
 

 

 

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 1551 
Άδεια χωροθέτησης και κατασκευής. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της από 10-02-2020 Πράξης Νομοθε-

τικού Περιεχομένου «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις επίταξης 
ακινήτων για την αποφυγή διακινδύνευσης της δημόσιας 
τάξης και υγείας» (Α’ 28).

2. Την αριθμ. 1311/10-02-2020 απόφαση του Υπουρ-
γού Μετανάστευσης και Ασύλου «Επίταξη ακινήτων στις 
νήσους Σάμο, Λέσβο και Χίο για την αποφυγή διακινδύ-
νευσης της δημόσιας τάξης και υγείας» (Β’ 405).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 3 του ν. 4375/2016 
(Α’ 51).

4. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευ-
ση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθο-
ρισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών 
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

5. Τις διατάξεις του π.δ.  83/2019 «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

6. Τις διατάξεις της αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/67414/8290/
23.07.2019 (Β’ 3107) κοινής απόφασης του Πρωθυπουρ-
γού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας, Δημήτριο Οικονόμου».

7. Τις διατάξεις του π.δ. 4/2020 «Σύσταση Υπουργείου 
Μετανάστευσης και Ασύλου, καθορισμός των αρμοδι-

οτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ 
Υπουργείων» (Α’ 4).

8. Τις διατάξεις του π.δ. 6/2020 «Διορισμός Υπουργού 
και Αναπληρωτή Υπουργού» (Α’ 5).

9. Τις διατάξεις του π.δ. 9/2020 «Μεταφορά υπηρεσιών 
και αρμοδιοτήτων μεταξύ των Υπουργείων Προστασίας 
του Πολίτη και Μετανάστευσης και Ασύλου» (Α’ 10).

10. Τους λόγους κατεπείγοντος υπό την έννοια της 
παρ. 3 του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 (Α’ 133), όπως 
θεμελιώνονται στην από 10-02-2020 Πράξη Νομοθε-
τικού Περιεχομένου «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις επίτα-
ξης ακινήτων για την αποφυγή διακινδύνευσης της 
δημόσιας τάξης και υγείας» (Α’ 28), η οποία εκδόθηκε 
λόγω της εξαιρετικά επείγουσας ανάγκης επίταξης 
ακινήτων σε νήσους υποδοχής μεταναστών και προ-
σφύγων των Περιφερειών Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, 
για την αποφυγή διακινδύνευσης της δημόσιας τάξης 
και υγείας, προκειμένου να εξασφαλισθεί η συνεχής 
και αδιατάρακτη λειτουργία των δημοσίων υπηρεσι-
ών, καθώς και να αντιμετωπισθεί ο κίνδυνος διάδοσης 
λοιμωδών, μολυσματικών ή μεταδοτικών νόσων στις 
ανωτέρω νήσους.

11. Την έγγραφη εισήγηση του Ειδικού Γραμματέα Υπο-
δοχής για την άμεση και επείγουσα έναρξη εργασιών 
περίφραξης και χωματουργικών εργασιών για την προ-
ετοιμασία της εγκατάστασης δομών του ν. 4375/2016, 
με τα συνημμένα σχέδια και τεχνική έκθεση.

12. Την αριθμ. 1511/13.02.2020 Έκθεση Οικονομικών 
Συνεπειών της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών και Οι-
κονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Μετανάστευσης 
και Ασύλου, από την οποία προκύπτει ότι δεν προκαλεί-
ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

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

1. Χορηγείται άδεια χωροθέτησης των Περιφερεια-
κών Υπηρεσιών, δομών και διακριτών χώρων των πα-
ραγραφών 4 και 5 του άρθρου 8 και του άρθρου 10 του 
ν. 4375/2016 (Α’ 51) στα επιταχθέντα γεωτεμάχια της 
παραγράφου 1 του άρθρου μόνου της αριθμ. 1311/
10-02-2020 απόφασης του Υπουργού Μετανάστευσης 
και Ασύλου «Επίταξη ακινήτων στις νήσους Σάμο, Λέσβο 
και Χίο για την αποφυγή διακινδύνευσης της δημόσιας 
τάξης και υγείας» (Β’ 405).

2. Χορηγείται άδεια εκτέλεσης εργασιών τοποθέτησης 
περίφραξης και χωματουργικών, για τη διαμόρφωση των 

γηπέδων ώστε να μπορούν να εγκατασταθούν οι προα-
ναφερόμενες δομές.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2020

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Εσωτερικών

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

Μετανάστευσης και Ασύλου

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ   




