
 

Προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων 

 

ΑΝΑΦΟΡΑ 

 

Προς τον κ. Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

 

ΘΕΜΑ: «ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ 

ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ». 

Η Βουλευτής Β2 Δυτικού Τομέα Αθήνας ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ,  Χαρά Καφαντάρη 

καταθέτει αναφορά την κοινή επιστολή διαμαρτυρίας  των Γεωλογικών 

Ενώσεων και την επιστολή διαμαρτυρίας του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου 

Ελλάδας προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας,  με θέμα: 

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ 

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΩΝ. 

Με βάση τις από 24.06.2022 επιστολές των Γεωλογικών Ενώσεων και του 

Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας, επισημαίνεται η διαμαρτυρία  για την Τροπολογία - Προσθήκη του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο σχέδιο νόμου: «Εκσυγχρονισμός 

της Δανειοδοτικής Διαδικασίας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας – Β’ Φάση,  

Aδειοδότηση Παραγωγής και Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας, Πλαίσιο 

Ανάπτυξης Πιλοτικών Θαλάσσιων Πλωτών Φωτοβολταϊκών Σταθμών και 

Ειδικότερες διατάξεις για την Ενέργεια και την Προστασία του Περιβάλλοντος», 

που κατατέθηκε προς συζήτηση στις 17/06/2022 στη Βουλή,  η οποία και 

ψηφίσθηκε από την κυβερνητική πλειοψηφία. 

Με την τροπολογία – προσθήκη που αντικαθιστά την παρ. 5 του άρθρου 5 του 

Ν.4315/2014, καταργείται η διαδικασία της έγκρισης των Μελετών Γεωλογικής 

Καταλληλότητας που απαιτούνται κατά τον πολεοδομικό σχεδιασμό όλων των 

επιπέδων και αντικαθίσταται  με μια απλή θεώρηση της «πληρότητας» του 

φακέλου της μελέτης.  

Στις επιστολές τονίζεται επίσης το γεγονός ότι μια τόσο σοβαρή τροπολογία 

ενσωματώνεται στο αρχικό σχέδιο νόμου χωρίς να έχει συζητηθεί στην αρμόδια 

Επιτροπή της Βουλής και χωρίς να έχουν ενημερωθεί και προσκληθεί για 

διαβούλευση οι αρμόδιοι Φορείς που είναι το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο 

Ελλάδος (ΓΕΩ.ΤΕΕ), ο Σύλλογος Ελλήνων Γεωλόγων (ΣΕΓ), ο Πανελλήνιος 



Σύλλογος Γεωλόγων Δημοσίου (ΠΑ.ΣΥ.ΓΕ.ΔΗ) και ο Σύνδεσμος Γεωλόγων 

Μελετητών (ΣΥΝ.ΓΕ.Μ.Ε.).   

Στις επιστολές τονίζεται ο κίνδυνος, η κατάργηση αξιόπιστου ελέγχου του 

περιεχομένου των Τεχνικών Εκθέσεων και των Χαρτών των Μελετών 

Γεωλογικής Καταλληλότητας, να επιφέρει την υποβάθμιση του επιστημονικού 

επιπέδου των μελετών, γεγονός που με βεβαιότητα θα οδηγήσει σε τεχνικά 

λάθη στο σχεδιασμό, σε αστοχίες έργων, σε οικονομικές ζημίες και κυρίως με 

σοβαρές επιπτώσεις στην ασφάλεια των πολιτών.  Ειδικά σε μία χώρα με 

εξαιρετικά σύνθετο και πολύπλοκο γεωλογικό περιβάλλον όπως είναι η 

Ελλάδα, 

Με την προτεινόμενη τροπολογία, η Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας θα 

είναι η μοναδική μελέτη που δεν θα εγκρίνεται αρμοδίως, αλλά κάποιος 

δημόσιος υπάλληλος, αδιευκρίνιστης ειδικότητας, θα τη θεωρεί, απλά ως προς 

την πληρότητά της, έννοια που είναι εντελώς ασαφής. Με δεδομένο ότι δεν 

ισχύει κάτι αντίστοιχο και για τις άλλες υποστηρικτικές μελέτες που 

πλαισιώνουν τον Χωροταξικό και Πολεοδομικό Σχεδιασμό, η Γεωλογική Μελέτη 

μετατρέπεται σε μελέτη δεύτερης κατηγορίας, απαξιώνοντας έτσι τόσο το 

γεωλογικό αντικείμενο, όσο και την επιστημονική εργασία των μελετητών και 

των στελεχών της δημόσιας διοίκησης. 

Η εξομάλυνση και η επίσπευση των διαδικασιών της έγκρισης των Μελετών 

Γεωλογικής Καταλληλότητας δεν θα προκύψει από την κατάργηση της έγκρισης 

τους, από τη μείωση δηλαδή του επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών, αλλά 

από τη στελέχωση των αρμόδιων Υπηρεσιών με έμπειρους επιστήμονες 

Γεωλόγους 

Οι Γεωλογικοί Σύλλογοι και το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ζητούν την 

άμεση αντιμετώπιση του θέματος, έτσι ώστε να μην προχωρήσει η  κατάργηση 

της διαδικασίας των εγκρίσεων των Μελετών Γεωλογικής Καταλληλότητας, να 

αποσυρθεί η τροπολογία και να προχωρήσουν άμεσα οι προσλήψεις 

Γεωλόγων ή/και η αξιοποίηση του υπάρχοντος δυναμικού με τις αναγκαίες 

μετακινήσεις, μέσω της διαδικασίας της κινητικότητας. 

Επισυνάπτονται η κοινή επιστολή των Γεωλογικών Συλλόγων και η 

επιστολή του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.  

Παρακαλούμε στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας, για την απάντηση σχετικά 

με τις ενέργειες του Υπουργείου σας για την αποτελεσματική επίλυση του 

προβλήματος. 

Αθήνα, 1.07.2022 

Η καταθέτουσα Βουλευτής  

Καφαντάρη Χαρούλα (Χαρά) 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 


