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ΔΙΑΓΩΓΗ
Η ρψξα καο πεξηβάιιεηαη απφ πνιχ κεγάιν κήθνο αθηψλ – 16.300 km – ζπγθξηηηθά
κε ηελ επηθάλεηά ηεο θαη κε πνζνζηφ αθηνγξακκήο/πεξίκεηξν 93% θαηαηάζζεηαη ζηελ
4ε ζέζε κεηά ηελ Ιζιαλδία, ηε Μ. Βξεηαλία θαη ηε Ννξβεγία. ηελ παξάθηηα δψλε
ηεο έρεη αλαπηπρζεί ζεκαληηθφ κέξνο ηεο νηθηζηηθήο θαη ηεο νηθνλνκηθήο ηεο
δξαζηεξηφηεηαο. Ο ηνπξηζκφο απνηειεί ηε βαζηθφηεξε ζπληζηψζα αλάπηπμεο θαη
επελδχζεσλ θαη ζπλεηζθέξεη ζεκαληηθά ζην Αθαζάξηζην Δγρψξην Πξντφλ (ΑΔΠ) ηεο
ρψξαο. Ιδηαίηεξε βαξχηεηα έρεη ν ηνπξηζκφο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ παξάθηηα δψλε
(ζαιάζζηνο, αλαςπρήο, λαπηαζιεηηθφο θιπ) θαη θαηά ζπλέπεηα είλαη πνιχ ζεκαληηθή
ή χπαξμε θαηάιιεισλ ιηκεληθψλ ππνδνκψλ γηα ηε κεηαθνξά επηβαηψλ,
εκπνξεπκάησλ θ.α. Δπίζεο έρεη θαηαζηεί αλαγθαία ιφγσ θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη
άιισλ παξαγφλησλ ε δηαθχιαμε ησλ πνιπάξηζκσλ θαη ηδηαίηεξεο νκνξθηάο αθηψλ κε
ηελ δεκηνπξγία θαηάιιεισλ έξγσλ πξνζηαζίαο. πλεπψο έρεη βαξχλνπζα ζεκαζία ε
αλαξξχζκηζε ηνπ ηζρχνληνο ζεζκηθνχ πιαηζίνπ αδεηνδφηεζεο έξγσλ ιηκεληθψλ
ππνδνκψλ θαη πξνζηαζίαο αθηψλ ζηελ θαηεχζπλζε ηεο βειηηζηνπνίεζεο θαη
επηηάρπλζεο ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ηνπ ζπγρξνληζκνχ ηνπ κε ηελ εμειηζζφκελε
πεξηβαιινληηθή λνκνζεζία.
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ΘΔΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΓΔΙΟΓΟΣΗΗ ΛΙΜΔΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ
Η βαζηθή δηαδηθαζία αδεηνδφηεζεο έξγσλ ιηκεληθψλ ππνδνκψλ γίλεηαη ζηα πιαίζηα
ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν. 2971/2001 πεξί αηγηαινχ θαη παξαιίαο.
Γηα ηα έξγα αληηκεηψπηζεο ηεο δηάβξσζεο αθηψλ ή αλάπιαζεο παξαιηψλ γίλεηαη
ρξήζε ησλ δηαδηθαζηψλ ησλ άξζξσλ 12 (πξνζηαηεπηηθά έξγα) θαη 14 (αλάπιαζε
παξαιηψλ) ηνπ ίδηνπ λφκνπ Ν. 2971/2001.
Σέινο γηα ηε δηελέξγεηα ακκνιεςηψλ θαη ηελ πξνκήζεηα ηνπ απαξαίηεηνπ πιηθνχ γηα
ηε δεκηνπξγία ηερλεηψλ αλαπιεξψζεσλ αθηψλ γίλεηαη ρξήζε ηνπ Αλαγθαζηηθνχ
Νφκνπ 1219/38 (Βαζίιεην ηεο Διιάδνο).
Διαδικαζία άπθπος 14 Ν. 2971/2001
χκθσλα κε ην άξζξν 14 «η παπασώπηζη ηος δικαιώμαηορ σπήζηρ αιγιαλού,
παπαλίαρ, ζςνεσόμενος ή παπακείμενος θαλάζζιος σώπος, ή ηος πςθμένα, για ηην
εκηέλεζη έπγυν πος εξςπηπεηούν εμποπικούρ, βιομησανικούρ, ζςγκοινυνιακούρ,
λιμενικούρ ή άλλος είδοςρ ζκοπούρ, πος πποβλέπονηαι από ηιρ κείμενερ διαηάξειρ,
γίνεηαι με απόθαζη ηος Υποςπγού Οικονομικών καηά ηη διαδικαζία πος πποβλέπει η
επόμενη παπάγπαθορ.(εδ. 2, άξζξνπ 14). Η παπασώπηζη μποπεί να πεπιλαμβάνει
και απλή σπήζη αιγιαλού και παπαλίαρ για ηην εξςπηπέηηζη λειηοςπγικών αναγκών
ηυν έπγυν αςηών».
Η δηαδηθαζία απηή πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ ζηάδηα:
α) Αίηεζε πξνο ηελ αξκφδηα Κηεκαηηθή Τπεξεζία, ε νπνία ζπλνδεχεηαη απφ ηερληθφ
θάθειν ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 ηεο θνηλήο απφθαζεο (ΚΤΑ) 69269/5387/24.10.90
(ΦΔΚ 678 Β) ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Δζληθήο Οηθνλνκίαο, Γεσξγίαο,
Πνιηηηζκνχ, Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο, Σνπξηζκνχ, Βηνκεραλίαο, Δλέξγεηαο θαη
Σερλνινγίαο, Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Έξγσλ, Μεηαθνξψλ θαη
Δπηθνηλσληψλ.
β) Ο θάθεινο απηφο (κε πεξηερφκελα ζχκθσλα κε ηε δνκή ηεο Πξνέγθξηζεο
Υσξνζέηεζεο ηνπ αξρηθνχ πεξηβαιινληηθνχ λφκνπ) δηαβηβάδεηαη κέζα ζε πξνζεζκία
ελφο (1) κελφο ζηνπο παξαθάησ αλαθεξφκελνπο θνξείο (ή ζηελ Δπηηξνπή
ρεδηαζκνχ θαη Αλάπηπμεο Ληκέλσλ Δ..Α.Λ.) γηα λα δηαηππψζνπλ κέζα ζε
πξνζεζκία ηξηψλ (3) κελψλ ηε γλψκε ηνπο, θαηά ηηο αξκνδηφηεηεο θαζελφο γηα ηελ
εθηέιεζε ησλ έξγσλ.
Οη γλσκνδνηνχληεο θνξείο είλαη:
1) Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Έξγσλ, Γηεχζπλζε
Υσξνηαμίαο θαη Γηεχζπλζε Πνιενδνκηθνχ ρεδηαζκνχ ή ηε Γηεχζπλζε
Πεξηβάιινληνο - Υσξνηαμίαο ηεο αξκφδηαο Πεξηθέξεηαο (ζε ηξία αληίγξαθα),
2) Γ.Δ.Ν. (ζε δχν αληίγξαθα),
3) Τπνπξγείν Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο,
4) Πεξηθεξεηαθή Δπηηξνπή Υσξνηαμίαο θαη Πεξηβάιινληνο (Π.Δ.ΥΩ.Π.),
5) Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ (ζε ηξία αληίγξαθα),
6) Δ.Ο.Σ.,
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7) Τπνπξγείν Γεσξγίαο γηα έξγα ζε ιηκέλεο θαη πνηακνχο, σο θαη γηα ηελ
θαηαζθεπή αιηεπηηθνχ θαηαθπγίνπ κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζία επαγγεικαηηθψλ
αιηεπηηθψλ ζθαθψλ,
8) Γεκνηηθφ πκβνχιην ηνπ νηθείνπ Ο.Σ.Α.,
9) Σν Τπνπξγείν Αλάπηπμεο, φηαλ πξφθεηηαη γηα παξαρψξεζε αηγηαινχ ζε
βηνκεραληθέο κνλάδεο, εγθαηαζηάζεηο πεηξειαηνεηδψλ θαη ζε επηρεηξήζεηο
κεηαιιεπηηθψλ, ιαηνκηθψλ θαη βηνκεραληθψλ νξπθηψλ,
10) Σν Τπνπξγείν Αηγαίνπ γηα ηηο πεξηνρέο ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπ.
Η Δ..Α.Λ. ιεηηνπξγεί ζηα πιαίζηα ηνπ Τπνπξγείνπ Ναπηηιίαο (Ν. 2932/2001) θαη είλαη
απαξαίηεηε ε γλψκε ηεο ζε πεξηπηψζεηο δεκηνπξγίαο λέσλ ιηκεληθψλ ππνδνκψλ ή ζε
έξγα πνπ αθνξνχλ ηξνπνπνίεζε ή επέθηαζε ηνπ ιηκέλα. Δμαηξνχληαη ηεο
γλσκνδφηεζεο ηεο ΔΑΛ (Σξνπνπνίεζε κε άξζξν 40 Ν. 4256/2014):
 Η δηαδηθαζία λνκηκνπνίεζεο πθηζηάκελσλ έξγσλ ζχκθσλα κε άξζξν 27 Ν.
2971/2001
 Σα έξγα επηζθεπήο ή ζπληήξεζεο πθηζηάκελσλ ιηκεληθψλ εγθαηαζηάζεσλ
 Οη πεξηπηψζεηο κειεηψλ παξαξηήκαηνο ΙΙΙ Οκάδα 3ε ηεο ΤΑ 1958/2012 (θαηάηαμε
έξγσλ ζε πεξηβαιινληηθέο θαηεγνξίεο):
Ληκέλεο ζθαθψλ αλαςπρήο θαη θαηαθχγηα ηνπξηζηηθψλ ζθαθψλ (εθηφο δψλεο
ιηκέλα)
Έξγα πξνζηαζίαο αθηήο απφ δηάβξσζε είηε εληφο ηεο ζάιαζζαο είηε επί ηεο
αθηνγξακκήο
Έξγα αλάπιαζεο θαη δηακφξθσζεο ηεο αθηήο
Σερλεηνί χθαινη
Μεκνλσκέλεο ξάκπεο αλέιθπζεο θαη θαζέιθπζεο ζθαθψλ
γ) Μεηά ηελ πξνέγθξηζε ρσξνζέηεζεο θαη ηε δηαηχπσζε ησλ γλσκψλ ηεο
πξνεγνχκελεο πεξίπησζεο β` εθπνλείηαη θαη εγθξίλεηαη ε κειέηε Πεξηβαιινληηθψλ
Δπηπηψζεσλ, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. Βαζηθή ππνζηεξηθηηθή κειέηε ηεο
ΜΠΔ ζεσξείηαη ε αθηνκεραληθή κειέηε γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο επίδξαζεο ησλ
ιηκεληθψλ ππνδνκψλ ζηηο παξαθείκελεο αθηέο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη νη θνξείο πνπ
γλσκνδνηνχλ θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο (έξγν Α2):
Τπνπξγείν Ναπηηιίαο (πξψελ ΤΔΝ)
Τπνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο
Δθνξεία Δλαιίσλ Αξραηνηήησλ
Δθνξεία Βπδαληηλψλ Αξραηνηήησλ
Δθνξεία Πξντζηνξηθψλ θαη θιαζζηθψλ αξραηνηήησλ
Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην
ΓΙΠΔΥΩ νηθείαο Πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο
δ) Αθνινχζσο κεηά απφ γλψκε ηνπ Γ.Δ.Ν., γηα ζέκαηα εζληθήο άκπλαο θαη αζθάιεηαο
ηεο λαπζηπινΐαο, γλψκε ηνπ Τπνπξγείνπ Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο γηα ιφγνπο
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νξζνινγηθήο λαπηηιηαθήο αλάπηπμεο, πξνζηαζίαο αηγηαινχ, παξαιίαο, ειέγρνπ θαη
αζθάιεηαο ηεο λαπζηπινΐαο θαη ζπγθνηλσλίαο θαη γλψκε ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ηνπ
Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ γηα ιφγνπο πξνζηαζίαο αξραίσλ, εγθξίλεηαη αξκνδίσο ε
νξηζηηθή κειέηε, θαηά ηε ζχληαμε ηεο νπνίαο ιακβάλνληαη ππφςε ππνρξεσηηθά νη
εγθεθξηκέλνη πεξηβαιινληηθνί φξνη. Γλψκεο δηαηππψλνληαη ην αξγφηεξν εληφο
πξνζεζκίαο ηξηψλ (3) κελψλ. Η εγθεθξηκέλε νξηζηηθή κειέηε κε ηηο αλσηέξσ γλψκεο
δηαβηβάδεηαη ζηελ αξκφδηα Κηεκαηηθή Τπεξεζία γηα ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο
παξαρψξεζεο.
ηελ πεξίπησζε ησλ ιηκέλσλ κε νξηνζεηεκέλεο δψλεο ιηκέλσλ ε πξψηε θάζε ηεο
πξνέγθξηζεο (Πξνθαηαξθηηθφο Πξνζδηνξηζκφο Πεξηβαιινληηθψλ Απαηηήζεσλ
Π.Π.Π.Α) είλαη πξναηξεηηθή θαη δηεθπεξαηψλεηαη κέζσ ηεο ΔΑΛ.
ηελ πεξίπησζε ησλ ηνπξηζηηθψλ ιηκέλσλ, ε ρσξνζέηεζε γίλεηαη ζηα πιαίζηα ηνπ Ν.
2160/1993 θαη δηεθπεξαηψλεηαη απφ ην Τπνπξγείν Σνπξηζκνχ θαη ηελ Δπηηξνπή
Σνπξηζηηθψλ Ληκέλσλ (ΔΣΛ).
Γηα ηα ππφινηπα έξγα ή εγθαηαζηάζεηο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηα παξαπάλσ θαη ε
θαηαζθεπή ηνπο πξνβιέπνληαη ζηνλ «αηγηαιφ, ηελ παξαιία, ηνλ ζπλερφκελν ή
παξαθείκελν ζαιάζζην ρψξν ή ππζκέλα» ε δηαδηηθαζία δηεθπεξαηψλεηαη απφ ηελ
Κηεκαηηθή Τπεξεζία.
ρεκαηηθά ε δηαδηθαζία απεηθνλίδεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα
Α. ΦΑΗ
ΠΡΟΔΓΚΡΙΗ
Γλσκνδφηεζε ΔΑΛ
(γηα έξγα ιηκέλσλ) ή 710 θνξέσλ (γηα έξγα
πξνζηαζίαο αθηψλ)
6 κήλεο

Β. ΦΑΗ ΜΠΔ
Γλσκνδφηεζε 8-10
θνξέσλ
6 κήλεο

ΑΠΟΦΑΗ
ΠΑΡΑΥΩΡΗΗ
Γλσκνδφηεζε 3 θνξέσλ Έθδνζε απφ Τπνπξγείν
(ΤΔΝ, ΓΔΝ, ΤΠΠΟ)
Οηθνλνκηθψλ ή
Απνθεληξσκέλε
Γηνίθεζε
4 κήλεο
2 κήλεο
ΟΡΙΣΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ

Οη ρξφλνη αλαθέξνληαη ζε ελάτιστοσς πραγματικούς ρξφλνπο (ε λνκνζεζία
πξνβιέπεη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ρξνληθά φξηα ηα νπνία δελ εθαξκφδνληαη, Πρ
ζχκθσλα κε ην Ν. 4014/2011 γηα ηε θάζε ηεο ΜΠΔ ρξεηάδνληαη 97 εξγάζηκεο κέξεο,
πεξίπνπ 5 κήλεο).
ΤΝΟΛΙΚΟ ΔΛΑΥΙΣΟ ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟ ΥΡΟΝΟ 18
ΜΗΝΔ
(ζπλήζσο
μεπεξλά ηα 2 ρξφληα).
Διαδικαζία άπθπος 12 Ν. 2971/2001
Ο ελδηαθεξφκελνο ππνβάιιεη αίηεκα ζηελ Κηεκαηηθή Τπεξεζία γηα ηελ έθδνζε
δηαπηζησηηθήο πξάμεο ζρεηηθά κε ηελ χπαξμε ή φρη πξνβιήκαηνο δηάβξσζεο θαηφπηλ
γλσκνδφηεζεο ηεο επηηξνπήο ηνπ Άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 2971/2001. Η Δπηηξνπή, ε νπνία
ζπγθξνηείηαη ζε επίπεδν λνκνχ, απνηειείηαη απφ: α) ηνλ πξντζηάκελν ηεο Κηεκαηηθήο
Τπεξεζίαο σο πξφεδξν, β) έλαλ κεραληθφ ηεο Κηεκαηηθήο Τπεξεζίαο κε εηδηθφηεηα
ηνπνγξάθνπ ή πνιηηηθνχ κεραληθνχ, γ) ηνλ αξκφδην Ληκελάξρε, δ) ηνλ δηεπζπληή ηεο
Γηεχζπλζεο Πνιενδνκίαο ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο, ε) ηνλ δηεπζπληή
Υσξνηαμίαο θαη Πεξηβάιινληνο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο ηεο Πεξηθέξεηαο.
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ηε ζπλέρεηα κεηά ηελ έθδνζε ηεο δηαπηζησηηθήο πξάμεο, ν ελδηαθεξφκελνο θνξέαο
αλαζέηεη ηελ εθπφλεζε ηξηψλ κειεηψλ: ηεο αθηνκεραληθήο κειέηεο, ηεο κειέηεο
πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ (ΜΠΔ) θαη ηεο ηερληθήο κειέηεο ησλ έξγσλ
πξνζηαζίαο.
Ο ελδηαθεξφκελνο ππνβάιιεη θαη ηηο ηξείο κειέηεο ζηελ Κηεκαηηθή Τπεξεζία. ηε
ζπλέρεηα ε Κηεκαηηθή Τπεξεζία δηαβηβάδεη γηα έιεγρν-γλσκνδφηεζε-ζεψξεζε ηελ
αθηνκεραληθή κειέηε ζηελ Γηεχζπλζε Ληκεληθψλ Τπνδνκψλ ηνπ Τπνπξγείνπ
Τπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ.
Μεηά ηε ζεψξεζε ηεο αθηνκεραληθήο κειέηεο ππνβάιιεηαη ε ΜΠΔ ζηελ αξκφδηα
Πεξηβαιινληηθή Τπεξεζία (Απνθεληξσκέλε Πεξηθέξεηα ή ΤΠΔΚΑ αλάινγα κε ηελ
θαηάηαμε ηνπ έξγνπ). Μεηά ηνλ έιεγρν πιεξφηεηαο ηεο πεξηβαιινληηθήο κειέηεο ν
θάθεινο ηεο ΜΠΔ δηαβηβάδεηαη ζε θνξείο γηα γλσκνδφηεζε. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη:
ΤΔΝ – ΓΔΝ – ΤΠΟΜΔΓΙ – ΤΠΠΟ Δθνξείεο Αξραηνηήησλ – Γ/λζε Γαζψλ –
Γαζαξρείν – νηθεία Πεξηθέξεηα (Πεξηθ. πκβνχιην θ Γ/λζε Πεξηβάιινληνο).
Μεηά ηελ έγθξηζε ηεο ΜΠΔ απ’ φινπο ηνπο θνξείο ε Κηεκαηηθή Τπεξεζία ππνβάιιεη
ηελ ηερληθή κειέηε γηα έιεγρν – έγθξηζε – ζεψξεζε ζηελ Γ/λζε Σερληθψλ Έξγσλ ηεο
νηθείαο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο.
Σέινο ππνβάιινληαη θαη νη εγθεθξηκέλεο ζεσξεκέλεο κειέηεο απφ ηελ Κηεκαηηθή
Τπεξεζία ζηνπο θνξείο ΤΔΝ-ΓΔΝ-ΤΠΠΟ γηα λα γλσκνδνηήζνπλ ζρεηηθά κε ηελ
απφθαζε παξαρψξεζεο αηγηαινχ – παξαιίαο – ζαιάζζηνπ ρψξνπ γηα ηελ εθηέιεζε
ησλ πξνβιεπφκελσλ έξγσλ.
Σελ ηειηθή έθδνζε ηεο άδεηαο παξαρψξεζεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ εθδίδεη ην
Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ (γηα έξγα ζηε ζάιαζζα) ή ε Γ.Γ. Απνθεληξσκέλεο (γηα έξγα
εληφο αηγηαινχ ή παξαιίαο).
ρεκαηηθά ε δηαδηθαζία απεηθνλίδεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:
Α. ΦΑΗ
Β. ΦΑΗ
ΑΚΣΟΜΗΥΑΝΙΚΗ
ΜΠΔ
ΜΔΛΔΣΗ
Θεψξεζε απφ
Γλσκνδφηεζε 8Γηεχζπλζε Ληκεληθψλ 10 θνξέσλ
Τπνδνκψλ
Τπνπξγείνπ
Τπνδνκψλ
2 κήλεο
6 κήλεο

Γ. ΦΑΗ
ΟΡΙΣΙΚΗ
ΜΔΛΔΣΗ
Έγθξηζε απφ
ΓΣΔ νηθείαο
Πεξηθέξεηαο
2 κήλεο

Γλσκνδνηήζεηο
ΑΠΟΦΑΗ
Παξαρψξεζεο ΠΑΡΑΥΩΡΗΗ
ΤΔΝ, ΓΔΝ,
Τπνπξγείν
Πνιηηηζκνχ
Γηα ηηο 3 κειέηεο
4 κήλεο

Έθδνζε απφ
Τπνπξγείν
Οηθνλνκηθψλ ή
Απνθεληξσκέλε
Γηνίθεζε
2 κήλεο

Οη ρξφλνη αλαθέξνληαη ζε ελάτιστοσς πραγματικούς ρξφλνπο (ε λνκνζεζία
πξνβιέπεη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο κηθξφηεξα ρξνληθά φξηα ηα νπνία δελ
εθαξκφδνληαη)
ΤΝΟΛΙΚΟ ΔΛΑΥΙΣΟ ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟ ΥΡΟΝΟ 16
ΜΗΝΔ
(ζπλήζσο
μεπεξλά ηα 2 ρξφληα)
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Διαδικαζία αμμολητιών Α.Ν. 1219/1938
Γηα ηελ εμφξπμε θαη ιήςε άκκνπ, ακκνρψκαηνο – ιίζσλ, ραιίθσλ θιπ εθαξκφδνληαη νη
δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ απηνχ αλεμάξηεηα απφ ηελ ηδηφηεηα ηνπ ηδηνθηήηε ηεο ακκψδνπο
έθηαζεο (Ο.Σ.Α., Γεκνζίνπ, ηδηψηε).
Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ε έθδνζε απφθαζεο ηεο Δπηηξνπήο Ακκνιεςίαο
(ζπγθξφηεζε κε βάζε ΠΓ 284/88) κε βάζε εγθεθξηκέλνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο θαη
γλσκνδνηήζεηο ηνπ νηθείνπ Ο.Σ.Α. θαη δαζαξρείνπ.
Οη Ο.Σ.Α. έρνπλ ηε δπλαηφηεηα εθκεηάιιεπζεο ρψξσλ ακκνιεςίαο κεηά απφ ζρεηηθή
δηαδηθαζία παξαρψξεζεο. Γηα ηηο αλάγθεο ησλ δεκνζίσλ έξγσλ κεηά ηελ απφθαζε
ηεο Δπηηξνπήο Ακκνιεςίαο, απαηηείηαη απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Γεκνζίσλ
Κηεκάησλ.
Γηα ηηο αλάγθεο ησλ ηδησηηθψλ έξγσλ κεηά ηελ απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Ακκνιεςίαο,
δηελεξγείηαη πιεηνδνηηθφο δηαγσληζκφο απφ ηελ αξκφδηα Κηεκαηηθή Τπεξεζία κε
πξνθαζνξηζκέλν ειάρηζην ηίκεκα.
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ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ Ν. 2971/2001
αλ βαζηθά πξνβιήκαηα ζηελ αδεηνδφηεζε έξγσλ ιηκεληθψλ ππνδνκψλ
θαηαγξάθνληαη ηα εμήο:
Μεγάλοι σπόνοι υπίμανζηρ έπγυν
ηα πξνβιεπφκελα ζηάδηα αδεηνδφηεζεο ησλ έξγσλ εκθαλίδεηαη ην θαηλφκελν
νξηζκέλεο ππεξεζίεο λα γλσκνδνηνχλ ζε φιεο ηηο επηκέξνπο δηαθξηηέο θάζεηο
(Τπνπξγείν Ναπηηιίαο, Γεληθφ Δπηηειείν Ναπηηθνχ, Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ - Δθνξείεο
Αξραηνηήησλ).
Γηα ηηο αλάγθεο ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ άξζξνπ 14, νη πξναλαθεξφκελεο ππεξεζίεο
γλσκνδνηνχλ θαηά ηε θάζε ηεο «πξνέγθξηζεο ρσξνζέηεζεο» (γλψκεο εδαθίνπ 2β
άξζξνπ 14), θαηά ηε θάζε ηεο πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο θαη θαηά ηε θάζε ηεο
έγθξηζεο ηεο νξηζηηθήο κειέηεο.
Γηα ηηο αλάγθεο ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ άξζξνπ 12, νη πξναλαθεξφκελεο ππεξεζίεο
γλσκνδνηνχλ θαηά ηε θάζε ηεο πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο θαη θαηά ηε θάζε ηεο
γλσκνδφηεζεο γηα ηελ απφθαζε παξαρψξεζεο.
Η κε ηήξεζε ησλ πξνβιεπφκελσλ ρξνληθψλ πξνζεζκηψλ ζε νξηζκέλεο δηαδηθαζίεο,
φπσο θαηά ην ζηάδην ηεο πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο, φπνπ νξηζκέλα ζηειέρε ησλ
πεξηβαιινληηθψλ ππεξεζηψλ ζεσξνχλ απζαίξεηα φηη νξηζκέλεο γλσκνδνηήζεηο είλαη
απαξαίηεηεο θαη αζεηνχλ ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ην λφκν ρξνληθέο πξνζεζκίεο.
Πξφζθαηα θαηά ηε θάζε ηεο πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο πξνζηέζεθε θαη άιιε
γλσκνδνηνχζα ζηξαηησηηθή ππεξεζία, ε Γηεχζπλζε Τπνδνκήο θαη Πξνζηαζίαο
Πεξηβάιινληνο ηνπ ΓΓΔΘΑ.
Αλληλεπίδπαζη διαθοπεηικών νομοθεζιών
Η λνκνζεζία πεξί αηγηαινχ (2001) εκπιέθεηαη κε ηελ πεξηβαιινληηθή λνκνζεζία, ε
νπνία έρεη ηξνπνπνηεζεί ζεκαληηθά ηα ηειεπηαία ρξφληα δεκηνπξγψληαο έηζη πνιιέο
αληηθάζεηο (Πρ ε ΚΤΑ 69269/1990 έρεη θαηαξγεζεί θαη ε πξνέγθξηζε ρσξνζέηεζεο ή
ΠΠΠΑ είλαη πιένλ πξναηξεηηθφ ζηάδην).
Τπάξρεη ε λνκνζεζία γηα ην ξφιν ηεο Δπηηξνπήο ρεδηαζκνχ θαη Αλάπηπμεο Ληκέλσλ
(Ν. 2932/2001), ε νπνία γλσκνδνηεί θπξίσο γηα έξγα αλάπηπμεο ιηκέλσλ θαη επίζεο
εκπιέθεηαη ζηελ ηζρχνπζα πεξηβαιινληηθή λνκνζεζία.
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ΠΡΟΣΑΔΙ ΒΔΛΣΙΩΗ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΙΥΤΟΝΣΟ ΘΔΜΙΚΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ
Η βειηίσζε ηνπ ππάξρνληνο εζληθνχ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ θξίλεηαη ηδηαίηεξα αλαγθαία
θπξίσο γηα ιφγνπο αλαπηπμηαθνχο. Ο ηνπξηζκφο απνηειεί βαζηθφ ππιψλα ηνπ
αθαζάξηζηνπ εζληθνχ πξντφληνο (ΑΔΠ) ηεο ρψξαο. Η δεκηνπξγία ηθαλνχ δηθηχνπ
ιηκέλσλ αλαςπρήο, ε βειηίσζε ησλ επηβαηηθψλ ιηκέλσλ ηδηαίηεξα ηνπ λεζησηηθνχ
ζπκπιέγκαηνο, ε απνθαηάζηαζε ησλ αθηψλ καο ζε πεξηπηψζεηο δηάβξσζεο είλαη
θάπνηνη απφ ηνπο βαζηθνχο κεζνπξφζεζκνπο αλαπηπμηαθνχο ζηφρνπο.
ηνλ ηνκέα ησλ ππνδνκψλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ αθηψλ ε αλαγθαηφηεηα απηή
κάιηζηα εληζρχεηαη απφ ηηο ππνρξεψζεηο ηεο ρψξαο καο ζε δηεζλέο επίπεδν. Απφ ηε
θχζε ηνπο νη ζάιαζζεο θαη νη σθεαλνί απνηεινχλ δηεζλείο πεξηνρέο θαη σο εθ ηνχηνπ
πξνυπνζέηνπλ δηαθξαηηθέο ζπλεξγαζίεο θαη πξνζεγγίζεηο. ηελ Δπξσπατθή Έλσζε
ππάξρνπλ ζαιάζζηεο πεξηνρέο (Βφξεηα Θάιαζζα, Βαιηηθή, Μαχξε Θάιαζζα,
Μεζφγεηνο) κε κεγάιε αμία, απφ ηελ άπνςε ηεο ηρζπνπαξαγσγήο θαη ηνπ ηνπξηζκνχ,
πνπ πξέπεη λα ηχρνπλ πξνζηαζίαο. Γηα ην ζθνπφ απηφ δηακνξθψζεθε ε Οδεγία
Πιαίζην 2008/56/ΔΚ γηα ηε Θαιάζζηα ηξαηεγηθή, ε νπνία ζηνρεχεη ζηελ πξναγσγή
ηεο αεηθφξνπ ρξήζεο ησλ ζαιαζζψλ, ζηε δηαηήξεζε ησλ ζαιάζζησλ
νηθνζπζηεκάησλ θαη ζηελ πξνζηαζία ησλ βαζηθψλ πφξσλ απφ ηνπο νπνίνπο
εμαξηψληαη νη θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε
ζάιαζζα.
Σν ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην πξέπεη λα επηθαηξνπνηεζεί ζηελ θαηεχζπλζε αλαίξεζεο
ησλ κεγάισλ ρξνληθψλ θαζπζηεξήζεσλ θαη ηεο πξνζαξκνγήο ζηελ ηζρχνπζα
πεξηβαιινληηθή λνκνζεζία. Η πξφηαζε βειηίσζεο ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ κπνξεί λα
ζηεξίδεηαη ζηηο παξαθάησ θαηεπζπληήξηεο πξνηάζεηο:
1)

Η θηινζνθία ζρεδηαζκνχ ηνπ ιηκεληθνχ έξγνπ εμεηάδεηαη απφ ηελ
αθηνκεραληθή κειέηε θαη ειέγρεηαη απφ έλαλ αξκφδην θνξέα (Πρ Τπνπξγείν
Τπνδνκψλ). Η αθηνκεραληθή κειέηε εκπεξηέρεη ηελ θπκαηηθή κειέηε κε
απνηέιεζκα θαη ν έιεγρνο ηεο θπκαηηθήο πξνζηαζίαο λα γίλεηαη (βαζηθή
απαίηεζε ελφο ιηκεληθνχ έξγνπ) θαη ε εθηίκεζε ησλ πηζαλψλ επηπηψζεσλ
ζηηο παξαθείκελεο αθηέο λα αμηνινγείηαη (βαζηθή πεξηβαιινληηθή εθηίκεζε
ελφο ιηκεληθνχ έξγνπ).

2)

Οη αξκφδηνη θνξείο (κεκνλσκέλα ή κέζσ ηεο Δ..Α.Λ.) γλσκνδνηνχλ κία θνξά
θαηά ηελ πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε, φπνπ ειέγρεηαη ε ζθνπηκφηεηα θαη ν
ζρεδηαζκφο ηνπ έξγνπ αλάινγα κε ηελ αξκνδηφηεηα ηνπ θάζε θνξέα.

3)

Μεηά ηελ έγθξηζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ ειέγρεηαη ε νξηζηηθή κειέηε ηνπ
έξγνπ απφ έλαλ αξκφδην θνξέα (Γηεχζπλζε Σερληθψλ Έξγσλ νηθείαο
Πεξηθέξεηαο).

4)

Γηα ηελ άδεηα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ή ηεο έθδνζεο ηεο απφθαζεο
παξαρψξεζεο επηιακβάλεηαη ν αξκφδηνο θνξέαο (Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ,
Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε) ρσξίο άιιεο επηπιένλ γλσκνδνηήζεηο απφ
εκπιεθφκελνπο θνξείο ζηε δηαδηθαζία αδεηνδφηεζεο ελφο ιηκεληθνχ έξγνπ.

8

5)

ε πεξίπησζε απξφβιεπησλ αθξαίσλ θαηξηθψλ θαηαζηάζεσλ (πρ ζεηζκνί,
παξαηεηακέλνη ζπειιψδεηο άλεκνη θιπ) θαη ηελ αλάγθε αληηκεηψπηζεο
έθηαθησλ δεκηψλ, φπνπ ζα πξέπεη κε ζπλνπηηθέο δηαδηθαζίεο λα πηνζεηνχληαη
βξαρππξφζεζκα ηερληθά κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ιηκεληθψλ ππνδνκψλ
κέρξη ηελ νξηζηηθνπνίεζε ησλ αλαγθαίσλ βειηηψζεσλ, επηδηνξζψζεσλ θ.α.

Βαζηθφο ζηφρνο ησλ αιιαγψλ ζην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην πξέπεη λα είλαη ε θαηά ην
δπλαηφλ απινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ε επίηεπμε ηεο σξίκαλζεο ελφο ιηκεληθνχ
έξγνπ ην πνιχ ζε 12 κήλεο (1 ρξφλνο).
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