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Ως Πίνακα Κοινοποιήσεων

ΘΕΜΑ: Διάθεση στοιχείων αλληλογραφίας και Μελετών σε τρίτους.
ΣΧΕΤ.:
1. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/116210/1407/14.12.2020 έγγραφό σας.
2. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 8133/18.12.2020 έγγραφό μας.
3. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/122453/1454/28.12.2020 έγγραφό σας.
4. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 421/25.1.2021 έγγραφό μας.
5. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/8314/101/27.1.2021 έγγραφό σας.
Κύριοι,
Σχολιάζοντας το σχετικό (5) έγγραφό σας, επισημαίνω τα ακόλουθα, τα οποία
θα πρέπει να έχει σε γνώση της η Δ/νση Ν.Έ.&Π., στην οποία απευθυνθήκατε,
αλλά και ο προϊστάμενός σας, αξιότιμος κ. Υπουργός:
 Παραλαμβάνοντας προηγούμενη απαντητική σας επιστολή (σχετ. 1),
διαπίστωσα με έκπληξη ότι: α) χωρίς να συναινέσω σε αυτό, β) χωρίς να σας
το έχει αιτηθεί κανείς και γ) χωρίς να ζητήσετε τη γνώμη της Δ/νση Ν.Έ.&Π.,
πήρατε την πρωτοβουλία να κοινοποιήσετε το έγγραφό σας προς εμένα στις
ιδιωτικές εταιρίες που ενδιαφέρονται για το θέμα και θα είχαν κάθε λόγο να
επιθυμούν να γνωρίζουν το περιεχόμενο της μεταξύ μας αλληλογραφίας.
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 Αμέσως, σάς απηύθυνα ερώτημα για το αν η ενέργεια αυτή ήταν νόμιμη και
επιπλέον ζήτησα να μου γνωρίσετε ποια ήταν η σκοπιμότητά της (σχετ. 2).
 Απαντώντας, μού γνωρίσατε την άποψή σας ότι θεωρείτε πώς η ενέργειά
σας ήταν νόμιμη, αλλά δεν μου απαντήσατε στο ερώτημα ποια ήταν τα
κίνητρά σας για να προβείτε σε αυτήν (σχετ. 3).
 Επανερχόμενος με νέο έγγραφό μου, επανέλαβα το αναπάντητο ερώτημα
σχετικά με τη σκοπιμότητα της πρωτοβουλίας σας (σχετ. 4), στο οποίο και
πάλι δεν απαντήσατε, διατηρώντας έτσι πιθανή κάθε εξήγηση που μπορεί να
δοθεί για αυτήν. Επιπλέον, με βάση την απάντησή σας για τη νομιμότητα της
ενέργειάς σας, αιτήθηκα να κοινοποιείτε και σε εμένα την αλληλογραφία σας
προς τις ίδιες δύο εν λόγω ιδιωτικές εταιρίες, η οποία αφορά στη
δραστηριότητά τους στον Δήμο Πόρου. Τονίζω ότι δεν αιτήθηκα να μου
κοινοποιείτε την αλληλογραφία που παραλαμβάνετε από τις εν λόγω εταιρίες,
αλλά μόνο εκείνη που αποστέλλετε.
 Σε συνέχεια των ανωτέρω, αντί να τηρήσετε ίδια μέτρα και ίδια σταθμά (και
μάλιστα ούτε καν τέτοια, αφού στην περίπτωση της δικής μου αλληλογραφίας
δεν είχατε καν αίτηση των εταιριών, ενώ εγώ σας υπέβαλα ρητό σχετικό
αίτημα), απευθύνατε ερώτημα στη Δ/νση Ν.Έ.&Π., στο οποίο μάλιστα
αποκρύπτετε το ανωτέρω ιστορικό, και τελικά απευθύνετε το ερώτημα αν
μπορείτε να μου κοινοποιήσετε «διεκπεραιωμένη αλληλογραφία με ιδιωτικούς
φορείς… ή εάν αυτή… καλύπτεται από τυχόν απόρρητο…» (σχετ. 5).
Κατόπιν των ανωτέρω, τονίζω τα εξής:
1. Όταν αποφασίσατε να κοινοποιήσετε την απάντησή που μου στείλατε στις
δύο εταιρίες, δεν θεωρήσατε σκόπιμο να απευθυνθείτε στη Δ/νση Ν.Έ.&Π.
για να ρωτήσετε αν αυτό είναι νόμιμο. Αλλά ούτε όταν σας υπέβαλα σχετικό
ερώτημα θεωρήσατε σκόπιμο να λάβετε τη γνώμη της εν λόγω Υπηρεσίας,
προτιμώντας να μου απαντήσετε με βάση τη δική σας κρίση.
2. Όταν αιτήθηκα να πράξετε ακριβώς το όμοιο και με την αλληλογραφία σας
προς τις δύο ίδιες εταιρίες, κοινοποιώντας την σε εμένα, τότε αντί να
ενεργήσατε με τον ίδιο τρόπο που μόλις είχατε δικαιολογήσει, κρίνατε ότι
πρέπει να ρωτήσετε τη Δ/νση Ν.Έ.&Π. Επίσης, στο σχετικό έγγραφο που της
απευθύνατε

α)

διαστρεβλώσατε

το

περιεχόμενο

του

πραγματικού

ερωτήματος («διεκπεραιωμένη αλληλογραφία με ιδιωτικούς φορείς», αντί του
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αληθούς «προς»), β) αποκρύψατε ότι ήδη η Υπηρεσία σας εφαρμόζει την
πρακτική αυτή σε βάρος των Ο.Τ.Α. και υπέρ των ιδιωτικών εταιριών και γ)
προκαταβάλατε την απάντηση εκφράζοντας την ανησυχία σας περί
παραβίασης τυχόν απορρήτου.
Κατόπιν των ανωτέρω, η Δ/νση Ν.Έ.&Π. οφείλει να απαντήσει όχι στο
ερώτημα που της υπέβαλε η Δ/νση Χωρ. Σχεδιασμού, αλλά στα δικά μας
ερωτήματα, τα οποία ουδέποτε της διαβίβασε η εν λόγω Υπηρεσία, ήτοι:
1. Αν νομίμως, και χωρίς οι εταιρίες να το έχουν αιτηθεί και ο Δήμος μας
να έχει συναινέσει σε αυτό, οι υπάλληλοι της Δ/νσης Χωρ. Σχεδιασμού
κοινοποίησαν την απάντησή τους προς τον Δήμο μας στις δύο εταιρίες
και αν νομιμοποιούνται να πράττουν το ίδιο κατά βούληση, όπως μάς
δήλωσαν.
2. Αν η Δ/νση Χωρ. Σχεδιασμού δύναται να ικανοποιήσει το αίτημά μας να
κοινοποιεί στον Δήμο μας τα έγγραφα που έχει αποστείλει -και θα
αποστέλλει- στις ίδιες εταιρίες και αναφέρονται στη δραστηριότητά
τους στην επικράτειά του.
Επιπλέον, η ανωτέρω Δ/νση Ν.Έ.&Π. καλείται να αποστείλει άμεσα στον
Δήμο μας την απάντησή της στο υπ’ αριθμ. πρωτ. 24079/7.7.2017
έγγραφο της Δ/νσης Χωρ. Σχεδιασμού.
Σχετικά με το εν λόγω έγγραφό, υπενθυμίζω σε αμφότερους τους αποδέκτες
ότι, με το υπ’ αριθμ πρωτ. 2845/17.5.2017 έγγραφο του Δήμου Πόρου, είχα
ζητήσει να μου χορηγηθεί αντίγραφο της Μελέτης Π.Ο.Α.Υ. Πόρου που είχε ήδη
τότε υποβληθεί στο Υπουργείο από τις ίδιες ενδιαφερόμενες εταιρίες. Καθώς
καμία

απάντηση

δεν

έλαβα,

με

νεότερο

έγγραφό

μού

(αρ.

πρωτ.

5892/12.9.2017), υπενθύμισα το ερώτημα και έλαβα τελικά την απάντηση από
τη Δ/νση Χωρ. Σχεδιασμού (αρ. πρωτ. 38134/25.9.2017) ότι απευθύνθηκε στο
Αυτ. Τμ. Νομοθετικής Πρωτοβουλίας & Έργου του Υπουργείου, ρωτώντας αν
νομιμοποιείται να χορηγήσει στον Δήμο μας τη Μελέτη (αρ. πρωτ.
24079/7.7.2017) και ότι «εκ παραδρομής» είχε παραλείψει να ενημερώσει
σχετικά τον Δήμο μας, ο οποίος ανέμενε απάντηση. Και σε εκείνο το έγγραφο, η
Δ/νση Χωρ. Σχεδιασμού είχε μάλιστα εκφράσει τις επιφυλάξεις της για το αν
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πληρούνται οι προϋποθέσεις για να θεωρηθεί η αιτούμενη Μελέτη διοικητικό
έγγραφο.
Αυτό που έχει σημασία, ωστόσο, είναι ότι στη συνέχεια ουδέποτε λάβαμε
γνώση τυχόν απόφανσης του Τμ. Νομοθετικής Πρωτοβουλίας & Έργου
και ουδέποτε λάβαμε απάντηση επί του αιτήματός μας (εκ παραδρομής
και αυτή η παράλειψη;). Έτσι, όχι μόνον ο Δήμος μας δεν μπόρεσε επί
τρία χρόνια έως το καλοκαίρι του 2020 και την έναρξη της σχετικής
διαβούλευσης να λάβει γνώση του σχεδιασμού που «ωρίμαζε» εν αγνοία
του στο Υπουργείο, αλλά και σήμερα, που άλλοι Δήμοι και φορείς
βρίσκονται στην ίδια ακριβώς θέση, εμπαίζονται ξανά με τον ίδιο τρόπο,
με την υποβολή νέων ίδιων ερωτημάτων από τη μία Υπηρεσία στην άλλη
για το ίδιο ακριβώς θέμα (και πιθανότατα με τις ίδιες ακριβώς εταιρίες να
είναι ενδιαφερόμενες από την «αντίθετη» πλευρά)! Δηλαδή, το Υπουργείο
σας μετά από τόσα χρόνια δεν έχει ανακαλύψει ακόμα ποια είναι η νόμιμη
αντιμετώπιση των τόσο κρίσιμων αυτών αιτημάτων φορέων που
αγωνιούν για το μέλλον των περιοχών τους και η στάση που πρέπει να
υιοθετήσει απέναντι σε αυτά αποτελεί ακόμα ένα άλυτο μυστήριο.
Όλα τα παραπάνω, χωρίς να χρειάζεται να τα αναλύσω περισσότερο (όπως και
η εν γένει αντιμετώπιση του Δήμου μας στην προηγούμενη αλληλογραφία μας),
κατά την άποψή μου δεν τιμούν το Υπουργείο Περιβάλλοντος, δεν τιμούν την
Ελληνική Διοίκηση και δεν τιμούν την Ελληνική Πολιτεία και θεωρώ ότι
αποτελούν αρνητικό παράδειγμα για το ποια πρέπει να είναι η συνεργασία
μεταξύ Κεντρικής Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, για το πώς πρέπει να
αντιμετωπίζονται οι αιρετοί εκπρόσωποι των τοπικών κοινωνιών και για το πώς
πρέπει να αντιμετωπίζονται οι ιδιωτικές εταιρίες.
Ελπίζω στην παρέμβαση του αξιότιμου νέου Υπουργού και αναμένω ξεκάθαρες
απαντήσεις στα ανωτέρω τρία ερωτήματά μου προς τη Δ/νση Ν.Έ.&Π. και
συναφώς αναμένω την ικανοποίηση του αιτήματος που έχω απευθύνει στη
Δ/νση

Χωρ.

Σχεδιασμού

αναφορικά

με

την

κοινοποίηση

της

αλληλογραφίας προς τις δύο εταιρίες. Τέλος, είναι αυτονόητο ότι, δεδομένης
της εκκρεμότητας ήδη από το 2017 ερωτήματος στο αρμόδιο νομικό Τμήμα του
Υπουργείου για το αν νομιμοποιείται το Υπουργείο να χορηγεί αντίγραφα
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Μελετών ΠΟΑΥ σε έχοντες έννομο συμφέρον, θα πρέπει τα σχετικά ερωτήματα
του Δήμου Καλύμνου και του Συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος Αγ. Ιωάννη
Θεολόγου να απαντηθούν (και δη θετικά) χωρίς καμία περαιτέρω καθυστέρηση.
Ο Δήμαρχος Πόρου
Ιωάννης Δημητριάδης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ:
1. ΥΠΕΝ / Γρ. Υπουργού, κ. Κ. Σκρέκα
secmin@ypen.gr
2. Δήμο Καλυμνίων, Δήμαρχο κ. Δ. Διακομιχάλη
mayor@kalymnos.gr
3. Σύλλογο για την Προστασία του Περιβάλλοντος Αγ. Ιωάννη Θεολόγου –
ΟΣΜΑΕΣ Δήμου Λοκρών
syllogostheologou@gmail.com
4. ΥΠΕΝ / Γρ. Υφυπουργού Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος
secdepmin.per@ypen.gr
5. ΥΠΕΝ / Γραφείο Υπηρεσιακού Γραμματέα
n.michal@prv.ypeka.gr
6. ΥΠΕΝ / Γρ. Γενικού Γραμματέα Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος
gramchora@ypen.gr
7. ΥΠΕΝ / Γρ. Γενικής Διευθύντριας Διοικ. Υπηρεσιών και Νομοθετικού Έργου
d.stathopoulou@prv.ypeka.gr
8. ΥΠΕΝ / Γρ. Γενικής Διευθύντριας Χωρικού Σχεδιασμού
g.kotini@prv.ypeka.gr
9. ΥΠΕΝ / Δ/νση Σχεδιασμού Μητροπολιτικών, Αστικών & Περιαστικών
Περιοχών / Τμ. Μητροπολιτικού Σχεδιασμού Αθήνας-Αττικής
k.santimpantakis@prv.ypeka.gr
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