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Τρίπολη, 23 - 12 - 2021
(σχετ. 431676/2021 )

ΠΡΟΣ:

1. Εφημερίδα: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Γεωργούλη Κ. 26, Τ.Κ. 24130 - Καλαμάτα

2. Εφημερίδα: ΘΑΡΡΟΣ

Σταδίου 45, Τ.Κ. 24130 - Καλαμάτα

3. Εφημερίδα: ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΛΟΓΟΣ

Μητροπέτροβα 4, Τ.Κ. 24133 - Καλαμάτα

4. Δήμος Καλαμάτας

Τ.Κ. 24100 – Καλαμάτα

5. Τμήμα Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού
Π.Ε. Μεσσηνίας
Διοικητήριο – Τ.Κ. 24130 Καλάμάτα
(φάκελος της ΜΠΕ μέσω ΗΠΜ)

ΚΟΙΝ.:

1.

2.

ΘΕΜΑ:

Αποστολή Ανακοίνωσης για δημοσίευση.

ΣΧΕΤ.:

1)
2)

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
Διεύθυνση Λιμενικών Υποδομών (Δ20)
(υπ. επικ.: Θεόδ. Τσουκαλάς,
τηλ.: 2107790059, email: d4@ggde.gr
Σεβαστουπόλεως 1 & Φειδιππίδου Τ.Κ. 11526 - Αθήνα
Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας – Γεν. Δ/νση
Περιβαλλοντικής Πολιτικής - Δ/νση Περιβαλλοντικής
Αδειοδότησης Τμήμα Γ’
Λ. Αλεξάνδρας 11, Τ.Κ. 11473 - Αθήνα

Η ΚΥΑ α) Ο Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α΄), β) η ΚΥΑ οικ.1649/45/2014 (ΦΕΚ 45 Β’) & γ) ο Ν.4685/2020 (ΦΕΚ 92 Α΄).

Το με αριθ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/121491/7646/17-12-2021 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος &
Ενέργειας – Γεν. Δ/νση Περιβαλλοντικής Πολιτικής – Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης – Τμήμα Γ’.
Σας στέλνουμε μία ανακοίνωση για την ΜΠΕ του έργου: «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου:
«Προγραμματικό Σχέδιο (MASTERPLAN) λιμένα Καλαμάτας» της Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΠΕΤ: 2107573715),
ανωτέρω (2) σχετικό και παρακαλούμε να δημοσιευθεί στην επόμενη έκδοση της εφημερίδας σας.
Ο Δήμος στον οποίο αποστέλλεται η συνημμένη ανακοίνωση, παρακαλείται να γνωστοποιήσει την ανακοίνωση στο
Δημοτικό Συμβούλιο, την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, τη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης και το/τα Τοπικό/α Συμβούλιο/α
Δημοτικών/Τοπικών Κοινοτήτων που προβλέπονται από τα άρθρα, 73, 76 και 8 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α).
Η Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) / Τμήμα Γ’ του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, παρακαλείται
για την ανάρτηση στο Η.Π.Μ. της συνημμένης Ανακοίνωσης λόγω μη ύπαρξης σχετικού πεδίου, για ενέργειες, από την
υπηρεσία μας.
Ο ενδιαφερόμενος φορέας του έργου ή δραστηριότητας, (Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών / Διεύθυνση
Λιμενικών Υποδομών Δ20) στον οποίο κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται για την κάλυψη των εξόδων δημοσίευσης
σύμφωνα με την ανωτέρω σχετική ΚΥΑ, σε επικοινωνία με την εφημερίδα της καταχώρησης της δημοσίευσης.
Τέλος, παρακαλούμε την Εφημερίδα Δημοσίευσης, να μας αποστείλει ένα (1) φύλλο της, με την δημοσίευση της
ανακοίνωσης.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
Συνημμένα:
Ακριβές αντίγραφο της ανακοίνωσης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ

Εσωτερική Διανομή:
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος κ. Τσουκαλά Ανδρέα
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Τρίπολη, 24 - 12 - 2021
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Περιφερειακό Συμβούλιο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Πελοποννήσου έχει διαβιβασθεί από το Υπουργείο
Περιβάλλοντος & Ενέργειας – Γεν. Δ/νση Περιβαλλοντικής Πολιτικής – Δ/νση Περιβαλλοντικής
Αδειοδότησης Τμήμα Γ’, το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/121491/7646/17-12-2021 έγγραφό του, για
δημοσιοποίηση, διαβούλευση και γνωμοδότηση φάκελος μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ)
με τα παρακάτω στοιχεία και καλεί το κοινό να ενημερωθεί και το ενδιαφερόμενο κοινό να εκφράσει τις
απόψεις του, καθώς και την/τις Επιτροπή/ές Ποιότητας Ζωής, την/τις Δημοτική/ές Επιτροπές
Διαβούλευσης και τα Συμβούλια Τοπικής ή Δημοτικής Κοινότητας να εκφράσει/ουν την γνώμη του/ους.
Είδος Φακέλου:
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Προγραμματικό Σχέδιο (MASTERPLAN)
λιμένα Καλαμάτας» της Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΠΕΤ: 2107573715), που ανήκει στην Υποκατηγορία
Α1 της 3ης Ομάδας με α/α 01, σύμφωνα με την Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21Β’).
• Φορέας του έργου ή της δραστηριότητας: «Διεύθυνση Λιμενικών Υποδομών (Δ20)»
• Ημερομηνία έναρξης και λήξης της δημόσιας διαβούλευσης:

από 24 - 12 - 2021 έως 04 - 02 - 2022
• Ημερομηνίες έναρξης και λήξης της προθεσμίας για την κατάθεση των απόψεων του
ενδιαφερόμενου κοινού:

από 24 - 12 - 2021 έως 04 - 02 - 2022
• Αρμόδια για το έργο ή τη δραστηριότητα περιβαλλοντική αρχή: Υπουργείο Περιβάλλοντος &
Ενέργειας – Γεν. Δ/νση Περιβαλλοντικής Πολιτικής – Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης Τμήμα Γ’.

Πληροφορίες: 210 6417956 κ.κ. Χρ. Δούμα & Α. Κουλίδης
• Αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας για την παροχή των σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών,
την κατάθεση απόψεων των πολιτών και την εισήγηση στο ΠΕ.ΣΥ. Πελοποννήσου:

➢ Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Μεσσηνίας.
• Εφημερίδες Δημοσίευσης της Ανακοίνωσης: 1) ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, 2) ΘΑΡΡΟΣ, 3) ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΛΟΓΟΣ
• Σύνδεσμος Ιστοσελίδας, όπου γίνεται η δημοσίευση της ανακοίνωσης: www.ppel.gov.gr

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης

KOIN:

Τμήμα Γ΄
Ταχ. Διεύθυνση:

Λ. Αλεξάνδρας 11,
11473 Αθήνα

Πληροφορίες:

Χρ. Δούμα – Α. Κουλίδης

Τηλέφωνο:

210 641 7956

e-mail:

sec.dipa@prv.ypeka.gr

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Διεύθυνση Λιμενικών Υποδομών
d4@ggde.gr

Θέμα:

Διαβίβαση προς δημοσιοποίηση και διαβούλευση της Μελέτης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Προγραμματικό Σχέδιο (MASTERPLAN)
λιμένα
Καλαμάτας»

Σχετ.:

1. Ο Ν. 4014/2011 (Α΄209) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων,
ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες
διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» (όπως ισχύει).
2. Η Κ.Υ.Α. 167563/ΕΥΠΕ/2013 (Β’964) «Εξειδίκευση των διαδικασιών και των ειδικότερων
κριτηρίων περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων και δραστηριοτήτων των άρθρων 3,
4, 5, 6 και 7 του Ν. 4014/2011, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παράγραφος 13
αυτού, των ειδικών εντύπων των ανωτέρω διαδικασιών, καθώς και κάθε άλλου σχετικού
με τις διαδικασίες αυτές θέματος»
3. Η Κ.Υ.Α. 1649/45/2014 (Β΄45) «Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και τρόπου
ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του ενδιαφερόμενου κοινού στη δημόσια
διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της
Κατηγορίας Α’ της Απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ υπ’ αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ Α’ 21),
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παράγραφος 9 του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α’ 209),
καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας».
4. Το με α.π. 194891/Σ.43835/Δ20/Φ.26/Μ-Α/19.7.2021 (α.π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/75745/4992/19.7.2021) έγγραφο της Διεύθυνσης Λιμενικών Υποδομών του ΥΠΟΜΕΔΙ με το οποίο
υποβλήθηκε στη ΔΙΠΑ του ΥΠΕΝ η ΜΠΕ του θέματος, κατόπιν καταχώρησής της στο
Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο με ΠΕΤ 2107573715.

Στο πλαίσιο τήρησης της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου του θέματος υποβλήθηκε
στην Υπηρεσία μας φάκελος Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) με το 4ο σχετικό έγγραφο.
Επίσης, η εν λόγω ΜΠΕ έχει αναρτηθεί από το φορέα του έργου στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο
(ΗΠΜ, eprm.ypen.gr) και έχει λάβει Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ) 2107573715.
Κατόπιν ελέγχου τυπικής πληρότητας του φακέλου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, έχει αναρτηθεί
στο ΗΠΜ το σχετικό έντυπο Δ3, όπου ο φάκελος κρίνεται πλήρης και μπορεί να προωθηθεί η διαδικασία
περιβαλλοντικής αδειοδότησης.
Σελ. 1 από 3

Σε εφαρμογή των διατάξεων του 1ου σχετικού νόμου και της 2ης και 3ης σχετικής ΚΥΑ, παρακαλούμε για τις
εξής ενέργειες:
1.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου παρακαλείται για τη δημοσιοποίηση του φακέλου
προκειμένου να ξεκινήσει η δημόσια διαβούλευση. Στο πλαίσιο αυτό απαιτούνται οι ενέργειες που
προβλέπονται στη 2η και στην 3η σχετική απόφαση και οι οποίες συνοψίζονται ως εξής:
1.1.

Εντός δύο εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του φακέλου δημοσιεύεται σε μια
τουλάχιστον καθημερινή εφημερίδα εθνικής εμβέλειας ή ημερήσια νομαρχιακή εφημερίδα
ανακοίνωση με το περιεχόμενο που καθορίζεται στην προαναφερθείσα διάταξη.

1.2.

Παράλληλα η ως άνω ανακοίνωση αναρτάται στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας και στο οικείο
κατάστημα.

1.3.

Μέσα σε προθεσμία όχι μεγαλύτερη των τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση
της ως άνω ανακοίνωσης:
1.3.1 Καλείται το κοινό να ενημερωθεί και το ενδιαφερόμενο κοινό να εκφράσει τις απόψεις
του, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο άρθρο 7 της 2ης σχετικής ΚΥΑ. Το
Περιφερειακό Συμβούλιο οφείλει να θέτει στη διάθεση του ενδιαφερόμενου κοινού
κάθε περιβαλλοντική πληροφορία.
1.3.2 Τα οικεία Δημοτικά Συμβούλια, οι Επιτροπές Ποιότητας Ζωής, οι Δημοτικές Επιτροπές
Διαβούλευσης και τα Συμβούλια Τοπικών ή Δημοτικών Κοινοτήτων καλούνται να
εκφράσουν τη γνώμη τους, σύμφωνα με το έντυπο Δ11 του παραρτήματος Α της 2ης
σχετικής.

1.4.

Οι απόψεις του ενδιαφερόμενου κοινού, οι γνωμοδοτήσεις των οργάνων της προηγούμενης
παραγράφου, διαβιβάζονται από τον Δήμο στην οικεία Περιφέρεια εγκαίρως, ώστε να είναι
δυνατή η τήρηση των προβλεπόμενων προθεσμιών.

1.5.

Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, διαβιβάζεται στην ΔΙΠΑ του ΥΠΕN φάκελος
ο οποίος περιλαμβάνει:
1.5.1 Τη γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου ή της αρμόδιας Περιφερειακής
Επιτροπής σύμφωνα με το έντυπο Δ10 του παραρτήματος Α της 2ης σχετικής.
1.5.2 Τις γνώμες που διατυπώθηκαν από τα οικεία Δημοτικά Συμβούλια καθώς και τις
Επιτροπές Ποιότητας Ζωής, τις Δημοτικές Επιτροπές Διαβούλευσης και τα Συμβούλια
Τοπικών ή Δημοτικών Κοινοτήτων.
1.5.3 Τις απόψεις του ενδιαφερόμενου κοινού που διατυπώθηκαν εγγράφως.
1.5.4 Τα αποδεικτικά της δημοσίευσης της ανακοίνωσης.

1.6.

Η παράλειψη γνωμοδότησης των παραπάνω περιφερειακών και δημοτικών οργάνων ή και
του ενδιαφερόμενου κοινού εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας, δεν κωλύει την
πρόοδο της διοικητικής διαδικασίας αξιολόγησης του φακέλου από την ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ.

1.7.

Τα έξοδα δημοσίευσης της σχετικής ανακοίνωσης στον Τύπο βαρύνουν το φορέα του έργου
(Διεύθυνση Λιμενικών Υποδομών του ΥΠΟΜΕΔΙ) στον οποίο κοινοποιείται το παρόν
προκειμένου να επικοινωνήσει με τη Γραμματεία του Περιφερειακού Συμβουλίου ώστε να
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ρυθμιστούν θέματα σχετικά με τα έξοδα δημοσιοποίησης της μελέτης, σύμφωνα με την
παράγ. 2α του άρθρου 6 της 3ης σχετικής απόφασης.
2.

Οι Υπηρεσίες του πίνακα αποδεκτών παρακαλούνται να γνωμοδοτήσουν στο πλαίσιο των
αρμοδιοτήτων τους. Οι γνωμοδοτήσεις πρέπει να είναι επαρκώς τεκμηριωμένες και υποβάλλονται
με την συμπλήρωση του εντύπου Δ9 του παραρτήματος Α της 2ης σχετικής.

Σας γνωρίζουμε ότι μετά την παρέλευση αποκλειστικής προθεσμίας των τριάντα εργάσιμων ημερών από
την αποστολή και δημοσιοποίηση της ΜΠΕ τηρούνται τα αναφερόμενα στην περίπτωση β΄ της παρ. 2 του
άρθρου 3 του Ν. 4014/2011 (Α΄ 209) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 4685/2020
(Α΄ 92).
Τέλος επισημαίνεται ότι, δεδομένης της πλήρους λειτουργίας του ΗΠΜ, η πρόσβαση στο φάκελο ΜΠΕ και
η διακίνηση των εγγράφων που αφορούν στη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης διεξάγονται
πλέον μέσω του εν λόγω Μητρώου.

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΝΙΚΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Διεύθυνση Χωροταξικού Σχεδιασμού

2.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΓΕΕΘΑ/Γ2/ΔΥΠΟ
geetha-g2-4-adeiod@hndgs.mil.gr

3.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
α)
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