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Αρ. Πρωτ.: - 7757 Βαθμός Ασφαλείας:
Βαθμός Προτεραιότητας:
ΕΠΕΙΓΟΝ

ΠΡΟΣ:
Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας
Γεν. Δ/νση Χωρικού Σχεδιασμού
Δ/νση Χωροταξικού Σχεδιασμού
- Προϊσταμένη, κ. Φ. Στεφανή
e.stefani@prv.ypeka.gr
- Τμ. Χωρικών Παρεμβάσεων
Τοπικού Επιπέδου
Αναπλ. Προϊστάμενο,
κ. Εμμ. Δαμανάκη
m.damanakis@prv.ypeka.gr
ΚΟΙΝ.:
1. Γραφείο Πρωθυπουργού
primeminister@primeminister.gr
2. Υπουργό Περιβάλλοντος
& Ενέργειας, κ. Κ. Χατζηδάκη
secmin@ypen.gr
3. Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας
info@kedke.gr

ΘΕΜΑ: Εκκρεμότητα απαντήσεων της Υπηρεσίας σας.
ΣΧΕΤ.:
1. Η υπ’ αριθμ. 121/2020 Απόφαση-Ψήφισμα του Δημοτικού μας Συμβουλίου
(ΑΔΑ: 675ΨΩΞΝ-ΓΡ9), η οποία διαβιβάστηκε στο Υπουργείο σας με το υπ’
αριθμ πρωτ. 6400/7-10-2020 έγγραφό μας και έλαβε αρ. πρωτ. εισερχόμενου
στη Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης: 96771/6320/8-10-2020.
2. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 6973/29-10-2020 έγγραφό μας προς τη Δ/νση
Χωροταξικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΝ.
3. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 7384/16-11-2020 έγγραφό μας προς το Γραφείο
Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας.
4. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/1070411281/24-11-2020 έγγραφο της
Δ/νσης Χωροταξικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΝ.
5. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 7607/27-11-2020 έγγραφό μας προς τη Δ/νση
Χωροταξικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΝ.
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6. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/113956/1375/2-12-2020 έγγραφο της
Δ/νσης Χωροταξικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΝ.
Σε απάντηση του σχετικού (6) εγγράφου σας, επισημαίνουμε ότι και πάλι η
Υπηρεσία σας δεν απαντά πλήρως στα ερωτήματα που θέσαμε με τα
σχετικά (2) και (5) έγγραφά μας. Ειδικότερα, στο μεν ερώτημα που αφορά τη
γνωστοποίηση των περιοχών για τις οποίες έχουν κατατεθεί στην Υπηρεσία σας
αιτήματα οριοθέτησης Π.Ο.Α.Υ., μάς γνωρίσατε μόνο τις 11 εκ των 25 περιοχών.
Συνεπώς σας καλούμε άμεσα να μας γνωρίσετε ονομαστικά ποιες είναι οι
υπόλοιπες 14 περιοχές (επιτέλους μετά από τρία έγγραφά μας!).
Επίσης, επί του αιτήματός μας για συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης μέσω
της ΚΕΔΕ και της ΕΝΠΕ στη διαβούλευση επί της διαδικασίας αναθεώρησης του
χωροταξικού σχεδιασμού για τις υδατοκαλλιέργειες, ουδεμία απάντηση λάβαμε
και σάς καλούμε εκ νέου να απαντήσετε ρητά στο αίτημα αυτό.
Το Γραφείο Πρωθυπουργού, στο οποίο κοινοποιείται το παρόν,
παρακαλείται για την παρέμβασή του, προκειμένου να απαντηθούν άμεσα
τα ανωτέρω ερωτήματα και να χορηγηθούν στον Δήμο μας τα αιτούμενα
στοιχεία.
Ο Δήμος μας προσπαθεί ματαίως εδώ και δύο μήνες να υποχρεώσει το
αρμόδιο Υπουργείο να απαντήσει επί ερωτημάτων στα οποία οφείλει να
δώσει απάντηση και το Υπουργείο από τη μεριά του αρνείται να απαντήσει,
αποκρύπτοντας πληροφορίες στις οποίες δικαιούται πρόσβαση, όχι
μόνον ένας Δήμαρχος, αλλά κάθε πολίτης αυτής της χώρας.
Ο Δήμαρχος Πόρου
Ιωάννης Δημητριάδης
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