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ΘΕΜΑ: Απάντηση σε έγγραφό σας – Αίτημα χορήγησης στοιχείων.
ΣΧΕΤ.:
1. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 533/16.2.2021 έγγραφό μας.
2. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/26925/420/19.3.2021 έγγραφό σας.
Αξιότιμη κ. Γενική Διευθύντρια,
Σε απάντηση του σχετικού (2) εγγράφου σας, επισημαίνω ότι μέχρι σήμερα,
σε πλήθος εγγράφων της, η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου σας αρνούνταν
να χορηγήσει τις αιτούμενες ΣΜΠΕ παραπέμποντας στην αναμενόμενη
απάντηση της Νομικής Υπηρεσίας του Υπουργείου. Τώρα που η Νομική
Υπηρεσία παρέπεμψε σε Απόφαση του ΝΣΚ από την οποία προκύπτει σαφώς
η υποχρέωση της αρμόδιας Υπηρεσίας να χορηγήσει τις Μελέτες, και πάλι
λαμβάνουμε την απάντηση ότι δεν θα μας τις κοινοποιήσετε και, μάλιστα, για να
τεκμηριώσετε την άρνησή σας, επικαλείστε την εν λόγω Απόφαση του ΝΣΚ
(135/2010) παραβιάζοντας την κοινή λογική. Επιπλέον, δεν μας διαβιβάσατε
καν την ίδια την απάντηση της Νομικής Υπηρεσίας και μας απευθύνατε την
πρωτοφανή υπόδειξη να απευθυνθούμε στις μελετητικές εταιρείες (!) για να
λάβουμε τις Μελέτες. Κατόπιν των ανωτέρω, διαμαρτύρομαι έντονα για τη
συγκεκριμένη στάση του Υπουργείου σας, καθώς όχι μόνο αρνείται να
χορηγήσει

στοιχεία

στα

οποία

έχουμε

δικαίωμα

πρόσβασης,

αλλά

αποδεικνύεται επιπλέον ότι επί χρόνια η αρμόδια Υπηρεσία απαντούσε
προσχηματικά στα σχετικά αιτήματα.
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Επί της ουσίας, σε συνέχεια της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας και της
σχετικής προφορικής δέσμευσής σας, αιτούμαι και να μας χορηγήσετε
συγκεκριμένες μόνο πληροφορίες/σελίδες που αναφέρονται στις επίμαχες
ΣΜΠΕ, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσε να διανοηθεί κανείς ότι
σχετίζονται με ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας και ειδικότερα:
Για κάθε μία από τις 25 περιοχές στις οποίες προωθείται η ίδρυση ΠΟΑΥ,
να μας γνωρίσετε τα εξής στοιχεία:
1. Συνολική αδειοδοτημένη παραγωγή των υφιστάμενων μονάδων (τόνοι ανά
έτος).
2. Συνολικές μισθωμένες εκτάσεις σήμερα (στρέμματα).
3. Συνολική παραγωγή της αιτούμενης ΠΟΑΥ σύμφωνα με το προκριθέν
σενάριο της κάθε Μελέτης (τόνοι ανά έτος).
4. Συνολική θαλάσσια έκταση ολόκληρης της αιτούμενης ΠΟΑΥ σύμφωνα με το
προκριθέν σενάριο της κάθε Μελέτης (στρέμματα συνολικής έκταση στον
θαλάσσιο και χερσαίο χώρο).
5. Συνολικές μισθωμένες εκτάσεις της αιτούμενης ΠΟΑΥ σύμφωνα με το
προκριθέν σενάριο της κάθε Μελέτης.
6. Να μας διαβιβάσετε αντίγραφο του συνολικού ορθοφωτοχάρτη της κάθε
προτεινόμενης ΠΟΑΥ (συνολικά όρια και έκταση στον θαλάσσιο και χερσαίο
χώρο στον ίδιο χάρτη).
Με τιμή,
Ο Δήμαρχος Πόρου
Ιωάννης Δημητριάδης
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Πίνακας Κοινοποιήσεων:
1. ΥΠΕΝ / Γρ. Υπουργού
secmin@ypen.gr
2. ΥΠΕΝ / Γρ. Υφυπουργού Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος
secdepmin.per@ypen.gr
3. ΥΠΕΝ / Γρ. Γενικού Γραμματέα Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος
gramchora@ypen.gr
4. ΥΠΕΝ / Γρ. Γενικής Διευθύντριας Διοικ. Υπηρεσιών & Νομοθετικού Έργου
d.stathopoulou@prv.ypeka.gr
5. ΚΕΔΕ, κ. Πρόεδρο ΔΣ & κ. Πρόεδρο και Μέλη Επιτροπής Χωροταξίας
info@kedke.gr
6. Περιφέρεια Αττικής, Γρ. Προέδρου Περιφερειακού Συμβουλίου
Διανομή μέσω ΙΡΙΔΑ
7. Δήμο Καλυμνίων, κ. Δήμαρχο
mayor@kalymnos.gr
8. Δήμο Ξηρομέρου, κ. Δήμαρχο
dimarxos@dimosxiromerou.gr
9. Δήμο Σαλαμίνας, κ. Δήμαρχο
mayor@salamina.gov.gr
10. Δήμο Λοκρών, κ. Δήμαρχο
lokron@dimos-lokron.gov.gr
11. Σύλλογο για την Προστασία του Περιβάλλοντος Αγ. Ιωάννη Θεολόγου
syllogostheologou@gmail.com
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