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Αρ. Πρωτ. 421
Αθήνα, 26/07/2022

ΘΕΜΑ: «Θεωρήσεις Γεωλογικών Μελετών Πολεοδομικού Σχεδιασμού - Κατάργηση
της διαδικασίας έγκρισης - Άρθρο 172 Ν. 4951/2022»
Σχετικά:

(α) «Κοινή Επιστολή Γεωλογικών Συλλόγων (ΠΑΣΥΓΕΔΗ-ΣΕΓ-ΣΥΝΓΕΜΕ) ενάντια στην κατάργηση της διαδικασίας έγκρισης των Μελετών Γεωλογικής Καταλληλότητας στον πολεοδομικό σχεδιασμό όλων των επιπέδων» 24.06.2022
(β) Επιστολή ΓΕΩΤΕΕ: Κατάργηση της διαδικασίας έγκρισης των Μελετών Γεωλογικής Καταλληλότητας, με αρ.πρωτ. 3563/26-06-2022
(γ) Επιστολή ΠΑΣΥΓΕΔΗ: Απαράδεκτη μεθόδευση κατάργησης της διαδικασίας
έγκρισης των Μελετών Γεωλογικής Καταλληλότητας στον πολεοδομικό σχεδιασμό όλων των επιπέδων, με αρ.πρωτ. 41/04-07-2022

Με αφορμή την ψήφιση του Άρθρου 172 του Ν. 4951/2022, μετά την αιφνιδιαστική κατάθεση τροπολογίας μετά τη λήξη των συζητήσεων των άρθρων του Νόμου στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής και προφανώς χωρίς διαβούλευση και δίχως τη συναίνεση κανενός αρμόδιου φορέα και Υπηρεσίας (Σχετ. α,β,γ), επισημαίνουμε τις πρώιμες συνέπειες καθυστερήσεων, προκειμένου να μην χρεωθεί ο κλάδος μας, άδικα για μια φορά ακόμα και ειδικά οι
συνάδελφοι ελεγκτές του δημοσίου.
Ήδη, από πληροφορίες μελών μας, έχει σταματήσει η διαδικασία έγκρισης των Μελετών
Γεωλογικής Καταλληλότητας, γεγονός που αναμένεται να διογκωθεί λόγω και της καταληκτικής προθεσμίας θεσμοθέτησης των ΓΠΣ-ΣΧΟΟΑΠ του Ν-2508/97 στις 31.12.2022, τα
οποία έχουν εκκρεμείς για έγκριση αντίστοιχες μελέτες.
Με την παρούσα επιστολή διατυπώνουμε επίσης, τους φόβους πως θα υπάρξουν και απώλειες χρηματοδοτήσεων με απρόβλεπτες συνέπειες, κυρίως για τους ΟΤΑ.
Όπως ήδη σας έχουμε με όλους τους δυνατούς τρόπους επισημάνει, το επίπεδο/στάδιο
σχεδιασμού στο οποίο εκπονούνται, ως συνοδευτικές μελέτες, οι γεωλογικές μελέτες, και
ειδικότερα οι Μελέτες Γεωλογικής Καταλληλότητας, δεν προσομοιάζει σε καμία περίπτωση
με το επίπεδο/στάδιο μιας μελέτης για την άδεια κατασκευής ενός κτηριακού έργου, έτσι ώστε να ακολουθείται η ανάλογη διαδικασία, χωρίς την απαίτηση έγκρισης των σχετικών μελετών.
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Αντιθέτως, το επίπεδο σχεδιασμού των Μελετών Γεωλογικής Καταλληλότητας έχει ΚΡΙΣΙΜΟ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ανάλογο με αυτό των αντίστοιχων περιβαλλοντικών μελετών
(πχ Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων – ΣΜΠΕ, σύμφωνα με τον χαρακτηρισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης), και αφορά δε στην Πρόβλεψη – Έλεγχο - Προστασία - Έγκριση Κατασκευής, μεγάλου αριθμού έργων δόμησης – κτηριακών έργων και των συνοδευτικών αυτών έργων υποδομής. Καμία άλλη μελέτη αυτού του επιπέδου και σχεδιασμού (Πολεοδομική, Χωροταξική, ΣΜΠΕ, Υδραυλική) δεν εγκρίνεται με διαδικασίες εκτός των Αρμόδιων Δημόσιων Υπηρεσιών, έτσι ώστε να ελέγχεται και να διασφαλίζεται το συμφέρον του
Δημοσίου. Άλλωστε σύμφωνα με το Νόμο 4412/2016 (Άρθρο 189), όπως τροποποιήθηκε με
το αρ. 94 του Ν. 4782/2021, η έγκριση της μελέτης γίνεται από το αρμόδιο, κατά περίπτωση όργανο της αναθέτουσας αρχής. Συνεπώς δεν είναι δυνατόν η Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας να είναι η μοναδική μελέτη που εκπονείται στα πλαίσια των χωροταξικών
και πολεοδομικών σχεδίων που θα εξαιρείται από τη θεσμοθετημένη διαδικασία έγκρισης
της. Σημειώνεται ότι το άρθρο 172 του Ν. 4951/2022, δεν καταργεί τον Ν. 4412, στο οποίο
και υπάγονται οι σχετικές γεωλογικές μελέτες.
Η ευθύνη για την έγκριση των Μελετών Γεωλογικής Καταλληλότητας, στο πλαίσιο των χωροταξικών και πολεοδομικών σχεδίων και διαδικασιών είναι πολύ μεγάλη, δεδομένου του
όγκου και της σημασίας των έργων που θα ακολουθήσουν. Όπως αναφέραμε και παραπάνω, η Γεωλογική Καταλληλότητα στο πλαίσιο των χωροταξικών μελετών, των μελετών ΤΠΣ,
ΕΠΣ, ΡΣΕ, αλλά και όλων των συναφών μελετών, αποτελεί εξαιρετικά κρίσιμο ζήτημα για
το Δημόσιο Συμφέρον και ως εκ τούτου η διαδικασίες για την έγκριση του γεωλογικού αντικειμένου πρέπει να έχουν την ίδια βαρύτητα και να είναι σε συμφωνία με τις διαδικασίες για
την έγκριση του χωροταξικού-πολεοδομικού και του περιβαλλοντικού αντικειμένου. Τονίζουμε ότι ουσιαστική σημασία μέχρι σήμερα για την αντιμετώπιση σχετικών ζητημάτων είχε
η συνεργασία της γεωλογικής υπηρεσίας του Αρμόδιου Δημόσιου Φορέα και του Ανάδοχου Γεωλόγου Μελετητή (π.χ Αλθέα, μπαζωμένοι χώροι Μαρκόπουλου Μεσογαίας,
κ.λ.π.).
Για τους παραπάνω λόγους και για την ομαλή συνέχιση της διαδικασίας εγκρίσεων η
οποία έχει σταματήσει και προκειμένου να προλάβουμε απρόβλεπτες συνέπειες, ζητάμε την άμεση κατάργηση του σχετικού άρθρου 172 και την επαναφορά της διαδικασίας έγκρισης των Μελετών Γεωλογικής Καταλληλότητας στον πολεοδομικό σχεδιασμό όπως αυτή ίσχυε πριν την ψήφιση του Ν. 4951/2022.
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
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e-mail: secmin@ypen.gr

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής
e-mail: cord_ada@attica.gr
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
e-mail: sintonistis@apdthest.gov.gr
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας
e-mail: gg@apdhp-dm.gov.gr
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας – Ιονίου
e-mail: sintonistis@apd-depin.gov.gr
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
e-mail: gg@apdaigaiou.gov.gr
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
e-mail: ggg@apdkritis.gov.gr
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης
e-mail: syntonistis@damt.gov.gr
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
e-mail: periferiarxis@perif-amth.gr; periferiarxis@pamth.gov.gr
Περιφέρεια Αττικής
e-mail: gperatt@patt.gov.gr
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
e-mail: grafeiotypou@pvaigaiou.gov.gr
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος
e-mail: grafeio.pde@pde.gov.gr
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
e-mail: info@pdm.gov.gr
Περιφέρεια Ηπείρου
e-mail: periferiarxis@php.gov.gr
Περιφέρεια Θεσσαλίας
e-mail: periferiarxis@pthes.gov.gr
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
e-mail: pin@pin.gov.gr
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
e-mail: gper@pkm.gov.gr; periferiarxis@pkm.gov.gr
Περιφέρεια Κρήτης
e-mail: gram.pkr@crete.gov.gr; arnaoutakis@crete.gov.gr
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
e-mail: g.hatzimarkos@pnai.gov.gr
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Περιφέρεια Πελοποννήσου
e-mail: grammateia@ppel.gov.gr;periferiarxis@ppel.gov.gr
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος
e-mail: periferiarxis@pste.gov.gr
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ)
e-mail: info@kede.gr
Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΓΕΩΤΕΕ)
e-mail: info@geotee.gr
Πανελλήνιος Σύλλογος Γεωλόγων Δημοσίου (ΠΑ.ΣΥ.ΓΕ.ΔΗ.)
email: geology.hellas@gmail.com
Σύλλογος Ελλήνων Γεωλόγων (ΣΕΓ)
email: info@geologist.gr
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