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ΘΕΜΑ: Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης με Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΠΟΛΣ/6015/136/2022
ΦΕΚ 510/Β/9-2-2022 «Τεχνικές προδιαγραφές μελετών Ειδικών Πολεοδομικών
Σχεδίων (ΕΠΣ)»
Σχετικά:

(α) Επιστολή ΣΥΝ.ΓΕ.Μ.Ε. με αρ. πρωτ 418/09.05.2022
(β) Υ.Α. με αριθμό ΥΠΕΝ/ΔΠΟΛΣ/6015/136/09/02/2022 «Τεχνικές προδιαγραφές
μελετών Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΕΠΣ)

κ. Γενικέ,
με αφορμή την Υπουργική Απόφαση Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΠΟΛΣ/6015/136/2022 ΦΕΚ 510/Β/9-22022 «Τεχνικές προδιαγραφές μελετών Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΕΠΣ)» που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 510/Β/2022, ο ΣΥΝ.ΓΕ.Μ.Ε. απέστειλε τις θέσεις του με το σχετικό (α),
επισημαίνοντας τα συγκεκριμένα εδάφια που καθιστούν την ΥΑ επί της ουσίας ανεφάρμοστη και αναποτελεσματική, σχετικά με το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα (εξασφάλιση περιοχών
από εκδήλωση γεωλογικών κινδύνων και συναφών φυσικών καταστροφών), οι οποίες σε
κομβικές αναφορές είναι εναρμονισμένες και με τις απόψεις της Αρμόδιας Υπηρεσίας Πολεοδομικού Σχεδιασμού, στην οποία υπηρετούν και οι αρμόδιοι συνάδελφοι γεωλόγοι.
Δυστυχώς, όπως είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε για τη σύνταξη των εν λόγω τεχνικών
προδιαγραφών δεν προηγήθηκε καμιά διαβούλευση τόσο με τους αρμόδιους Γεωλογικούς
φορείς του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα (ΓΕΩ.Τ.Ε.Ε., ΣΥΝ.ΓΕ.Μ.Ε.), όσο και με τις καθ ύλη
αρμόδιες Υπηρεσίες του Υ.ΠΕ.Ν. που διαθέτουν γεωλόγους για τον έλεγχο και έγκριση μελετών Γεωλογικής Καταλληλότητας, αλλά ούτε και σχετική γνωμοδότηση του ΚΕΣΥΠΟΘΑ.
Για το λόγο αυτό επιδιώχθηκε η συνάντηση μας, η οποία και πραγματοποιήθηκε στις
09.05.2022.
Με την παρούσα επιστολή επιγραμματικά επαναφέρουμε τα κύρια θέματα που τέθηκαν στην
εν λόγω συνάντηση, τα οποία όπως μας ενημερώσατε θα επιλυθούν με την συμμετοχή της
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Υπηρεσίας, του Συντονιστή Πολεοδομικού Σχεδιασμού κ. Γκανασούλη και του ΣΥΝ.ΓΕ.Μ.Ε.
προκειμένου μεταξύ άλλων να δρομολογηθούν οι αναγκαίες τροποποιήσεις της ΥΑ.
Συνοπτικά τα ζητήματα τα οποία τέθηκαν έχουν ως ακολούθως:
 να μην εξαιρούνται από το αντικείμενο της γεωλογικής μελέτης οι οριοθετημένοι οικισμοί και οι περιοχές που είναι ενταγμένες στο σχέδιο πόλης, σε εκτάσεις που δεν
έχει εκπονηθεί στο παρελθόν ΜΓΚ, αποκλείοντας από τη μελέτη περιοχές που σημειώνονται καταστροφικά φαινόμενα (π.χ. πληγέντες οικισμοί Δυτικής Κρήτης 20172019, Νέος Βουτζάς κ.λ.π.).
 άρση προβλημάτων από κλίμακες εφαρμογής, πχ η κλίμακα 1:25.000 που είναι εφαρμόσιμη μόνον σε μεγάλης έκτασης περιοχές (πχ. περιοχές με έκταση μεγαλύτερη
των 10.000 στρεμμάτων τουλάχιστον). Σε ανάλογης ή μικρότερης έκτασης περιοχές
δεν είναι δυνατόν να αποτυπωθεί η πληροφορία της μελέτης, δεδομένου ότι η περιοχή χαρτογράφησης που αντιστοιχεί σε εικόνα που καταλαμβάνει μισή σελίδα χαρτιού μεγέθους Α4.
 στα παραδοτέα, αναφέρονται περιγραφές και απόδοση στοιχείων σε χάρτες, που είναι αντικείμενο της κατηγορίας 20 και οι οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται στις προδιαγραφές εκπόνησης της Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας.
 η κατάργηση του χάρτη πληροφόρησης, που δημιουργεί μέγιστα προβλήματα, ειδικά
στις περιπτώσεις, που απαιτείται να αποδοθεί πληροφορία κρίσιμη για τη γεωλογική
καταλληλότητα (π.χ. παλαιότερα κινητικά φαινόμενα που ερευνήθηκαν στο παρελθόν με μέτρα ή μη αποκατάστασης, ζώνες που πλημμυρίζουν πριν την κατασκευή
έργων διευθέτησης που έχουν επίσης μελετηθεί, οριοθετήσεις ρεμάτων, έργα διευθέτησης, και η πληροφορία αυτή δεν είναι δυνατόν να αποδοθεί σε ένα μόνο χάρτη
(Τεχνικογεωλογικό).
 πρόβλεψη αμοιβής εργασιών των εκάστοτε απαιτούμενων ειδικών συνεργατών που
ουσιαστικά εκπονούν τμήματα μελέτης, όπως έχει εφαρμοστεί για τον συγκοινωνιολόγο.
Επιπροσθέτως, κατά τη συνάντηση τέθηκαν από τον ΣΥΝ.ΓΕ.Μ.Ε. και εκκρεμή χρόνια ζητήματα σχετικά με τους κατολισθαίνοντες οικισμούς και τη διερεύνηση των ενεργών ρηγμάτων, θέματα που έχουν επεξεργασθεί από την αρμόδια Υπηρεσία του Υ.ΠΕ.Ν. και έχουν ολοκληρωθεί οι ανάλογες εισηγήσεις προς τους αρμοδίους.
Σχεδόν τρείς μήνες από τη συνάντηση μας και παρά τις σχετικές οχλήσεις μας, δεν έχει
πραγματοποιηθεί η επιδιωκόμενη συνάντηση, αλλά ούτε μας έχει αποσταλεί σχετικό κείμενο
τροποποιήσεων για την αντιμετώπιση των κρίσιμων προβλημάτων, όπως από κοινού διαπιστώσαμε.
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Σημειώνεται επιπλέον, ότι ήδη ο ΣΥΝ.ΓΕ.Μ.Ε., συντάσσει κείμενο οδηγιών προς τα μέλη
του, σχετικά με την εφαρμογή της σχετικής ΥΑ, που προτείνει την επιστημονική και νομική
αντιμετώπιση των ανεφάρμοστων σημείων αυτής.
Για τους παραπάνω λόγους και προκειμένου να προχωρήσει η αναγκαία τροποποίηση της
Υπουργικής Απόφασης με Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΠΟΛΣ/6015/136/2022 ΦΕΚ 510/Β/9-2-2022 «Τεχνικές προδιαγραφές μελετών Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΕΠΣ)» που δημοσιεύτηκε
στο ΦΕΚ 510/Β/2022, η οποία καθίσταται ανεφάρμοστη για πλείστες περιπτώσεις εκπόνησης Γεωλογικών Μελετών Πολεοδομικού Σχεδιασμού, ζητούμε την ενεργοποίηση της εν λόγω διαδικασίας, με τον άμεσο προγραμματισμό των απαιτούμενων συναντήσεων εργασίας
με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων.
Σε αναμονή της απάντησής σας είμαστε στην διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση.

Για το Δ.Σ. του ΣΥΝ.ΓΕ.Μ.Ε.
Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΙΟΝΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.)
κ. Κώστα Σκρέκα
Μεσογείων 119, Τ.Κ. 11526
e-mail: secmin@ypen.gr
Υφυπουργό
Υ.ΠΕ.Ν. Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος
κ. Νικόλαο Ταγαρά
Μεσογείων 119, Τ.Κ. 11526
e-mail: secdepmin.per@ypen.gr
Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.)
Γρ. Προέδρου ΔΣ Σ. Μάμαλη / Ελ. Βενιζέλου 64, 546 31 Θεσσαλονίκη
e-mail : info@geotee.gr
Πανελλήνιος Σύλλογος Γεωλόγων Δημοσίου (ΠΑ.ΣΥ.ΓΕ.ΔΗ.)
Σόλωνος 102, 10680 Αθήνα, email: geology.hellas@gmail.com
Σύλλογος Ελλήνων Γεωλόγων (Σ.Ε.Γ.)
Διδότου 26 - 106 80 Αθήνα
email: sylgeol@gmail.com, info@geologist.gr
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