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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

 

Πόριζμα Ομάδας Εργαζίας ηοσ ΣΕΕ/ΣΚΜ 

για ηο θεζμικό πλαίζιο αδειών λιμενικών σποδομών 

Πξνηάζεηο γηα ηε βειηίσζε ηνπ θεζμικού πλαιζίοσ αδειών λιμενικών σποδομών, 

πεξηιακβάλεη ην πόξηζκα ζρεηηθήο Ομάδας Εργαζίας ηοσ ΣΕΕ/ΣΚΜ, πνπ απέζηεηιε ην Τκήκα 

ζην Τποσργείο Οικονομικών, σο αξκόδην Υπνπξγείν αιιά θαη ζηελ Περιθέρεια Κενηρικής 

Μακεδονίας. 

Τελ νκάδα εξγαζίαο απνηέιεζαλ νη: . Υριζηόποσλος, Γξ. Πνιηηηθόο Μεραληθόο σο 

Σπληνληζηήο, Θ. Καραμπάς, Καζεγεηήο Παξάθηηαο Τερληθήο Α.Π.Θ., Ο. Μεζοτωρίηης, MSc. 

Πνιηηηθόο Μεραληθόο θαη Α. Πανίδης, Πνιηηηθόο Μεραληθόο. 

Σην πόξηζκα ηνλίδεηαη κεηαμύ άιισλ, όηη ε βειηίσζε ηνπ εζληθνύ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ θξίλεηαη 

ηδηαίηεξα αλαγθαία, θαζώο ν ηνπξηζκόο απνηειεί βαζηθό ππιώλα ηνπ ΑΔΠ ηεο ρώξαο. Η 

δεκηνπξγία ηθαλνύ δηθηύνπ ιηκέλσλ αλαςπρήο, ε βειηίσζε ησλ επηβαηηθώλ ιηκέλσλ -ηδηαίηεξα 

ηνπ λεζησηηθνύ ζπκπιέγκαηνο- ε απνθαηάζηαζε ησλ αθηώλ καο ζε πεξηπηώζεηο δηάβξσζεο, 

είλαη θάπνηνη από ηνπο βαζηθνύο κεζνπξόζεζκνπο αλαπηπμηαθνύο ζηόρνπο. 

Έηζη, ην ηζρύνλ ζεζκηθό πιαίζην πξέπεη λα επηθαηξνπνηεζεί ζηελ θαηεύζπλζε  αλαίξεζεο ησλ 

κεγάισλ ρξνληθώλ θαζπζηεξήζεσλ θαη ηεο πξνζαξκνγήο ζηελ ηζρύνπζα πεξηβαιινληηθή 

λνκνζεζία, κε βάζε ηηο παξαθάησ θαηεπζπληήξηεο πξνηάζεηο: 

 Η θηινζνθία ζρεδηαζκνύ ηνπ ιηκεληθνύ έξγνπ εμεηάδεηαη από ηελ αθηνκεραληθή κειέηε θαη 

ειέγρεηαη από έλαλ αξκόδην θνξέα (Πρ Υπνπξγείν Υπνδνκώλ). Η αθηνκεραληθή κειέηε 

εκπεξηέρεη ηελ θπκαηηθή κειέηε κε απνηέιεζκα θαη ν έιεγρνο ηεο θπκαηηθήο πξνζηαζίαο λα 

γίλεηαη (βαζηθή απαίηεζε ελόο ιηκεληθνύ έξγνπ) θαη ε εθηίκεζε ησλ πηζαλώλ επηπηώζεσλ 

ζηηο παξαθείκελεο αθηέο λα αμηνινγείηαη (βαζηθή πεξηβαιινληηθή εθηίκεζε ιηκεληθνύ έξγνπ). 

 Οη αξκόδηνη θνξείο (κεκνλσκέλα ή κέζσ ηεο Δ.Σ.Α.Λ.) γλσκνδνηνύλ κία θνξά θαηά ηελ 

πεξηβαιινληηθή αδεηνδόηεζε, όπνπ ειέγρεηαη ε ζθνπηκόηεηα θαη ν ζρεδηαζκόο ηνπ έξγνπ 

αλάινγα κε ηελ αξκνδηόηεηα ηνπ θάζε θνξέα. 

 Μεηά ηελ έγθξηζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ όξσλ ειέγρεηαη ε νξηζηηθή κειέηε ηνπ έξγνπ από 

έλαλ αξκόδην θνξέα (Γηεύζπλζε Τερληθώλ Έξγσλ νηθείαο Πεξηθέξεηαο). 

 Γηα ηελ άδεηα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ή ηεο έθδνζεο ηεο απόθαζεο παξαρώξεζεο 

επηιακβάλεηαη ν αξκόδηνο θνξέαο (Υπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ, Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε) 

ρσξίο άιιεο επηπιένλ γλσκνδνηήζεηο από εκπιεθόκελνπο θνξείο ζηε δηαδηθαζία 

αδεηνδόηεζεο ελόο ιηκεληθνύ έξγνπ. 

 Σε πεξίπησζε απξόβιεπησλ αθξαίσλ θαηξηθώλ θαηαζηάζεσλ (πρ ζεηζκνί, παξαηεηακέλνη 

ζπειιώδεηο άλεκνη θιπ) θαη ηελ αλάγθε αληηκεηώπηζεο έθηαθησλ δεκηώλ, όπνπ ζα πξέπεη κε 

ζπλνπηηθέο δηαδηθαζίεο λα πηνζεηνύληαη βξαρππξόζεζκα ηερληθά κέηξα πξνζηαζίαο ησλ 

ιηκεληθώλ ππνδνκώλ κέρξη ηελ νξηζηηθνπνίεζε αλαγθαίσλ βειηηώζεσλ, επηδηνξζώζεσλ θ.α. 

Βαζηθή επηδίσμε ηεο Πνιηηείαο πξέπεη λα είλαη ε θαηά ην δπλαηόλ απινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηώλ 

θαη ε επίηεπμε ηεο σξίκαλζεο ελόο ιηκεληθνύ έξγνπ ην πνιύ ζε 12 μήνες ανηί για ηα 2-3 

τρόνια πνπ είλαη ην ζύλεζεο δηάζηεκα κε ην ηζρύνλ ζεζκηθό πιαίζην. 

                                                                   Από ηο Γραθείο Σύποσ ηοσ ΣΕΕ/ΣΚΜ 

Σα Δεληία Σύποσ ηοσ ΣΕΕ/ΣΚΜ καηατωρούνηαι ζηην ιζηοζελίδα ηοσ, www.tkm.tee.gr, 

ζηο link, Οργάνωζη Τπηρεζιών/Γραθείο Σύποσ 

http://www.tkm.tee.gr/

