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ΘΕΜΑ: Διαμαρτυρία και αίτημα συνάντησης.
ΣΧΕΤ.:
1. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 6400/7-10-2020 έγγραφό μας.
2. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 6973/29-10-2020 έγγραφό μας.
Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
Με το σχετικό (1) έγγραφό μας, γνωστοποιήσαμε -στο πλαίσιο της σχετικής
διαβούλευσης- σε όλες τις συναρμόδιες Υπηρεσίες και στην πολιτική ηγεσία τους
την κάθετη αντίθεση του Δήμου μας στη δημιουργία Περιοχής Οργανωμένης
Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών στο νησί μας. Σε συνέχεια, με το σχετικό (2)
έγγραφο, απευθυνθήκαμε στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου σας (Δ/νση
Χωροταξικού Σχεδιασμού) ζητώντας ορισμένες πληροφορίες για το θέμα.
Επίσης, από τις 29 Οκτωβρίου έχω αιτηθεί στο Γραφείο σας τη διενέργεια
συνάντησής μου μαζί σας (ή τηλεδιάσκεψης λόγω των έκτακτων συνθηκών).
Η ανταπόκριση του Υπουργείου σας στα ανωτέρω είναι η ακόλουθη: μέχρι
σήμερα δεν έχουμε καταφέρει να λάβουμε καν αριθμούς πρωτοκόλλου για τα
έγγραφά μας, οι συνεργάτες μου δε περιπαίζονται τηλεφωνικά από τους
υπαλλήλους της Διεύθυνσης Χωροταξικού Σχεδιασμού, οι οποίοι αρνούνται να
επιβεβαιώσουν την παραλαβή των εγγράφων, παραπέμπει δε ο ένας στον άλλον,
καθώς και στο Γενικό Πρωτόκολλο του Υπουργείου, η ηλεκτρονική διεύθυνση του
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οποίου δεν λειτουργεί. Σημειώνω, δε, ότι τα έγγραφα τα έχουμε στείλει σε κάθε
γνωστή ηλεκτρονική διεύθυνση (μεταξύ των οποίων και εκείνη του Γραφείου
σας), καθώς και με κούριερ. Επιπλέον, σε συνέχεια του αιτήματός μου για
συνάντηση μαζί σας, στις 12.11.2020 μου τηλεφώνησαν από το γραφείο του
Υφυπουργού κ. Δ. Οικονόμου, προκειμένου στις 13.11.2020 να κάνω
τηλεδιάσκεψη δήθεν μαζί του, ενημερώνοντάς με ότι εσείς παραπέμψατε σε
εκείνον το αίτημά μου, όμως τελικά στην τηλεδιάσκεψη δεν εμφανίστηκε ο κ.
Υφυπουργός, αλλά βρέθηκα να συζητώ με τρεις υπαλλήλους του Υπουργείου.
Την ίδια προσβλητική αντιμετώπιση επέδειξε το Γραφείο σας και το Γραφείο του
Υφυπουργού μια μέρα νωρίτερα και στον συνάδελφο Δήμαρχο Ξηρομέρου κ. Ι.
Τριανταφυλλάκη, ο οποίος επίσης επιδιώκει συνάντηση μαζί σας για το ίδιο θέμα.
Φυσικά, δεν μπορούμε να θεωρήσουμε την ανωτέρω αντιμετώπιση ως άσχετη
με το αντικείμενο για το οποίο προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας, το
οποίο συνιστά και επί της ουσίας του προσβολή προς τους Δήμους και τις
κοινωνίες μας, αλλά έχει επίσης και ενδεχόμενη διάσταση σκανδάλου
αναφορικά με τον ρόλο του Υφυπουργού κ. Δ. Οικονόμου, την οποία και
οφείλουμε να σάς επισημάνουμε, για την περίπτωση που δεν την γνωρίζετε.
Κατόπιν των ανωτέρω, πρέπει να σας εκφράσω την έντονη διαμαρτυρία
μου για τα ανωτέρω και παρακαλώ:
Α) Για την προσωπική σας παρέμβαση προκειμένου τα έγγραφά μας να
επιβεβαιωθεί ότι παραλήφθηκαν και να απαντηθούν.
Β) Για την πραγματοποίηση της αιτηθείσας συνάντησης (ή τηλεδιάσκεψης) εμού,
του Δημάρχου Ξηρομέρου κ. Ι. Τριαναταφυλλάκη και του Προέδρου της
Επιτροπής Χωροταξίας της ΚΕΔΕ, Δημάρχου Κατερίνης κ. Κ. Κουκοδήμου,
προσωπικά με εσάς.
Με τιμή,
Ο Δήμαρχος Πόρου
Ιωάννης Δημητριάδης
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