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ΘΕΜΑ: Ζητείται διευκρίνιση στο από 25-11-2013 απαντητικό έγγραφο της ΔΟΚΚ. 

 

ΣΧΕΤ: α: Το με αριθ. πρωτ. 47841/25-11-2013 έγγραφο της ΔΟΚΚ προς το Σύλλογο Μελετητών 

Μηχανικών Νομού Κυκλάδων. 

 β: Το από 19-8-2013 (αριθ. πρωτ. 918) έγγραφο του Συλλόγου Μελετητών 

 Μηχανικών Νομού Κυκλάδων προς τη ΔΟΚΚ του ΥΠΕΚΑ. 

 

Μετά την παρέλευση ογδόντα (80) και πλέον ημερών από την κατάθεση στη ΔΟΚΚ του 

ερωτήματος με το (β) σχετικό έγγραφο, μας ενημερώνετε με το (α) σχετικό, με παραπομπή στις 

διατάξεις του εδαφίου (δ) της παρ. 2 του άρθρου 16 του Ν.4178/2013, δηλαδή στις διατάξεις των 

οποίων ζητούνται διευκρινήσεις ως προς την έκταση εφαρμογής τους. 

Πέραν του χρόνου των ογδόντα (80) ημερών, μας προβληματίζει ιδιαίτερα ο ΤΡΟΠΟΣ που 

ενεργεί και εν γένει λειτουργεί η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ η οποία βεβαίως γνωρίζει και το χρόνο 

εντός του οποίου θα πρέπει να δίνονται απαντήσεις για τα ζητήματα που έχει αρμοδιότητα η να 

Προωθήσει την υπόθεση στο όργανο που έχει την αρμοδιότητα να δώσει την ζητούμενη 

ενημέρωση. 

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ αντίθετα απευθυνόμενη σε υποκείμενες Υπηρεσίες απαιτεί την τήρηση 

των χρόνων που αυτή ορίζει. 

Με αφορμή το προεκτεθέντα, ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ στο πλαίσιο των καταστατικών του υποχρεώσεων 

θα μπορούσε να προσφύγει στην ΕΠΙΤΡΟΠΗ του ΠΟΛΙΤΗ κάτι που το αποφεύγει προς το παρόν. 

Εν τέλει με το (β) σχετικό (επισυνάπτεται) ζητείται να διευκρινιστεί αν στη διατύπωση 

"Λιμενικές εγκαταστάσεις παντός είδους" περιλαμβάνονται και έργα όπως "κατασκευή 

κρηπιδωμάτων, επιχώσεων, κλπ" και εσείς μας παραπέμπετε στις ίδιες διατάξεις. 

Με τέτοιου είδους απαντήσεις σε συνδυασμό και με το χρόνο που αυτές δίδονται, μας δίνετε 

το δικαίωμα να πιστεύουμε ότι μας εμπαίζετε, κάτι που δεν έχετε κανένα δικαίωμα να το κάνετε 

και θα πρέπει να το αποφεύγετε.  

Προς ενημέρωσή σας, θέτουμε υπόψη σας ότι, ο κύριος στόχος του Συλλόγου είναι η 

προστασία των συμφερόντων των μελών του, πάντα εντός του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου και 

για το λόγο αυτό επιχειρούμε συνεργασία με τις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες για την αντιμετώπιση 

των παρουσιαζομένων προβλημάτων. 

Ερμούπολη,    16-12-2013 

Αριθ. Πρωτ.:   944 

 

ΠΡΟΣ 

κ. Γ. ΓΚΑΝΑΣΟΥΛΗ 

Προϊστάμενο της  

Διεύθυνσης Ο.Κ.Κ. 

του ΥΠΕΚΑ 
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Με την πεποίθηση ότι θα έχουμε ευθεία απάντηση στο τεθέν ερώτημα, σας γνωρίζουμε ότι 

είμαστε στη διάθεσή σας προκειμένου να σας παρέξουμε συμπληρωματικά απόψεις-θέσεις του 

Συλλόγου μας για το ζήτημα αυτό. 

 

Ε π ι σ υ ν ά π τ ε τ α ι  

Το με αριθ. πρωτ. 

918/19-8-2013 

έγγραφο προς 

τη ΔΟΚΚ. 

 

Με εκτίμηση, 

 

Ο Πρόεδρος 

 

Η γραμματέας 

  

Εμμανουήλ  Καλαβρός Μόνικα  Δενδρινού 

Αρχιτέκτων Μηχ/κος Πτυχ. Πολιτικός Μηχ/κός  

δομικών έργων Τ.Ε. 
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ΘΕΜΑ: Ζητείται να διευκρινιστεί η έκταση εφαρμογής των διατάξεων του εδαφίου (δ) της παρ. 

2 του άρθρου 16 του Νόμου 4178/2013. 

ΣΧΕΤ: Προβλήματα που ταλανίζουν τα λιμάνια των νησιών μας. 

 

 

Με αφορμή τα προβλήματα που υπάρχουν στα λιμάνια των νησιών μας θέτουμε υπόψη σας 

τα ακόλουθα. 

Σε όλα σχεδόν τα λιμάνια των νησιών μας έχουν εκτελεστεί έργα  (κρηπιδώματα - επιχώσεις) 

από το Δημόσιο χωρίς να έχει ληφθεί γι' αυτά το σύνολο των απαιτουμένων εγκρίσεων - 

αδειοδοτήσεων. 

Κατόπιν τούτου και επειδή τα έργα αυτά άπτονται του αντικειμένου των μελών του 

Συλλόγου μας, παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε την έκταση εφαρμογής των διατάξεων του 

εδαφίου (δ) της παρ.2 του άρθρου 16 του Ν.4178/2013. 

Ζητάμε δηλαδή να διευκρινιστεί αν στη διατύπωση Λιμενικές εγκαταστάσεις παντός είδους 

περιλαμβάνονται και έργα όπως κατασκευή κρηπιδωμάτων, επιχώσεων κλπ.  

Με την πεποίθηση ότι θα τύχουμε της ζητούμενης ενημέρωσης, σας γνωρίζουμε ότι είμαστε 

στη διάθεσή σας προκειμένου να σας παρέξουμε συμπληρωματικά απόψεις-θέσεις του 

Συλλόγου μας για το ζήτημα αυτό. 

 

Με εκτίμηση, 

 

 
Ο Πρόεδρος 

 

Η γραμματέας 

  

Εμμανουήλ  Καλαβρός Μόνικα  Δενδρινού 

Αρχιτέκτων Μηχ/κος Πτυχ. Πολιτικός Μηχ/κός  

δομικών έργων Τ.Ε. 

 
 

Ερμούπολη,   19-08-2013 

Αριθ. Πρωτ.:   918 

 

ΠΡΟΣ 
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. 

Μεσογείων και Τρικάλων 36 

Τ.Κ. 11526 ΑΘΗΝΑ 


