
 

Ο  
ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  

 
 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ 

EΣΩTEPIKH ΔIANOMH: 
1. Γραφείο κ. Υπουργού 
2. Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέως 
3. Προϊστ. Γεν. Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών και 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  
4. Προϊστ. Γεν. Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
5. Δ2, Τμήμα Γ΄ 
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