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Αριθμ.    TT 4713 (1)
Χορήγηση άδειας χωροθέτησης και κατασκευ-

ής - άρση άδειας χωροθέτησης και κατασκευής.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Των άρθρων 8, 10 και 16 παρ. 3 του ν. 4375/2016 

«Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής 
Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης 
σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, προσαρμο-
γή 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), διατά-
ξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 51).

β. 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).

γ. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄121).

δ. Της υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/67414/8290/23.07.2019 
(Β’ 3107) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του 

Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ανάθεση αρ-
μοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας, Δημήτριο Οικονόμου».

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. 9/2020 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδι-
οτήτων μεταξύ των Υπουργείων Προστασίας του Πολίτη 
και Μετανάστευσης και Ασύλου» (Α’ 10).

η. Του π.δ. 18/2020 «Μετονομασία και σύσταση Γενι-
κών και Ειδικών Γραμματειών στο Υπουργείο Μετανά-
στευσης και Ασύλου» (Α΄ 34).

2. Την υπ’ αριθμ. 52/10-03-2020 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών 
και Μετανάστευσης και Ασύλου «Άδεια χωροθέτησης 
και κατασκευής» (Β’ 834)

3. Το άρθρ. 1 περ. 28 της υπ’ αριθμ. 2945/23-3-2020 
κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών Μετα-
νάστευσης και Ασύλου «Σύσταση Δομών Προσωρινής 
Υποδοχής Πολιτών Τρίτων Χωρών ή ανιθαγενών, οι οποί-
οι έχουν αιτηθεί διεθνή προστασία» (Β’ 1016).

4. Την από 30-4-2020 έγγραφη εισήγηση του Γενικού 
Γραμματέα Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο με αρ. πρωτ 
106, «Ανάγκη άμεσης και επείγουσας έναρξης απαραί-
τητων εργασιών χωροθέτησης και κατασκευής στη θέση 
Αγρόκτημα Κλειδίου Δήμου Σιντικής Π.Ε. Σερρών», με τα 
συνημμένα σχέδια και τεχνική έκθεση.

5. Την παρ. 3 του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 «Επι-
τελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρι-
κής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133) και την αναγκαιότητα 
για αποσυμφόρηση των υφιστάμενων δομών υποδοχής 
και φιλοξενίας, λαμβανομένης υπόψη και της ανάγκης 
λήψης μέτρων περιορισμού εξάπλωσης του κορωνοϊού 
COVID-19. 

6. Τη με αριθμό 4674/22-05-2020 Έκθεση Οικονομι-
κών Συνεπειών της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών και 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Μετανάστευ-
σης και Ασύλου, από την οποία προκύπτει ότι για την 
κατασκευή της εγκατάστασης της δομής προσωρινής 
υποδοχής ενδέχεται να προκληθεί δαπάνη, η οποία δεν 
δύναται να προσδιοριστεί επί του παρόντος.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
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Άρθρο 1
Χορήγηση άδειας χωροθέτησης και κατασκευής

1. Χορηγείται άδεια χωροθέτησης και κατασκευής 
για την εγκατάσταση δομής προσωρινής υποδοχής του 
άρθρου 8 του ν. 4375/2016, δυναμικότητας 1.500 ατό-
μων, σε γεωτεμάχιο εμβαδού 23.013,42 τετραγωνικών 
μέτρων, που αποτυπώνεται με τα περιμετρικά κεφαλαία 
αλφαβητικά γράμματα Α-Β- Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Θ-Ι-Κ-Λ-Μ-Ν-Ξ-Ο-
Π-Ρ-Σ-Τ-Υ-Φ-Χ-Ψ-Ω-Ω1-Ω2- Ω3-Ω4-Ω5-Α στο από Μαρτί-
ου 2020 και με αριθμό Τ1 τοπογραφικό διάγραμμα, στη 
θέση Αγρόκτημα Κλειδίου, του Δήμου Σιντικής, Περιφε-
ρειακής Ενότητας Σερρών.

Άρθρο 2
Άρση άδειας χωροθέτησης και κατασκευής

Αίρεται από τη δημοσίευσης της παρούσας, η άδεια 
χωροθέτησης και κατασκευής που χορηγήθηκε με το 
μόνο άρθρο της υπ’ αριθμ. 52/10-3-2020 κοινής από-
φασης των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
Εσωτερικών και Μετανάστευσης και Ασύλου για την 
εγκατάσταση προσωρινής δομής φιλοξενίας του άρθρου 
8 του ν. 4375/2016 στη θέση Αγρόκτημα Κλειδίου, Δή-
μου Σιντικής, Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, «Άδεια 
χωροθέτησης και κατασκευής» (Β’834).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 22 Μαΐου 2020

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός 
Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας Εσωτερικών

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

Μετανάστευσης και Ασύλου

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ

Ι   

 Αριθμ. 4714 (2)
Χορήγηση άδειας χωροθέτησης και κατασκευ-

ής - άρση άδειας χωροθέτησης και κατασκευής.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ

    Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α. Των άρθρων 8, 10 και 16 παρ. 3 του ν. 4375/2016 

«Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής 
Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης 
σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, προσαρμο-
γή 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), διατά-
ξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 51).

β. 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).

γ. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄121).

δ. Της υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/67414/8290/23.07.2019 
(Β’ 3107) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ανάθεση αρ-
μοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας, Δημήτριο Οικονόμου»

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. 9/2020 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδι-
οτήτων μεταξύ των Υπουργείων Προστασίας του Πολίτη 
και Μετανάστευσης και Ασύλου» (Α’ 10).

η. Του π.δ. 18/2020 «Μετονομασία και σύσταση Γενι-
κών και Ειδικών Γραμματειών στο Υπουργείο Μετανά-
στευσης και Ασύλου» (Α΄ 34).

2. Το άρθρο 1 περ. 18 της υπ’ αριθμ. 2945/23-3-2020 
κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών Μετανά-
στευσης και Ασύλου «Σύσταση Δομών Προσωρινής Υπο-
δοχής Πολιτών Τρίτων Χωρών ή ανιθαγενών, οι οποίοι 
έχουν αιτηθεί διεθνή προστασία» (Β’ 1016).

3. Την υπ’ αριθμ. 51/10-03-2020 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών 
και Μετανάστευσης και Ασύλου «Άδεια χωροθέτησης 
και κατασκευής» (Β’ 834).

4. Την από 30-4-2020 και με αριθμ. 105 έγγραφη ει-
σήγηση του Γενικού Γραμματέα Υποδοχής Αιτούντων 
Άσυλο, για την άμεση και επείγουσα ανάγκη χορήγησης 
άδειας χωροθέτησης και κατασκευής για την προετοιμα-
σία της εγκατάστασης δομών του ν. 4375/2016 στη θέση 
Στρατόπεδο Γερακίνη Μαλακάσας, Δήμου Ωρωπού, Πε-
ριφερειακής Ενότητας Αττικής, με τα συνημμένα σχέδια 
και τεχνική έκθεση.

5. Την παρ. 3 του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 «Επι-
τελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρι-
κής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133) και την αναγκαιότητα 
για αποσυμφόρηση των υφιστάμενων δομών υποδοχής 
και φιλοξενίας, λαμβανομένης υπόψη και της ανάγκης 
λήψης μέτρων περιορισμού εξάπλωσης του κορωνοϊού 
COVID-19. 

6. Τη με αριθμό 4675/22-05-2020 Έκθεση Οικονομι-
κών Συνεπειών της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών και 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Μετανάστευ-
σης και Ασύλου, από την οποία προκύπτει ότι για την 
κατασκευή της εγκατάστασης της δομής προσωρινής 
υποδοχής ενδέχεται να προκληθεί δαπάνη, η οποία δε 
δύναται να προσδιοριστεί επί του παρόντος .
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Άρθρο 1
Χορήγηση άδειας χωροθέτησης και κατασκευής

Χορηγείται άδεια χωροθέτησης και κατασκευής για την 
εγκατάσταση δομής προσωρινής υποδοχής του άρθρου 
8 του ν. 4375/2016, δυναμικότητας 1.500 ατόμων, σε γε-
ωτεμάχιο εμβαδού 60.008,01 τετραγωνικών μέτρων, που 
αποτυπώνεται με τα περιμετρικά κεφαλαία αλφαβητικά 
γράμματα Α-Α1-Β-Β1-Γ-Γ1-Δ-Α στο από Απριλίου 2020 
και με αριθμό Α1 τοπογραφικό διάγραμμα, στη θέση 
Στρατόπεδο Γερακίνη Μαλακάσας, Δήμου Ωρωπού, Πε-
ριφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής.

Άρθρο 2
Άρση άδειας χωροθέτησης και κατασκευής

Αίρεται από τη δημοσίευσης της παρούσας, η άδεια 
χωροθέτησης και κατασκευής που χορηγήθηκε με το 
άρθρο μόνο της υπ’ αριθμ. 51/10-3-2020 κοινής απόφα-
σης των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσω-
τερικών και Μετανάστευσης και Ασύλου για την εγκατά-
σταση προσωρινής δομής φιλοξενίας του άρθρου 8 του
ν. 4375/2016 στη θέση Στρατόπεδο Γερακίνη Μαλακά-
σας, Δήμου Ωρωπού, Περιφερειακής Ενότητας Ανατο-
λικής Αττικής «Άδεια χωροθέτησης και κατασκευής» 
(Β’834).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 22 Μαΐου 2020

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός 
Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας Εσωτερικών

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

Μετανάστευσης και Ασύλου

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ

Ι 

    Αριθμ. 4715 (3)
Χορήγηση άδειας χωροθέτησης και κατασκευής.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ

    Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Των άρθρων 8, 10 και 16 παρ. 3 του ν. 4375/2016 

«Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής 
Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης 
σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, προσαρμο-
γή 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), διατά-
ξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 51).

β. 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).

γ. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄121).

δ. Της υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/67414/8290/23.07.2019 
(Β’ 3107) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ανάθεση αρ-
μοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας, Δημήτριο Οικονόμου».

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. 9/2020 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδι-
οτήτων μεταξύ των Υπουργείων Προστασίας του Πολίτη 
και Μετανάστευσης και Ασύλου» (Α’ 10).

η. Του π.δ. 18/2020 «Μετονομασία και σύσταση Γενι-
κών και Ειδικών Γραμματειών στο Υπουργείο Μετανά-
στευσης και Ασύλου» (Α΄ 34).

θ. Το άρθρ. 1 περ. 9 της υπ’ αριθμ. 2945/23-3-2020 
κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών Μετα-
νάστευσης και Ασύλου «Σύσταση Δομών Προσωρινής 
Υποδοχής Πολιτών Τρίτων Χωρών ή ανιθαγενών, οι οποί-
οι έχουν αιτηθεί διεθνή προστασία» (Β’ 1016).

2. Την από 19-5-2020 και με αριθμό πρωτοκόλλου 130 
έγγραφη εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Υποδοχής Αι-
τούντων Άσυλο, «Ανάγκη άμεσης και επείγουσας έναρξης 
απαραίτητων εργασιών χωροθέτησης στην επέκταση της 
υφιστάμενης δομής φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών 
και ανιθαγενών, στη θέση «Λουτρά Θερμοπυλών», Τοπική 
Κοινότητα Θερμοπυλών Δήμου Λαμιέων, Π.Ε. Φθιώτιδας, 
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και την έναρξη των απαραί-
τητων συνολικά εργασιών κατασκευής για την εγκατάστα-
ση δομής του άρθρου 8 ν. 4375/2016», με τα συνημμένα 
σχέδια και τεχνική έκθεση.

3. Την παρ. 3 του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 «Επι-
τελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρι-
κής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133) και την αναγκαιότητα 
για αποσυμφόρηση των υφιστάμενων δομών υποδοχής 
και φιλοξενίας, λαμβανομένης υπόψη και της ανάγκης 
λήψης μέτρων περιορισμού εξάπλωσης του κορωνοϊού 
COVID-19. 

4. Τη με αριθμό 4513/19-5-2020 Έκθεση Οικονομικών 
Συνεπειών της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικο-
νομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Μετανάστευσης και 
Ασύλου, από την οποία προκύπτει ότι για την κατασκευή 
της εγκατάστασης της δομής προσωρινής υποδοχής εν-
δέχεται να προκληθεί δαπάνη, η οποία δεν δύναται να 
προσδιοριστεί επί του παρόντος .

Άρθρο μόνο
Χορήγηση άδειας χωροθέτησης και κατασκευής

Χορηγείται άδεια χωροθέτησης και κατασκευής σε γε-
ωτεμάχιο που αποτυπώνεται με τα περιμετρικά αριθμη-
τικά στοιχεία 19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-
32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-
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49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-
66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-199-198-197-19 στο 
από Απριλίου 2020 και με αριθμό Τ1 τοπογραφικό διά-
γραμμα, εμβαδού 38.147,28 για την εγκατάσταση δομής 
προσωρινής υποδοχής του άρθρου 8 του ν. 4375/2016, 
στη θέση «Λουτρά Θερμοπυλών», Τοπική Κοινότητα 
Θερμοπυλών Δήμου Λαμιέων, Π.Ε. Φθιώτιδας, Περιφέ-
ρεια Στερεάς Ελλάδας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 22 Μαΐου 2020

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός 
Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας Εσωτερικών
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

Μετανάστευσης και Ασύλου
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ

Ι 

    Αριθμ. 4722 (4)
Χορήγηση άδειας χωροθέτησης και κατασκευής.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ

    Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Των άρθρων 8, 10 και 16 παρ. 3 του ν. 4375/2016 

«Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής 
Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης 
σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, προσαρμο-
γή 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), διατά-
ξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 51).

β. 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).

γ. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄121).

δ. Της υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/67414/8290/23.07.2019 
(Β’ 3107) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ανάθεση αρ-
μοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας, Δημήτριο Οικονόμου».

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. 9/2020 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιο-
τήτων μεταξύ των Υπουργείων Προστασίας του Πολίτη 
και Μετανάστευσης και Ασύλου» (Α’ 10).

η. Του π.δ. 18/2020 «Μετονομασία και σύσταση Γενι-
κών και Ειδικών Γραμματειών στο Υπουργείο Μετανά-
στευσης και Ασύλου» (Α΄ 34).

2. Την από 30-4-2020 και με αριθμ. 131 έγγραφη εισή-
γηση του Γενικού Γραμματέα Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο, 
«Ανάγκη άμεσης και επείγουσας έναρξης απαραίτητων 
εργασιών χωροθέτησης και κατασκευής στη θέση «ΚΑΣ-
ΤΕΛΙΑ», στον οικισμό Αργένου, Δημοτική Ενότητα Μήθυ-
μνας, Δήμο Δυτικής Λέσβου, Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 
για την εγκατάσταση Δομής του άρθρου 8 του ν. 4375/
2016», με τα συνημμένα σχέδια και τεχνική έκθεση.

3. Την παρ. 3 του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 «Επιτε-
λικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυ-
βέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής 
δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133) και την αναγκαιότητα για 
αποσυμφόρηση των υφιστάμενων δομών υποδοχής και 
φιλοξενίας, λαμβανομένης υπόψη και της ανάγκης λήψης 
μέτρων περιορισμού εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19. 

4. Τη με αριθμό 4721/22-5-2020 Έκθεση Οικονομικών 
Συνεπειών της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών και Οι-
κονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Μετανάστευ-
σης και Ασύλου, από την οποία προκύπτει ότι: για τη 
μίσθωση των γεωτεμαχίου προκαλείται δαπάνη σε βά-
ρος του κρατικού προϋπολογισμού συνολικού ποσού 
33.600,00 ευρώ για το οικονομικό έτος 2020, ενώ για την 
κατασκευή της εγκατάστασης της δομής προσωρινής 
υποδοχής ενδέχεται να προκληθεί δαπάνη η οποία δεν 
δύναται να προσδιοριστεί επί του παρόντος.

Άρθρο μόνο
Χορήγηση άδειας χωροθέτησης και κατασκευής

Χορηγείται άδεια χωροθέτησης και κατασκευής για 
την εγκατάσταση δομής προσωρινής υποδοχής του 
άρθρου 8 του ν. 4375/2016, σε γεωτεμάχιο που αποτυ-
πώνεται στο από Σεπτεμβρίου 2017 και με αριθμό Τ2 
τοπογραφικό διάγραμμα, με τα περιμετρικά στοιχεία 
Α1-Α2-Α3-Α4-Α5-Α6-Α7-Α8-Α9- Α10-Α11-Α12-Α13-Α14-
Α15-Α16-Α17-Α18-Α19-Α20-Α21-Α22-Α23-Α24-Α25-Α26-
Α27-Α28-Α29-Α30-Α31-Α32-Α33-Α34-Α35-Α36-Α37-Α38-
Α39-Α40-Α41-Α42-Α43-Α44-Α45-Α46-Α47-Α48-Α49-Α50-
Α51-Α52-Α1, εμβαδού 35.002,50 τετραγωνικών μέτρων, 
στη θέση «ΚΑΣΤΕΛΙΑ», στον οικισμό Αργένου, Δημοτική 
Ενότητα Μήθυμνας, Δήμο Δυτικής Λέσβου, Περιφέρεια 
Βορείου Αιγαίου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 22 Μαΐου 2020

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός 
Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας Εσωτερικών

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

Μετανάστευσης και Ασύλου

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ    

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