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Ο Πρόεδρος και το ΔΣ του Πανελλήνιου Συλλόγου
Διπλωματούχων Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών
σας εύχονται χαρούμενες γιορτές
Χρόνια Πολλά!
Χαρούμενο και Δημιουργικό το Νέο Έτος!

Από την
Επιτροπή Δελτίου
Μπήκε ο χειμώνας βαρύς, ήρθε το κρύο, ήρθαν και

ENHMEPΩTIKO ΔEΛTIO
ΠANEΛΛHNIOY ΣYΛΛOΓOY
ΔIΠΛΩMATOYXΩN AΓPONOMΩN
TOΠOΓPAΦΩN MHXANIKΩN

έρχονται επισκέπτες, θεσμοί και πρόσωπα διεθνούς βεληνεκούς και εμείς με αγωνία προσπαθούμε να εκδώσουμε το δελτίο πριν τα επερχόμενα Χριστούγεννα, που
μάλλον θα έχουν φτάσει όταν θα κρατάτε αυτό το τεύχος στα χέρια σας. Τεύχος πλούσιο και γεμάτο ύλη, νέα
επιστημονικά, νέα από τον κλάδο, νέα επαγγελματικά,
ακόμη κι ένα άρθρο λογοτεχνικό!

Y¶EY£YNO™ ™YMºøNA ME TO NOMO

Στο παρόν τεύχος λοιπόν, έχουμε αφιερώματα στα
συνέδρια και τις εκδηλώσεις που έγιναν στην Αθήνα από
τον Σεπτέμβριο και μετά: αφιέρωμα στην ημερίδα για τα
drones, το νέο τρόπο συλλογής της χωρικής πληροφορίας αλλά και αφιέρωμα στο διήμερο στην Αίγλη για το
τρισδιάστατο Κτηματολόγιο. Έχουμε ακόμη αναφορά στο
συνέδριο 3D στο Ναύπλιο. Έχει και νέα από τον κλάδο το
τεύχος, τις τελευταίες νομοθετικές εξελίξεις (που δεν είναι λίγες), το νέο σύστημα παραγωγής δημόσιων έργων,
τις νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΕΚΧΑ Α.Ε., όπως
και όλα τα νέα από τον κόπο που καταβάλλεται για την
-επιτέλους- οριστική και σαφή θεσμοθέτηση των επαγγελματικών μας δικαιωμάτων. Τα επαγγελματικά δικαιώματα που δεν θίγονται μόνο από συγγενείς κλάδους
αλλά φαίνεται να απειλούνται γενικότερα. Μέσα στο
παρόν τεύχος υπάρχει η απάντηση του Συλλόγου αλλά
και της ΕΚΧΑ στις αιτιάσεις των Συμβολαιογράφων «για
τα προβλήματα που έχει δημιουργήσει το Κτηματολόγιο»
και στην απαξίωση της δουλειάς μας.

EK¢O™H-¢IAºHMI™H

Σχετικές με τα επαγγελματικά μας δικαιώματα
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είναι και οι προσφυγές που έχει κάνει ο Σύλλογος σε Δασαρχεία για την υποβολή τοπογραφικών διαγραμμάτων
από μη έχοντες το δικαίωμα σύνταξης. Κατά κάποιο τρόπο σχετικές με τα επαγγελματικά μας δικαιώματα είναι
και οι πρόσφατες εκλογές του ΤΕΕ, τις οποίες μνημονεύουμε.

Έχουμε επίσης ενδιαφέροντα άρθρα για τις φωτοερμηνείες και τα μη επανδρωμένα συστήματα αλλά
και ένα άρθρο-έκπληξη για την τοπογραφία μέσα από
τη λογοτεχνία. Α! Και να μη το ξεχάσουμε: την αναφορά
για τη στελέχωση των επιτροπών του Συλλόγου.

Σε τέτοιους καιρούς χαλεπούς, το παλιό σύνθημα
παραμένει επίκαιρο: η αλληλεγγύη είναι το όπλο μας!
Καλές γιορτές, καλή χρονιά!
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Αγαπητές συναδέλφισσες, αγαπητοί συνάδελφοι,

επισημάνσεις

ο Δεκέμβρης είναι ο μήνας περισυλλογής και απολογισμού της χρονιάς που περνάει. Θα επιχειρήσω και εγώ με
τη σειρά μου, στο 5ο τεύχος για φέτος του ενημερωτικού δελτίου, να κάνω ένα μικρό απολογισμό για το τι έγινε
στον κλάδο μας τη χρονιά αυτή.
Το 2016 έφερε σημαντικές εξελίξεις για το επάγγελμά μας, ενώ αρκετά ζητήματα έμειναν ανοικτά για τον νέο
χρόνο. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να βρισκόμαστε συνεχώς σε εγρήγορση και να δυναμώσουμε ο καθένας
προσωπικά, όσο και όπως μπορεί, τον συλλογικό μας φορέα.
Ο ΠΣΔΑΤΜ ήταν αρκετά δραστήριος και η απόδειξη ότι έχει αποστείλει πάνω από 200 επιστολές σε δημόσιες
υπηρεσίες. Συμμετείχε και στήριξε συνολικά δεκατέσσερις ημερίδες και συνέδρια, ενώ έκανε παρεμβάσεις
σε όλες τις διαβουλεύσεις (συγκεκριμένα 9) νομοθετικές πρωτοβουλίες που αφορούσαν το επάγγελμά μας.
Επιπλέον, το τέλος αυτής της χρονιάς μας βρίσκει με αναβαθμισμένη την ενημέρωση των μελών μας. Καθημερινά
αποστέλλεται e-mail για όλα τα ζητήματα που αφορούν στον κλάδο μας, ενώ αναβαθμίστηκε και η παρουσία του
συλλόγου στο διαδίκτυο. Συγκεκριμένα η επίσημη ομάδα του συλλόγου στο facebook ξεπέρασε τα 1.600 μέλη,
ενώ τη σελίδα μας την επισκέπτονται περίπου 4.000 μοναδικοί χρήστες τον μήνα.
Πριν ξεκινήσω τη σύντομη αναφορά των πεπραγμένων του 2016, θα ήθελα να σας ζητήσω την ενεργό μαζική
συμμετοχή όλων, ώστε να δυναμώσει ακόμα περισσότερο ο σύλλογος. Επειδή δεν γίνονται όλα αυτόματα,
σας καλώ να συμμετέχετε στις μόνιμες επιτροπές του συλλόγου, οι οποίες θα ξεκινήσουν τη λειτουργία τους
στην αρχή του χρόνου. Σας καλώ, επίσης, για ακόμα μια φορά, να καταβάλετε την ετήσια συνδρομή σας στον
σύλλογο, ώστε υπάρχουν τα αναγκαία, για τη λειτουργία του.
Στην αρχή του χρόνου, λοιπόν, ο σύλλογος απέκτησε νέα διοίκηση, η οποία αμέσως ήρθε αντιμέτωπη με το
νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο, την κατάργηση του διαγωνισμού ΚΤΙΜΑ-13 και τον διάλογο στο ΤΕΕ για τα
επαγγελματικά δικαιώματα. Επιπρόσθετα, υπήρξε και μία σημαντική εξέλιξη με την έκδοση της απόφασης 267
του ΣτΕ, την οποία περιμέναμε αρκετά χρόνια και απαγόρευσε σε όλους τους αποφοίτους ΤΕΙ να συντάσσουν
τοπογραφικά διαγράμματα. Σε όλα τα παραπάνω ο σύλλογος σύσσωμος αντέδρασε δυναμικά, παρά το ότι
τα αποτελέσματα δεν ήταν τα αναμενόμενα. Η απόφαση, βέβαια, του ΣτΕ κοινοποιήθηκε σχεδόν σε όλες τις
δημόσιες υπηρεσίες με αποτέλεσμα να επιτυγχάνονται σημαντικά αποτελέσματα.
Την άνοιξη, προκηρύχθηκε ο νέος διαγωνισμός για την ολοκλήρωση του Εθνικού Κτηματολογίου, ενώ ο κλάδος
μας αποχώρησε από το διάλογο που διεξήγαγε το ΤΕΕ για τα επαγγελματικά δικαιώματα, με αποτέλεσμα να μην
επέλθει καμία απόφαση επιβαρυντική για τα επαγγελματικά μας δικαιώματα. Την ίδια περίοδο συμμετείχαμε στη
διαβούλευση για τον κανονισμό πτήσεων για τα μη επανδρωμένα πτητικά μέσα, τις τεχνικές προδιαγραφές για
την οριοθέτηση ρεμάτων και συναντηθήκαμε με τη διοίκηση της ΕΚΧΑ Α.Ε. για ζητήματα πέραν των διαγωνισμών
για την ολοκλήρωση του Εθνικού Κτηματολογίου. Στις αρχές του Ιουλίου διεξήχθη η Πανελλήνια Συνδιάσκεψη
του Συλλόγου στην Καβάλα, όπου και εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Δράσης της νέας Διοίκησης του συλλόγου.
Μετά το καλοκαίρι, και μέχρι το Δεκέμβρη, ο σύλλογος διοργάνωσε δύο σημαντικές εκδηλώσεις με μεγάλη
επιτυχία, την εσπερίδα για το Ασφαλιστικό των μηχανικών και τη διημερίδα με θέμα «Μη επανδρωμένα Εναέρια
Συστήματα (UAS) και Χαρτογράφηση. Ο σύγχρονος τρόπος αποτύπωσης, καταγραφής και τεκμηρίωσης». Πλέον
όλες οι εκδηλώσεις του συλλόγου καλύπτονται με ζωντανή αναμετάδοση μέσω του διαδικτύου.
Επιπλέον, συμμετείχαμε αδιαλείπτως στη διαβούλευση του νομοσχεδίου για το δομημένο περιβάλλον, ενώ
υπήρξε δυναμική αντίδραση στις ανακοινώσεις του αν. υπουργού Τσιρώνη περί των αμοιβών των μηχανικών,
αλλά και της συντονιστικής επιτροπής των συμβολαιογραφικών συλλόγων για τα εξαρτημένα τοπογραφικά
διαγράμματα και το Κτηματολόγιο. Ο σύλλογος απέστειλε και αίτημα για την άρση του αποκλεισμού των
Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών από τις τάξεις Β και Γ των Ενεργειακών Επιθεωρητών για κτίρια και
κτιριακές μονάδες.
Τέλος, σημαντική εξέλιξη ήταν η επαναφορά σε ισχύ της υπ’ αρ. 1020517/7.7.3010 οδηγίας της ΕΚΧΑ Α.Ε. για
τους περιορισμούς υπογραφής των εξαρτημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων γεωμετρικών μεταβολών.
Ο μικρός αυτός απολογισμός είχε ως σκοπό να υπενθυμίσει το τι συνέβη στο επάγγελμά μας αυτή τη χρονιά και
να πείσει ακόμα και τους πιο δύσπιστους ότι ένας δυναμικός σύλλογος είναι απαραίτητος για να διασφαλιστούν
τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των μελών του. Η ενδυνάμωση του συλλόγου μπορεί να επιτευχθεί μόνο με τη
συμμετοχή με κάθε τρόπο όλο και περισσότερων συναδέλφων. Τη χρονιά αυτή αρκετοί νέοι συνάδελφοι έχουν
αγκαλιάσει τον σύλλογο και αυτό δίνει, εκτός από δυναμική, και θάρρος σε όλους εμάς που βρισκόμαστε στη
διοίκησή του.
Δυστυχώς λόγω περιορισμένου χώρου δεν ήταν δυνατό να γίνει ο απαραίτητος σχολιασμός, ο οποίος θα γίνει
σύμφωνα με όσα ορίζει το καταστατικό του συλλόγου.
Κλείνοντας θα ήθελα να σας ευχηθώ, εκ μέρους του ΔΣ του ΠΣΔΑΤΜ,
Χαρούμενο και Δημιουργικό το Νέο Έτος,
με υγεία, ευτυχία και καλές δουλειές!
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Μιχάλης Καλογιαννάκης
Πρόεδρος ΠΣΔΑΤΜ

Δραστηριότητα Συλλόγου

Η Πολιτεία έθεσε σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου
για το νέο σύστημα παραγωγής δημόσιων και ιδιωτικών
έργων. Ο ΠΣΔΑΤΜ συνέλεξε τις απόψεις των συναδέλφων
και απέστειλε το παρακάτω κείμενο:

Συμμετοχή του ΠΣΔΑΤΜ στη δημόσια διαβούλευση
του Σχεδίου Νόμου «Διαδικασίες κεντρικού
ελέγχου και διαφάνειας στο σύστημα παραγωγής
δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων και
υποδομών, δομές στρατηγικού σχεδιασμού
δημόσιων υποδομών και λοιπές διατάξεις»
Σχετ.: Α.Π. 1039/21.10.2016, Αποστολή απόψεων για το Σχέδιο Νόμου
«Διαδικασίες κεντρικού ελέγχου και διαφάνειας στο σύστημα παραγωγής
δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων και υποδομών, δομές στρατηγικού
σχεδιασμού δημόσιων υποδομών και λοιπές διατάξεις»
Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ
στο πλαίσια του σχεδίου νόμου που προτείνεται, ο σύλλογός μας οφείλει
να συμμετάσχει με αίσθημα ευθύνης απέναντι στο κοινό συμφέρον, καταθέτοντας τις απόψεις του μέσω ενός δημόσιου διαλόγου που πρέπει να
διεξαχθεί.
Δυστυχώς το σχέδιο νόμου θέτει αρκετά σημαντικά ζητήματα τα οποία
φαίνεται ότι δεν θέλετε να τα συζητήσετε με τους αρμόδιους φορείς κρίνοντας από τη μικρή περίοδο διαβούλευσης που επιλέξατε. Επιπροσθέτως
δεν παρουσιάζετε καμία εισηγητική έκθεση για το σκεπτικό που ακολουθείται στο σχέδιο νόμου το οποίο προτείνει ριζικές αλλαγές που φαίνονται
ότι έχουν προετοιμαστεί πρόχειρα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο αδόκιμος
όρος της «Αξίας Υποδομών». Οι υποδομές δεν μπορούν να εκτιμηθούν με
τον συμβατικό τρόπο όπως τα ακίνητα, διότι η αξία τους έχει επιπροσθέτως
σημαντική περιβαλλοντική και κοινωνική διάσταση. Για τον λόγο αυτό, η
εκτίμηση της αξίας τους δεν αναφέρεται στα Ευρωπαϊκά Εκτιμητικά Πρότυπα. Καλώς ή κακώς οι υποδομές δεν αποτελούν προϊόντα ευρείας συναλλαγής, αλλά δημιουργούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την οικονομική
ανάπτυξη.
Δυστυχώς, οφείλουμε να επισημάνουμε ότι αρκετά σημεία του προτεινόμενου σχεδίου αφορούν αρμοδιότητες άλλων υπουργείων (παρ.2&4 αρ.6,
αρ.8), ενώ κάποια από τα ζητήματα που τίθενται είναι ήδη σε διαβούλευση σχεδίου νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Μητρώο
Ιδιωτικών Έργων και Έκδοση Οικοδομικών Αδειών). Αλήθεια τι θα ισχύσει
όταν γίνουν Νόμοι του Κράτους και τα δύο σχέδια νόμου;
Δυστυχώς, σημαντικό ζήτημα για το οποίο δεν κάνετε καμία παρέμβαση
μέχρι στιγμής, αλλά ούτε εξετάζετε σε αυτό το σχέδιο νόμου είναι η επαναφορά των κατώτερων ορίων σε διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων έργων,
μελετών και συναφών υπηρεσιών - άρθρο 59 του Ν.4278/2014, ώστε να
υπάρχει ισόρροπη κατανομή των μελετών και έργων σε όλο το τεχνικό δυναμικό, χωρίς την παραβίαση των αρχών της ανταγωνιστικότητας. Από το
ζήτημα αυτό θα έπρεπε να ξεκινήσετε πριν νομοθετήσετε οτιδήποτε άλλο αφορά τα δημόσια έργα και μελέτες. Αυτό οφείλατε να
το κάνετε και ως πρώην πρόεδρος του ΤΕΕ. Αυτό οφείλεται να το
κάνετε έστω και τώρα πριν ξεκινήσετε τον ουσιαστικό διάλογο με
τους αρμόδιους φορείς για το παρόν σχέδιο νόμου.
Αναμένοντας τη θετική σας απόκριση για την έναρξη του ουσιαστικού δημόσιου διαλόγου για τα σημεία του Σχεδίου Νόμου που άπτονται στις αρμοδιότητές σας, πρέπον θα ήταν να διασαφηνιστούν τουλάχιστον τα παρακάτω
ζητήματα:
1. Με ποιο σκεπτικό πρέπει να επιτρέπεται η παράλληλη εγγραφή στα μητρώα των μελετητών και κατασκευαστών; (παρ.6 αρθρ.9)
2. Με ποιο σκεπτικό οι δημόσιοι υπάλληλοι (του στενού και του ευρύτερου) αφού παραιτηθούν, απολυθούν ή συνταξιοδοτηθούν θα πρέπει να
περάσει μια επταετία για να έχουν τη δυνατότητα να εγγραφούν σε
κάποια από τα μητρώα μελετητών και κατασκευαστών; Θα πρέπει να
έχει την ίδια αντιμετώπιση όποιος απολύετε για πειθαρχικό παράπτωμα
με αυτόν που παραιτείται; Δεν θα μπορεί να εγγραφεί σε κάποιο από τα
μητρώα ακόμα και αν προτίθεται να αναλάβει έργα ή μελέτες που δεν
έχουν καμία σχέση με την υπηρεσία στην οποία υπηρετούσε; (παρ.8
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αρθρ.9)
3. Με ποιο σκεπτικό τα δημόσια έργα/μελέτες μπορούν να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο με τα ιδιωτικά; Έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά; Είναι επιλογή γενικά της Κυβέρνησης και των αρμόδιων Υπουργείων αυτή
η πολιτική κατεύθυνση ή μόνο του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών
και Δικτύων;
4. Με ποιο σκεπτικό πρέπει να αυξηθεί η γραφειοκρατία για μικρά και μεγάλα έργα; Απαιτούνται για τα μικρά έργα όλες αυτές οι πληροφορίες; Πού
μπορούν να φανούν χρήσιμες; (παρ.2 αρ.2, παρ.2&4 αρ.6, αρ.12κλπ)
5. Με ποιο σκεπτικό γίνονται όλες αυτές οι δομικές αλλαγές (δομές του
δημοσίου, δημιουργία νέων μητρώων και ηλεκτρονικών συστημάτων);
Ο σκοπός είναι απλά να νομοθετηθούν ή και να λειτουργήσουν; Υπάρχει
το κατάλληλο προσωπικό και ο απαραίτητος σχεδιασμός για να υλοποιηθούν αυτά που νομοθετούνται;
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων Αγρονόμων & Τοπογράφων
Μηχανικών συμμετέχει στη δημόσια διαβούλευση με αίσθημα ευθύνης απέναντι στο δημόσιο συμφέρον και με σκοπό να διασφαλίσει την
ποιότητα ζωής των πολιτών αυτής της χώρας. Ο Σύλλογός μας οφείλει να συνδράμει με τις δυνάμεις του στη δημιουργία των κατάλληλων
εργαλείων που θα συμβάλουν στην πολυπόθητη παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας με όρους ισόρροπης και δίκαιης ανάπτυξης σεβόμενη το περιβάλλον.
Για τον λόγο αυτό αξιότιμε Υπουργέ σε καλούμε:
1. Να προβείτε στις κατάλληλες ενέργειες ώστε να επανέλθουν τα κατώτερα όρια στις διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων έργων, μελετών
και συναφών υπηρεσιών - άρθρο 59 του Ν.4278/2014.
2. Να ξεκινήσετε ένα ουσιαστικό δημόσιο διάλογο με τους αρμόδιους φορείς για όλα τα ζητήματα που εξετάζονται στο Σχέδιο Νόμου «Διαδικασίες κεντρικού ελέγχου και διαφάνειας στο σύστημα
παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων και υποδομών,
δομές στρατηγικού σχεδιασμού δημόσιων υποδομών και λοιπές
διατάξεις» ώστε να παρουσιαστεί το σκεπτικό (εισηγητική έκθεση)
των αλλαγών που προτείνονται να νομοθετηθούν.

Η σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων από μη έχοντες
το δικαίωμα -αλλά μεταξύ μας, ούτε και την ικανότητα- σύνταξής τους έχει καταντήσει γάγγραινα. Ακολουθεί
έγγραφο που απέστειλε ο ΠΣΔΑΤΜ για το θέμα αυτό στους
συμβολαιογράφους.

Απάντηση στο με αρ. πρωτ. 663 έγγραφο της
Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών
Συλλόγων Ελλάδος
Αγαπητέ Πρόεδρε,
με τεράστια έκπληξη πληροφορηθήκαμε από συναδέλφους μας για το
έγγραφο με αριθμό πρωτοκόλλου 663 που αποστείλατε προς όλους τους
συμβολαιογράφους της χώρας πληροφορώντας τους πως «γίνονται δεκτά
τοπογραφικά διαγράμματα από οποιονδήποτε μηχανικό ανεξαρτήτως ειδικότητας».
Οι λόγοι τους οποίους επικαλείται είναι α) η υπ’ αριθμ. 267/26-01-2016
απόφαση του ΣτΕ (Τμήμα Δ) και του γεγονότος ότι στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΤΕΕ γίνονται δεκτά τοπογραφικά διαγράμματα από οποιονδήποτε μηχανικό ανεξαρτήτως ειδικότητας. Επιπλέον, ορθώς επικαλείστε την
υποχρέωση τήρησης της κείμενης νομοθεσίας ή των κατ’ εξουσιοδότηση
εκδοθέντων Προεδρικών Διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων.
Εφόσον, δεν είχατε τη στοιχειώδη ευγένεια να απευθυνθείτε προς τον Σύλλογό μας ο οποίος είναι ο καθ’ ύλην αρμόδιος για να εκφέρει άποψη για τα
επαγγελματικά δικαιώματα σύνταξης εξαρτημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων ή έστω στο ΤΕΕ οφείλουμε να σας ενημερώσουμε για τα εξής:
Α) Σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. 267/26-01-2016 απόφαση του ΣτΕ που εσείς
οι ίδιοι επικαλείστε έγινε δεκτή η παρέμβαση που είχε ασκηθεί εκ μέρους
του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας προς υποστήριξη των συμφερόντων
των μελών του, διπλωματούχων Πολιτικών Μηχανικών και Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών αποφοίτων Α.Ε.Ι., υπέρ της νομιμότητας. Με την
απόφαση αυτή, λοιπόν, κρίθηκε ότι αποκλειστικό δικαίωμα σύνταξης εξαρ-
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τημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων έχουν οι Διπλωματούχοι Αγρονόμοι
Τοπογράφοι Μηχανικοί και οι Διπλωματούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί των Πολυτεχνικών Σχολών.
Β) Το ίδιο το ΤΕΕ, το σύστημα του οποίου επικαλείστε, έκανε παρέμβαση
υπέρ των επαγγελματικών δικαιωμάτων των Διπλωματούχων Αγρονόμων
Τοπογράφων Μηχανικών και Πολιτικών Μηχανικών στη συγκεκριμένη δικαστική διαδικασία.
Γ) Για την εγκυρότερη ενημέρωσή σας στο σύστημα του ΤΕΕ για τις δηλώσεις αυθαιρέτων γίνονται δεκτά διαγράμματα σε όλες τις κατηγορίες που
μπορεί να είναι ακόμα και ανυπόγραφα ή να στερούνται κάθε επιστημονικού περιεχομένου. Ελέγχεται η πληρότητα και όχι η ορθότητα των υποβαλλόμενων εγγράφων. Μελλοντικά προβλέπονται ποιοτικοί έλεγχοι των
δηλώσεων βάσει των οποίων θα κριθεί το περιεχόμενο και η δυνατότητα
υπογραφής του εκάστοτε μηχανικού.
Δ) Το ίδιο το ΤΕΕ έχει εκδώσει οδηγία σύμφωνα με την οποία τη δήλωση αυθαιρέτων κατά τις διατάξεις του Ν.4014/2011 και κατ’ επέκταση του
Ν.4178/2013 «υποβάλει ομάδα Μηχανικών, ανάλογα με τις απαιτήσεις του
Νόμου. Συγκεκριμένα, στις δηλώσεις αυθαιρέτων συμμετέχουν:
1. Μηχανικός ειδικότητας η οποία του παρέχει το δικαίωμα εκπόνησης αρχιτεκτονικής ή στατικής μελάτης αντίστοιχης με ολόκληρο το κτήριο που
εντάσσεται, ως προς το σύνολο ή τμήμα αυτό, στη ρύθμιση.
2. Μηχανικός ειδικότητας η οποία του παρέχει το δικαίωμα εκπόνησης τοπογραφικών μελετών, εξαρτημένο από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων ΕΓΣΑ 87’, για το οικόπεδο ή αγροτεμάχιο που βρίσκεται το κτήριο
που εντάσσεται ως προς το σύνολο ή τμήμα αυτό, στη ρύθμιση.
3. Μηχανικός ειδικότητας η οποία του παρέχει το δικαίωμα εκπόνησης μελετών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων για τους αντίστοιχους
ελέγχους, με τις μελάτες ολόκληρης της εγκατάστασης του κτηρίου που
εντάσσεται, ως προς το σύνολο ή τμήμα αυτό, στη ρύθμιση».
Ε) Στο ίδιο έγγραφο ενώ επικαλείστε την υποχρέωση τήρησης της κείμενης
νομοθεσίας στην τελευταία παράγραφο αναφέρετε πως δεν έχετε «πρόθεση εμπλοκής στα επαγγελματικά δικαιώματα οποιουδήποτε επαγγελματικού κλάδου, εκτός και αν προβλεφθούν από διάταξη τυπικού Νόμου ή
αυτά εκφρασθούν από το κεντρικό συνδικαλιστικό όργανο του κλάδου αυτού». Σας γνωστοποιούμε το ΔΤΕ/β/34285/735/24.09.2010 έγγραφο της
Δ/νσης Τοπογραφικών Εφαρμογών ΥΠΕΚΑ με θέμα «Δικαιώματα σύνταξης εξαρτημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων και τήρηση των περί των
αμοιβών μηχανικών διατάξεων», με συνημμένα τα 11255/21.04.2010 και
20955/27.07.2010 έγγραφα ΤΕΕ από τα οποία προκύπτει η έκφραση του
ανώτερου επιστημονικού φορέα του τεχνικού κλάδου, όπως βέβαια προκύπτει και από την ξεκάθαρη τοποθέτηση στο ΣτΕ.
Επειδή, σε κάθε περίπτωση το έγγραφό σας στερείται κάθε επιστημονικής εξήγησης καθώς όπως προκύπτει θα μπορούσε ακόμα
και κάποιος συνάδελφος Χημικός ή Μηχανολόγος Μηχανικός να
υπογράψει Τοπογραφικό Διάγραμμα,
Επειδή, από τα προεκτεθέντα σημεία α) έως ε) σαφώς και τεκμηριωμένα προκύπτουν οι ειδικότητες που έχουν δικαίωμα σύνταξης
εξαρτημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων,
Επειδή ο Σύλλογος οφείλει να προασπίζει τα δικαιώματα των μελών του,
Επειδή δεν μπορούμε να κατανοήσουμε τον λόγο και την αιτία έκδοσης της συγκεκριμένης απόφασης και φυσικά τον χρόνο έκδοσής της,
Επειδή κύριο μέλημα όλων μας πρέπει να είναι η προστασία των
πολιτών και η ασφάλεια της συναλλαγής και αυτό μπορεί να εξασφαλιστεί μόνο με ένα πλήρες και ορθό τοπογραφικό διάγραμμα
συντεταγμένο από τον έχων το δικαίωμα,
Επειδή δεν πρέπει να επιτρέψουμε σε μερίδα συναδέλφων σας
συμβολαιογράφων να συνεχίσουν να κάνουν «παιγνίδια» στην
πλάτη ανυποψίαστων πολιτών «ξεχειλώνοντας» ένα αγροτεμάχιο
3 στρεμμάτων ώστε να γίνει άρτιο και οικοδομήσιμο ή «μεταφέροντας» κάποιο άλλο εκτός ζώνης περιορισμένης δόμησης, μόνο και
μόνο για κάνουν τη συναλλαγή.
Ζητούμε την άμεση ανάκληση του εγγράφου σας και την εκ νέου
αποστολή το οποίο θα συμπεριλαμβάνει ορθές οδηγίες.
Δηλώνουμε πως είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε βοήθεια που
αφορά στο θέμα σύνταξης εξαρτημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων.
Άλλωστε θα έπρεπε να γνωρίζετε τη διακήρυξη για τη συνεργα-
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σία μεταξύ των CLGE (Council of European Geodetic Surveyors),
GNUE (Notaries of Europe) και UINL-CCNI (International Union of
Notaries - Ιnternational Notarial Cooperation Commission) με την
οποία καλούν σε συνεργασία τους αντίστοιχους εθνικούς συλλόγους. Σας την επισυνάπτουμε και αυτή.
Σε περίπτωση που εμείνετε στις απόψεις σας και δεν ανακαλέσετε
το έγγραφό σας, βρισκόμαστε στη δυσάρεστη θέση να σας πληροφορήσουμε πως θα προσφύγουμε σε κάθε ένδικο μέσο προκειμένου να αποκατασταθεί η αλήθεια.
Επίσης, θα προσφύγουμε άμεσα στην πρώτη πράξη που θα διαπιστωθεί πως μετεγγράφηκε βασιζόμενη σε τοπογραφικό διάγραμμα που έχει συνταχθεί από μηχανικό ειδικότητας μη έχουσας επαγγελματικό δικαίωμα σύνταξης τοπογραφικού διαγράμματος.

Το κείμενο της συντονιστικής επιτροπής συμβολαιογραφικών συλλόγων για το Εθνικό Κτηματολόγιο και τους
παραγωγούς του Έργου αυτού ήταν μια πολύ δυσάρεστη
και απροσδόκητη έκπληξη. Ο Σύλλογος, κατανοώντας την
αναγκαιότητα της άμεσης απάντησης, απέστειλε το παρακάτω κείμενο.

Απάντηση ΠΣΔΑΤΜ επί της ανακοίνωσης της
Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών
Συλλόγων Ελλάδος για την ημερίδα του
Κτηματολογίου στις 11.11.2016
Αγαπητέ Πρόεδρε,
Ξεκινώντας, θα θέλαμε να ενημερώσουμε άπαντες πως ουδέποτε προσκληθήκαμε στη συγκεκριμένη ημερίδα, ελπίζοντας πως αυτό έγινε εκ παραδρομής και όχι επειδή οι απόψεις μας δεν έπρεπε να ακουστούν.
Παρόλο που δεν μας δόθηκε η ευκαιρία να διατυπώσουμε τις απόψεις μας
στην ημερίδα, το έγγραφο αυτό έχει σκοπό να αναδείξει ορισμένες πτυχές
επί του θέματος που δεν παρουσιάστηκαν.
Το κτηματολόγιο αποσκοπεί στην καταγραφή των ακινήτων στην Ελλάδα, προσδιορίζοντας τη θέση τους στο χώρο και τους έχοντες δικαιώματα
επ΄ αυτών, είναι δηλαδή κτηματοκεντρικό σε αντίθεση με το σύστημα του
υποθηκοφυλακείου που είναι προσωποκεντρικό και απλώς καταγράφει ποια
συμβόλαια είναι στο όνομα του κάθε πολίτη.
Είναι προφανές, λοιπόν, πως το Κτηματολόγιο όπου και αν συντάσσεται δεν
δημιουργεί, αλλά αναδεικνύει τα προβλήματα και τις παθογένειες δεκαετιών
που προήλθαν από τη συμπεριφορά και νοοτροπία θεσμικών και εξωθεσμικών παραγόντων γύρω από την κατάρτιση και παραγωγή τίτλων ιδιοκτησίας. Ιδιοκτησιακά προβλήματα που επί δεκαετίες λιμνάζουν δίνοντας
τη δυνατότητα σε πλήθος επιτήδειων να εκμεταλλεύονται καταστάσεις. Το
Κτηματολόγιο οδηγεί στην τακτοποίηση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος σε
κάθε περιοχή και διασφαλίζει την απλή και οικονομική μεταβίβαση της ακίνητης περιουσίας και τη μείωση δικαστικών αγώνων για ιδιοκτησιακά ζητήματα. Οφείλουμε όλοι όσοι εμπλεκόμαστε με τη σύνταξή του να το «περιφρουρήσουμε» και να επιδιώξουμε την ταχύτερη δυνατή ολοκλήρωσή του.
Ήδη έχουμε καθυστερήσει χαρακτηριστικά ακροβατώντας με την απαξίωση
του και καλό είναι να μην προσπαθούμε να ασκούμε πολιτική εις βάρος του.
Σε κάθε έργο του επιπέδου του Εθνικού Κτηματολογίου αντιμετωπίζονται
προβλήματα τα οποία καταγράφονται και στην συνέχεια επιλύονται. Στην
ανακοίνωσή σας αναφέρονται πλήθος ζητημάτων που πρέπει να αντιμετωπιστούν ούτως ώστε να οδηγηθούμε στην αποτελεσματικότερη ολοκλήρωση του προγράμματος, παρόλα αυτά οφείλουμε να παραδεχτούμε, πως το
πρόγραμμα από τις πιλοτικές μελέτες έως σήμερα έχει επιτελέσει τεχνολογικά άλματα.
Καθότι θεωρούμε πως ο νομικός κόσμος έχει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην
ολοκλήρωση του Εθνικού Κτηματολογίου, θα θέλαμε να προσθέσουμε ορισμένα από τα ζητήματα που απορρέουν από την έως τώρα εμπειρία των

εκπροσωπούν τους δημόσιους λειτουργούς συμβολαιογράφους να
επιστρέψουν στις κοινές ομάδες εργασίας στις οποίες συμμετείχαν ήδη εδώ και δύο έτη για να συμβάλλουν στη διαμόρφωση του
μελλοντικού οράματος των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του κτηματολογίου, αντί να αναλώνονται σε τέτοιου είδους παρελκυστικές
τακτικές.
Η χώρα έχει ήδη ταλαιπωρηθεί αρκετά από κέντρα που αντιμάχονται την ανάπτυξη, αλλά το Κτηματολόγιο θα γίνει πραγματικότητα για να διασφαλίσει την ακίνητη περιουσία όλων των πολιτών
και του Κράτους σε μια ρεαλιστική βάση και όχι σε ένα εικονικό
νομικό παράλληλο σύμπαν που ορισμένοι θέλουν να διατηρήσουν.
Δεν μπορεί η χώρα μας να είναι η τελευταία χώρα της Ευρωζώνης
που δεν έχει ολοκληρωμένο κτηματολόγιο.

Δραστηριότητα Συλλόγου

μελών μας στη σύνταξη και λειτουργία του και τα οποία δεν αναφέρθηκαν
στην ημερίδα σας. Θα παρακαλούσαμε να τα λάβετε σοβαρά υπόψη τόσο
εσείς ως φορέας όσο και η ΕΚΧΑ ΑΕ.
• Σαφώς υπάρχουν προβλήματα στην «καταγραφή των γαιών» που προκύπτουν από την απουσία εξαρτημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων
στη δήλωση κτηματογράφησης. Από την πρώτη στιγμή έχουμε κατ’
επανάληψη τονίσει πως η κατάθεση μαζί με τη δήλωση αξιόπιστου τοπογραφικού διαγράμματος θα περιόριζε σε υψηλό βαθμό τα προβλήματα χωρικής επεξεργασίας των ακινήτων και θα αναδείκνυε τα πραγματικά προβλήματα διεκδικήσεων που υφίστανται σε κάθε περιοχή.
Δυστυχώς, όταν η υποβολή δήλωσης πραγματοποιείται μόνο με τίτλους
ιδιοκτησίας πολλές φορές δεν προκύπτει ούτε καν η περιγραφή του
ακίνητου οπότε λογικό είναι να μην μπορεί να συντελεστεί και ορθός
χωρικός εντοπισμός.
• Αποδεικνύεται πως η βούληση κάποιων φορέων να περιορίσουν τη χρήση τοπογραφικών διαγραμμάτων οδηγεί στην ελλιπή καταγραφή της
ακίνητης περιουσίας των πολιτών οι οποίοι στη συνέχεια εμπλέκονται
σε μακροχρόνιες και κοστοβόρες διαδικασίες διόρθωσης των εγγραφών
τους στους κτηματολογικούς πίνακες. Το «φτηνό» για άλλη μια φορά
αποδεικνύεται πολύ πιο ακριβό, ενώ στην πραγματικότητα αν ακολουθούσαμε το ορθό το αποτέλεσμα θα ήταν το ιδανικό.
• Υπάρχει πληθώρα παραδειγμάτων όπου τα προβλήματα προέρχονται
από την ελλιπή ή ακόμα χειρότερα την εσφαλμένη περιγραφή του ακινήτου στους τίτλους. Ασαφής ή πλημμελής περιγραφή, αόριστες περιγραφές εκτάσεων, πολλαπλασιαστικές περιγραφές όπου «διαστέλλονται
ακίνητα», εσφαλμένη ή απούσα καταγραφή ποσοστών σύνθετων ιδιοκτησιών και άλλες περιπτώσεις, παρουσιάζονται ως «κακή κτηματογράφηση» και ως πρόβλημα του Κτηματολογίου του ίδιου.
• Μία μεγάλη μερίδα τίτλων (π.χ. χαριστικές δικαιοπραξίες, αποδοχές κληρονομιάς) απαλλάσσονται εκ του νόμου από τη συνοδεία δήλωσης του
Ν.651/77 και κατ’ επέκταση τοπογραφικού διαγράμματος με αποτέλεσμα στην πλειοψηφία τους να μην υπάρχει περιγραφή ακινήτου. Στο
γεγονός αυτό αν συνυπολογίσει κανείς πως η πλειοψηφία των τίτλων
στις αγροτικές περιοχές είναι αυτού του είδους οδηγεί με μαθηματική
ακρίβεια στην εσφαλμένη χωρική καταγραφή του ακινήτου στις κτηματολογικές εγγραφές.
• Δυστυχώς υπάρχει μία διαρκής τάση απαξίωσης της αναγκαιότητας του
τοπογραφικού διαγράμματος που συντάσσεται για δικαιοπραξίες. Σημειωτέων το τοπογραφικό αποτελεί το μικρότερο κόστος κατά τη σύνταξη
ενός συμβολαίου. Πρέπει όλοι μας να αντιληφθούμε την πραγματική
αξία όχι οικονομική αλλά ουσιαστική ενός αξιόπιστου τοπογραφικού
διαγράμματος και οι ίδιοι να επιδιώξουμε να συνοδεύει όλους τους μετεγγραμμένους τίτλους δηλώνοντας την πραγματική ταυτότητα του
ακινήτου.
• Η απουσία πρωτότυπων τίτλων ή «αναρχία» των εγγράφων τους οδηγεί
μαζικά τους πολίτες κατά τις περιόδους κτηματογράφησης στα συμβολαιογραφικά γραφεία, με αποτέλεσμα τον πολύ μεγάλο όγκο εργασίας
και την αδυναμία έγκαιρης ολοκλήρωσης των υποθέσεων. Αποτέλεσμα
η μη έγκαιρη υποβολή δηλώσεων από τους πολίτες που οδηγεί στη
δημιουργία γεωτεμαχίων αγνώστων ιδιοκτητών.
Όπως γίνεται αντιληπτό τόσο από την ανακοίνωσή σας όσο και από το
έγγραφό μας τα ζητήματα είναι αρκετά και πρέπει να επιλύονται. Η λύση
μπορεί να δοθεί μόνο μέσα από συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων στα πλαίσια του υπάρχοντος προγράμματος το οποίο μετά από πάρα
πολλά εμπόδια και χρονοτριβές βαδίζει προς την ολοκλήρωσή του. Δεν είναι
δυνατόν να μιλάμε για αλλαγή εκ βάθρων πολιτικής στο θέμα του Εθνικού
Κτηματολογίου αφού κάτι τέτοιο θα οδηγήσει στην εκ νέου καθυστέρηση
και πιθανόν στην τοποθέτηση ταφόπλακας επί του έργου.
Τα τελευταία χρόνια η τεχνική φύση του έργου υπονομεύεται, με
το επιχείρημα της μείωσης του κόστους, με αποτέλεσμα τα προβλήματα να διογκώνονται. Αν ένα θέμα πρέπει να ανοίξει αυτό είναι η ενίσχυση της τεχνικής φύσης του και μόνο αυτό.
Σας καλούμε, επιτέλους, να συνεργαστούμε ώστε κάποια στιγμή
να ολοκληρωθεί αυτό το έργο σταθμός για τις επόμενες γενεές,
ένα έργο το οποίο θα αποτελέσει μοχλό για την επαναφορά της
χώρας μας σε τροχιά ανάπτυξης.
Σε κάθε περίπτωση, δεν είναι δυνατό να ευδοκιμήσει εποικοδομητική συνεργασία μεταξύ όλων των φορέων που εμπλέκονται με
τις εμπράγματες συναλλαγές, αν η επικοινωνία γίνεται μέσω δελτίων τύπου. Για το λόγο αυτό, καλούμε και πάλι τα όργανα που

Ο αποκλεισμός των ΑΤΜ από τους πίνακες Ενεργειακών
Επιθεωρητών Β’ και Γ’ τάξης είναι αντικείμενο του παρακάτω άρθρου που απέστειλε ο Σύλλογος στην αρμόδια
Υπηρεσία.

Αίτημα για άρση του αποκλεισμού των
Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών από τις
τάξεις Β και Γ των Ενεργειακών Επιθεωρητών
για κτίρια και κτιριακές μονάδες
Αγαπητή Προϊστάμενη,
ο σκοπός της επιστολής μας είναι να επισημάνουμε ένα λάθος που έχει γίνει
και αφορά τον αποκλεισμό των Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών από
τις τάξεις των Ενεργειακών Επιθεωρητών Β και Γ.
Η δραστηριότητα του Ενεργειακού Επιθεωρητή ασκείται από διπλωματούχους και πτυχιούχους μηχανικούς, οι οποίοι έχουν δικαίωμα υπογραφής
της Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης (αρ. 52 N.4409/2016).
Δικαίωμα υπογραφής της Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης, σύμφωνα με την
παρ. 2 του άρθρου 12 του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Β’
407/10) έχουν οι νομιμοποιούμενοι, μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας, να υπογράφουν τις αντίστοιχες μελέτες.
Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 11 του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Β’ 407/10) “το ύψος της αμοιβής για μελέτη ενεργειακής
απόδοσης κτιρίου ως ποσοστό επί της συνολικής αμοιβής για την αρχιτεκτονική μελέτη και τις μελέτες Η/Μ εγκαταστάσεων” οι οποίες θεωρούνται και οι αντίστοιχες μελέτες.
Σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 52 του Ν.4409/2016 οι Ενεργειακοί Επιθεωρητές που διενεργούν ενεργειακές επιθεωρήσεις σε κτίρια ή κτιριακές μονάδες εντάσσονται στις τάξεις Α, Β και Γ με βάση τη συνολική
επιφάνεια των κτιρίων ή των κτιριακών μονάδων που έχουν μελετήσει.
Σύμφωνα με την κείμενη εθνική νομοθεσία περί επαγγελματικών δικαιωμάτων ο Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός έχει δικαίωμα να υπογράψει
αρχιτεκτονική μελέτη χωρίς κανένα περιορισμό επιφάνειας.
Για τον λόγο αυτό το υπ’ αριθ. 19226/28.09.2016 έγγραφο του ΤΕΕ
δεν αναφέρει κανένα περιορισμό στις αρχιτεκτονικές μελέτες στην
ειδικότητά μας αλλά ούτε και στην ειδικότητα των Πολιτικών Μηχανικών.
Συνεπώς οι περιορισμοί που τίθενται από την κείμενη νομοθεσία και
αφορά την ένταξη στις τάξεις Β και Γ των Ενεργειακών Επιθεωρητών δεν
πρέπει να υφίστανται για τους Αγρονόμους Τοπογράφους Μηχανικούς.
Με βάση τα παραπάνω ζητάμε την άρση του περιορισμού που δεν
επιτρέπει στους Αγρονόμους Τοπογράφους Μηχανικούς την ένταξη στις τάξεις Β και Γ που αφορούν ενεργειακές επιθεωρήσεις κτιρίων ή κτιριακών μονάδων.
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Ακολουθεί η Προσφυγή που κατέθεσε ο ΠΣΔΑΤΜ στη
Διεύθυνση Δασών Λέσβου για τοπογραφικά διαγράμματα
που συνέταξαν επαγγελματίες που δεν είχαν το δικαίωμα
να το πράξουν.
Αντίστοιχη Προσφυγή υπεβλήθη και στη Διεύθυνση Δασών
Ροδόπης.

Προσφυγή
(Άρθρο 24 Ν.2690/1999)
Του Πανελληνίου Συλλόγου Διπλωματούχων Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αραχώβης 61 και
εκπροσωπείται νομίμως.
ΠΡΟΣ
1. Διεύθυνση Δασών Ν. Λασιθίου (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης)
2. Γενική Διεύθυνση Δασών & Αγροτικών Υποθέσεων, όπως νόμιμα εκπροσωπείται
Κoινοποίηση
1. Ενδιαφερόμενο Αιτούντα την έκδοση Πράξης Χαρακτηρισμού Έκτασης, κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΑΝΙΤΑΚΗ (Υποβληθείσα αίτηση
1222/21-04-2016)
2. Ενδιαφερόμενο Αιτούντα την έκδοση Πράξης Χαρακτηρισμού Έκτασης, κ. ΙΩΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΣΑΝΤΑΚΗ (Υποβληθείσα αίτηση 2296/2507-2016)
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΗ - ΔΙΟΡΘΩΣΗ - ΆΛΛΩΣ ΜΕΤΑΡΥΘΜΙΣΗ
Της 2350/21-09-2016 πράξης Χαρακτηρισμού Έκτασης της Διεύθυνσης
Δασών Ν. Λασιθίου (ΑΔΑ: Ω8ΓΤΟΡ1Θ-9Ο9).
Της 2985/22-09-2016 πράξης Χαρακτηρισμού Έκτασης της Διεύθυνσης
Δασών Ν. Λασιθίου (ΑΔΑ: 7ΗΔΒΟΡ1Θ-ΘΑΖ).
…………………………
Στις 01/10/2016 λάβαμε γνώση της έκδοσης των ως άνω διοικητικών
πράξεων Χαρακτηρισμού Έκτασης της Διεύθυνσης Δασών Ν. Λασιθίου.
Οι ανωτέρω πράξεις εκδόθηκαν κατά παράβαση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου περί σύνταξης και εκπόνησης εξαρτημένου
τοπογραφικού διαγράμματος καθώς υποβλήθηκε και προσαρτήθηκε, κατά παράβαση του νόμου, Τοπογραφικό διάγραμμα υπογεγραμμένα και εκπονούμενα από Μηχανικό ΤΕ Δομικών Έργων
και Τοπογράφο Σιβιτανιδείου αντίστοιχα, πρόσωπα που κατά τις
κείμενες διατάξεις δεν διαθέτουν τα απαιτούμενα επαγγελματικά
προσόντα - δικαιώματα.
Ειδικότερα, την ακύρωση άλλως διόρθωση ή μεταρρύθμιση
των από 21-09-2016 (αριθμ.πρωτ.2350) και από 22-09-2016 (αριθμ.
πρωτ.2985) πράξεων Χαρακτηρισμού Έκτασης της Διεύθυνσης Δασών
Ν. Λασιθίου, αιτούμαστε για τους κάτωθι ουσιαστικούς και βάσιμους
λόγους.
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.998/1979 «Περί προστασίας Δασών
και δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας» (ΦΕΚ 289/τΑ/1979).
Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του Ν.998/1979 μετά την ισχύ του
Ν.3208/2003 «Προστασία Δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση Δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί Δασών & Δασικών εν γένει
εκτάσεων» (ΦΕΚ 303/τΑ/2003) και του Ν.3818/2010 «Προστασία δασών και δασικών εκτάσεων του Ν. Αττικής, σύσταση Ειδικής Γραμματείας
Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ17/
τΑ/2010).
Τη διάταξη του άρθρου 3 του Ν.4663/1930
Τη διάταξη του άρθρου 4 του Ν.4663/1930
Τη διάταξη του άρθρου μόνου του Β.Δ/τος 769/1972 (ΦΕΚ 223 Α)
Τη διάταξη της παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.Δ. 4564/1966
Την υπ΄αριθμ. 678/2005 απόφαση Ολομέλειας ΣτΕ
Την υπ΄αριθμ.451/2010 Γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ επί σχετικού ερωτήματος της Κτηματολόγιο Α.Ε. με αριθμό πρωτ.1275/26.07.2010
Την εγκύκλιο ΔΤΕ/β/34285/375/24-09-2010 του ΥΠΕΚΑ
Το με αρ. Πρωτ. 26134/09-10.05.2010 έγγραφό του Τ.Ε.Ε
Τη διάταξη των άρθρων 3, 5, 8, 9 του Ν.4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α)
Τις διατάξεις του Ν.4254/2014 (υποπαράγραφος ΙΓ. 12)
Την υπ΄αριθμ. 267/2016 απόφαση του τμήματος Δ’ του ΣτΕ
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Σας αναφέρουμε τα ακόλουθα:
1. Η μελέτη τεχνικού έργου, ο τρόπος ελέγχου από τις αρμόδιες
υπηρεσίες και ο καθορισμός αποκλειστικών επαγγελματικών δικαιωμάτων, υπόκεινται στην εποπτεία του κράτους, λόγω της ανάγκης διασφάλισης του δημοσίου συμφέροντος.
Η εποπτεία του κράτους έχει υλοποιηθεί με τη λήψη μέτρων στους εξής
άξονες:
α) Άξονας 1 – μελετητής – Μηχανικός
 έσπιση υποχρεωτικών προδιαγραφών και επαγγελματικών δικαιΘ
ωμάτων, έλεγχος της τήρησής τους στις μελέτες, προσωπική ευθύνη
του μηχανικού (ποινική – πειθαρχική) σε περίπτωση αστοχίας. Για τη
θέσπιση υποχρεωτικών προδιαγραφών και τον καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων βασική νομοθετική εξουσιοδότηση παρέχουν
τα άρθρα 53 και επόμενα του Ν.Δ. 17 Ιουλ.- 16 Αυγ. 1923. Υπάρχουν
δε προδιαγραφές και για πολύ εδικά θέματα (π.χ. για τη θέσπιση ειδικών κανονισμών, όπως ο αντισεισμικός, ο κτιριοδομικός, για την πυροπροστασία, για τη θερμομόνωση, για τις ηλεκτρικές και μηχανολογικές
εγκαταστάσεις, για τις τοπογραφικές εργασίες1 (Π.Δ. 696/1975 – άρθρα 108 και επόμενα, κλπ).
β) Άξονας 2 – Έλεγχος Τεχνικών υπαλλήλων και Υπηρεσιών Προστασία
του Φυσικού Περιβάλλοντος.
Θέσπιση διοικητικής διαδικασίας χορήγησης πράξεων χαρακτηρισμού εκτάσεων και χορήγηση αυτών ύστερα από προηγούμενο έλεγχο και διασφάλιση των μέτρων. Για τον έλεγχο της
τήρησης των υποχρεωτικών προδιαγραφών χορηγήθηκε αρμοδιότητα σ τις Διευθύνσεις Δασών καθώς και ορίστηκε ειδική διαδικασία προς τούτο (Άρθρο 14 του Ν.998/1979 (ΦΕΚ 289/τΑ/1979),
άρθρα 3 και 4 του Ν.998/1979 μετά την ισχύ του Ν.3208/2003 (ΦΕΚ
303/τΑ/2003) και του Ν.3818/2010 (ΦΕΚ17/τΑ/2010)).
2. Σύμφωνα με το ισχύον σήμερα νομοθετικό πλαίσιο2, όσον αφορά τη
σύνταξη και την εκπόνηση τοπογραφικών διαγραμμάτων, για λόγους που
αφορούν το δημόσιο συμφέρον και την προστασία του περιβάλλοντος
κατά το άρθρο 24 παρ. 2 του Συντάγματος, αποκλειστικό δικαίωμα
σύνταξης και εκπόνησης τοπογραφικών διαγραμμάτων εξηρτημένων από
το κρατικό σύστημα συντεταγμένων ΕΓΣΑ 1987, έχουν οι Διπλωματούχοι
Αγρονόμοι και Τοπογράφοι Μηχανικοί, καθώς και οι Διπλωματούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί. Επίσης, περιορισμένα δικαιώματα σύνταξης εξαρτημένων
τοπογραφικών διαγραμμάτων έχουν οι Πτυχιούχοι Πολιτικοί Υπομηχανικοί
(οι σχολές Υπομηχανικών καταργήθηκαν το 1977).
Εν προκειμένω και όσον αφορά τη διαπίστωση του χαρακτήρα εκτάσεως
(ενώπιον των δασικών υπηρεσιών), όπου απαραίτητη προϋπόθεση είναι η
προσκόμιση εξαρτημένου τοπογραφικού διαγράμματος, καθίσταται σαφές
ότι το συγκεκριμένο επαγγελματικό δικαίωμα εντάσσεται στο πεδίο των
διατάξεων περί ασκήσεως επαγγέλματος Μηχανικού και μάλιστα αποτελεί
ad hoc τεχνικό έργο εκπόνησης τοπογραφικών εργασιών, κατά την έννοια
των άρθρων 107-119 του Π.Δ. 696/1974. Και τούτο διότι το τοπογραφικό
διάγραμμα που προσκομίζεται στις δασικές υπηρεσίες απαιτείται επειδή, με
αυτό θα γίνει ο ακριβής και σαφής προσδιορισμός των ορίων, του εμβαδού και της θέσης του ακινήτου, για το οποίο θα αποφανθούν στη συνέχεια
οι δασικές υπηρεσίες (ως προς το χαρακτήρα αυτού).
3. Κατά το ισχύον πλαίσιο (άρθρο 14 του Ν.998/1979 (ΦΕΚ 289/
τΑ/1979), άρθρα 3 και 4 του Ν.998/1979 μετά την ισχύ του Ν.3208/2003
(ΦΕΚ 303/τΑ/2003) και του Ν.3818/2010 (ΦΕΚ17/τΑ/2010) τα αρμόδια
όργανα (υπάλληλοι, δασολόγοι, εξουσιοδοτούμενοι για τον έλεγχο των
στοιχείων και την έκδοση της πράξης χαρακτηρισμού) είναι υποχρεωμένα
να εφαρμόζουν την κείμενη νομοθεσία όσον αφορά τις προδιαγραφές,
τις ευθύνες και τα δικαιώματα σύνταξης και εκπόνησης τοπογραφικών
διαγραμμάτων και λοιπών μελετών που απαιτούνται για την έκδοση της
πράξης. Τυχόν δε παράλειψή τους ή παράνομη ενέργειά τους έχει σαν αποτέλεσμα:
α) την ακύρωση της διοικητικής πράξης η οποία εκδόθηκε κατά παράβαση
των κείμενων διατάξεων.
β) τη διερεύνηση για τη διαπίστωση τυχόν ποινικών και πειθαρχικών ευθυνών των οργάνων που στα πλαίσια της άσκησης των καθηκόντων
τους, με τις πράξεις τους ή τις παραλείψεις τους, προχώρησαν στην
έκδοση παρανόμων διοικητικών πράξεων.
4. Σύμφωνα με τις ως άνω αναφερόμενες διατάξεις (άρθρο 3 του
Ν.4663/1930 άρθρο 4 του Ν.4663/1930, άρθρο μόνου του Β.Δ/τος

5. Διοικητική πράξη είναι η κυριαρχική πράξη διοικητικής αρχής, που ρυθμίζει μια συγκεκριμένη ή αόριστο αριθμό περιπτώσεων διοικητικού δικαίου,
με εξωτερικές έννομες συνέπειες και άμεση νομική ισχύ. Επισημαίνεται δε
ότι σύμφωνα με πάγια αρχή του διοικητικού δικαίου, η διοικητική πράξη,
από την έναρξη της ισχύος της έως την ακύρωσή της με δικαστική απόφαση ή με διοικητική πράξη ή την ανάκληση ή κατάργησή της ή γενικά
την παύση της ισχύος της, κατά οποιοδήποτε τρόπο, παράγει όλα
τα έννομα αποτελέσματά της, και έναντι των διοικητικών αρχών (ΣτΕ 2519/1982, 264/2005, 267/2016), ανεξάρτητα από
το αν τυχόν έχει νομική πλημμέλεια. Κατ’ εφαρμογή του τεκμηρίου
νομιμότητας των διοικητικών πράξεων, το διοικητικό όργανο που έχει
εκδώσει την πράξη μπορεί να επανεξετάσει τη νομιμότητά της,
εφόσον θέλει να την ανακαλέσει και συντρέχουν οι προϋποθέσεις
της ανακλήσεως (408/2003, 1612/2008 κ.ά.).
Συνεπώς, αντιλαμβανόμενοι την ευθύνη της διοίκησης, υπό την ισχύ των
συγκεκριμένων πιθανόν «παρανόμων» διοικητικών πράξεων, δίδεται η
εντύπωση στον πολίτη ότι ορθώς εκτελούνται εργασίες κατασκευής, καταρτίζονται δικαιοπραξίες, παράγονται πληθώρα σχετικών άλλων πράξεων,
οι οποίες στηρίζονται στην ακυρωτέα λόγω νομικών πλημμελειών άδεια
χαρακτηρισμού εκτάσεως της αρμόδιας υπηρεσίας της Διεύθυνσης Δασών.
Η διατάραξη δε που θα επέλθει στις συναλλαγές, όταν μελλοντικά αποκαλυφθεί το σφάλμα, θα είναι μη αναστρέψιμη!
Οι διοικητικές πράξεις που εκδόθηκαν κατά παράβαση του θεσμικού
πλαισίου, ως λεπτομερώς αναλύεται, είναι ακυρωτέες κατά γενική αρχή
του διοικητικού δικαίου. Προς το συμφέρον δε των αιτούντων πολιτών,
και με κύριο γνώμονα την προστασία του οικιστικού περιβάλλοντος και
της περιουσίας των πολιτών οι αρμόδιες υπηρεσίες οφείλουν να προχωρήσουν σε διορθώσεις των παρανόμων εκδοθεισών πράξεων χαρακτηρισμού
εκτάσεων θεραπεύοντας τις ελλείψεις ως προς το θέμα της σύνταξης και
της υπογραφής των τοπογραφικών διαγραμμάτων και ενημερώνοντας τους
ενδιαφερομένους για την ανάγκη διόρθωσης, άλλως οφείλουν να προβούν σε ανάκληση των αδειών που εσφαλμένα εκδόθηκαν.
6. Κατά τα ανωτέρω σας καλούμε, εντός νομίμου προθεσμίας από την
υποβολή του παρόντος αιτήματος, όπως προβείτε σε όλες τις απαραίτητες
ενέργειες ανάκλησης άλλως διόρθωσης ή μεταρρύθμισης και θεραπείας των
2350/21-09-2016 και 2985/22-09-2016 πράξεων Χαρακτηρισμού Έκτασης
της Διεύθυνσης Δασών Ν. Λασιθίου που παρανόμως εκδόθηκαν σε αντίθεση με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.
7. Περαιτέρω, ο ΠΣΔΑΤΜ, επιφυλασσόμενος παντός νομίμου δικαιώματός

του, ως έχων έννομο συμφέρον και υποχρέωση εκ του καταστατικού του,
σε περίπτωση όπου η διοίκηση δεν προχωρήσει στη διόρθωση άλλως ανάκληση των σχετικών πράξεων θα προσφύγει στο αρμόδιο διοικητικό δικαστήριο για την ακύρωση αυτών ενημερώνοντας τον αρμόδιο εισαγγελέα
και τον επιθεωρητή δημόσιας διοίκησης για τις σχετικές παράνομες ενέργειες ή παραλείψεις των οργάνων των Διευθύνσεων Δασών στα πλαίσια των
καθηκόντων τους.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Και όσους άλλους προσθέσουμε νόμιμα, με την επιφύλαξη παντός νομίμου
δικαιώματός μας.
ΖΗΤΟΥΜΕ
Να γίνει δεκτή η παρούσα αίτηση ανακλήσεως - διορθώσεως άλλως μεταρρυθμίσεως των από 21-09-2016 (2350/21-09-2016) και 22-09-2016
(2985/22-09-2016) πράξεων Χαρακτηρισμού Έκτασης της Διεύθυνσης Δασών Ν. Λασιθίου.

Δραστηριότητα Συλλόγου

769/1972 (ΦΕΚ 223 Α),παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.Δ4564/1966, την
υπ΄αριθμ.678/2005 απόφαση Ολ. ΣΤΕ, την υπ’αριθμ. 267/2016 απόφαση
Τμ. Δ’ ΣΤΕ), όσον αφορά τη σύνταξη και την εκπόνηση τοπογραφικών
διαγραμμάτων και για λόγους που αφορούν το δημόσιο συμφέρον και
την προστασία του περιβάλλοντος (οικιστικό - φυσικό), σύμφωνα με το
άρθρο 24 του Συντάγματος, αποκλειστικό δικαίωμα σύνταξης και εκπόνησης τοπογραφικών διαγραμμάτων εξηρτημένων από το κρατικό σύστημα
συντεταγμένων ΕΓΣΑ 1987 έχουν οι Διπλωματούχοι Αγρονόμοι και
Τοπογράφοι Μηχανικοί καθώς και οι Διπλωματούχοι Πολιτικοί
Μηχανικοί. Επίσης, περιορισμένα δικαιώματα σύνταξης εξαρτημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων έχουν οι Πτυχιούχοι Πολιτικοί Υπομηχανικοί (οι
σχολές Υπομηχανικών καταργήθηκαν το 1977, βλ. κ. σχετ. εγκύκλιο ΥΠΕΚΑ και Τ.Ε.Ε η οποία κωδικοποιεί την κείμενη νομοθεσία).
Με βάση τα ανωτέρω και τη σχετική υπ΄αριθμ. 451/2010 Γνωμοδότηση
του Ν.Σ.Κ καθίστανται σαφή τα εξής:
α) ουδεμία αμφισβήτηση υφίσταται όσον αφορά το επαγγελματικό δικαίωμα των Μηχανικών για τη σύνταξη και την εκπόνηση εξηρτημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων.
β) οι συγκεκριμένοι Μηχανικός ΤΕ Δομικών Έργων και Τοπογράφος Σιβιτανιδείου, οι οποίοι φέρονται ως συντάξαντες και
εκπονώντες τα προσαρτώμενα αντίστοιχα για τις πράξεις χαρακτηρισμού εκτάσεως τοπογραφικά διαγράμματα, δεν διαθέτουν τα απαιτούμενα εκ του νόμου επαγγελματικά προσόντα
και δικαιώματα προς βλάβη του δημοσίου συμφέροντος.
γ) Οι αρμόδιες υπηρεσίες και οι εξουσιοδοτούμενοι υπάλληλοι υποχρεούνται στα πλαίσια των καθηκόντων τους όπως εφαρμόζουν την κείμενη
νομοθεσία και τις σχετικές εγκύκλιους - οδηγίες κωδικοποίησης ιεραρχικά προϊσταμένων αρχών στο πλαίσιο της διοίκησης αναφορικά με το
συγκεκριμένο θέμα.

----------------1 
Στα άρθρα 107 – 119 του Π.Δ. 696/1974 περί προδιαγραφών τοπογραφικών,
κτηματογραφικών και χαρτογραφικών εργασιών (που εκδόθηκαν κατ΄ εξουσιοδότηση του άρθρου 52 του από 17/07 - 16/08/1923 Ν.Δ.) αποτυπώνονται
περιοριστικά και με απόλυτη σαφήνεια οι επί μέρους επιστημονικές εργασίες
που καλύπτουν όλο το φάσμα των τοπογραφικών και κτηματογραφικών εργασιών τεχνικού έργου όπως μετρήσεις μηκών, κ.α.
2 Άρθρο 3 του Ν. 4663/1930, άρθρο 4 του Ν. 4663/1930, άρθρο μόνο του
Β.Δ/τος 769/1972 (ΦΕΚ 223 Α), παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.Δ. 4564/1966,
υπ΄αριθμ.678/2005 απόφαση Ολ. ΣτΕ υπ΄αριθμ.451/2010 γνωμοδότηση του
Ν.Σ.Κ., την με αρ. Πρωτ. 26134/09-10.05.2010 γνωμοδότηση του ΤΕΕ.

Να μην ξεχάσω να πληρώσω
την ετήσια συνδρομή μου!!!
Ένας από τους ελάχιστους οικονομικούς πόρους του Συλλόγου
είναι και οι ετήσιες συνδρομές των μελων του.
Όσοι συνάδελφοι δεν έχουν εξοφλήσει την ετήσια συνδρομή
τους (έτος 2016) έχουν την δυνατότητα να το κάνουν μέσω του
λογαρισμού του ΠΣΔΑΤΜ στην τράπεζα Πειραιώς.
Υπενθυμίζουμε ότι η συνδρομή είναι 10 ευρώ για τους συναδέλφους
άνω της 5ετίας και 5 ευρώ για τους νεώτερους.
Ο λογαριασμός του ΠΣΔΑΤΜ είναι στην Τράπεζα Πειραιώς
ΑΡ. ΛΟΓ.: 5080 – 071615 – 938
IBAN: GR 21 0172 0800 0050 8007 1615 938

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Δελτίο ΑΤΜ σε ηλεκτρονική μορφή
Το Δελτίο του ΠΣΔΑΤΜ εκδίδεται έξι φορές το χρόνο και αποστέλλεται δωρεάν σε όλους τους Αγρονόμους Τοπογράφους Μηχανικούς. Σε πείσμα των χαλεπών καιρών και παρά τις εξαιρετικά
δυσμενείς οικονομικές συνθήκες, θα συνεχίσει να διανέμεται δωρεάν σε όλους. Παρ' όλα αυτά, εάν κάποιος συνάδελφος επιθυμεί
να λαμβάνει το δελτίο σε ψηφιακή μορφή και όχι έντυπο, παρακαλείται να ενημερώσει την Επιτροπή Δελτίου με σχετικό μήνυμα
στο psdatm@tee.gr, με κοινοποίηση στο evi.liappi@gmail.com,
αναγράφοντας και τον αριθμό μητρώου του, έτσι ώστε να του
αποστέλλεται κάθε φορά που αυτό εκδίδεται.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΟΥ ΠΣΔΑΤΜ
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Χαιρετισμός προέδρου ΠΣΔΑΤΜ Μιχάλη Καλογιαννάκη
στο διεθνές συνέδριο “11th 3D Geoinfo Conference”
Αθήνα 18 - 21 Οκτωβρίου
Αξιότιμες Κυρίες και Κύριοι,
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Εκ μέρους του Πανελληνίου Συλλόγου Διπλωματούχων Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών σας καλωσορίζω στην Αθήνα και σας εύχομαι ευχάριστη και εποικοδομητική
διαμονή.
Σύμφωνα με την κα Δημοπούλου, το “11th 3D
GeoInfo Conference” παρέχει ένα θαυμάσιο φόρουμ για διεθνείς ερευνητές και κορυφαίους επιστήμονες από τον ακαδημαϊκό χώρο, τις επιχειρήσεις και την κυβέρνηση, ώστε να διερευνήσουν
καινοτομίες και ευκαιρίες στον τομέα των τρισδιάστατων γεωπληροφοριών, τη συλλογή τρισδιάστατων δεδομένων, τις προηγμένες προσεγγίσεις
μοντελοποίησης, την ανάλυση δεδομένων και της
οπτικοποίησης.
Για εμάς του Αγρονόμους Τοπογράφους Μηχανικούς η Τρίτη διάσταση έχει την ίδια αξία με τις
άλλες δύο.
Δυστυχώς όμως για το Ελληνικό Κράτος δεν ισχύει
το ίδιο και από ότι φαίνεται θα περάσουν αρκετά
χρόνια ώστε να νομοθετεί στην κατεύθυνση αξιοποίηση της πληροφορίας της τρίτης διάστασης.
Ενώ βλέπουμε σε 3 διαστάσεις, το Ελληνικό Κράτος προτιμά να «βλέπει» σε μία ή δύο διαστάσεις!
Αυτή την περίοδο είναι σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο νόμου για το Δομημένο Περιβάλλον, όπου νομοθετείται ξανά η ταυτότητα κτιρίου. Η ταυτότητα κτιρίου στην
αρχική της μορφή είχε σχεδιαστεί να περιλαμβάνει όλα τα σχέδια του κτιρίου, καθώς
και τοπογραφικό διάγραμμα όπου θα περιλαμβάνει τις συντεταγμένες και το ύψος του
κτιρίου. Στη σημερινή εκδοχή το Υπουργείο προσανατολίζετε σε μια πιο light μορφή,
χωρίς νέο τοπογραφικό διάγραμμα που θα περιλαμβάνει τη διάσταση του ύψους.
Δυστυχώς φαίνεται ότι γίνεται το ίδιο λάθος, όπως όταν από το Ελληνικό Κτηματολόγιο
αποφασίστηκε να αφαιρεθούν οι πληροφορίες των κτιρίων από αυτό.
Δυστυχώς η προοπτική για ένα Ελληνικό Κτηματολόγιο που θα έχει την υποδομή να
γίνει 3d Κτηματολόγιο απομακρύνετε μερικά χρόνια.
Σημαντική εξέλιξη είναι ότι η Ταυτότητα Κτιρίου θα συνδέεται μέσω του ΚΑΕΚ με το
Εθνικό Κτηματολόγιο, ενώ ως σύλλογος έχουμε ζητήσει η γεωχωρική πληροφορία που
διαθέτει το κράτος να συγκεντρωθεί σε ένα πληροφοριακό σύστημα.
Το στοίχημα για μας στην Ελλάδα είναι να πείσουμε την ελληνική κυβέρνηση, αλλά και
τον ιδιωτικό τομέα να επενδύσουν σε όλα τα παραπάνω. Οι εφαρμογές που μπορούμε
να υποστηρίξουμε ως επαγγελματίες είναι πάρα πολλές.
Οι Έλληνες Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί έχουν την κατάλληλη τεχνογνωσία, ενώ
είναι οι πλέον καταρτισμένοι επαγγελματίες για να τις υλοποιήσουν, διότι είναι εξοικειωμένοι όσο κανείς, στην αντίληψη του όγκου και των τριών διαστάσεων σε μικρής ή
μεγάλης κλίμακας διαστάσεις.
Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας υπενθυμίσω τον ορισμό του Τοπογράφου Μηχανικού σύμφωνα με την FIG:
«A surveyor is a professional person with the academic qualifications and technical
expertise to conduct one, or more, of the following activities;
• to determine, measure and represent land, three-dimensional objects, point-fields
and trajectories;
• to assemble and interpret land and geographically related information,
• to use that information for the planning and efficient administration of the land,
the sea and any structures thereon; and,
• to conduct research into the above practices and to develop them.»
Ήρθε λοιπόν η στιγμή, λόγω των τεχνολογικών εξελίξεων, να τους πείσουμε ότι μπορούμε να «δούμε» και στις 3 διαστάσεις.
Για τον λόγο αυτό στις 25-26 Νοεμβρίου διοργανώνουμε στην Αθήνα διημερίδα αποκλειστικά για τον σύγχρονο τρόπο αποτύπωσης, καταγραφής και τεκμηρίωσης με την
χρήση UAV.
Είμαι σίγουρος ότι στις παρουσιάσεις που θα ακολουθήσουν, θα μας ανοίξετε ακόμα
περισσότερο τα μάτια στο τι μπορούμε να κάνουμε όσον αφορά το 3D Κτηματολόγιο,
3d city models, 3d building models, UAV etc.
Θα ήθελα να σας ευχηθώ να έχετε μια υπέροχη διαμονή και καλή επιτυχία στις εργασίες
αυτού του ιδιαίτερα ενδιαφέροντος συνεδρίου.
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Διημερίδα

«Μη επανδρωμένα
εναέρια συστήματα (UAS)
και χαρτογράφηση.
Ο σύγχρονος τρόπος αποτύπωσης,
καταγραφής και τεκμηρίωσης»
Αθήνα 25 - 26 Νοέμβρη
Με μεγάλη επιτυχία διοργανώθηκε στην Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου
στις 25-26 Νοέμβρη διημερίδα για τα μη επανδρωμένα Εναέρια
Συστήματα (UAS) χαρτογράφησης και τεκμηρίωσης.
Συνάδελφοι συμμετείχαν είτε ως ομιλητές είτε ως ακροατές από
όλη την Ελλάδα και συγκεκριμένα από τη Μυτιλήνη, τη Θεσσαλονίκη, τη Λάρισα, το Βόλο, τα Τρίκαλα, τη Λευκάδα, τη Λαμία,
τη Χαλκίδα, την Πάτρα, την Αργολίδα, την Αρκαδία, τη Λακωνία
και την Κύπρο.
Συνολικά συμμετείχαν περίπου 300 συνάδελφοι, 11 εκθέτες και
27 εισηγητές σε τρεις ειδικές συνεδρίες (ακαδημαϊκών/φορέων,
εκθετών και επαγγελματιών).
Η διημερίδα ξεκίνησε το απόγευμα της Παρασκευής 25 Νοέμβρη με τις ομιλίες των καθηγητών της σχολής του ΕΜΠ Αντρέα
Γεωργόπουλου και Μπάμπη Ιωαννίδη και των επίκουρων καθηγητών Κων/νου Καράτζαλου του ΕΜΠ και Δημήτρη Σκαρλάτου
του ΤΕΠΑ Κύπρου για την τεχνολογία των UAS καθώς και επιλεγμένων ομιλητών από την ΥΠΑ και το χώρο της εκπαίδευσης
για τον νέο κανονισμό πτήσεων UAS και ασφάλειας που μόλις
ψηφίστηκε.
Το πρωί του Σαββάτου 26 Νοέμβρη, οι εκθέτες και χορηγοί της
διημερίδας μίλησαν για τα προϊόντα τους και έγιναν 5 επιδείξεις πτήσεων drone στο πάρκινγκ μπροστά από το κτήριο της
σχολής.
Το απόγευμα της ίδιας μέρας συνάδελφοι επαγγελματίες από
διάφορα μέρη της χώρας παρουσίασαν δουλειές που έχουν κάνει με συστήματα UAS.
Το ενδιαφέρον υπήρξε αμείωτο και ο κλάδος φαίνεται ότι για
μια ακόμα φορά θα ανταποκριθεί στις γρήγορες αλλαγές της
τεχνολογίας και τις νέες μεθόδους.

Χαιρετισμός προέδρου ΠΣΔΑΤΜ
Μιχάλη Καλογιαννάκη
στο 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο
HellasGIs
Αθήνα 8 - 9 Δεκεμβρίου

Η συνέντευξη του προέδρου του ΠΣΔΑΤΜ
Μιχάλη Καλογιαννάκη στην Καθημερινή

Δραστηριότητα Συλλόγου

Τα drones, πολύτιμοι βοηθοί των τοπογράφων

Για τους περισσότερους είναι μια νέα τεχνολογική μόδα, ένα εντυπωσιακό ηλεκτρονικό παιχνίδι. Σε ορισμένα επαγγέλματα, όμως, τα drones είναι πλέον ένα
πολύτιμο εργαλείο, προσφέροντας νέες δυνατότητες. Ένας από τους κλάδους
αυτούς είναι οι τοπογράφοι, που ως ειδικοί για την αποτύπωση του χώρου
βρίσκουν στα drones νέες εφαρμογές.
Την προηγούμενη εβδομάδα ο σύλλογος των τοπογράφων (Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ή ΠΣΔΑΤΜ) διοργάνωσε διημερίδα με θέμα τις δυνατότητες που τα drones προσφέρουν στο
επάγγελμά τους. «Υπάρχουν τέσσερις βασικές εφαρμογές. Κατ’ αρχάς, στην κατασκευή: τα drones βοηθούν στην ευκολότερη αποτύπωση, άρα και στη μελέτη
για οποιοδήποτε μεγάλο έργο», εξηγεί ο πρόεδρος του συλλόγου των τοπογράφων, Μιχάλης Καλογιαννάκης. «Ενας νέος και πολύ ανερχόμενος τομέας είναι η
χρήση των drones στη γεωργία, με πάρα πολλές εφαρμογές, από τη μέτρηση
της υγρασίας, έως την παρακολούθηση της ωρίμανσης των καλλιεργειών.
Ένας άλλος τομέας είναι το real estate, καθώς η αποτύπωση μιας περιοχής με
τη βοήθεια ενός drone οπτικοποιείται πιο ρεαλιστικά από ένα σχέδιο. Τέλος,
ένας ακόμα τομέας είναι η ασφάλεια, λ.χ. για την επιτήρηση συνόρων με τη
χρήση drones με μεγάλη αυτονομία».
Ειδικά για τους τοπογράφους, τα drones ανοίγουν νέους ορίζοντες. «Για παράδειγμα, στη φωτογράφιση ενός μνημείου, η θέση της μηχανής περιορίζει. Με
τις παραδοσιακές μεθόδους, θα έπρεπε η μηχανή να “στηθεί” πολύ μακριά και
να έχει υψηλή ανάλυση ώστε να έχεις καλό αποτέλεσμα», εξηγεί ο Γιάννης Τριγώνης, τοπογράφος. «Με τη βοήθεια ενός drone πετυχαίνεις μια ομοιόμορφη
φωτογράφηση του μνημείου από όλες τις όψεις, ακόμα και από πάνω, αποκτώντας μια τρισδιάστατη εικόνα της κατάστασής του».
Εκτός από την ποιότητα του αποτελέσματος, η χρήση drones επέτρεψε στους
τοπογράφους να κάνουν πράγματα σχεδόν αδύνατα στο παρελθόν. Για παράδειγμα, ο τοπογράφος Απόστολος Ντέρης κατέγραψε με τη βοήθεια drone
έναν βράχο με ένα μοναστήρι στα Μετέωρα. «Είναι κάτι που λόγω ύψους δεν
θα μπορούσε παλαιότερα να γίνει», εξηγεί. «Σήμερα μπορούμε να κάνουμε μια
εκπληκτικής ακρίβειας τρισδιάστατη απεικόνιση».
Ένα drone για επαγγελματική χρήση ξεκινά από τα 1.000 ευρώ και η τιμή του...
ξεφεύγει, ανάλογα με τις απαιτήσεις. «Αν θέλεις ένα μοντέλο με μεγαλύτερη
αυτονομία, που να πηγαίνει σε μεγαλύτερο ύψος και να μπορεί να κουβαλήσει
βαρύτερη μηχανή, τότε ξεκινάς από τα 10.000 ευρώ», εξηγεί ο κ. Καλογιαννάκης.
Για την επεξεργασία του υλικού απαιτείται ειδικό λογισμικό και σύντομα η
ασφάλισή του θα είναι υποχρεωτική. Να σημειωθεί ότι πρόσφατα εκδόθηκε
ο πρώτος κανονισμός από την ΥΠΑ για τα drones, σύμφωνα με τον οποίο τα
μεγαλύτερα από αυτά πρέπει να λαμβάνουν άδεια πτήσης. Η χρήση ενός drone
βέβαια, ακόμα και από επαγγελματίες, δεν είναι απλή υπόθεση. «Κατ’ αρχάς
αποκλείεται με αέρα ή βροχή. Επιπλέον υπάρχουν και κίνδυνοι που δεν μπορείς
να προβλέψεις: λ.χ. άκουσα μια περίπτωση, όπου ένα drone που χρησιμοποιούνταν σε ένα εργοτάξιο στα Σκόπια καταρρίφθηκε από παρακείμενη ΝΑΤΟϊκή
βάση, γιατί θεωρήθηκε ύποπτο.
Τώρα μαθαίνουμε ότι αναπτύσσονται λογισμικά ώστε οι υπηρεσίες ασφαλείας
να μπορούν να πάρουν τον έλεγχο ενός drone, αν το επιθυμούν. Πάντως όταν
πετάς ένα drone πρέπει να υπολογίζεις και άλλους παράγοντες εκτός από τον
καιρό, όπως τα εμπόδια. Αν θέλεις να πετάξεις πάνω από ένα δάσος, πρέπει
να υπολογίσεις σε ποιο ύψος φθάνουν τα δέντρα αν δεν θες να “κλαις” τον
εξοπλισμό σου».
ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΑΛΙΟΣ, Καθημερινή 02.12.2016

Από όσο θυμάμαι, είναι το τρίτο συνέδριο το οποίο παρακολουθώ,
ως μέλος και εγώ της HellasGIs, και μπορώ να πω ότι κάθε χρόνο
γίνεται όλο και πιο ενδιαφέρουσα η διοργάνωση. Το πανελλήνιο συνέδριο της HellasGIs αποτελεί πλέον θεσμό.
Τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών μετά από μια δεκαετία
αποτελούν ένα «ώριμο» εργαλείο για τον Αγρονόμο Τοπογράφο
Μηχανικό και αυτό το διαπιστώνουμε και από τη θεματολογία του
συνεδρίου το κτηματολόγιο, το περιβάλλον, τον χωρικό σχεδιασμό,
την τηλεπισκόπηση, τον αστικό χώρο και τη χωρική ανάλυση. Όλα
τα παραπάνω αποτελούν βασικές πτυχές του επαγγέλματος του
Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού.
Με ενδιαφέρον περιμένω να ακούσω για τις τρέχουσες εξελίξεις σχετικά με την οδηγία INSPIRE και την ΕΥΓΕΠ, την Εθνική Υποδομή
Γεωχωρικών Δεδομένων.
Ο ίδιος ο θεσμός της ΕΥΓΕΠ, που στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στα
GIS, παρόλο που φαίνεται ότι είναι σε ύπνωση, μετά και από την
κατάργηση του ΟΚΧΕ, πρέπει να στηριχτεί με όλες τις δυνάμεις και
να εφαρμοστεί στην ολότητά του το συντομότερο δυνατόν.
Πριν μερικά χρόνια είχε τύχει και παρακολουθούσα μια εκδήλωση
για τον επανασχεδιασμό της Αθήνας. Υπήρχε μια παρουσίαση από
την Αμερική που αφορούσε το Εθνικό Σύστημα Υγείας τους. Το αντίστοιχο ΕΣΥ είχε αναθέσει σε κάποιο μελετητή τη χαρτογράφηση
μιας πολιτείας με στόχο να διερευνήσει σε ποιες περιοχές εμφανίζονται μεγάλες συγκεντρώσεις, σε σχέση με την υπόλοιπη πολιτεία,
υπέρβαρων παιδιών. Ο στόχος του έργου ήταν να προταθούν οι περιοχές όπου θα γίνουν στοχευμένες πολιτικές ώστε αντιμετωπιστεί
το πρόβλημα. Και όλα τα παραπάνω σε σχεδιασμό 50ετίας ώστε το
σύστημα υγείας να προνοήσει να μειωθεί ο αριθμός των νοσηλειών
για ασθένειες που αφορούν το υπερβολικό βάρος.
Μακάρι ο δημόσιος τομέας στη χώρα μας να υιοθετήσει αντίστοιχες
πρακτικές, ώστε οι πολιτικές που εφαρμόζονται να είναι στοχευμένες και αποτελεσματικές. Στο πρόγραμμα, αν δεν κάνω λάθος, υπάρχουν αντίστοιχες παρουσιάσεις.
Για άλλη μια φορά αποδεικνύεται ότι ο τεχνικός κόσμος της χώρας
μας είναι καταρτισμένος και έτοιμος να εφαρμόσει πρακτικές που σε
άλλες χώρες είναι αυτονόητες. Δυστυχώς ο κρατικός μηχανισμός και
πάλι υστερεί.
Κλείνοντας τον χαιρετισμό μου, οφείλω να αναφερθώ στην πολύ
καλή συνεργασία που υπάρχει τα τελευταία χρόνια μεταξύ της διοίκησης του συλλόγου μας και της διοίκησης της HellasGIs.
Είμαι σίγουρος ότι αυτή η συνεργασία θα συνεχιστεί, ακόμα πιο αποδοτικά.
Θα ήθελα να ευχηθώ καλή επιτυχία στις εργασίες του συνεδρίου
σας.
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Δραστηριότητα Περιφερειακών Τμημάτων & Συλλόγων

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
Θεσσαλονίκη 21/11/2016
Αρ. Πρωτ.: 1138
Προς: ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΟΙΝ.: Πανελλήνιο Σύλλογο Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

Απάντηση ΣΔΑΤΜΒΕ επί του με αρ. πρωτ.
663 εγγράφου της Συντονιστικής Επιτροπής
Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος σχετικά με
το επαγγελματικό δικαίωμα σύνταξης εξαρτημένων
τοπογραφικών διαγραμμάτων.

ΘΕΜΑ:

ΣΧΕΤ.: Το με αρ. πρωτ. 663 έγγραφο της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος
Ο Σύλλογός μας έλαβε γνώση του υπ’ αρ. 663/16.11.2016 εγγράφου της
Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος περί
αποδοχής τοπογραφικών διαγραμμάτων από μηχανικούς οποιασδήποτε
ειδικότητας και επ’ αυτού οφείλουμε να επισημάνουμε τα ακόλουθα:
Ο εντοπισμός, οριοθέτηση και επεξεργασία γαιών και χωρικών δεδομένων
κατά την κατάρτιση του Εθνικού Κτηματολογίου αποτελεί διαδικασία περιβαλλόμενη από εξειδικευμένη επιστημονική γνώση τόσο σε θεωρητικό
όσο και σε τεχνικό επίπεδο, η οποία διασφαλίζεται από την ειδικότητα των
Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, των οποίων αποτελεί το κύριο αντικείμενο του επιστημονικού τους πεδίου.
Η ανάγκη για ορθή, πλήρη και με κάθε σύγχρονο μέσο καταγραφή των γεωτεμαχίων, ώστε με αρτιότητα να εξασφαλισθούν τα δικαιώματα των ιδιοκτητών, αποτέλεσε και τη δικαιολογητική βάση για τη νομική θεμελίωση
και περιγραφή της ειδικότητας του ΑΤΜ με την αποκλειστική αρμοδιότητα
της σύνταξης εξαρτημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων, αποκλείοντας
μια σειρά ετέρων ειδικοτήτων, οι οποίες δεν κατέχουν την επιστημονική
κατάρτιση και τα εχέγγυα για την ανάληψη μιας τόσο ουσιώδους επιστημονικής διεργασίας.
Τα ανωτέρω αποτυπώθηκαν με σαφήνεια:
α) στην υπ’ αρ. 267/26-01-2016 απόφαση του ΣτΕ, όπου κρίθηκε ότι αποκλειστικό δικαίωμα σύνταξης εξαρτημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων έχουν οι Διπλωματούχοι Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί και οι
Διπλωματούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί των Πολυτεχνικών Σχολών, στο
ιστορικό της οποίας έγινε εκτενής αναφορά στην έλλειψη νομοθετικού
υποβάθρου για τη χορήγηση αντίστοιχης άδειας σε μηχανικούς πέραν
των προαναφερθεισών ειδικοτήτων,
β) στο υπ’ αρ. ΔΤΕ/β/34285/735/24.09.2010 έγγραφο της Δ/νσης Τοπογραφικών Εφαρμογών ΥΠΕΚΑ με θέμα «Δικαιώματα σύνταξης εξαρτημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων και τήρηση των περί των αμοιβών
μηχανικών διατάξεων», με συνημμένα τα υπ’ αρ. 11255/21.04.2010 και
20955/27.07.2010 έγγραφα του ΤΕΕ, το οποίο διετύπωσε τη θέση του
επί του ζητήματος ως ο αρμόδιος επιστημονικός φορέας, στοιχείο που
περιελήφθη και στην ανωτέρω δικαστική κρίση, και
γ) σ
 την υπ’ αρ. 990/20.01/1625532/6.10.2016 απόφαση του Προέδρου της
ΕΚΧΑ ΑΕ, με την οποία επανήλθε σε ισχύ η υπ’ αρ. 1020517/07.07.2010
οδηγία για τους περιορισμούς υπογραφής των εξαρτημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων και των γεωμετρικών μεταβολών, την οποία σημειωτέον ο Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης είχε κοινοποιήσει
προς εφαρμογή στα μέλη του με την υπ’ αρ.518/22.06.2012 οδηγία του.
Κατόπιν των ανωτέρω προκύπτει ευκρινώς ότι πληρούνται με σαφήνεια οι
προϋποθέσεις την έλλειψη των οποίων επικαλείστε καταχρηστικά ως λόγο
μη εφαρμογής της απόφασης του ΣτΕ, ήτοι η ύπαρξη νομοθετικού πλαισίου και η τοποθέτηση του ΤΕΕ επί του ζητήματος. Επιπλέον, το επιχείρημά σας ότι ο ανωτέρω φορέας (ΤΕΕ) επιτρέπει τη χρήση τοπογραφικών
διαγραμμάτων εκπονημένων από οποιαδήποτε ειδικότητα μηχανικού για
τη διαδικασία που προβλέπει ο Ν.4178/13 για την υποβολή της δήλωσης
αυθαιρέτων, αυτοαναιρείται, καθώς αναφέρεται σε ένα ιδιαίτερο και πολύ
συγκεκριμένο επιστημονικό αντικείμενο, με σαφή θέση του ΤΕΕ, μη ικανή
να μπορεί να ερμηνευθεί διασταλτικά και να επεκταθεί σε όλα τα πεδία
όπου απαιτείται τοπογραφικό διάγραμμα.
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Η τοποθέτησή σας, επομένως, θέτει σε κίνδυνο τόσο τον επαγγελματικό
κλάδο των Διπλωματούχων Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών όσο και
την ορθότητα των τοπογραφικών διαγραμμάτων, με άμεση συνέπεια τη
διακύβευση της αξιοπιστίας των συναλλαγών με αντικείμενο τα εμπράγματα
δικαιώματα επί γεωτεμαχίων, τα οποία θα πρέπει να προασπίζεστε και να
διασφαλίζετε.
Για το λόγο αυτό σας καλούμε να ανακαλέσετε το έγγραφό σας και να
προβείτε σε διόρθωση της οδηγίας προς τα μέλη σας, συμμορφούμενοι
στην απόφαση του ΣτΕ, ώστε να διασφαλίσετε το κύρος των συμβολαιογραφικών πράξεων, στις οποίες απαιτείται εξαρτημένο τοπογραφικό
διάγραμμα, αλλιώς επιφυλασσόμεθα να προβούμε σε κάθε νόμιμη ενέργεια
διασφάλισης των συμφερόντων μας, ακόμη και με προσβολή για ακύρωση
των πράξεων στις οποίες παρανόμως θα προσκομίζεται εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα συνταγμένο ή και υπογεγραμμένο από ειδικότητα
(μηχανικό, τεχνολόγο ή γεωτεχνικό) που δεν έχει το αντίστοιχο επαγγελματικό δικαίωμα.
Ο Πρόεδρος
Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Χρίστογλου
Γεώργιος Νεστορής

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ
& ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - TMHMA ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Καστοριά 07/11/2016
Αρ. Πρωτ: 17
ΠΡΟΣ: Πανελλήνιο Σύλλογο Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών

ΘΕΜΑ: Δικαιώματα σύνταξης εξαρτημένων

τοπογραφικών διαγραμμάτων
Μετά την κοινοποίηση της 267/2016 απόφασης του ΣτΕ, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την 18-03-2016, το Τμήμα μας προχώρησε με
αποστολή σχετικών επιστολών, όπως αυτό μας ζητήθηκε με το παραπάνω
μήνυμα, σε ενημέρωση των Υπηρεσιών του Δημόσιου τομέα όσο και αυτών των Ο.Τ.Α. Α’ & Β’ Βαθμού στην Π.Ε. Καστοριάς, αλλά και των προϊστάμενων Υπηρεσιών τους στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και στην
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας. Επίσης έστειλε
επιστολή ενημέρωσης στους επιστημονικούς Συλλόγους, που τους αφορά η
ανωτέρω απόφαση, αλλά και ατομικά σε όλους τους συμβολαιογράφους της
Π.Ε. Καστοριάς (καθώς δεν υπάρχει τοπικός Συμβολαιογραφικός Σύλλογος,
αλλά ανήκουν σε αυτόν της Θεσσαλονίκης) για καλύτερη ενημέρωσή τους.
Μετά την ενημέρωση οι περισσότερες από τις υπηρεσίες που κοινοποιήθηκε
η επιστολή μας με συνημμένη την 267/2016 απόφαση του ΣτΕ, άρχισαν να
αποδέχονται εξαρτημένα τοπογραφικά διαγράμματα που έχουν συνταχθεί
μόνο από τις ειδικότητες που έχουν το σχετικό δικαίωμα, δηλαδή από Αγρονόμους & Τοπογράφους Μηχανικούς και Πολιτικούς Μηχανικούς.
Τον Ιούλιο του 2016 κοινοποιήθηκε στο Τμήμα μας, το με αριθμό 93482/3006-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοίκησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας, το οποίο σας στέλνουμε συνημμένα,
με τίτλο «Αναστολή εφαρμογής του με αρίθμ. Πρωτ. 75166/30-05-2016
εγγράφου μας «περί Επαγγελματικών δικαιωμάτων σύνταξης εξαρτημένων
τοπογραφικών διαγραμμάτων» με το οποίο ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΙ ΜΕΧΡΙ ΝΕΩΤΕΡΑΣ την οδηγία προς τις υπηρεσίες της Α.Δ.Η.Δ.Μ. που είχε δοθεί με το
με αριθμό 75166/30-05-2016 έγγραφό τους, η οποία ήταν ότι δικαίωμα
σύνταξης εξαρτημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων έχουν οι Αγρονόμοι &
Τοπογράφοι Μηχανικοί και Πολιτικοί Μηχανικοί σύμφωνα με την 267/2016
απόφαση του ΣτΕ και την 451/2010 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. γιατί όπως
αναφέρεται στο έγγραφο οι ανωτέρω απόφαση και γνωμοδότηση δεν έχουν
γίνει αποδεκτές από τον αρμόδιο Υπουργό. Μετά το έγγραφο αυτό παρατηρήθηκε και πλέον θεωρείται δεδομένο, ότι οι περισσότερες υπηρεσίες του
Δημοσίου και των Ο.Τ.Α. Α’ & Β’ Βαθμού αποδέχονται εξαρτημένα τοπογραφικά διαγράμματα από ειδικότητες που ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ δικαίωμα σύνταξης,
τόσο μετά την 267/2016 απόφαση του ΣτΕ όσο και πριν από αυτή (πχ.
Πτυχιούχων Τμήματος Γεωπληροφορικής & Τοπογραφίας κλπ).
Είναι σε όλους μας γνωστό, πόσο μάλλον στα στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης και μάλιστα σε ανώτερα στελέχη, ότι οι γνωμοδοτήσεις του Ν.Σ.Κ. για
να είναι δεσμευτικές για τη Δημόσια Διοίκηση πρέπει να γίνουν αποδεκτές
από τον καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργό. Επίσης όμως είναι ΓΝΩΣΤΟ ΣΕ ΟΛΟΥΣ
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ότι οι ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ του ΣτΕ, του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου της
χώρας, είναι ΑΜΕΣΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ και ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ και ΕΝΝΟΕΙΤΕ ότι δεν ΠΡΕΠΕΙ να ΤΥΧΟΥΝ ΑΠΟΔΟΧΗΣ από ΚΑΝΕΝΑΝ Υπουργό.
Θεωρούμε τουλάχιστον αδιανόητο, για να μην πούμε ότι πίσω από αυτό
πιθανόν να κρύβονται εξυπηρετούμενα συντεχνιακά συμφέροντα, ανώτερο
στέλεχος της Δημόσιας Διοίκησης να ΜΗΝ γνωρίζει ότι οι αποφάσεις του
ΣτΕ είναι ΑΜΕΣΑ εφαρμοστέες και δεν χρίζουν αποδοχής από ΚΑΝΕΝΑΝ
Υπουργό.
Κατόπιν αυτών παρακαλούμε να προχωρήσετε σε όλες τις απαιτούμενες
ενέργειες προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας, για την ΑΜΕΣΗ απόσυρση του απαράδεκτου εγγράφου παροχής οδηγιών με αριθμό 93482/30-06-2016 και την ενεργοποίηση των οδηγιών που
είχαν δοθεί με το παλαιότερο έγγραφό τους με αριθμό 75166/30-05-2016.
Μετά τιμής, για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος
Ο Γραμματέας
Γεωργάκης Νικόλαος
Γεωργόπουλος Κωνσταντίνος
Καστοριά 07/11/2016
Αρ. Πρωτ: 18
ΠΡΟΣ: Πανελλήνιο Σύλλογο Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών

ΘΕΜΑ: Δικαιώματα στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης

επί εξαρτημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων
Μετά την κοινοποίηση της 267/2016 απόφασης του ΣτΕ, από το Τμήμα μας
στις υπηρεσίες τόσο του στενού όσο και του ευρύτερου Δημόσιου τομέα
στην Π.Ε. Καστοριάς, αλλά και στις προϊστάμενες Υπηρεσίες τους στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας, υπήρξαν αντιδράσεις δυσαρέσκειας από Τεχνολόγους
Μηχανικούς υπαλλήλους υπηρεσιών οι οποίοι θεώρησαν ότι θίγονται από
την πιο πάνω κίνηση του Τμήματος μας. Επειδή στη Δημόσια Διοίκηση υπηρετούν πολλοί Τεχνολόγοι Μηχανικοί (ειδικοτήτων Τοπογραφίας, Δομικών
Έργων & Έργων Υποδομής) και πολλοί από αυτούς κατέχουν και θέσεις
ευθύνης, παρακαλούμε να δοθούν διευκρινήσεις σχετικά με τα δικαιώματα ελέγχου, έγκρισης και θεώρησης επί των εξαρτημένων τοπογραφικών
διαγραμμάτων που κατατίθενται στις υπηρεσίες στις οποίες υπηρετούν ή
προΐστανται.
Επίσης όσον αφορά τα εξαρτημένα τοπογραφικά διαγράμματα που συνοδεύουν αιτήσεις για την έκδοση πράξεων χαρακτηρισμού έκτασης από τις
αρμόδιες κατά τόπους Διευθύνσεις Δασών, παρακαλούμε να διευκρινιστεί
ποίες είναι οι αρμοδιότητες των Δασολόγων ΠΕ των ανωτέρω υπηρεσιών,
επί των εξαρτημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων, πέραν της διαπίστωσης αν η προς χαρακτηρισμό έκταση είναι δασική και της σχεδίασης επί
αυτού των κορυφών των δασικών τμημάτων της χαρακτηριζόμενης ιδιοκτησίας. Το ερώτημα έχει προκύψει καθώς έχει διαπιστωθεί ότι σε πολλά
εξαρτημένα τοπογραφικά διαγράμματα που συνοδεύουν αιτήσεις για την
έκδοση πράξεων χαρακτηρισμού έκτασης, διορθώνονται στοιχεία τους
(όπως π.χ. το συνολικό εμβαδόν του αποτυπωμένου ακινήτου) από τους
ανωτέρω υπαλλήλους και σε όλα με την έκδοση της πράξης υπάρχει η
σφραγίδα «ελέγχθηκε και διορθώθηκε» την οποία ακολουθεί η υπογραφή
του δασολόγου που έκανε τον χαρακτηρισμό της έκτασης.
Μετά τιμής, για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος
Ο Γραμματέας
Γεωργάκης Νικόλαος
Γεωργόπουλος Κωνσταντίνος

ΠΡΟΣ: Εθνικό Κτηματολόγιο & Χαρτογράφηση Α.Ε.
Διεύθυνση Λειτουργούντος Κτηματολογίου

Καστοριά 04/11/2016
Αρ. Πρωτ: 20

ΘΕΜΑ: Υποβολή αιτήματος υπαγωγής στη διαδικασία

προσαρμογής των κτηματολογικών διαγραμμάτων
λόγω επαναπροσδιορισμού της θέσης και των ορίων
των γεωτεμαχίων, σύμφωνα με το άρθρο 19Α του
Ν.2664/1998 όπως αυτό προστέθηκε με τον Ν.3983/2011
Τα τελευταία χρόνια, μέσω της διαρκούς επαγγελματικής ενασχόλησης των
μελών μας, είτε Ελεύθερων Επαγγελματιών είτε στελεχών της Δημόσιας
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Διοίκησης, διαπιστώσαμε ως Επιστημονικός Σύλλογος Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών ότι υπάρχουν σημαντικά προβλήματα στα γεωμετρικά
στοιχεία των κτηματολογικών διαγραμμάτων του λειτουργούντος Κτηματολογίου, σε όλες τις περιοχές του Νομού Καστοριάς που είχαν ενταχθεί στο
πρώτο κύριο πρόγραμμα του Εθνικού Κτηματολογίου και μέσω αυτού είχαν
κτηματογραφηθεί.
Τα προβλήματα που έχουν εντοπιστεί είναι πολλά και σημαντικά. Κατά την
πλειοψηφία τους όμως, δεν προέρχονται από αμέλεια ή σφάλμα των ιδιοκτητών των ακινήτων κατά την υποβολή των δηλώσεων ιδιοκτησίας στην
διαδικασία της κτηματογράφησης. Σχεδόν στο σύνολό τους, τα σφάλματα
στα γεωμετρικά στοιχεία των κτηματολογικών διαγραμμάτων προέρχονται
από αστοχίες της μελέτης κτηματογράφησης και ειδικότερα,
• από τη λανθασμένη απόδοση της υφιστάμενης κατάστασης των γεωτεμαχίων, η οποία προφανώς οφείλεται σε ελλιπή ή πλημμελή συμπλήρωση των φωτογραμμετρικών στοιχείων της κτηματογράφησης με επίγειες
μεθόδους αποτύπωσης των γεωτεμαχίων και
• από την παράλειψη εφαρμογής ή εσφαλμένη απόδοση και μεταφορά
των γεωμετρικών στοιχείων των διαγραμμάτων που συνόδευαν διοικητικές πράξεις όπως Διανομές και Αναδασμοί αγροκτημάτων, Πράξεις
Εφαρμογής και Πράξεις Τακτοποίησης,
με αποτέλεσμα, το σύνολο σχεδόν της γεωμετρικής πληροφορίας των διαγραμμάτων του λειτουργούντος Κτηματολογίου στο Νομό Καστοριάς, να
είναι, σήμερα, ανεφάρμοστο στην πραγματικότητα, όπως αυτό καταφανέστατα και από τα συνημμένα στο παρόν αίτημα, παραδείγματα και τοπογραφικά διαγράμματα, καθώς αυτό δεν συμπίπτει ούτε με την υφιστάμενη
κατάσταση των γεωτεμαχίων ούτε με αυτά που σαφώς ορίζουν διοικητικές
πράξεις όπως όρια κληροτεμαχίων, οικοδομικών τετραγώνων κλπ.
Συνέπεια όλων των ανωτέρω και πέρα των προβλημάτων που δημιουργούνται στην εφαρμογή των γεωμετρικών στοιχείων από τα μέλη του
Συλλόγου μας σε τοπογραφικά διαγράμματα που συνοδεύουν συμβόλαια,
διοικητικές πράξεις, αιτήματα προς Δημόσιες Υπηρεσίες και το Εθνικό Κτηματολόγιο, είναι ότι οι πολίτες – ιδιοκτήτες των γεωτεμαχίων, επωμίζονται
ευθύνες και το κυριότερο οικονομικά βάρη που δεν τους αναλογούν και το
κυριότερο δεν προέρχονται από δικές τους πράξεις ή αμέλειες, να χάνονται εκατοντάδες αν όχι χιλιάδες εργατοώρες στις διάφορες Υπηρεσίες του
Ελληνικού Δημοσίου και των Ο.Τ.Α. Α & Β Βαθμού για να είναι δυνατόν
να απαντηθούν ερωτήματα που αφορούν γεωμετρικά σφάλματα ακινήτων
στα διαγράμματα του Εθνικού Κτηματολογίου, τα οποία στην πλειοψηφία
τους προκύπτουν από τις ανωτέρω αναφερόμενες αστοχίες της κτηματογράφησης και τα οποία δεν θα είχαν υποβληθεί αν οι αστοχίες αυτές είχαν
αποφευχθεί κατά τη διάρκεια της κτηματογράφησης.
Πέραν όλων των ανωτέρω επιστημονικών διαπιστώσεων των αστοχιών
στα γεωμετρικά στοιχεία των κτηματολογικών διαγραμμάτων, θεωρούμε
ότι ένας ακόμα ρόλος ενός επιστημονικού συλλόγου στην κοινωνία, είναι
η συμβολή του στην αντιμετώπιση σημαντικών προβλημάτων που είναι
εντός του επιστημονικού χώρου που καλύπτει και τα οποία ταλαιπωρούν
την τοπική κοινωνία. Έτσι αναλογιζόμενοι ότι τα ανωτέρω προβλήματα και
αστοχίες των γεωμετρικών στοιχείων των κτηματολογικών διαγραμμάτων
και το οικονομικό κόστος που έχει η διαδικασία διόρθωσής τους, σε συνδυασμό με την οικονομική κρίση που πλήττει την περιοχή μας, όπως και
το σύνολο της Χώρας, μπορούν να οδηγήσουν σε απώλεια της περιουσίας
πολιτών, οι οποίοι δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη, σαν Τοπικό Τμήμα Καστοριάς του Πανελληνίου Συλλόγου Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών, έχοντας υπόψη και την υπ’ αριθμ. 561/06/28-12-2012 απόφαση
του Δ.Σ. του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας
(Ο.Κ.Χ.Ε.) υποβάλουμε αίτημα για την ένταξη όλων των περιοχών
του λειτουργούντος κτηματολογίου στο Νομό Καστοριάς στη διαδικασία προσαρμογής των κτηματολογικών διαγραμμάτων λόγω
επαναπροσδιορισμού της θέσης και των ορίων των γεωτεμαχίων
σύμφωνα με το άρθρο 19Α του Ν.2664/1998 όπως αυτό προστέθηκε με τον Ν.3983/2011 και ευελπιστούμε και αναμένουμε να
γίνει αποδεκτό.
Επίσης παρακαλούμε να οριστεί συνάντηση εργασίας στην οποία θα σας
αναλύσουμε όλα τα ανωτέρω και θα σας προσκομίσουμε πληθώρα παραδειγμάτων και τοπογραφικών διαγραμμάτων όλων των ανωτέρω περιπτώσεων σφαλμάτων.
Μετά τιμής, για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος
Ο Γραμματέας
Γεωργάκης Νικόλαος
Γεωργόπουλος Κωνσταντίνος
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Νέα από τον κλάδο

Στις εκλογές του Τεχνικού Επιμελητήριου Ελλάδος που διεξήχθησαν την Κυριακή 20.11.2016 η συμμετοχή των συνάδελφων ξεπέρασε το
45%, συμπεριλαμβανομένου τους συνάδελφους που βρίσκονται εκτός Ελλάδας.
Η συμμετοχή αυτή ήταν η μεγαλύτερη από όλες τις ειδικότητες των μηχανικών με μεγάλη διαφορά από όλες, εξαιρούμενου αυτή των
πολιτικών μηχανικών. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να εκλέγουν 21 συνάδελφοι στην Κεντρική Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ.
Ευχόμαστε καλή επιτυχία σε όλους τους εκλεγμένους συναδέλφους Αγρονόμους Τοπογράφους Μηχανικούς στα κεντρικά και
τοπικά όργανα του ΤΕΕ, έτσι ώστε η εκπροσώπησή μας στα όργανα του ΤΕΕ να είναι ακόμα πιο παραγωγική από τις προηγούμενες.

με ότι οι αντιπαραθέσεις γύρω από το Κτηματολόγιο αποδεικνύουν πόσο
εξακολουθεί αυτό το έργο να αποτελεί μεγάλο τεχνικό, νομικό και πολιτικό
στοίχημα για την ελληνική κοινωνία.
Αθήνα 25 Νοεμβρίου 2016

Απάντηση στο Δελτίο Τύπου της Συντονιστικής
Επιτροπής των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων
Από την Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:
Με την ευκαιρία αλλά και σε απάντηση του από 17/11/2016 Δελτίου Τύπου
της Συντονιστικής Επιτροπής των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων, σχετικά
με τα αποτελέσματα και την εμπειρία του νομικού (και όχι μόνο) κόσμου
από την 21 χρόνων πορεία και λειτουργία του Κτηματολογίου, επισημαίνου-
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Όλοι συμφωνούμε ότι αυτή η νέα κτηματοκεντρική βάση για την ακίνητη
περιουσία συνιστά μια ιστορικών διαστάσεων μεταρρύθμιση υπέρ της διασφάλισης της ακίνητης περιουσίας των πολιτών και του Δημοσίου, καθώς
και υπέρ της δυνατότητας άσκησης ενημερωμένης πολιτικής γης, όμως είναι
αναμενόμενο να διαφέρει η μεθοδολογική προσέγγιση κάθε εμπλεκόμενου
σε αυτή τη μεταρρύθμιση.
Η διαδικασία κτηματογράφησης που εισάγεται με το Ν.2308/95, βασίζεται
στην υποβολή δήλωσης από τους πολίτες, και υποχρεωτικά πλέον (μόλις
από το 2013) από το Δημόσιο. Με την επιλογή αυτή:
α) εξασφαλίζεται η καταγραφή των δικαιωμάτων του Δημοσίου, τα οποία
δεν τηρούνται στο Υποθηκοφυλακείο,

γ) καταγράφονται τα δικαιώματα κυριότητας, με αιτία κτήσης τη χρησικτησία, ή την κληρονομιά, όταν οι δικαιούχοι δεν έχουν προβεί στην πράξη
αποδοχής κληρονομιάς.
Σχετικά με την ποιότητα της κτηματογράφησης, σήμερα στις πρώτες εγγραφές του Κτηματολογίου συμπεριλαμβάνονται 4.977.874 ακίνητα και από τα
τηρούμενα στοιχεία προκύπτει ότι σχεδόν 40% των ακινήτων αυτών έχει
ήδη ελεγχθεί από τους δικαιούχους τους ή/και έχει αποτελέσει αντικείμενο
συναλλαγής. Οι «αιτήσεις προδήλων σφαλμάτων» και οι «αγωγές άρθρου
6 του Ν.2664/1998» που έχουν υποβληθεί αφορούν μόλις στο 6,7% των
ακινήτων αυτών.

συμμετείχαν ήδη εδώ και δύο έτη, ώστε να συμβάλουν ουσιαστικότερα στη
διαμόρφωση του μελλοντικού οράματος των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του
κτηματολογίου.
Τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα, η ολοκλήρωση του Εθνικού Κτηματολογίου
συνιστά κεντρική δέσμευση για τη χώρα. Σήμερα, όμως, η ολοκλήρωση
αυτή, εκτός από εφικτή ή ευκταία, είναι και ορατή και στην υποστήριξη
και εκπλήρωσή της καλούμαστε να συμμετάσχουμε όλοι, πολίτες, δημόσιο,
ειδικοί και φορείς. Ας το κάνουμε όσο πιο παραγωγικά και έγκαιρα γίνεται.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ
Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε.
Τα παρακάτω, αποτελούν αναλυτική απάντηση στα ζητήματα που θίγονται
στο από 17/11/2016 Δελτίο Τύπου της Συντονιστικής Επιτροπής των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων.

Η αποκάλυψη και ορθή οριοθέτηση της Δημόσιας Περιουσίας αποτελεί έναν
από τους βασικούς στόχους του Κτηματολογίου και απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ολοκλήρωση της σύνταξης και κύρωσης των δασικών χαρτών.
Ήδη έχει ολοκληρωθεί η κατάρτιση δασικών χαρτών για το 55% της χώρας
από την ΕΚΧΑ AE, ενώ επίκειται η έναρξη της ανάρτησης για το μεγαλύτερο
ποσοστό από τις αρμόδιες δασικές Υπηρεσίες. Παράλληλα, δρομολογείται ο
προγραμματισμός υλοποίησης των υπολειπόμενων δασικών χαρτών ως τις
αρχές του επομένου έτους.

Στο εν λόγω δελτίο τύπου, καταρχήν γίνεται κριτική αναφορικά με την
καταλληλότητα της διαδικασίας που ακολουθείται για την κτηματογράφηση. Σχετικά, επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

Τέλος, η αξιοποίηση ηλεκτρονικών υπηρεσιών που αποσκοπούν στο να διευκολύνουν τους πολίτες, θα πρέπει να αποτελούν στρατηγική επιλογή για
το σύνολο των εμπλεκομένων στις εμπράγματες συναλλαγές, ώστε να διεκπεραιώνουν αμεσότερα και χωρίς επιπλέον καθυστερήσεις τις συναλλαγές
τους.

Είναι κοινός τόπος ότι το υφιστάμενο σύστημα μεταγραφών δεν αποτρέπει
τους κινδύνους σύγχυσης ως προς την ταυτότητα των ακινήτων, αλλά και
πολλαπλής παράλληλης μεταβίβασης ακινήτων, αφού ο καθένας έχει στην
κυριότητά του ό,τι δηλώνει ενώπιον του συμβολαιογράφου, μεταβιβάζει ή
κληρονομεί ό,τι αναφέρεται στο συμβόλαιο ασαφώς, πολλές φορές χωρίς
όρια, χωρίς εμβαδόν, με αυθαίρετους τρόπους μέτρησης. Για τους λόγους
αυτούς, το σύστημα μεταγραφών και υποθηκών παρέχει μόνο τυπική και όχι
ουσιαστική δημοσιότητα.

Σε κάθε περίπτωση, δεν είναι δυνατό να ευδοκιμήσει εποικοδομητική συνεργασία μεταξύ όλων των φορέων που εμπλέκονται με τις εμπράγματες συναλλαγές, αν η επικοινωνία γίνεται μέσω δελτίων τύπου. Για το λόγο αυτό,
καλούμε και πάλι τα όργανα που εκπροσωπούν τους δημόσιους λειτουργούς
συμβολαιογράφους να επιστρέψουν στις κοινές ομάδες εργασίας στις οποίες

Νέα από τον κλάδο

β) εντοπίζονται και οριοθετούνται τα ακίνητα τα οποία ιδίως στις αγροτικές
περιοχές, περιγράφονται στα συμβόλαια με ελλιπή τρόπο, με αναφορά
σε κάποιο τοπωνύμιο, με όμορους ιδιοκτήτες και διαστάσεις μη επιβεβαιωμένες και

Με το Ν.2308/95 εισάγεται η διαδικασία κτηματογράφησης, προκειμένου
η χώρα να αποκτήσει Κτηματολόγιο και να απαλλαγεί από τις ατέλειες του
υφιστάμενου συστήματος μεταγραφών, τόσο σε επίπεδο νομικό όσο και σε
επίπεδο ορθολογικής οργάνωσης και αναπτυξιακής πολιτικής.

Χωρίς την υποβολή δήλωσης από τους πολίτες, και υποχρεωτικά πλέον (μόλις από το 2013) από το Δημόσιο:
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Νέα από τον κλάδο

α) Δε θα ήταν δυνατή η καταγραφή των δικαιωμάτων του Δημοσίου, τα
οποία δεν τηρούνται στο Υποθηκοφυλακείο, με συνέπεια στο υφιστάμενο σύστημα μεταγραφών να υπάρχει αδυναμία προστασίας της δημόσιας περιουσίας.

αφορούσαν στο 17% των ακινήτων των εισερχόμενων πράξεων και στο
12% των συνολικών ακινήτων των περιοχών αυτών. Για τις περιοχές αυτές, τα ακίνητα που έχουν καταγραφεί ως αγνώστου ιδιοκτήτη, ανέρχονται
σε ποσοστό μόλις 0,7% επί του συνόλου των ακινήτων.

β) Δε θα ήταν δυνατός ο εντοπισμός των ακινήτων, ιδίως στις αγροτικές
περιοχές, δεδομένου ότι τα ακίνητα, περιγράφονται στα συμβόλαια με
ελλιπή τρόπο, με αναφορά σε κάποιο τοπωνύμιο, με όμορους μη επιβεβαιωμένους, χωρίς να υπάρχει σύνδεση με συγκεκριμένο στο χώρο
ακίνητο, αλλά και σε αστικές περιοχές όπου οι διευθύνσεις αλλάζουν (για
παράδειγμα, στον Δήμο της Άρτας παρουσιάζεται διεύθυνση που έχει
αλλάξει ονομασία οκτώ φορές μέσα σε μία πενταετία).

Σε ό,τι αφορά στο θέμα της ανάγκης διόρθωσης των κτηματολογικών
διαγραμμάτων λόγω αστοχιών σε περιορισμένες περιοχές των πιλοτικών προγραμμάτων, θα πρέπει να σημειωθούν τα ακόλουθα, έτσι
ώστε να μην δημιουργούνται εσφαλμένες εντυπώσεις:

γ) Το Κτηματολόγιο θα ήταν ελλιπές δεδομένου ότι δε θα ήταν δυνατή η
καταγραφή των δικαιωμάτων κυριότητας με αιτία κτήσης τη χρησικτησία, της οποίας τα αποδεικτικά έγγραφα δεν υπάρχουν στο Υποθηκοφυλακείο παρά μόνο σε περίπτωση που ο χρησιδεσπόζων έχει δικαστική
απόφαση αναγνώρισης χρησικτησίας, ούτε τα δικαιώματα κυριότητας
με αιτία κτήσης την κληρονομιά, όταν οι δικαιούχοι δεν έχουν μεν προβεί στην πράξη αποδοχής κληρονομιάς, έχουν δε όλα τα αποδεικτικά
έγγραφα που στοιχειοθετούν το κληρονομικό τους δικαίωμα, το οποίο
μπορούν να δηλώσουν βάσει του Ν.2308/1995.
Στη συνέχεια, αναφορικά με την ποιότητα των κτηματολογικών εγγραφών και τους ισχυρισμούς για σφάλματα της τάξης του 70%, θα θέλαμε να σημειώσουμε τα ακόλουθα:
Το πλήθος των ακινήτων που συμπεριλαμβάνονται στις πρώτες εγγραφές
είναι 4.977.874 σε όλη τη χώρα. Επ’ αυτών ποσοστό 4,78% εμφανίζεται
στις πρώτες εγγραφές ως αγνώστου ιδιοκτήτη, ποσοστό που περιλαμβάνει και ιδιοκτησίες του Δημοσίου, για τις οποίες στα παλαιά προγράμματα
κτηματογράφησης δεν υπήρχε υποχρέωση να δηλωθούν. Σήμερα, το πλήθος των ακινήτων που παραμένουν αγνώστου ιδιοκτήτη (στην τρέχουσα
κτηματολογική βάση) ανέρχονται σε ποσοστό 3,05 % επί του συνόλου
των ακινήτων.
Επί των ανωτέρω ακινήτων των πρώτων εγγραφών (γνωστών και αγνώστων) έχουν καταχωριστεί 2.281.493 πράξεις (αιτήσεις καταχώρισης συμβολαιογραφικών πράξεων, δικαστικών αποφάσεων, διοικητικών πράξεων
αλλά και αιτήσεις διόρθωσης προδήλων σφαλμάτων, αιτήσεις διόρθωσης
γεωμετρικών στοιχείων και αγωγές του άρθρου 6 Ν.2664/1998 κ.λπ.) που
αφορούν σε ποσοστό 38,77% επί του συνόλου των ακινήτων. Κατά συνέπεια, προκύπτει ότι μεγάλο ποσοστό των κτηματογραφημένων ακινήτων
έχει ήδη ελεγχθεί από τους δικαιούχους τους ή/και έχει αποτελέσει αντικείμενο συναλλαγής. Με βάση τα στοιχεία αυτά, οι «αιτήσεις προδήλων
σφαλμάτων» (όπου περιλαμβάνονται και οι τυχόν συμπληρώσεις των εγγραφών) και οι «αγωγές άρθρου 6 του Ν.2664/1998» που έχουν υποβληθεί
αφορούν μόλις στο 6,7% των κτηματογραφημένων ακινήτων. Ειδικότερα, όσον αφορά στις «αγωγές του άρθρου 6 του Ν.2664/1998», αυτές
ανέρχονται σε μόλις 2% επί των κτηματογραφημένων ακινήτων, ποσοστό
που συμπεριλαμβάνει και τις προϋφιστάμενες της κτηματογράφησης διεκδικήσεις. Τα ανωτέρω στοιχεία, σαφώς υποδηλώνουν ότι οι ισχυρισμοί για
«κακή ποιότητα των κτηματογραφήσεων» και για «πολυάριθμες περιπτώσεις εσφαλμένης καταγραφής των γαιών» δεν βασίζονται σε πραγματικά
στοιχεία που να είναι στατιστικά σημαντικά.
Ειδικά για τις περιοχές της Ανατολικής Αττικής και της Καλαμαριάς
της Θεσσαλονίκης, για τις οποίες γίνεται ειδική μνεία στο δελτίο τύπου, επισημαίνουμε τα εξής:
Στις περιοχές Σπάτα και Αρτέμιδα της Ανατολικής Αττικής, τα ακίνητα για
τα οποία ζητήθηκε διόρθωση μέσω πρόδηλου ή αλλαγή της κτηματολογικής εγγραφής δικαστικά, αφορούσαν στο 15% των ακινήτων για τα οποία
υπήρχαν εισερχόμενες πράξεις και στο 6,1% των συνολικών ακινήτων των
περιοχών αυτών. Για τις περιοχές αυτές, αντίστοιχα, τα ακίνητα αγνώστου
ιδιοκτήτη ανέρχονται σε ποσοστό 6% επί του συνόλου των ακινήτων, ενώ
για την Παλλήνη που κτηματογραφήθηκε με νεότερο πρόγραμμα κτηματογράφησης το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται σε 1,9%, στοιχείο που τεκμηριώνει και τη βελτιωμένη ποιότητα των νεώτερων κτηματογραφήσεων.
Στις περιοχές που κτηματογραφήθηκαν στην περιοχή αρμοδιότητας του
υποθηκοφυλακείου Καλαμαριάς, τα ακίνητα για τα οποία ζητήθηκε διόρθωση μέσω πρόδηλου ή αλλαγή της κτηματολογικής εγγραφής δικαστικά,
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Όσον αφορά σε αστοχίες τοπογράφησης και απεικόνισης των ακινήτων στα
κτηματολογικά διαγράμματα που εντοπίστηκαν σε περιοχές της Λευκάδας,
της Χίου και της Λέσβου, με εκτεταμένη κάλυψη από δασικές εκτάσεις και
έλλειψη εμφανών ορίων που δυσχέραναν τη διαδικασία ορθού εντοπισμού
των ακινήτων κατά τη διάρκεια της κτηματογράφησης, αλλά και χαμηλή
συμμετοχή στην κτηματογράφηση από τους δικαιούχους, η Πολιτεία, μετά
από εισήγηση της εταιρείας ΕΚΧΑ ΑΕ (πρώην ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ), εισήγαγε με το νόμο 3983/2011 (άρθρο 24 παρ. 2) τη ρύθμιση με την οποία
λαμβάνεται πρόνοια για την εφαρμογή διαδικασίας ομαδικών διορθώσεων
σε κτηματογραφημένες περιοχές της χώρας. Σημειώνεται δε, η διαδικασία
αυτή αφορά σε 38.900 ακίνητα, ήτοι ποσοστό 0,8% των κτηματογραφημένων ακινήτων της χώρας.
Επίσης, παρ’ όλους τους ισχυρισμούς του δελτίου τύπου ότι και στις νέες
κτηματογραφήσεις υπάρχουν πολλά και σοβαρά λάθη όπως και στις παλαιές κτηματογραφήσεις, αξίζει να σημειωθεί ότι ενώ στην πρώτη γενιά
κτηματογραφήσεων το ύψος των αιτημάτων διορθώσεων/ενστάσεων κατά
την κτηματολογική ανάρτηση, ξεπερνούσε το 20% των δικαιωμάτων, το
αντίστοιχο ποσοστό για τα προγράμματα μετά το 2008, δεν ξεπερνά το 3%
των κτηματογραφημένων δικαιωμάτων.
Στα αναφερόμενα στο δελτίο τύπου σχετικά με την ανάγκη ύπαρξης
κυρωμένων δασικών χαρτών και χαραγμένου αιγιαλού για το σύνολο
της χώρας ως προϋποθέσεις προκειμένου να προχωρήσει η σύνταξη
του Κτηματολογίου, θα πρέπει να τονιστεί ότι ήδη:
α) έχει ολοκληρωθεί η κατάρτιση δασικών χαρτών για το 55% της χώρας
από την ΕΚΧΑ AE, ενώ επίκειται η έναρξη της ανάρτησης για το μεγαλύτερο ποσοστό από αυτούς από τις αρμόδιες δασικές Υπηρεσίες και
παράλληλα δρομολογείται ο προγραμματισμός υλοποίησης των υπολειπόμενων δασικών χαρτών ως τις αρχές του επομένου έτους και
β) έχουν ολοκληρωθεί εδώ και 7 έτη από την ΕΚΧΑ AE κατάλληλα υπόβαθρα για τη χάραξη αιγιαλού και προκαταρκτική χάραξη αιγιαλού για να
διευκολυνθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών στο
έργο τους.
Η αποκάλυψη και ορθή οριοθέτηση της Δημόσιας Περιουσίας αποτελεί έναν
από τους βασικούς στόχους της κτηματογράφησης και στο πλαίσιο αυτό,
λαμβάνονται όλα τα μέτρα ώστε να διασφαλιστεί αυτό με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Σε κάθε περίπτωση, δηλώσεις σαν τις ανωτέρω, μπορούν μόνο
να εκληφθούν ως προσπάθειες καθυστέρησης της μεταρρύθμισης του Κτηματολογίου από χώρους που εσφαλμένα θεωρούν ότι τα επαγγελματικά
τους συμφέροντα πλήττονται από τον νέο θεσμό.
Σε ό,τι αφορά τον ισχυρισμό ότι «η λειτουργία του ελληνικού Κτηματολογίου συνοδεύεται από μια ιδιότυπη ηλεκτρονική γραφειοκρατία, η
οποία επιβαρύνει οικονομικά τον συναλλασσόμενο πολίτη»:
Εκτιμάται ότι γίνεται ως αναφορά στις νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες για τη
λειτουργία του κτηματολογίου, μέσω των οποίων, ο κάθε πολίτης θα μπορεί μέσω του συμβολαιογράφου που συντάσσει ένα συμβόλαιο, να το αποστέλλει άμεσα με ηλεκτρονικό τρόπο και χωρίς χρονοτριβές για εγγραφή
στο κτηματολόγιο, χωρίς την ανάγκη υποβολής του δια ζώσης στο αρμόδιο
κτηματολογικό γραφείο.
Έτσι, ένα συμβόλαιο που συντάσσεται σήμερα στην Αλεξανδρούπολη, για
ένα ακίνητο στην Πάτρα, θα μπορεί εντός της ημέρας να αποστέλλεται
ηλεκτρονικά για εγγραφή στο αρμόδιο κτηματολογικό γραφείο. Οι εν λόγω
υπηρεσίες αποσκοπούν στο να διευκολύνουν τόσο τους πολίτες όσο και το
σύνολο των επαγγελματιών που εμπλέκονται με τις εμπράγματες συναλλαγές, στο να διεκπεραιώνουν αμεσότερα και χωρίς επιπλέον καθυστερήσεις,
τις συναλλαγές τους.

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
30 Νοεμβρίου 2016 		
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ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4439
Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/94/ΕΕ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2014
για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, απλοποίηση διαδικασίας αδειοδότησης
και άλλες διατάξεις πρατηρίων παροχής καυσίμων και ενέργειας και λοιπές
διατάξεις.

Άρθρο 29. Ρύθμιση επαγγέλματος μηχανικού
Α. Ο τίτλος και οι παράγραφοι 1 και 2 της υποπαραγράφου ΙΓ.12 του
Ν.4254/2014 (Α΄ 85): «Ρυθμίσεις για το επάγγελμα του πολιτικού μηχανικού, αρχιτέκτονος και τοπογράφου» αντικαθίστανται ως εξής:
«ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΓ.12: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
1. Η ελεύθερη άσκηση του επαγγέλματος του Διπλωματούχου Μηχανικού,
κατά ειδικότητα, επιτρέπεται μόνο:
α. στους κατόχους διπλώματος Μηχανικού αντιστοίχου της ειδικότητάς
τους, των πολυτεχνικών σχολών ή τμημάτων πολυτεχνικών σχολών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισοτίμων σχολών της αλλοδαπής,
β. σε όσους έχει αναγνωριστεί το δικαίωμα ασκήσεως του επαγγέλματος
του Διπλωματούχου Μηχανικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.δ.
38/2010 (Α΄ 78), «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/36/ ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου
2005», όπως ισχύει.
2. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται οι ακόλουθοι
ορισμοί:
α. ως «δραστηριότητες Μηχανικής» νοούνται οι εργασίες που σχετίζονται
με τη δραστηριότητα της Μηχανικής στις διάφορες επιμέρους πτυχές
της και ιδίως οι εργασίες εκπόνησης μελετών, επίβλεψης εκτέλεσης μελετών, υλοποίησης έργου ή εγκατάστασης, επίβλεψης και ελέγχου καλής
λειτουργίας έργου ή εγκατάστασης, επιτήρησης, επισκευής και συντήρησης, χειρισμού εξοπλισμού έργου ή εγκατάστασης, παροχής τεχνικών
υπηρεσιών και πραγματοποίησης πραγματογνωμοσυνών·
β. ως «επιστημονική περιοχή» νοείται το πεδίο γνώσεων κάθε ειδικότητας
Διπλωματούχου Μηχανικού, όπως αυτό προσδιορίζεται από το οικείο νομοθετικό πλαίσιο ή/και το κανονιστικό πλαίσιο της αντίστοιχης σχολής ή
τμήματος Πανεπιστημιακού Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης της ημεδαπής. Για την περίπτωση ισότιμης σχολής της αλλοδαπής ως γνωστικό
αντικείμενο νοείται το πεδίο γνώσεων κάθε ειδικότητας Διπλωματούχου
Μηχανικού, όπως αυτό προκύπτει από το πρόγραμμα σπουδών της·
γ. ως «επαγγελματικό περίγραμμα» νοείται το σύνολο των βασικών και

επιμέρους επαγγελματικών λειτουργιών ή δραστηριοτήτων, που συνθέτουν το αντικείμενο εργασίας της ειδικότητας του Μηχανικού, καθώς και
οι αντίστοιχες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, που απαιτούνται για
την ανταπόκριση στις δραστηριότητες αυτές. Με το επαγγελματικό περίγραμμα συστηματοποιείται αναλυτικά και καταγράφεται το περιεχόμενο
της ειδικότητας του Μηχανικού και των τρόπων απόκτησης των απαιτούμενων για την άσκηση του επαγγέλματος προσόντων και ικανοτήτων.
δ. ως «επαγγελματικό δικαίωμα» νοείται η αντιστοίχιση των ειδικοτήτων με
πρόσβαση σε δραστηριότητες Μηχανικής.
3. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 2 του Π.δ. της 27ης Νοεμβρίου /14ης Δεκεμβρίου 1926, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν.
1486/1984 (Α΄ 161), αντικαθίσταται ως εξής:
«Τα μέλη του ΤΕΕ εντάσσονται στις ακόλουθες ειδικότητες: α) πολιτικών
μηχανικών, β) αρχιτεκτόνων μηχανικών, γ) μηχανολόγων μηχανικών, δ)
ηλεκτρολόγων μηχανικών, ε) αγρονόμων-τοπογράφων μηχανικών, στ)
χημικών μηχανικών, ζ) μηχανικών μεταλλείων – μεταλλουργών, η) ναυπηγών μηχανικών, θ) ηλεκτρονικών μηχανικών, ι) μηχανικών χωροταξίας,
πολεοδομίας και ανάπτυξης, ια) μηχανικών περιβάλλοντος, ιβ) μηχανικών
ορυκτών πόρων, ιγ) μηχανικών παραγωγής και διοίκησης.
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Στις 30 Νοεμβρίου 2016 δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ο Νόμος 4439, ο
οποίος στο άρθρο 29 με τίτλο «Ρύθμιση επαγγέλματος μηχανικού»
αντικαθιστά τις προβλέψεις του Ν. 4254/2014 για «το επάγγελμα
του πολιτικού μηχανικού, αρχιτέκτονος και τοπογράφου» με νέες
διατάξεις και με την πρόβλεψη έκδοσης Προεδρικού διατάγματος
για συγκεκριμενοποίηση των ρυθμίσεων που θα ισχύουν για κάθε
ειδικότητα των μηχανικών. Η εκπόνηση του σχεδίου πρότασης του
Προεδρικού διατάγματος θα γίνει από εννεαμελή Επιτροπή.
Ο ΠΣΔΑΤΜ θα παρακολουθήσει όλες τις εξελίξεις και τις διαδικασίες, σε στενή συνεργασία με το ΤΕΕ και θα αξιοποιήσει όλες τις
θέσεις του συλλόγου καθώς και την εμπειρία που έχει συσσωρευτεί τα τελευταία χρόνια, από την ενασχόληση του συλλόγου με το
ζήτημα των επαγγελματικών δικαιωμάτων, στα πλαίσια της συγκεκριμενοποίησης των ρυθμίσεων του νόμου 4254/2014.

4. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος
και Ενέργειας και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζονται τα
ακόλουθα θέματα:
α. η ρύθμιση του επαγγέλματος του Μηχανικού με καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα, σύμφωνα με το πρώτο
εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 2 του Π.δ. της 27ης Νοεμβρίου/14ης
Δεκεμβρίου 1926, όπως ισχύει και
β. η αναλυτική απαρίθμηση και αντιστοίχιση, με την κατά περίπτωση απαιτούμενη εξειδίκευση, των δραστηριοτήτων Μηχανικής ανά ειδικότητα
βάσει αποδιδόμενων επαγγελματικών δικαιωμάτων και η διαδικασία
άσκησής τους.
5. Με απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών, Οικονομίας και
Ανάπτυξης, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Περιβάλλοντος και
Ενέργειας συστήνεται και συγκροτείται εννεαμελής Επιτροπή εκπόνησης
σχεδίου πρότασης για την έκδοση του προεδρικού διατάγματος της προηγούμενης παραγράφου. Με την ίδια ή όμοια απόφαση και εντός της ίδιας
προθεσμίας συστήνονται και συγκροτούνται δεκατρείς (13) τριμελείς ομάδες έργου, μία ανά ειδικότητα, που υποβοηθούν το έργο της Επιτροπής
του προηγούμενου εδαφίου του παρόντος, σύμφωνα με την παράγραφο
7 του παρόντος.
6. Η εννεαμελής Επιτροπή της προηγούμενης παραγράφου συγκροτείται
από τακτικά με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη και αποτελείται από:
α) έναν (1) εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.),
β) δύο (2) μέλη της ομάδας έργου της παραγράφου 7 του παρόντος, εκ
των οποίων ένας (1) εκπρόσωπος του συλλόγου διπλωματούχων μηχανικών και ένας (1) εκπρόσωπος των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης
της αντίστοιχης ειδικότητας της οποίας το αντικείμενο επεξεργάζεται,
γ) τέσσερις (4) εκπροσώπους των συναρμοδίων Υπουργείων της παραγράφου 4,
δ) έναν (1) εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού και
ε) έναν (1) εκπρόσωπο της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Στις συνεδριάσεις
της Επιτροπής συμμετέχει άνευ ψήφου εκπρόσωπος από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.
Σε περίπτωση που οι φορείς της περίπτωσης β΄ δεν προτείνουν εκπρόσωπό
τους εντός χρονικού διαστήματος δεκαπέντε (15) ημερών από τη σχετική
πρόσκληση, η Επιτροπή συμπληρώνεται από πρόσωπα που ορίζονται από
τους αρμόδιους Υπουργούς.
Έργο της Επιτροπής είναι η εκπόνηση και υποβολή προς τους συναρμόδιους Υπουργούς σχεδίου πρότασης για την έκδοση του προεδρικού διατάγματος της παραγράφου 4.
Για την υλοποίηση του έργου της λαμβάνει υπόψη τα πορίσματα των ομάδων έργου της παραγράφου 7 του παρόντος ή, σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης υποβολής τους, λαμβάνει υπόψη της, μεταξύ άλλων, τα πρακτικά των
συνεδριάσεων των ομάδων έργου, την επιστημονική περιοχή, τα επαγγελματικά περιγράμματα, τη διεθνή εμπειρία και τα προγράμματα σπουδών.
Η Επιτροπή υποχρεούται να παραδώσει το σχέδιο πρότασης στους συναρμόδιους Υπουργούς εντός πέντε (5) μηνών από τη συγκρότησή της. Η
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Επιτροπή εκκινεί τις διαδικασίες για την υλοποίηση του έργου της,
άμεσα από τη συγκρότησή της, παράλληλα με τις εργασίες των Ομάδων Έργου. Η Επιτροπή συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα σε τόπο και χώρο που ορίζεται από τον εκπρόσωπο της Γενικής
Γραμματείας Συντονισμού, που εκτελεί χρέη Προέδρου. Η σύνθεσή
της μεταβάλλεται ως προς τη συμμετοχή των μελών της ομάδας
έργου ανάλογα με την ειδικότητα, το αντικείμενο της οποίας συζητείται. Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, εφόσον συμμετέχουν στις
συνεδριάσεις της πέντε (5) από τα εννέα (9) μέλη της εκ των οποίων
υποχρεωτικά πρέπει να παρίστανται δύο (2) μέλη από τα τέσσερα
(4) συναρμόδια Υπουργεία της παραγράφου 4 και ένα (1) μέλος από
τη Γενική Γραμματεία Συντονισμού. Στην Επιτροπή συμμετέχουν ως
παρατηρητές οι Συντονιστές των λοιπών ομάδων έργου.
Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο η Επιτροπή δεν υποβάλλει
το σχέδιο πρότασής της ή αυτό είναι ελλιπές ως προς μία ή περισσότερες ειδικότητες εντός της ταχθείσας προθεσμίας, το προεδρικό
διάταγμα της προηγούμενης παραγράφου εκδίδεται υποχρεωτικά με
πρόταση των συναρμόδιων Υπουργών της παραγράφου 4, για την
οποία λαμβάνονται υπόψη, μεταξύ άλλων, τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Επιτροπής της παρούσας παραγράφου, τα πορίσματα
και τα πρακτικά των συνεδριάσεων των ομάδων έργου της παραγράφου 7 του παρόντος, άλλως σε περίπτωση έλλειψης πρακτικών,
πορισμάτων για μία ή περισσότερες ειδικότητες, λαμβάνεται υπόψη
η επιστημονική περιοχή, τα επαγγελματικά περιγράμματα, η διεθνής
εμπειρία και τα προγράμματα σπουδών.
7. Οι δεκατρείς (13), ανά ειδικότητα, τριμελείς ομάδες έργου της
παραγράφου 4, υποβοηθούν το έργο της Επιτροπής της προηγούμενης παραγράφου και συγκεκριμένα οφείλουν εντός δύο (2) μηνών
από τη συγκρότησή τους να υποβάλουν προς την Επιτροπή ανά ειδικότητα πόρισμα μη δεσμευτικού χαρακτήρα για τα θέματα των
περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 4, σύμφωνα με το οποίο η
Επιτροπή θα συντάξει για όλες τις ειδικότητες το σχέδιο πρότασης
για την έκδοση του προεδρικού διατάγματος της παραγράφου 4.
Καθεμία τριμελής Ομάδα Έργου εκ των 13 ανά ειδικότητα συγκροτείται με τακτικά και ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη και αποτελείται
από: α) δύο (2) εκπροσώπους των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, εκπροσωπώντας το σύνολο των ιδρυμάτων της ειδικότητας και β) έναν (1) εκπρόσωπο από
το σύλλογο διπλωματούχων μηχανικών της αντίστοιχης ειδικότητας.
Χρέη Προέδρου εκτελεί ο ένας εκ των εκπροσώπων των ιδρυμάτων
ανώτατης εκπαίδευσης.
Σε περίπτωση που οι φορείς δεν προτείνουν εκπρόσωπό τους στην
αντίστοιχη ομάδα έργου εντός χρονικού διαστήματος δεκαπέντε
(15) ημερών από τη σχετική πρόσκληση, οι ομάδες έργου συμπληρώνονται από πρόσωπα που ορίζονται από τους αρμόδιους Υπουργούς. Η μη υποβολή πορίσματος από τις Ομάδες Έργου εντός της
δίμηνης προθεσμίας δεν κωλύει την Επιτροπή να υποβάλει το σχέδιο
πρότασής της άνευ αυτών. Η επιτροπή λαμβάνει υπόψη, εφόσον
υπάρχουν και τα πρακτικά των συνεδριάσεων των ομάδων έργου.
8. Τα Υπουργεία Υποδομών και Μεταφορών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Περιβάλλοντος και
Ενέργειας διασφαλίζουν τη στήριξη της λειτουργίας της Επιτροπής
και των ομάδων έργου μέσω της παροχής της αναγκαίας υποδομής,
γραμματειακής και νομικής υποστήριξης.
9. Σε περίπτωση αναγνώρισης νέων ειδικοτήτων από το ΤΕΕ ο καθορισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων επί της άσκησης των δραστηριοτήτων Μηχανικής γίνεται με πρωτοβουλία του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος εντός
των ως άνω προθεσμιών.
10. Από την έκδοση του προεδρικού διατάγματος της παραγράφου
4 του παρόντος άρθρου καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 1,
2, 3, 4 και 5 του Ν. 4663/1930 (Α΄ 149) «Περί εξασκήσεως του
επαγγέλματος του Πολιτικού Μηχανικού, Αρχιτέκτονος και Τοπογράφου». Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται με την
παράλληλη τήρηση της αρχής της επαγγελματικής ελευθερίας του
άρθρου 1 του Ν. 3919/2011.
Β. Η κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου Α5 εκδίδεται εντός
τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος.
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Το τετραήμερο 18-21 Οκτωβρίου
2016 συνδιοργανώθηκαν με μεγάλη
επιτυχία στην Αίγλη Ζαππείου στην
Αθήνα, τρία σημαντικά διεθνή συνέδρια υπό την ενιαία επωνυμία “Joint 3D Athens Conference
2016” (http://3dathens2016.gr/).
Πιο συγκεκριμένα πρόκειται για τα:
• «11th International 3D GeoInfo Conference»
(αναλυτικές πληροφορίες στη σελίδα: http://3dathens2016.gr/site/?page_
id=24171), που έλαβε χώρα από 20-21 Οκτωβρίου υπό την προεδρεία της
Αναπληρώτριας Καθηγήτριας Έφης Δημοπούλου του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, είναι από τα μεγαλύτερα συνέδρια παγκοσμίως στον τομέα της
γεωπληροφορικής στον τρισδιάστατο χώρο, διοργανώνεται σε ετήσια βάση
και καλύπτει τη γνωστική περιοχή της συλλογής, οργάνωσης, διαχείρισης και
οπτικοποίησης (μεγάλου όγκου) 3D χωρο-χρονικών δεδομένων, εφαρμογές
BIM, CityGML & 3D GIS καθώς και 3D GeoWeb εφαρμογές.
Τα πρακτικά του δημοσιεύτηκαν στα ISPRS Annals (http://www.isprs-annphotogramm-remote-sens-spatial-inf-sci.net/IV-2-W1/index.html) και ISPRS
Archives (http://www.int-arch-photogramm-remote-sens-spatial-inf-sci.net/
XLII-2-W2/index.html)
• «5th International FIG 3D Cadastre Workshop»
(αναλυτικές πληροφορίες στη σελίδα: http://www.gdmc.nl/3dcadastres/
workshop2016/), που έλαβε χώρα από 18-20 Οκτωβρίου υπό την προεδρεία του Καθηγητή Peter van Oosterom, του Delft University of Technology,
είναι το μεγαλύτερο διεθνές συνέδριο για το τρισδιάστατο Κτηματολόγιο και
αφορά μεταξύ άλλων τεχνικές 3D μοντελοποίησης και απεικόνισης χωρικών
και μη χωρικών οντοτήτων, διεθνή κτηματολογικά πρότυπα και επιτυχείς
εφαρμογές 3D κτηματολογίου.
Τα πρακτικά του δημοσιεύτηκαν σε έντυπη έκδοση, αλλά και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.gdmc.nl/3DCadastres/workshop2016/
programme/.
Στο πλαίσιο του 3D Cadastre Workshop, βραβεύτηκε ως «3D Cadastres
2016 Best Paper» η εργασία των Κατερίνας Αθανασίου, Έφης Δημοπούλου, Χρήστου Καστρίτσιου, Λύσανδρου Τσούλου, με τίτλο «Management of
Marine Rights, Restrictions and Responsibilities according to International
Standards» η οποία έχει αναρτηθεί σε αυτή τη διεύθυνση: http://www.gdmc.
nl/3DCadastres/workshop2016/programme/Workshop2016_05.pdf και η
οποία αναγνωρίστηκε επίσης ως «FIG Article of the Month - November
2016» (http://www.fig.net/resources/monthly_articles/2016/athanasiou_
etal_november_2016.asp).
• «3D Indoor Workshop»
(αναλυτικές πληροφορίες στη σελίδα: https://indoor3dhome.wordpress.
com/athens-2016/), που διοργανώθηκε στις 21 Οκτωβρίου για πρώτη
φορά στο πλαίσιο του «11th International 3D GeoInfo Conference» και αφορά στη συλλογή, οργάνωση, μοντελοποίηση και οπτικοποίηση τρισδιάστατων χωρικών δεδομένων σε εσωτερικό χώρο. Οι εφαρμογές πλοήγησης και
προσδιορισμού θέσης (Location Based Systems) σε εσωτερικούς και κλειστούς χώρους, καθώς και τα πακέτα λογισμικού που προσφέρουν locationaware υπηρεσίες, καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα νέων τεχνολογιών που βρίσκει εφαρμογή στις μεταφορές, στη βιομηχανία, στα συστήματα υγείας και
ασφάλειας, αλλά και σε πολλές άλλες δραστηριότητες της καθημερινής ζωής.
Τα πρακτικά του δημοσιεύτηκαν ομοίως στα ISPRS Annals και ISPRS
Archives.
Η θεματολογία των συνεδρίων αφορούσε μεταξύ άλλων σε 3D Συλλογή και
Διαχείριση (Χωρικών) Δεδομένων, 3D GIS, Big Data, Μοντελοποίηση πολυδιάστατων χωρικών δεδομένων (4D/5D), 3D Εφαρμογές ανοικτού λογισμικού
για τη διαχείριση χωρικών δεδομένων, 3D Χωρική Ανάλυση και Οπτικοποίηση,
3D Εφαρμογές επαυξημένης και εικονικής πραγματικότητας, 3D GeoWeb, 3D
Χωρικές Βάσεις Δεδομένων, 3D Μοντελοποίηση πόλεων, εφαρμογές BIM και
CityGML, 3D Συστήματα Διαχείρισης του Θαλάσσιου Χώρου, Νομικό πλαίσιο 3D
Κτηματολογίου, 3D Κτηματολογικές εφαρμογές μέσω Web, 3D Δομές Δεδομένων και μοντελοποίηση για εσωτερικούς και κλειστούς χώρους, 3D Πλοήγηση
και Οπτικοποίηση με χρήση μοντέλων εσωτερικού χώρου και 3D Εφαρμογές
πλοήγησης και προσδιορισμού θέσης (Location Based Systems).
Στο συνέδριο συμμετείχαν ομιλητές και μέλη επιτροπών από όλο τον κόσμο
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(Αμερική, Αυστραλία, Βραζιλία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ινδία, Ινδονησία, Ισραήλ, Καναδά, Κένυα, Κίνα, Κορέα, Μαλαισία, Μπαχρέιν,
Νέα Ζηλανδία, Νιγηρία, Τουρκία, Trinidad & Tobago, πολλές Ευρωπαϊκές χώρες και φυσικά από την Ελλάδα) προερχόμενοι από κυβερνητικές θέσεις και δημόσιο τομέα, εταιρείες και ιδιωτικό τομέα, καθώς
και Πανεπιστήμια. Παρουσιάστηκαν 90 επιστημονικές εργασίες, 11
εταιρικές παρουσιάσεις και 4 posters, οι οποίες είναι όσες πέρασαν με
επιτυχία από τη διαδικασία διπλής κρίσης είτε στο πλήρες κείμενό τους
είτε σε εκτεταμένη περίληψή τους.
Στην κοινή συνεδρία της 20ης Οκτωβρίου, πραγματοποιήθηκαν χαιρετισμοί από τους δύο προέδρους των Συνεδρίων Αν.Καθ. Έφη Δημοπούλου & Καθ. Peter Van Ooosterom, τον Πρόεδρο του ΠΣΔΑΤΜ
κο Μιχάλη Καλογιαννάκη, τον Γ.Γ. του ΤΕΕ κο Χρόνη Ακριτίδη, την
Πρόεδρο της FIG Αν.Καθ. Χρυσή Πότσιου και τον Αν.Πρύτανη του
ΕΜΠ Καθ. Ευάγγελο Σαπουντζάκη. Κεντρικοί ομιλητές την ίδια ημέρα
στην κοινή συνεδρία ήταν ο Καθ. Thomas H. Kolbe, του Technical
University of Munich, ιδρυτής και συν-συγγραφέας του διεθνούς προτύπου 3d μοντελοποίησης CityGML, ο Καθ. Peter van Oosterom, του
Delft University of Technology, συν-συγγραφέας του διεθνούς προτύπου διαχείρισης γης LADM - ISO 19152 και ο κος Bart De Lathouwer,
του Open Geospatial Consortium (OGC), εστιάζοντας σε θέματα δυναμικών 3D-City-Models, nD-PointClouds και εξέλιξης των 3D Standards.
Στελέχη του Εθνικού Κτηματολογίου παρουσίασαν θέματα του Οργανισμού και του Έργου σε ειδική συνεδρία, ενώ υπήρξαν και 3 συνεδρίες αποκλειστικά για εταιρικές παρουσιάσεις. Τέλος, υπήρξε ειδικός
χώρος έκθεσης, όπου οι χορηγοί υποδέχονταν κι ενημέρωναν τους
συμμετέχοντες.
Περισσότερες πληροφορίες καθώς και φωτογραφίες από τα συνέδρια και τις κοινωνικές εκδηλώσεις που τα πλαισίωσαν μπορείτε
να βρείτε στην ιστοσελίδα του συνεδρίου: http://3dathens2016.
gr, καθώς και στη σελίδα του στο facebook: https://www.facebook.
com/3DAthens2016.

3D-ARCH 2017
7th Int. ISPRS/CIPA Workshop on “3D Virtual
Reconstruction and Visualization of Complex
Architectures”

1-3 March 2017, Nafplio, Greece
http://www.3d-arch.org

Το 7ο 3D-ARCH Διεθνές Συνέδριο της ISPRS και της CIPA με θέμα «3D Εικονική Ανακατασκευή και Οπτικοποίηση Σύνθετης Αρχιτεκτονικής» θα
πραγματοποιηθεί στο Ναύπλιο 1-3 Μαρτίου 2017.
Τα προηγούμενα συνέδρια έλαβαν χώρα ως εξής
- 2005 στην Βενετία (http://www.isprs.org/proceedings/XXXVI/5-W17/)
- 2007 στην Ζυρίχη (http://www.isprs.org/proceedings/XXXVI/5-W47/)
- 2009 στο Τρέντο (http://www.isprs.org/proceedings/XXXVIII/5-W1/)
- 2011 στο Τρέντο (http://www.int-arch-photogramm-remote-sens-spatial-infsci.net/XXXVIII-5-W16/)
- 2013 στο Τρέντο (http://www.int-arch-photogramm-remote-sens-spatial-infsci.net/XL-5-W1/)
- 2015 στην Άβιλα (http://www.int-arch-photogramm-remote-sens-spatial-infsci.net/XL-5-W4/index.html)
Το συνέδριο του 2017 θα εστιάσει στη διαδικασία έξυπνης 3D ανακατασκευής,
μοντελοποίησης, πρόσβασης και κατανόησης του εικονικού περιβάλλοντος από
πολλαπλές πηγές δεδομένων.
Η θεματολογία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:
- Δεδομένα από πολλαπλές πηγές και συστήματα πολλαπλών αισθητήρων
- Αισθητήρες χαμηλού κόστους και αλγόριθμοι ανοιχτού κώδικα για επίγεια
μοντελοποίηση
- Αυτοματισμοί στην συσχέτιση δεδομένων
- Συνταύτιση εικόνας και 3D ανακατασκευή
- Ανάλυση και επεξεργασία νεφών σημείων
- 4D μοντελοποίηση
- Διαδικαστική μοντελοποίηση και BIM
- Απαιτήσεις ακρίβειας και αξιολόγηση 3D ανακατασκευών
- Υποβρύχιες αποτυπώσεις
- Εικονική και επαυξημένη πραγματικότητα εφαρμοσμένη στην οπτικοποίηση
και συντήρηση σύνθετων αρχιτεκτονικών και πολιτιστικής κληρονομιάς
Στο συνέδριο θα γίνουν προφορικές παρουσιάσεις, αναρτημένες ανακοινώσεις
(poster) και πρακτικές επιδείξεις.

Κατά γενική ομολογία όλων των συμμετεχόντων, υπήρξε μία ιδιαίτερα
επιτυχημένη διοργάνωση, επιστημονικά, οργανωτικά και κοινωνικά,
με υψηλό επίπεδο εργασιών, απροβλημάτιστη διεξαγωγή κι εξαιρετική
φιλοξενία των επισκεπτών. Το επόμενο Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί
στη Μελβούρνη της Αυστραλίας το 2017.
Πολλές ευχαριστίες αρμόζουν στην Οργανωτική Επιτροπή του
ΕΜΠ, στους διεθνείς συνδιοργανωτές, στους χορηγούς και στη
γραμματειακή υποστήριξη του Συνεδρίου, όπως φυσικά και σε όλους
τους συγγραφείς, κριτές και συμμετέχοντες.
Τάσος Λαμπρόπουλος, Δρ. ΑΤΜ, ΕΔΙΠ ΕΜΠ
Οργανωτική Επιτροπή Joint 3D Athens Conference 2016
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Κόστος συμμετοχής:
Το κόστος συμμετοχής περιλαμβάνει την παρακολούθηση των συνεδριάσεων,
πρακτικά, γεύματα, διαλείμματα καφέ και το δείπνο του συνεδρίου.
EARLY (προ της 22/01/2017): Φοιτητικό: 170 €, Κανονικό: 200 €
LATE (μετά την 23/01/2017 και πριν την 24/02.2017): Φοιτητικό: 220 €,
Κανονικό: 250 €
ON-SITE: Φοιτητικό: 270 €, Κανονικό: 300 €
Προσκεκλημένοι Ομιλητές:
- Daniel Girardeau-Montaut (The CloudCompare Project): «Cloudcompare:
origin, developments, successful stories, future»
- Andreas Nüchter (University of Wurzburg, Germany): «Efficient 3D Point
Cloud Processing with 3DTK - The 3D Toolkit»
- Βάσω Ελευθερίου, ΥΣΜΑ. Τα έργα αναστήλωσης της Ακρόπολης
Η Οργανωτική Επιτροπή

Νέα νομοθετήματα που άπτονται
του ενδιαφέροντος του ΑΤΜ
Μπήκε ο χειμώνας βαρύς και απότομος. Ο νέος νόμος των αυθαιρέτων δεν κυκλοφόρησε τελικά με αποτέλεσμα να είναι σε ισχύ
ακόμη ο παλαιός. Παρά τις επαγγελματικές αντιξοότητες, μεγάλο το πλήθος νομοθετημάτων και εγκυκλίων που κυκλοφορούν.
Ένταση εργασίας επίσης παρατηρείται στη σύνταξη του Εθνικού
Κτηματολογίου, με άλλες περιοχές να συλλέγουν δηλώσεις, άλλες
να αναρτούν στοιχεία και άλλες να υπάγονται στο καθεστώς των
λειτουργούντων Κτηματολογικών Γραφείων. Αναλυτικά τα νομοθετήματα τα οποία προσπαθήσαμε να παρουσιάσουμε με χρονολογική σειρά, είναι τα παρακάτω:
➤ Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3232/Β/710-2016 η κοινή υπουργική απόφαση
για την 4μηνη παράταση του Ν.4178, όπως αναμενόταν. Η υπ’ αριθμόν
οικ. 47926 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Αναπληρωτή ΠΕΝ με τίτλο «Παράταση προθεσμίας υπαγωγής
στο Ν.4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄/174) και τροποποίηση της
αριθμ. 2254/30-9-2013 απόφασης Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής
των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο άρθρο 24 του
Ν.4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό
Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 174/Α΄) (ΦΕΚ Β΄/2184), όπως ισχύει
προβλέπει ότι η προθεσμία υπαγωγής στις διατάξεις του Ν. 4178/2013
«Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και
άλλες διατάξεις» (Α΄/174), για τις κατηγορίες 1, 2, 4 και 5 του άρθρου
9 του Ν.4178/2013 παρατείνεται για τέσσερις (4) μήνες από τη λήξη της
προβλεπόμενης στο άρθρο 28 του Ν.4178/2013 προθεσμίας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, δηλαδή λήγει την 8η-2-2017 με την πάροδο συνολικά
σαράντα δύο (42) μηνών από τη δημοσίευση του Ν.4178/2013
➤ Κυκλοφόρησε η 2203/ΑΤΚΕ/0007833ΕΞ/19.9.2016 εγκύκλιος του
υπουργείου Οικονομικών, με την οποία δίνονται οι κατωτέρω διευκρινίσεις
όσον αφορά την επιβολή συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ σε ακίνητα που
απαλλάσσονται από τον κύριο ΕΝΦΙΑ περ. α παρ. 2 άρθρου 3 του
Ν.4223/2013:
Έτσι, στην περίπτωση α’ της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του
Ν.4223/2013 ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ (κύριο και συμπληρωματικό) και τα δικαιώματα στα ακίνητα για τα
οποία υφίσταται απαγόρευση οποιασδήποτε χρήσης, σύμφωνα με τον
ισχύοντα πολεοδομικό σχεδιασμό, ιδίως ρυμοτομικό βάρος, ρυμοτομική
απαλλοτρίωση, δέσμευση ακινήτου για κοινωφελή ή κοινόχρηστο σκοπό
ή για λόγους προστασίας μνημείων και αρχαιοτήτων, ιδίως αρχαιολογική
δέσμευση για ανασκαφές, κήρυξη αρχαιολογικού χώρου, καθώς και για
λόγους προστασίας του περιβάλλοντος, που έχει επιβληθεί από φορείς της
Γενικής Κυβέρνησης, αποκλειστικά κατά το μέρος για το οποίο υφίσταται
η ως άνω απαγόρευση.
Σχετική και σε ισχύ ακόμη είναι και η ΠΟΛ. 1248/2-12-2014, σύμφωνα με
την οποία για τη χορήγηση των απαλλαγών ή μειώσεων που προβλέπονται
στην ως άνω περίπτωση απαιτείται βεβαίωση από την αρμόδια δημόσια ή
διοικητική αρχή, με την οποία αποδεικνύεται ότι υφίσταται μερική ή ολική
απαγόρευση χρήσης του ακινήτου.
➤ Τρία προγράμματα του ΕΣΠΑ για την ενίσχυση της μεταποίησης
συνολικού προϋπολογισμού 234 εκατ. ευρώ εγκρίθηκαν από την Επιτροπή
Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητας - Επιχειρηματικότητα - Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ). Τα κύρια χαρακτηριστι-

• Το πρώτο Πρόγραμμα με τίτλο «Ενίσχυση Αλυσίδων Προστιθέμενης Αξίας», προϋπολογισμού 80 εκατ. ευρώ (δημόσια δαπάνη 32 εκατ. ευρώ),
απευθύνεται σε υφιστάμενες Μικρομεσαίες κυρίως Επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στους εννέα τομείς προτεραιότητας της οικονομίας (Αγροδιατροφή - Βιομηχανία Τροφίμων, Τουρισμός, Πολιτιστικές
& Δημιουργικές Βιομηχανίες, Υλικά - Κατασκευές, Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών, Ενέργεια, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Περιβάλλον,
Υγεία) με έμφαση σε επιχειρήσεις της μεταποιητικής δραστηριότητας.
Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει τη χρηματοδότηση σχεδίων ανάπτυξης
συνεργατικών σχηματισμών με τη μορφή κάθετων, ή και οριζόντιων
διασυνδέσεων μεταξύ επιχειρήσεων προκειμένου να επιτυγχάνονται οικονομίες κλίμακας και κοινοί στόχοι (π.χ. διείσδυση σε νέες αγορές).
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κά των νέων προγραμμάτων έχουν ως εξής:

• Το δεύτερο πρόγραμμα «Εξωστρέφεια - Διεθνοποίηση ΜμΕ», προϋπολογισμού 100 εκατ. ευρώ (δημόσια δαπάνη 50 εκατ. ευρώ) αποσκοπεί
στην ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας νέων και υφιστάμενων κυρίως μεταποιητικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, ως βασικής
επιλογής για την αναβάθμιση της παραγωγικής βάσης της χώρας. Μέσω
του προγράμματος θα επιτευχθεί αύξηση της εξωστρεφούς επιχειρηματικής δραστηριότητας και της προβολής των ελληνικών επιχειρήσεων
και των προϊόντων τους στις διεθνείς αγορές.
• Το τρίτο πρόγραμμα «Αξιοποίηση Επιχειρηματικής Εμπειρίας - Επιχειρηματική Επανεκκίνηση», προϋπολογισμού 54 εκατ. ευρώ (δημόσια δαπάνη 35 εκατ. ευρώ) έχει ταυτόχρονα με τον αναπτυξιακό του σκοπό και
μια ισχυρή κοινωνική διάσταση καθώς αφορά στην ίδρυση νέων επιχειρήσεων από ανέργους ηλικίας άνω των 45 ετών. Το πρόγραμμα αυτό θα
παρέχει ένα πλαίσιο νέων επιχειρηματικών ευκαιριών σε άνεργους που
στο παρελθόν είχαν αναπτύξει επιχειρηματική δραστηριότητα ή διαθέτουν σημαντική επαγγελματική εμπειρία για να το πράξουν προκειμένου
να συμβάλλει στην επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.
Σχετική με το θέμα αυτό είναι και η απόφαση με αριθμό 110427/
ΕΥΘΥ/1020/2016 του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού Αλέξη Χαρίτση με θέμα «Τροποποίηση και αντικατάσταση της
υπ’ αριθ. 81986/ ΕΥΘΥ712/31.07.2015 υπουργικής απόφασης
«εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα
του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από αρχές
διαχείρισης και ενδιάμεσους φορείς - διαδικασία ενστάσεων επί
των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων». Η απόφαση αυτή δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3521 β/1-11-16.
➤ Αντίστοιχα, παρατάθηκε, μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2016, η ημερομηνία ολοκλήρωσης των δράσεων του Ταμείου Επιχειρηματικότητας
(ΤΕΠΙΧ) που διαχειρίζεται το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ), σύμφωνα με απόφαση του υπουργείου Οικονομίας. Η
παράταση δόθηκε, λαμβάνοντας υπόψη την περαιτέρω ανάγκη υποστήριξης της ρευστότητας της αγοράς, καθώς και το αυξημένο ενδιαφέρον από
τις επιχειρήσεις για χρηματοδότηση με ευνοϊκούς όρους. Συγκεκριμένα, η
παράταση αφορά στις Δράσεις Επιχειρηματική Επανεκκίνηση, Νησιωτική
Τουριστική Επιχειρηματικότητα και Ταμείο Εγγυοδοσίας ΤΕΠΙΧ. Η παράταση ολοκλήρωσης των δράσεων συνεπάγεται την αντίστοιχη παράταση
της παραλαβής των αιτήσεων επιχειρήσεων από τις τράπεζες για περίπου
ακόμη ένα τρίμηνο. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να επικοινωνούν με την ΕΤΕΑΝ ΑΕ ή να επισκέπτονται
τα καταστήματα των συνεργαζόμενων τραπεζών.
➤ Εκδόθηκε η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ),
σύμφωνα με την οποία δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για τη δημιουργία
υδατοδρομίου στο Ηράκλειο της Κρήτης. Όπως υπενθυμίζει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, οι δώδεκα εγκριθείσες περιβαλλοντικές
άδειες που έχουν υπογραφεί μέχρι σήμερα, εκτός αυτής του Ηρακλείου,
αφορούν τη δημιουργία υδατοδρομίων για τις περιοχές: Αγία Μαρίνα
Γραμματικού, Αλόννησος, Βόλος, Θεσσαλονίκη, Παξοί, Πάτμος, Πάτρα,
Ρέθυμνο, Σκόπελος, Σκύρος και Τήνος, ενώ πρόκειται να ολοκληρωθεί στο
εγγύς μέλλον η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης υδατοδρομίου
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για την περιοχή του Λαυρίου, ώστε να ξεκινήσει η λειτουργία του το συντομότερο δυνατό. Σήμερα, πλήρως αδειοδοτημένα είναι τα υδατοδρόμια
της Κέρκυρας και των Παξών.
➤ Την παράταση για άλλους δύο μήνες, έως την 31η Δεκεμβρίου 2016,
του ευνοϊκού προγράμματος διακανονισμού των ληξιπρόθεσμων
οφειλών προς τη ΔΕΗ σε 36 δόσεις χωρίς προκαταβολή αποφάσισε το
ΔΣ της Επιχείρησης. Ουσιαστικά, παρατείνεται η ισχύς του συνολικού προγράμματος διακανονισμού. Επίσης, Μέχρι την Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου
2016 παρατείνεται η εφαρμογή του Προγράμματος Ευνοϊκής Ρύθμισης
Οφειλών της ΕΥΔΑΠ, το οποίο έληγε 31 Οκτωβρίου.
➤ Η παράταση των εισφορών του ΤΣΜΕΔΕ είναι άνευ προσαυξήσεων εκπροθέσμου και με παράλληλη διατήρηση των διακανονισμών,
της ασφαλιστικής ικανότητας και ενημερότητας των υπόχρεων. Η παράταση των ασφαλιστικών μας εισφορών ισχύει μέχρι 31-12-2016.
➤ Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ ο Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος
2016 (ΚΤΣ-2016), ΦΕΚ 1561 Β/2-6-16. Ο Κανονισμός έχει υποχρεωτική
εφαρμογή τόσο στα Δημόσια όσο και στα ιδιωτικά έργα και ισχύει από
02-12-2016. Με την ίδια εγκύκλιο, δίδεται διαφορετική χρονική ισχύς σε
συγκεκριμένες παραγράφους του Κανονισμού.
➤ Τo προσχέδιο Επιχειρησιακού Στρατηγικού Σχεδίου Βιώσιμης
Αστικής Ανάπτυξης (ΕΣΣΒΑΑ) Γρεβενών, με τίτλο “ΓΡΕΒΕΝΑ 2020”,
ενέκρινε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Το προσχέδιο περιλαμβάνει δράσεις
που στοχεύουν στην ανάδειξη των Γρεβενών ως εξαιρετικού τουριστικού
προορισμού, με την αξιοποίηση των φυσικών και πολιτιστικών πλεονεκτημάτων της περιοχής. Συμπεριλαμβάνονται δράσεις που αφορούν την
προώθηση της τοπικής γαστρονομίας και ειδικά του μανιταριού, καθώς και
των τοπικών αγροκτηνοτροφικών προϊόντων, με παράλληλη ενδυνάμωση
της επιχειρηματικότητας. Επιπλέον, προβλέπονται αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων στην παραποτάμια περιοχή της πόλης, έργα εξοικονόμησης
ενέργειας σε δημοτικά κτήρια και δράσεις ενίσχυσης ευάλωτων κοινωνικών
ομάδων με γνώμονα τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.
➤ Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3585/Β/4-11-2016 η απόφαση του υπουργού
και του αναπληρωτή υπουργού ΠΕΝ υπ’ αριθμόν 51060/2016 με θέμα
«Περαίωση της διαδικασίας κτηματογράφησης- Καταχώριση των
πρώτων εγγραφών στα κτηματολογικά βιβλία - Ορισμός της ημερομηνίας για την έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου: α) στο Δήμο Κηφισιάς
του νομού Αττικής, νυν δημοτική ενότητα Κηφισιάς του Δήμου Κηφισιάς
της περιφερειακής ενότητας Βορείου τομέα Αθηνών της περιφέρειας Αττικής, β) στο Δήμο Νέας Πεντέλης του νομού Αττικής, νυν δημοτική ενότητα Νέας Πεντέλης του Δήμου Πεντέλης της περιφερειακής ενότητας Βορείου τομέα Αθηνών της περιφέρειας Αττικής, γ) στο Δήμο Πεντέλης του
νομού Αττικής, νυν δημοτική ενότητα Πεντέλης του Δήμου Πεντέλης της
περιφερειακής ενότητας Βορείου τομέα Αθηνών της περιφέρειας Αττικής,
δ) στο Δήμο Δροσιάς του νομού Αττικής, νυν δημοτική ενότητα Δροσιάς
του Δήμου Διονύσου της περιφερειακής ενότητας Ανατολικής Αττικής της
περιφέρειας Αττικής και ε) στο Δήμο Παλλήνης του νομού Αττικής, νυν
δημοτική ενότητα Παλλήνης του Δήμου Παλλήνης της περιφερειακής ενότητας Ανατολικής Αττικής της περιφέρειας Αττικής». Υπενθυμίζεται ότι οι
δικαιούχοι ακίνητης περιουσίας στους ανωτέρω Ο.Τ.Α. στο εξής για όλες τις
συναλλαγές τους θα απευθύνονται στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο
αντί για το Υποθηκοφυλακείο, του οποίου, όλα τα στοιχεία επέχουν πλέον
θέση αρχείου. Μέσα σε προθεσμία επτά (7) ετών, οι δικαιούχοι εγγραπτέων δικαιωμάτων κάτοικοι εσωτερικού, κάτοικοι εξωτερικού και το Ελληνικό
Δημόσιο, μπορούν να διορθώσουν τις αρχικές εγγραφές σε ακίνητα της
περιοχής αυτής για μη δηλωθέντα δικαιώματα κατά την κτηματογράφηση
ή άλλα σφάλματα. Υπενθυμίζεται ότι η επταετία ισχύει από τη δημοσίευση
στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την έναρξη της λειτουργίας του Κτηματολογίου.
Μετά το πέρας της προθεσμίας οι εγγραφές στο Κτηματολόγιο γίνονται
οριστικές και παράγουν αμάχητο τεκμήριο υπέρ των εγγεγραμμένων στο
Κτηματολόγιο, δηλαδή αποκλείεται οποιαδήποτε μεταβολή του περιεχομένου τους. Για την εν λόγω περιοχή οι δικαιούχοι ένα μήνα μετά από την
έναρξη λειτουργίας του γραφείου μπορούν να ελέγξουν τα στοιχεία της
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εγγραφής τους (ακίνητο, δικαίωμα, τίτλο κτήσης) μέσα από την εφαρμογή
«Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες - Τελικά Στοιχεία Κτηματογράφησης - Αρχικές
Εγγραφές» στην ιστοσελίδα της ΕΚΧΑ Α.Ε. (www.ktimatologio.gr). Οι ίδιες
διαδικασίες ισχύουν σε όλες τις περιοχές όπου έχει περαιωθεί η διαδικασία
της κτηματογράφησης και έχουν αρχίσει να ισχύουν οι πρώτες εγγραφές.
➤ Η 7μελής σύνθεση του Β’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας με τις υπ’ αριθμ. 2334-2337/2016 αποφάσεις της και με πρόεδρο την
αντιπρόεδρο Μαίρη Σαρπ, έκρινε παράνομο τον τρόπο προσδιορισμού
των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων και τον ΕΝΦΙΑ σε 4 περιοχές της χώρας, όπως μετέδωσε το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Πρόκειται για τη Φιλοθέη, το Ψυχικό και τον Νέο Βουτζά στην Αττική, καθώς και για
τους Δελφούς, οι αντικειμενικές αξίες και ο ΕΝΦΙΑ των οποίων κρίθηκαν
μη νόμιμα, από την 8η Ιουνίου του 2016 και εντεύθεν, δηλαδή από την
ημέρα συζήτησης των υποθέσεων στο ακροατήριο της 7μελούς σύνθεσης
του Β’ Τμήματος του ΣτΕ. Το ΣτΕ ακύρωσε τη σχετική υπουργική απόφαση
καθορισμού των αντικειμενικών αξιών κατά το σκέλος εκείνο μόνο που
αφορά τις 4 εν λόγω περιοχές (σε αυτές μόνο τις περιοχές είχαν ακίνητα
οι προσφεύγοντες στο ΣτΕ και όχι για την υπόλοιπη Ελλάδα), καθώς ο
προσδιορισμός έγινε οριζόντια και «συλλήβδην για όλες τις ζώνες ορισμένης περιφέρειας».
➤ Στο νομοσχέδιο του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών «Ενσωμάτωση στην Ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/94/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2014 για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, απλοποίηση διαδικασίας αδειοδότησης και άλλες διατάξεις πρατηρίων παροχής καυσίμων και ενέργειας,
και λοιπές διατάξεις», με το άρθρο 29, επανακαθορίζονται οι όροι για
την άσκηση του επαγγέλματος του Διπλωματούχου Μηχανικού
και διευρύνονται οι ειδικότητες στις οποίες εντάσσονται τα μέλη
του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ). Η τελική διάταξη του
νομοσχεδίου, όπως ψηφίστηκε από τη Βουλή, (άρθρο 29 Ρύθμιση επαγγέλματος μηχανικού) τροποποιεί τον Ν.4254/2014 (Α’ 85): «Ρυθμίσεις για
το επάγγελμα του πολιτικού μηχανικού, αρχιτέκτονος και τοπογράφου».
Για το θέμα των επαγγελματικών δικαιωμάτων, όπως γνωρίζουν οι συνάδελφοι, σε κάθε τεύχος του δελτίου υπάρχει εκτεταμένη ανάλυση, παρά
το γεγονός ότι δεν διαφαίνεται «φως στην άκρη του τούνελ». Ο σχετικός
νόμος 4439/2016 δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ τεύχος Α΄, αρ. φύλλου 222, 30
Νοεμβρίου 2016.
➤ Η βουλή υπερψήφισε το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομίας και
Ανάπτυξης «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις» που εισηγήθηκε και υποστήριξε ο
Αναπληρωτής Υπουργός Αλέξης Χαρίτσης. Προηγήθηκε η υπερψήφιση του
νομοσχεδίου «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις».
➤ Το τελευταίο θέμα αφορά μέρος των συναδέλφων: τους συνταξιούχους. Έτσι, με απόφαση του Υπουργείου Εργασίας, θεσπίζεται ανώτατο όριο καταβολής της σύνταξης. Σύμφωνα με την εγκύκλιο, που
εκδόθηκε σε εφαρμογή του νέου ασφαλιστικού νόμου (Ν.4387/2016),
μέχρι την 31.12.2018, το καταβαλλόμενο ποσό κάθε ατομικής μηνιαίας
σύνταξης των προσώπων που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 13 του
Ν.4387/2016, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 2.000 ευρώ, ενώ,
όπως διευκρινίζεται στην εγκύκλιο, η καταβολή του ποσού που υπερβαίνει
τα 2.000 ευρώ, αναστέλλεται, μέχρι και την 31-12-2018. Παράλληλα, η
εγκύκλιος ορίζει ότι, στις περιπτώσεις που συνταξιούχος δικαιούται δύο ή
περισσότερες συντάξεις από οποιαδήποτε αιτία από το Δημόσιο, ΝΠΔΔ ή
οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένης της ειδικής προσαύξησης που χορηγεί το ΤΣΜΕΔΕ,
προσαύξησης μονοσυνταξιούχων ΤΣΑΥ, της προσυνταξιοδοτικής παροχής
που καταβάλλεται από το ΕΤΑΤ και το ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ), καθώς και των
λοιπών παροχών του ΕΤΑΤ, το άθροισμα του καθαρού ποσού δεν μπορεί
να υπερβαίνει τις 3.000 ευρώ. Σημειώνεται ότι αυτές οι διατάξεις έχουν
εφαρμογή από 01-06-2016. Οι συνταξιούχοι συνάδελφοι μπορούν να ανατρέξουν στην εγκύκλιο ώστε να υπολογίσουν, σύμφωνα με το κλιμάκιο
που ανήκουν, το ποσό της σύνταξης που δικαιούνται.
Eπιμέλεια: Ευάγγελος Στεφανής, ΑΤΜ
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Απόψεις

πογράφου αφ’ ετέρου.
Τα παραπάνω αποτελούν την ιδεατή κατάσταση και τον τρόπο που εξασκείται η φωτοερμηνεία σε ορισμένα προηγμένα κράτη.

H φωτοερμηνεία
και οι δασολόγοι

Στην Ελλάδα όλοι τα κάνουν όλα. Αρκεί κάποιος να έχει παραδώσει αεροφωτογραφίες σε πολίτες σαν υπάλληλος πχ της ΓΥΣ για να δηλώνει φωτοερμηνευτής.

του Γιάννη Γιαννίρη
ΑΤΜ και MSc Φωτογραμμετρίας

Η

φωτοερμηνεία είναι μια έννοια παρεξηγημένη στον Ελλαδικό
χώρο. Η παρεξήγηση οφείλεται στην κατάχρηση του όρου για
απλές περιπτώσεις αναγνώρισης διαφόρων αντικειμένων φυσικών ή ανθρωπογενών σε παλαιές κυρίως αεροφωτογραφίες. Η
φωτοερμηνεία όμως είναι κάτι πολύ πιο πολύπλοκο από την απλή αναγνώριση αντικειμένων.

Τα τελευταία μάλιστα χρόνια που η ανάγκη αναγνώρισης αυθαιρέτων σε
αεροφωτογραφίες δημιούργησε μια μεγάλη αγορά, όλοι (ακόμα και οι ιδιοκτήτες) εμφανίζονται ικανοί να αναγνωρίσουν κτίσματα σε παλαιές αεροφωτογραφίες.
Οι δασολόγοι, που στάθηκαν αφορμή για το σημείωμα αυτό, έχουν σαν
αναφορά για τα δικαιώματά τους το Προεδρικό Διάταγμα 344 (ΦΕΚ 297/2912-200). Μερικοί παρερμηνεύοντας το διάταγμα αυτό συντάσσουν «φωτοερμηνείες» ακόμα και για κτίσματα και μάντρες σε περιοχές εντός σχεδίου.
Ας δούμε όμως τι λέει το διάταγμα αυτό. Στο κεφάλαιο 3 που αφορά τις
επαγγελματικές δραστηριότητες των δασολόγων, άρθρο 10 ιστ) αναφέρεται επί λέξει:

«ιστ) Στη σύνταξη των δασικών χαρτών, σύνταξη μεΗ φωτοερμηνεία
λετών φωτοερμηνείας και τηλεπισκόπησης, καθώς
Κατ’ αρχήν όπως λέει και η λέξη, φωτοερμηνεία είναι
χρησιμοποιείται
και στη χρησιμοποίηση Γεωγραφικών Συστημάτων
η ερμηνεία φωτογραφιών και κυρίως αεροφωτογραφιών
Πληροφοριών (GIS) για τον χαρακτηρισμό, διαχείρι(συμπεριλαμβανομένων και των δορυφορικών εικόνων).
για να βγουν συμπεράσματα
ση και αξιοποίηση εκτάσεων δασικού ενδιαφέροντος
Όμως η ερμηνεία αυτή είναι διαφορετική ανάλογα με το
για μεγάλες εκτάσεις
για επιστημονικούς, διοικητικούς, δικαστικούς, κτημασκοπό και τις γνώσεις του φωτοερμηνευτή. Άλλα στοιχωρίς να χρειάζεται
τολογικούς ή άλλους σκοπούς.»
χεία αξιοποιεί και ερμηνεύει ο γεωλόγος, άλλα ο εδαφολόγος, άλλα ο δασολόγος και άλλα ο τοπογράφος. Η φωο μελετητής να επισκεφτεί
τοερμηνεία χρησιμοποιείται για να βγουν συμπεράσματα
Από το άρθρο αυτό προκύπτει σαφώς πως ό,τι κάόλα τα σημεία της έκτασης
για μεγάλες εκτάσεις χωρίς να χρειάζεται ο μελετητής να
νουν το κάνουν για εκτάσεις δασικού ενδιαφέροεπισκεφτεί όλα τα σημεία της έκτασης. Αρκεί να βγάλει
ντος δηλαδή για δάση, χορτολιβαδικές εκτάσεις και
συμπέρασμα δειγματοληπτικά σε ορισμένα σημεία και κατόπιν αποδίδει τα
ίσως για κάποιες κορυφές βουνών με βράχια απείρου κάλους. Είναι προφαίδια στοιχεία σε όλες τις περιοχές των αεροφωτογραφιών που παρουσιάνές ότι δεν ασχολούνται με γεωργικές εκτάσεις, με εντός σχεδίου περιοχές
ζουν τα ίδια χαρακτηριστικά με τα δείγματά του.
και με κτίσματα εκτός αν είναι δασικού ενδιαφέροντος όπως παρατηρητή-

⎨

Όταν όμως φτάνει η στιγμή τα συμπεράσματα να αποτυπωθούν σε χάρτη εκεί είναι απαραίτητη η συνεισφορά του τοπογράφου που πρέπει να
παράσχει το κατάλληλο γεωμετρικό υπόβαθρο πάνω στο οποίο θα αποτυπωθούν γεωμετρικά οι γραμμές που χωρίζουν τις διάφορες κατηγορίες. Το
σωστό λοιπόν προϊόν οποιουδήποτε φωτοερμηνευτικό χάρτη είναι προϊόν
συνεργασίας του φωτοερμηνευτή (για την ποιοτική πληροφορία) με τον
τοπογράφο (για τη γεωμετρική πληροφορία). Υπάρχει μια περίπτωση όπως
πχ στη φωτογραμμετρική απόδοση που και οι δύο ιδιότητες της φωτοερμηνείας και της γεωμετρίας ενυπάρχουν στον τοπογράφο που αποδίδει τις λεπτομέρειες. Όμως για όλες τις άλλες περιπτώσεις χρειάζεται η
διεπιστημονική συνεργασία δύο τουλάχιστον επιστημονικών κλάδων του
φωτοερμηνευτή εδαφολόγου, γεωλόγου, δασολόγου αφ’ ενός και του το-
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ρια πυρκαγιών κλπ.

Η παράγραφος αυτή έχει όμως ένα κενό. Όπως είναι διατυπωμένη δίνει
τη σύνταξη δασικών χαρτών, τη σύνταξη μελετών φωτοερμηνείας και τη
χρήση GIS στους δασολόγους (για εκτάσεις δασικού ενδιαφέροντος) χωρίς
να αναφέρει τη απαραίτητη συνεργασία του τοπογράφου για την υλοποίηση των γεωμετρικών στοιχείων. Όταν περνούσε το νομοσχέδιο αυτό είχε
αντιδράσει η Φωτογραμμετρική Εταιρεία Ελλάδος, αλλά τελικά πέρασε ο
νόμος όπως εμφανίζεται παραπάνω. Με αυτή τη διατύπωση του νόμου
δασολόγοι αγόρασαν φωτογραμμετρικά λογισμικά και επιδίδονται στη σύνταξη χαρτών χωρίς ο κλάδος να αντιδρά. Μένει στο μέλλον να ξαναμπεί
στην ατζέντα του Συλλόγου η διόρθωση αυτής της παρατυπίας.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΗ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ - ΣμηΕΑ

Αναγκαία η Ασφάλιση
και βάσει νόμου

Τ

του Γιώργου Κουτίνα (*)

α διάφορα “Συστήματα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών-ΣμηΕΑ”
(γνωστά ως drones) που, τα τελευταία χρόνια, γνωρίζουν ποικίλες
εμπορικές ή και ψυχαγωγικές χρήσεις, απασχόλησαν έντονα Νομικούς και Αρχές για την απαραίτητη θέσπιση ρυθμίσεων και ελέγχων,
εις τρόπον ώστε οι όποιες χρήσεις τους να είναι σύννομες και αποδεκτές από
το κοινωνικό σύνολο σε ότι αφορά θέματα Αστικής Ευθύνης, η οποία αντικειμενικά υπάρχει και βαραίνει τον κάθε χρήστη Drone.
Στην Ευρώπη, υπάρχουν ιδιαίτερα αυστηροί κανόνες σε ότι αφορά ζητήματα ασφάλειας και προστασίας του κοινού από τη χρήση των drones. Στη
χώρα μας, με το ΦΕΚ 3152/30.09.2016, θεσπίσθηκε ο Κανονισμός για τα
Drones, στο πνεύμα του Ευρωπαϊκού Κανονισμού Αεροπλοΐας. Σύμφωνα με
τον Κανονισμό, υπάρχουν τρεις κατηγορίες drone: «Ανοικτής» «Ειδικής» και
«Πιστοποιημένης» των οποίων οι Εκμεταλλευόμενοι Ιδιοκτήτες/Χρήστες θα
πρέπει να εγγράφονται σε ειδικό Μητρώο ηλεκτρονικά τηρούμενο από την
ΥΠΑ. Μια σημαντική παράμετρος του κανονισμού είναι η απαίτηση για ασφαλιστική κάλυψη Αστικής Ευθύνης τόσο για τα «Ανοικτής» κατηγορίας drones,
σε περίπτωση επαγγελματικής χρήσης όσο και για αυτά της «Ειδικής» και της
«Πιστοποιημένης» κατηγορίας. Ειδικότερα, στο Άρθρο 14 του Κανονισμού,
αναφέρεται πως ο Εκμεταλλευόμενος Ιδιοκτήτης/ Χειριστής drone οφείλει να
ασφαλίζεται έναντι υλικών ζημιών Τρίτων έως 150.000€ και για σωματικές
βλάβες Τρίτων έως 1.000.000€. Τα όρια αυτά ίσως φαίνονται υπερβολικά
για τους περισσότερους. Είναι όμως τα ελάχιστα που ισχύουν διεθνώς αφού
η ασφάλιση Drone, εντάσσεται στον διεθνοποιημένο κλάδο Ασφαλίσεων Αεροπλοΐας.
Η Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης, δεν πρέπει να είναι απλά για “τον τύπο” επειδή

ο νόμος υποχρεώνει. Πρέπει να γίνει για την ουσία και να μπορεί να αποζημιώνει άμεσα χωρίς μακρόχρονη και “ψυχοφθόρο” δικαστική διαδικασία. Προς
τούτο, χρειάζεται προσέγγιση της ευρύτερης ασφαλιστικής αγοράς από έμπειρο Ασφαλιστικό Σύμβουλο με εξειδικευμένη τεχνογνωσία και κύρος, ώστε να
διασφαλιστεί η αξιόπιστη κάλυψη με κάποιο λογικό κόστος.
Η υποχρεωτική απαίτηση για ασφαλιστική κάλυψη, θεσπίσθηκε όχι μόνο για
να μπορεί να υπάρχει άμεση αποζημίωση από κάποια Ασφαλιστική Εταιρεία
σε περίπτωση ζημιογόνου συμβάντος αλλά και να λειτουργήσει ως τρόπο καταχώρησης - ελέγχου της ταυτότητας των Ιδιοκτητών/Χρηστών Drones αλλά
και ως έμμεσος μηχανισμός φορολόγησης της νέας ανερχόμενης επιχειρηματικής αγοράς των Drones (στην Ελλάδα τα ασφάλιστρα επιβαρύνονται με
φόρο 15%).
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και με βάση σχετική έρευνα της ευρύτερης
ασφαλιστικής αγοράς, επισημαίνεται πως η συγκεκριμένη ασφάλιση δεν είναι
εύκολο να προσομοιωθεί, όπως ορισμένοι νομίζουν, με την Ασφάλιση Αστικής
Ευθύνης Αυτοκινήτου.
Παράλληλα με την κάλυψη της Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων, είναι απαραίτητη και η ασφαλιστική κάλυψη του drone καθώς και του παρελκόμενου εξοπλισμού (κάμερα - ειδικό φορτίο, χειριστήριο) για τις ίδιες ζημιές ή
ακόμη και για την ολική καταστροφή/απώλεια. Γιατί όταν γίνεται λόγος για
“Μη Επανδρωμένα Εναέρια Συστήματα” για χαρτογραφήσεις ή εξειδικευμένες εμπορικές εφαρμογές εννοούμε εξειδικευμένα επιχειρηματικά εργαλεία τα
οποία κοστίζουν και όταν χρησιμοποιούνται είναι κυριολεκτικά “στον αέρα“ με
κίνδυνο να υποστούν βλάβη ή ολική απώλεια από κάποιο ανθρώπινο λάθος ή
κάποιο τυχαίο γεγονός. Και, σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, σύμφωνα με τη διεθνή
πρακτική, η σωστή και αξιόπιστη Ασφάλιση, χωρίς να κοστίζει ακριβά, είναι
ο μοναδικός τρόπος για τον συνετό Επαγγελματία να μπορεί να συνεχίσει
απρόσκοπτα την επιχειρηματική του δραστηριότητα.

______________________________________
(*) Μηχανικός ΕΜΠ & ENSPM Γαλλίας, Εμπειρογνώμων Ασφαλίσεων.
Είναι Διευθύνων Σύμβουλος της ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ- Insurance Brokers,
Ανταποκριτές Lloyd’s (www.drones-insurance.gr, info@koutinas.gr )
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ΔΙΑΧΕIΡΙΣΗ ΘΑΛAΣΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ME ΒAΣΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ
Κατερίνα Αθανασίου, Έφη Δημοπούλου, Χρήστος Καστρίσιος, Λύσανδρος Τσούλος
Το άρθρο αυτό αποτελεί τμήμα/περίληψη άρθρου που παρουσιάστηκε στο 5th International FIG 3D Cadastre Workshop,
δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του 5th International FIG 3D Cadastre Workshop, σελ. 81-104 και αναγνωρίστηκε ως άρθρο του
μήνα (Νοέμβριος 2016) από την FIG.
Τα συμφέροντα ενός παράκτιου κράτους δεν σταματούν στη διεπαφή
ξηράς-θάλασσας, αλλά επεκτείνονται και στο θαλάσσιο περιβάλλον. Ως
εκ τούτου, οι αρμοδιότητες και οι δυνατότητες των κυβερνήσεων, να
παρέχουν τις κατάλληλες υποδομές για τη διαχείριση της γης και των
πόρων, επεκτείνονται και στο θαλάσσιο χώρο, για τα διάφορα τμήματα
του οποίου υπάρχει πλήθος θεσμοθετημένων κανόνων και περιορισμών,
που εκφράζονται με κατά περίπτωση νομικά καθεστώτα σύμφωνα με το
διεθνές και εθνικό δίκαιο κάθε χώρας, τα οποία εκφράζουν τα αντίστοιχα
δικαιώματα και τις δυνατότητες χρήσης, ανάπτυξης, εκμετάλλευσης και

προστασίας του. Η προσέγγιση του ζητήματος της διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντός της, εκ μέρους της Ελλάδας, ειδικά όσον αφορά
πολιτικά συμφέροντα ή στρατηγικά οφέλη, συνιστά περιορισμένης εμβέλειας ‘’προσπάθεια’’, όπως προκύπτει κι από την οριοθέτηση της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης της, που ευρίσκεται υπό επεξεργασία εδώ
και τουλάχιστον 20 χρόνια. Καθίσταται συνεπώς ζήτημα άμεσης προτεραιότητας η οριστική ανακήρυξη και οριοθέτησή της, καθώς η Ελλάδα
θα μπορούσε να παρέχει υπολογίσιμη στήριξη στις πρωτοβουλίες του
Θαλασσιού Ευρωπαϊκού Χωροταξικού Σχεδιασμού.

Εικόνα 1: Έννομα συμφέροντα στο θαλάσσιο χώρο
Συντονισμένες διεθνείς προσπάθειες κατά την τελευταία δεκαετία έχουν
επιχειρήσει να εισαγάγουν τις έννοιες της συνοχής και της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής στη διαχείριση του θαλάσσιου χώρου, εντοπίζοντας τα μοναδικά χαρακτηριστικά του θαλάσσιου διοικητικού συστήματος, όπως η έλλειψη ορίων και η συνεχής αλλαγή των συνόρων, καθώς
και η ενιαία διαχείριση θάλασσας και ξηράς όπου αυτό είναι δυνατό. Στο
διεθνές περιβάλλον, μεταξύ άλλων, η Αυστραλία, ο Καναδάς, η Ολλανδία
και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αναπτύξει συστήματα για τη διευθέτηση
των θαλάσσιων συμφερόντων και τη βιώσιμη διαχείριση των θαλάσσιων
πόρων. Οι προσπάθειές τους αυτές βασίζονται σε πρακτικές που έχουν
υιοθετηθεί από τους τομείς του Θαλάσσιου Κτηματολογίου, των Θαλάσσιων Υποδομών Χωρικών Δεδομένων και του Θαλάσσιου Χωροταξικού
Σχεδιασμού και είναι σε διαδικασία ανάπτυξης.
Οι σημερινές ερευνητικές προσπάθειες επικεντρώνονται στην αντιστοιχία
ανάμεσα σ’ αυτές τις έννοιες και τον τρόπο που συσχετίζονται. Τα ποικίλα συστήματα θαλάσσιας διαχείρισης παρουσιάζουν τις διαφορετικές
οπτικές γωνίες των διαφόρων δικαιοδοσιών, ενώ τα εργαλεία που έχουν
αναπτυχθεί για τη διαχείριση του θαλασσιού περιβάλλοντος δείχνουν το
αυξανόμενο ερευνητικό ενδιαφέρον στον τομέα αυτόν, καθώς και την
ανάγκη θεσμικής κατοχύρωσής του.
Μέχρι στιγμής, αν και η θεωρητική δομή ενός Συστήματος Θαλάσσιας
Διαχείρισης βασίζεται στις εκάστοτε ανάγκες διαχείρισης των διαφόρων
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χωρών, οι θαλάσσιοι όροι δεν έχουν καθοριστεί με σαφήνεια. Για να
καθοριστεί ρητά ένα Σύστημα Θαλάσσιας Διαχείρισης, πρέπει να αντιμετωπιστούν θέματα όπως: ο προσδιορισμός των συμφερόντων που
εμφανίζονται στο θαλάσσιο χώρο, ο βέλτιστος τρόπος καταχώρισης
και καταγραφής τους, να καθορισθεί το θεσμικό πλαίσιο που τα διέπει
και να προσδιοριστούν και ιεραρχηθούν οι αρχές βάσει των οποίων θα
εφαρμοσθεί ο Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός. Στη διαδικασία αυτή,
είναι σημαντική η υιοθέτηση βασικής μονάδα αναφοράς του συστήματος και πώς μπορεί αυτή να οριοθετηθεί και να διαχωρισθεί σύμφωνα
με την τρισδιάστατη δομή ενός «υδροτεμαχίου», που θα μπορούσε να
συμπεριλάβει και την τέταρτη διάσταση (του χρόνου) στην καταγραφή
των θαλάσσιων Δικαιωμάτων, Περιορισμών και Υποχρεώσεων (Rights,
Restrictions and Responsibilities – RRRs).
Η απάντηση σ’ αυτά τα ερωτήματα συνιστά τη βάση πάνω στην οποία
μπορεί να ορισθεί ένα Σύστημα Θαλάσσιας Διαχείρισης. Ωστόσο, το πιο
κρίσιμο ερώτημα είναι πώς μπορούν να αξιοποιηθούν τα διεθνή πρότυπα
και οι πρακτικές του τομέα διαχείρισης γης στη διαχείριση του θαλάσσιου
περιβάλλοντος. Η παρούσα έρευνα επικεντρώνεται στην ανάπτυξη ενός
μοντέλου δεδομένων του Θαλάσσιου Κτηματολογίου που θα χρησιμεύσει
ως βάση του Συστήματος Θαλάσσιας Διαχείρισης, λαμβάνοντας υπόψη
υφιστάμενα πρότυπα.
Ανάμεσα στα υπάρχοντα πρότυπα για τη διαχείριση των έννομων συμφε-

Model, το οποίο παρέχει το πλαίσιο και τα κατάλληλα εργαλεία για να αναπτυχθούν και να τηρηθούν υδρογραφικά συναφή δεδομένα, προϊόντα και
μητρώα. Μετά την πρόταση που υπέβαλε η Geoscience Australia το 2013
για την ανάπτυξη των προδιαγραφών του προϊόντος για τα θαλάσσια όρια
και σύνορα, η Υδρογραφική Υπηρεσία του Καναδά και η η Geoscience
Australia, παρουσίασαν ένα μοντέλο για το θαλάσσιο περιβάλλον το
οποίο στηρίζεται στο LADM. Η πρόταση περιλαμβάνει την επέκταση του
S-100 για την υποστήριξη του LADM, μέσω της ανάπτυξης του μοντέλου
S-121 - Maritime Limits and Boundaries (Canadian Hydrographic Service &
Geoscience Australia, 2016).
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ρόντων στο χερσαίο χώρο, τα οποία θα μπορούσαν να σχετίζονται με το
θαλάσσιο περιβάλλον, ειδική αναφορά γίνεται στο Διεθνές πρότυπο LADM
(Land Administration Domain Model – ISO 19152), το οποίο αποτελεί το
πρώτο τυποποιημένο και εγκεκριμένο βασικό μοντέλο στον τομέα διαχείρισης της γης, θεσπίζοντας έναν αυστηρό μηχανισμό για τη διαχείριση των
νομικών Δικαιωμάτων, Περιορισμών και Υποχρεώσεων, τη χωρική τους
διάσταση και τα εμπλεκόμενα μέρη. Η εφαρμογή του προτύπου αυτού
στο θαλάσσιο χώρο φαίνεται εφικτή δεδομένου ότι το σχήμα Αντικείμενο–
Δικαίωμα–Υποκείμενο, που αποτελεί τη βάση του LADM, ισχύει και στο
θαλάσσιο περιβάλλον.
Στη μελέτη αυτή εξετάζεται επίσης το S-100 Universal Hydrographic Data

Εικόνα 2: Τρισδιάστατη φύση του υδροτεμαχίου
θαλάσσιος χώρος δεν επιτρέπει τη δημιουργία δικαιωμάτων ως προϊόν της
Η παρούσα έρευνα διερευνά το φάσμα των νόμων που υπαγορεύουν τα
ιδιωτικής πρωτοβουλίας και επιδιώκει μια κανονιστική ρύθμιση με άμεση
θαλάσσια συμφέροντα, προσδιορίζει το θαλάσσιο νομικό αντικείμενο και
συσχέτιση της δημιουργίας του δικαιώματος και της ανάγκης που επιβάλπαρέχει το νομοθετικό πλαίσιο και τα Δικαιώματα, τους Περιορισμούς και
τις Υποχρεώσεις που αφορούν στο θαλάσσιο χώρο, προκειμένου να αναλει τη δημιουργία του.
πτυχθεί ένα Σύστημα Θαλάσσιας Διαχείρισης που θα βασίζεται σε διεθνή
Επιπλέον, προτείνεται η χρήση ενός μοναδικού κωδικού αναγνώρισης του
«υδροτεμαχίου», αντίστοιχου με τον μοναδικό κωδικό αναγνώρισης του
πρότυπα.
γεωτεμαχίου (ΚΑΕΚ), καθώς και η χρήση ενός γεωδαιτικoύ συστήματος
Βασικά σημεία που θίγονται είναι: ο διαχωρισμός και η οργάνωση των
αναφοράς για την καταγραφή όλων των δραστηριοτήτων.
δικαιωμάτων ανάλογα με τη φύση τους σε κυριαρχικά, δημόσια, περιΤέλος, επισημαίνεται ότι η χρήση του μοντέλου S-121 θα αποτελέσει τη
βαλλοντικά και λειτουργικά. Η ευρύτερη έννοια των κυριαρχικών δικαιγέφυρα στη διαχείριση των δύο χώρων στεριάς και θάλασσας, καθώς ο
ωμάτων, διαγράφει τα όρια των λειτουργικών δικαιωμάτων, των δικαιωπυρήνας του μοντέλου στηρίζεται στο Διεθνές Πρότυπο LADM. Βέβαια,
μάτων δηλαδή που αναφέρονται στον τρόπο χρήσης και εκμετάλλευσης
προϋπόθεση αποτελεί η χρήση του LADM στον τομέα διαχείρισης της
του χώρου. Εν προκειμένω, αξίζει να επισημανθεί ότι προτιμάται ο όρος
Γης, και δεδομένου ότι το S-121 στηρίζεται στο LADM τεκμαίρεται ότι το
λειτουργικά, έναντι κάποιου άλλου χαρακτηρισμού (εμπράγματα, περιοINSPIRE θα μπορούσε να συμβάλλει στην ανάπτυξη του S-121, κυρίως
ρισμένα, ενοχικά) λόγω: α) της φύσης του θαλάσσιου χώρου, κυρίως ως
στη χωρική διάσταση.
αγαθού προς συναλλαγή κι όχι προς εκποίηση. Τα κυριαρχικά δικαιώματα
του κράτους στα ύδατα, μπορούν να εξομοιωθούν με μια ιδιάζουσα
μορφή κυριότητας σε σχέση με την κυριότητα επί του εδάφους (η
ιδιωτική ́ κυριότητα είναι επικρατούσα μορφή ́ ιδιοκτησίας), όπου η διαφορά έγκειται στο ότι δε θίγεται ποτέ ο πυρήνας του δικαιώματος.
Ως εκ τούτου, το κράτος έχει την εξουσία διάθεσης (προς αξιοποίηση
και εκμετάλλευση), αλλά επουδενί την εξουσία μεταβίβασης αυτού. β)
της φύσης της διάθεσης. Ο χώρος αυτός, παραχωρείται, κατά τρόπο
περιορισμένο, χωρικά, χρονικά αλλά και ως προς την έκταση του ίδιου
του δικαιώματος, με σκοπό τη χρήση και την εκμετάλλευση, οι τρόποι
των οποίων θα εξειδικευθούν κατωτέρω.
Ακόμα, κρίνεται απαραίτητη η καταγραφή των νόμων εντός του συστήματος Θαλάσσιας Διαχείρισης και όχι μόνο των Διοικητικών Πηγών, όπως υποδεικνύεται από το LADM. Λόγω της ιδιαίτερης φύσης
του νομικού καθεστώτος του θαλάσσιου χώρου και της ανάγκης οργανωμένου καθορισμού της χρήσης του, με βάση ήδη προκαθορισμένων
χωρικών αναγκών, τα δικαιώματα που μπορούν να εμφανιστούν ορίΕικόνα 3: Ορισμός του υδροτεμαχίου στο μοντέλο διαχείρισης του θαλάσσιου
ζονται κατ’ αποκλειστικό τρόπο με νόμο. Εν αντιθέσει με την ξηρά, ο
χώρου
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Το ακόλουθο κείμενο αποτελεί εκτεταμένη περίληψη της εργασίας που παρουσιάστηκε από τους συγγραφείς στο 8ο Διεπιστημονικό
Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο του Ε.Μ.Π. και του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π., με θέμα «Η Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη των Ορεινών και των
Γεωγραφικά Απομονωμένων Περιοχών», το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Μέτσοβο, στις 22-24 Σεπτεμβρίου 2016.

3D Μοντελοποίηση Παραδοσιακών Οικισμών Κεντρικού Ζαγορίου
Δ. Κιτσάκης, ΑΤΜ, Υ∆ ΕΜΠ, Ε. Τσιλιάκου, ΑΤΜ ΕΜΠ, Α. Λαμπρόπουλος, Δρ. ΑΤΜ, ΕΔΙΠ ΕΜΠ
Ε. Δημοπούλου, Δρ. ΑΤΜ, Αν.Καθ. ΕΜΠ
Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου
Τομέας Τοπογραφίας, Γνωστική Περιοχή Κτηµατολογίου
Στις ορεινές κι απομονωμένες περιοχές, η παράδοση και η αρχιτεκτονική
κληρονομιά, με την έννοια των παραδοσιακών κτηρίων, των οικιστικών συνόλων, των παραδοσιακών οικισμών, αλλά και γενικότερα των στοιχείων
του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος με ιδιαίτερη ιστορική, πολεοδομική,
αρχιτεκτονική, λαογραφική, κοινωνική και αισθητική φυσιογνωμία και αξία,
συνιστούν τα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα και δημιουργούν όρους ανάπτυξης. Η προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς αποτελεί
συνταγματική υποχρέωση της πολιτείας (άρθρο 24, παρ. 6 του Συντάγματος) και εντάσσεται σε πλαίσιο διεθνών συμβάσεων και πλέον των 40
εθνικών νομοθετικών ρυθμίσεων.
Σύμφωνα με τον Παπαπετρόπουλο (2004), παραδοσιακό είναι «κάθε ομοιογενές σύνολο αστικών ή αγροτικών κατασκευών, το οποίο λόγω του ιδιαίτερου αρχιτεκτονικού, κοινωνικού, καλλιτεχνικού ή ιστορικού ενδιαφέροντός
του είναι άξιο κρατικής προστασίας», ενώ απλούστερα από την Βικιπαίδια
«Παραδοσιακοί θεωρούνται οι οικισμοί που έχουν διατηρήσει αναλλοίωτη
την εικόνα που είχαν στο παρελθόν καθώς και τον τοπικό τους χαρακτήρα.»
Φορείς χαρακτηρισμού είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, το
Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης (πρώην Μακεδονίας
& Θράκης) και η Γενική Γραμματεία Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής. Οι
πρώτοι 400 περίπου οικισμοί χαρακτηρίστηκαν με το ΠΔ 19/10-13/11/1978
(ΦΕΚ 594/Δ/1978) και πλέον έχουν χαρακτηριστεί ως παραδοσιακοί περί
τους 1000 οικισμούς (οι 830 από το ΥΠΕΚΑ), κατανεμημένοι σε όλο τον
Ελληνικό χώρο με ιδιαίτερη πύκνωση στο νησιωτικό και ορεινό χώρο.

Το Ζαγόρι είναι ένα σύμπλεγμα-δίκτυο 46 ορεινών οικισμών στους πρόποδες της Πίνδου, βόρεια της πόλης των Ιωαννίνων, το οποίο περιβάλλεται
βόρεια από τον ποταμό Αώο και νότια από το βουνό Μιτσικέλι, καταλαμβάνοντας μία έκταση περίπου 1000 τ.χλμ. Χωρίζεται σε τρία μεγάλα τμήματα,
το Ανατολικό, το Κεντρικό και το Δυτικό Ζαγόρι, τα οποία διαφοροποιούνται
μεταξύ τους βάσει διάφορων γεωκοινωνικοοικονομικών κριτηρίων, χωρίς να
ταυτίζονται όμως με την τρέχουσα διοικητική διαίρεση του δήμου Ζαγορίου.
Σύμφωνα με τη Σταματοπούλου (1991), οι πρώτοι συγκροτημένοι οικισμοί
του Ζαγορίου αναφέρονται σε Χρυσόβουλο του 1352 μ.Χ. στη δυτική πλευρά γύρω από το Πάπιγκο, ενώ ο αριθμός τους έφτασε και τους 60 περί το
1678. Οι οικισμοί έχουν μορφή οχυρωματική, αμυντική, με πυκνή ομοιόμορφη δόμηση σε μαχαλάδες γύρω από το κέντρο του οικισμού. Αντίστοιχα, το
τυπικό σπίτι στο Ζαγόρι χτίζεται ώστε να παρέχει προστασία τόσο από τις
επιδρομές, όσο και από τα καιρικά φαινόμενα, με επιπλέον κριτήρια τη θέα,
τον ηλιασμό και την κλίση του εδάφους. Αποτελείται από δύο ή τρία επίπεδα
αναλόγως της κλίσης του εδάφους, έχει τοιχοποιία από εμφανή πέτρα χωρίς
επίχρισμα και τετράριχτη στέγη από πλάκες με την ίδια υφή και χρώμα με
την τοιχοποιία. Η τυπολογία των «αρχοντικών» σπιτιών στο Ζαγόρι διαμορφώθηκε διαχρονικά και διακρίνεται στους εξής τύπους (Σταματοπούλου,
1991): Τύπος Α ή «γιαγιά» (περί το 1650 μΧ) μικρό υπερυψωμένο ισόγειο,
Τύπος Β ή «μάνα» (1700-1750 μΧ) αποτελείται από 4 χώρους ψηλούς κι
ευρύχωρους, Τύπος Γ ή «θυγατέρα» (1800-1850 μΧ) και τελευταίος τύπος
(1870-1880 μΧ) με: κλειστό «χαγιάτι», κλειστή «κρεβάτα» και χτισμένες
καμάρες.

Εικόνα 1: Τυπική κάτοψη υπογείου (αριστερά), ισογείου (μέση), ορόφου (δεξιά) (Σταματοπούλου, 1991)

Εικόνα 2: Τυπολογία Ζαγορίτικων σπιτιών: «γιαγιά» (αριστερά), «μάνα» (μέση), «θυγατέρα» (δεξιά) (Σταματοπούλου, 1991)
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Περιοχή μελέτης της συγκεκριμένης εργασίας αποτελεί τμήμα του οικισμού
«Κήποι», ο οποίος ανήκει διοικητικά στη Δημοτική Ενότητα Τύμφης, του
Δήμου Ζαγορίου, βρίσκεται περίπου 37χλμ βόρεια των Ιωαννίνων, στο νότιο άκρο του φαραγγιού του Βίκου, σε υψόμετρο περί τα 800μ και σύμφωνα με την τελευταία απογραφή του 2011, έχει πληθυσμό 86 κατοίκους. Ο
οικισμός των Κήπων εντάσσεται στο Θεσμικό Πλαίσιο Προστασίας της Α’
Οµάδας Ζαγορίου (Π.∆. 1-11-79, ΦΕΚ 615 ∆/1979, τροπ. Π.∆. 20-6-95,
ΦΕΚ 423 ∆/1995), ενώ σύμφωνα με τη Δ/νση Εθνικού Αρχείου Μνημείων
του Υπουργείου Πολιτισμού & Τουρισμού έχουν ενταχθεί στο Διαρκή Κατάλογο Κηρυγμένων Αρχαιολογικών Χώρων και Μνημείων της Ελλάδας αρκετά
τοπόσημα του οικισμού.
Η αποτελεσματική διαχείριση των πολύπλοκων ιδιοκτησιακών σχέσεων οι
οποίες αναπτύσσονται στις σύνθετες δομές του ανθρωπογενούς κυρίως
περιβάλλοντος, προϋποθέτει την ανάπτυξη σύγχρονων συστημάτων καταγραφής, διαχείρισης και απεικόνισης της χωρικής πληροφορίας. Ένα τέτοιο
σύστημα αξιοποιεί τις δυνατότητες που παρέχει η σύγχρονη τεχνολογία για
τη συλλογή, μοντελοποίηση και διαχείριση τρισδιάστατων δεδομένων, συνιστώντας έτσι ένα εργαλείο ανάπτυξης για τη βέλτιστη αξιοποίηση του χώρου, σε εναρμόνιση με τους τεχνικούς, θεσμικούς και νομικούς κανόνες και
τις διατάξεις που ισχύουν σε κάθε περιοχή εφαρμογής του (Δημοπούλου,
2016). Σύμφωνα με τους Stoter και v. Oosterom (2006), ένα 3D Κτηματολόγιο εγγράφει και παρέχει γνώση για τα δικαιώματα και τους περιορισμούς
όχι μόνο στην επιφάνεια ενός γεωτεμαχίου, άλλα στον τρισδιάστατο χώρο,
στον οποίο εφαρμόζονται τα εμπράγματα δικαιώματα. Η σημασία ανάπτυξης τρισδιάστατου Κτηματολογίου στις ορεινές περιοχές συνδέεται με δικαιώματα, υποχρεώσεις και περιορισμούς τόσο του Ιδιωτικού όσο και του
Δημοσίου Δικαίου, οι οποίοι επιβάλλονται στα ακίνητα π.χ. για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, τη διαχείριση και προστασία των υπογείων
υδάτων, την προστασία της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής κλπ. Επιπλέον, η
διαχείριση της χωρικής πληροφορίας επηρεάζεται πλέον και από πλήθος άλλων παραγόντων όπως ο χρόνος, η ακρίβεια και το κόστος. Η ενσωμάτωση
των δεδομένων αυτών στα σύγχρονα κτηματολογικά συστήματα, οδηγεί
στην επέκταση του Κτηματολογίου, πέραν από τις τρεις διαστάσεις, συνιστώντας πολυδιάστατα (nD) κτηματολογικά συστήματα.
Με τον όρο 3D μοντελοποίηση ενός αντικειμένου εννοείται η συνολική διαδικασία η οποία περιλαμβάνει, τη συλλογή δεδομένων για τη δημιουργία
ενός τρισδιάστατου ψηφιακού μοντέλου, με δυνατότητα οπτικής διάδρασης
με αυτό μέσω του υπολογιστή (Remondino and El-Hakim, 2006). Η βιβλιογραφία διακρίνει τις ακόλουθες βασικές κατηγορίες μεθόδων τρισδιάστατης
μοντελοποίησης: Απόδοση μέσω εικόνων (Image based rendering), Μοντελοποίηση βάσει εικόνων (image based modeling), Μοντελοποίηση μέσω
σαρωτών (Range based modeling), Συνδυασμός μοντελοποίησης μέσω
σαρωτών και βάσει εικόνων, Παραμετρική/κανονιστική μοντελοποίηση

(procedural modeling). Ο όρος κανονιστική μοντελοποίηση αναφέρεται στη
δημιουργία τρισδιάστατων μοντέλων και την προσθήκη σε αυτών υφής, σε
περιβάλλον ηλεκτρονικών υπολογιστών με ανάπτυξη και χρήση συνόλων
κανόνων (Κωστή, 2014) και περιλαμβάνει ένα πλήθος τεχνικών οι οποίες
παρέχουν τη δυνατότητα αυτόματης ή ημιαυτόματης δημιουργίας τρισδιάστατων μοντέλων αντικειμένων με βάση ένα σύνολο δεδομένων εισόδου
(Smelik et al., 2014). Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της μεθόδου είναι η δυνατότητα τρισδιάστατης μοντελοποίησης πόλεων, οικισμών
και λοιπών δομημένων περιοχών με ρεαλιστικό τρόπο, σε μεγάλες κλίμακες
ακόμα και αποκλειστικά μέσω εικόνων από προσωπικό που διαθέτει σχετική
εξοικείωση με τις τεχνικές αυτές. Το λογισμικό CityEngine (ESRI) αποτελεί
ένα από τα πλέον διαδεδομένα λογισμικά κανονιστικής μοντελοποίησης που
χρησιμοποιούνται σήμερα, δομημένο σε φιλικό για το χρήστη περιβάλλον
το οποίο χρησιμοποιείται σε πλήθος εφαρμογών στην τρισδιάστατη μοντελοποίηση πόλεων, αστικού και γενικότερα δομημένου περιβάλλοντος.
Η διαδικασία τρισδιάστατης μοντελοποίησης τμήματος του οικισμού Κήποι
Ζαγορίου ξεκίνησε με τη δημιουργία του υποβάθρου (terrain) επί του οποίου δομήθηκαν στη συνέχεια τα τρισδιάστατα μοντέλα των κτηρίων. Αυτό
προέκυψε από τη χρήση ορθοφωτοχαρτών (LSO), του Ψηφιακού Μοντέλου
Εδάφους (DTM), επίγειες λήψεις ή δεδομένα από το Google Street View.
Στη συγκεκριμένη εφαρμογή, αξιοποιήθηκε το DTM της περιοχής καθώς και
ο αντίστοιχος ορθοφωτοχάρτης από την Κτηματολόγιο Α.Ε, φωτοληψίας
2007-2009, κλίμακας 1:5000 (LSO). Στη συνέχεια, ψηφιοποιήθηκαν στον
ορθοφωτοχάρτη οι κατόψεις των κτηρίων χρησιμοποιώντας το λογισμικό
ArcGIS. Καθώς η διαδικασία αυτή πραγματοποιήθηκε στο επίπεδο του ορθοφωτοχάρτη, δεν ήταν δυνατή η ακριβής διάκριση δομικών στοιχείων,
π.χ. μπαλκόνια, λόγω της περιορισμένης ακρίβειας των LSO (0,5m).
Ακολούθησε η εφαρμογή των κανόνων της κανονιστικής μοντελοποίησης
για τη δημιουργία των τρισδιάστατων γεωμετριών, ξεκινώντας από το επίπεδο λεπτομέρειας LoD1 έως το επίπεδο LoD3 στα κτήρια. Πιο συγκεκριμένα στο LoD1 εφαρμόστηκε επί των ψηφιοποιημένων κατόψεων ο κανόνας
εξώθησης του όγκου του κτηρίου με σκεπή (extrude) και δύο ακόμα κανόνες που επιτρέπουν την απόδοση διαφορετικού ύψους σε κάθε ψηφιοποιημένη κάτοψη και τη «διάσπαση» του κτηριακού όγκου σε επιμέρους
πλευρές και στέγη. Στο LoD2, εισήχθησαν στο υπάρχον μοντέλο στοιχεία
υφής με χρήση του κανόνα textures αλλά και δισδιάστατα δομικά στοιχεία,
π.χ. πόρτες, παράθυρα, κάτι που προϋποθέτει το διαχωρισμό του κτηρίου
σε επιμέρους πλευρές και υλοποιήθηκε μέσω του αντίστοιχου κανόνα. Στο
LoD3 εισήχθησαν στα κτήρια της περιοχής μελέτης επιπλέον τρισδιάστατα
δομικά στοιχεία όπως καμάρες, περβάζια μέσω των αντίστοιχων κανόνων,
από βιβλιοθήκες του λογισμικού που καλούνται, προσαρμόζονται στη γεωμετρία των υπαρχόντων κτηρίων και τους αποδίδονται στοιχεία υφής.

Εικόνα 3. Τρισδιάστατο μοντέλο σε LoD1 της περιοχής μελέτης σε περιβάλλον CityEngine
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Εικόνα 4. Τρισδιάστατο μοντέλο με στοιχεία υφής και δισδιάστατα δομικά
στοιχεία (LoD2)

Εικόνα 5. 3D μοντέλο κτηρίου με 3D δομικά στοιχεία / Λεπτομέρεια
καμάρας (LoD3)

Μετά την εφαρμογή των διαδικασιών αυτών, προκύπτει το μοντέλο της περιοχής μελέτης σε τρεις διαστάσεις όπως φαίνεται στην ακόλουθη εικόνα.

Εικόνα 6. Τελικό μοντέλο της περιοχής μελέτης στο περιβάλλον του CityEngine
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Η γυναίκα του χαρτογράφου
Το βιβλίο γράφτηκε από το συγγραφέα Ρόμπερτ Γουιτάκερ (Robert
Whitaker) και κυκλοφόρησε για πρώτη φορά στην Ελλάδα από τις εκδόσεις ΩΚΕΑΝΙΔΑ το 2005.
Στις αρχές του 18ου αιώνα μια ομάδα
Γάλλων επιστημόνων ξεκίνησε για μια
επικίνδυνη αποστολή στη Νότια Αμερική, για να διαπιστώσει το ακριβές
σχήμα της γης με βάση τις μετρήσεις
της.
Οι επιστήμονες σκόπευαν να μετρήσουν τόσο μια μοίρα γεωγραφικού
πλάτους όσο και μια μοίρα γεωγραφικού μήκους. Οι μετρήσεις θα γίνονταν
από το Περού στις Άνδεις κατεβαίνοντας κατά μήκος του Αμαζονίου προς
τη θάλασσα. Ουσιαστικά, με τη μέτρηση της βάσης ενός τριγώνου όχι
μόνο θα μπορούσαν να υπολογίσουν την περιφέρεια της γης στον Ισημερινό αλλά, συγκρίνοντας τη μοίρα γεωγραφικού μήκους με τη μοίρα γεωγραφικού πλάτους, πιθανόν να μπορούσαν να απαντήσουν στο ερώτημα
για το σχήμα της γης.
Σύμφωνα με τη θεωρία του Νεύτωνα, η διάμετρος της γης κατά μήκος
του Ισημερινού άξονα είναι μεγαλύτερη κατά 34 μίλια από όσο στον άξονα των πόλων, συνεπώς μια μοίρα γεωγραφικού μήκους στον ισημερινό
θα πρέπει να αντιστοιχεί σε λίγο μεγαλύτερο τόξο από ότι η αντίστοιχη
του γεωγραφικού πλάτους. Αν πάλι, όπως πίστευαν οι Γάλλοι, η Γη ήταν
επιμηκυμένη στους πόλους, τότε πρέπει να ισχύει εντελώς το αντίθετο,
δηλαδή μια μοίρα γεωγραφικού πλάτους θα πρέπει να αντιστοιχεί σε τόξο
ελαφρώς μεγαλύτερο από το αντίστοιχο του γεωγραφικού μήκους.
Το πείραμα στέφθηκε από επιτυχία, πλην όμως οι περισσότεροι των Γάλλων γεωδαιτών δεν τα κατάφεραν να επιβιώσουν. Το βιβλίο διαπραγματεύεται την ιστορία της Περουβιανής νεαρής γυναίκας ενός εξ αυτών που
επιβίωσαν, η οποία αψηφώντας κοινωνικές συμβάσεις και κινδύνους, διαπλέει και διασχίζει τον Αμαζόνιο με σκοπό να φτάσει στην άλλη πλευρά
του, έχοντας να δει τον άντρα της από το γάμο τους, είκοσι χρόνια νωρίτερα.

Ο χάρτης των ονείρων
Στις Κυκλάδες του 1537 και ενώ ο
Χαιρεντίν Μπαρμπαρόσα καταλαμβάνει και λεηλατεί ένα ένα τα νησιά
του Αιγαίου, ένας νεαρός νησιώτης
έχει ως ενδιαφέρον την κατασκευή
χαρτών.
Το βιβλίο αφηγείται την ιστορία του
νησιώτη από την Πάρο στη Βενετία
και από κεί πίσω στο νησί του. Ενδιάμεσα, στην ιστορία εμφανίζονται
ο ίδιος ο Μπαρμπαρόσα, ο Τούρκος
χαρτογράφος Πίρι Ρέις, μια πρότυπη
υδρόγειος, ένας καινούριος παγκόσμιος χάρτης και ένας αρχικά ανεκπλήρωτος έρωτας.
Το όμορφο αυτό βιβλίο γράφτηκε από τη συγγραφέα Κατερίνα Καριζώνη
και κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 2011 από τις εκδόσεις ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ.
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Τα τέσσερα χρώματα του καλοκαιριού
Κυκλοφόρησε και αυτό τον Οκτώβριο
του 2011 από τις εκδόσεις ΠΟΛΙΣ και
έχει γραφτεί από το συγγραφέα Τεύκρο Μιχαηλίδη. Με κέντρο τη Σέριφο
του σήμερα αλλά και τη Σέριφο της
ματωμένης εργατικής εξέγερσης του
1916 και ακτίνες που περνούν από το
Παρίσι, το Γκαίτινγκεν και την Αθήνα, ο συγγραφέας παρουσιάζει ένα
ερωτικό - μαθηματικό μυθιστόρημα.
Στο επίκεντρο, το πρόβλημα των
τεσσάρων χρωμάτων: ποιος είναι ο
αριθμός των διαφορετικών χρωμάτων τα οποία είναι τελείως απαραίτητα για να χρωματίσουμε έναν χάρτη!
Όπως άλλωστε σημειώνει και ο ίδιος ο συγγραφέας στο κεφάλαιο «Σχόλια
- αναφορές» στο τέλος του βιβλίου, «Το πρόβλημα των τεσσάρων χρωμάτων ανήκει στον κατάλογο των προβλημάτων με εύκολη και ευρέως
κατανοητή διατύπωση και εξαιρετικά δύσκολη λύση. Η σημασία του δεν
έγκειται τόσο στο συμπέρασμά του όσο στο διάλογο που προκάλεσε ο
τρόπος απόδειξής του. Ήταν η πρώτη πρόταση στην ιστορία των μαθηματικών που αποδείχτηκε με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή».

Πετρ Κροπότκιν, Αναμνήσεις ενός επαναστάτη
Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις ΝΗΣΙΔΕΣ η ιστορία της ζωής του Ρώσου
επαναστάτη Πέτρ Κροπότκιν. Αν και
αυτοβιογραφικό κείμενο, χρησιμοποιεί γλαφυρή γλώσσα και διατηρεί
λογοτεχνική αξία. Ο πρίγκιπας Κροπότκιν γεννήθηκε το 1842 και πέθανε
το 1921. Αν και αριστοκρατικής καταγωγής, έζησε μεγάλα διαστήματα της
ζωής του στη Δυτική Ευρώπη, όπου
και ήρθε σε επαφή με το αναρχικό
κίνημα, το οποίο ασπάστηκε και αποτέλεσε έναν από τους μεγαλύτερους
θεωρητικούς του.
Ο Πετρ Κροπότκιν όμως, εκτός από
θεωρητικός του αναρχισμού, ήταν
και ένας εξαίρετος «γεωγράφος», από τους μεγαλύτερους της εποχής του
με πραγματικό πάθος για την επιστήμη της Χαρτογραφίας. Σε νεαρή ηλικία φοίτησε στη Ρωσική Σχολή Ευελπίδων. Λέει ο ίδιος «...το κύριο αίτιο
της επιτυχίας της σχολής ήταν ότι η διδασκαλία γινόταν όσο το δυνατόν
πιο συγκεκριμένα. Μόλις είχαμε μάθει στοιχειώδη γεωμετρία επί χάρτου,
την ξαναμαθαίναμε επί του πεδίου, με κοντάρια και την ταινία του τοπογράφου και μετά με τον αστρολάβο, την πυξίδα και τον πίνακα του
τοπογράφου. Μετά από τόσο συγκεκριμένη διδασκαλία, η στοιχειώδης
αστρονομία δεν παρουσίαζε δυσκολίες ενώ οι ασκήσεις επί πεδίου ήταν
ατελείωτη πηγή διασκέδασης».
Αν και «προσβεβλημένος» με το μικρόβιο του αναρχισμού, επιστρέφει στη
Ρωσία, προσλαμβάνεται στη Ρωσική Γεωγραφική Εταιρεία και κάνει σκοπό
ζωής να συντάξει έναν θεματικό χάρτη! Λέει πάλι ο ίδιος: «Στη Γεωγραφική Εταιρεία πέρασαν από τα χέρια μου παντοειδή πολύτιμα στοιχεία για τη
γεωγραφία της Ρωσίας και σταδιακά γεννήθηκε μέσα μου η ιδέα να γράψω
μια διεξοδική γεωγραφική περιγραφή της Ρωσίας. Τη στήριξα στις βασικές
γραμμές της επιφανειακής δομής... και σχεδίασα, κατά την περιγραφή,
τους διαφορετικούς τύπους της οικονομικής ζωής που κυριαρχούσαν στις

Τέλος, να μη ξεχνάμε και τους ποιητές!
Ο δικός μας Γιώργος Σεφέρης στο ποίημά του «Πάνω σε μια χειμωνιάτικη
ακτίνα / Γ’» από τη συλλογή

Τρία κρυφά ποιήματα

Το γεωγραφικό μήκος: ιστορίες με αστέρια,
μεσημβρινούς και χάρτες
Βιβλίο του Δημήτριου Ρωσσικόπουλου, Καθηγητή της Πολυτεχνικής
Σχολής του Α.Π.Θ. Κυκλοφόρησε
πρώτη φορά τον Οκτώβριο του 2009
από τις εκδόσεις ΖΗΤΗ που εδρεύουν
στη Θεσσαλονίκη και, συν των άλλων
εκδόσεών τους, διαθέτουν ένα ευρύ
φάσμα επιστημονικών εκδόσεων. Το
βιβλίο εντάσσεται στη σειρά ταξίδια
με χάρτες σε τόπους και ουτοπίες
που διηύθυνε ο, επίσης Καθηγητής
στην Πολυτεχνική του Α.Π.Θ και συνάδελφος Ε. Λιβιεράτος.
Το βιβλίο, όχι λογοτεχνικό αλλά σίγουρα εκλαϊκευμένα επιστημονικό, αναφέρεται στην ιστορία της μέτρησης του γεωγραφικού μήκους. Γράφει ο Καθηγητής: «Το πλάτος ενός
τόπου μπορεί να υπολογισθεί από τις μετρήσεις του ύψους του πολικού
αστέρα ή από τις μετρήσεις της σκιάς του ήλιου με τη βοήθεια του γνώμονα. Το πρόβλημα του μήκους είναι δυσκολότερο». Από τον Ίππαρχο
και τον Πτολεμαίο στον Γαλιλαίο και το Νεύτωνα και από μαθηματικούς
και αστρονόμους σε γεωδαίτες, χαρτογράφους και κατασκευαστές οργάνων, το βιβλίο μιλά για την εξαιρετική ιστορία της μεθόδου προσδιορισμού
της θέσης πλοίου εν πλω, για την οποία τον 18ο αιώνα προκυρήχθηκε
ένα μυθικό για την εποχή βραβείο. Καταρχήν άλλωστε το πρόβλημα ήταν
πρόβλημα ναυσιπλοΐας. Αντιγράφουμε από το οπισθόφυλλό του: «Προτάθηκαν διάφορες λύσεις, όπως ο υπολογισμός του μήκους από τις
σεληνιακές αποστάσεις, ο συσχετισμός του μήκους με τη μαγνητική
απόκλιση της πυξίδας, η αξιοποίηση του εκκρεμούς στην κατασκευή
ενός θαλάσσιου χρονόμετρου. Το ναυτικό αυτό χρονόμετρο έγινε τελικά πράξη από έναν ταπεινό Άγγλο μηχανουργό, τον John Harrison, που
πήρε το βραβείο του Βρετανικού Κοινοβουλίου των 20.000 λιρών με το
τέταρτο ναυτικό χρονόμετρο που κατασκεύασε».

Στην ίδια σειρά των εκδόσεων ΖΗΤΗ έχει κυκλοφορήσει το πολύ ενδιαφέρον βιβλίο του Καθηγητή Ε. Λιβιεράτου με τίτλο

Ένα ταξίδι στην κυριαρχία των χαρτών
Ιστορίες για την απεικόνιση της διεύρυνσης του
κόσμου
Το βιβλίο αναφέρεται στο ρόλο των
χαρτών, ως πανίσχυρου εργαλείου
γεωεποπτείας, στον παγκόσμιο καταμερισμό της εξουσίας.
Το βιβλίο μιλά για τις κοινωνίες που
συνδύασαν τον έλεγχό τους στις αγορές και τη διαρκή κινητικότητά τους
με τη χαρτογράφηση και την ανάπτυξη της χαρτογραφικής τεχνολογίας και
την επιβολή της μακροχρόνιας γεωπολιτικής εξουσίας τους σε ευρεία κλίμακα. Εξαιρετικά ενδιαφέρον βιβλίο και
τόσο επίκαιρο σήμερα!

Τοπογραφία & Λογοτεχνία

διάφορες φυσικές περιοχές». Για το έργο του αυτό του προτάθηκε η θέση
του Γραμματέως της Γεωγραφικής Εταιρείας, ο Κροπότκιν όμως αρνήθηκε καθώς αποφάσισε πλέον να αφοσιωθεί αποκλειστικά στην επερχόμενη
ρωσική επανάσταση...

Οι σύντροφοι μ’ είχαν τρελάνει
με θεοδόλιχους εξάντες πετροκαλαμήθρες
και τηλεσκόπια που μεγαλώναν πράγματα
καλύτερα να μέναν μακριά.
Πού θα μας φέρουν τέτοιοι δρόμοι;
Όμως η μέρα εκείνη που άρχισε
μπορεί δεν έσβησε ακόμη
με μια φωτιά σ’ ένα φαράγγι σαν τριαντάφυλλο
και μια θάλασσα ανάερη στα πόδια του Θεού.
Επιμέλεια: Ευάγγελος Στεφανής, ΑΤΜ

Άκρον
Μυθιστόρημα

Γριβέας Μιχάλης
Από τις εκδόσεις Ιωλκός, κυκλοφόρησε το μυθιστόρημα του συναδέλφου Μιχάλη Γριβέα, όπου ο χρόνος
παιχνιδίζει συστρέφοντας κι επιμηκύνοντας την ιστορία της νεότερης
Ελλάδας, ξεκινώντας με την απελευθέρωσή της από τους Τούρκους και
φτάνοντας στο επέκεινα του 21ου
αιώνα.
Άκρον: φανταστικό χωριό στο νοτιότερο κάβο της Μάνης, άκρον του πελάγους της γης και τ’ ουρανού.
Άγις: αξιωματικός του ιππικού, μαχητής έξι πολέμων, από τους Βαλκανικούς ως το 1940-41.
Ρουμπίνη: πανέμορφος άγγελος του έρωτα και του λαού.
Αντισυμβατική ιστορία πολέμων, ερώτων, αιχμαλωσιών, επαναστάσεων,
που υπερβαίνει την πεζή πραγματικότητα. Οι ήρωες συνομιλούν με φαντάσματα και τα γεγονότα μπερδεύονται με μεταφυσικά οράματα. Το
κραχ του 1932 μπλέκεται με την οικονομική κρίση του 2011 και η δικτατορία του Μεταξά αγκαλιάζεται με τη χούντα του Παπαδόπουλου. Ο πατριωτισμός και η αριστερά σμίγουν, σ’ ένα εκρηκτικό μίγμα, κυοφορώντας την
Ελληνικότητα του μέλλοντος.
Στο απρόσμενο τέλος η ιστορική αλήθεια χορεύει ταγκό με την προφητεία
για το πεπρωμένο της Ελλάδας που έρχεται…
Άκρον: ένα βιβλίο γραμμένο για σένα που θέλεις να φτάσεις στο άκρον
του Άκρον…
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Νέα της αγοράς

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗ GEOSENSE:
Η GEOSENSE 1 από τα 5 επίσημα πιστοποιημένα
εκπαιδευτικά κέντρα της Pix4D παγκοσμίως!
Η GEOSENSE έχει την ιδιαίτερη τιμή να βρίσκεται ανάμεσα στις 5 μόλις εταιρίες σε ολόκληρο τον κόσμο,
που επιλέχθηκαν ως επίσημα πιστοποιημένα εκπαιδευτικά κέντρα της διεθνώς αναγνωρισμένης Ελβετικής εταιρίας φωτογραμμετρικού λογισμικού Pix4D,
επιβεβαιώνοντας έτσι τα υψηλά επίπεδα τεχνογνωσίας της εταιρίας και την απαράμιλλη ποιότητα της εκπαίδευσης στο φωτογραμμετρικό λογισμικό της Pix4D, ηγέτιδας δύναμης στα
πιο «έξυπνα» και ισχυρά λογισμικά φωτογραμμετρίας για αυτόματη παραγωγή
ορθοφωτοχαρτών, 3D μοντέλων και μοντέλων εδάφους παγκοσμίως!
Η GEOSENSE είναι πια ο μοναδικός επίσημος πιστοποιημένος Trainer της Pix4D
σε όλη την Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων, απολαμβάνοντας μια παγκόσμια τιμή, μια διάκριση σε ολόκληρο τον κόσμο, που έρχεται
μετά από επίπονες και άκρως εξειδικευμένες και αυστηρές διαδικασίες απόκτησης αντίστοιχων τεχνικών και όχι μόνο γνώσεων, επιβεβαιώνοντας έτσι τα υψηλά επίπεδα τεχνογνωσίας και ποιότητας στα οποία και κινείται η εταιρία από τα
πρώτα κιόλας βήματά της.

Geosense… beyond standards!

Φιλ. Εταιρείας 15-17, 55535 Πυλαία
T & F: 2310 953353 – 2310 953350
www.geosense.gr - info@geosense.gr

Making GNSS Receivers a Creative Technology
Η GEOSYSTEMS HELLAS ανακοινώνει την έναρξη αποκλειστικής
αντιπροσώπευσης της εταιρίας ComNav, συμπληρώνοντας έτσι τις
επαγγελματικές της λύσεις στην Ελλάδα και στην Κύπρο.
Διαμορφώστε τον δέκτη «έξυπνα και οικονομικά» αυξάνοντας την
παραγωγικότητά σας, με ανάλογες διαμορφώσεις - σπονδυλωτές
λύσεις - σύμφωνα με τις ανάγκες εργασίας σας.
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο άρθρο «ComNav
releases new-generation OEM Boards», www.gpsworld.com
Ελάτε σήμερα σε επικοινωνία μαζί μας!
Υπευθ. Σοφία Φυδάνη
+ 30 210 2846144 -145
mail@geosystems-hellas.gr

ΜΟΝΑΔΙΚΟ προνόμιο η χρήση BeiDou στο δίκτυο SmartNet Greece
Με ιδιαίτερη χαρά σας ανακοινώνουμε ότι στο δίκτυο SmartNet Greece έχει ξεκινήσει πιλοτικά στην Κρήτη, η χρήση του δορυφορικού σχηματισμού
Beidou και είμαστε έτοιμοι για την επέκταση του προγράμματος και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Ήδη το 80% των σταθμών έχουν αναβαθμιστεί ώστε να υποστηρίζουν τους δορυφόρους Beidou, οι οποίοι σύντομα θα υποστηρίζονται από το σύνολο του δικτύου.
Οι συνδρομητές του δικτύου στην Κρήτη με δέκτες Leica που υποστηρίζουν Beidou, απολαμβάνουν ήδη τα προνόμια που προσφέρει η νέα δυνατότητα,
όπως αυξημένη διαθεσιμότητα δορυφόρων, ταχύτερο fixing ακόμα και σε δύσκολες περιοχές όπου πριν ήταν σχεδόν αδύνατη η εργασία αλλά και μεγαλύτερες ακρίβειες.
Εντός του 2017 αναμένεται να ολοκληρωθεί το εγχείρημα με το SmartNet Greece να συνεχίζει
να υπερέχει ξεκάθαρα τόσο τεχνολογικά όσο και σε επίπεδο υπηρεσιών, τιμών και τεχνικής υποστήριξης.
Ρωτήστε μας περισσότερα τηλεφωνώντας στο 210 2815440
www.metrica.gr

ΕΠΤΑ (7) ΧΡΟΝΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ

WorldView-4: Συλλέχθηκε επιτυχώς η πρώτη εικόνα

Η Sokkiahellas έχοντας ήδη ολοκληρώσει την πρώτη επταετία επιτυχούς
λειτουργίας της, επιβεβαιώνει απόλυτα τον σκοπό ίδρυσής της για άριστη
εξυπηρέτηση των Μηχανικών με ακρίβεια και αξιοπιστία!
Με τη δύναμη της γνώσης και της εμπειρίας η SOKKIAHELLAS μπορεί και
προσφέρει όχι μόνο ανταγωνιστικές τιμές αλλά και μια γκάμα
ολοκληρωμένων λύσεων/υπηρεσιών, προσαρμοσμένες στις ανάγκες του
κάθε Μηχανικού από τις μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες, μέχρι τις μικρές
τεχνικές επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Έτσι, κάθε
Μηχανικός έχει άμεσα και υπεύθυνα τις ορθές απαντήσεις για όλα τα θέματα
που τον απασχολούν, συμβουλευτική υποστήριξη και εξυπηρέτηση από το
άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό της εταιρείας μας.
Επωφεληθείτε από τις ειδικές προσφορές, με τα πλέον ανταγωνιστικά
όργανα της αγοράς.

Μετά την επιτυχή εκτόξευση του WorldView-4 στις 11 Νοεμβρίου 2016, ανακοινώνεται η συλλογή και μετάδοση της πρώτης εικόνας στις 26 Νοεμβρίου 2016.
Στην εικόνα φαίνεται το Yoyogi National Gymnasium στο Τόκυο, μέρος των
Ολυμπιακών εγκαταστάσεων του 1964 αλλά και του 2020.

Ο WorldView-4 είναι ο πέμπτος στη σειρά δορυφόρος της DigitalGlobe και δίνει
τη δυνατότητα διπλασιασμού της επιφάνειας συλλογής εικόνων. Από τα 617km
ο WorldView-4 έχει τη δυνατότητα να συλλέγει παγχρωματικές εικόνες ανάλυσης 31cm και πολυφασματικές εικόνες ανάλυσης 1,24m.
Η TotalView είναι o μοναδικός εξουσιοδοτημένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της DigitalGlobe στην Ελλάδα.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε
στην εταιρεία info@sokkiahellas.gr
και στα τηλέφωνα επικοινωνίας 210-9858160, κινητό 6944433305
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Γαλαξία 11, Νέος Κόσμος, 11745
Τηλ. 210 5912644
info@totalview.gr

Θέσεις παρατάξεων

Τ

ο προηγούμενο διάστημα ήταν σημαντικό επειδή πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές για την ανάδειξη της
νέας Αντιπροσωπείας στο ΤΕΕ. Αρκετά μέλη της Δημοκρατικής Συμπαράταξης Αγρονόμων Τοπογράφων
Μηχανικών ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα και κατήλθαν στην εκλογική μάχη στο ΤΕΕ, με τη Δημοκρατική Συμπαράταξη Μηχανικών (ΔΗΣΥΜ). Η επιλογή τους δικαίωσε τόσο τον αγώνα που έδωσε η ΔΗΣΥΜ,

κόντρα σε πολλούς - υπουργούς, κυβερνητικά στελέχη και πρώην συντρόφους - με την ανάδειξή της σε ξεκάθαρα
δεύτερη δύναμη των εκλογών του ΤΕΕ, όσο και στην επικράτησή της στην Επιστημονική Επιτροπή ειδικότητας
Αγρονόμων Τοπογράφων μηχανικών.
Από τους κόλπους της ΔΗΣΥΑΤΜ, έχουν εκλεγεί στην Κεντρική Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ έξι (6) συνάδελφοι, οι
οποίοι θα εκπροσωπούν τα «συμφέροντα» των Αγρονόμων Τοπογράφων μηχανικών στο μεγαλύτερο επιμελητήριο
της χώρας.
Δυστυχώς όμως τα ευχάριστα νέα για τους συναδέλφους δεν είναι πολλά και περιορίζονται μόνο στο άνοιγμα των
οικονομικών προσφορών των μελετών κτηματολογίου στο υπόλοιπο της χώρας. Γιατί έχουμε μία οικονομία που
κινείται από το κακό στο χειρότερο με τις επιλογές της κυβέρνησης των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, όπου ανάπτυξη ακούμε αλλά
ανάπτυξη δε βλέπουμε. Η δημιουργία πλεονασμάτων στις πλάτες όλων μας, με την υπέρμετρη φορολόγηση και
τη μη αποπληρωμή των οφειλών του κράτους, τόσο σε επιστροφές φόρων, όσο και σε χρέη προς προμηθευτές.
Με την αέναη διαπραγμάτευση για την Α’ Β’… αξιολόγηση (ειδικά τώρα που θεωρούν ότι έμαθαν να διαπραγματεύονται), με θέσεις εργασίας που δεν υπάρχουν, συναδέλφους που ενώ έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους
δεν γράφονται στο ΤΕΕ για να μην έχουν την υποχρέωση να πληρώνουν εισφορές υπέρ ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ, άλλους
συναδέλφους που αναγκάζονται να φύγουν στο εξωτερικό για να βρουν την εργασία που δεν βρίσκουν στη χώρα.
Μέσα σε όλα αυτά, πριν λίγες μέρες εκδόθηκαν τα ειδοποιητήρια του ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ για το Β’ εξάμηνο 2016, ενώ
παράλληλα εκδόθηκαν και οι αναδρομικές εισφορές για το Β’ εξάμηνο 2011 του Ν.3986/11 και τα δύο με καταλυτική ημερομηνία πληρωμής την 30/12/2016. Δηλαδή συνάδελφοι πρέπει σε λίγες ημέρες να πληρώσουμε τις τρέχουσες εισφορές και τις αναδρομικές εισφορές, όταν όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχει αδυναμία, από την πλειοψηφία των
συναδέλφων μας, για την αποπληρωμή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών.
Ουσιαστικά με βάση τον Ν.4387/2016 (νόμο Κατρούγκαλου), από 01/01/2017 οι εισφορές μας που θα πληρώνονται
στο νέο Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ΕΦΚΑ, οι οποίες ουσιαστικά δεν είναι εισφορές, αλλά μια επιπλέον
φορολόγηση, θα υπολογίζονται με βάσει τα εισοδήματά μας. Ειδικότερα για τις εισφορές του Α’ εξαμήνου 2017 ο
υπολογισμός, εικάζεται ότι θα γίνει με τα εισοδήματα του 2015, αν και λίγες μέρες πριν τη λήξη του 2016 δεν έχουν
βγει οι διευκρινιστικές εγκύκλιοι για αυτό.
Πέρα από τον αγώνα που κάνει ο καθένας μας για επιβίωση, είχαμε και απρόκλητες και πέρα από κάθε λογική επιθέσεις από τον σύλλογο των συμβολαιογράφων στα δικαιώματα των Αγρονόμων τοπογράφων μηχανικών να συντάσσουν τοπογραφικά διαγράμματα. Ο σύλλογος των συμβολαιογράφων προσπαθεί να βρει πατήματα για να μειώσει
την αξιοπιστία μας, με απώτερο σκοπό να έχει μεγαλύτερο «λόγο» και «ρόλο» στα λειτουργούντα κτηματολογικά
γραφεία αλλά και να καλύψει τις τεράστιες ευθύνες που έχει από τα εκατοντάδες λάθος συμβόλαια των μελών του.
Για αυτό συνάδελφοι πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση για να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες που υπάρχουν, τα
προβλήματα που μας δημιουργούν, όμως πρέπει να ανακαλύψουμε - δημιουργήσουμε νέους τομείς ενασχόλησής
μας, το οποίο είναι εφικτό και υπαρκτό, όπως φαίνεται από τις ημερίδες, διημερίδες, συνέδρια που διοργανώνονται
με τη συμμετοχή του ΠΣΔΑΤΜ.

Καλή Χρονιά. Ευτυχισμένο 2017
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ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Τ

ελευταία παρατηρούμε πολλές παρεμβάσεις του ΠΣΔΑΤΜ, καθώς και περιφερειακών
τμημάτων προς διάφορες Υπηρεσίες με τις οποίες ζητείται η τήρηση-εφαρμογή της
κείμενης νομοθεσίας που αφορά τα επαγγελματικά δικαιώματα του κλάδου. Στις
παρεμβάσεις αυτές γίνεται επίκληση και της τελευταίας απόφασης του ΣτΕ η οποία
δικαιώνει πλήρως τις θέσεις του κλάδου μας όπως αυτές έχουν διατυπωθεί από
παλαιότερα. Ως παράταξη έχουμε αγωνισθεί σκληρά για την ανάδειξη των επαγγελματικών μας
δικαιωμάτων και είμαστε περήφανοι για αυτό.
Όμως θα αναρωτηθούμε ίσως μέχρι πότε θα πρέπει να κάνουμε παρεμβάσεις ως κλάδος για την
τήρηση των αυτονόητων; Έως πότε η πολιτεία θα αυτοαναιρείται;
Έως πότε ο κάθε δημόσιος λειτουργός θα αυθαιρετεί κρυβόμενος πίσω από τη δημοσιοϋπαλληλική
ασυλία του;
Γιατί θα πρέπει να εξηγούμε στον κάθε χειριστή μιας απλής υπόθεσής μας ότι οι προσωπικές απόψεις
του και τα πάσης φύσεως ιδεολογήματά του δεν μας ενδιαφέρουν. Μας ενδιαφέρει μόνο η τήρηση
των νόμων. Αυτό περιμένουμε από εκείνον.
Στην κατεύθυνση αυτή ο σύλλογος πρέπει να κινηθεί σε δυο κατευθύνσεις.
Το θέμα του διαπιστευμένου τοπογράφου έχει μάλλον ξεχασθεί από το Κτηματολόγιο.
Περιμένουμε εδώ και χρόνια να υλοποιηθεί, αλλά η πολιτεία δεν δείχνει να ενδιαφέρεται ιδιαίτερα.
Ας πιέσουμε περισσότερο το αρμόδιο Υπουργείο να εφαρμόσει τον σχετικό νόμο και να βγάλει
τις προβλεπόμενες υπουργικές αποφάσεις. Πρόσφατα στην Κύπρο ξεκίνησε η συζήτηση για την
κατάργηση των οικοδομικών αδειών και τη μεταβίβαση της ευθύνης στους Μηχανικούς. Είναι μια
σοβαρή καινοτομία η οποία εδώ προς το παρόν δεν μπαίνει στη συζήτηση, αφού η πολιτεία δεν
φαίνεται να συμμερίζεται παρόμοιες προσεγγίσεις. Πρέπει όμως και αυτό το θέμα να αρχίσει να μας
απασχολεί.
Θεωρούμε επίσης αναγκαία την παρέμβαση του συλλόγου για το λειτουργούν κτηματολόγιο και
κυρίως στις διορθώσεις των εσφαλμένων εγγραφών, αφού και αυτό έχει αφεθεί σε μια απίστευτα
γραφειοκρατική - μη αποτελεσματική διαδικασία η οποία κοστίζει τόσο στον ιδιοκτήτη, όσο και στην
ίδια την πολιτεία. Τελευταία σε εκδήλωση στην Πάτρα στελέχη της Κτηματολόγιο ανέφεραν ότι «τα
λάθη κοστίζουν» προφανώς εννοούσαν ότι ο ιδιοκτήτης πρέπει να επιβαρυνθεί για τα λάθη του. Δεν
καταλαβαίνουμε όμως γιατί επιβαρύνεται και για τα λάθη της ίδιας πολιτείας;
Σε ορισμένα νέα προγράμματα του κτηματολογίου η συμμετοχή του κόσμου είναι χαμηλή. Αυτό
οφείλει η αρμόδια Υπηρεσία να το αξιολογήσει ανάλογα και να κάνει τις απαραίτητες παρεμβάσεις.
Τέλος, θεωρούμε πράγματι σημαντική την πρωτοβουλία του συλλόγου για τη στελέχωση
επιτροπών και ομάδων εργασίας και παρακαλούνται οι συνάδελφοι όπως εκδηλώσουν ενδιαφέρον.
Ο σύλλογος χρειάζεται ενίσχυση και σε αυτό οφείλουμε να ανταποκριθούμε όλοι.
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ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΤΕΕ
Η χώρα μας μετέχει στην Ε.Ε. 35 χρόνια πλέον, διάστημα στο οποίο προφανώς οι συνθήκες και η
ποιότητα ζωής βελτιώθηκε, απολύτως όμως δυσανάλογα σε σχέση με τις επενδύσεις τόσο κρατικού
προϋπολογισμού και ευρωπαϊκών ενισχύσεων όσο και του ιδιωτικού τομέα.
Ειδικά στον τεχνικό τομέα, τόσο δημόσιο όσο και ιδιωτικό, η χώρα μας παρουσιάζει
τεράστια ελλείμματα υποδομών σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, αποτέλεσμα της
παντελώς ανερμάτιστης και χωρίς σχέδιο πολιτικής που ασκήθηκε από το σύστημα του παλιού
δικομματισμού. Η νεοφιλελεύθερη λιτότητα και τα μνημόνια από το 2010 και μετά έχουν οδηγήσει το
επενδυμένο (και ήδη ελλειμματικό) τεχνικό κεφάλαιο σε περεταίρω ταχύτατη απαξίωση, ανοίγοντας
ακόμα περισσότερο την ψαλίδα της καθυστέρησης της χώρας.
Θύμα της απαξίωσης της τεχνικής υποδομής που αναφέρθηκε είναι και ο ίδιος ο τεχνικός
κόσμος της χώρας. Η αναπαραγωγή τεχνικών έργων χαμηλής πλέον ειδίκευσης απλά για να
απορροφηθούν ευρωπαϊκά κονδύλια κατέστησε σιγά – σιγά τους Μηχανικούς κάθε ειδικότητας και
κλίμακας απλούς διεκπεραιωτές παραγωγής έργων χαμηλής προστιθέμενης αξίας. Έτσι η συντριπτική
πλειοψηφία των συναδέλφων των εργαζόμενων στην παραγωγή τόσο δημόσιων όσο και ιδιωτικών
εργάζονται με ΔΠΥ το γνωστό «μπλοκάκι» σε συνθήκες πλήρους απαξίωσης του επιστημονικού τους
αντικειμένου. Επίσης, η μεγάλη πλειοψηφία των εργολάβων ασκεί κατ’ ουσία εμπορική και όχι τεχνική
δραστηριότητα και αντιμετωπίζει λόγω και της απαξίωσης αλλά και της μείωσης αντικειμένου μεγάλα
οικονομικά προβλήματα. Τέλος ακόμα και οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο συνάδελφοι ασκούν κυρίως
διοικητική διεκπεραίωση και όχι τεχνικό σχεδιασμό και έλεγχο της τεχνικής δραστηριότητας.
Η παραγωγική ανασυγκρότηση που έχει ανάγκη η χώρα θα ξεκινήσει μόνο από εσωτερικό
σχεδιασμό και κινητοποίηση – αξιοποίηση του τεχνικού της κόσμου. Στο δικό μας πεδίο
το τεχνικό χρειάζεται αλλαγή της διαδικασίας σχεδιασμού και κατασκευής των έργων στη βάση της
αναβάθμισης και συμπλήρωσης των υφιστάμενων υποδομών δημόσιων και ιδιωτικών, στο πλαίσιο
τοπικών αναπτυξιακών σχεδίων βιώσιμης και αειφόρου στόχευσης. Δεν θέλουμε η Ελλάδα να
συνεχίσει να γεμίζει μπετό και άσφαλτο απλά για να υπάρχουν δουλειές. Θέλουμε να
συνδράμουμε στην αλλαγή πολιτικής στον τομέα των μελετών και κατασκευών τεχνικών έργων.
Το ΤΕΕ οφείλει να γίνει ο φορέας συνεννόησης και συνεργασίας μεταξύ Δημόσιου και
Ιδιωτικού τομέα καθώς και αξιοποίησης του μεγάλου επιστημονικού δυναμικού των
Μηχανικών μελών του.
Η νεοφιλελεύθερη λιτότητα και τα μνημόνια από το 2010 και μετά έχουν αφήσει βαρύ απολογισμό.
Περισσότερο νόημα από την απαρίθμηση των διαλυμένων τομέων στην παραγωγή και την οικονομία
έχει η προσπάθεια να αναζητήσουμε τρόπους αποκατάστασης και προτάσεις που θα συμβάλλουν σε
μια νέα, ισόρροπη, κοινωνικά δίκαιη, με περιβαλλοντικό πρόσημο, ανάπτυξη με τη δημιουργία πολλών
νέων θέσεων εργασίας με αξιοπρεπείς απολαβές και συνθήκες.
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Ανακοίνωση για τη νομοθετική ρύθμιση της κυβέρνησης που νομοθετεί την «απελευθέρωση»
Σε ένα μόλις άρθρο και σε ένα «άσχετο» νομοσχέδιο, η κυβέρνηση κλιμακώνει την επίθεση στα επαγγελματικά δικαιώματα των
εργαζόμενων μηχανικών. Συγκεκριμένα η νέα νομοθετική ρύθμιση περιλαμβάνεται στο άρθρο 29 στο σχεδίου νόμου για τα εναλλακτικά
καύσιμα και τα πρατήρια καυσίμων, νομοσχεδίου που το φέρνει με διαδικασίες τύπου κατεπείγοντος αποκλείοντας κάθε δυνατότητα
διαλόγου και συζήτησης επάνω στο θέμα.
Το βασικό περιεχόμενο του νέο νομοσχεδίου:
• Κωδικοποιεί με έναν άμεσο και ξεκάθαρο τρόπο την αναγνώριση κολλεγίων 3τούς φοίτησης του εξωτερικού ως ισότιμες με τις σχολές
του εσωτερικού, στα πλαίσια της πλήρους εφαρμογής της οδηγίας 36/2006 της ΕΕ.
• Προωθεί την κατάτμηση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των μηχανικών εισάγοντας τέσσερις νέες κύριες ειδικότητες και κάνοντας
λόγο για «απαιτούμενες εξειδικεύσεις» στην αντιστοίχηση δικαιωμάτων στις ειδικότητες, αφήνοντας τις λεπτομέρειες σε μελλοντικό
ΠΔ. Ουσιαστικά, οι «εξειδικεύσεις» στρώνουν το δρόμο για κατοχύρωση στην πράξη δεκάδων νέων υποειδικοτήτων των κυρίων
δραστηριοτήτων.
• Κατακερματίζει τα επιστημονικά γνωστικά αντικείμενα μιλώντας για «πεδία γνώσης» που καθορίζονται με διάφορους τρόπους, απ’ το
νομοθετικό πλαίσιο ή απ’ τις σχολές εσωτερικού ή και του εξωτερικού, ανοίγοντας το δρόμο για πολλαπλά «γνωστικά πεδία» των
διάφορων σχολών που θα αντιστοιχίζονται σε πολλαπλές υποειδικότητες, ειδικά όταν το εξετάσει κανείς σε συνδυασμό με τις
υπόλοιπες αναδιαρθρώσεις που προωθούνται, όπως το Μητρώο Τεχνικών Εργων.
• Συγκεντρώνει το σύνολο των εκτελεστικών εξουσιών στην κεντρική διοίκηση, με ρητό στόχο την άμεση, εντός εξαμήνου εφαρμογή
του.
Ταυτόχρονα διαιωνίζεται το καθεστώς «μηχανικών δύο ταχυτήτων» πάνω στο ίδιο αντικείμενο, ώστε οι απόφοιτοι των ΑΤΕΙ (όπως και των κολλεγίων,
των ξένων bachelor κ.λπ.) θα αξιοποιούνται ως θρυαλλίδα κατακερματισμού και ισοπέδωσης προς τα κάτω των όρων άσκησης του επαγγέλματος, τόσο
των διπλωματούχων μηχανικών, όσο και των ίδιων. Πολύ περισσότερο που η ισοπέδωση αυτή αποτελεί βασική επιδίωξη της οδηγίας 2005/36 και του ΠΔ
38/2010, τα οποία όχι μόνο δεν καταργούνται, αλλά αναγορεύονται στον βασικό ρυθμιστή των όρων πρόσβασης στο επάγγελμα. Το σχέδιο νόμο
επιταχύνει την πολυδιάσπαση των επιστημονικών αντικειμένων των εργαζόμενων μηχανικών, με τα πολλαπλά γνωστικά πεδία, τις νέες ειδικότητες και τις
νέες υποειδικότητες που προβλέπει, ρητά ή άρρητα. Ούτε οι νέες ειδικότητες θα δουν κάποια βελτίωση με το συγκεκριμένο σ/ν. Η «αναγνώρισή» τους ως
βασικές ειδικότητες δε συνοδεύεται από κατοχύρωση επαγγελματικών δικαιωμάτων στο πτυχίο για όλους. Αντίθετα, θα μπουν και αυτές στο γενικό
«καζάνι» των ΠΔ που θα «μοιράσουν» κατακερματισμένα δικαιώματα μέσω πιστοποιήσεων, εξετάσεων κ.λπ. Η αντιμετώπιση του υπαρκτού προβλήματος
των νέων ειδικοτήτων αποτελεί ένα ακόμα πρόσχημα για την κυβέρνηση, προκειμένου να επιταχύνει στο δρόμο της απελευθέρωσης του επαγγέλματος
Κλιμακώνει την αντιλαϊκή επίθεση ΕΕ – κεφαλαίου
Οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις αποτελούν βήμα κλιμάκωσης της πολιτικής της ΕΕ για την απελευθέρωση του επαγγέλματος με μοναδικό στόχο την
κερδοφορία των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Δεμένες με τις ανατροπές στο πλαίσιο άσκησης των τεχνικών έργων επιταχύνουν την
προλεταρικοποίηση των μηχανικών και στρώνουν το έδαφος για εργαζόμενους μικρότερου χρόνου σπουδών, φθηνότερων, χωρίς πολλά δικαιώματα.
Οι δυνάμεις, που βρίσκονται στην ηγεσία του ΤΕΕ, αξιοποιώντας τη λογική του “μη χείρον βέλτιστον”, στέκονται επι της ουσίας αρωγοί στη συγκεκριμενοποίηση
αυτής της πολιτικής. Δεν πρόκειται περί λάθους: Στόχος αυτών των δυνάμεων είναι να προωθήσουν στο χώρο των μηχανικών, με το
μικρότερο δυνατό «κόστος» την πολιτική που έχουν ανάγκη οι μονοπωλιακοί όμιλοι. Επιβεβαιώνεται ότι ο συντεχνιασμός αποτελεί όπλο στα
χέρια των κυβερνήσεων και της άρχουσας τάξης, καθώς αξιοποιείται για να διασπά τον αγώνα των εργαζόμενων μηχανικών και να διευκολύνει τη βίαιη
διάλυση των όρων άσκησης του επαγγέλματος με το πρόσχημα της ‘τακτοποίησης’ και της αντιμετώπισής του.
Φυσικά είναι αυταπάτη να πιστεύει κανείς ότι τα ερείπια του προστατευτισμού που έχουν απομείνει μπορούν να ανακόψουν τη δράση
των νόμων της καπιταλιστικής οικονομίας. Στα πλαίσια του καπιταλιστικού δρόμου ανάπτυξης, η πορεία συγκέντρωσης και συγκεντροποίησης της
παραγωγής και του κεφαλαίου, η μονοπώληση και του κλάδου των κατασκευών είναι αντικειμενική διαδικασία. Αν η πάλη περιοριστεί στα στενά πλαίσια
της αποτροπής απλά της μιας ή της άλλης επιμέρους ρύθμισης, ό,τι κερδίζουμε με το …μισό χέρι, θα μας το παίρνουν πίσω με το… ενάμισυ.
Γι’ αυτό και οι σημερινές διεκδικήσεις των εργαζόμενων μηχανικών για απόκρουση την προώθησης της πολιτικής της ΕΕ για την απελευθέρωση θα
αποκτήσουν νόημα και δυναμική μόνο αν συμπορευτούν με τον αγώνα του εργατικού κινήματος. Αλλά και οι αγώνες των εργαζομένων για
πλήρη και σταθερή εργασία, προγραμματισμό, πραγματοποίηση και έλεγχο των έργων απ΄ το δημόσιο με γνώμονα τις κοινωνικές ανάγκες, πλήρη
ασφαλιστικά και εργασιακά δικαιώματα, ουσιαστικές αυξήσεις, προσανατολισμό των επιθεωρήσεων εργασίας στον ουσιαστικό έλεγχο της εργοδοτικής
ευθύνης, θα μπορούν να αποκτήσουν συνέχεια και προοπτική μόνο προς την ελπιδοφόρα κατεύθυνση της ανατροπής της εξουσίας των μονοπωλίων, του
κεφαλαίου.
Οργανώνουμε την αντεπίθεσή μας, απαιτώντας:
•Α
 νατροπή της πολιτικής της ΕΕ για την «απελευθέρωση» των επαγγελμάτων σε όφελος του μεγάλου κεφαλαίου. Αντίσταση, απειθαρχία, ανυπακοή στις επιταγές της ΕΕ για την παιδεία και τα επαγγελματικά δικαιώματα, καμιά εφαρμογή των οδηγιών της ΕΕ, κατάργηση όλων των νόμων και ΠΔ που τις ενσωματώνουν στην εθνική νομοθεσία. Κατάργηση κάθε μορφής εξετάσεων για την απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, το ακαδημαϊκό δίπλωμα μοναδική προϋπόθεση για την άσκηση του επαγγέλματος. Καμιά μετατόπιση της «τεχνικής ευθύνης» από το
κράτος και την εργοδοσία στον εργαζόμενο. Ενιαίο δημόσιο δωρεάν σύστημα ανώτατης εκπαίδευσης, χωρίς ταξικούς φραγμούς και αντιεπιστημονικούς διαχωρισμούς των σπουδών σε κύκλους και των ιδρυμάτων σε κατηγορίες. Να διαμορφώνει επιστήμονες με υψηλή ειδίκευση και
επαγγελματική επάρκεια και γενικό μορφωτικό επίπεδο. Σύνδεση του πτυχίου με το δικαίωμα στην επαγγελματική κατοχύρωση.
• Κατάργηση του νομοθετικού πλαισίου αναδιάρθρωσης των δημόσιων έργων και μελετών που επιταχύνουν τη συγκέντρωση μελετών και έργων
στα χέρια του μεγάλου κεφαλαίου (ΣΔΙΤ, Συμβ.Παραχώρησης, ΓΟΚ, αυθαίρετα, οικοδομικές άδειες κ.λπ.). Κατάργηση του νόμου για το κτηματολόγιο, κατάρτιση Δασικού Κτηματολογίου πριν το Εθνικό Κτηματολόγιο. Κατάργηση του αντιλαϊκού νομοθετικού πλαισίου για την εμπορευματοποίηση της γης και των δασικών εκτάσεων, του νερού, των φυσικών πόρων. Απόσυρση των Χωροταξικών Σχεδίων (Γενικού και Ειδικών)
που υποτάσσουν τη χρήση γης στην κερδοφορία των μονοπωλιακών ομίλων και επιταχύνουν την ιδιωτική πολεοδόμηση. Απαίτηση ουσιαστικής
αντισεισμικής θωράκισης και αντιπλημμυρικής προστασίας. Κατάργηση του νομοθετικού πλαισίου απελευθέρωσης της ενέργειας, τηλεπικοινωνιών και μεταφορών.
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Ξεκινώντας δεν θα μπορούσαμε παρά να σας ευχαριστήσουμε για τη στήριξη που δείξατε στους υποψηφίους που
προέρχονται από τους Ενεργούς ΑΤΜ στις εκλογές του ΤΕΕ. Είναι πολύ σημαντικό να διαπιστώνει κανείς πως η
προσπάθεια ανταμείβεται και πως οι συνάδελφοι αναγνωρίζουν την συνεισφορά αυτών που προσπαθούν για το
καλό των ΑΤΜ. Όλοι όσοι εκλέχθηκαν θα προσπαθήσουν να αποδώσουν το μέγιστο των δυνατοτήτων τους για να
επιτύχουμε όσους περισσότερους στόχους για τον κλάδο.

Θέσεις παρατάξεων

Φίλες και φίλοι συνάδελφοι,

Σας ευχαριστούμε πολύ!
Στα θέματα του συλλόγου μας, ξαφνικά, η συντονιστική επιτροπή συμβολαιογράφων αποφάσισε να «κηρύξει
πόλεμο» με τους ΑΤΜ. Εντελώς αναπάντεχα και ανεξήγητα, δίχως να έχει προηγηθεί καμία ενόχληση, ερώτηση,
παρατήρηση αποφάσισαν να εκδώσουν ένα έγγραφο σύμφωνα με το οποίο παραινούν τους συμβολαιογράφους να
παραλαμβάνουν τοπογραφικά διαγράμματα υπογεγραμμένα από οποιαδήποτε ειδικότητα μηχανικού, ναι μάλιστα
σωστά διαβάσατε. Φυσικά το γεγονός αυτό ξεσήκωσε όλους τους συναδέλφους και ο σύλλογος άμεσα απάντησε
τεκμηριωμένα ως προς τα επαγγελματικά δικαιώματα των εχόντων δικαίωμα υπογραφής διαγραμμάτων ζητώντας
την ανάκληση του εγγράφου. Δυστυχώς, η ανάκληση μέχρι τη στιγμή που γράφεται το κείμενο δεν έχει γίνει
οδηγώντας υποχρεωτικά σε πιο δραστικές παρεμβάσεις. Η προσφυγή στη δικαιοσύνη είναι πλέον απαραίτητη καθώς
καλούμαστε για ακόμα μια φορά να αποδείξουμε τα αυτονόητα. Ζητήθηκε ήδη η συνδρομή του ΤΕΕ το οποίο
ελπίζουμε και καλούμε να σταθεί πλάι μας στην προσπάθειά μας και να δώσει από την πλευρά του μια οριστική
απάντηση στο θέμα των επαγγελματικών δικαιωμάτων.
Άλλωστε ψηφίστηκε και ο Νόμος «Ενσωμάτωση στην Ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/94/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2014 για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων,
απλοποίηση διαδικασίας αδειοδότησης και άλλες διατάξεις πρατηρίων παροχής καυσίμων και ενέργειας, και λοιπές
διατάξεις», όπου με το άρθρο 29, επανακαθορίζονται οι όροι για την άσκηση του επαγγέλματος του Διπλωματούχου
Μηχανικού και διευρύνονται οι ειδικότητες στις οποίες εντάσσονται τα μέλη του ΤΕΕ. Το ερώτημα βέβαια που
προκύπτει από την ψήφιση του νόμου είναι πώς ακριβώς ορίζεται το επάγγελμα του μηχανικού όταν δημιουργείται μια
9μελής επιτροπή και 13 άλλες ομάδες υποστήριξης που θα αποφασίσουν για επαγγελματικά δικαιώματα. Δυστυχώς,
η έως τώρα εμπειρία έχει δείξει πως πολυμελής επιτροπές περιπλέκουν τα γεγονότα αντί να τα ξεδιαλύνουν.
Επανερχόμενοι στο θέμα της συντονιστικής των συμβολαιογράφων, αποφάσισε, επίσης, ξαφνικά να θέσει θέμα
αξιοπιστίας των κτηματογραφήσεων στα πλαίσια σύνταξης του Εθνικού Κτηματολογίου στρέφοντας τα βέλη
της εναντίον της ΕΚΧΑ και των χωρικών σφαλμάτων. Παρέλειψε απροκάλυπτα, βέβαια, να αναφερθεί ότι το
κτηματολόγιο αναδεικνύει ζητήματα και δεν τα δημιουργεί. Ζητήματα που έχουν προκύψει από την παραγωγή
τίτλων όλα τα χρόνια στην πατρίδα μας. Ο σύλλογός μας πάλι απάντησε υπενθυμίζοντας μια σειρά από θέματα τα
οποία «ξέχασε» να μνημονεύσει η συντονιστική των συμβολαιογράφων. Πραγματικά η ξαφνική επίθεση προς τον
κλάδο προφανώς και υποκρύπτει άλλους σκοπούς, αλλά εμείς οφείλουμε να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων
και δίνουμε τεκμηριωμένες και έμπρακτες απαντήσεις.
Κλείνοντας, σας ενημερώνουμε πως τη Δευτέρα 19-12-2016 αποσφραγίστηκαν οι οικονομικές προσφορές για
26 συμβάσεις του προγράμματος ΚΤΙΜΑ-16 του Εθνικού Κτηματολογίου. Ελπίζουμε πάνω από όλα το έργο να
προχωρήσει γοργά και απρόσκοπτα δίχως επιπλέον καθυστερήσεις. Επίσης, καλούμε, παρόλο που οι εκπτώσεις
αναμένεται να κυμανθούν σε υψηλά επίπεδα και το οικονομικό αντικείμενο θα συρρικνωθεί, οι όροι απασχόλησης
των πολλών συναδέλφων που θα εμπλακούν στο έργο να ανταποκρίνονται στο επίπεδο κατάρτισής τους και να
αντιμετωπιστούν ως εξειδικευμένοι μηχανικοί.
Μέχρι την επόμενη επικοινωνία μας ελπίζουμε να έχουν λυθεί τα προβλήματα που προαναφέραμε και να
επιβεβαιώσουμε για άλλη μια φορά τα αυτονόητα.
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Θέσεις παρατάξεων

Η ΕΛΕΜ σας εύχεται
να περάσετε τις Άγιες ημέρες που έρχονται
με υγεία και όσον είναι δυνατόν αβασάνιστα και ξεκούραστα.

Ελπίζουμε τη νέα χρονιά
και αφού συνειδητοποιήσουμε όλοι την τραγική κατάσταση που μας έχουν επιβάλλει,
να αγωνιστούμε μονιασμένα για τη βελτίωσή μας.

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ
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