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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου
Γενική Γραμματεία Υποδοχής Αιτούντων 
Άσυλο
Γραφείο Γενικού Γραμματέα

Email: sg.reception@migration.gov.gr
Τηλέφωνο: 2132128511, 12
Λ. Θηβών 196-198, Άγιος Ιωάννης 
Ρέντης, 18233

                          
                                   Αθήνα, 9 Ιουνίου 2021

                                                        

ΠΡΟΣ:
- Υπουργείο Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας, Γενική Γραμματεία 
Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων,
Γενικό Γραμματέα, κύριο 
Κωνσταντίνο – Ευάγγελο Αραβώση

ΚΟΙΝ:
- Υπουργό Μετανάστευσης και 

Ασύλου, κύριο Νότη Μηταράκη
- Διοικητή Υπηρεσίας Υποδοχής και 

Ταυτοποίησης, κύριο Αναστάσιο 
Μαντάγαρη

- Διεύθυνση Νομικής Υποστήριξης 
Ασύλου και Υποδοχής

- Υπουργείο Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, Γενική Γραμματεία 
Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, 
Γενική Διεύθυνση Δασών και 
Δασικού Περιβάλλοντος

Θέμα: Κατάργηση δομής φιλοξενίας Λαυρίου.
Σχετ.: 

1. Η υπ’αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΝ/∆Π∆/116987/5681/1-2-2021 απόφαση της Γενικής 
Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος

2. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/10928/651/5-2-2021 έγγραφο του Αναπληρωτή 
Προϊστάμενου της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος 

3. Η υπ’αριθμ. 2945 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Μετανάστευσης και 
Ασύλου και Οικονομικών, με θέμα: «Σύσταση Δομών Προσωρινής Υποδοχής 
Πολιτών Τρίτων Χωρών ή ανιθαγενών, οι οποίοι έχουν αιτηθεί διεθνή 
προστασία» (ΦΕΚ Β 1016/2020)

Αξιότιμε κύριε Γενικέ Γραμματέα,

Όπως γνωρίζετε το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου είναι αρμόδιο για τη – μεταξύ 
άλλων διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης σε χώρους φιλοξενίας ευθύνης μας 
ανά την επικράτεια, μέσω της παροχής των απαραίτητων υπηρεσιών σε πολίτες τρίτων 
χωρών ή ανιθαγενείς, οι οποίοι εισέρχονται στη χώρα χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις. 

Στο πνεύμα των ανωτέρω, και λαμβάνοντας υπόψη τη σημαντική μείωση των 
μεταναστευτικών/ προσφυγικών ροών αλλά και την επιτάχυνση των απαραίτητων 
διαδικασιών επίδοσης νομιμοποιητικών εγγράφων σε ωφελούμενο πληθυσμό, κάποιες εκ 
των δομών φιλοξενίας της ενδοχώρας πρόκειται να καταργηθούν, συμπεριλαμβανομένης 
αυτής που λειτουργεί στην περιοχή του  Λαυρίου (Παιδικές Κατασκηνώσεις, του Δήμου 
Λαυρεωτικής της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής). 
Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, οι απαραίτητες από πλευράς μας ενέργειες 
κατάργησης της εν λόγω δομής φιλοξενίας αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί περί τα 
τέλη του Ιουνίου 2021.
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Κατόπιν των ανωτέρω αλλά και των σχετικών εγγράφων, και με σκοπό την τήρηση της 
ορθής διαδικασίας, παρακαλούμε για την ενημέρωσή μας σχετικά με την υπηρεσία στην 
οποία θα αποδοθεί η έκταση στην οποία μέχρι στιγμής λειτουργεί ο εν θέματι χώρος 
φιλοξενίας, καθώς και τον εκπρόσωπο αυτής, ο οποίος ορίζεται για την παραλαβή αυτής.

Ευελπιστώντας στην άμεση ανταπόκρισή σας, παραμένουμε στη διάθεσή σας για 
οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,
Ο Γενικός Γραμματέας Υποδοχής

Αιτούντων Άσυλο
Εμμανουήλ Λογοθέτης 
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