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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Πόρισµα Οµάδας Εργασίας του ΤΕΕ/ΤΚΜ 
για το θεσµικό πλαίσιο αδειών λιµενικών υποδοµών 

Προτάσεις για τη βελτίωση του θεσµικού πλαισίου αδειών λιµενικών υποδοµών, 
περιλαµβάνει το πόρισµα σχετικής Οµάδας Εργασίας του ΤΕΕ/ΤΚΜ, που απέστειλε το Τµήµα 
στο Υπουργείο Οικονοµικών, ως αρµόδιο Υπουργείο αλλά και στην Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας. 

Την οµάδα εργασίας αποτέλεσαν οι: Σ. Χριστόπουλος, ∆ρ. Πολιτικός Μηχανικός ως 
Συντονιστής, Θ. Καραµπάς, Καθηγητής Παράκτιας Τεχνικής Α.Π.Θ., Ο. Μεσοχωρίτης, MSc. 
Πολιτικός Μηχανικός και Α. Πανίδης, Πολιτικός Μηχανικός. 

Στο πόρισµα τονίζεται µεταξύ άλλων, ότι η βελτίωση του εθνικού θεσµικού πλαισίου κρίνεται 
ιδιαίτερα αναγκαία, καθώς ο τουρισµός αποτελεί βασικό πυλώνα του ΑΕΠ της χώρας. Η 
δηµιουργία ικανού δικτύου λιµένων αναψυχής, η βελτίωση των επιβατικών λιµένων -ιδιαίτερα 
του νησιωτικού συµπλέγµατος- η αποκατάσταση των ακτών µας σε περιπτώσεις διάβρωσης, 
είναι κάποιοι από τους βασικούς µεσοπρόθεσµους αναπτυξιακούς στόχους. 

Έτσι, το ισχύον θεσµικό πλαίσιο πρέπει να επικαιροποιηθεί στην κατεύθυνση  αναίρεσης των 
µεγάλων χρονικών καθυστερήσεων και της προσαρµογής στην ισχύουσα περιβαλλοντική 
νοµοθεσία, µε βάση τις παρακάτω κατευθυντήριες προτάσεις: 

• Η φιλοσοφία σχεδιασµού του λιµενικού έργου εξετάζεται από την ακτοµηχανική µελέτη και 
ελέγχεται από έναν αρµόδιο φορέα (Πχ Υπουργείο Υποδοµών). Η ακτοµηχανική µελέτη 
εµπεριέχει την κυµατική µελέτη µε αποτέλεσµα και ο έλεγχος της κυµατικής προστασίας να 
γίνεται (βασική απαίτηση ενός λιµενικού έργου) και η εκτίµηση των πιθανών επιπτώσεων 
στις παρακείµενες ακτές να αξιολογείται (βασική περιβαλλοντική εκτίµηση λιµενικού έργου). 

• Οι αρµόδιοι φορείς (µεµονωµένα ή µέσω της Ε.Σ.Α.Λ.) γνωµοδοτούν µία φορά κατά την 
περιβαλλοντική αδειοδότηση, όπου ελέγχεται η σκοπιµότητα και ο σχεδιασµός του έργου 
ανάλογα µε την αρµοδιότητα του κάθε φορέα. 

• Μετά την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων ελέγχεται η οριστική µελέτη του έργου από 
έναν αρµόδιο φορέα (∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων οικείας Περιφέρειας). 

• Για την άδεια εκτέλεσης του έργου ή της έκδοσης της απόφασης παραχώρησης 
επιλαµβάνεται ο αρµόδιος φορέας (Υπουργείο Οικονοµικών, Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση) 
χωρίς άλλες επιπλέον γνωµοδοτήσεις από εµπλεκόµενους φορείς στη διαδικασία 
αδειοδότησης ενός λιµενικού έργου. 

• Σε περίπτωση απρόβλεπτων ακραίων καιρικών καταστάσεων (πχ σεισµοί, παρατεταµένοι 
θυελλώδεις άνεµοι κλπ) και την ανάγκη αντιµετώπισης έκτακτων ζηµιών, όπου θα πρέπει µε 
συνοπτικές διαδικασίες να υιοθετούνται βραχυπρόθεσµα τεχνικά µέτρα προστασίας των 
λιµενικών υποδοµών µέχρι την οριστικοποίηση αναγκαίων βελτιώσεων, επιδιορθώσεων κ.α. 

Βασική επιδίωξη της Πολιτείας πρέπει να είναι η κατά το δυνατόν απλοποίηση των διαδικασιών 
και η επίτευξη της ωρίµανσης ενός λιµενικού έργου το πολύ σε 12 µήνες αντί για τα 2-3 
χρόνια που είναι το σύνηθες διάστηµα µε το ισχύον θεσµικό πλαίσιο. 

                                                                   Από το Γραφείο Τύπου του ΤΕΕ/ΤΚΜ 

Τα ∆ελτία Τύπου του ΤΕΕ/ΤΚΜ καταχωρούνται στην ιστοσελίδα του, www.tkm.tee.gr, 
στο link, Οργάνωση Υπηρεσιών/Γραφείο Τύπου 


