
   ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 Αριθμ. 787 
Χορήγηση άδειας χωροθέτησης και κατασκευής. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ -

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της παρ. 3 των άρθρων 8, 10 και 16 και του ν. 4375/ 

2016 «Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρ-
χής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης 
σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογή 
της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδη-
γίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου “σχετικά με τις κοινές διαδικασίες για τη χο-
ρήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προ-
στασίας (αναδιατύπωση)” (L 180/29.6.2013), διατάξεις 
για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 51).

β. Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133) και ειδικότερα της παρ. 3 του άρθρου 109 αυτού, 
και την αναγκαιότητα, για τη διασφάλιση της δημόσιας 
ασφάλειας και υγείας, μετεγκατάστασης, των διαμενό-
ντων πολιτών τρίτων χωρών σε νέο Κέντρο Υποδοχής 
και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) στη θέση “Παχύ”, μετά και την 
έκδοση της υπ’ αρ. 27/2020 Πολ Πρωτ Χίου δικαστικής 
απόφασης με την οποία διατάσσεται, ο χώρος της ΒΙΑΛ, 
όπου ευρίσκεται το ήδη υφιστάμενο Κ.Υ.Τ., όπως το συ-
ντομότερο αποδοθεί στον κύριο του γεωτεμαχίου - Δήμο 
Χίου, λόγω λήξεως σύμβασης χρησιδανείου.

γ. Του π.δ. 141/2017 “Οργανισμός του Υπουργείου 
Εσωτερικών” (Α’ 180), σε συνδυασμό με το άρθρο 12 
του π.δ. 84/2019 “Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμ-
ματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών 
Τομέων Υπουργείων “ (Α’ 123).

δ. Του π.δ. 81/2019 “Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων” (Α’ 119).

ε. Του π.δ. 4/2020 «Σύσταση Υπουργείου Μετανάστευ-
σης και Ασύλου, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και 
ανακατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 4).

στ. Του π.δ. 6/2020 «Διορισμός Υπουργού και Αναπλη-
ρωτή Υπουργού» (Α’ 5).

ζ. Του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

η. Του π.δ. 106/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Μετα-
νάστευσης και Ασύλου» (Α’  255).

θ. Του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

ι. Της υπ’ αρ. 2/7.1.2021 κοινής απόφασης του Πρωθυ-
πουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας, Νικόλαο Ταγαρά» (Β’ 45).

ια. Της υπό στοιχεία Υ1/8.1.2021 απόφασης του Πρω-
θυπουργού “Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Εσωτερικών, Στυλιανό Πέτσα” (Β’ 48).

2. Την από 5-2-2021 και υπ’ αρ. πρωτοκόλλου 24 έγγρα-
φη εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Υποδοχής Αιτού-
ντων Άσυλο, «Ανάγκη άμεσης και επείγουσας έναρξης 
απαραίτητων εργασιών χωροθέτησης και κατασκευής 
στη θέση Παχύ, του Δημοτικού Διαμερίσματος Συκιάδας, 
του Δήμου Χίου, της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για 
την άμεση μετεγκατάσταση του Κέντρου Υποδοχής και 
Ταυτοποίησης Χίου», με συνημμένα τα εξής έγγραφα: 
α) το από Νοεμβρίου 2020 και με αριθμό σχεδίου Τ1 
τοπογραφικό διάγραμμα, β) το από Φεβρουαρίου 2021 
Σχέδιο Γενικής Διάταξης Δομής στη Νήσο Χίο και γ) την 
από 5 Φεβρουαρίου 2021 και με αριθμό πρωτοκόλλου 
254 Τεχνική Περιγραφή.

3. Την υπ’ αρ. 707/31-3-2021 (ΑΔΑ: ΨΑΗ246ΜΔΨΟ-Ζ8Ε) 
απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου 
“Έγκριση της υπ’ αρ. 690/29-3-2021 δήλωσης υπαγωγής 
και υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις 
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του έργου «Κατασκευή Περιφερειακών Υπηρεσιών, Δο-
μών και Διακριτών χώρων του άρθρου 8 του ν. 4375/ 
2016 στη Νήσο Χίο»”.

4. Την υπ’ αρ. 6011/9-4-2021 Εισήγηση Οικονομικών 
Συνεπειών της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικο-
νομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Μετανάστευσης και 
Ασύλου, από την οποία προκύπτει ότι για τη μίσθωση του 
γεωτεμαχίου προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατι-
κού προϋπολογισμού συνολικού ποσού 34.200,00 ευρώ 
για τα έτη 2021, 2022 και 2023, ενώ για την κατασκευή 
της δομής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 4375/2016, 
προκαλείται δαπάνη, η οποία δεν δύναται να προσδιο-
ριστεί επί του παρόντος, αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο
Χορήγηση άδειας χωροθέτησης και κατασκευής

1. Χορηγείται άδεια χωροθέτησης και κατασκευής για 
την εγκατάσταση δομής της παρ. 4 του άρθρου 8 του 
ν. 4375/2016, σε γεωτεμάχιο που ευρίσκεται στη θέση 
«ΠΑΧΥ» της κοινότητας Συκιάδας, της δημοτικής ενό-
τητας Ομηρούπολης, του Δήμου Χίου, της Περιφερει-

ακής Ενότητας Χίου, Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Το 
ανωτέρω γεωτεμάχιο, συνολικού εμβαδού 212.732,04 
τετραγωνικών μέτρων, εμφαίνεται στο από Νοεμβρίου 
2020 και με αριθμό σχεδίου Τ1 τοπογραφικό διάγραμμα 
του τοπογράφου μηχανικού Χαρίλαου Αναγνωστέλλη, 
που προσαρτάται στην παρούσα ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της, συντεταγμένο 
με το σύστημα συντεταγμένων κορυφών ΕΓΣΑ ’87- και 
αποτυπώνεται με τα περιμετρικά κεφαλαία αλφαβητικά 
γράμματα Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Θ-Ι-Κ-Λ-Μ-Α.

2. Η ανάπτυξη της δομής της παρ. 4 του άρθρου 8 του 
ν. 4375/2016 θα γίνει σύμφωνα με το από Φεβρουαρίου 
2021 «Σχέδιο Γενικής Διάταξης Δομής στη Νήσο Χίο» ενώ 
η κατασκευή αυτής, θα λάβει χώρα, κατά παρέκκλιση 
κάθε γενικής ή ειδικής πολεοδομικής ή άλλης διάταξης 
κατά τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 4375/ 
2016 και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην από Φε-
βρουαρίου 2021 και με αριθμό πρωτ. 254 Τεχνική Περι-
γραφή «Κατασκευή Περιφερειακών Υπηρεσιών, Δομών 
Και Διακριτών Χώρων του άρθρου 8 του ν. 4375/2016, 
στη Νήσο Χίο».
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Άγιος Ιωάννης Ρέντης, 9 Απριλίου 2021

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Αναπληρωτής Υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Εσωτερικών Μετανάστευσης και Ασύλου
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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