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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Πόρος, 27 Νοεμβρίου 2020 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ     Αρ. Πρωτ.: - 7607 - 
ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ     Βαθμός Ασφαλείας: 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ    Βαθμός Προτεραιότητας:  
Ταχ. Δ/νση: Πόρος Αττικής    ΕΠΕΙΓΟΝ 

Ταχ. Κώδικας: 180 20 
Τηλ.: 2298320512 
Φαξ: 2298026056 
e-mail: dimarhos@poros.gr  ΠΡΟΣ:  

Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας 
Γεν. Δ/νση Χωρικού Σχεδιασμού 
Δ/νση Χωροταξικού Σχεδιασμού 
Προϊσταμένη, κ. Φ. Στεφανή 
Αμαλιάδος 17, Αθήνα Τ.Κ. 11523 
e.stefani@prv.ypeka.gr  
 
ΚΟΙΝ.:  

1. Υπουργό Περιβάλλοντος 
& Ενέργειας, κ. Κ. Χατζηδάκη 
secmin@ypen.gr  

2. 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. 

 

Σε απάντηση του σχετικού (4) εγγράφου σας, επισημαίνω ότι η Υπηρεσία σας 

δεν έχει απαντήσει στα δύο από τα τρία ερωτήματα που τέθηκαν με το σχετικό 

(2), τα οποία και επαναλαμβάνω: 

2. Να συμμετέχει στη σχετική διαβούλευση η Τοπική 

Αυτοδιοίκηση μέσω της ΚΕΔΕ και της ΕΝΠΕ και, σε κάθε 
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περίπτωση, υποβάλω σχετικό αίτημα για λογαριασμό του Δήμου 

Πόρου, επισημαίνοντας τις πάγιες θέσεις του Δήμου μας σχετικά με την 

αναγκαία αναθεώρηση του χωροταξικού σχεδιασμού των ιχθυοκαλλιεργειών, 

όπως καταγράφονται στο σημείο οκτώ (8) της σχετικής Απόφασης. 

3. Να μου γνωρίσετε, με αναφορά στις αντίστοιχες περιοχές, 

πόσα αιτήματα για χαρακτηρισμό και οριοθέτηση ΠΟΑΥ έχουν κατατεθεί έως 

σήμερα στην Υπηρεσία σας για όλη τη χώρα, πόσα από αυτά έχουν ήδη 

εγκριθεί με Προεδρικό Διάταγμα και για πόσα έχει ξεκινήσει ή ολοκληρωθεί η 

διαδικασία διαβούλευσης επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων. 

 

Παρακαλώ για την άμεσή απάντησή σας, την οποία και υποχρεούστε 

να μου δώστε. 

Σε περίπτωση που δεν το πράξετε άμεσα, σάς γνωρίζω ότι θα 

απευθυνθώ σε κάθε αρμόδια αρχή, καθώς και στο Γραφείο του κ. 

Πρωθυπουργού. 

Στον κ. Υπουργό, στον οποίο κοινοποιείται το παρόν, εκφράζω για μια 

ακόμα φορά την έντονη διαμαρτυρία μου για τον τρόπο που με 

αντιμετωπίζει η αρμόδια Υπηρεσία. 

 

Ο Δήμαρχος Πόρου 

 

Ιωάννης Δημητριάδης 


