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ΘΕΜΑ: Απάντηςη τησ αριθ. πρωτ. 492/25-01-2018 Αναφοράσ των Βουλευτών κ. . Σάςςου, κασ Δ.
Μανωλάκου, κ. Μ. υντυχάκη και τησ αριθμ. πρωτ. 501/25-01-2018 Αναφοράσ του Βουλευτή κ. Ι. Μανιάτη.
Αναφορικά με τα διαλαμβανόμενα ςτισ εν κζματι Αναφορζσ, ςασ γνωρίηουμε ότι θ Διεφκυνςθ
Λιμενικϊν και Κτθριακϊν Τποδομϊν του Τπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ, κατόπιν αναφορϊν
που είχε λάβει για ηθμιζσ ςε λιμενικζσ εγκαταςτάςεισ του λιμζνα Ευδιλου Ικαρίασ, μετά τα πρόςφατα ζντονα
καιρικά φαινόμενα, με το υπ' αρικμ. πρωτ. 3122.1-Σ28Α/5170/2018/19-01-2018 ζγγραφό τθσ, ηιτθςε από το
Λιμενικό Σαμείο Ικαρίασ και το Δθμοτικό Λιμενικό Σαμείο άμου αναλυτικι καταγραφι των ηθμιϊν αυτϊν και,
εν ςυνεχεία, τθ δρομολόγθςθ των απαιτοφμενων ενεργειϊν για τθν αποκατάςταςι τουσ, με αναφορά ςτον
εκτιμϊμενο χρονικό ορίηοντα ολοκλιρωςισ τουσ κακϊσ και ςτα προβλιματα/δυςχζρειεσ, τα οποία
ενδεχομζνωσ να παρουςιάηονταν, κατά τθν προϊκθςθ των ςχετικϊν δράςεων. ε ςυνζχεια του
προμνθμονευκζντοσ εγγράφου, ηθτικθκαν, επιπλζον, με το υπ' αρικμ. πρωτ. 3122.1-Σ28Α/6414/2018/25-012018 ζγγραφό τθσ, για ζργα τα οποία είχαν προςφάτωσ ολοκλθρωκεί ςτον λιμζνα Ευδιλου, τα κάτωκι
ςτοιχεία: φορζασ υλοποίθςθσ (Προϊςταμζνθ Αρχι, Διευκφνουςα Τπθρεςία), φορζασ χρθματοδότθςθσ, χρόνοσ
ολοκλιρωςισ τουσ κακϊσ και τυχόν προβλιματα τα οποία είχαν ανακφψει τόςο κατά τθ διαδικαςία
παραλαβισ τουσ όςο και κατά τθ λειτουργία τουσ.
Επιςθμαίνεται, ότι πάγια κζςθ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Λιμζνων, Λιμενικισ Πολιτικισ και Ναυτιλιακϊν
Επενδφςεων του Τπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ είναι θ διερεφνθςθ φπαρξθσ
κακοτεχνιϊν/αςτοχιϊν, κατά τθν υλοποίθςθ των λιμενικϊν ζργων, και θ ενθμζρωςθ των αρμοδίων υπθρεςιϊν
για τθν απόδοςθ ευκυνϊν.
θμειϊνεται ότι το Λιμενικό Σαμείο Ικαρίασ, ςφμφωνα με το υπ' αρικμ. πρωτ. 52/29-01-2018 ζγγραφό
του, ζχει προβεί ςε όλεσ τισ νόμιμεσ ενζργειεσ προσ τουσ αρμοδίουσ, οφτωσ ϊςτε να γίνει θ αποκατάςταςθ
τθσ ηθμιάσ που υπζςτθ ο προςινεμοσ μόλοσ του λιμζνα Ευδιλου Ικαρίασ, μετά τθν πρόςφατθ κακοκαιρία, και
να αποδοκοφν ευκφνεσ.
υναφϊσ, επιςθμαίνεται ότι, κατόπιν αυτοψίασ τθν 19θ-01-2018, που πραγματοποίθςε δφτθσ με εντολι
του Λιμενικοφ Σαμείου Ικαρίασ, διαπιςτϊκθκε ότι δεν υπάρχει πρόβλθμα για τθν αςφαλι είςοδο – ζξοδο των
πλοίων κακϊσ και ςτο κρθπίδωμα που προςεγγίηει το επιβατθγό – οχθματαγωγό πλοίο.
Όςον αφορά ςτθ χρθματοδότθςθ λιμενικϊν ζργων, ςασ γνωρίηουμε ότι απαραίτθτθ προχπόκεςθ
χρθματοδότθςθσ οποιουδιποτε ζργου λιμενικισ υποδομισ ςτθ χϊρα μασ από πόρουσ
ςυγχρθματοδοτοφμενων προγραμμάτων του ΕΠΑ είναι θ περίλθψθ αυτοφ ςτον κατάλογο ζργων που
περιλαμβάνει το τρατθγικό Πλαίςιο Επενδφςεων Μεταφορϊν (ΠΕΜ). Οι απαραίτθτεσ δράςεισ
αποκατάςταςθσ ηθμιϊν δφνανται να χρθματοδοτθκοφν από τουσ εκνικοφσ πόρουσ του Προγράμματοσ
Δθμοςίων Επενδφςεων, χωρίσ να υπάρχει ςφνδεςθ με τθ χρθματοδότθςθ του ζργου «υμπλθρωματικά ζργα
για τθν ζναρξθ λειτουργίασ των νζων υποδομϊν λιμζνα Εφδθλου Ικαρίασ» από το Ειδικό Αναπτυξιακό
Πρόγραμμα Βορείου Αιγαίου του Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ που αποτελείται επίςθσ από

εκνικοφσ πόρουσ. Η Ομάδα Τποςτιριξθσ Δικαιοφχων ΕΠΑ τθσ ΜΟΔ μπορεί, επίςθσ, να ςυνδράμει ςτθν
ωρίμανςθ και προετοιμαςία ζργων είτε αφορά ςυγχρθματοδοτοφμενα ζργα είτε ζργα χρθματοδοτοφμενα
από το εκνικό ςκζλοσ του ΠΔΕ, όπωσ το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα.
Αναφορικά με το κζμα τθσ διοικθτικισ υποςτιριξθσ του Λιμενικοφ Σαμείου Ικαρίασ, γνωρίηεται ότι
αναμζνεται θ αποςτολι από το Σαμείο αιτιολογθμζνου αιτιματοσ για τθν αναδιοργάνωςθ τθσ εν λόγω
οργανικισ μονάδασ και τθ ςφςταςθ οργανικισ μονάδασ προςωπικοφ, δεδομζνου ότι θ ζκδοςθ Οργανιςμοφ
αποτελεί προχπόκεςθ για τθ ςυμμετοχι των φορζων ωσ υπθρεςιϊν υποδοχισ ςτο Ενιαίο φςτθμα
Κινθτικότθτασ για τθν κάλυψθ των αναγκϊν τουσ με μετάταξθ προςωπικοφ ι με προςωρινι κάλυψθ των
υπθρεςιακϊν αναγκϊν με απόςπαςθ προςωπικοφ από άλλουσ φορείσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του
Κεφαλαίου Αϋ του ν. 4440/2016 (Α’ 224), ωσ ιςχφει.
θμειϊνεται ότι το Λιμενικό Σαμείο Ικαρίασ δεν ζχει διατυπϊςει κατά τθν τελευταία πενταετία αίτθμα
για πρόςλθψθ προςωπικοφ με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου ζωσ οκτϊ (8) μινεσ για
τθν κάλυψθ τυχόν εποχικϊν ι άλλων πρόςκαιρων ι παροδικϊν αναγκϊν του, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του
άρκρου 21 του ν. 2190/1994, ωσ ιςχφει, αλλά οφτε και για προςωπικό με ςφμβαςθ μίςκωςθσ ζργου, ςφμφωνα
με τισ διατάξεισ του άρκρου 6 του ν. 2527/1997 (Α’ 206), ωσ ιςχφει και υπό τισ προχποκζςεισ που ορίηονται ςε
αυτόν.
Ο Τπουργόσ Ναυτιλίασ και Νηςιωτικήσ Πολιτικήσ
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