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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Γ Γ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 

Δ/νση Πολεοδ. Σχεδ/σμού & Τράπεζας Γης 

Τμήμα Πολεοδ/κών Μελετών & Ρυθμίσεων 

Ταχ. Δ/νση: Αμαλιάδος 17 
Ταχ. Κωδ.: 115 23 Αθήνα 
Τηλ.: 213-15.15.606 
Fax: 210-64.52.606 
Web: www.ypeka.gr 
 

 Αθήνα,     6  - 2- 2017 
Χρόνος διατήρησης στο αρχείο: 30έτη 

 Αρ. Πρ.:   6 2 3 6   

  

Προς:  
Γενικές Διευθύνσεις  Χωροταξικής 
& Περιβαλλοντικής Πολιτικής  των 
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της 
Επικράτειας  

Κοιν:   
1. Γρ. Υπουργού ΠΕΝ 
2. Γρ. Γεν. Γραμ. Χωρ. Σχεδ. & Αστ. Περβ. 
3.Γρ. Γεν. Δ/ντη Πολεοδομίας 
4. ΔΑΟΚΑ-ΥΠΕΝ 
5. ΔΤΕ & ΓΠ-ΥΠΕΝ 
6. Δήμος Μαρκόπουλου – Δ/νση Τεχνικών 

Υπηρεσιών 
Παπαδημητρίου 33, 19003, Αττική 

 

ΘΕΜΑ: Έλεγχος και έγκριση των μελετών γεωλογικής καταλληλότητας  κ.α.,  που απαιτούνται κατά 

τον  πολεοδομικό σχεδιασμό,   σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγρ.5  του Ν. 4315/2014. 

Σχετ: 

1. Το υπ. αρ. 95203/6831/2.12.2016 έγγραφο της Αποκ. Δ. Αττικής  (ΥΠΕΝ 60809/14.12.2016). 

2. Το υπ. αρ. 17033/15.11.2016 έγγραφο του Δήμου Μαρκόπουλου- Μεσογαίας (ΥΠΕΝ 

57009/25.11.2016). 

3. Το με αρ. πρ. 8216/30.10.2015 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μ-Θ (ΥΠΕΝ 

49485/17.11.2015). 

4. Το με αρ. πρ. 24701/1179/2.6.2015 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου- Δυτ. 

Μακεδονίας (ΥΠΕΝ 28731/29.6.2015) 

Σε απάντηση των ανωτέρω σχετικών  εγγράφων και μετά από πλήθος ερωτημάτων στην Υπηρεσία 
μας, σας ενημερώνουμε ότι, στα πλαίσια της αποκέντρωσης και της επιτάχυνσης των διαδικασιών 
πολεοδομικού σχεδιασμού, καθώς και της διευκόλυνσης στη διαδικασία ελέγχου και έγκρισης 
μελετών γεωλογικής καταλληλότητας, εκθέσεων γεωλογικής- γεωτεχνικής καταλληλότητας και 
θεώρησης Προκαταρκτικών Μελετών Γεωλογικής Καταλληλότητας ή/και  όποιας άλλης μελέτης  
συνοδεύουν  όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία πολεοδομικές ρυθμίσεις, εισάχθηκε 
η νομοθετική ρύθμιση του αρ. 5, παρ. 5 του Ν 4315/13 . 

Λαμβάνοντας υπόψη τις μεταβατικές διατάξεις του Ν 4269/2014 και τον Ν 4447/2016, και 
προκειμένου να μην υπάρχουν πλέον καθυστερήσεις, στο πλαίσιο αυτό παρακαλείσθε όπως η 
έγκριση μελετών γεωλογικής καταλληλότητας καθώς και των εκθέσεων γεωλογικής- γεωτεχνικής 
καταλληλότητας και η θεώρηση Προκαταρκτικών Μελετών Γεωλογικής Καταλληλότητας ή/και  όποιας 
άλλης  συναφούς μελέτης , να γίνεται από τις Γενικές Διευθύνσεις Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής 
Πολιτικής της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης –από τους αρμόδιους ελεγκτές- γεωλόγους  όπως 
αυτοί έχουν οριστεί τους καταλόγους που αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα  του Υπουργείου, 
εξαντλώντας αρχικά το δυναμικό των Υπηρεσιών σας  και εκ των υστέρων της οικείας Περιφέρειας- 
για όλες τις μελέτες του Πολεοδομικού Σχεδιασμού της Χώρας, ανεξαρτήτου από το νομοθετικό 
πλαίσιο που τις διέπει (2508/97, 4269.14, 4280/14, 2545/97, 4447/16 κα). 

http://www.ypeka.gr/
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Συμπληρωματικά σας γνωρίζουμε ότι, προκείμενου να εξορθολογιστεί ο έλεγχος των κάθε είδους 
μελετών Γεωλογικής Καταλληλότητας που άπτονται των  Μελετών Πολεοδομικού Χαρακτήρα εν γένει 
καθώς και ο έλεγχος των πάσης φύσεως συναφών ειδικών μελετών (γεωλογικών, γεωτεχνικών κα), η 
Υπηρεσία μας επεξεργάζεται  Νομοθετική Ρύθμιση για την συμπλήρωση και τροποποίηση του 
άρθρου 5, παράγραφος 5 του Ν 4315/2014 καθώς και σχέδιο Απόφασης για την τυποποίηση της 
διαδικασίας ελέγχου, της σύνταξης της σχετικής γνωμοδότησης και της έκδοσης της αντίστοιχης 
Απόφασης  Έγκρισης των  προαναφερόμενων μελετών. 

Εσωτερική Διανομή 

● ΔΠΣ&ΤΓ 
● Δ/ντή ΔΠΣ&ΤΓ 
● Τμήμα Β’ 

  

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ  

 

 

Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ 

 

  
 

 


