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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 της παρ. 3 του άρθρου 16 του 

ν. 4375/2016 «Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύ-
λου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτο-
ποίησης σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, προ-
σαρμογή 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 υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/67414/8290/23.07.2019 
κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Δημή-
τριο Οικονόμου» (Β’ 3107).

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 από 11-9-2020 και με αρ. πρωτοκόλλου 226 
έγγραφη εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Υποδοχής 
Αιτούντων Άσυλο, «Ανάγκη άμεσης και επείγουσας 
έναρξης απαραίτητων εργασιών χωροθέτησης και κα-
τασκευής στην περιοχή «ΚΑΡΑ ΤΕΠΕ», 3 χλμ Βόρεια του 
Δήμου Μυτιλήνης, της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου, 
της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, για την εγκατάσταση 
Δομής του άρθρου 8 παρ. 4 του ν. 4375/2016», με τα 
συνημμένα σχέδια και τεχνικές εκθέσεις. 

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 τη διασφάλιση της δημόσιας ασφάλειας και υγείας, 
στέγασης των πολιτών τρίτων χωρών που παραμένουν 
εκτός δομής και οι οποίοι μέχρι πρόσφατα διέμεναν στο 
πρώην Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης Λέσβου, 
στην περιοχή «Μόρια», το οποίο καταστράφηκε ολο-
σχερώς από πυρκαγιά.

4. Την υπ’ αρ. 11356/14-9-2020 Εισήγηση Οικονομικών 
Συνεπειών της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικο-
νομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Μετανάστευσης και 
Ασύλου, από την οποία προκύπτει ότι από τις διατάξεις 
της παρούσας προκαλείται δαπάνη: 

α) για το οικονομικό έτος 2020 ποσού 142.051,77 
ευρώ σε βάρος των πιστώσεων του ΑΛΕ 2440989001 
του E.Φ.1055.201.0000000 «Γενική Γραμματεία Με-
ταναστευτικής Πολιτικής Υποδοχής και Ασύλου» του 
Τακτικού Προϋπολογισμού, του Υπουργείου Μετανά-
στευσης και Ασύλου και για την εν λόγω δαπάνη έχει 
εκδοθεί η σχετική με αριθμ. πρωτ. 11349/14-9-2020 και 
α/α 67473/14-09-2020 απόφαση δέσμευσης πίστωσης 
(ΑΔΑ: ΨΥΦΓ46ΜΔΨΟ-ΤΚ0), 

β) για τα οικονομικά έτη 2021 έως και 2025 ετήσια δα-
πάνη ποσού 487.034,66 ευρώ σε βάρος των πιστώσεων 
του ΑΛΕ 2440989001 του E.Φ.1055.203.0000000 «Γενική 
Γραμματεία Υποδοχής Αιτούντων  Άσυλο» του Τακτικού 
Προϋπολογισμού του Υπουργείου Μετανάστευσης και 
Ασύλου και έχει εκδοθεί η υπ΄αριθμ. 11352/14-09-2020 
απόφαση προέγκρισης δέσμευσης πίστωσης (ΑΔΑ: 
601Ω46ΜΔΨΟ-Η1Α) ενώ για τις ανωτέρω δαπάνες θα 
ληφθεί μέριμνα για την εγγραφή τους στον ετήσιο προ-
ϋπολογισμών των εν λόγω οικονομικών ετών και το αντί-
στοιχο Μ.Π.Δ.Σ., αποφασίζουμε:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Άρθρο μόνο
Χορήγηση άδειας χωροθέτησης και κατασκευής

Χορηγείται άδεια χωροθέτησης και κατασκευής για 
την εγκατάσταση δομής προσωρινής υποδοχής του 
άρθρου 8 παρ. 4 του ν. 4375/2016, σε γεωτεμάχιο που 
ευρίσκεται στην περιοχή «ΚΑΡΑ ΤΕΠΕ» - 3 χλμ Βόρεια του 
Δήμου Μυτιλήνης, της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου, 
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Το ανωτέρω γεωτεμάχιο 
αποτυπώνεται στο από Σεπτεμβρίου 2020 τοπογραφι-
κό διάγραμμα, με τα περιμετρικά αριθμητικά στοιχεία 
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-
21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-
38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-
55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-
72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-
89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103-
104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-
116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-
128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-
140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150-151-
152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-
164-165-166-167-168-169-170-171-172-173-174-175-

176-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187-
188-189-190-191-192-193-194-195-196-197-198-199-
200-201-202-203-204-205-206-207-208-209-210-211-
212-213-214-215-216-217-218-219-220-221-222-223-
224-225-226-227-228-229-230-231-232-233-234-235-
236-237-238-239-240-241-242-243-244-245-246-247-
248-249-250-251-252-253-254-255-256-257-258-259-
260-261-262-263-264-265-266-267-268-269-270-271-
272-273-274-275-276-277-278-279-280-281-282-283-
284-285-286-287-288-289-290-291-292-293-294-295-1.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2020

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός  
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Εσωτερικών
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

Μετανάστευσης και Ασύλου
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ

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