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δεικνύεται ιδιαίτερα βροχερός και συννεφιασμένος, ίσως προσαρμόζεται και αυτός με την κατάσταση που επικρατεί στη
χώρα και τη διάθεση των πολιτών της. Εμείς κόντρα σε όλα
αυτά, αλλά όχι εκτός από όλα αυτά, εκδίδουμε το δελτίο του
συλλόγου, με στόχο να το λάβετε μέσα στο Μάρτιο.
Στο τεύχος που κρατάτε κυριαρχεί το θέμα της ανάρτησης
των δασικών χαρτών. Ημερίδες, ενημερώσεις και άλλες δραστηριότητες που προσπαθούν να καλύψουν το τεράστιο αυτό
θέμα.
• Ενημέρωση για την ημερίδα «οι δασικοί χάρτες ως αναπτυξιακό εργαλείο, προβλήματα και προοπτικές» που πραγματοποιήθηκε από το ΤΕΕ περιφερειακό τμήμα Κεντρικής και
Δυτικής Θεσσαλίας. Από την ίδια ημερίδα:
o Εισήγηση για «τον ρόλο του Μηχανικού στο έργο του Εθνικού Κτηματολογίου και των δασικών χαρτών» από τον
Πρόεδρο του ΠΣΔΑΤΜ Μιχάλη Καλογιαννάκη
o Εμπεριστατωμένο τεχνικό άρθρο για την Τεχνική έκθεση
φωτοερμηνείας
o Την εισήγηση του καθηγητή του ΑΠΘ Απ. Αρβανίτη για
τους δασικούς χάρτες
o Την ενδιαφέρουσα συζήτηση που ακολούθησε
Έχουμε αναφορά σε σημαντικά θέματα από τη δράση
του συλλόγου, όπως η ανταπόκριση από την τακτική ΓΣ του ΠΣΔΑΤΜ με την ελπίδα κάποτε να έχουμε τη συμμετοχή που αξίζει
σε ένα τόσο σημαντικό όργανο για τη λειτουργία του συλλόγου,
παραλειπόμενα και φωτογραφίες από την κοπή της πίττας του
συλλόγου καθώς και των περιφερειακών τμημάτων.
Σημαντικό είναι να αναφέρουμε τη συνέντευξη τύπου του
ΠΣΔΑΤΜ για το Κτηματολόγιο, τις επαναλαμβανόμενες επιστολές προς διάφορες Υπηρεσίες τόσο του ΠΣΔΑΤΜ, όσο και των
Τοπικών Τμημάτων για το δικαίωμα σύνταξης τοπογραφικών
διαγραμμάτων, καθώς και τη δικαίωση των προσπαθειών αυτών, με την απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Καβάλας.
Όπως σε κάθε τεύχος έχουμε στοιχεία για τη δραστηριότητα του συλλόγου, καθώς και δράσεις που γίνονται σε αντικείμενα που αφορούν τους τοπογράφους μηχανικούς, συγκεκριμένα
για τους χαιρετισμούς του Προέδρου ΠΣΔΑΤΜ στις ημερίδες:
«βιώσιμη αστική ανάπτυξη - η μεγάλη πρόκληση του 21ου αιώνα» στον Δήμο Κορυδαλλού, «Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση
εμπλεκόμενων φορέων σχετικά με το έργο “Κωδικοποίηση της
δασικής νομοθεσίας”», η πρώτη ημερίδα του Ελληνικού supersite.
Πραγματοποιήθηκε ημερίδα για τον Πολεοδομικό σχεδιασμό στην Πάτρα.
Θα ενημερωθείτε, για σημαντικές δραστηριότητες με έντονο ενδιαφέρον για τον κλάδο οι οποίες είναι προγραμματισμένες για το επόμενο χρονικό διάστημα, ώστε να εναρμονίσετε
το πρόγραμμά σας με σκοπό να τις παρακολουθήσετε, όπως η
Διημερίδα από τον ΠΣΔΑΤΜ για την Ακίνητη Περιουσία στις 2829/4 και η έκθεση Drone expo στις 9-11/6 στην Αθήνα
Τέλος, από τις μόνιμες στήλες του δελτίου, θα αναλώσετε αρκετό από το χρόνο σας για την ενημερωμένη, επίκαιρη
και εμπεριστατωμένη στήλη για τη Νομοθεσία, η οποία αποτελεί μία από τις αγαπημένες στήλες των συναδέλφων.
Και σε αυτό το τεύχος στη στήλη επιστημονικά - τεχνικά
φιλοξενούμε ένα ενδιαφέρον άρθρο για την εμπλοκή του Κινέζικου δορυφορικού συστήματος BeiDou σε μετρήσεις ακριβείας.

Καλή ανάγνωση.
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w Δελτία τύπου σχετικά με τη λειτουργία και την ολοκλήρωση του Εθνικού
Κτηματολογίου
w Ερωτήσεις των Βουλευτών κ. Γ. Μανιάτη και κ. Ι. Σαρίδη για την πορεία
του Εθνικού Κτηματολογίου προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας κ. Γ. Σταθάκη
w Χαιρετισμοί του προέδρου του ΠΣΔΑΤΜ Μιχάλη Καλογιαννάκη σε ημερίδες
w Απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Καβάλας για την αθώωση συναδέλφων δημόσιων υπαλλήλων που αρνήθηκαν να παραλάβουν
εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα από πτυχιούχο Τ.Ε.
w Υπηρεσία υποστήριξης των μελών για τη διαδικασία αντιρρήσεων δασικών χαρτών
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15 Δραστηριοτητα Περιφερειακων Τμηματων
& Συλλογων
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w Σύλλογος ΑΤΜ Περιφερειακό Τμήμα Κ. & Δ. Θεσσαλίας: Εκδήλωση κοπής πρωτοχρονιάτικης πίτας
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w Ημερίδα «Οι δασικοί χάρτες ως αναπτυξιακό εργαλείο προβλήματα
και προοπτικές» ΤΕΕ Περιφερειακό Τμήμα Κ. & Δ. Θεσσαλίας, Λάρισα
01/03/2017
- Ο ρόλος του Μηχανικού στο έργο του Εθνικού Κτηματολογίου και
των Δασικών Χαρτών, Μιχάλης Καλογιαννάκης, Πρόεδρος ΠΣΔΑΤΜ
- Ανάλυση Τεχνικής έκθεσης φωτοερμηνείας χρησιμοποιώντας στερεοσκοπική παρατήρηση με έμφαση στη χωρική ακρίβεια, Απόστολος Ντέρης, ΑΤΜ - Αλίνα Κουτρουμπή, Δασολόγος-Περιβαλλοντολόγος MSc

- ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ, Απόστολος Αρβανίτης, Καθηγητής Α.Π.Θ.
- Ερωτήσεις – Απαντήσεις
w Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. Πληρωμή πάγιου τέλους κτηματογράφησης σε άτοκες δόσεις
w Ε.Σ.Τ.Ε.Κ.: Εθνικό Κτηματολόγιο – παραμύθι χωρίς τέλος
w Ηλεκτρονική υποβολή τοπογραφικών διαγραμμάτων και έκδοση ψηφιακών πιστοποιητικών
w Παγκόσμιο βραβείο καλής πρακτικής πάνω στα Γ.Σ.Π. στον Δήμο Θεσσαλονίκης
w DRONE EXPO 9-11/06/2017 στην Αθήνα

30 Νομοθετικεσ Εξελιξεισ
w Νέα νομοθετήματα που άπτονται του ενδιαφέροντος του ΑΤΜ

34 Αποψεισ
w Δασικοί χάρτες: η κρατικοποίηση της ιδιοκτησίας; του Ν. Ζαχαριά, ΑΤΜ

36 Επιστημονικα - Τεχνικα Θεματα
w BeiDou: Ο ρόλος του σε εφαρμογές GNSS υψηλής ακρίβειας, P. Fairhurst, X. Luo, J. Aponte, B. Richter - Leica Geosystems AG Switzerland

41 Θεσεισ Παραταξεων
w ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
w ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΚΜ-ΔΑΠ Τοπογράφων
w ΕΝΟΤΗΤΑ
w ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΤΜ
w ΕΝΕΡΓΟΙ ΑΓΡΟΝΟΜΟΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
w Συσπείρωση Αριστερών Τοπογράφων

επισημάνσεις

Στις αρχές του Φλεβάρη έκλεισε ένας χρόνος που έχω την τιμή να αναλάβω Πρόεδρος του Συλλόγου
μας, του ΠΣΔΑΤΜ.
Αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω όλους όσους στάθηκαν (με όποιον τρόπο ήταν δυνατόν)
κοντά στην προσπάθεια της διοίκησης του συλλόγου. Τα μέλη των διοικήσεων των τοπικών και των
περιφερειακών τμημάτων, τα μέλη της επιτροπής του δελτίου, τους εισηγητές των ημερίδων που
διοργανώσαμε, αλλά και όλους τους συναδέλφους που παρευρέθηκαν στις δράσεις του συλλόγου.
Σε όλους αυτούς οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ διότι σε αυτή τη δύσκολη περίοδο για τη χώρα και το
επάγγελμά μας, όλοι μαζί επιμένουμε και προσπαθούμε να δυναμώσουμε τον ΠΣΔΑΤΜ με απώτερο
σκοπό να υπηρετεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους καταστατικούς του σκοπούς. Οι σκοποί αυτοί
από την ίδρυση του Συλλόγου μας είναι:
1. «Η προαγωγή και εξύψωση της επιστημονικής και επαγγελματικής στάθμης των μελών του,
μέσα από την οργάνωση και το συντονισμό της προσπάθειάς τους.
2. Η προάσπιση των οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του και η
βελτίωση των όρων άσκησης του επαγγέλματός τους.
3. Η ανάπτυξη πνεύματος στενής συνεργασίας και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του και
μεταξύ του Συλλόγου και Συλλόγων επιστημόνων, εργαζομένων, σπουδαστών και ιδιαίτερα
φορέων που έχουν κατακόρυφη και οριζόντια σχέση με τον κλάδο στην παραγωγή.
4. Η συμβολή στην ανάπτυξη και εξύψωση της τεχνικής, στην κατεύθυνση εξυπηρέτησης της
Χώρας και του Λαού.
5. Η προάσπιση των ελεύθερων και δημοκρατικών θεσμών της χώρας στην κατεύθυνση
της δικαιότερης εμφάνισης και εφαρμογής τους στα θέματα που έχουν σχέση με τις
τεχνικοοικονομικές δομές της χώρας, καθώς και του συνδικαλισμού στο συγκεκριμένο χώρο,
με τρόπο που να εκπληρώνεται ουσιαστικά η επιστημονική, τεχνική και κοινωνική αποστολή
του Συλλόγου.»
Και για να συνεχίσουμε δυναμικά προς αυτήν την κατεύθυνση απαιτείται η ενεργή συμμετοχή όλο και
περισσότερων συναδέλφων.
Δυστυχώς, για άλλη μια φορά, οφείλω να υπενθυμίσω σε όλα τα μέλη να εξοφλήσουν την ετήσια
συνδρομή τους στο λογαριασμό του Συλλόγου (Τράπεζα Πειραιώς - GR21 0172 0800 0050 8007 1615
938). Το ποσό των 10€ είναι συμβολικό (ούτε 1€/μήνα), αλλά είναι ζωτικής σημασίας για να μπορεί ο
σύλλογος να λειτουργεί.
Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να επισημάνω και τις σημαντικές εξελίξεις των πρώτων μηνών του έτους.
Μπορεί η φετινή χρονιά να μην ξεκίνησε με τους καλύτερους οιωνούς, αν κρίνουμε από την εφαρμογή
του νέου ασφαλιστικού νόμου και τις παλινωδίες της ανάρτησης των δασικών χαρτών, είχε όμως
κάποιες νέες επιτυχίες για το επάγγελμά μας.
Η πρώτη είναι η σημαντική απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Καβάλας για την αθώωση
συναδέλφων δημόσιων υπαλλήλων που αρνήθηκαν να παραλάβουν εξαρτημένο τοπογραφικό
διάγραμμα από Πτυχιούχο Τ.Ε., ενώ ακολούθησε η εφαρμογή της 267/2016 απόφασης του ΣτΕ από
διάφορες υπηρεσίες με χαρακτηριστικό παράδειγμα την Υπηρεσία Νεοτέρων Μνημείων και Τεχνικών
Έργων Κρήτης.
Ακολούθησε η επιστολή του Προέδρου του ΤΕΕ Γ. Στασινού προς τον Πρόεδρο της Συντονιστικής
Επιτροπής των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων της Επικράτειας κ. Γεώργιο Ρούσκα για τη σύνταξη των
εξαρτημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων μετά από την παρότρυνση και την τεχνική βοήθεια της
Διοίκησης του ΠΣΔΑΤΜ. Η επιστολή θα δημοσιευθεί στο επόμενο δελτίο μας.
Όσον αφορά στην επιστημονική συμβολή του συλλόγου, σύντομα θα υπάρξουν νεότερα για παρεμβάσεις
που αφορούν σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών, αλλά και διεξαγωγή ημερίδων για σημαντικές πτυχές
του επαγγέλματός μας.
Όλα τα παραπάνω είναι απόδειξη της αναγκαιότητας ύπαρξης των επιστημονικών και επαγγελματικών
φορέων, ώστε να διασφαλίζονται κεκτημένα δεκαετιών που κινδυνεύουν να χαθούν.

Μιχάλης Καλογιαννάκης
Πρόεδρος ΠΣΔΑΤΜ
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Δραστηριότητα Συλλόγου

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση ΠΣΔΤΑΜ
Το Σάββατο 11/02/2016 έλαβε χώρα η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση
του ΠΣΔΑΤΜ στον 1ο όροφο του ΤΕΕ. Τα προς συζήτηση θέματα της
Γενική Συνέλευσης ήταν η έγκριση του ισολογισμού για το έτος 2016, η
έγκριση του προϋπολογισμού για το 2017, καθώς και ο απολογισμός των
πεπραγμένων του 2016.
Η συμμετοχή των συναδέλφων ήταν δυστυχώς αρκετά μικρή. Συζητήθηκαν,

Από τις αρχές του φθινοπώρου του 2016 έχει ξεκινήσει ο σχεδιασμός του ΥΠΕΝ για τη ριζική αλλαγή του θεσμικού πλαισίου
για τη σύνταξη του Εθνικού Κτηματολογίου. Οι αλλαγές αυτές επηρεάζουν άμεσα τον φορέα σύνταξης, αλλά και την πορεία του έργου συνολικά. Τον ρόλο του τεχνικού συμβούλου έχει αναλάβει η Παγκόσμια
Τράπεζα. Ο ΠΣΔΑΤΜ ανέλαβε να διατυπώσει δημόσια τις απόψεις του,
λόγω της έλλειψης δημόσιου διαλόγου μέσω συνέντευξης τύπου και
συναντήσεων με εκπροσώπους των κοινοβουλευτικών κομμάτων.

Το ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
δεν είναι παιχνίδι JENGA

Αθήνα, 26/01/2017

Την Τετάρτη 18 Ιανουαρίου, μετά από αρκετή καθυστέρηση, η διοίκηση του
ΠΣΔΑΤΜ συναντήθηκε με τον Υπουργό ΠΕΝ κ. Σταθάκη, ώστε να ενημερωθεί
θεσμικά για τις επικείμενες αλλαγές που ετοιμάζουν από κοινού το Υπουργείο
με την Παγκόσμια Τράπεζα και τη συμβολή της διοίκησης της ΕΚΧΑ ΑΕ για τη
λειτουργία και την ολοκλήρωση του Εθνικού Κτηματολογίου.
Δυστυχώς η διοίκηση του ΠΣΔΑΤΜ μετά τη συνάντηση έφυγε περισσότερο
προβληματισμένη και ανήσυχη για τους σχεδιασμούς του Υπουργείου και της
Κυβέρνησης γενικότερα.
Όπως έγινε αντιληπτό από τη συνομιλία μας με τον Υπουργό, η διοίκηση του
Υπουργείου και της ΕΚΧΑ ΑΕ επέλεξαν να συνομιλούν επιλεκτικά με συγκεκριμένους φορείς, ενώ στις όλες διαβουλεύσεις συμμετείχαν μόνο υπηρεσιακοί
παράγοντες από τα Υπουργεία ΠΕΝ και Δικαιοσύνης. Στις διαβουλεύσεις αυτές δεν συμμετείχαν ούτε το ΤΕΕ ως επιστημονικός σύμβουλος του Κράτους
θεσμικά κατοχυρωμένος, ούτε ο ΠΣΔΑΤΜ ως ο βασικός επιστημονικός και
επαγγελματικός φορέας που έχει άμεση σχέση με το έργο και εκπροσωπεί
τους Αγρονόμους Τοπογράφους Μηχανικούς που εργάζονται στην ΕΚΧΑ ΑΕ,
στα μελετητικά γραφεία που συντάσσουν το έργο, αλλά και τους μελετητές.
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εκτός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, και φλέγοντα ζητήματα για τον
κλάδο, όπως το Κτηματολόγιο και το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο.
Ο οικονομικός απολογισμός του έτους 2016 εγκρίθηκε ομόφωνα από το
σώμα. Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε και ο προϋπολογισμός για το έτος 2017.
Ακολουθεί ο ισολογισμός του 2016 και ο εγκεκριμμένος προϋπολογισμός
για το έτος 2017.

Ο ΠΣΔΑΤΜ, με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην κοινωνία, τον τεχνικό κόσμο
αλλά και όσους έχουν κατανοήσει τη χρησιμότητα και αναγκαιότητα της ολοκλήρωσης του κτηματολογίου, επέλεξε να μην παρέμβει μέσω δημοσιευμάτων, όπως έγινε από άλλες πλευρές. Η επιλογή αυτή ήταν συνειδητή ώστε
να μη συμβάλλουμε στην κατάρρευση του έργου. Ωστόσο, από ορισμένους
θεωρήθηκε αδυναμία. Για το λόγο αυτό και επιλέξαμε να προβούμε στη σημερινή συνέντευξη τύπου και συνεχίζουμε ακόμη πιο εντατικά, προγραμματίζοντας συναντήσεις με τις κοινοβουλευτικές ομάδες όλων των κομμάτων,
προκειμένου να τις ενημερώσουμε για τον κίνδυνο που ελλοχεύει από τους
ακροβατικούς σχεδιασμούς του υπουργείου.
Πριν επιχειρήσουμε να αναπτύξουμε τους προβληματισμούς μας, θα θέλαμε
να υπενθυμίσουμε σε όσους δεν γνωρίζουν λίγα πράγματα για το έργο της
ολοκλήρωσης του Εθνικού Κτηματολογίου, το οποίο έχει χαρακτηριστεί ως το
μεγαλύτερο αναπτυξιακό έργο που γίνεται στη χώρα μας.

Παρουσίαση του Εθνικού Κτηματολογίου
Σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΕΚΧΑ Α.Ε., το Εθνικό Κτηματολόγιο
αποτελεί μια από τις σημαντικότερες αναπτυξιακές υποδομές που αναπτύσσονται στη χώρα, η οποία πρόκειται να μεταρρυθμίσει σημαντικό τμήμα της
Δημόσιας Διοίκησης σε θέματα ακίνητης περιουσίας και να συμβάλει αποφασιστικά στην επέκταση και ενδυνάμωση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
Το Εθνικό Κτηματολόγιο αποτελεί ένα ενιαίο σύστημα καταγραφής πληροφοριών (νομικών, τεχνικών και άλλων πρόσθετων πληροφοριών) των ακινήτων
και των δικαιωμάτων πάνω σ’ αυτά, το οποίο γίνεται με την εγγύηση του
Δημοσίου και έχει διαρκή ενημέρωση.
Μέσω του κτηματολογίου δίνεται η ευκαιρία και η δυνατότητα να αποκτήσει
κάθε ακίνητο στην ελληνική επικράτεια την ταυτότητά του. Ταυτότητα που
προσδιορίζει τόσο την ακριβή θέση του ακινήτου στο χώρο όσο και τη νομική
του υπόσταση και κατ’ επέκταση οδηγεί στην κατοχύρωση της ακίνητης περιουσίας δημόσιας και ιδιωτικής. Το πρώτο όφελος αυτού είναι η διευκόλυνση
των συναλλαγών του πολίτη και εν συνεχεία ως εργαλείο και μοχλός ανάπτυξης για την πολιτεία επιφέρει πολλαπλά άλλα οφέλη.

Δραστηριότητα Συλλόγου
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Δραστηριότητα Συλλόγου

Η σύνταξή του αποσκοπεί στη δημιουργία ενός σύγχρονου, πλήρως αυτοματοποιημένου αρχείου ακίνητης ιδιοκτησίας, όλα τα στοιχεία του οποίου έχουν
αποδεικτικό χαρακτήρα, εξασφαλίζοντας τη μεγαλύτερη δυνατή δημοσιότητα
και ασφάλεια των συναλλαγών.
Πρόκειται για ένα σύστημα σύγχρονο και ολοκληρωμένο σε σύγκριση με το
σύστημα των Υποθηκών και Μεταγραφών που υποστηρίζουν τα Υποθηκοφυλακεία. Συγκεκριμένα, το Εθνικό Κτηματολόγιο:
1. Καταγράφει και απεικονίζει σε κτηματολογικά διαγράμματα το σύνολο των
ακινήτων της χώρας (γεωγραφική θέση, τα όρια και την έκταση αυτών).
2. Με βάση το ακίνητο καταγράφει όλες τις πράξεις που δημιουργούν, μεταβιβάζουν, αλλοιώνουν ή καταργούν δικαιώματα σε ακίνητα. Μπορούμε
συνεπώς να πληροφορηθούμε άμεσα, εύκολα και αξιόπιστα το σύνολο των
δικαιωμάτων που υπάρχουν σε κάθε ακίνητο.
3. Εγγυάται τις νομικές πληροφορίες που καταγράφει, καθώς η καταχώριση
κάθε πράξης γίνεται μόνο μετά από ουσιαστικό έλεγχο νομιμότητας, δηλαδή καμία πράξη δεν καταχωρίζεται αν ο μεταβιβάζων δεν είναι ο καταχωρισμένος στο κτηματολόγιο ως δικαιούχος.
4. Εντοπίζει και καταγράφει συστηματικά τη Δημόσια ακίνητη περιουσία, για
πρώτη φορά στη σύγχρονη Ελλάδα.
5. Καταγράφει τα δικαιώματα από χρησικτησία η οποία, ιδίως στην επαρχία,
αποτελεί τον συνηθέστερο ίσως τρόπο κτήσης κυριότητας.
6. Αναδεικνύει τα προβλήματα των ακινήτων και δίνει τη δυνατότητα για
διορθώσεις.
Ο νόμος για τη σύνταξη του Εθνικού Κτηματολογίου ψηφίστηκε το 1995
(Ν.2308/1995) με σκοπό την αντικατάσταση της διαδικασίας του υπάρχοντος
συστήματος μεταγραφών και υποθηκών. Η ανάγκη αυτή προέκυψε για την
καταγραφή και διασφάλιση της περιουσίας των πολιτών και του Ελληνικού
Δημοσίου.
Το 1998, με τον Ν.2664/1998, συστάθηκε η ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. η οποία
μετά την κατάργηση του ΟΚΧΕ (ΝΠΔΔ) με τνο Ν.4164/2013, μετονομάστηκε
σε ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε. - ΕΚΧΑ Α.Ε, η οποία
έχει την αρμοδιότητα για τη μελέτη, σύνταξη και λειτουργία του Εθνικού Κτηματολογίου. Μοναδικός μέτοχος της ΕΚΧΑ είναι το Ελληνικό Δημόσιο και η
εταιρεία εποπτεύεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Επομένως, με την κατάργηση του ΟΚΧΕ ο οποίος είχε την ευθύνη για τη λειτουργία
του Κτηματολογίου, η αρμοδιότητα αυτή δόθηκε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Πλέον το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας είναι υπεύθυνο για
τη σύσταση και τη λειτουργία των Κτηματολογικών Γραφείων, τα οποία είναι
δημόσιες υπηρεσίες αρμόδιες για την τήρηση και ενημέρωση των κτηματολογικών στοιχείων και εγγραφών. Σε όποια περιοχή ολοκληρώνεται το έργο τα
υποθηκοφυλακεία προβλέπεται να αντικαθίστανται από τα οριστικά κτηματολογικά γραφεία τα οποία υπάγονται στο ΥΠΕΝ.
Συνοψίζοντας θα μπορούσαμε να πούμε ότι η λειτουργία του Εθνικού Κτηματολογίου ήταν υπό την ευθύνη του ΥΠΕΝ και η ολοκλήρωσή του από την
ΕΚΧΑ Α.Ε.
Όσον αφορά στην ολοκλήρωση του έργου του Κτηματολογίου, τα στοιχεία
έχουν ως εξής: μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί το 10% της έκτασης της
χώρας (κυρίως μεγάλες αστικές περιοχές που αντιστοιχούν στο 25,3% των
δικαιωμάτων). Από τους παλαιότερους διαγωνισμούς δεν έχουν υπογραφεί
οι 14 συμβάσεις από τον διαγωνισμό του 2011 (έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες και εκκρεμεί μόνο η υπογραφή), ενώ εκκρεμεί η διαδικασία που θα
οδηγήσει στην υπογραφή των συμβάσεων του διαγωνισμού που προκηρύχθηκε το 2016. Ο τελευταίος διαγωνισμός αφορά στο υπόλοιπο της χώρας για
16.000.000 δικαιώματα καλύπτοντας το 65% της επικράτειας.
Παράλληλα, σύμφωνα με τα στατιστικά των μελετών που είναι σε εξέλιξη το
ποσοστό των ενστάσεων δεν ξεπερνά το 3% γεγονός που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι το κτηματολόγιο που συντάσσεται είναι αξιόπιστο και διασφαλίζει
την ακίνητη περιουσία των πολιτών.
Το έργο αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε οριακό σημείο και αυτό διότι απομένει
με την ολοκλήρωση του τελευταίου διαγωνισμού η ανάθεση των μελετών για
την υπόλοιπη έκταση της χώρας. Ο διαγωνισμός αυτός έχει ήδη ακυρωθεί μία
φορά, αν και είχε προκηρυχθεί το 2013.
Σε αυτή λοιπόν την κρίσιμη στιγμή για την ολοκλήρωση του έργου, μέσω της
Παγκόσμιας Τράπεζας, προτείνονται ριζικές και δομικές αλλαγές στο ισχύον
πλαίσιο. Η σημαντικότερη αλλαγή είναι η συγχώνευση των δύο διαφορετικών
συστημάτων, των υφιστάμενων υποθηκοφυλακείων και των κτηματολογικών
γραφείων σε ένα νέο δημόσιο φορέα με μορφή ΝΠΔΔ.

Σχολιασμός έκθεσης Παγκόσμιας Τράπεζας

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας, η
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οποία έχει περιέλθει στα χέρια μας ανεπίσημα, υπάρχουν οι παρακάτω ενδιαφέρουσες αναφορές.
(Η έκθεση είναι διαθέσιμη σε όποιον ενδιαφέρεται, επιδιώκοντας με αυτόν τον
τρόπο να ξεκινήσουμε το δημόσιο διάλογο επί του θέματος, ο οποίος μέχρι
τώρα δεν έχει διεξαχθεί με αποκλειστική ευθύνη του υπουργείου).
• Η χώρα μας βρίσκεται στην 141η θέση μεταξύ 200 χωρών στο σύστημα
καταγραφής της ακίνητης περιουσίας. Μας ξεπερνά η Μπουρκίνα Φάσο, η
Γρενάδα, η Βολιβία και η Γουινέα.

Σχόλιο: Αυτό οφείλεται στη μη ολοκλήρωση του Εθνικού Κτηματολογίου
και στη διατήρηση των υποθηκοφυλακείων, που σύμφωνα με τον Υπουργό κ. Σταθάκη αποτελεί «οθωμανικό» σύστημα.
• Υπάρχει αναφορά στο ότι οι ενστάσεις σε επίπεδο κτηματολογικών γραφείων ανέρχονται σε ποσοστό 30%.

Σχόλιο: Η αλήθεια είναι ότι στα νέα προγράμματα οι διορθώσεις κυμαίνονται από 1,5-3%. Αυτό αποδεικνύει ότι το κτηματολόγιο που συντάσσεται είναι αξιόπιστο και διασφαλίζει τις συναλλαγές και την ακίνητη περιουσία των πολιτών. Το ποσοστό των διορθώσεων διαφέρει ακόμα και
σε κοντινές περιοχές, διότι πολλές φορές υπάρχουν σημαντικά προβλήματα στα συμβόλαια, αλλά και στις μεταγραφές τους. Σίγουρα πρέπει
να υπάρξει συγκεκριμένη μέριμνα για τη βελτίωση και εναρμόνιση των
παλαιότερων προγραμμάτων με τις προδιαγραφές των νέων.
• Στο νέο φορέα προτείνεται αρχικά η ένταξη όλων των υπαλλήλων των
υποθηκοφυλακείων που φτάνουν συνολικά τους 1.466, αν συμπεριλάβουμε και τους υπαλλήλους της ΕΚΧΑ Α.Ε., ενώ προβλέπεται ότι σταδιακά θα
μειώνεται ο αριθμός των υποθηκοφυλακείων μέχρι να φτάσουν τα 19.

Σχόλιο: Σύμφωνα και με την Παγκόσμια Τράπεζα δεν υπάρχει κανένας
προγραμματισμός για τα παραπάνω πώς, πότε και με ποιον τρόπο θα
γίνουν. Εύκολα μπορεί να οδηγηθεί κανείς στις σκέψεις ότι μπορεί να μην
γίνουν και ποτέ. Ουδέν μονιμότερο του προσωρινού.
• Προβλέπεται ότι μέσω ΚΕΠ θα μπορούν να παρέχονται πληροφορίες και
υπηρεσίες για το Εθνικό Κτηματολόγιο.

Σχόλιο: Πολύ θετική πρόταση εφόσον βέβαια συνδυαστεί και με την
εφαρμογή του θεσμού του διαπιστευμένου μηχανικού για το Κτηματολόγιο που έχει θεσμοθετηθεί.
• Προβλέπεται ότι ο νέος φορέας θα έχει την αυτονομία να προσλαμβάνει
και να απολύει, καθώς και να καθορίζει τους μισθούς των υπαλλήλων. Επιπλέον προτείνεται να ακολουθεί τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.

Σχόλιο: Πολύ δύσκολο να εφαρμοστεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία για ένα ΝΠΔΔ. Θα ισχύσει τελικά ή όχι το ενιαίο μισθολόγιο που ανακοίνωσε ο υπουργός. Τα παραπάνω χαρακτηριστικά που
περιγράφονται περισσότερο παραπέμπουν σε Α.Ε. παρά σε ΝΠΔΔ.
• Μετά την τρίμηνη παράταση για την ψήφιση του νόμου που μας ανακοίνωσε ο Υπουργός, προβλέπεται σύμφωνα με τον σχεδιασμό να προσληφθεί Διευθύνων Σύμβουλος τα τέλη Νοέμβρη και να καθοριστούν οι
τμηματάρχες τέλη Δεκέμβρη.

Σχόλιο: Αυτό αποδεικνύει περίτρανα ότι το έργο θα σταματήσει ή στην
καλύτερη περίπτωση θα υπολειτουργεί για 1 χρόνο.
• Στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν προβλέπεται να στελεχώνεται από κανέναν
μηχανικό. Φυσικά, δεν υπάρχει καμία αναφορά για Αγρονόμο Τοπογράφο
Μηχανικό. Υπάρχει, ωστόσο, πρόβλεψη για τουλάχιστον 3 νομικούς.

Σχόλιο: Απαράδεκτο διότι το έργο παράλληλα με τη νομική διάσταση,
έχει και την τεχνική. Αποτέλεσμα της επιλεκτικής διαβούλευσης του παραπάνω σχεδιασμού.
• Αναφέρεται ότι το 10,59% των εσόδων, δηλαδή 6,78 εκ. ευρώ κατευθύνεται στην ΕΚΧΑ Α.Ε., 47,17% (30,2 εκ. ευρώ) στα λειτουργικά έξοδα
των υποθηκοφυλακείων και 42,25% (27 εκ. ευρώ) στα Αποθεματικά του
Δημοσίου.

Σχόλιο: Οι παραπάνω αριθμοί αποκαλύπτουν πόσα χρήματα χάνονται
για το ελληνικό κράτος με την καθυστέρηση της ολοκλήρωσης του έργου,
αλλά και πόσα θα μπορούσαν να εξοικονομηθούν στην περίπτωση που
μετά την ολοκλήρωση του έργου θα μπορεί κάποιος να βρει στοιχεία ηλεκτρονικά. Το έμμεσο κέρδος βέβαια είναι πολύ μεγαλύτερο μιας και το
Εθνικό Κτηματολόγιο αποτελεί αναπτυξιακό εργαλείο για πολλές άλλες
λειτουργίες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Ουδέν σχόλιο.
• Οι συμβάσεις έργου που είναι σε εξέλιξη, προβλέπεται να τελειώσουν τον
Απρίλη του 2021, ενώ οι συμβάσεις που θα υπογραφούν για τον διαγωνισμό ΚΤΙΜΑ 16 προβλέπεται να τελειώσουν τον Νοέμβρη του 2020. Η
πρόβλεψη αυτή προϋποθέτει να υπογραφούν οι συμβάσεις του έργου τον
ερχόμενο Απρίλιο και να μειωθεί ο χρόνος του έργου κατά 8 μήνες (από
48 σε 40).

Σχόλιο: Είναι άξιο απορίας γιατί απαιτείται αυτή η αλλαγή για έναν διαγωνισμό που προκηρύχθηκε τον προηγούμενο χρόνο με τη δέσμευση
του Υπουργείου και της διοίκησης της ΕΚΧΑ Α.Ε. ότι έχουν σχεδιαστεί τα
πάντα ώστε να ολοκληρωθεί το 2020. Κακός σχεδιασμός ή ανεπάρκεια;
• Δεν παρουσιάζεται η χρηματοδότηση για τον διαγωνισμό ΚΤΙΜΑ 16, παρά
μόνο ότι απαιτείται χρηματοδότηση 83,5 εκ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή
Ένωση.

Σχόλιο: Να σας θυμίσουμε ότι ο συγκεκριμένος διαγωνισμός είχε σχεδιαστεί με προϋπολογισμό 780 εκ. ευρώ, δημοπρατήθηκε την πρώτη φορά
με αρχικό προϋπολογισμό 580 εκ. ευρώ και δεύτερη φορά με μείωση
του χρονοδιαγράμματος και κάποιων υπηρεσιών με 480 εκ. ευρώ. Προβλέπεται μετά το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών το τελικό κόστος
να είναι 300 εκ. ευρώ. Από τα παραπάνω δεν προκύπτει ότι υπάρχει η
ανάγκη για την πρόσθετη χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση,
εκτός και αν τα χρήματα που έχει ήδη πληρώσει ο ελληνικός λαός δεν
χρησιμοποιηθούν για το έργο.
• Προτείνεται να προετοιμαστεί ένα εγχειρίδιο για τη διόρθωση των υφιστάμενων εγγραφών του κτηματολογίου μέχρι το τέλος του Ιουνίου του 2017.

Σχόλιο: Θετική αναφορά αρκεί να υπάρξει συμμετοχή όλων των επιστημονικών φορέων.
• Προβλέπεται το κτηματολόγιο να είναι ένα από τα βασικά εργαλεία που
πρέπει να περιλαμβάνονται στον αστικό σχεδιασμό, τη χαρτογράφηση,
την τοπογραφία, τη φορολογία ώστε να βελτιωθεί γενικότερα η διακυβέρνηση.

Σχόλιο: Θετική αναφορά και πρόταση του συλλόγου μας για χρόνια.
Κλείνοντας τις αναφορές για την έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας,
παρουσιάστηκαν 20 αβεβαιότητες/ρίσκα στον όλο σχεδιασμό. Άξιες αναφοράς είναι οι παρακάτω.
1. Η ανεπάρκεια των αρμόδιων υπουργείων και η έλλειψη πολιτικής βούλησης.

Σχόλιο: Στις περισσότερες ανακοινώσεις που έχει εκδώσει ο ΠΣΔΑΤΜ
γίνεται η ίδια αναφορά. Πιθανώς, οφείλεται στη μη κατανόηση των περισσότερων διοικήσεων της αναγκαιότητας του έργου. Αρκετές μάλιστα
το αντιμετωπίζουν με μια επικίνδυνη ελαφρότητα.
2. Η μη ύπαρξη πολιτικής βούλησης για την κατάρτιση των δασικών χαρτών,
τον καθορισμό του αιγιαλού και της παραλίας και την καταγραφή της
δημόσιας ακίνητης περιουσίας.

Σχόλιο: Θα προσθέταμε και την έλλειψη κινήτρου από δημόσιες υπηρεσίες που έχουν την ευθύνη.
3. Η αμφίβολη ολοκλήρωση του έργου το 2020. Ακόμα και στο ΚΤΙΜΑ 16
που πρόσφατα προκηρύχθηκε προτείνεται μείωση χρονοδιαγράμματος 4
μηνών.

Σχόλιο: Το είχαμε επισημάνει κατά την αντίδρασή μας για την κατάργηση
του διαγωνισμού τον προηγούμενο χρόνο. Αν δεν είχε καταργηθεί και
λάμβαναν υπόψη τις αλλαγές που πρότεινε ο σύλλογός μας ο στόχος θα
ήταν εφικτός.
4. Δεν υπάρχει αποτύπωση των κτιρίων στο Κτηματολόγιο.

Σχόλιο: Η ευθύνη είναι της τότε διοίκησης της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε., αλλά
και των μετέπειτα γιατί δεν διόρθωσαν αυτό το τραγικό λάθος. Ο ΠΣΔΑΤΜ το επισημαίνει συνεχώς από το 2012.

5. Τη μειωμένη απόδοση των υπαλλήλων που θα ενταχθούν στο νέο φορέα.

Σχόλιο: Η αβεβαιότητα αυτή επιβεβαιώνει τον λόγο για τον οποίο δεν
πρέπει η ολοκλήρωση του έργου να εξαρτάται από κάποιο δημόσιο φορέα.
Θα μπορούσαμε να προσθέσουμε επιπλέον αβεβαιότητες, ρίσκα και διαφορές
στον όλο σχεδιασμό και στην επίλυση των ανωτέρω αβεβαιοτήτων, ωστόσο
η βασική μας διαφωνία εστιάζεται στη ριζική αλλαγή που προτείνεται σε ένα
έργο που επιτέλους φαίνεται να οδεύει προς την ολοκλήρωσή του. Οποιαδήποτε δομική αλλαγή, που θα αλλάξει εκ βάθρων το χαρακτήρα του φορέα
που είναι άμεσα εμπλεκόμενος στο έργο θα οδηγήσει ενδεχομένως και στην
οριστική παύση του. Ειδικά αν σε αυτό τον φορέα ενταχθούν οι μεγαλύτεροι
πολέμιοι του έργου.
Με βάση τα παραπάνω θεωρούμε ότι στις αβεβαιότητες/ρίσκα η Παγκόσμια
Τράπεζα θα έπρεπε να προσθέσει και το σχέδιο αλλαγών που προτείνει.

Δραστηριότητα Συλλόγου

• Για να παρουσιαστεί το Σχέδιο Διαχείρισης της αλλαγής θα χρειασθούν
140.000 ευρώ, ώστε να παρουσιασθούν οι αλλαγές, να απαντηθούν οι
ερωτήσεις από τους υποθηκοφύλακες και τους υπαλλήλους τους, να προετοιμαστούν φυλλάδια, κ.λπ. Συνολικά θα χρειασθούν 530.000 ευρώ για
διάφορες υπηρεσίες για διαδικαστικά ζητήματα που έχουν προβλεφθεί
κατά την αλλαγή και έναρξη του νέου φορέα.

Οι ανησυχίες και οι προβληματισμοί μας
Εκφράζουμε, λοιπόν, την έντονη ανησυχία μας ότι η δομική αλλαγή που προτείνεται, με τη συγχώνευση των υποθηκοφυλακείων και των κτηματολογικών
γραφείων σε ένα ενιαίο φορέα ΝΠΔΔ, θα οδηγήσει στη μη ολοκλήρωση του
Εθνικού Κτηματολογίου.
Προκύπτουν, λοιπόν, τα εξής ερωτήματα:
1. Γιατί πρέπει να γίνει αυτή η ριζική αλλαγή τώρα, ενώ το έργο βρίσκεται
σε αυτή την καμπή. Ποια ανάγκη εξυπηρετεί; Των πρώιμων προεκλογικών κινήσεων;
2. Θα χρειαστούν δεκάδες Υπουργικές αποφάσεις, θα χρειαστεί να βρεθεί
και η κατάλληλη νομική φόρμουλα αφού δεν υπάρχει προηγούμενο μετάβασης από ανώνυμη εταιρία του κράτους σε νομικό πρόσωπο δημοσίου
δικαίου. Είναι έτοιμα όλα αυτά ή θα γίνουν με μαγικό ραβδάκι;
3. Γιατί μπαίνει σε ρίσκο η ολοκλήρωση του έργου και μια επένδυση που
έχει κάνει το ελληνικό κράτος και οι πολίτες που αγγίζει το ποσό του 1,1
δις ευρώ;
4. Τι θα γίνει με τις περίπου 70 ενεργές μελέτες που έχει η ΕΚΧΑ σε εξέλιξη;
5. Γιατί πρέπει να καθυστερήσει η ολοκλήρωση του έργου τουλάχιστον 1
χρόνο, σύμφωνα με τον σχεδιασμό της Παγκόσμιας Τράπεζας, αναθέτοντας την επίβλεψη του έργου σε ένα νέο ΝΠΔΔ.
6. Γιατί πρέπει να αλλάξει η φύση του έργου και να αλλοιωθούν οι βασικές
αρχές του έργου του Κτηματολογίου, που η ολοκλήρωση του θα οδηγήσει στην αντικατάσταση του συστήματος μεταγραφών και υποθηκών;
7. Γιατί πρέπει να επιβαρυνθεί ο οργανισμός που είναι υπεύθυνος για τη
σύνταξη του Εθνικού Κτηματολογίου και με άλλους διοικητικούς υπαλλήλους από τα υποθηκοφυλακεία; Δεν έχει αρκετούς μέχρι τώρα; Δε θα
έπρεπε να επιδιώκει την ενίσχυση του επιστημονικού προσωπικού που
η ίδια δέχεται ότι έχει ελλείψεις; Δεν υπάρχουν αντίστοιχες ελλείψεις
διοικητικών στα δικαστήρια;
8. Έχουν κατανοήσει οι εκάστοτε διοικήσεις τη σημαντικότητα του έργου;
Μάλλον όχι για αυτό λείπει η πολιτική βούληση που απαιτείται. Αν ο φορέας σύνταξης του έργου είναι ένα ΝΠΔΔ η εμπλοκή ενός υπουργού θα
είναι ακόμα αμεσότερη.
9. Τι ευελιξία θα υπάρχει σε ένα ΝΠΔΔ για να παράγει προϊόντα μετά την
ολοκλήρωση του Κτηματολογίου και να φέρνει έσοδα στο Δημόσιο, όπως
κάνει τώρα η ΕΚΧΑ Α.Ε. και θα μπορεί να κάνει σε μεγαλύτερο βαθμό με
την ολοκλήρωση του έργου;
10. Γιατί πλέον απαιτούνται τα 85 εκατ. χρηματοδότηση από την Κομισιόν;
Το έργο είχε σχεδιαστεί με προϋπολογισμό 870 εκ. ευρώ και θα υλοποιηθεί τελικά με 300 εκ. ευρώ. Μήπως θα έχει και άλλο ρόλο η Παγκόσμια
Τράπεζα που δεν έχει ανακοινωθεί; Απαιτείται «επίτροπος» με άγνωστες
προθέσεις;
11. Γιατί άραγε η Παγκόσμια Τράπεζα προτείνει εντελώς διαφορετικές παρεμβάσεις από ό,τι έχει προτείνει πριν δύο χρόνια η Task Force; Δεν γνωρίζει
ότι η πρόταση συγχώνευσης των υποθηκοφυλακείων με το Κτηματολόγιο δεν υφίσταται σε κανένα προηγμένο κράτος; Δεν γνωρίζει ότι τα
χαρακτηριστικά του νέου φορέα που προτείνει δεν ανταποκρίνονται στα
χαρακτηριστικά ενός ΝΠΔΔ; Μήπως τελικά το Υπουργείο κάνει το χατίρι
όσων δεν θέλουν να τελειώσει το έργο, ώστε να διαιωνιστεί ο θεσμός
των υποθηκοφυλακείων και το σύστημα καταγραφής της ακίνητης περιουσίας να είναι «ερμαφρόδιτο»;
12. Δεν τους πείθει το παράδειγμα της καθυστέρησης της κύρωσης των δασικών χαρτών και της γραμμής αιγιαλού και παραλίας, καθώς και της
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κτηματογράφησης της δημόσιας περιουσίας
(πολύ μικρότερα έργα) με κύρια ευθύνη δημόσιων υπηρεσιών, δεν αρκεί ως παράδειγμα για
τη βέβαιη αποτυχία της σύνταξης του Εθνικού
Κτηματολογίου από το στενό δημόσιο; Υπάρχει
ακόμα το παράδειγμα του ΟΚΧΕ (ΝΠΔΔ) ο οποίος
είχε αναλάβει την κτηματογράφηση της Γαύδου.
Η ανάρτηση των εγγραφών έγινε 4 φόρες και
ποτέ δεν ολοκληρώθηκε η κτηματογράφηση.
13. Υπάρχει ολοκληρωμένος σχεδιασμός για τη μετάβαση στον νέο φορέα, ώστε να εξασφαλιστεί ότι
θα γίνει;
14. Τι ευελιξία θα έχει ο νέος φορέας σε σχέση με
αυτή που έχει η ΕΚΧΑ ΑΕ;
15. Υπάρχει μέριμνα για την άμεση πληρωμή των
μελετητών, όπως μέχρι τώρα συμβαίνει; Ή θα
υπάρξουν μεγάλες καθυστερήσεις πληρωμών
που θα οδηγήσει σε περαιτέρω καθυστέρηση του
έργου; Στην πλήρη ανάπτυξη του έργου θα εργάζονται σύμφωνα με τα Προγράμματα Ποιότητας
Έργου 4.000 εργαζόμενοι για τον διαγωνισμό
ΚΤΙΜΑ 16 και άλλοι 3.000 για τους υπόλοιπους.
Το Υπουργείο, μαζί με τη διοίκηση της ΕΚΧΑ ΑΕ αντί
να ξεκινήσουν το διάλογο για το πώς πρέπει να
λειτουργούν τα οριστικά κτηματολογικά γραφεία
και να προετοιμαστεί το Υπουργείο για την πορεία
προς την ολοκλήρωση του έργου, επέλεξαν να
επανασχεδιάσουν ολόκληρο το έργο που φτάνει
στο τέλος του.
Κλείνοντας θα θέλαμε να καλέσουμε τον Υπουργό κ.
Σταθάκη και τη διοίκηση της ΕΚΧΑ Α.Ε.:
• Να σταματήσουν να θέτουν θέμα αξιοπιστίας του
κτηματολογίου, χωρίς στοιχεία που να το επιβεβαιώνουν. Η στάση αυτή είναι ανεύθυνη ιδιαιτέρως σε μια περίοδο που η χώρα έχει ανάγκη όσο
ποτέ την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας της.
• Να σταματήσουν να πειραματίζονται με τη ολοκλήρωση του έργου. Δεν πρέπει κανείς να ξεχνά
ότι οι Έλληνες πολίτες έχουν επενδύσει μέχρι
τώρα 1,1 δις ευρώ για το έργο αυτό. Η παύση του
έχει τεράστιο οικονομικό, αναπτυξιακό και κοινωνικό αντίκτυπο.
• Να σταματήσουν να επεξεργάζονται σχέδια αλλαγής της φυσιογνωμίας του φορέα που θα είναι
υπεύθυνος για τη σύνταξη του Εθνικού Κτηματολογίου, ειδικά τώρα που βρίσκεται σε ένα τέτοιο
κρίσιμο σημείο.
• Να σταματήσει ο Υπουργός να σχεδιάζει αλλαγές
για να ικανοποιήσει πρόωρες προεκλογικές παροχές, ρισκάροντας την ολοκλήρωση του μεγαλύτερου αναπτυξιακού έργου. Η χώρα μας έχει πληρώσει ακριβά την τακτική αυτή.
Η διοίκηση του Υπουργείου και της ΕΚΧΑ Α.Ε. αντιμετωπίζουν το έργο του Εθνικού Κτηματολογίου σαν
ένα παιχνίδι με τουβλάκια (το γνωστό σε όλους μας
JENGA) που τραβώντας κάθε φορά ένα τουβλάκι νομίζεις ότι χτίζεις και ψηλώνεις έναν πύργο, ενώ στην
πραγματικότητα ξεθεμελιώνεις τον πύργο. Το προτελευταίο τουβλάκι τραβήχτηκε με την ακύρωση του
ΚΤΙΜΑ_13, το επόμενο και το τελευταίο θα είναι αυτή
η ριζική αλλαγή που προωθείται σε αυτό το κρίσιμο
σημείο για το έργο. Το αποτέλεσμα θα είναι ο πύργος
να πέσει και να μείνουν κάποια χαλάσματα που θα
αντιπροσωπεύουν τα έως τώρα γενόμενα στο έργο.
Όταν γκρεμιστεί το έργο δύσκολα θα ξαναχτιστεί και
θα μείνουμε στο «οθωμανικό» σύστημα καταγραφής
ακινήτων όπως του αρέσει να λέει ο Υπουργός.
Επιτέλους πρέπει να σταματήσουν να παίζουν!
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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 08/03/2017

Οι πειραματισμοί με το έργο του Εθνικού Κτηματολογίου
πρέπει επιτέλους να τελειώσουν
Μετά τη συνέντευξη τύπου της διοίκησης του ΠΣΔΑΤΜ προέκυψαν δεκάδες δημοσιεύματα, ακόμα
και στις πρώτες σελίδες εφημερίδων, στα περισσότερα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης.
Όπως είχαμε προαναγγείλει, ακολούθησαν συναντήσεις με τους εκπροσώπους των κοινοβουλευτικών ομάδων των κομμάτων ΣΥΡΙΖΑ, ΝΔ, Δημοκρατική Συμπαράταξη, ΚΚΕ, ΑΝΕΛ, Ένωση Κεντρώων
και Ποτάμι.
Στις συναντήσεις αυτές αναλύσαμε διεξοδικά τις απόψεις μας για τις επικείμενες αλλαγές στον φορέα που είναι υπεύθυνος για το έργο του Εθνικού Κτηματολογίου, ενώ μετά το πέρας αυτού του
κύκλου ακολούθησε συνάντηση με τη διοίκηση της ΕΚΧΑ ΑΕ.
Συνέπεια των παραπάνω πρωτοβουλιών του ΠΣΔΑΤΜ ήταν και η άσκηση κοινοβουλευτικού ελέγχου
προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας κ. Σταθάκη μέσω δύο ερωτήσεων που κατέθεσαν οι
βουλευτές κ. Μανιάτης και κ. Σαρίδης.
Θα θέλαμε να ενημερώσουμε όσους δεν γνωρίζουν ότι:
• ο σύλλογός μας είναι επιστημονικός και επαγγελματικός σύλλογος, ο οποίος εκπροσωπεί 6.000
Αγρονόμους Τοπογράφους Μηχανικούς και όχι ένα μικρό κλαμπ συμφερόντων με ιδιοτελείς σκοπούς που αδιαφορούν για τη διασφάλιση της δημόσιας και ιδιωτικής ακίνητης περιουσίας, μέσω
της σύγχρονης καταγραφής της.
• ο σύλλογος, όπως έχει αποδείξει, θα συνεχίσει να κινείται με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον για
την ολοκλήρωση του έργου του Εθνικού Κτηματολογίου και κατ’ επέκταση των δασικών χαρτών.
Καλούμε τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σταθάκη να ξεκινήσει επιτέλους
τον δημόσιο διάλογο πριν καταθέσει η νομοπαρασκευαστική επιτροπή το σχέδιο νόμου
για τη δημιουργία ενός ενιαίου φορέα, ο οποίος θα αναλάβει τις υπηρεσίες κτηματογράφησης και καταχώρισης των δικαιωμάτων των πολιτών στην ακίνητη περιουσία. Μια
επιτροπή που στελεχώνεται από 10 μέλη, από τα οποία κανένα δεν έχει την ιδιότητα του
Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ κ. Γ. ΣΤΑΘΑΚΗ
Γιάννης Μανιάτης
Βουλευτής Αργολίδας
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ

					

30/01/2017

1. Ποιο είναι το σημερινό στάδιο υλοποίησης του Εθνικού Κτηματολογίου, σε επίπεδο δικαιωμάτων
και οργανωτικής δομής;
2. Ποια ήταν η τεκμηρίωση για την αλλαγή πορείας στην υλοποίηση του Κτηματολογίου που είχε
βρει ένα αποτελεσματικό πλαίσιο υλοποίησης τα τελευταία χρόνια;
3. Γνωρίζει ο υπουργός και η ΕΚΧΑ ότι το ετερογενές και δυσκίνητο υβρίδιο του δημόσιου φορέα θα
σχηματισθεί με αντιεπιστημονικό τρόπο που παραπέμπει σε λύσεις απλώς που ευνοούν συντεχνίες και καμία σχέση δεν έχουν με τον αναπτυξιακό χαρακτήρα του έργου και την εξυπηρέτηση
των πολιτών;
Ιωάννης Σαρίδης
Βουλευτής Α΄Θεσσαλονίκης
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ
						

15/02/2017

1. Ποιο είναι το μέχρι τώρα κόστος του έργου, ποιο ποσοστό του έχει καλυφθεί από τα τέλη των
συμπολιτών μας, ποιο από άλλα κονδύλια του Εθνικού Προϋπολογισμού και ποιο από Ευρωπαϊκή
χρηματοδότηση;
2. Πόσα χρήματα απαιτούνται για την ολοκλήρωσή του; Θα χρειαστεί η Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε επιπλέον χρηματοδότηση;
3. Σε ποιο ύψος εκτιμώνται οι ετήσιες απώλειες εσόδων για το Ελληνικό Δημόσιο από τη μη ολοκλήρωση του Κτηματολογίου;
4. Πόσα μεταβατικά και πόσα οριστικά κτηματολογικά γραφεία λειτουργούν στη Χώρα; Πότε προβλέπεται να εξυπηρετείται το σύνολο της επικράτειας από οριστικά γραφεία;
5. Πόσες συμβάσεις κτηματογράφησης εκκρεμούν για να υπογραφούν, με ποιο προϋπολογισμό και
πότε προβλέπεται να υπογραφούν; Για ποιο λόγο καθυστερεί η υπογραφή τους; Επαρκούν οι
επιβλέποντες από την Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε.;
6. Θα ολοκληρωθεί το έργο ως το 2020, όπως προβλέπει το επιχειρησιακό σχέδιο ολοκλήρωσης
σύνταξης του Κτηματολογίου, που έχει συντάξει η Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε., από τον Απρίλιο του 2012;
7. Υπάρχει σκέψη για τη δημιουργία νέου φορέα, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη –
λειτουργία του Κτηματολογίου και θα ενσωματώσει τα υποθηκοφυλακεία; Αν ναι, ποια είναι η
ανάγκη δημιουργίας νέου φορέα; Μια τέτοια αλλαγή θα επιφέρει καθυστέρηση στην ολοκλήρωση
του έργου;
8. Υπάρχει πρόθεση διασύνδεσης ή συγχώνευσης των κτηματολογικών γραφείων με τις πολεοδομίες;
9. Πότε θα εφαρμοστεί ο θεσμός του διαπιστευμένου μηχανικού για θέματα κτηματολογίου ο οποίος νομοθετήθηκε με τον Ν.4164/2013;

9 Δεκεμβρίου 2016, Κορυδαλλός
Αγαπητές κυρίες, αγαπητοί κύριοι,
ως πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Διπλωματούχων Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών σας καλωσορίζω και εγώ με τη σειρά μου στην ημερίδα
με θέμα τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη.
Όταν η κυρία Στρατηγέα επικοινώνησε μαζί μου για να χαιρετίσω αυτή την
εκδήλωση ένιωσα ιδιαίτερη χαρά γιατί εκτός από το ενδιαφέρον πρόγραμμα της ημερίδας, ένιωσα να συναντιέται η τωρινή μου ιδιότητα ως
προέδρου ενός επιστημονικού συλλόγου με την προηγούμενη ιδιότητα
μου ως αντιδημάρχου στο Δήμο Ζωγράφου.
Για το λόγο αυτό νομίζω ότι μπορώ να κατανοήσω και τις δύο οπτικές και είμαι σίγουρος ότι όταν αυτές οι δύο πλευρές, του επιστήμονα, και
δη μηχανικού, συναντιέται αρμονικά με την οπτική όσων υπηρετούν την
τοπική αυτοδιοίκηση μπορούν να επιτευχθούν σημαντικά αποτελέσματα για κάθε δήμο.
Τι ρόλο βέβαια μπορεί να έχει ένας Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός
στην Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη;
Ο ΑΤΜ είναι ο μηχανικός που από τη φύση του έχει το πλεονέκτημα να
συνδυάζει στο γνωστικό αντικείμενό του, τη χωρική ανάλυση και τον
στρατηγικό σχεδιασμό με τα έργα υποδομής, τη διαχείριση των φυσικών
πόρων, τη βιώσιμη κινητικότητα και τον πολεοδομικό σχεδιασμό.
Βασική πτυχή του επαγγέλματός μας είναι να μελετούμε τον αστικό και
περιφερειακό σχεδιασμό και στη συνέχεια να τον εφαρμόζουμε.
Ένας αρχιτέκτονας μηχανικός μπορεί να αναλάβει μια πολεοδομική μελέτη
για ένταξη μιας περιοχής στο σχέδιο, αλλά δεν μπορεί να αναλάβει την πράξη εφαρμογής της. Αντίστοιχα ένας πολιτικός μηχανικός μπορεί μόνο να
αναλάβει την πράξη εφαρμογής, αλλά όχι την πολεοδομική μελέτη.
Ένας Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός μπορεί να αναλάβει και τα
δύο. Και μία Πολεοδομική μελέτη, αλλά και την Τοπογραφική μελέτη εφαρμογής της. Να μελετήσει μια πόλη και να εφαρμόσει τις παρεμβάσεις που
απαιτούνται.
Προσωπικά είμαι μελετητής και πολεοδομικών, αλλά και τοπογραφικών εφαρμογών.
Για το λόγο αυτό τολμώ να πω ότι ο Τοπογράφος Μηχανικός είναι ο αρμόδιος μηχανικός σε ό,τι αφορά τον αστικό σχεδιασμό και τη βιώσιμη
ανάπτυξη.
Είμαι σίγουρος ότι σήμερα θα γίνει μια καλή αρχή για την προώθηση του
διαλόγου για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη και τις καλές πρακτικές της,
μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας, της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης και
των κεντρικών φορέων άσκησης πολιτικής.
Κλείνοντας θα ήθελα να ευχηθώ καλή επιτυχία και αναμένω με μεγάλο ενδιαφέρον να παρακολουθήσω τις εισηγήσεις που θα παρουσιαστούν!

Xαιρετισμός προέδρου ΠΣΔΑΤΜ Mιχάλη
Kαλογιαννάκη στην ημερίδα «Eνημέρωση
και ευαισθητοποίηση εμπλεκόμενων φορέων
σχετικά με το έργο "Kωδικοποίηση της δασικής
νομοθεσίας"»
21 Δεκεμβρίου 2016, Αθήνα
Αγαπητές κυρίες, αγαπητοί κύριοι,
θα ήθελα να σας ευχαριστήσω ως πρόεδρος του ΠΣΔΑΤΜ για την πρόσκληση στη σημερινή ημερίδα και να σας συγχαρώ για τη διοργάνωσή της.
Η διαχείριση των δασών, η ολοκλήρωση του Εθνικού Κτηματολογίου και ο
Χωροταξικός Σχεδιασμός είναι βασικά εργαλεία ώστε να δοθεί η αναγκαία
πνοή για τη βιώσιμη ανάπτυξη, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και τη
βελτίωση της ποιότητας ζωής στη χώρα μας.
Οι επιλογές που παρατηρούνται τα τελευταία χρόνια τόσο σε νομοθετικό

όσο και σε πολιτικό επίπεδο δεν λαμβάνουν ως γνώμονα την προστασία του
περιβάλλοντος.
Δεν πρέπει να ξεχνάμε τη συνταγματική επιταγή σύμφωνα με το άρθρο 24
του Συντάγματος για τα δάση και τις εν γένει δασικές εκτάσεις.
Η πολιτική ηγεσία οφείλει να πάρει τις κατάλληλες αποφάσεις, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές θα αποτελούν προϊόν επιστημονικής τεκμηρίωσης και θα
επιβάλλονται από τις ανάγκες της κοινωνίας έτσι ώστε να γίνει η υπέρβαση
που απαιτείται εξαιτίας των υπαρχουσών οικονομικών δυσχερειών.
Στο παραπάνω πνεύμα η κατάρτιση – ανάρτηση και η κύρωση των δασικών χαρτών για το σύνολο των περιοχών της χώρας αποτελεί έργο άμεσης
προτεραιότητας και εξασφαλίζει την επιτυχή ολοκλήρωση του Εθνικού Κτηματολογίου.
Η ολοκλήρωση του δασολογίου μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την εποπτεία
δημόσιων φορέων και τη συμβολή των ειδικών επιστημονικών ομάδων.
Για τον λόγο αυτό κρίσιμη είναι η συμβολή των Αγρονόμων Τοπογράφων
Μηχανικών αλλά και των Δασολόγων. Των Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, όσον αφορά την ακριβή χωροθέτηση των ακίνητων και των Δασολόγων, όσον αφορά τη φωτοερμηνευτική τεκμηρίωση των δασικών τμημάτων.
Σε αυτό το πλαίσιο είναι σημαντική η κωδικοποίηση της δασικής νομοθεσίας,
η οποία αποτελεί το εργαλείο ώστε να αποφευχθούν οι συχνές νομοθετικές
αλλαγές και η παρερμηνεία της ισχύουσας νομοθεσίας.
Αντίστοιχη μέριμνα οφείλει η πολιτεία να ακολουθήσει και για την πολεοδομική νομοθεσία και τη διαχείριση της γης γενικότερα.
Θα ήθελα να συγχαρώ τους ανάδοχους του έργου, άλλα και το Υπουργείο
για την κωδικοποίηση της δασικής νομοθεσίας, μια πρωτοβουλία η οποία
είναι αναγκαία και εξαιρετικά χρήσιμη για την επαναφορά της χώρας σε
τροχιά ανάπτυξης.

Δραστηριότητα Συλλόγου

Χαιρετισμός προέδρου ΠΣΔΑΤΜ Μιχάλη
Καλογιαννάκη στην ημερίδα «βιώσιμη αστική
ανάπτυξη - η μεγάλη πρόκληση του 21ου αιώνα»

Χαιρετισμός Προέδρου ΠΣΔΑΤΜ Μιχάλη
Καλογιαννάκη στην πρώτη ημερίδα του
Ελληνικού Supersite
20 Φεβρουαρίου, Αθήνα
Αγαπητές κυρίες, αγαπητοί κύριοι,
ως πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Διπλωματούχων Αγρονόμων
Τοπογράφων Μηχανικών σας καλωσορίζω και εγώ με τη σειρά μου στην
πρώτη ημερίδα του Ελληνικού Supersite του Geohazard Supersites and
Natural Laboratories (GSNL). Είναι πολύ σημαντικό δημόσιοι φορείς, όπως ο
ΟΑΣΠ, να συμμετέχουν σε διεθνείς πρωτοβουλίες, όπως αυτή.
Η παρατήρηση της γης είναι αρκετά σημαντική για τη διαφύλαξη της
ποιότητας ζωής των πολίτων αυτού του πλανήτη, ενώ είναι αναγκαία
ώστε να προκύψουν χρήσιμα συμπεράσματα για τις αλλαγές στο Φυσικό
Περιβάλλον και την Ανάπτυξη των Πόλεων.
Στη χώρα μας συγκεκριμένα, η οποία έχει έντονη σεισμική δραστηριότητα, η
παρατήρηση της γης πρέπει να είναι προτεραιότητα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε
ότι είναι η πρώτη χώρα σε σεισμικότητα στην Ευρώπη και η έκτη σε όλο
τον κόσμο.
Η αντισεισμική προστασία και ο σχεδιασμός για την εφαρμογή των
απαιτούμενων μέτρων είναι σύνθετο ζήτημα και απαιτεί διεπιστημονική
προσέγγιση και συνεργασία επιστημόνων με εξειδίκευση στη γεωλογία, στη
σεισμολογία, στη γεωφυσική και στην αντισεισμική τεχνολογία.
Τελευταία θα αναφέρω τη Γεωδαισία και την Τηλεπισκόπηση, γενικότερα την
Τοπογραφική επιστήμη, η οποία αποτελεί κρίσιμη πτυχή της διεπιστημονική
προσέγγισης, διότι είναι υπεύθυνη για την πληρέστερη περιγραφή της γης
και των αλλαγών που συντελούνται.
Τα τεχνολογικά μέσα έχουν εξελιχθεί αρκετά και μας επιτρέπουν πλέον η
παρατήρηση της γης να γίνεται με πληρέστερο τρόπο:
• από τη γη, με επιτόπιες μεθόδους,
• τον αέρα, μέσω δορυφόρων, αλλά και drones για μικρότερης κλίμακας
περιοχές ενδιαφέροντος,
• αλλά και τη θάλασσα, με μεθόδους βυθομετρίας.
Επειδή οι παρουσιάσεις που ακολουθούν τις αναμένω και εγώ με πολύ
ενδιαφέρον θα κλείσω σε αυτό το σημείο τον χαιρετισμό μου συγχαίροντας
τον ΟΑΣΠ για την ενεργή συμμετοχή στην πρωτοβουλία αυτή!
Καλή αρχή και καλή επιτυχία στις εργασίες της ημερίδας αυτής!
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Δραστηριότητα Συλλόγου

Άλλη μια δικαστική νίκη που αφορά τη σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων, μετά την απόφαση του 267 του ΣτΕ,
είναι γεγονός. Η δικαίωση συναδέλφων δημοσίων υπαλλήλων που
αρνήθηκαν να παραλάβουν τοπογραφική μελέτη από πτυχιούχο
που δεν έχει το δικαίωμα να τη συντάξει ήρθε με την απόφαση του
Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Καβάλας.

Σημαντική απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Καβάλας για την αθώωση
συναδέλφων δημόσιων υπαλλήλων που
αρνήθηκαν να παραλάβουν εξαρτημένο
τοπογραφικό διάγραμμα από Πτυχιούχο Τ.Ε.

             
Αγαπητές συναδέλφισσες, αγαπητοί συνάδελφοι,
το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Καβάλας σε δημόσια συνεδρίαση στις 20
Οκτωβρίου 2016 αποφάσισε την αθώωση συναδέλφων από την Διεύθυνση
Δόμησης και Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Δήμου Καβάλας που αρνήθηκαν να παραλάβουν εξαρτημένα τοπογραφικά διαγράμματα τα
οποία έχουν συνταχθεί από πτυχιούχο Τεχνολογικού Τομέα (Τ.Ε.Ι.) με την
ειδικότητα του Πολιτικού Μηχανικού Έργων Υποδομής Τ.Ε.
Καλώ όλους τους συναδέλφους που στελεχώνουν δημόσιες υπηρεσίες να
εξακολουθήσουν να τηρούν την κείμενη νομοθεσία που ορίζει ποιοι μπορούν να συντάξουν εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα.
Καλώ όλες τις διοικήσεις των τοπικών και περιφερειακών συλλόγων του
ΠΣΔΑΤΜ, αλλά και όλα τα μέλη του συλλόγου μας, να ενημερώσουν για την
απόφαση αυτή, τις αρμόδιες υπηρεσίες που παραλαμβάνουν τοπογραφικά
διαγράμματα.
Ο σύλλογος θα συνεχίσει να προασπίζει τα οικονομικά και επαγγελματικά δικαιώματα των μελών του, αλλά και να συμβάλει στην
ανάπτυξη και εξύψωση της τεχνικής, στην κατεύθυνση εξυπηρέτησης της χώρας και του λαού, όπως ακριβώς περιγράφεται στους
καταστατικούς σκοπούς ίδρυσής του.

Υπηρεσία υποστήριξης των μελών
για τη διαδικασία αντιρρήσεων
δασικών χαρτών
Ενόψει της ανάρτησης των δασικών χαρτών από 33 Διευθύνσεις
Δασών, ο ΠΣΔΑΤΜ καλεί τα μέλη του να του αποστείλουν όποιες
ερωτήσεις / απορίες προκύπτουν από την όλη διαδικασία που
αφορά την υποβολή αντιρρήσεων και να τις αποστείλουν στο
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του συλλόγου psdatm@tee.gr ή να
επικοινωνήσει με τη γραμματεία του συλλόγου στο τηλέφωνο 210
3301045.

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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Διημερίδα για την Ακίνητη Περιουσία
στην Αθήνα 28-29/4

Ο

ΠΣΔΑΤΜ, διοργανώνει διημερίδα για την Ακίνητη Περιουσία,
στην Αθήνα, την Παρασκευή 28/4 και το Σάββατο 29/4. Η
θεματολογία περιλαμβάνει αντικείμενα σχετικά με την εκτιμητική, με τη διαχείριση, την ανάπτυξη και την αξιοποίηση ακινήτων,
με την εκπαίδευση, την πιστοποίηση και τα πρότυπα, καθώς και με
τα τρέχοντα προβλήματα της αγοράς
ακινήτων, τα νέα αντικείμενα του χώρου
και τους αναπτυσσόμενους τομείς.
Περισσότερες πληροφορίες
θα ανακοινωθούν σύντομα.

Κοπή πίτας ΠΣΔΑΤΜ
Το μεσημέρι της Κυριακής 12 Φεβρουαρίου, και μετά από αρκετά χρόνια,
έλαβε χώρα η κοπή πίτας του ΠΣΔΑΤΜ.
Περίπου 90 συνάδελφοι, από την Αθήνα αλλά και την επαρχία, παραβρέθηκαν στην συνεστίαση στο μεζεδοπωλείο Πεινολόγιο, στου Ζωγράφου. Ανάμεσά τους και αρκετά παλαιά και νέα μέλη του Δ.Σ. του ΠΣΔΑΤΜ.
Το φλουρί κέρδισε η ταμίας του Συλλόγου Κωνσταντινίδη Μαρία. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν επίσης, παλαιά και νέα μέλη του ΔΣ του ΠΣΔΑΤΜ.
Ήταν μια ευκαιρία να
συναντηθούμε
και
πάλι και σε χαλαρούς
τόνους να συζητήσουμε και να ανταλλάξουμε απόψεις για
τα φλέγοντα ζητήματα του κλάδου.
Με την ελπίδα να
βρισκόμαστε όλο και
περισσότεροι,
όλο
και πιο συχνά και να
αντιμετωπίζουμε όλοι
μαζί στο πλευρό του
ΠΣΔΑΤΜ τα κοινά
μας προβλήματα, να
έχουμε ένα δυναμικό
και νικηφόρο σε κάθε
τομέα 2017.

ΗΜΕΡΙΔΑ, Πάτρα 27/01/2017

Πολεοδομικός σχεδιασμός στη Δυτική
Ελλάδα. Τροποποιήσεις σχεδίων πόλης.
Άρσεις απαλλοτρίωσης

ζήτημα που απασχολεί τη κοινωνία και τον τεχνικό κόσμο του νομού Αχαΐας (και όχι μόνο) και θα αποτελέσει την επόμενη δράση του Συλλόγου στο
άμεσο μέλλον.
Την ημερίδα χαιρέτησαν ο Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας & Περιβάλλοντος
κ. Νίκος Μπαλαμπάνης, ο Πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΔΕ κ. Βασίλης Αϊβαλής και ο
Πρόεδρος του ΠΣΔΑΤΜ κ. Μιχάλης Καλογιαννάκης.
Στο τέλος της εκδήλωσης κόπηκε η πρωτοχρονιάτικη πίτα του ΠΣΔΑΤΜ Τμήμα Δυτ. Ελλάδας και τυχερός ήταν ο συνάδελφος Νάσος Κατσάμπουλας.
Το Δ.Σ. του ΠΣΔΑΤΜ – Τμήμα Δυτικής Ελλάδας

Τ

ο θέμα αρκετά σύγχρονο, καίριο και κρίσιμο αφορούσε κατά βάση την
απώλεια κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων από τα πολεοδομικά
σχέδια, ζήτημα που σημειωτέο απασχολεί ιδιαίτερα την πόλη της Πάτρας. Πλημμύρα άρσεων απαλλοτρίωσης απειλεί τον πολεοδομικό σχεδιασμό των προηγούμενων δεκαετιών: «…στις δεκαετίες του ’80 και του ’90
πολεοδομούσαμε, σ’ αυτές που ακολούθησαν αποχαρακτηρίζουμε!...» όπως
χαρακτηριστικά ειπώθηκε από εισηγητές της ημερίδας. Αναλύθηκαν και αναπτύχθηκαν οι διαδικασίες που ακολουθούνται και οι συνεργασίες μεταξύ των
υπηρεσιών που απαιτούνται κατά τη διαδικασία άρσης απαλλοτρίωσης και
της συνακόλουθης τροποποίησης σχεδίου πόλης. Αναδείχθηκε, ότι η έλλειψη επαρκούς χρηματοδότησης και οι αδυναμίες του ισχύοντος νομοθετικού
πλαισίου είναι τα κύρια προβλήματα. Το θετικό της ημερίδας ήταν ότι έγιναν
και συγκεκριμένες προτάσεις για την αντιμετώπιση του ζητήματος που μεταφέρθηκαν προς του εκπροσώπους του Υπ. Περιβάλλοντος και ενέργειας που
ήταν παρόντες.
Ομιλητές από το ΥΠΕΝ ήταν ο κ. Θεοδόσης Ψυχογιός, Διευθυντής της Δ/νσης
Πολεοδομικού Σχεδιασμού & Τράπεζας Γης και η κα Γεωργία Σπηλιοπούλου
από το Τμήμα Πολεοδομικών μελετών και ρυθμίσεων της ίδιας Δ/νσης. Εισηγήσεις - παρουσιάσεις έκαναν επίσης οι Ελένη Σπυράκη και Βασιλική Ζυγούρη
από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Π.Δ.Ε., οι Στέφανος Κοσμάς, Πολυδωροπούλου Ευφροσύνη και Καράμπελα Ανδρομάχη από
τη Δ/νση Πολεοδομικού – Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού & Δόμησης, Δήμου
Πατρέων και ο Δημήτρης Τζιώλης από το Δήμο Αγρινίου.
Παράλληλα, στη διάρκεια της ημερίδας αναδείχθηκε επιπλέον, με παρουσίαση που έκανε ο κ. Στέλιος Σταματίου από το Δήμο Πατρέων, το πρόβλημα
της αποτύπωσης των ορίων οικισμών στους υπό ανάρτηση δασικούς χάρτες,

Τ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ
& ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ Κ. & Δ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ην Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 21:00, στoν δεύτερο όροφο
του «Linto» και σε “οικογενειακό” κλίμα, πραγματοποιήθηκε η εορταστική εκδήλωση κοπής πρωτοχρονιάτικης πίτας του Περιφερειακού
Τμήματος Αγρονόμων Τοπογράφων Κ. & Δ. Θεσσαλίας.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους αρκετοί συνάδελφοι Αγρονόμοι
Τοπογράφοι μηχανικοί και μη, καθώς και ο Πρόεδρος και εκπρόσωποι του
περιφερειακού τμήματος του ΤΕΕ.
Ο Πρόεδρος και το Δ.Σ ευχήθηκε σε όλους μια όμορφη και δημιουργική χρονιά. “Για να επιτύχουμε μια εποικοδομητική χρονιά απαραίτητη κρίνεται η
συμμετοχή όλων”. Η επιτυχία της βραδιάς οφείλεται, εκτός από την παρουσία
των συναδέλφων, και στη στήριξη που μας παρέχουν οι χορηγοί. Τα φλουριά
στην πίτα ήταν 2, όπως και τα δώρα της METRICA Α.Ε. Μια συνδρομή 60
ωρών στο δικτυο SmartNet και ένα αποστασιόμετρο Leica Disto D1.
Τέλος το Δ.Σ. απευθύνεται στον καθένα ξεχωριστά και τον παροτρύνει να
λειτουργήσει από τον προσωπικό του χώρο εργασίας, κατά τη διάρκεια της
νέας χρονιάς, με συνείδηση ώστε να προασπίζει απερίσπαστα τα συμφέροντα
του κλάδου μας.
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος
Η Γραμματέας
Θοδωρής Γαργαβάνης
Ελένη Αγγέλη

Δραστηριότητα Περιφερειακών Τμημάτων & Συλλόγων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ
& ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Νέα από τον κλάδο

Από τις αρχές του χρόνου έχουν ξεκινήσει οι αναρτήσεις δασικών χαρτών από τις αντίστοιχες διευθύνσεις δασών. Πιο συγκεκριμένα:
13/01/2017 Ηλείας Μεσσηνίας Πιερίας Καβάλας
20/01/2017 Εύβοιας Κοζάνης Ηρακλείου Έβρου Πέλλας Φθιώτιδας
27/01/2017 Αχαϊας Θεσσαλονίκης Αργολίδας Αθηνών Ροδόπης ∆ράµας Πρέβεζας Φλώρινας
03/02/2017 Αρκαδίας Λέσβου ∆ωδεκανήσου Σάµου Λακωνίας Λάρισας Κυκλάδων Χίου
10/02/2017 Κέρκυρας Ιωαννίνων ∆υτ. Αττικής Αν. Αττικής Μαγνησίας Χαλκιδικής Ξάνθης
Οι Δασικοί Χάρτες έχουν αναρτηθεί αποκλειστικά ηλεκτρονικά στον ιστότοπο της ΕΚΧΑ Α.Ε. ενώ σε κάθε περιοχή για την οποία αναρτάται Δασικός
Χάρτης έχουν συγκροτηθεί τα Σημεία Υποστήριξης Ανάρτησης Δασικών Χαρτών (ΣΥΑΔΧ).
Κατά του περιεχομένου τού δασικού χάρτη που αναρτήθηκε, επιτρέπεται η υποβολή αντιρρήσεων μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα (60)
ημερών. Η ανωτέρω προθεσμία παρεκτείνεται κατά είκοσι (20) ημέρες για κατοίκους εξωτερικού.
Οι αντιρρήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά στον ιστότοπο της ΕΚΧΑ Α.Ε. σε ειδική ηλεκτρονική φόρμα μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής υποβολής αντιρρήσεων.
Οι αντιρρήσεις που οφείλονται σε παράλειψη να απεικονιστούν πράξεις της διοίκησης στο Δασικό Χάρτη εξαιρούνται της καταβολής του ειδικού
τέλους. Σε αυτή την περίπτωση οι αντιρρήσεις υποβάλλονται στο αρμόδιο ΣΥΑΔΧ, εντός της σχετικής προθεσμίας.

Ημερίδα
ΟΙ ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ ΩΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
ΤΕΕ Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας
Λάρισα, 1 Μαρτίου 2017

Ο ρόλος του Μηχανικού
στο έργο του Εθνικού Κτηματολογίου
και των Δασικών Χαρτών
Μιχάλης Καλογιαννάκης, Πρόεδρος ΠΣΔΑΤΜ
Γιατί σε μια ενημερωτική εκδήλωση για τους Δασικούς Χάρτες ασχολούμαστε με το Κτηματολόγιο;

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
-

Γιατί μια χώρα πρέπει να έχει;
Πόσοι γνωρίζουν που είναι η περιουσία τους;
Πόσοι γνωρίζουν ακριβώς που είναι;
Πόσοι γνωρίζουν αν το εμβαδόν και οι διαστάσεις που αναφέρονται στα
συμβόλαια ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα;
…τουλάχιστον για όλα τα παραπάνω χρειάζεται Εθνικό Κτηματολόγιο

Τι είναι το Κτηματολόγιο;
…είναι σύγχρονο και ολοκληρωμένο σύστημα καταγραφής της
ακίνητης περιουσίας με βάση το ακίνητο και όχι τον ιδιοκτήτη...
Το Εθνικό Κτηματολόγιο είναι ένα ενιαίο και διαρκώς ενημερωμένο σύστημα
πληροφοριών που καταγράφει τις νομικές, τεχνικές και άλλες πρόσθετες
πληροφορίες για τα ακίνητα και τα δικαιώματα πάνω σε αυτά, με την ευθύνη και την εγγύηση του Δημοσίου.
Η σύνταξή του αποσκοπεί στη δημιουργία ενός σύγχρονου, πλήρως αυτοματοποιημένου αρχείου ακίνητης ιδιοκτησίας, όλα τα στοιχεία του οποίου έχουν αποδεικτικό χαρακτήρα, εξασφαλίζοντας τη μεγαλύτερη
δυνατή δημοσιότητα και ασφάλεια των συναλλαγών.
Προβλήματα που έχουν εντοπιστεί με το προηγούμενο σύστημα;
• Έχουν εντοπιστεί ακίνητα που έχουν πωληθεί 2 και 3 φορές; (η ιδιοκτησία
καταγράφεται ανά ιδιοκτήτη)
• Έχουν μεταγραφεί συμβόλαια σε λάθος υποθηκοφυλακεία. Δεν γνωρίζουμε την αλληλουχία των τίτλων.
• Περιπτώσεις Αιξωνής Γλυφάδας και Ναυαγίου Ζακύνθου.
• Δεν γνωρίζουμε κάθε σημείο της ελληνικής γης σε ποιον ανήκει. Ξέρουμε
απλά ονομαστικά ποια είναι η ιδιοκτησία του καθενός.
• Έτσι δεν γνωρίζουμε την δημόσια περιουσία ώστε να την εκμεταλλευτούμε και να την προστατεύσουμε. Γιατί είναι περιουσία όλων μας, όπως οι
πλατείες, οι δρόμοι, τα νοσοκομεία, κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι.
Σε τι διαφέρει από το παλαιό σύστημα των Υποθηκών και Μεταγραφών που
υποστηρίζουν τα Υποθηκοφυλακεία
1. Καταγράφει με βάση το ακίνητο όλες τις πράξεις που δημιουργούν,
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2.

3.
4.
5.

μεταβιβάζουν, αλλοιώνουν ή καταργούν δικαιώματα σε ακίνητα. Μπορούμε συνεπώς να πληροφορηθούμε άμεσα, εύκολα και αξιόπιστα το
σύνολο των δικαιωμάτων που υπάρχουν σε κάθε ακίνητο. Έτσι, όλα
γίνονται πιο απλά και ξεκάθαρα.
Εγγυάται τις νομικές πληροφορίες που καταγράφει, καθώς η καταχώριση κάθε πράξης γίνεται μόνο μετά από ουσιαστικό έλεγχο νομιμότητας, δηλαδή καμία πράξη δεν καταχωρίζεται αν ο μεταβιβάζων δεν
είναι ο φερόμενος στο κτηματολόγιο ως δικαιούχος.
Καταγράφει και την γεωγραφική περιγραφή (μορφή, θέση και
μέγεθος) του ακινήτου.  
Αποκαλύπτει και καταγράφει συστηματικά τη Δημόσια ακίνητη
περιουσία, για πρώτη φορά στη σύγχρονη Ελλάδα.  
Καταγράφει τα δικαιώματα από χρησικτησία η οποία, ιδίως στην
επαρχία, αποτελεί τον συνηθέστερο ίσως τρόπο κτήσης κυριότητας
λόγω του άτυπου των μεταβιβάσεων.

Τα οφέλη του Κτηματολογίου

Το Εθνικό Κτηματολόγιο εισάγει καινοτομίες που το καθιστούν ένα πραγματικά θεμελιώδες έργο για την Ελλάδα, που δημιουργεί πολύ σημαντικά
οφέλη για τον πολίτη, την εθνική οικονομία και την προστασία του περιβάλλοντος:
• Προχωρά στην οριστική, χωρίς αμφισβητήσεις, καταγραφή και κατοχύρωση της ιδιοκτησίας των πολιτών.
• Περιορίζει τη γραφειοκρατία και γίνονται απλούστερες και ταχύτερες
οι διαδικασίες μεταβίβασης της ακίνητης περιουσίας.
• Ενισχύει τη διαφάνεια και την ασφάλεια στις μεταβιβάσεις ακινήτων.
• Αναβαθμίζει την αγορά ακινήτων και αυξάνει την αξία της ακίνητης ιδιοκτησίας με συνέπεια να προσελκύονται σημαντικότατες
επενδύσεις.
• Οριοθετεί αμετάκλητα και διασφαλίζει πλήρως τη δημόσια και δημοτική περιουσία.
• Προστατεύει αποτελεσματικότερα το περιβάλλον. Η αμετάκλητη οριοθέτηση των δασών και του αιγιαλού θα αποτελέσει το σοβαρότερο
εμπόδιο ενάντια στις καταπατήσεις και την αυθαιρεσία.
• Αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για την ορθολογική οργάνωση και ανάπτυξη της χώρας.

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ

Πώς συνδέεται το Κτηματολόγιο με τους δασικούς χάρτες και γενικότερα
τις θεσμικές γραμμές;
Μια πτυχή της δημόσιας περιουσίας εξετάζεται από τους δασικούς χάρτες.
Όλες οι θεσμικές γραμμές καθορίζουν και τη δημόσια περιουσία.

ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ

Γιατί μια χώρα πρέπει να έχει;
• Πόσοι από εσάς έχετε πάει εκδρομή σε δάσος;
• Πόσοι από εσάς πιστεύετε ότι οι εμπρησμοί δεν έχουν στόχο την καταπάτηση των δασών;
• Πόσοι από εσάς έχετε ταλαιπωρηθεί για να διαπιστώσετε αν το κτήμα σας
είναι δασικό;
…τουλάχιστον για όλα τα παραπάνω χρειάζονται οι Δασικοί Χάρτες.
Για όλα τα παραπάνω τα δύο αυτά έργα πρέπει να ολοκληρωθούν, ώστε
να ξέρουμε τι έχει ο καθένας ιδιωτικά και τι έχουμε όλοι μας δημόσια.

Νέα από τον κλάδο
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Ο ρόλος του Μηχανικού στο έργο του Εθνικού
Κτηματολογίου και των Δασικών Χαρτών
ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Κτηματολόγιο: Νομική & Χωρική Διάσταση
Η Νομική περιγράφει τα δικαιώματα που υπάρχουν στο ακίνητο.
Η Χωρική περιγράφει με ακρίβεια και μοναδιαία το ακίνητο και τα δικαιώματά του.
Για τη Χωρική Διάσταση του Κτηματολογίου έχουν την ευθύνη επιστήμονες
που είναι καταρτισμένη σε τοπογραφικές μελέτες.

Ποιοι τα συντάσσουν;

Η φωτοερμηνεία είναι τοπογραφική μελέτη. Απαιτείται γεωαναφορά
και σε πολλές περιπτώσεις εφαρμογή διοικητικών πράξεων (π.χ. εποικισμοί). Δεν μπορούν άλλοι επιστήμονες να κατανοήσουν την έννοια της
ακρίβειας και την αβεβαιότητα που προκύπτει από τα πάχη των γραμμών των πράξεων.
Σε περιοχές όμως δασικού ενδιαφέροντος, εκ του νόμου, φωτοερμηνεία
μπορούν να συντάξουν και δασολόγοι.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ

ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ

1. Οριοθέτηση οικισμών, οικιστικών πυκνώσεων κλπ
2. Γεωαναφορά μόνο σε αεροφωτογραφίες του 1945 (δεν έχουν καλή
ποιότητα και απαιτεί εξειδικευμένη γνώση)
3. Δεν έχουν εφαρμοστεί οι αναδασμοί, διανομές, οι πράξεις χαρακτηρισμού κλπ
4. Δεν υπάρχει μέριμνα για όσους δεν έχουν συμβόλαια
5. Στην κύρωση αναδασωτέων περιοχών δεν εξαιρέθηκαν οι αγροί
6. Σύντομη προθεσμία για την κατάθεση αντιρρήσεων (μόνο για να πάρεις αεροφωτογραφίες του 1960 χρειάζονται τουλάχιστον 3 βδομάδες)
7. Δεν υπάρχει ταύτιση των γραμμών των δασικών χαρτών με την πραγματική κατάσταση. Μέριμνα για μελλοντικές διορθώσεις μικρής κλίμακας.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΔΑΣΙΚΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

• Στη σύνταξη του σύμφωνα με τις προδιαγραφές του έργου (Κτηματογράφηση) (ΕΚΧΑ ΑΕ – Μελετητές – Επιτροπές εξετάσεων ενστάσεων)
• Στις δηλώσεις των ιδιοκτητών
(Οι μηχανικοί είναι και οι επαγγελματίες που βοηθούν τους πολίτες στο
να δηλώσουν ορθά την περιουσία τους. Εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα)
• Στις αλλαγές που απαιτούνται μετά την ολοκλήρωση του Κτηματολογίου. (π.χ. χωρικές μεταβολές) Διαπιστευμένος μηχανικός

• Στη σύνταξη δεν υπήρχε απαίτηση για συμμετοχή μηχανικών. Προκλήθηκαν σημαντικά προβλήματα που πρέπει να διορθωθούν σε μελλοντικές
μελέτες. Η μικρή συμμετοχή ήταν μέσω της ΕΚΧΑ ΑΕ, των πολεοδομιών και τις Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων.
• Τις Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων οι μόνοι μηχανικοί που τις
στελεχώνουν είναι οι Τοπογράφοι.
• Στις αντιρρήσεις των ιδιοκτητών
Οι μηχανικοί, όπως και οι δασολόγοι, είναι οι επαγγελματίες – τεχνικοί
σύμβουλοι που συμβάλουν ώστε να συντάξουν ορθά οι αντιρρήσεις των
πολιτών.
• Ενδεχομένως στις αλλαγές που θα απαιτηθούν αντίστοιχα με το Εθνικό
Κτηματολόγιο. Διαπιστευμένος μηχανικός.
Ο ρόλος του μηχανικού είναι να συνδράμει τεχνικά σε όλες τις φάσεις
των δύο αυτών έργων, αλλά και στη μελλοντική διόρθωσή τους.

Ο βασικός όμως ρόλος, όπως και κάθε επαγγελματίας που εμπλέκεται
στο έργο, είναι η συνεχής «πολιτική» υποστήριξη ώστε να ολοκληρωθεί το Εθνικό Κτηματολόγιο και να κυρωθούν οι δασικοί χάρτες.
Πόσοι πιστεύετε ότι πρέπει να κάνετε αντιρρήσεις;
Τι χρειάζεται για τις αντιρρήσεις;

Εξαρτημένο Τοπογραφικό Διάγραμμα (ΕΓΣΑ ‘87)
Γιατί απαιτείται;

• Όποιο τμήμα του ακινήτου δηλώσεις αυτό ελέγχεται από τις Επιτροπές
Εξέτασης Αντιρρήσεων (αν δεν συμπεριλάβεις μια λωρίδα 1μ. του ακινήτου δεν εξετάζεται). Για το λόγο αυτό πρέπει να είναι επακριβώς εντοπισμένο το ακίνητο.
• Η ακρίβεια της εφαρμογής της θέασης ορθοφωτοχαρτών της ΕΚΧΑ Α.Ε.,
λόγω των προδιαγραφών της, ανταποκρίνεται μόνο για τον εντοπισμό
του ακινήτου και δεν έχει την απαιτούμενη ακρίβεια για τις αντιρρήσεις.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το ίδιο εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα
που χρησιμοποιήθηκε στην δήλωση στο Κτηματολόγιο.

Ποιοι τα συντάσσουν;

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία μόνο:
• Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί
• Πολιτικοί Μηχανικοί, σύμφωνα με το Ν. 4663/1930, προβλέπεται ότι μπορούν να ασκούν το επάγγελμα του Τοπογράφου.

Τεχνική έκθεση Φωτοερμηνείας
Γιατί απαιτείται;

Για να διαπιστωθεί ο χαρακτήρας της έκτασης το 1945 ή το 1960 ή την πρόσφατη περίοδο ή απλά να πρέπει να χωροθετηθεί επακριβώς το ακίνητο.
Υπάρχει περίπτωση να έχει γίνει λάθος στην φωτοερμηνεία της αεροφωτογραφίας του 1945 ή λόγω κακή ποιότητας να χρησιμοποιηθεί η αεροφωτογραφία του 1960 ή να υπάρχει αμφισβήτηση για τον χαρακτηρισμό της
πρόσφατης περιόδου.
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• Θεσμοθέτηση διαδικασίας για χωρική μεταβολή από διαπιστευμένους
μηχανικούς αντίστοιχα με το Κτηματολόγιο
• Παραγωγή ορθοφωτοχαρτών για το 1960 ώστε να χρησιμοποιηθούν
από τις Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων
• Συνταγματική αλλαγή ως προς την χρονολογία των αεροφωτογραφίων
που χρησιμοποιούνται (1960 αντί 1945)
• Ρύθμιση για όσους δεν έχουν συμβόλαια (η έκτακτη χρησικτησία
δεν ισχύει για δημόσιες εκτάσεις)
• Παράταση μέχρι να καταθέσουν οι δήμοι τα όρια οικισμών, να διορθωθούν τα αναδασωτέα και να εφαρμοστούν οι διοικητικές πράξεις
(συμπληρωματική ανάρτηση).
• Όλες οι διαδικασίες να γίνονται ηλεκτρονικά. Μόνο ενημέρωση στα
Σημείων Υποστήριξης Ανάρτησης του Δασικού Χάρτη (ΣΥΑΔΧ).
• Μέριμνα ώστε να υποβάλλονται αντιρρήσεις σε μεγαλύτερο διάστημα
για τις περιπτώσεις όπου διοικητικές πράξεις δεν έχουν συμπεριληφθεί
στους δασικούς χάρτες
• Δόσεις και μείωση του τιμήματος στις περιπτώσεις που απαιτούνται
εξαγορές
• Επιστροφή παράβολων όταν δικαιώνετε ο πολίτης από αποδεδειγμένη
παράλειψη του δημοσίου
• Έκδοση εγκυκλίου για τις διαδικασίες έκδοσης αδειών δόμησης και μεταβιβάσεις στις περιοχές όπου δεν έχουν κυρωθεί δασικοί χάρτες και υποβάλλονται/εξετάζονται αντιρρήσεις.
• Να υπάρχει δυνατότητα οι θεσμικές γραμμές των δασικών χαρτών να
κατεβαίνουν σε επεξεργάσιμη μορφή από την εφαρμογή της ΕΚΧΑ Α.Ε.
• Νέα δήλωση μηχανικού στο εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα
που θα αφορά τον δασικό χαρακτήρα στις περιοχές που έχουν κυρωθεί
ο δασικός χάρτης

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
ü Έχει προκληθεί αρκετός θόρυβος, λόγω λαθεμένων κινήσεων. Οι
αντιρρήσεις θα είναι πολύ λιγότερες αριθμητικά, αλλά για πιο σημαντικές περιπτώσεις.
ü Κανείς δεν μπορεί να σας πάρει τα χωράφια.
ü Δεν πρέπει να μας φοβίζουν τέτοιες διαδικασίες, αρκεί να μην υπηρετούν λογικές χαρατσιού και να υπάρχει ευελιξία από την πλευρά
του κράτους.
ü Από την άλλη βέβαια δεν πρέπει κάθε μεταρρύθμιση να κατηγορείται ότι είναι άλλο ένα χαράτσι!
ü Η κύρωση των δασικών χαρτών και των υπόλοιπων θεσμικών
γραμμών και η ολοκλήρωση του Εθνικού Κτηματολογίου είναι
μονόδρομος για την αξιόπιστη κατοχύρωση και προστασία της
ιδιωτικής και δημόσιας περιουσίας. Κατ’ επέκταση και της ποιότητας ζωής (βλέπε κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι).

Απόστολος Ντέρης
Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός
Αλίνα Κουτρουμπή
Δασολόγος – Περιβαλλοντολόγος MSc

Τι ονομάζουμε Τεχνική έκθεση φωτοερμηνείας;
διαχρονική1

“Είναι το τεχνικό εργαλείο, μέσω του οποίου επιτυγχάνουμε τη
ερμηνεία2 ενός ακινήτου3 ως προς τα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά του4”

1 - Διαχρονική: Αναφορά σε παρελθούσες χρονικές στιγμές, οι οποίες
αποτυπώνονται στις ιστορικές αεροφωτογραφίες της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού (Γ.Υ.Σ.) ή του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογράφησης Ελλάδος (Ο.Κ.Χ.Ε.)
2 - Ερμηνεία: Εξαγωγή συμπερασμάτων κατά τη στιγμιαία αποτύπωση
του ακινήτου στο παρελθόν ή και παρακολούθηση των ιστορικών στιγμιότυπων, με στόχο την καταγραφή των μεταβολών στην πάροδο του χρόνου
3 - Ακίνητο: γεωτεμάχιο, αγροτεμάχιο, οικόπεδο, κτίσμα, όριο ιδιοκτησίας, οδός, μονοπάτι, κ.ά.
4 - Γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά: μέγεθος, σχήμα, εμβαδό, κάλυψη, χρήση κ.ά.

Τρόποι παρατήρησης κατά τη σύνταξη
Τεχνικής Έκθεσης Φωτοερμηνείας

Ø Μονοσκοπική παρατήρηση
Παρατήρηση αεροφωτογραφίας με «γυμνό» μάτι με τη βοήθεια κατάλληλου συστήματος μεγέθυνσης αναλογικού (σύστημα μεγεθυντικών φακών)
ή ψηφιακού (ψηφιακή σάρωση αεροφωτογραφίας σε πολύ υψηλή ανάλυση, π.χ. 1200dpi) και παρατήρηση μέσω κατάλληλου λογισμικού Η/Υ).
Για τη συγκεκριμένη μέθοδο απαιτείται μια αεροφωτογραφία, που
να περιέχει το προς εξέταση ακίνητο.
Ø Στερεοσκοπική παρατήρηση
Παρατήρηση «ζεύγους» αεροφωτογραφιών με τη βοήθεια κατάλληλου συστήματος στερεοσκοπικής παρατήρησης αναλογικού (κατοπτρικό στερεοσκόπιο) ή ψηφιακού (Ψηφιακός φωτογραμμετρικός σταθμός). Στην πρώτη
περίπτωση οι αεροφωτογραφίες (τυπωμένες σε χαρτί) τοποθετούνται κάτω
από το στερεοσκόπιο, η μία δίπλα στην άλλη μετακινούμενες, μέχρι να
αρχίσει ο φωτοερμηνευτής, να «βλέπει» τρισδιάστατα.
Στη δεύτερη περίπτωση το ζεύγος των αεροφωτογραφιών σαρώνεται ψηφιακά (scanner) και εισάγεται σε κατάλληλο φωτογραμμετρικό λογισμικό,
με στόχο τη δημιουργία τρισδιάστατου μοντέλου, μέσω του οποίου ο φωτοερμηνευτής θα ξεκινήσει την παρατήρηση.

αναγλύφου ή άλλων αντικειμένων, που μπερδεύουν το ανθρώπινο μάτι.

Σκιά αναγλύφου
				

Νέα από τον κλάδο

Ανάλυση Τεχνικής έκθεσης
φωτοερμηνείας χρησιμοποιώντας
στερεοσκοπική παρατήρηση με έμφαση
στη χωρική ακρίβεια

Σκιά δένδρων
- υπερεκτίμηση βαθμού συγκόμωσης

Σκιά ψηλών αντικειμένων: κάποια
αντικείμενα χάνονται στη σκιά τους
Σε ό,τι έχει να κάνει με τη δασική βλάστηση ο Δασολόγος – φωτοερμηνευτής μπορεί να εξάγει χρήσιμες πληροφορίες για το είδος της βλάστησης, το
ύψος των δέντρων, το βαθμό συγκόμωσης, τη μορφολογία της κώμης κ.α.
Η στερεοσκοπική παρατήρηση με τη χρήση φωτογραμμετρικού σταθμού
ασφαλώς υπερέχει του απλού κατοπτρικού στερεοσκοπίου, καθώς μας παρέχει το πιο σημαντικό ίσως εργαλείο στη διαχρονική ερμηνεία των αεροφωτογραφιών, που είναι:

Συντεταγμένες (Χ,Υ,Ζ) στο Κρατικό Σύστημα Αναφοράς
(ΕΓΣΑ ‘87) για κάθε σημείο του ακινήτου

Μέσω της παραπάνω διαδικασίας μπορούμε να προσδιορίσουμε την ακριβή θέση και γεωμετρία του υπό εξέταση ακινήτου στις διάφορες χρονικές
στιγμές (ιστορικές), εντάσσοντας έτσι την ιστορική πληροφορία στα σύγχρονα εξαρτημένα τοπογραφικά διαγράμματα, αλλά και στο Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα της Εθνικό Κτηματολόγιο & Χαρτογράφηση
Α.Ε. (ΕΚΧΑ Α.Ε.), μέσω του οποίου υποβάλλονται οι αντιρρήσεις κατά των
Δασικών Χαρτών.

Τεχνική Έκθεση Φωτοερμηνείας που συνοδεύει την
αντίρρηση κατά του Δασικού Χάρτη
Πρωτογενές υλικό για τη σύνταξη Τ.Ε.Φ.
• Εξαρτημένο Τοπογραφικό Διάγραμμα (ΕΓΣΑ ‘87) με έμφαση στη
γεωμετρική ακρίβεια του ορίου της ιδιοκτησίας.
• Εξαγωγή από την ηλεκτρονική εφαρμογή ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ
της ΕΚΧΑ Α.Ε. της γεωμετρικής πληροφορίας των δασικών πολυγώνων,
που επηρεάζουν την υπό εξέταση ιδιοκτησία, καθώς και του χαρακτηρισμού τους (ΑΔ – ΔΑ – ΔΔ – ΑΝ).
• Προμήθεια αεροφωτογραφιών της Γ.Υ.Σ. ή του Ο.Κ.Χ.Ε. στον ιστορικό
χρόνο που θέλουμε να ερμηνεύσουμε τη μορφή του ακινήτου.
• Επίσκεψη στην περιοχή μελέτης - συλλογή πληροφοριών - φωτογραφίες.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η χρησιμοποίηση των αεροφωτογραφιών δεν αντικαθιστά εντελώς τις επίγειες παρατηρήσεις, αλλά τις συμπληρώνει.

Η στερεοσκοπική παρατήρηση είναι το πιο ουσιαστικό εργαλείο
της φωτοερμηνείας
Υπερέχει της μονοσκοπικής παρατήρησης, γιατί έχουμε τη δυνατότητα να
αναγνωρίσουμε το ανάγλυφο του εδάφους, τις υψομετρικές διαφορές, τα
ύψη των δέντρων και των κατασκευών, καθώς και την ύπαρξη «σκιών»

• Μέτρηση φωτοσταθερών στην ευρύτερη περιοχή μελέτης με τη χρήση γεωδαιτικού δέκτη GPS (Σημεία τα οποία υπάρχουν σήμερα, αλλά
απεικονίζονται και στις ιστορικές αεροφωτογραφίες - γωνίες παλαιών
κτιρίων, εκκλησίες κ.ά.).
• Τίτλοι ιδιοκτησίας με πιστοποιητικό μεταγραφής – ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ.
• Διοικητικές πράξεις που συνοδεύουν το ακίνητο (Πράξη χαρακτηρισμού, Απόφαση εκχέρσωσης, οικοδομική άδεια κ.ά.).
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Μεθοδολογία σύνταξης Τεχνικής Έκθεσης Φωτοερμηνείας

DEM ιδιοκτησίας

Ιδιοκτησία στους πρόσφατους ΟΦΧ

Ιδιοκτησία σήμερα

Ιδιοκτησία 1945

Τρισδιάστατο μοντέλο παρατήρησης – Οπτικοποίηση

Παρατηρήσεις σε σχέση με τη Τεχνική Έκθεση
Φωτοερμηνείας

Ο ιστορικός ορθοφωτοχάρτης της ΕΚΧΑ δημιουργήθηκε από αεροφωτογραφίες της ΓΥΣ του έτους 1945.
Οι αεροφωτογραφίες του 1945 καλύπτουν το σύνολο της χώρας ανέρχονται
στις 13200 και έχουν ληφθεί από μεγάλο ύψος - Κλίμακα 1:42000
Στερεομοντέλο
κατά το έτος 1945

Οι αεροφωτογραφίες του 1960 καλύπτουν το σύνολο της χώρας ανέρχονται
στις 10205 και έχουν ληφθεί από μεγάλο ύψος – Κλίμακα 1:30000

Διαφορές μεταξύ αεροφωτογραφών 1945 – 1960
που επηρεάζουν την Τεχνική Έκθεση Φωτοερμηνείας
Στερεομοντέλο
κατά το έτος 2008

Περιεχόμενα Τεχνικής Έκθεσης Φωτοερμηνείας

Ø Αναφορά στα πρωτογενή δεδομένα – υλικό που χρησιμοποιήθηκε.
Ø Περιγραφή του συστήματος αναφοράς των παραγόμενων προϊόντων.
Ø Γενική περιγραφή του ακινήτου ως προς τη θέση, τα διοικητικά όρια, την
κατάσταση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος κ.ά.
Ø Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής στην οποία βρίσκεται το υπό
εξέταση ακίνητο (πολεοδομικές ρυθμίσεις για τη χρήση γης, καθεστώς
περιοχών ειδικής προστασίας, ισχύοντα διαχειριστικά σχέδια, σχέδια βόσκησης, κ.ά.).
Ø Ερμηνεία των τίτλων ιδιοκτησίας.
Ø Μεθοδολογία επεξεργασίας αεροφωτογραφιών για την παραγωγή
τρισδιάστατου μοντέλου για κάθε χρονική λήψη και έλεγχος της ακρίβειας
των παρατηρήσεων.
Ø Ερμηνεία στερεοζεύγους αεροφωτογραφιών από δασολόγο ως προς τα
χαρακτηριστικά της βλάστησης.
Ø Συνεκτίμηση όλων των συμπληρωματικών στοιχείων του περιβάλλοντος:
εδαφολογικές συνθήκες, σταθμολογικές συνθήκες (τοπογραφία, υψόμετρο, κλίση, έκθεση), κλιματικές συνθήκες, γεωλογικό υπόστρωμα, φυτοκοινωνιολογική ζώνη, ύπαρξη άγριας ζωής, κ.ά.
Ø Ανάλυση των δασικών πολυγώνων που βρίσκονται εντός του
περιγράμματος της ιδιοκτησίας και τεκμηρίωση των συμπερασμάτων.
Ø Προτάσεις για αλλαγές στο χαρακτηρισμό των πολυγώνων προς
την Επιτροπή Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.).
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Αεροφωτογραφία 1945 – Ν. Ηλείας

Αεροφωτογραφία 1945 – Ν. Ηλείας
Μεγέθυνση 		

Αεροφωτογραφία 1960 – Ν. Ηλείας

Αεροφωτογραφία 1960 – Ν. Ηλείας
Μεγέθυνση
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ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΣΚΙΕΣ !				

Τελικά συμπεράσματα - Προτάσεις

Ø Λόγω του μεγάλου ύψους πτήσης και της χαμηλής
διακριτικής ικανότητας στις αεροφωτογραφίες του
1945 μπορούμε επικουρικά να χρησιμοποιήσουμε
αεροφωτογραφίες του 1960 προκειμένου να εξάγουμε πιο ασφαλή συμπεράσματα για τα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά του υπο εξέταση ακινήτου.
Ø Πριν προχωρήσουμε στη σύνταξη Τεχνικής Έκθεσης Φωτοερμηνείας καλό θα είναι να προηγηθεί μια
προμελέτη Φωτοερμηνείας με βάση τις αεροφωτογραφίες του 1945 και του 1960 προκειμένου να ενημερωθεί ο πελάτης για την αναγκαιότητα υποβολής
ηλεκτρονικής αντίρρησης.
Ø Δεν θα πρέπει να προτρέπουμε τους πολίτες να προχωρούν στη σύνταξη Φωτοερμηνειών ιδιαίτερα τη
στιγμή που γνωρίζουμε εκ των προτέρων ότι αυτές
δεν τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς τους.
Ø Σε καμία περίπτωση δεν προσπαθούμε να κάνουμε
το ΜΑΥΡΟ - ΑΣΠΡΟ

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ
Απόστολος Αρβανίτης
Καθηγητής Α.Π.Θ.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ είναι η τεκμηρίωση της σχέσης Δασικών
Χαρτών και Κτηματογράφησης, Δασολογίου και Κτηματολογίου, από την
οπτική του ειδικού στο Κτηματολόγιο, αναφορικά με τις διαδικασίες και προβλέψεις Κτηματογράφησης και Λειτουργούντος Κτηματολογίου σε σχέση με
τους Δασικούς Χάρτες και το Δασολόγιο, τις διαδικασίες κατάρτισης, θεώρησης και κύρωσης Δασικών Χαρτών σε σχέση με την Κτηματογράφηση και το
Λειτουργούν Κτηματολόγιο και το ρόλο του φορέα του Κτηματολογίου στους
Δασικούς Χάρτες.

ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ

Οι Δασικοί χάρτες είναι απαραίτητο έργο και βάση για το Δασολόγιο, ενώ
η Κτηματογράφηση είναι πρόδρομο έργο και προϋπόθεση για το Κτηματολόγιο. Πρέπει λοιπόν να καταρτισθούν και κυρωθούν οι δασικοί χάρτες για
να συνταχθεί το δασολόγιο και να ολοκληρωθεί η κτηματογράφηση σε μια
περιοχή για να λειτουργήσει το κτηματολόγιο.
Επίσης οι Δασικοί χάρτες είναι απαραίτητο έργο και βάση για το Κτηματολόγιο, ενώ η Κτηματογράφηση είναι απαραίτητη προϋπόθεση για το Δασολόγιο. Πρέπει λοιπόν να καταρτισθούν και κυρωθούν οι δασικοί χάρτες για να
ολοκληρωθεί η κτηματογράφηση και να λειτουργεί ορθά το κτηματολόγιο?
Αντίστοιχα πρέπει να ολοκληρωθεί η κτηματογράφηση σε μια περιοχή για να
λειτουργήσει ορθά το δασολόγιο;

ΚΟΙΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Δ.Χ. ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

Πλαίσιο εκπόνησης
• Εκπόνηση με διοικητικές και τεχνικές διαδικασίες
• Συμμετοχή των πολιτών και των φορέων
• Εκπονούνται κυρίως ή αποκλειστικά από αναδόχους
• Την ευθύνη έχουν Δημόσιοι φορείς
• Εμπλέκονται Δημόσιοι φορείς
• Συμμετοχή των πολιτών σε αναρτήσεις
• Αμφισβήτηση από όσους τεκμηριώνουν ή διεκδικούν κάποιο δικαίωμα
Εξωτερικό περιβάλλον
• επιτροπές κρίσης αμφισβητήσεων εκτός φορέων ανάθεσης
• χρονοβόρες διαδικασίες
• ίδιο πολιτικό, θεσμικό, νομικό, κοινωνικό, οικονομικό πλαίσιο
• κινητοποιούν αρνητικά πολίτες και φορείς

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Δ.Χ. ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
Κτηματογράφηση
• Δηλώσεις δικαιούχων και συμμετοχή σε ανάρτηση
• Διοικητική διαδικασία χωρίς ουσιαστική εμπλοκή άλλων φορέων
• Ανάθεση κι ευθύνη της επίβλεψης από ένα φορέα
• Δεν απαιτούνται ενδιάμεσες θεωρήσεις
• Ένας ανάδοχος για όλες τις εργασίες της συμβάσης
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• Νομικές διαδικασίες με συμμετοχή νομικών
• Καταγραφή ιδιοκτησιακών δεδομένων γεωτεμαχίων
• Στήριξη στην πληροφοριακή υποδομή του υπευθύνου φορέα
• Οικονομική διαχείριση από τον υπεύθυνο φορέα
Δασικοί χάρτες
• Οι πολίτες μόνο αντιρρήσεις
• Διοικητική διαδικασία με ουσιαστική συμμετοχή πολλών φορέων
• Περισσότεροι φορείς καταρτίζουν ή αναθέτουν και συνεπιβλέπουν
• Απαιτούνται ενδιάμεσες θεωρήσεις
• Καταγραφή δασικού χαρακτήρα γεωτεμαχίων
• Στηρίζεται στην πληροφοριακή υποδομή και οικονομική διαχείριση του
συμμετέχοντος φορέα και όχι του υπευθύνου

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ Δ.Χ: ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

Κάθε γεωτεμάχιο απεικονίζεται στα κτηματολογικά διαγράμματα και χαρακτηρίζεται με τον μοναδικό Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου ως τμήμα εδάφους, μαζί με τα συστατικά του μέρη, ανεξαρτήτως του χαρακτήρα
αυτού, ως δασικού, αγροτικού ή αστικού, οικοδομημένου ή μη, δημόσιου
ή ιδιωτικού με ή χωρίς εφαρμογή του συστήματος οριζόντιων ή κάθετων
αυτοτελών διηρημένων ιδιοκτησιών, και ανεξαρτήτως της εξυπηρέτησης
με αυτό της ιδιωτικής ή της κοινής χρήσης ή της κοινής ωφέλειας (άρθ.
4 Ν.2664/1998). Κατά συνέπεια στο Κτηματολόγιο κάθε γεωτεμάχιο δασικού χαρακτήρα, περιλαμβάνεται στους Κτηματολογικούς Πίνακες και Βιβλία,
απεικονίζεται στα Κτηματολογικά Διαγράμματα και έχει διακριτό ΚΑΕΚ και
Κτηματολογικό Φύλλο.
• Το Δημόσιο υποχρεούται να υποβάλει δήλωση εγγραπτέου δικαιώματος
και μπορεί να υποβάλει αίτηση διόρθωσης ή ένσταση κατά τα άρθρα 6
και 7, για λόγους διασφάλισης και προστασίας των δικαιωμάτων του.
• Η ΕΚΧΑ παρέχει υποχρεωτικά στην αρμόδια Διεύθυνση Δασών του
Ο.Τ.Α. υπό κτηματογράφηση τα όρια των σχεδίων πόλεως, οικισμών
προϋφιστάμενων του έτους 1923, οικοδομήσιμων εκτάσεων των οικιστικών περιοχών του Ν.947/1979, διανομών και αναδασμών, καθώς και
τυχόν εγκεκριμένες πολεοδομικές μελέτες και ρυμοτομικά σχέδια, τα
οποία λαμβάνει υπόψη της και εφαρμόζει κατά τη διαδικασία κτηματογράφησης.
• Για τη δήλωση του Ελληνικού Δημοσίου επί δασών και δασικών εκτάσεων λαμβάνονται υποχρεωτικά υπόψη από τις οικείες Υπηρεσίες του Ελληνικού Δημοσίου τα προαναφερθέντα όρια και δεν υποβάλλεται δήλωση,
ούτε ένσταση ή αίτηση διόρθωσης στις περιπτώσεις του εδαφίου α΄ της
δεύτερης παραγράφου του άρθρου 23 του Ν.3889/2010 όπως ισχύει
(περιοχές εντός σχεδίου - εντός οικισμών).
• Η ΕΚΧΑ χορηγεί υποχρεωτικά στη Διεύθυνση Δασικών Χαρτών του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, πριν την ανάρτηση των
προσωρινών στοιχείων της κτηματογράφησης, το αεροφωτογραφικό
και χαρτογραφικό υλικό το οποίο έχει στη διάθεσή της, προκειμένου να
χρησιμοποιηθεί για την κατάρτιση δασικών χαρτών, κατά τις ισχύουσες
τεχνικές προδιαγραφές.
• Η ΕΚΧΑ αποστέλλει υποχρεωτικά στην αρμόδια Διεύθυνση Δασών της
Περιφέρειας στον οικείο νομό, πριν την ανάρτηση των προσωρινών στοι-

•

•

•

ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ Δ.Χ. - ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

Κτηματογραφικό υπόβαθρο
• Ο ανάδοχος πρέπει να αποτυπώσει στο προκαταρκτικό Κτηματογραφικό
υπόβαθρο, στην περίπτωση που για την υπό κτηματογράφηση περιοχή
έχει θεωρηθεί ή κυρωθεί δασικός χάρτης, τα όρια του δάσους και της
δασικής έκτασης, σύμφωνα με τα στοιχεία του θεωρημένου ή κυρωμένου
δασικού χάρτη.
• Εφόσον για την υπό κτηματογράφηση δεν έχει κυρωθεί ή θεωρηθεί ακόμη δασικός χάρτης, ο ανάδοχος θα πρέπει να απεικονίσει τα ανωτέρω
όρια από τη μελέτη σύνταξης Δασικού χάρτη που θα του χορηγηθεί.
• Στην περίπτωση που δεν είναι διαθέσιμο τίποτε από τα παραπάνω ο ανάδοχος οφείλει να απεικονίσει αντ’ αυτών την προσέγγιση των ανωτέρω
ορίων σύμφωνα με τα στοιχεία του έργου της οριοθέτησης δασών και
δασικών εκτάσεων, που συντάχθηκαν στο πλαίσιο του Γ΄ ΚΠΣ.
Υποβολή δηλώσεων Δασικής Υπηρεσίας
• Ο ανάδοχος υποχρεούται να συνδράμει τις υπηρεσίες του ελληνικού
δημοσίου στον προσδιορισμό των ακινήτων για τα οποία οφείλουν να
υποβάλουν δηλώσεις, ώστε αυτές να υποβληθούν εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών. Επίσης οφείλει να παρέχει τεχνική υποστήριξη στη
δασική υπηρεσία, να εφαρμόσει τα περιγραφόμενα στο κεφάλαιο 13 του
Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών και να ενημερώσει την Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. ως
προς τα διεκδικούμενα γεωτεμάχια.
• Οι δηλώσεις οι οποίες θα υποβληθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του
ελληνικού δημοσίου με επίκληση του τεκμηρίου κυριότητας επί δασικών
εκτάσεων πρέπει να τύχουν επεξεργασίας σύμφωνα με την κείμενη δασική νομοθεσία, ανεξαρτήτως του χρόνου υποβολής τους, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 11 του Ν.2308/95.
• Ο ανάδοχος κατά την επεξεργασία των δηλώσεων του ελληνικού δημοσίου
οι οποίες αφορούν σε ακίνητα εκτός σχεδίου οφείλει να λάβει υπόψη του
την εκάστοτε ισχύουσα δασική νομοθεσία. Λόγω του διαφορετικού καθεστώτος που διέπει το τεκμήριο κυριότητος του δημοσίου στις διάφορες περιοχές της χώρας ο ανάδοχος οφείλει να λάβει υπόψη του και το ιδιαίτερο
αυτό καθεστώς.
Υποβολή δηλώσεων πολιτών σε δάση
1. Σύμφωνα με κυρωμένο δασικό χάρτη, ο δηλών οφείλει να συνυποβάλει
με τη δήλωσή του τα αναγκαία στοιχεία για την εγγραφή ιδιωτικού δικαιώματος εντός δάσους ή δασικής έκτασης. Στις περιοχές όπου έχει καταρτιστεί και κυρωθεί ο δασικός χάρτης, απαιτείται η δήλωση του Ν.2308/95
να συνοδεύεται από τοπογραφικό διάγραμμα του δηλούμε-νου γεωτεμαχίου, στο οποίο θα απεικονίζονται επακριβώς η θέση και τα όρια του
δάσους ή της δασικής έκτασης.

2. Σύμφωνα με θεωρημένο δασικό χάρτη, συνιστάται στον δηλούντα να
συνυποβάλλει με τη δήλωσή του τα αναγκαία στοιχεία για την εγγραφή
ιδιωτικού δικαιώματος εντός δάσους ή δασικής έκτασης, ενόψει της υποβολής δήλωσης ιδιοκτησίας από την αρμόδια Διεύθυνση Δασών, με βάση
τα στοιχεία του θεωρημένου δασικού χάρτη.
3. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση θα ενημερώνεται ο δηλών για το ενδεχόμενο αυτό και θα προτρέπεται να συνυποβάλει με τη δήλωσή του τα
αναγκαία στοιχεία για την εγγραφή ιδιωτικού δικαιώματος εντός δάσους
ή δασικής έκτασης, έτσι ώστε να αποφευχθεί η ανάγκη πρόσκλησής του
για την υποβολή των στοιχείων αυτών σε μεταγενέστερο, στην περίπτωση που θα υποβληθεί δήλωση ιδιοκτησίας της αρμόδιας Διεύθυνσης
Δασών ή κύρωσης του δασικού χάρτη.
Επεξεργασία δηλώσεων πολιτών σε δάση
1. Στην περίπτωση που η κύρωση του δασικού χάρτη έχει προηγηθεί της
συλλογής δηλώσεων, στο προκαταρκτικό υπόβαθρο πρέπει να απεικονίζονται οι γραμμές των δασικών πολυγώνων.
2. Στην περίπτωση που κυρωθεί ο δασικός χάρτης μετά την έναρξη συλλογής δηλώσεων, ο ανάδοχος, οφείλει να ενημερώσει με σχετική επιστολή
των δηλούντα προκειμένου να προσκομίσει τα αναγκαία έγγραφα.
3. Στην περίπτωση που κυρωθεί ο δασικός χάρτης μετά την ανάρτηση, ο
ανάδοχος οφείλει στις περιπτώσεις, που γεωτεμάχια (ολόκληρα η τμήμα
τους) ιδιωτών, σύμφωνα με τα στοιχεία της ανάρτησης, εμπίπτουν εντός
των δασικών πολυγώνων, να καλέσει τους δικαιούχους εμπραγμάτων δικαιωμάτων να προσκομίσουν τα αναγκαία στοιχεία.

Νέα από τον κλάδο

•

χείων της κτηματογράφησης, τα προσωρινά κτηματολογικά δια-γράμματα της ανάρτησης για το σύνολο της υπό κτηματογράφησης περιοχής,
καθώς και τα στοιχεία των εγγραφών του προσωρινού κτηματολογικού
πίνακα που αφορούν στα ακίνητα που έχουν καταχωρισθεί ως ιδιοκτησία
του Ελληνικού Δημοσίου.
Στις περιπτώσεις που από την εφαρμογή των Κτηματολογικών διαγραμμάτων επί των δασικών χαρτών δημιουργούνται μικροπολύγωνα μικρότερα των 100 τ.μ., μπορούν να ταυτοποιούνται οι οριογραμμές του δασικού
χάρτη με τα όρια των διαγραμμάτων της κτηματογράφησης.
Στις περιοχές που κηρύσσονται υπό κτηματογράφηση κατά τις διατάξεις του Ν.2308/1995, όποιος επικαλείται εγγραπτέο ιδιωτικό δικαίωμα
σε δάση και δασικές εν γένει εκτάσεις, για τις οποίες έχει αναρτηθεί ή
κυρωθεί δασικός χάρτης, έχει υποχρέωση να εντοπίσει με οποιονδήποτε
πρόσφορο τρόπο τη δηλούμενη έκταση στο δασικό χάρτη και να συνυποβάλλει με τη δήλωση του Ν.2308/1995 και όλα τα αναγκαία αποδεικτικά
έγγραφα για το εγγραπτέο δικαίωμα επί αυτής.
Καταχώριση στα κτηματολογικά διαγράμματα και πίνακες ιδιωτικού δικαιώματος σε δάσος και δασική έκταση από τα αρμόδια όργανα του Κτηματολογίου, επιτρέπεται μόνο όταν πρόκειται για δικαίωμα που αναγνωρίζεται κατά
τις κείμενες διατάξεις ως ιδιωτικό.
Στις περιοχές που καταρτίστηκε και κυρώθηκε ο δασικός χάρτης, αλλά
δεν άρχισε η διαδικασία κατάρτισης του Εθνικού Κτηματολογίου, οι
εμπράγματες αξιώσεις τρίτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων εξετάζονται, μετά από αίτησή τους από την οικεία δασική υπηρεσία,
κατά τις κείμενες διατάξεις. Στις περιοχές που δεν καταρτίστηκε ακόμη
ο δασικός χάρτης, οι αμφισβητήσεις για το δασικό ή μη χαρακτήρα των
εκτάσεων επιλύονται με τη διαδικασία του άρθρου 14 του Ν.998/1979.

ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Ανάθεση μελετών δασικών χαρτών από ΕΚΧΑ
• Για τις περιοχές, για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί εντός τεσσάρων (4) μηνών
η απαιτούμενη Υπουργική Απόφαση, οι εργασίες εκτελούνται από την Ε.Κ.
ΧΑ. με αναθέσεις σε ιδιωτικά γραφεία εκπόνησης δασικών μελετών σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.
• Στην περίπτωση αυτή, ο σχεδιασμός, ο προγραμματισμός και το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των σχετικών συμβάσεων κατάρτισης, έως και την
κύρωση εκπονείται σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης
και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος και εγκρίνεται μετά από
σχετική κοινή εισήγηση των ανωτέρω, από τον Υπουργό Περιβάλλοντος
και Ενέργειας.
• Το κριτήριο που λαμβάνεται κατά προτεραιότητα υπόψη είναι η έγκαιρη
προβολή των δικαιωμάτων του Ελληνικού Δημοσίου, ώστε να μην προκαλούνται καθυστερήσεις στο χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας κτηματογράφησης κάθε περιοχής.
• Ειδικότερα, η ΕΚΧΑ Α.Ε. έχει ήδη ολοκληρώσει (1-4) ή είναι σε φάση
ολοκλήρωσης (Δ5-Δ6) προγράμματα κατάρτισης Δασικών Χαρτών Πιλοτικών Προγραμμάτων ΕΚ, σε 113 ΟΤΑ (Forest Map), στο υπόλοιπο Αττικής (F.M.10), σε 11 Περιφερειακές Ενότητες (F.M.Δ4), σε 79 περιοχές της
χώρας (F.M.Δ5) και σε 10 Περιφερειακές Ενότητες (F.M.Δ6)
Αντιρρήσεις δασικών χαρτών και Κτηματολόγιο
• Στις αντιρρήσεις αναγράφονται, επί ποινή απαραδέκτου οι γεωγραφικές
συντεταμένες των κορυφών του πολυγώνου που περικλείει την έκταση
που αφορά η αμφισβήτηση του χαρακτήρα ή της μορφής, σύμφωνα με
τον αναρτηθέντα δασικό χάρτη. Στην περίπτωση που ο δασικός χάρτης
αφορά περιοχή στην οποία έχει περαιωθεί η κτηματογράφηση και λειτουργεί κτηματολόγιο, υποβάλλεται, κτηματολογικό απόσπασμα ακινήτου, που εκδίδεται από την Ε.Κ.ΧΑ. και επί του οποίου απεικονίζεται η
έκταση της οποίας αμφισβητείται ο χαρακτήρας.
• Η ΕΠ.Ε.Α. αποφαίνεται αιτιολογημένα για τις αντιρρήσεις εφαρμόζοντας
τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις λαμβάνοντας υπόψη κατ’ ελάχιστον.. τα
στοιχεία του Εθνικού Κτηματολογίου ή εφόσον δεν έχει ολοκληρωθεί, της
κτηματογράφησης. Η ΕΠ.Ε.Α. μπορεί, αν το κρίνει αναγκαίο, να διενεργεί
αυτοψίες, να ζητεί επιπλέον στοιχεία από την οικεία δασική υπηρεσία και
την Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε.
Κυρωμένος χάρτης και σφάλματα – Κτηματογράφηση
• Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εάν η Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. κρίνει, με αιτιολογημένη απόφασή της, λαμβάνοντας υπόψη τα κτηματολογικά διαγράμματα
και τους κτηματολογικούς πίνακες, που έχουν προκύψει μετά την αναμόρφωσή τους κατά το άρθρο 11 του Ν.2308/1995 όπως ισχύει, ότι ο
δασικός χάρτης που κυρώθηκε, εμπεριέχει σφάλματα ως προς την αποτύπωση της θέσης και των ορίων των τμημάτων του, μπορεί να ζητεί την
εξέταση των περιπτώσεων αυτών από τις ΕΠ.Ε.Α.
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Δασικοί χάρτες και λειτουργούν Κτηματολόγιο
• Μετά την κύρωση του δασικού χάρτη κάθε μεταβίβαση, σύσταση, αλλοίωση και γενικά κάθε μεταβολή των
εμπραγμάτων δικαιωμάτων στις δασικές εν γένει εκτάσεις που περιλαμβάνονται σε αυτόν, είναι άκυρη και ανίσχυρη, αν δεν συνοδεύεται από σχετικό πιστοποιητικό
του οικείου κτηματολογικού γραφείου ή, αν η περιοχή
δεν έχει κτηματογραφηθεί, της αρμόδιας υπηρεσίας της
οικείας Δ/νσης Δασών, με το οποίο βεβαιώνεται ο χαρακτήρας της έκτασης.
• Στις πράξεις που συντάσσουν οι συμβολαιογράφοι, που
αφορούν στις δασικές εν γένει εκτάσεις που περιλαμβάνονται στον κυρωμένο δασικό χάρτη, υποχρεούνται
να επισυνάπτουν τα πιστοποιητικά της προηγουμένης
παραγράφου και να μνημονεύουν το περιεχόμενό τους.
Δεν επιτρέπεται η εγγραφή ή η μετεγγραφή των πράξεων αυτών στα οικεία υποθηκοφυλακεία και κτηματολογικά γραφεία, αν δεν έχει τηρηθεί η υποχρέωση αυτή.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΚΧΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ 4389/16

1. Μπορεί να αναθέσει μελέτες δασικών χαρτών
2. Σε αυτή την περίπτωση με απόφαση της ΕΚΧΑ συγκροτείται προσωρινό σημείο υποστήριξης της ανάρτησης
του δασικού χάρτη
3. Δημιουργεί και τηρεί στην ιστοσελίδα της ΕΚΧΑ ειδικό
δικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων
4. Εισπράττει και διαχειρίζεται το ειδικό τέλος αντιρρήσεων
5. Επεξεργάζεται τα στοιχεία των αντιρρήσεων
6. Συμπληρώνει και διορθώνει τον δασικό χάρτη για τις
εκτάσεις για τις οποίες έγιναν δεκτές αντιρρήσεις
7. Εισηγείται για τις τεχνικές προδιάγραφες και άλλα σχετικά θέματα
8. Συνδράμει τις ΕΠΑ, ελέγχει τον κυρωμένο δασικό χάρτη
γι’ ασυμφωνίες με τα αποτελέσματα της κτηματογράφησης και διαχειρίζεται διοικητικές πράξεις μετά την
κύρωση του δασικού χάρτη
9. Αναρτά και διατηρεί στην ιστοσελίδα τον κυρωμένο
Δ.Χ.
10. Εισηγείται για τις τεχνικές προδιάγραφες και άλλα σχετικά θέματα
11. Παρέχει στους ΟΤΑ μέσω διαδικτυακής εφαρμογής,
δυνατότητα πρόσβασης στα ενιαία χαρτογραφικά
υπόβαθρα που χρησιμοποιούνται στην κατάρτιση δασικών χαρτών και διαχειρίζεται τα όρια των περιοχών
που αποστέλλονται από τους ΟΤΑ.
12. Υποστηρίζει τις δασικές υπηρεσίες και το ΥΠΕΝ για κάθε
σχετικό θέμα

ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΕΜΠΛΟΚΕΣ Δ.Χ.
ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

• Αποφάσεις ΣτΕ δασικοί χάρτες και Κτηματογράφηση
• Εναντίον της Κτηματογράφησης: Δικηγορικός Σύλλογος
Θεσσαλονίκης και ΓΕΩΤΕΕ
• Υποστηρικτικοί των δασικών χαρτών: ΤΕΕ και Μηχανικοί

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Δ.Χ.
ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

• Γιατί

και πώς εμπλέκονται οι φορείς του Κτηματολογίου
στους δασικούς χάρτες;
Κτηματολόγιο vs δασικοί χάρτες;
• Γιατί και πώς εμπλέκονται οι φορείς των δασικών χαρτών & του δασολογίου στην κτηματογράφηση;
Δασικοί χάρτες vs Κτηματολόγιο;
• Πρόταση: από τις αντιθέσεις στη σύνθεση και από τη
μιζέρια στη σύγχρονη αντίληψη και τη συνεργασία
Κτηματολόγιο + Δασικοί Χάρτες = βάση για ανάπτυξη
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Μετά την ολοκλήρωση της Ημερίδας σας παραθέτουμε
τις Ερωτήσεις – Απαντήσεις που συζητήθηκαν
ΕΡ. 1: Τι μπορεί να γίνει για τις παρακάτω περιπτώσεις:
1.1: Στα σύνορα του οικισμού στο Σκλήθρο ένα οικόπεδο στο οποίο έχει βγει και οικοδομική
άδεια βγήκε Δ-Δ (Δασικό).
1.2: Στο καστανοπεριβόλι ΠΕ 20 στρέμματα και καστανιές 70 ετών χωρίς συμβόλαια ή κάποια
στοιχεία ιδιοκτησίας, μόνο προφορική κληρονομιά από παππού σε παιδιά.
ΑΠ. 1.1: Μπορεί να μην έχει μπει σωστά το όριο του οικισμού. Σ’ αυτήν την περίπτωση προσκομίζοντας βεβαίωση από την αρμόδια διεύθυνση δόμησης θα υποβληθεί αντίρρηση ατελώς.
1.2: Το αν υπάρχει δικαίωμα δεν το κρίνει ούτε η εφαρμογή ούτε η Διεύθυνση Δασών. Αρμόδια
είναι η επιτροπή εξέτασης αντιρρήσεων. Μέσα στο σύστημα μπορεί να τσεκαριστεί το «Άλλο».
Στα πλαίσια του άλλου θα περιγράψει αυτό το δικαίωμα που έχει, προσκομίζοντας αντίστοιχα
χαρτιά για να το τεκμηριώσει.
ΕΡ. 2: Για τα ανταλλάξιμα κτήματα (Πολυδάμειο Ν. Λάρισας) με την Δ5337/30-9-1988 απόφαση Υπουργού Οικονομικών και ΦΕΚ 156Α/24-6-1976 εντός εικοσαετίας παραχωρούνταν
στους ιδιοκτήτες. Πρόκειται για 1.950 στρέμματα. Οι τίτλοι είναι δεσμευμένοι στο Υποθηκοφυλάκιο. Δε θα έπρεπε να συμπεριληφθούν και να μην πληρώνουν παράβολο;
ΑΠ. Δεν το γνωρίζω, είναι καθαρά τοπικό. Ίσως κάποιος από τη Διεύθυνση Δασών μπορεί να το
απαντήσει. Φαντάζομαι αυτά διαχειρίζονται από κάποιον του Εποικισμού ή των Τοπογραφικών
Εφαρμογών. Αν μπορούν να εκδοθούν αντίστοιχα στοιχεία.
ΕΡ. 3: Γιατί δεν έχουν ληφθεί υπόψη Αναδασμοί & Διανομές του Υπ. Γεωργίας και αν προβλέπεται κάποια διορθωτική κίνηση εκ μέρους της ΕΚΧΑ, έτσι ώστε αυτοί οι ιδιοκτήτες να μην
αναγκάζονται να υποβάλλουν αντίρρηση.
Αυτοί που ορίζονται είναι ατελώς;
ΑΠ. Μέχρι τώρα δεν περιλαμβάνονταν στα στοιχεία εκείνα που έπρεπε να έχει ο δασικός χάρτης
και δεν ήταν στις τεχνικές προδιαγραφές. Από δω και στο εξής σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό
πλαίσιο (4389/16) την αρμοδιότητα για την κατάρτιση των δασικών χαρτών (επομένως και τις
τεχνικές προδιαγραφές), τις έχουν οι εκάστοτε διευθύνσεις. Οι τεχνικές προδιαγραφές είναι στο
στάδιο της σύνταξης, επομένως θα πρέπει να συμπεριληφθεί.
Δεν προβλέπεται ατέλεια σ’ αυτές τις περιπτώσεις.
ΕΡ. 4: Τι γίνεται για την εξής περίπτωση: οριοθετημένη ιδιοκτησία από το 1926, χορτολιβαδική, πετρώδης, γεωργοκτηνοτροφική έκταση 10.000 στρεμμάτων.
ΑΠ. Μέχρι τον 4389 οι χορτολιβαδικές εκτάσεις δεν περιλαμβάνονταν στο δασικό χάρτη, καταγράφονταν στα πλαίσια κατάρτισης των μελετών, αλλά ήταν σε ξεχωριστό αρχείο. Με το 4389/16
αποφάσισε η ηγεσία του Υπουργείου να συμπεριλάβει τις χορτολιβαδικές και πετρώδεις εκτάσεις.
Γι’ αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να υποβληθούν αντιρρήσεις.
ΕΡ. 5: 5.1: Κατά τη διαδικασία ανάρτησης δασικών χαρτών πραγματοποιούνται δικαιοπραξίες
για τα «εμπλεκόμενα» γεωτεμάχια;
5.2: Η «χρησικτησία» ή η «έκτακτη χρησικτησία» συνιστούν τίτλο, δεδομένου ότι υπάρχουν
δύο αντικρουόμενες υπουργικές αποφάσεις;
ΑΠ. 5.1: Αυτό που μας φοβίζει ως συμβολαιογράφους είναι η λέξη δάσος. Αν λοιπόν στο εξαρτημένο τοπογραφικό που θα προσκομιστεί στο συμβολαιογράφο φαίνεται η λέξη «δάσος» έστω
και σε όμορη ιδιοκτησία, το συμβόλαιο αυτό δε θα το κάνουμε, εκτός αν αποδεικνύεται ότι είναι
ιδιωτικό δάσος (λόγω του τεκμηρίου υπέρ του δημοσίου). Σε πολλές περιφερειακές ενότητες
στη Διεύθυνση Δασών υπάρχει κάποιο βιβλίο ως Μητρώο Ιδιωτικών Δασών. Μόνο σ’ αυτήν την
περίπτωση, εφόσον προκύπτει ότι είναι ιδιωτικό δάσος, μπορεί να γίνει μεταβίβαση της έκτασης,
αρκεί να προσκομισθούν κάποια πιστοποιητικά (π.χ. ακαΐας από το 1975 και μετά, υπεύθυνη
δήλωση ότι δεν διεκδικείται από το Δημόσιο και όλα τα υπόλοιπα που αφορούν ιδιωτικό δάσος).
Αν δεν αναγράφεται η λέξη «δάσος» στο τοπογραφικό (δεν το γνωρίζουν οι συμβολαιογράφος/
τοπογράφος), μπορεί να γίνει η μεταβίβαση. Αυτό δε σημαίνει ότι επειδή θα γίνει το συμβόλαιο
στο όνομα κάποιου, αποχαρακτηρίζεται ως δάσος ή ότι αύριο δε θα χάσει την ιδιοκτησία του
εφόσον στον κυρωμένο δασικό χάρτη θα φαίνεται ως δασική έκταση.
Απάντηση: Στο εξαρτημένο τοπογραφικό δεν υπάρχει υποχρέωση του χαρακτήρα της έκτασης.
Για τη σύνταξη συμβολαίων αυτό βεβαιώνεται μέσω της έκδοσης βεβαίωσης χαρακτήρα ακινήτου
από την αντίστοιχη Διεύθυνση Δασών. Επομένως εκείνος που πρέπει να εκδώσει βεβαίωση για το
χαρακτήρα ή όχι ως δάσους είναι η Διεύθυνση Δασών (και όχι ο τοπογράφος μηχανικός).
Απάντηση: Δεν είναι δουλειά του τοπογράφου να κρίνει αν είναι δάσος. Επίσης, το πιστοποιητικό
του δασαρχείου δεν είναι υποχρεωτικό να προσαρτηθεί σε μεταβίβαση αγροτικής έκτασης. Αυτό
το ζητούν επιβοηθητικά κυρίως ξένοι αγοραστές (κυρίως οι δικηγόροι νωρίτερα για να βεβαιώσουν τους πελάτες τους ότι η συγκεκριμένη έκταση δεν είναι δασική, (π.χ. Πήλιο) ή αρχαιολογικός
χώρος.
5.2: Προφανώς αναφέρεστε στις υπουργικές αποφάσεις για την κύρωση των δασικών χαρτών.
Ειδικά η δεύτερη υπ. Απόφαση αναφέρεται στο γεγονός ποιος έχει το δικαίωμα να ασκήσει τις
αντιρρήσεις, δεν δίνεται εμπράγματο δικαίωμα με τη χρησικτησία.
Για την απόφαση του ΣτΕ του 2014 αναφορικά με τη Βυτίνα και μάλιστα από το 4ο τμήμα και όχι
από το 5ο που είναι αρμόδιο για το περιβάλλον, δέχτηκε τη μεταβίβαση στο ΤΑΙΠΕΔ, είναι η πρώτη φορά που ακούμε για ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου. Και οι 2 απόψεις, δηλ. αν τα δάση είναι
κοινόχρηστα και μπορούν να χρησιμοποιούνται από όλους ή όχι, έχουν ένα καθαρά πολιτικό και

Νέα από τον κλάδο

ιδεολογικό βάρος. Οπότε είναι πόσο περισσότερο κράτος θέλουμε και αν θέλουμε κράτος στη συγκεκριμένη περίπτωση (στη μεταβίβαση δηλαδή του δάσους).
EΡ. 6: Αναφέρθηκε ο κ. Χλύκας ότι θα ασχοληθούν περισσότερο με εκτάσεις
Δ.Α. και όχι με Δ.Δ. Τι θα γίνει όταν σήμερα επιδοτούνται εκτάσεις Δ.Δ. από
τον ΟΠΕΚΕΠΕ και αναφέρομαι σε καστανοπερίβολα.
ΑΠ. Αναφέρθηκα σε εκτάσεις όπου υπάρχει δυνατότητα κάποιος να διεκδικήσει
κάτι και θεωρώ εκ προοιμίου ότι στις εκτάσεις που είναι Δ.Δ. σπανίως κάποιος
μπορεί να κερδίσει κάτι (π.χ. να έχει γίνει ένα σημαντικό λάθος, να έχει συμπεριληφθεί χωράφι σε Δ.Δ. που να μην το έχουνε δει). Το Δ.Α. σημαίνει ότι
σήμερα είναι αγροτικό, στο παρελθόν δεν ήταν, μπορεί να έγινε κάποιο λάθος
στο παρελθόν. Τα καστανοπερίβολα είναι ίδια έκταση, δεν αλλάζει ο χαρακτήρας τους, είναι συγκεκριμένης σαφούς χρήσης.
EΡ. 7: 7.1: Ακρίβεια του δασικού πολυγώνου και του υποβάθρου της ΕΚΧΑ
και για ποιο μέγεθος απόκλισης από τον ισχυρισμό του ιδιώτη πρέπει να
υποβληθεί αντίρρηση.
7.2: Οι εξετάσεις των αντιρρήσεων θα γίνουν παρουσία του ιδιοκτήτη (φυσική ή έμμεση) και ποιος νομιμοποιείται να τον αντιπροσωπεύσει;
ΑΠ. 7.2: Όταν υποβάλλεται αντίρρηση ερωτάται ο υποβάλλων αν θα παραστεί
τεχνικός σύμβουλος. Δεν ζητείται προσδιορισμός (στοιχεία του τεχν. συμβούλου).
7.1: Αν κάποιος νομίζει ότι δεν είναι σωστή η απόδοση της ακρίβειας υποβάλλει
αντίρρηση, προσκομίζοντας τα σχετικά στοιχεία.
ΕΡ. 8: 8.1: Σε περίπτωση που εκκρεμεί αίτημα εξαγοράς ή μη προβολής
δικαιώματος κυριότητας προς εξέταση από τις επιτροπές της εποικιστικής
νομοθεσίας, έχει έννομο συμφέρον ο αιτών την εξαγορά ή μη προβολή δικαιώματος κυριότητας της δημόσιας έκτασης να υποβάλλει αντιρρήσεις κατά
των δασικών χαρτών αν π.χ. η επίδικη έκταση απεικονίζεται ως δασική κι
όχι αγροτική;
8.2: Επίσης αν σε αναδασμό εμφανίζεται ως κοινόχρηστο λιβάδι μια έκταση
και στον δασικό χάρτη τμήμα αυτής εμφανίζεται ως αγρός, δύναται η υποβολή αντιρρήσεων ώστε από Α.Α. να χαρακτηριστεί χορτολίβαδο κι αν ναι
ποιος θα υποβάλλει την ένσταση σε περίπτωση που δεν έχει εποικιστική προέλευση το λιβάδι, ώστε να υποβάλλει αντίρρηση η Διεύθυνση Πολιτικής Γης.
ΑΠ. 8.1: Εμπράγματο δικαίωμα έχει όποιος τελεί υπό την αίρεση της εξαγοράς.
Υποβάλλει τις αντιρρήσεις του και μέχρι να παραστεί στην επιτροπή θα έχει
προχωρήσει η διαδικασία και αν δεν έχει προχωρήσει θα εξηγήσει προφορικά.
Και σεις σαν αρμόδια υπηρεσία να εκδώσετε μια αντίστοιχη βεβαίωση που θα
λέει ότι «ο κ. Χ έχει καταθέσει αίτηση και εκκρεμεί η εξαγορά».
Σαν αρμόδια υπηρεσία, για να βοηθήσετε αυτούς τους πολίτες μπορείτε να συγκεντρώσετε τα απαιτούμενα στοιχεία και να τα διαθέσετε μέσω της αρμόδιας
διεύθυνσης δασών στις αντίστοιχες επιτροπές εξέτασης των αντιρρήσεων. Έτσι
και εσείς θα έχετε το χρόνο, για να μην χάσουν και οι πολίτες τα δικαιώματά
τους, αλλά και σαν υπηρεσία αντί να εκδίδετε μεμονωμένα βεβαιώσεις ή να
βλέπετε τις υποθέσεις, θα τα διαχειριστείτε περισσότερο συνολικά.
8.2: Περί παραλήψεως δηλαδή να συμπεριληφθεί ο δασικός χαρακτήρας στον
αναρτημένο δασικό χάρτη.
ΕΡ. 9: 9.1: Σε οικιστική πύκνωση με χαρακτηρισμό Δ.Δ. υποβάλλονται αντιρρήσεις;
9.2: Όπου υπάρχει ο χαρακτηρισμός 1 (εποικισμός) είναι υποχρεωτική η βεβαίωση από τη Δ/νση Πολιτικής Γης; Να είναι ατελώς η αντίρρηση;
9.3: Ο χαρακτηρισμός σε πρόσφατο χάρτη με Δ δεν αλλάζει;
9.4: Τον παράγοντα άνθρωπο στο περιβάλλον γιατί δεν τον εξετάζει ο δασικός χάρτης;
ΑΠ. 9.1: Όχι, οι οικιστικές πυκνώσεις θα αντιμετωπιστούν με κάποια συμπληρωματική ανάρτηση. Εμφανίζονται με χαρακτήρα στον αναρτηθέντα δασικό
χάρτη, αλλά δεν υποβάλλονται αντιρρήσεις. Σε αντίθεση με τους οριοθετημένους οικισμούς, όπου εκεί δεν υπάρχουν πολύγωνα δασικού χαρακτήρα.
9.2: Ναι. Για να μπορέσει να μην πληρώσει το ειδικό τέλος θα πρέπει να έχει
βεβαίωση.
9.3: Εξαρτάται από τα στοιχεία που θα προσκομισθούν και από τις αποφάσεις
των επιτροπών εξέτασης των αντιρρήσεων.
ΕΡ. 10: 10.1: Πώς θα προμηθευτούμε τις αεροφωτογραφίες του 1945 προκειμένου να ελέγξουμε την ορθότητα της φωτοερμηνείας;
10.2: Η ύπαρξη αδείας για εκρίζωση νεαρών φυτών από αγροτεμάχιο ή
ελαιόκτημα την οποία χορήγησε το Δασαρχείο σε συνδυασμό με τον χαρακτηρισμό Α.Δ. και συμβολαίων πριν την 22/2/1946 μας κατοχυρώνει ως
ιδιοκτήτες;
10.3: Το τεκμήριο της κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου στη Θεσσαλία
αφορά μόνο συγκεκριμένα δάση τα οποία αναφέρονται στο Πρωτόκολλο
Παραχωρήσεως και Ενσωματώσεως της Θεσσαλίας στο Ελληνικό Κράτος;
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ΑΠ. 10.1: Μέσω της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού.
10.2: Είναι με τη διαδικασία του άρθρου 67 του 998 (; δεν ακούγεται καθαρά
ο νόμος). Εφόσον έχει τίτλο προ της 22/2/1946, μπορεί να κάνει τις διαδικασίες
να κατοχυρώσει τον τίτλο.
10.3: Για όσους έχουν τίτλους που ανάγονται σε τάπια (; δεν ακούγεται, πιθανώς σε έγγραφα της Οθ. Αυτοκρατορίας) η διαδικασία αναγνώρισης κυριότητας
είναι πολύ χρονοβόρα αν δεν υπάρχει αδιάκοπη σειρά τίτλων και τα δικαιολογητικά πολλά.
Και εφόσον οι σχέσεις με τη γείτονα είναι αρμονικές…
ΕΡ. 11: Μέχρι την κύρωση των δασικών χαρτών που έχουν αναρτηθεί, θα
μπορεί να εκδοθεί άδεια δόμησης σε γήπεδο εκτός σχεδίου για το οποίο έχει
βγει η πράξη χαρακτηρισμού αλλά όχι η τελεσιδικία;
Υ.Γ. (και το οποίο έχει κριθεί μη δασικό)
ΑΠ. Για την ολική κύρωση του άρθρου 19 ή για τη μερική κύρωση του άρθρου
17; Έχει κριθεί μη δασικό από την πράξη ή από τον αναρτηθέντα δασικό χάρτη;
(Απάντηση: και από τα 2).
Σ’ αυτή την περίπτωση σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα περάσει στη
μερική κύρωση του άρθρου 17 και επομένως δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα για
την έκδοση της οικοδομικής άδειας.
ΕΡ. 12: Δεν υπάρχει τίτλος ιδιοκτησίας, μπορεί να υποβληθεί αντίρρηση;
Έχει χαρακτηρισμό ΑΧ.
ΑΠ. Αν έχει έννομο συμφέρον.
Ερώτηση: Αναφέρομαι σε δημοτικές εκτάσεις.
ΑΠ. Αν είναι καταχωρημένες ως ιδιωτικές μπορεί ο δήμος να κάνει.
ΕΡ. 13: Είμαι ιδιοκτήτης έκτασης χαρακτηρισμένης ως ΧΑ. Αν δεν υποβάλλω
αντίρρηση η έκτασή μου θα χαρακτηρισθεί ως η επιλέξιμη και θα εξαιρεθεί
από τις επιδοτήσεις από τον ΟΣΔΕ.
ΑΠ. Αφού η έκταση έχει δασικό χαρακτήρα θα πρέπει να υποβληθεί αντίρρηση.
Το αν θα δοθούν επιδοτήσεις ή οτιδήποτε άλλο είναι πολιτική απόφαση για
την οποία δεν είμαστε αρμόδιοι. Δεν ξέρουμε πώς θα διαχειριστούν αυτά τα
θέματα μελλοντικά
ΕΡ. 14: Η έκταση που κατέχω με κύριο συμβόλαιο είναι μεγαλύτερη από
αυτή που περιγράφεται στον τίτλο μου. Για να προβώ σε αίτηση αντίρρησης
πρέπει πρώτα να προβώ σε διόρθωση τίτλου; Η επιπλέον έκταση δεν διεκδικείται από κάποιον.
ΑΠ. Ο ορθός τρόπος είναι αυτός.
ΕΡ. 15: Πρόταση για να αποκωδικοποιηθούν κάποια πράγματα:
Θα μπορούσε να συνταχτεί σχετικός πίνακας με τις περιπτώσεις των χρήσεων, τις συνέπειες για τον ιδιοκτήτη και τις λύσεις-προτάσεις-εργαλεία που
έχει στη διάθεσή του;
Που να λειτουργεί σαν κατευθυντήρια γραμμή. Π.χ. με βάση τα στοιχεία του
πίνακα καταλήγουμε → μάλλον ο χαρακτήρας είναι δασικός.
ΑΠ. Είναι πάρα πολλές οι περιπτώσεις της δασικής νομοθεσίας, δεν μπορεί να
βγει ένας οδηγός. Μέσω της διαδικασίας, νομοθεσίας και δικαστικών αποφάσεων όμως μπορεί να γίνουν οι χαρακτηρισμοί.
Ζητήσαμε από δικηγόρους να μας κάνουν τέτοιους πίνακες. Απάντησαν ότι δεν
είναι δυνατόν, λόγω απειρίας περιπτώσεων (υπάρχει κίνδυνος να μην συμπεριλάβεις κάποιες).
ΕΡ. 16: Το δημοτικό άλσος Λάρισας έχει χαρακτήρα Α.Δ. Στο κτηματολόγιο
έχει καταγραφεί ως δημοτική έκταση. Δεν υπάρχει τίτλος ιδιοκτησίας, αλλά
με νομοθετικό διάταγμα του ’54 καταγράφεται ως δημοτικό ακίνητο. Εγείρονται δικαιώματα υπέρ Δημοσίου; Ποιες οι συνέπειες για το Δήμο; Μπορεί να
το εκμεταλλευτεί ο Δήμος (το Δ (δασική έκταση) δεν πειράζει;)
ΑΠ. Δεν πειράζει που είναι Δ, δεν αμφισβητείται από το Δήμο ο δασικός χαρακτήρας, ούτε η πιθανή χρήση του Δήμου (π.χ. κατασκευή κτιρίων) θα αλλάξει
τη χρήση του ως δασικής έκτασης.
ΕΡ. 17: Η πιθανή απόκλιση ανάμεσα στην υφιστάμενη κατάσταση και τον
τίτλο ιδιοκτησίας είναι αιτία απόρριψης της αντίρρησης;
ΑΠ. Η αντίρρηση περιέχει και χωροθέτηση. Π.χ. αν υποβάλλετε αντίρρηση για
250m2, αυτά και θα αποχαρακτηριστούν. Τα υπόλοιπα θα περάσουν στη μερική
κύρωση του άρθρου 17. Γι΄ αυτό είναι σημαντικό να ξέρουμε τα όρια και τη
θέση του ακινήτου.
ΕΡ. 18: Τι γίνεται στις περιπτώσεις περιοχών Α.Δ. που δεν έχουν τίτλους
ιδιοκτησίας ή έχουν μόνο βεβαίωση από τον Πρόεδρο της τότε Κοινότητας;
ΑΠ. Δεν μπορείτε να μπείτε στη διαδικασία του άρθρου 67. Χρειάζεται τίτλος
καταγεγραμμένος προ της 22/2/1946.
ΕΡ. 19: Τι γίνεται στις περιπτώσεις Α.Δ. που από το 1980 και μετά γίνανε
καλλιέργειες καστανιάς ή κερασιάς;

ΕΡ. 20: Σε αγροτεμάχιο που έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια και υπάρχει και
τίτλος από το 1970 και εμφανίζεται ως Δ.Α., η αντίρρηση μπορεί να στηριχτεί
και στην έκδοση οικοδομικής άδειας;
ΑΠ. Είναι μέσα στα στοιχεία που τεκμηριώνουν την αντίρρηση γιατί έχει εκδοθεί πράξη της διοίκησης.
Με οικοδομική άδεια και πράξη διοίκηση κάνετε ατελώς την αντίρρηση.
ΕΡ. 21: Οικισμοί προ 1923 στάσιμοι, όπου δεν έχει ορισθεί το συγκροτημένο
τμήμα. Πώς θα ορισθούν στο δασικό χάρτη;
ΑΠ. Οι υπηρεσίες δόμησης τα έχουν ορίσει.
Προβλέπεται ότι από την αρμόδια αντίστοιχη υπηρεσία δόμησης, πρέπει να
εκδίδεται σχετική βεβαίωση ότι είναι μέσα στον συνεκτικό ιστό του οικισμού.
ΕΡ. 22: Το ιδιωτικό δάσος υπολογίζεται στο συντελεστή δόμησης;
Π.χ. έκταση αγροτική 4.000m2 εκτός σχεδίου, εκ των οποίων τα 1.000 m2
χαρακτηρίζονται ως δάσος αλλά αναγνωρίζονται ως ιδιωτικά λόγω πλήρωσης των προϋποθέσεων θα θεωρείται άρτιο και οικοδομήσιμο με τη δόμηση
που του αναλογεί;
ΑΠ. Δεν αλλάζει η χρήση του από το χαρακτηρισμό του ως ιδιωτικό δάσος.
Διευκρίνιση ερωτώντος: έχει αποχαρακτηριστεί ένα μέρος, μπορώ να κτίσω,
αλλά δεν καθορίζονται τα όρια.
ΑΠ. Αν έχετε τμήμα αγροτικό με αρτιότητα, μπορείτε να χτίσετε εκεί.

ΕΡ. 23: Υπάρχει το ανθρώπινο δυναμικό να διαχειρισθεί τις χιλιάδες των
αντιρρήσεων;
ΑΠ. Προς το παρόν έχουμε ελάχιστες αντιρρήσεις. Δεν έχει καθορισθεί πώς
ακριβώς θα δουλεύουν αυτές οι επιτροπές. Δεν έχουν συγκροτηθεί οι επιτροπές
ακόμα για τις αντιρρήσεις που έχουν κατατεθεί.
ΕΡ. 24: Σε περιοχή εντός ορίων οικισμών έχει βγει απόφαση αποβολής των
ιδιοκτητών λόγω δασικού χαρακτήρα. Η ιδιοκτησία είναι δάσος; Οι ιδιοκτήτες μπορούν να ενεργήσουν για να μη χάσουν την ιδιοκτησία τους; Στο ακίνητο υπάρχει και κτίσμα.
ΑΠ. Είναι εντός του μαύρου πολυγώνου; (Ναι).
Εκεί δε σημαίνει ότι δεν έχει χαρακτήρα. Θα ακολουθήσει μια ανάρτηση μελλοντικά. Ούτε υποβάλλει τώρα αντίρρηση. Τα θέματα αυτά θα τα διαχειριστούνε
μελλοντικά.
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ΑΠ. Αν είναι από το 1980 και μετά καλλιέργεια δεν μπορεί να είναι Δ, αλλά Α.
Αν δεν είναι καλλιέργεια είμαστε στη διαδικασία Α.Δ. κανονικά.

ΕΡ. 25: Ποιο το κόστος μιας φωτοερμηνείας; Ποιος υπογράφει τις εκθέσεις
φωτοερμηνείας για την υποβολή της αντίρρησης;
ΑΠ. Η έκθεση φωτοερμηνείας εξαρτάται από τα εργαλεία, το τι χρειάζεται,
πόση έκταση, τι προβλήματα υπάρχουν. Μας έχει απασχολήσει και εμάς πώς
κοστολογείται το εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα. Δεν είναι τόσο θέμα κόστους, όσο πώς θα εξελιχθεί αυτή η διαδικασία.
ΕΡ. 26: Τι γίνεται για την εκκλησιαστική περιουσία προ του 1945, π.χ. δασικά
ξωκλήσια;
ΑΠ. Δεν προβλέπεται κάτι διαφορετικό.

ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΑΓΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΣΕ ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ
Από την Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:
Με σκοπό την οικονομική διευκόλυνση των πολιτών η Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε., από τις αρχές του 2017,
παρέχει τη δυνατότητα πληρωμής του πάγιου
τέλους κτηματογράφησης σε άτοκες δόσεις
με χρήση πιστωτικής κάρτας, στις Τράπεζες
ALPHA BANK, ΕΘΝΙΚΗ, ΠΕΙΡΑΙΩΣ και EFG
EUROBANK.
Δείτε παραπλεύρως, αναλυτικά, τον αριθμό δόσεων και τους τρόπους πληρωμής με χρήση
πιστωτικής κάρτας ανά τράπεζα.
				
Αναλυτικές οδηγίες παρέχονται από τις τράπεζες.

Δελτίο Τύπου ΕΣΤΕΚ για τις εξελίξεις στο Κτηματολόγιο

24.01.2017

ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΧΩΡΙΣ ΤΕΛΟΣ
Με το παρόν εκφράζουμε την ανησυχία μας, σχετικά με την πορεία του
έργου του Εθνικού Κτηματολογίου της Χώρας, το οποίο αποτέλεσε και αποτελεί εδώ και δεκαετίες όραμα και στόχο για πολλούς.
Τον Ιούλιο του 2013 μετά την ψήφιση του Ν.4164/13 καταργήθηκε, ο Δημόσιος Οργανισμός ΟΚΧΕ και οι αρμοδιότητές του μεταφέρθηκαν στην Ε.Κ.ΧΑ.
Α.Ε. (πρώην ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ), η στελέχωση της οποίας είχε γίνει με
εξειδικευμένο κυρίως, επιστημονικό προσωπικό, προερχόμενο από τον ιδιωτικό τομέα. Η ίδρυσή της δε, το έτος 1996, έγινε με αποκλειστικό σκοπό την
απεμπλοκή από δομές και δυσλειτουργίες του δημοσίου τομέα, αφού ένας
Δημόσιος Οργανισμός λόγω της έλλειψης ευελιξίας στη λειτουργία του, δεν
μπορούσε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις υλοποίησης ενός Έργου τέτοιου
μεγέθους. Μετά την υπαγωγή όμως, της εταιρείας στις ΔΕΚΟ παρατηρείται
πλέον σταδιακή και ολοένα αυξανόμενη απαξίωση της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. και του
Έργου του Εθνικού Κτηματολογίου, διότι επήλθε διόγκωση της γραφειοκρατίας και όλων των χαρακτηριστικών και αγκυλώσεων του Δημοσίου, που σε
συνδυασμό με την έλλειψη του απαιτούμενου επιστημονικού προσωπικού
ενέχει τον κίνδυνο να την καταστήσει αναποτελεσματική.
Σήμερα, 20 χρόνια μετά την έναρξη του Έργου του Εθνικού Κτηματολογίου και παρότι έχει περάσει κατά καιρούς -με το αζημίωτο και χωρίς αποτέλεσμα-, τεχνική βοήθεια, πότε ονομαζόμενη ως «Experts», πότε ως «Task
Force» και πότε ως «PMO», σήμερα ξανα-βιώνεται το ίδιο έργο με τη μορφή
της «Παγκόσμιας Τράπεζας» και προωθείται χωρίς ουσιαστικό σχεδιασμό η
δημιουργία ενός «νέου ενοποιημένου» φορέα του Δημοσίου ο οποίος και θα

αναλάβει την ολοκλήρωση και τήρησή του.
Το μόνο που έχει ανακοινωθεί από το αρμόδιο υπουργείο είναι ότι, ο νέος
φορέας, παρά τις ανάγκες του Έργου σε εξειδικευμένο προσωπικό, θα κληθεί
εν τη γενέσει του να απορροφήσει όλους τους ιδιωτικούς υπαλλήλους των
υποθηκοφυλακείων αλλά και τους εργαζομένους στην Ε.Κ.ΧΑ.
Μετά από μήνες διαβουλεύσεων των αρμοδίων και με την τεχνική βοήθεια
της Παγκόσμιας Τράπεζας, διερωτάται κανείς σε μια τέτοια καθοριστική για
το Έργο στιγμή, γιατί η εταιρεία μέσω της διοίκησής της δεν έχει καταθέσει
ένα σχέδιο, αλλά ακολουθεί απαρέγκλιτα και με μυστικότητα, τις ειλημμένες
και χωρίς σχεδιασμό αποφάσεις της πολιτικής ηγεσίας, διερωτάται επίσης με
ποιον τρόπο και τι ανταλλάγματα σταμάτησε τις αντιδράσεις που είχαν προκύψει από τα διευθυντικά στελέχη της εταιρείας μετά την πρόσφατη διαρροή
των κειμένων της Παγκόσμιας Τράπεζας.
Απαιτούμε από την Πολιτεία και τη σημερινή Κυβέρνηση, με γνώμονα ότι, σ’
αυτή τη δύσκολη για τον τόπο στιγμή το Έργο εκτελείται από το υστέρημα
του ελληνικού λαού, να ασχοληθεί επί της ουσίας με τον σχεδιασμό του «φορέα» και να αναδείξει το Έργο ως ένα από τα μεγαλύτερα αναπτυξιακά Έργα
της Χώρας, που θα προσδώσουν πλείστα οφέλη καταρχήν στους πολίτες
και κατ’ επέκταση στην ίδια τη Χώρα και όχι ως μέσο πελατειακής πολιτικής.
Απαιτούμε από τη Διοίκηση της εταιρείας να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να επιτελέσει το καθήκον της απέναντι στο Έργο και τους εργαζομένους.
Οι εργαζόμενοι στην εταιρεία Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε., παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, όπως άλλωστε και η πλειονότητα των πολιτών, αυτές τις δύσκολες
για τη Χώρα ώρες, συνεχίζουν την προσπάθειά τους για την επίτευξη του
στόχου τους, ο οποίος δεν είναι άλλος από την άμεση υλοποίηση του Έργου
ως έναν από τους βασικότερους μοχλούς ανάπτυξης της Χώρας.
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Ξεκινά η ηλεκτρονική υποβολή τοπογραφικών διαγραμμάτων και
η έκδοση ψηφιακών πιστοποιητικών
Ξεκινά άμεσα η ηλεκτρονική υποβολή τοπογραφικών διαγραμμάτων για όλη τη χώρα και διαγραμμάτων γεωμετρικών μεταβολών σε περιοχές λειτουργούντος κτηματολογίου.
Η υποβολή είναι υποχρεωτική και αναμένεται η έκδοση της υπουργικής απόφασης για τον καθορισμό της ημερομηνίας έναρξης ισχύος της διάταξης.
Για την ενημέρωσή σας διαβάστε τη σχετική διάταξη ΦΕΚ Α’ 136/28.07.2016.
Καθώς τα υποβαλλόμενα διαγράμματα θα πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα από το συντάκτη τους μηχανικό, προετοιμαστείτε εγκαίρως με
την έκδοση ψηφιακών πιστοποιητικών.
Σχετικά με τη διαδικασία, η ΕΚΧΑ Α.Ε. έχει πραγματοποιήσει εκπαιδευτικές ημερίδες που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας και αναμένονται οι
επόμενες.
Σχετικές ανακοινώσεις για την έγκαιρη ενημέρωσή σας θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του συλλόγου www.psdatm.gr

Παγκόσμιο βραβείο καλής πρακτικής
πάνω στα Γεωγραφικά Συστήματα
Πληροφοριών στον Δήμο Θεσσαλονίκης
Από τις 27 Ιουνίου μέχρι την 1 Ιουλίου 2016, διεξήχθη στο Σαν Ντιέγκο των
Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής το Παγκόσμιο Συνέδριο της ESRI που διοργανώνεται κάθε έτος, επί 35 χρόνια, με σκοπό τη συγκέντρωση των χρηστών
του Arc GIS σε Παγκόσμιο επίπεδο. Το φετινό συνέδριο παρακολούθησαν
πάνω από 16.000 σύνεδροι, με περισσότερες από 1.000 παρουσιάσεις εργασιών και καλών πρακτικών.
Στο συνέδριο συμμετείχαν πάνω από 300 εταιρείες
παγκοσμίου εύρους και οικονομικής κλίμακας. Στα
πλαίσια του Συνεδρίου έχουν θεσπιστεί βραβεία σε
επιμέρους θεματικές ενότητες, τα λεγόμενα Special
Achievements in GIS.
Στη θεματική ενότητα με αντικείμενο τις καινοτόμες
πρωτοβουλίες και εφαρμογές στην πληροφόρηση του κοινού, με τεχνολογίες GIS και λογική «έξυπνης πόλης» (Applications for Smart Communities), έθεσε
υποψηφιότητα ο Δήμος Θεσσαλονίκης, παρουσιάζοντας ταυτόχρονα στις
29/6/2016, σε ειδική συνεδρία, τις εφαρμογές, το περιβάλλον του Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών που λειτουργεί στο Φορέα από το 2008, αλλά
και τα σύνολα γεωχωρικών δεδομένων του. Ιδιαίτερη μνεία έγινε στη χρήση
των ανοικτών γεωχωρικών δεδομένων που αποτελούν την αφετηρία ανάπτυξης και προσδίδουν προστιθέμενη αξία στη χρησιμοποιούμενη τεχνολογία.
Η κριτική επιτροπή, με προεδρεύοντα τον Jack Dangermond, ιδρυτή και κύριο μέτοχο της ESRI, σε ειδική εκδήλωση την 29η Ιουλίου 2016, απένειμε
στον Δήμο Θεσσαλονίκης το Παγκόσμιο βραβείο καλής πρακτικής
πάνω στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και ξεχώρισε έτσι
ανάμεσα σε 100.000 Φορείς και Οργανισμούς παγκοσμίως, συνεκτιμώντας τη
χρησιμοποιούμενη καινοτόμα τεχνολογία αλλά και τις εφαρμογές που έχουν
αναπτυχθεί καθώς και τη λειτουργικότητα και προσφορά τους στους πολίτες,
στο πλαίσιο των υπηρεσιών «έξυπνης πόλης» και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που παρέχει ο Δήμος τα τελευταία χρόνια.
Τα συστατικά της επίτευξης του στόχου του Δήμου Θεσσαλονίκης για μία
ηλεκτρονικά αναπτυγμένη και υποστηριζόμενη πόλη, που είναι η τεχνολογία,
η ομάδα των υπαλλήλων της που θα διαχειρίζονται την πληροφορία αλλά και
η ποιότητα των εφαρμογών/διαδικασιών, θα συγκεντρωθούν σε ένα κεντρικό
μοντέλο διαχείρισης της γεωχωρικής πληροφορίας που θα συμπεριλαμβάνει,
εκτός των τεχνολογικών καινοτομιών, τη συνεργασία μεταξύ των Τμημάτων
και των υπαλλήλων του Δήμου Θεσσαλονίκης, με σκοπό τον διαμοιρασμό της
γεωχωρικής πληροφορίας για την εκπλήρωση των στόχων και του οράματος
της διοίκησης για μία πραγματικά «έξυπνη πόλη».

Αποχαιρετούμε τη συνάδελφο
Παρασκευή Γιαννιού
Με βαθιά θλίψη πληροφορηθήκαμε τον αιφνίδιο θάνατο της
νεαρής συναδέλφου από τη Ρόδο, Παρασκευής Γιαννιού.
Η Παρασκευή, που ζούσε και δραστηριοποιούταν στη Ρόδο,
μόλις στα 32 της και νέα μητέρα, έχασε τη σκληρή μάχη για τη
ζωή της τον περασμένο Δεκέμβρη, στο νοσοκομείο της Ρόδου.
Εκφράζουμε τη συντριβή μας και τα θερμά μας συλλυπητήρια
στην οικογένεια της νεαρής συναδέλφου.
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H DRONE EXPO θα πραγματοποιηθεί
για πρώτη φορά
υπό την αιγίδα του ΠΣΔΑΤΜ
Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά
θα πραγματοποιηθεί η έκθεση DRONE EXPO
η οποία θα λάβει χώρα από 9 έως 11 Ιουνίου 2017,
στην Αθήνα στο Κέντρο ΞΙΦΑΣΚΙΑΣ, στο Ελληνικό
(Λ. Ποσειδώνος)
Η DRONE EXPO με διεθνείς προδιαγραφές, είναι η σημαντικότερη έκθεση της Ν.Α. Ευρώπης & Ν.Α. Μεσογείου με αντικείμενο τις εμπορικές εφαρμογές των μη επανδρωμένων
εναέριων συστημάτων (UAV).
Η έκθεση θα παρουσιάσει αεροσκάφη, εξοπλισμό, λογισμικό
& υπηρεσίες για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών UAV’s όπως:
• PUBLIC SAFETY - EMERGENCY – RESCUE
• SURVEYING & MAPPING
• PRECISION AGRICULTURE
• CIVIL INFRASTRUCTURE
• CONSTRUCTION
• SECURITY
• MEDIA
• ENVIRONMENTAL
• MINING
• TRANSPORTATION
Η DRONE EXPO θα πλαισιωθεί από το UAV Conference με
την συμμετοχή επιλεγμένων ομιλητών και ειδικών (experts) στα
Unmanned Aerial Systems, προσφέροντας πληροφόρηση, εξειδίκευση, ιδέες, εφαρμογές, διάλογο και πλήθος απαντήσεις στις αναζητήσεις των επισκεπτών της, φιλοδοξώντας να καθιερωθεί ως το
πρώτο και καλύτερο σημείο συνάντησης της κοινότητας των (πολλών, πια) φίλων των ΣμηΕΑ στην ευρύτερη περιοχή μας.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα

www.droneexpo.eu

Νέα από τον κλάδο
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καθώς και του κοινού

Νέα νομοθετήματα που άπτονται
του ενδιαφέροντος του ΑΤΜ
Bρισκόμαστε ήδη στις πρώτες ημέρες της άνοιξης. Ο νέος νόμος των αυθαιρέτων δεν κυκλοφόρησε τελικά με αποτέλεσμα
να είναι σε ισχύ ακόμη ο παλαιός, ο οποίος παρατάθηκε μέχρι
τις 8 Μαΐου σύμφωνα με την ΚΥΑ που μόλις υπεγράφη. Αναλυτικά τα πλέον πρόσφατα νομοθετήματα είναι τα παρακάτω:
➤ Την προβλεπόμενη (παρ. 2 του άρθρου 77 του N.4399/2016) απόφαση
περί καθορισμού της διαδικασίας, των δικαιολογητικών και κάθε άλλης
αναγκαίας ρύθμισης για τη χορήγηση προκαταβολής για τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν.3908/2011 υπέγραψε ο
υπουργός Οικονομίας Δ. Παπαδημητρίου και ο αναπληρωτής υπουργός Αλ.
Χαρίτσης. Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, οι φορείς των επενδυτικών σχεδίων του Ν.3908/2011 που έχουν υλοποιήσει το 1/7 του επενδυτικού σχεδίου μπορούν να λάβουν προκαταβολή ίση με το 1/7 της συνολικής ενίσχυσης μετά από την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών.
➤ Στο νομοσχέδιο για τον «Χωρικό σχεδιασμό – βιώσιμη ανάπτυξη»
κατατέθηκε τελικά η τροπολογία που «ανοίγει» την αγορά των ενεργειακών επιθεωρήσεων. Με την τροπολογία αυτή δίδεται η δυνατότητα σε
εταιρείες να μπορούν να διενεργούν ενεργειακές επιθεωρήσεις υπό την
προϋπόθεση ότι απασχολούν προσωπικό που έχει πιστοποιηθεί ως ενεργειακός επιθεωρητής. Η τροπολογία επιτρέπει την εγγραφή στο Μητρώο
Ενεργειακών Επιθεωρητών που τηρείται για τα νομικά πρόσωπα την εγγραφή των εταιρειών των οποίων ένα μέλος ή εταίρος ή υπάλληλος με
σύμβαση εργασίας είναι Ενεργειακός Επιθεωρητής. Για την εγγραφή νομικών προσώπων στο Μητρώο, απαιτείται η ηλεκτρονική υποβολή στο πληροφοριακό σύστημα του Μητρώου Ενεργειακών Επιθεωρητών, αντίγραφο
του Καταστατικού του νομικού προσώπου, παράβολο εκατό πενήντα (150)
ευρώ του νομικού προσώπου, το οποίο εκδίδεται από την Εφαρμογή του
Ηλεκτρονικού Παραβόλου και εφόσον υπάρχουν υπάλληλοι Ενεργειακοί
Επιθεωρητές αντίγραφα των συμβάσεων εργασίας. Με την τροπολογία αυτή σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση επιχειρείται η συμμόρφωση με τις
συστάσεις της εργαλειοθήκης του ΟΟΣΑ σχετικά με τα νομικά πρόσωπα
που δύνανται να διενεργούν ενεργειακές επιθεωρήσεις κατά την έννοια
του Ν.4122/2013 (42 Α’) «Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων - Εναρμόνιση με
την Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
➤ Έως την 28η Φεβρουαρίου παρατάθηκε η προθεσμία για την υποχρεωτική ηλεκτρονική εγγραφή και καταχώριση επιχειρήσεων και οργανισμών
στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ), ενώ παράταση έως την
31η Μαΐου έλαβε και η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή της έκθεσης αποβλήτων για τα έτη 2015 και 2016. Το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) αποτελεί μία on line ηλεκτρονική βάση δεδομένων, όπου
καταχωρούνται ηλεκτρονικά στοιχεία για το είδος και την ποσότητα των
παραγόμενων αποβλήτων, καθώς και για τη μέθοδο διαχείρισης που εφαρμόζεται, με σκοπό να υπάρξει πλήρης αποτύπωση της παραγωγής και διακίνησης των αποβλήτων. Συγκεκριμένα, το ΗΜΑ αποσκοπεί στην:
• τήρηση μητρώου όλων των εμπλεκόμενων στην παραγωγή και διαχείριση αποβλήτων
• ποιοτική και ποσοτική καταγραφή των αποβλήτων και ιχνηλασιμότητά
τους
• δυνατότητα διασταύρωσης στοιχείων και διευκόλυνση περιβαλλοντικών
ελέγχων
• δυνατότητα αποτελεσματικότερων επιθεωρήσεων για αντιμετώπιση περιβαλλοντικών παραβάσεων
• βελτίωση της δυνατότητας παραγωγής αναφορών και εκθέσεων, καθώς
και του επιστημονικού/ερευνητικού έργου
• έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση μέσω διαδικτύου των εμπλεκόμενων,
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• διασύνδεση και διαλειτουργικότητα με ηλεκτρονικά μητρώα άλλων δημοσίων αρχών

• εξοικονόμηση πόρων, χρόνου και διοικητικού φόρτου

Η διαχείριση ασκείται από τη διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του
υπουργείου Ενέργειας, ενώ η εποπτεία λειτουργίας και εφαρμογής είναι αρμοδιότητα της διεύθυνσης Προστασίας Βιοποικιλότητας, Εδάφους και Διαχείρισης Αποβλήτων.
➤ Εκδόθηκε η εγκύκλιος με την οποία διευκρινίζονται θέματα σχετικά με την ασφάλιση των ελεύθερων επαγγελματιών. Σύμφωνα με
τον Ν.4387/2016 η υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών και ο
νέος τρόπος υπολογισμού αφορά εκτός από τους μέχρι τώρα ασφαλισμένους σε ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ, τους υγειονομικούς, τους δικηγόρους που βρίσκονται σε αναστολή επαγγέλματος, τα μέλη και τους μετόχους οργανισμών,
Κοινοπραξιών, και κάθε μορφής εταιρειών πλην των ΑΕ και των ΙΚΕ οι οποίοι υπάγονταν στον ΟΑΕΕ (έμποροι, βιοτέχνες), τα μέλη των Δ.Σ. και τους
μετόχους άνω του 3% Ανώνυμων Εταιρειών με αντικείμενο επιχειρήσεων
επαγγελματική, βιοτεχνική, ή εμπορική δραστηριότητα. Επίσης αφορά τους
διαχειριστές Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών, τους μοναδικούς εταίρους Μονοπρόσωπων ΙΚΕ, και τους ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων
που είναι παράλληλα εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών. Ο τρόπος υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών είναι κατά βάση ο ακόλουθος: Από 1
Ιανουαρίου 2017 η βάση υπολογισμού των πόσης φύσεως ασφαλιστικών
εισφορών, καθορίζεται με βάση το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα από
την άσκηση δραστηριότητας κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος.
- Εάν η προσδιοριζόμενη βάση υπολογισμού των πάσης φύσεως ασφαλιστικών εισφορών είναι μικρότερη του ποσού που αντιστοιχεί στον κατώτατο
βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών στο ύψος που εκάστοτε
διαμορφώνεται, καθώς και στις περιπτώσεις ζημιών ή μηδενικών κερδών,
ως μηνιαία βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών λαμβάνεται το
ύψος του εκάστοτε προβλεπόμενου κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών (σήμερα 586 ευρώ).
- Εάν η προσδιοριζόμενη βάση υπολογισμού των πάσης φύσεως ασφαλιστικών εισφορών είναι μεγαλύτερη του ποσού που αντιστοιχεί στο δεκαπλάσιο
του κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών, ως μηνιαία βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών λαμβάνεται το ύψος
του 10πλάσιου του εκάστοτε προβλεπόμενου κατώτατου βασικού μισθού
άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών.
- Στις περιπτώσεις που κάποιο από τα πρόσωπα καταβάλλει ασφαλιστικές εισφορές ως μισθωτός, μηνιαία βάση υπολογισμού των πάσης φύσεως ασφαλιστικών εισφορών αποτελεί το άθροισμα του εισοδήματος από την παροχή
των μισθωτών υπηρεσιών και του καθαρού φορολογητέου αποτελέσματος
από άλλη δραστηριότητα.
- Στις περιπτώσεις πολλαπλής δραστηριότητας, η κάθε μία εκ των οποίων
δημιουργεί υποχρέωση υπαγωγής στην ασφάλιση σύμφωνα με τις γενικές,
ειδικές ή καταστατικές διατάξεις του ΟΑΕΕ και του ΕΤΑΑ όπως ίσχυαν έως
την έναρξη ισχύος του Ν.4387/2016 ως μηνιαία βάση υπολογισμού των
πάσης φύσεως ασφαλιστικών εισφορών αποτελεί το άθροισμα του καθαρού
φορολογητέου αποτελέσματος από έκαστη δραστηριότητα.
- Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες, πέραν των ανωτέρω, ασκείται και μία ή
περισσότερες δραστηριότητες υπακτέες στην ασφάλιση του ΟΓΑ, σύμφωνα
με τις γενικές, ειδικές ή καταστατικές διατάξεις του, όπως ίσχυαν έως την
έναρξη ισχύος του Ν.4387/2016, μηνιαία βάση υπολογισμού των πάσης
φύσεως ασφαλιστικών εισφορών αποτελεί το άθροισμα του καθαρού φορολογητέου αποτελέσματος από έκαστη δραστηριότητα.
- Βάσει υπολογισμού των πάσης φύσεως ασφαλιστικών εισφορών κατά την
έννοια της παρούσας απόφασης προκύπτει από το πιο πρόσφατο εκκαθαρισμένο φορολογικό έτος. Τυχόν διαφορά που προκύπτει μετά από τον
υπολογισμό των προβλεπόμενων ασφαλιστικών εισφορών βάσει του πραγματικού εισοδήματος του προηγούμενου φορολογικού έτους συμψηφίζεται
ισομερώς κατανεμημένη σε μηνιαία βάση έως το μήνα Δεκέμβριο εκάστου
έτους.
➤ Νομικό πλαίσιο με κανόνες για την ασφάλεια των φραγμάτων θέτει σε εφαρμογή, με υπουργική του απόφαση, ο υπουργός Υποδομών και
Μεταφορών Χρήστος Σπίρτζης. Συγκεκριμένα, θεσμοθετεί τον Κανονισμό
Ασφαλείας Φραγμάτων για την πρόληψη «τυχόν δυσάρεστων, ακόμη και

➤ Ψηφίστηκε τροπολογία σχετικά με τη δυνατότητα των ιδιοκτητών

να βάζουν αυτόνομα συστήματα θέρμανσης στα διαμερίσματά τους,
χωρίς να είναι απαραίτητη η σύμφωνη γνώμη της γενικής συνέλευσης της
πολυκατοικίας.
Η τροπολογία που ψηφίστηκε στο νόμο για τον χωρικό σχεδιασμό
(Ν.4447/2016 - ΦΕΚ 241 Α’ 23.12.2016 ) προβλέπει πως δεν απαιτείται πλέον η έγκριση γενικής συνέλευσης από το 50% συν 1 των ψήφων των συνιδιοκτητών της πολυκατοικίας, προκειμένου να «αυτονομηθεί» ενεργειακά
με φυσικό αέριο ένας ιδιοκτήτης. Έτσι, αν κάποιος θελήσει να αυτονομηθεί
από την κεντρική θέρμανση, θα μπορεί να συνδεθεί με το δίκτυο φυσικού
αερίου χωρίς να πάρει την έγκριση από τους υπόλοιπους ιδιοκτήτες και κατά
παράβαση του κανονισμού του κτιρίου. Θα μπορεί να εγκαταστήσει ακόμη
και δικό του, ατομικό λέβητα ώστε να έχει θέρμανση με πετρέλαιο αλλά
χωρίς να είναι συνδεδεμένος με τον κεντρικό λέβητα.
➤ Το Β΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας (7μελής σύνθεση) αποφάνθηκε ότι οι φορολογικές αρχές οφείλουν τεκμηριωμένα να
αποδεικνύουν ότι ο ελεύθερος επαγγελματίας δεν εξέδωσε δελτίο
παροχής υπηρεσιών για τα ποσά που βρέθηκαν στον τραπεζικό του λογαριασμό και είναι πάνω από τα δηλωθέντα εισοδήματά του, προκειμένου να
μπορεί να επιβάλλει πρόστιμα. Ειδικότερα, το ΣΔΟΕ πραγματοποίησε έλεγχο
σε δικηγόρο των Αθηνών, ενώ στη συνέχεια προχώρησε σε άρση του τραπεζικού απορρήτου του και διασταύρωση των τραπεζικών καταθέσεων που
προέκυψαν με τα δηλωθέντα εισοδήματά του. Από την αντιπαραβολή των
τραπεζικών καταθέσεων του δικηγόρου και των δηλωθέντων εισοδημάτων
του, προέκυψε ότι οι τραπεζικές καταθέσεις του υπερέβησαν τα δηλωθέντα εισοδήματά του. Συγκεκριμένα, οι φορολογικές αρχές θεώρησαν ότι
τα ποσά που υπήρχαν στον τραπεζικό λογαριασμό του δικηγόρου και ήταν
πάνω από τα ποσά που αναγραφόντουσαν στα δελτία παροχής υπηρεσιών, αποτελούσαν αποκρυβείσα αμοιβή, που εισέπραξε για «την υπ’ αυτού
παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο άσκησης του επαγγέλματός του». Κατόπιν
αυτών, σε βάρος του δικηγόρου επιβλήθηκαν πρόστιμα, σύμφωνα με τον
Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (ΚΒΣ), συνολικού ύψους 634.178 ευρώ, λόγω
μη έκδοσης αποδείξεων παροχής υπηρεσιών, κατά τα έτη 2001-2009. Από
το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, τα πρόστιμα των 634.178 ευρώ μειώθηκαν
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καταστροφικών συμβάντων, τα οποία θα ήταν δυνατόν να θέσουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, περιουσίες, δημόσιες υποδομές». Θεσπίζονται κανόνες
και ξεκινούν έλεγχοι - επιθεωρήσεις των δημόσιων και ιδιωτικών φραγμάτων, σε όλα τα στάδια: Μελέτη, Κατασκευή και Λειτουργία. Το πλέγμα των
κανόνων και ελέγχων θα εφαρμόζεται υποχρεωτικά σε όλα τα φράγματα
ταμίευσης ή συγκράτησης νερού, τα οποία έχουν ύψος μεγαλύτερο από 5m
και χωρητικότητα ταμιευτήρα ίση ή μεγαλύτερη από 50.000 m3.
Βάσει της υπουργικής απόφασης θεσπίζονται:
- Διοικητική Αρχή Φραγμάτων (ΔΑΦ), η οποία συγκροτείται και λειτουργεί ως Επιτροπή στα πλαίσιο της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του
υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών. Τα μέλη που θα απαρτίζουν τη ΔΑΦ
θα προέρχονται από όλους τους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, οι
οποίοι εμπλέκονται στη μελέτη, κατασκευή και λειτουργία των φραγμάτων
και συγκεκριμένα από τα υπουργεία Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Αγροτικής
Ανάπτυξης & Τροφίμων, Εσωτερικών (με συνεκτίμηση προτάσεων Περιφερειών, ΚΕΔΕ και ΔΕΥΑ). Θα συμμετέχουν ακόμη εκπρόσωποι της Γενικής
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, της ΔΕΗ Α.Ε., του ΤΕΕ, της Ελληνικής
Επιτροπής Μεγάλων Φραγμάτων και των Πανελλήνιων Εργοληπτικών Οργανώσεων.
- Μητρώο Ελληνικών Φραγμάτων, το οποίο θα συνταχθεί με ευθύνη
της Διοικητικής Αρχής Φραγμάτων. Το μητρώο θα επικαιροποιείται κάθε έξι
μήνες και θα αποτελεί μία συμπαγή βάση δεδομένων, η οποία θα περιέχει
λεπτομερή στοιχεία για όλα τα φράγματα της Ελλάδας.
Θα πραγματοποιηθούν σταδιακά έλεγχοι στα 129 καταγεγραμμένα φράγματα της χώρας, τα οποία θα αποκτήσουν διαχειριστή, με υποχρεώσεις, όπως
αυτές απορρέουν από τον Κανονισμό Ασφαλείας Φραγμάτων.
Τέλος, προβλέπεται μέριμνα για τα φράγματα που βρίσκονται σήμερα σε
εγκατάλειψη ή δεν χρησιμοποιούνται για τον σκοπό της κατασκευής τους.
Με ευθύνη της Περιφέρειας στα διοικητικά όρια της οποίας βρίσκονται τα
φράγματα αυτά, ο αρμόδιος περιφερειάρχης οφείλει να δρομολογήσει τη
συμμόρφωση με τον Κανονισμό Ασφάλειας Φραγμάτων, σε διάστημα τεσσάρων ετών.
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στα 316.554 ευρώ. Η υπόθεση οδηγήθηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας
μετά από αναίρεση του δικηγόρου. Το ΣτΕ έκρινε ότι οι φορολογικές αρχές
φέρουν, καταρχήν, το βάρος απόδειξης των στοιχείων που συγκροτούν
την παράβαση του ΚΒΣ για υποχρέωση του ελεύθερου επαγγελματία προς
έκδοση απόδειξης παροχής υπηρεσιών και η φορολογική αρχή «πρέπει,
ιδίως, να διαπιστώσει, κατά τρόπο αρκούντως τεκμηριωμένο (ακόμα και
με έμμεσες αποδείξεις), ότι ο επιτηδευματίας εισέπραξε το επίμαχο ποσό
ως αμοιβή για την παροχή υπηρεσιών, στο πλαίσιο της επαγγελματικής
του δραστηριότητας». Ακόμη, αναφέρει το ΣτΕ, η φορολογική αρχή εάν
δεν προβεί σε τεκμηριωμένη κρίση, αλλά «απλώς θεωρεί ότι πρόκειται για
περιουσιακή προσαύξηση άγνωστης προέλευσης (επομένως, δυνάμενη να
προέρχεται και από πηγή ή αιτία μη αναγόμενη στην άσκηση ελευθέριου
επαγγέλματος) και, συνακόλουθα, βάσει των διατάξεων του άρθρου 48
παρ. 3 του ΚΦΕ, για εισόδημα από υπηρεσίες ελευθέριων επαγγελμάτων»,
τότε στην περίπτωση αυτή δεν ανταποκρίνεται στο βάρος της απόδειξης
όπως έχει την υποχρέωση και τα πρόστιμα ακυρώνονται.
➤ Ψηφίστηκαν οι διατάξεις σχετικά με τη φορολόγηση της οικονομίας διαμοιρασμού (sharing economy, π.χ. AirBnB), η οποία αποτελεί τη
νέα ταχύτατα αναπτυσσόμενη τάση στον παγκόσμιο τουρισμό. Σύμφωνα
με το νέο νόμο ( Άρθρο 111 του Ν.4446/16 - Πτωχευτικός Κώδικας) ο
εκµισθωτής ή υπεκµισθωτής είναι φυσικό πρόσωπο, πρέπει να είναι εγγεγραµµένος στο «Μητρώο Βραχυχρόνιας Μίσθωσης Ακινήτων» που τηρείται στη Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονοµικών. O αριθµός εγγραφής στο Μητρώο Βραχυχρόνιας Μίσθωσης Ακινήτων
υποχρεωτικά συνοδεύει την ανάρτηση σε ψηφιακές πλατφόρµες, καθώς
και σε κάθε µέσο προβολής. Δεν επιτρέπεται η καταχώρηση περισσοτέρων
των δύο (2) ακινήτων ανά Α.Φ.Μ. δικαιούχου εισοδήµατος. Το ακίνητο
έχει εµβαδό τουλάχιστον εννέα (9) τετραγωνικών µέτρων και διαθέτει
φυσικό φωτισµό, αερισµό και θέρµανση. Το ακίνητο έχει λάβει όλες τις
νόµιµες οικοδοµικές άδειες ή έχει διατηρηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Ν.3843/2010 (Α΄ 62) ή έχει υπαχθεί στις ρυθµίσεις του άρθρου 24 του
Ν.4014/2011 (Α΄ 209). Η µίσθωση εκάστου ακινήτου δεν υπερβαίνει τις
ενενήντα (90) ηµέρες ανά ηµερολογιακό έτος. Για νησιά κάτω των δέκα
χιλιάδων (10.000) κατοίκων η µίσθωση εκάστου ακινήτου δεν υπερβαίνει
τις εξήντα (60) ηµέρες ανά ηµερολογιακό έτος. Υπέρβαση της διάρκειας
του προηγούµενου εδαφίου, των ενεννήντα (90) και εξήντα (60) ηµερών
αντίστοιχα, επιτρέπεται εφόσον το συνολικό εισόδηµα του εκµισθωτή ή
υπεκµισθωτή, από το σύνολο των ακινήτων που διαθέτει προς εκµίσθωση
ή υπεκµίσθωση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος περί οικονοµίας
διαµοιρασµού, δεν ξεπερνά τις δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ κατά το
οικείο φορολογικό έτος. Τα ακίνητα εκµισθώνονται επιπλωµένα, χωρίς την
παροχή οιασδήποτε υπηρεσίας πλην της παροχής κλινοσκεπασµάτων. Σε
περίπτωση µη τήρησης των παραπάνω επιβάλλεται αυτοτελές διοικητικό
πρόστιµο ύψους πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Το εισόδηµα που αποκτάται σύµφωνα µε την παράγραφο 2 θεωρείται εισόδηµα από ακίνητη
περιουσία και εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 39 και της παρ. 4
του άρθρου 40 του Ν.4172/2013 (Α΄ 167), όπως ισχύουν. Ο εκµισθωτής ή υπεκµισθωτής του παρόντος άρθρου υποχρεούται στην υποβολή
Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας. Η
µίσθωση ακινήτου του παρόντος απαλλάσσεται του ΦΠΑ. Σε κάθε άλλη
περίπτωση οι µισθώσεις, είναι νόµιµες, µόνον εφόσον αφορούν σε τουριστικά καταλύµατα οιασδήποτε λειτουργικής µορφής, εφοδιασµένα µε
Ειδικό Σήµα Λειτουργίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 1 έως
4 του Ν.4276/2014 (Α΄155). Για τη χορήγηση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων - διαμερισμάτων, ο αιτών
υποβάλλει είτε στην αρμόδια υπηρεσία τουρισμού είτε σε οποιοδήποτε
Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), που λειτουργεί ως Ενιαίο Κέντρο
Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ), αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση, μαζί με Άδεια οικοδομής, Πιστοποιητικό πυρασφάλειας για το σύνολο της εγκατάστασης καθώς
επίσης και αποδεικτικό σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο του οικείου
Ο.Τ.Α στην περίπτωση που το κατάλυμα αδειοδοτείται περιβαλλοντικά και
σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στην απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.
Για το νομικό πρόσωπο η αίτηση υποβάλλεται από τον νόμιμο εκπρόσωπό του και συνοδεύεται από τα έγγραφα που αποδεικνύουν τη νόμιμη
σύσταση και λειτουργία του. Η αίτηση χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας ενοικιαζόμενου επιπλωμένου δωματίου/διαμερίσματος μπορεί να
κατατίθεται και από πρόσωπο που εκμεταλλεύεται αυτά, δυνάμει σχετικής
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μισθωτικής ή άλλης σύμβασης, θεωρημένης από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., η
οποία συνυποβάλλεται.
➤ Με Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) που αφορά μέτρα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ελαιοτριβείων αντιμετωπίζεται ένα χρόνιο
πρόβλημα για την ποιότητα ζωής στην ελληνική περιφέρεια και τις επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα της χώρας. Συγκεκριμένα ανακοινώθηκε ότι: Η ΚΥΑ «Καθορισμός Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων
(ΠΠΔ)», την οποία υπογράφουν οι Αναπληρωτές Υπουργοί, Οικονομίας
και Ανάπτυξης Αλέξης Χαρίτσης, Περιβάλλοντος & Ενέργειας Σωκράτης
Φάμελλος και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Γιάννης Τσιρώνης. περιλαμβάνει αλλαγές ειδικά για τα ελαιουργεία, δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ (3924/
Β/7-12-2016) και ήδη ισχύει.
➤ Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 230/Α/7-122016) ο νόμος 4442/2016, «Νέο πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής
δραστηριότητας και άλλες διατάξεις», που αφορά στην απλοποίηση
των διαδικασιών αδειοδότησης και ήδη ισχύει. Το υπουργείο Οικονομίας
για τη διευκόλυνση των επιχειρηματιών παραθέτει τις πιο συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις γύρω από τα θέματα της νέας νομοθεσίας που μπορούν να αναζητήσουν οι ενδιαφερόμενοι στην ηλεκτρονική σελίδα του
υπουργείου: http://www.mindev.gov.gr/images/21erotiseisapantiseis-giaaplopoihsi-adeiodotisis.pdf
➤ Έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από εκείνον
που θα επιβληθούν, θα καταβάλλονται οι ασφαλιστικές εισφορές
από τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους αυτοαπασχολούμενους και
από τους έμμισθους του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων
(ΕΤΑΑ). Σύμφωνα με απόφαση του υφυπουργού Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τάσου Πετρόπουλου, η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών γι' αυτούς τους ασφαλισμένους θα γίνεται σε μηνιαία βάση. Διευκρινίζεται ότι η
μηνιαία καταβολή ξεκίνησε από την 1η Ιανουαρίου και έχουν ήδη εκδοθεί
εγκύκλιοι σχετικά με τις διάφορες κατηγορίες ασφαλισμένων (μπλοκάκια,
υπάλληλοι κ.λπ.). Σημειώνεται ότι έχει εκδοθεί η απόφαση του ΔΣ του
ΕΦΚΑ (ΑΔΑ: 7ΑΧΛ465ΧΠΙ-ΖΞΖ) σύμφωνα με την οποία αποφασίζεται η
«παράταση της προθεσμίας καταβολής των εισφορών του β’ εξαμήνου,
έτους 2016, των Μηχανικών ασφαλισμένων μέχρι 31-3-2017» την οποία
είχαν ζητήσει από τον Δεκέμβριο τόσο ο Πρόεδρος του ΤΕΕ όσο και η
Διοίκηση του ΤΣΜΕΔΕ και του ΕΤΑΑ, προ της κατάργησής τους.
➤ Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) για την παράταση της τακτοποίησης αυθαιρέτων. Σύμφωνα με την απόφαση,
δίνεται τρίμηνη παράταση, ως τις 8 Μαΐου 2017, για τη ρύθμιση αυθαίρετης δόμησης, στο πλαίσιο του ισχύοντος Ν.4178/2013. Η προηγούμενη προθεσμία έληξε στις 8 Φεβρουαρίου 2017. Την ΚΥΑ υπογράφουν, ο
Υπουργός Οικονομικών, Ευκλείδης Τσακαλώτος και ο Υπουργός Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης.
➤ Εκδόθηκε Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) με θέμα «Διαδικασία
Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα − ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 428
Β_15-02-2017). Ο υπάρχον νόμος αντιμετωπίζει το βασικό θέμα της προστασίας και της οριοθέτησης των υδατορεμάτων και προβλέπει την έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) για τον καθορισμό των τεχνικών
προδιαγραφών υδραυλικής μελέτης του Φακέλου Οριοθέτησης. Η ΚΥΑ
αυτή μόλις εξεδόθη και σύμφωνα με το ΥΠΕΝ αποτελεί χρήσιμο εργαλείο
για την επίσπευση των διαδικασιών οριοθέτησης ρέματος, οι οποίες μέχρι
και σήμερα ήταν ασαφείς και χρονοβόρες. Με την ΚΥΑ τίθενται κανόνες
για τη σύνταξη του φακέλου οριοθέτησης. Στόχος είναι η ολοκλήρωση
των οριοθετήσεων με επιστημονική τεκμηρίωση και σε συντομότερο χρόνο. Με την ΚΥΑ ρυθμίζονται λεπτομέρειες και περιεχόμενα της τοπογραφικής αποτύπωσης καταρχήν και έπειτα της υδρολογικής και υδραυλικής
μελέτης αλλά και του φακέλου οριοθέτησης γενικότερα. Σημειώνεται ότι
στη νέα ΚΥΑ που έχει εκδοθεί από τις 16 Φεβρουαρίου 2017 υπάρχει μεταβατική πρόβλεψη για τους φακέλους οριοθέτησης που έχουν κατατεθεί
προς έγκριση πριν την έκδοσή της, εκτός αν ο ενδιαφερόμενος ζητήσει να
υπαχθεί στις διατάξεις της παρούσας.
Eπιμέλεια: Ευάγγελος Στεφανής, ΑΤΜ

Απόψεις

Δασικοί χάρτες:
Η κρατικοποίηση
της ιδιοκτησίας;
του Νικόλαου Χρ. Ζαχαριά
ΑΤΜ - τέως Γ.Γ. του ΠΣΔΑΤΜ
Προέδρου του Ευρωπαϊκού συλλόγου
των ελεύθερων επαγγελματιών τοπογράφων Μηχανικών (ΕGOS)
Στο 1ο Πανελλήνιο συνέδριο του ΠΣΔΑΤΜ στην Αθήνα το 2004, είχε παρουσιασθεί η εισήγησή μας «Δασικά η άλλη πλευρά του λόφου». Στην εισήγηση αυτή παρουσιάσαμε ορισμένα από τα τεράστια προβλήματα που
δημιουργούν οι εσφαλμένες διοικητικές πράξεις των δασικών Υπηρεσιών και
προτείναμε τρόπους για την αντιμετώπισή τους πριν τη σύνταξη των δασικών χαρτών.
Ομοίως το 2007 σε ημερίδα του ΕΜΠ παρουσιάσθηκε εισήγηση με θέμα «Η
αναδάσωση μετά τις πυρκαγιές. Καθεστώς-πρακτικές-συνέπειες». Στη συγκεκριμένη εισήγηση παρουσιάσαμε την παντελώς εσφαλμένη αντιμετώπιση
της αναδάσωσης από τη δασική Υπηρεσία μετά από κάθε πυρκαγιά και προτείναμε τρόπους αντιμετώπισης του θέματος αυτού.
Βέβαια δεν περιμέναμε κάτι να αλλάξει στο διάστημα που πέρασε διότι απλά
το κράτος την εποχή εκείνη διατηρούσε το αλάθητο σε κάθε ενέργειά του
και μεταβίβαζε σε κάθε θιγόμενο ιδιοκτήτη την ευθύνη να λύσει το πρόβλημα που το ίδιο δημιούργησε.
Η ακινησία όμως των δασικών υπηρεσιών και τα αποτελέσματά της άρχισε
να γίνεται αισθητή κυρίως μετά τη λειτουργία των πρώτων κτηματολογικών
γραφείων.
Παρ’ όλα αυτά η πολιτεία προχωρούσε σε νέα προγράμματα κτηματολογίου χωρίς να προηγηθεί η σύνταξη δασικών χαρτών, γεγονός που είχε ως
αποτέλεσμα εσφαλμένες κτηματολογικές εγγραφές αφού η δασική Υπηρεσία
δηλώνει ό,τι αυτή θεωρεί δασικό χωρίς να χρειάζεται δασικούς χάρτες ή σε
ορισμένες περιπτώσεις οι προγενέστερες δηλώσεις της να μην συμφωνούν
με τους ίδιους τους δασικούς χάρτες!
Τα προβλήματα αυτά επισημάνθηκαν από την τότε ΤΡΟΪΚΑ και νυν ΘΕΣΜΟΥΣ και αποτέλεσαν προαπαιτούμενα του πρώτου Μνημονίου. Έτσι οδηγηθήκαμε στην εκ των υστέρων σύνταξη των δασικών χαρτών που σήμερα
απασχολεί την κοινωνία μας.
Οι πρώτοι δασικοί χάρτες αναρτήθηκαν στο διάστημα 2012-2013. Οι αντιρρήσεις που υπεβλήθησαν όμως ακόμη δεν έχουν εξετασθεί από τις αρμόδιες
επιτροπές.
Πώς όμως συντάχθηκαν οι δασικοί χάρτες? Ελήφθησαν υπ’ όψιν τα σφάλματα των διοικητικών πράξεων όπως αυτά περιγράφαμε στις παραπάνω εισηγήσεις μας σε ανύποπτο χρόνο και βέβαια πολλά άλλα? Η απάντηση είναι
ΟΧΙ.
Η δασική υπηρεσία θεώρησε ότι όλες οι πράξεις της είναι απολύτως ορθές και
απλά τις μετέφερε στον δασικό χάρτη. Δεν έλαβε όμως υπ’ όψιν της ότι με
την εξέλιξη της τεχνολογίας στην ψηφιακή εποχή μας οι πράξεις της πλέον
είναι ορατές όχι μόνο από τους ειδικούς αλλά απ’ όλο τον κόσμο. Έτσι ο κάθε
πολίτης βλέπει μόνος του το αποτέλεσμα των πράξεων αυτών και κρίνει…
Ας δούμε περιληπτικά μερικά από τα αποτελέσματα αυτά:
• Αγροτικές εκτάσεις ακόμη και εκτάσεις που δηλώνονται στα διάφορα
αγροτικά Μητρώα φέρονται ως δασικές η και αναδασωτέες.
• Οικίες που έχουν ανεγερθεί με νόμιμες οικοδομικές άδειες ή προϋπάρχουν
του 1955 χαρακτηρίζονται επίσης δασικές ή αναδασωτέες.
• Πράξεις χαρακτηρισμού οι αποφάσεις επιτροπών δεν έχουν μεταφερθεί
στον δασικό χάρτη.
• Δικαστικές αποφάσεις που δικαιώνουν ιδιοκτήτες σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν.248/1976 δεν έχουν μεταφερθεί επί των δασικών χαρτών.
• Παραχωρητήρια του Υπουργείου Γεωργίας, του Υπουργείου οικονομικών
των δασικών Υπηρεσιών επίσης δεν έχουν ληφθεί υπ’ όψιν σε πολλές
περιπτώσεις.
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• Εκτάσεις συνεταιρισμών για τις οποίες έχει γνωματεύσει παλαιότερα η
δασική Υπηρεσία και στη συνέχεια έλαβαν χώρα μεταβιβάσεις, ρυμοτομήσεις, έργα κτλ τώρα φέρονται ως δασικές.
• Οικιστικές περιοχές εντός οριοθετημένων οικισμών ή εκτός αυτών φέρονται ως δασικές.
Βέβαια για πολλές από τις παραπάνω περιπτώσεις προβλέπεται αντίστοιχη διαδικασία εκ μέρους του θιγομένου κατά την υποβολή της αντίρρησης. Αυτό
όμως δεν αναιρεί την ευθύνη των Δασικών Υπηρεσιών αφού με τον τρόπο
αυτό μεταφέρεται η επίλυση του προβλήματος που δημιούργησαν οι ίδιες
Υπηρεσίες στον ιδιοκτήτη με σοβαρό κόστος για τον ίδιο και βέβαια με την
προϋπόθεση ότι θα …αντιληφθεί το πρόβλημα και θα προσέλθει να το λύσει.
Είναι γνωστό όμως ότι με την κύρωση των δασικών χαρτών και με βάση το
απαράδεκτο κατά την άποψή μας κριτήριο κυριότητας των δασικών εκτάσεων υπέρ του Δημοσίου η κυριότητα των εκτάσεων αυτών (αυτών για τις
οποίες δεν θα υποβληθούν αντιρρήσεις και αυτών που θα απορριφθούν από
τις αρμόδιες επιτροπές) θα περάσει στο Ελληνικό Δημόσιο. Έτσι με τους
δασικούς χάρτες, την ακινησία των Δασικών Υπηρεσιών και του απαρχαιωμένου συντάγματός μας αντί να λυθεί ένα σοβαρό κοινωνικό και όχι μόνο
πρόβλημα θα γίνει κρατικοποίηση της αγροτικής γης, εγκαταλελειμμένων
χωραφιών, σπιτιών, οικισμών κτλ. Είναι άραγε αυτό το ζητούμενο? Δεν το
νομίζουμε. Δεν θέλουμε να το πιστεύουμε. Θεωρούμε πιθανότερο να οφείλεται στην ανικανότητα της δημόσιας διοίκησης διαχρονικά να ακουμπήσει
ορθολογιστικά τα σοβαρά προβλήματα της κοινωνίας και να τα λύσει.
Μετά την αντίδραση του κόσμου, των Δήμων και των διαφόρων φορέων
στους δασικούς χάρτες που αναρτήθηκαν, το Υπουργείο έστω και καθυστερημένα αποφάσισε να παρέμβει και με πρόσφατη εγκύκλιό του δίνει οδηγίες
διόρθωσης των εσφαλμένων οριοθετήσεων στις αναδασώσεις. Δηλαδή 13
χρόνια μετά το πρώτο πανελλήνιο συνέδριο ο ΠΣΔΑΤΜ δικαιώνεται πλήρως.
Την αποκατάσταση όμως των εσφαλμένων οριοθετήσεων στις αναδασώσεις
αν όχι την ορθή οριοθέτηση, η ίδια η Δασική Υπηρεσία όφειλε να κάνει πριν
τη σύνταξη των δασικών χαρτών και πριν τις αυθαίρετες δηλώσεις της στις
κτηματογραφήσεις που έχουν ολοκληρωθεί, οι οποίες δηλώσεις είχαν ως
αποτέλεσμα τη δημιουργία δεδομένων κτηματολογικών εγγραφών υπέρ του
Δημοσίου. Επομένως τίθεται πλέον σε αμφισβήτηση και το έως σήμερα πρόγραμμα του κτηματολογίου μόλις δυο χρόνια περίπου πριν λήξει ο χρόνος
οριστικοποίησης των κτηματολογικών εγγραφών στα πρώτα προγράμματα.
Ομοίως με Υπουργική απόφαση του καλοκαιριού έγινε προσπάθεια αντιμετώπισης των χαρακτηρισμών σε αυθαίρετους οικισμούς. Οι λεγόμενες οικιστικές πυκνώσεις με πολλά σφάλματα στη συνολική προσέγγιση του θέματος,
ήρθαν επίσης πολύ καθυστερημένα και σε κακή χρονική συγκυρία να λύσουν ένα πρόβλημα που ήταν γνωστό στην πολιτεία από πολλά χρόνια πριν
αλλά κανείς δεν τόλμησε να το αντιμετωπίσει. Οι δήμοι δεν ενημερώθηκαν
εγκαίρως και σε συνδυασμό με την αδυναμία πλέον αναθέσεων με βάση
τον Ν.4412/2016, για την πρόσληψη μελετητών, είχαν σαν αποτέλεσμα τη
μικρή ανταπόκριση. Η σιωπηρή παράταση της διαδικασίας αυτής σε καμία
περίπτωση δεν λύνει το πρόβλημα.
Μετά από όλα αυτά το ερώτημα που τίθεται είναι «και τώρα τι κάνουμε?».
Νομίζουμε ότι φρονιμότερο θα ήταν να ανασταλεί για ένα εύλογο χρονικό διάστημα η υποβολή των αντιρρήσεων κατά των αναρτημένων δασικών
χαρτών ώστε να δοθεί χρόνος για ουσιαστική αναμόρφωση του νομοθετικού
πλαισίου που αναφέρεται στους δασικούς χάρτες και στο κτηματολόγιο με
ειλικρινή διαβούλευση όλων των εμπλεκομένων φορέων.
Προβλήματα όπως αυτά που αναφέρονται παραπάνω θα μπορούσαν να επιλυθούν από τη δασική Υπηρεσία σε συνεργασία με τους αναδόχους μελετητές των δασικών χαρτών και να ενημερωθούν ορθά οι δασικοί χάρτες ώστε
να επανέλθουν σε νέα ανάρτηση.
Επίσης η ανάληψη πρωτοβουλίας για συνταγματική αναθεώρηση με σκοπό
την κατάργηση του τεκμηρίου κυριότητας υπέρ των δασών και δασικών
εκτάσεων νομίζουμε ότι είναι πλέον ώριμη και επιβεβλημένη.
Τέλος η κατάργηση των υπερβολικά υψηλών ειδικών τελών για την υποβολή
αντιρρήσεων ειδικότερα στην παρούσα περίοδο της οικονομικής κρίσης, κρίνεται επιβεβλημένη. Η καθιέρωση ενός - δυο ενδεικτικών - χαμηλών ειδικών
τελών θα ήταν δικαιότερη.
Είναι ίσως η τελευταία ευκαιρία μας για να διορθώσουμε τις στρεβλώσεις
του παρελθόντος και την ακινησία του ευρύτερου δημόσιου τομέα επί σειρά
δεκαετιών.
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BeiDou: Ο ρόλος του σε εφαρμογές GNSS υψηλής ακρίβειας
P. Fairhurst, X. Luo, J. Aponte, B. Richter
Leica Geosystems AG Switzerland
Η ένταξη νέων σημάτων GNSS όπως το BeiDou καθώς και η αύξηση της διαθεσιμότητας του αριθμού των δορυφόρων, απαιτεί τη
χρήση νέων μεθόδων για την πλήρη εκμετάλλευση και αξιοποίησή τους. Εντούτοις, για την υλοποίηση όλων των δυνατοτήτων των
νέων συστημάτων, πρέπει να γίνει κατανοητό ποια πλεονεκτήματα μπορούν να προσφέρουν όταν χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές
GNSS υψηλής ακρίβειας. Σε αυτήν τη μελέτη παρουσιάζονται αποτελέσματα από την ενσωμάτωση του BeiDou στις τεχνολογίες
GNSS της Leica Geosystems AG. Αναλύεται η ισχύς του σήματος BeiDou και η απόδοση εντοπισμού κώδικa – φάσης αξιολογείται σε
επίπεδα πολυανάκλασης (multipath) και θορύβου. Ευρήματα της μελέτης δείχνουν ότι μέσω της αφομοίωσης δεδομένων BeiDou
μπορεί να επιτευχθεί σημαντική βελτίωση στον εντοπισμό GNSS και επισημαίνονται προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν
προκειμένου να παράγεται η υψηλότερη ποιότητα θέσης GNSS σε όλα τα περιβάλλοντα, χωρίς συμβιβασμούς στην αξιοπιστία.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Το δορυφορικό σύστημα πλοήγησης BeiDou (BDS) έχει επικεντρωθεί στη βελτίωση επίγειων και διαστημικών τομέων, για τη δημιουργία
εντοπισμού υψηλής ακρίβειας, πλοήγησης και υπηρεσιών χρονισμού. Τον Δεκέμβριο του 2012, ο αρμόδιος φορέας της Κίνας για δορυφορική πλοήγηση
(CSNO – China Satellite Navigation Office) εξέδωσε το επίσημο έγγραφο Signal-in-Space Interface Control Document (ICD; ICD-BeiDou, 2012) και ανακοίνωσε τη λειτουργία του συστήματος πάνω από την περιοχή Ασίας – Ειρηνικού. Η ανακοίνωση του ICD παρότρυνε την Leica Geosystems στην αναβάθμιση του λογισμικού της για να υποστηρίζεται πλήρως ο σχηματισμός BeiDou στις τεχνολογίες Leica GNSS Viva: Leica SmartTrack, Leica SmartCheck,
Leica xRTK. Προηγούμενες εργασίες πάνω στην εισαγωγή των Glonass στον εντοπισμό RTK της Leica Geosystems έδειξε βελτιωμένη παραγωγικότητα,
αξιοπιστία, εσωτερική και πραγματική ακρίβεια, ιδιαίτερα σε επιβαρυμένα περιβάλλοντα παρατήρησης (Takac and Walford, 2006). Αυτό υποδηλώνει ότι
η ένταξη του BeiDou στα συστήματα Leica Viva GNSS μπορεί να επιφέρει μία σειρά από οφέλη στους χρήστες GNSS υψηλής ακρίβειας. Μαζί με παρατηρήσεις GPS & Glonass, οι παρατηρήσεις BeiDou αναλύονται σε αυτήν την εργασία με σκοπό τη μελέτη των χαρακτηριστικών σήματος και τα πιθανά
οφέλη για τα συστήματα Leica Viva GNSS.
BeiDou: Επί του παρόντος, καλύπτει την ευρύτερη περιοχή Ασίας – Ειρηνικού (πληροφορίες 2013, σήμερα έχει επεκταθεί πού περισσότερο) με έναν
σχηματισμό έξι δορυφόρων γεωστατικής τροχιάς (GEO-Geostationary Earth Orbit, PRN C1-C5), οκτώ δορυφόρων ελλειπτικής γεωσύγχρονης τροχιάς
(IGSO, PRNC6-C10) και έξι δορυφόρων μεσαίας περί τη γη τροχιάς (MEO, C11-C14), συνολικά 20* (*Κατάσταση λίστας όπως καταγράφεται το Νοέμβριο
2016, πηγή Wikipedia). Οι δορυφόροι γεωστατικής τροχιάς (GEO) παραμένουν πάντα πάνω από τον Ινδικό και Ειρηνικό Ωκεανό, ενώ οι δορυφόροι IGSO
βελτιώνουν τη διαθεσιμότητά τους (high elevation) σε πυκνοκατοικημένες περιοχές (Montenbruck et al., 2013). Η χρήση των δορυφόρων GEO & IGSO
είναι ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του σχηματισμού BeiDou, το οποίο επιτρέπει τοπικές – περιφερειακές υπηρεσίες επί του παρόντος και θα τις ενισχύσει
στο μέλλον, όσον αφορά δορυφορική διαθεσιμότητα, όταν το σύστημα θα είναι σε πλήρη λειτουργία και σε παγκόσμιο επίπεδο (Ge, 2013). Οι δορυφόροι
BeiDou εκπέμπουν σήματα σε τρεις συχνότητες (Β1, Β2, Β3), που έχουν κοινά χαρακτηριστικά με τουs GPS & Galileo, π.χ. CDMA. Οι συχνότητες Β1,
Β2 και Β3 είναι αρκετά κοντά στις GPS L1, GPS L5 & Galileo E6 αντίστοιχα (Ge, 2013). Τα τρέχοντα ρολόγια ρουβιδίου BeiDou είναι ανταγωνιστικά με
παλαιότερης γενιάς πρότυπα συχνοτήτων GPS και με τα ρολόγια ρουβιδίου GIOVE-A/B (Montenbruck et al., 2013). Με δεδομένο ότι οι δορυφόροι GEO
& IGSO έχουν περιορισμένες τροχιακές κινήσεις όσον αφορά τον αισθητήρα GNSS, οι εκτιμήσεις ακριβείας ρολογιού και τροχιάς είναι πιο απαιτητικές από
δορυφόρους MEO. Με το βλέμμα στραμμένο προς το μέλλον, οι εφαρμογές και τα προϊόντα BeiDou θα βελτιώνονται μέσω αύξησης δορυφόρων MEO,
ταχείας εγκατάστασης σταθμών monitoring και διαθεσιμότητας ακριβέστερων παραμέτρων βαθμονόμησης κεραιών GNSS (Shi et al., 2013).
ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ: Πρακτικά, η ένταξη του BeiDou στην επεξεργασία GNSS RTK υλοποιείται σε αρκετά, διαφορετικά στάδια: το βασικότερο από αυτά είναι η λήψη των πρωτογενών δεδομένων και η ενσωμάτωσή τους στους αλγορίθμους εντοπισμού RTK. Για να εκτιμηθεί η απόδοση του
σήματος BeiDou, συλλέχθηκαν πρωτογενείς μετρήσεις
GNSS απευθείας από τον δέκτη Leica Viva GNSS, μαζί
με πληροφορίες almanac δορυφόρων, χωρίς ενδιάμεσα
στάδια προ-επεξεργασίας και ομαλοποίησης σήματος
(smoothing). Για τη δοκιμή στατικής μέτρησης, έγινε χρήση μίας δομής μηδενικής βάσης (zero-baseline) για την
εξάλειψη κοινών εξωτερικών παραγόντων σφάλματος και
για τη μέτρηση πρωτογενούς «θορύβου» παρατηρήσεων
φάσης GNSS σε επίπεδο μονών διαφορών. Στο πείραμα
αυτό, έγινε χρήση δύο δεκτών Leica Viva GS10 συνδεμένων σε μία κεραία Leica Viva AS10 μέσω ενός τετραπλού splitter σήματος κεραίας (Fig. 1a). Έγινε συλλογή
24 ωρών δεδομένων GNSS από τις τοποθεσίες δοκιμής
της Σανγκάης σε περιβάλλοντα ανοιχτού ουρανού και
ορίζοντα για την επίτευξη πλήρους διέλευσης των δορυφόρων MEO και για μεγιστοποίηση της λήψης των δορυφόρων GEO & IGSO. Επιπρόσθετα, έγινε δοκιμή RTK σε
μικρή βάση 5km, όπου έγινε λήψη παρατηρήσεων GNSS
3 ωρών από δέκτη Leica GS15 μέσα σε πυκνή δεντροκάλυψη (Fig. 1b and c). Από την ανάλυση δεδομένων σε
δύσκολα και απαιτητικά περιβάλλοντα, αξιολογήθηκαν τα
οφέλη της ενσωμάτωσης του σχηματισμού BeiDou στους
αλγορίθμους Leica RTK σε επίπεδο θέσης.
Figure 1 Δομή zero-baseline στατικής παρατήρησης (a) και δοκιμή GNSS RTK σε συνθήκες
πυκνής δεντροκάλυψης (b & c).
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Αυτή η ενότητα επικεντρώνεται στην απόδοση της ένταξης του BeiDou στις
υπάρχουσες τεχνολογίες Leica Viva GNSS και στις επιμέρους επιπτώσεις όσον
αφορά διαθεσιμότητα εντοπισμού και αξιοπιστία. SmartTrack: Η ποιότητα
εντοπισμού σήματος αναλύεται και αξιολογείται με κριτήρια την ισχύ του σήματος, θόρυβο από πολυανάκλαση σήματος του κώδικα και σφάλματα μονών
διαφορών της φάσης. Στο Fig.2 φαίνεται μία σχηματική απεικόνιση της κατάστασης τροχιών (skyplot) όπως παρατηρείται στην Σανγκάη (φ, λ: 31.2Ν,
121.6Ε) στις 24 Αυγούστου 2013. Οι δορυφόροι γεωστατικής τροχιάς (GEO)
C1-C5 παραμένουν σχεδόν στατικοί στο 2ο και 3ο τεταρτημόριο. Οι δορυφόροι IGSO C6-C10 παρουσιάζουν μία ελλιπή φιγούρα του αριθμού 8 σύμφωνα
Figure 2 Απεικόνιση ουρανού τροχιών BeiDou στις 24 Αυγούστου 2013
με το ίχνος εδάφους, καθώς οι παρατηρήσεις δορυφόρων κάτω από τον ορίδορυφόρων GEO & IGSO (a), δορυφόροι ΜΕΟ (b).
ζοντα δεν είναι εφικτές (Fig.2a). Οι δορυφόροι MEO C11-C14 απεικονίζουν
τροχιακές κινήσεις με μεγαλύτερη μεταβλητότητα και φτάνουν και ως το μέγιστο αζιμούθιο των 88.6° (C13 στο Fig.2b). Ο συνδυασμός των GEO, IGSO & MEO επιτρέπει την ταυτόχρονη παρακολούθηση μέχρι και 10 δορυφόρων
BeiDou σε συνθήκες ανοιχτού ορίζοντα δίχως εμπόδια.
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Ενσωμάτωση BeiDou με τις τεχνολογίες Leica Viva GNSS

Ισχύς Σήματος: Όπως περιγράφει ο Luo (2013, Sect 5.1), η ισχύς του σήματος GNSS που λαμβάνεται εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως
στην ευαισθησία και απόδοση του δέκτη και της κεραίας, στην απόσταση μεταξύ δορυφόρου και δέκτη, στη γωνία ανύψωσης και αζιμούθιο του εισερχομένου σήματος κ.λπ. Η αναλογία σήματος προς θόρυβο (SNR) σε σχέση με τη γωνία παρατήρησης όπως εντοπίζεται και αξιολογείται από δέκτη Leica
Viva GS10 με κεραία AS10 για το σύνολο σημάτων GPS, Glonass, BeiDou απεικονίζεται στο Fig. 3a & b.

Πολυανάκλαση Κώδικα
Για την εκτίμηση της πολυανάκλασης κώδικα, εφαρμόζεται ο συνδυασμός πολυανάκλασης, ο οποίος εξαλείφει την ιονοσφαιρική επίδραση πρώτου βαθμού και το γεωμετρικό εύρος μεταξύ δορυφόρου και δέκτη (Estey and Meertens, 1999; Shi et al., 2013). Τα αποτελέσματα σε σχέση με γωνία ανύψωσης
δορυφόρου απεικονίζονται στο Fig. 4a για τα αντίστοιχα εύρη συχνοτήτων L1, G1, B1. Η πολυανάκλαση κώδικα μειώνεται καθώς αυξάνεται η γωνία
ανύψωσης, προσεγγιστικά από 1m σε χαμηλές γωνίες μέχρι 0.2m σε υψηλές. H συμπερίληψη των δορυφόρων GEO: C5 (13.9°-15.1°), C2 (31.6°-33.3°),
C4 (34.4°-35.6°) και C3 (50.1°-53.4°) μειώνει σημαντικά τις τιμές RMS για τα διαστήματα ανύψωσης [10°, 15°), [30°, 35°) και [50°, 55°)(βλ. μαύρες
κουκίδες στο Fig. 4a). Σχετικά με το skyplot (απεικόνιση ουρανού) πολυανάκλασης που φαίνεται στο Fig. 4b, παρατηρείται ότι οι δορυφόροι IGSO επηρεάζονται εντονότερα από το φαινόμενο πολυανάκλασης σε σχέση με τους ΜΕΟ σε κοινές γωνίες ανύψωσης.

Figure 3 Αναλογία σήματος προς θόρυβο (SNR in dB-Hz) για
εντοπισμό σήματος GPS, Glonass & BeiDou (δέκτης Leica Viva GS10
& κεραία Leica AS10, Σανγκάη, συνθήκες ανοιχτού ορίζοντα, 24
Αυγούστου 2013), (a) SNR vs. Elevation for L1/G1/B1, (b) SNR vs,
elevation for L5/B2, (c) Παραδείγματα χρονοσειράς SNR, L1/B1.

Figure 4 Σύγκριση σφαλμάτων λόγω πολυανάκλασης κώδικά (MP)
(Σανγκάη, συνθήκες ανοιχτού ορίζοντα, 24 Αυγούστου 2013), (a) Multipath vs. Elevation για GPS L1, Glonass G1 & BeiDou B1, (b) skyplot
πολυανάκλασης για τον δορυφορικό σχηματισμό BeiDou.
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Θόρυβος Φάσης
Ο στόχος της δοκιμής στατικής παρατήρησης μηδενικής βάσης (zero-baseline) είναι η αξιολόγηση της απόδοσης του δέκτη και η μελέτη των επιπέδων
θορύβου των πρωτογενών παρατηρήσεων φάσης GNSS. Υπολογίζοντας μονές διαφορές (SD-Single Differences) με γνωστές Fixed συντεταγμένες,
μπορούν να εξαλειφθούν εξωγενείς πηγές σφαλμάτων, όπως σφάλματα δορυφορικών ρολογιών και τροχιών, ατμοσφαιρικές επιδράσεις και επιδράσεις
πολυανάκλασης σχετικές με την τοποθεσία (site-specific) (Amiri0Simkooei and Tiberius, 2007). Τα αποτελέσματα απεικονίζονται στην Fig. 5 γραφικά
σε σχέση με δορυφορικό σχηματισμό GNSS προς τη δορυφορική συνιστώσα BeiDou. Για τις συχνότητες L1, G1, B1 σε GPS, Glonass και BeiDou αντίστοιχα, οι παρατηρήσεις φάσης της G1 παρουσιάζουν τα υψηλότερα επίπεδα θορύβου στο Fig. 5a, που μειώνονται καθώς αυξάνεται η γωνία ανύψωσης
και κυμαίνονται από 3mm έως 0.5mm. Σε σχέση με την L1, ο θόρυβος φάσης των παρατηρήσεων της B1 των δορυφόρων ΜΕΟ BeiDou είναι ελαφρώς
μεγαλύτερος αλλά λιγότερο εξαρτώμενος στη γωνία ανύψωσης. Αυτό υποδηλώνει ότι τα σήματα MEO BeiDou μπορούν να εντοπιστούν με αξιοπιστία με
την τεχνολογία Leica Viva SmartΤrack ακόμα και σε χαμηλές γωνίες ανύψωσης. Για τις διαφορετικές ομάδες δορυφόρων BeiDou, η Fig. 5b απεικονίζει
τη συμπεριφορά θορύβου της συχνότητας Β1. Στην Fig. 5c, το σήμα της MEO B2 παρουσιάζει παρόμοια επίπεδα θορύβου με την GPS L5, με προφανή
βελτίωση σε χαμηλές γωνίες ανύψωσης. Η Fig. 6 απεικονίζει τον θόρυβο φάσης μονών
διαφορών προς γωνία ανύψωσης για τους δορυφόρους BeiDou GEO, IGSO & MEO. Τα
σφάλματα αυτά χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των RMS σφαλμάτων που φαίνονται στην Fig. 5b. Οι GEO δορυφόροι C5 και C2 παρουσιάζουν μεγαλύτερες διακυμάνσεις
στην Fig. 6a, κάτι που εξηγείται από τις μικρές γωνίες ανύψωσης. Επίσης, σημαντικά περισσότερες απώλειες κύκλων (cycle slips) παρατηρούνται για τους ακόλουθους δύο δορυφόρους GEO: (C5: 4478, C2: 1317 για τον δέκτη 1; C5: 3208, C2: 1020 για τον δέκτη 2).
Συγκρίνοντας τα σχήματα Fig. 6b & c μεταξύ τους, εξάγεται το συμπέρασμα ότι οι δορυφόροι IGSO έχουν υψηλότερο επίπεδο θορύβου από του ΜΕΟ. Αυτό συμπίπτει με την
ανάλυση SNR παραπάνω (βλ. Fig. 3) και μπορεί να οφείλεται στα διαφορετικά τροχιακά
υψόμετρα. Οι δορυφόροι GEO & IGSO κρίνονται κατάλληλοι για εφαρμογές RTK, έχοντας
επίπεδα θορύβου τάξης mm. Σύμφωνα με την Fig. 6 οι μέγιστες γωνίες ανύψωσης που
επιτυγχάνονται για τους δορυφόρους GEO, IGSO & MEO είναι 53.4° (C3), 77.8° (C6)
και 86.7° (C13) αντίστοιχα (βλ. Fig. 2). SmartCheck & xRTK σε δύσκολες συνθήκες μέτρησης, όπως σε πυκνή βλάστηση και «αστικά φαράγγια» (urban canyons), η ακρίβεια
και η διαθεσιμότητα θέσης RTK μπορούν να περιοριστούν από μερική ή πλήρη εμπλοκή
σημάτων GNSS.
Στην Fig. 7 απεικονίζεται η ορατότητα στη δοκιμαστική τοποθεσία «πυκνής βλάστησης
και δεντροκάλυψης» στη Σανγκάη για περίοδο 3 ωρών στις 23 Αυγούστου, 2013 (Fig.
1b&c). Ο αριθμός των διαθέσιμων δορυφόρων κυμαίνεται από 8 έως 21, (Πίνακας 1),
και εξαρτάται από τον
δορυφορικό σχηματισμό.
Ο σχηματισμός BeiDou
παράγει μικρότερο εύρος
ορατών δορυφόρων σε
σύγκριση με τον σχηματισμό GPS και συνεισφέρει με μεγαλύτερο
αριθμό δορυφόρων ανά
εποχή σε σύγκριση με
τον σχηματισμό Glonass.
Η μεγαλύτερη συνεισφορά του BeiDou μπορεί να
αποδοθεί στη χρήση των
δορυφόρων GEO & IGSO
και τονίζει τα οφέλη ενός
τοπικού – περιφερειακού
συστήματος σε σύγκριση
με τα ήδη υπάρχοντα παγκόσμια συστήματα, όπως
τα GPS & Glonass.

Figure 5 Σύγκριση RMS σφαλμάτων μονών διαφορών (SD)
με αναφορά τον σχηματισμό GNSS και προς τη δορυφορική
συνιστώσα BeiDou (Δοκιμή zerobaseline στην Σανγκάη,
συνθήκες ανοιχτού ορίζοντα, 24 Αυγούστου 2013).
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Figure 6 Σφάλματα φάσης μονών διαφορών (SD) προς γωνία
ανύψωσης για την συχνότητα BeiDou B1 (Δοκιμή zero-baseline
στην Σανγκάη, συνθήκες ανοιχτού ορίζοντα, 24 Αυγούστου
2013)

Πίνακας 1 Στατιστικά αριθμού ορατών δορυφόρων (βλ.
Fig. 7)

Figure 7 Διαθεσιμότητα δορυφόρων GNSS (RTK δοκιμή με βάση
5km, συνθήκες πυκνής βλάστησης, Σανγκάη, 23 Αυγούστου 2013).

Επιστημονικά-Τεχνικά Θέματα

Στην Fig. 8 γίνεται σύγκριση
των υψομετρικών σφαλμάτων θέσεων RTK, που παράγονται με τη χρήση της
τεχνολογίας
SmartCheck
με διαφορετικούς σχηματισμούς GNSS. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, η
ενσωμάτωση του BeiDou
στο SmartCheck αυξάνει
τη διαθεσιμότητα θέσης
RTK – υψηλής ακρίβειας
από 0.21% (GPS/Glonass)
σε 20.82% (GPS/Glonass/
BeiDou) κατά τη διάρκεια
της τρίωρης περιόδου, όπως
φαίνεται στον Πίνακα 2.
Στην περίπτωση του xRTK,
η διαθεσιμότητα θέσης βελτιώνεται κατά περίπου 10%,
από 9.74% (GPS/Glonass)
σε 18.47% (GPS/Glonass/
BeiDou). Αναφορικά με τα
αποτελέσματα RKT συνολικά, η διαθεσιμότητα θέσης
γενικά μπορεί να βελτιωθεί
κατά περίπου 30%, αυξάνοντας σημαντικά την παραγωγικότητα σε δύσκολα
περιβάλλοντα.

Πίνακας 2 Διαθεσιμότητα θέσης (%) που επιτυγχάνεται
με χρήση διαφορετικών σχηματισμών GNSS (RTK δοκιμή
με βάση 5km, Σανγκάη)

Figure 8. Υψομετρικά σφάλματα RTK με χρήση διαφορετικών
σχηματισμών GNSS (RTK δοκιμή με βάση 5km, συνθήκες πυκνής
βλάστησης, Σανγκάη, 23 Αυγούστου 2013).

Πίνακας 3 Ακρίβεια (cm) και διαθεσιμότητα (%)
θέσης RTK που επιτυγχάνεται με χρήση διαφορετικών
σχηματισμών GNSS (βάση 5km, Σανγκάη).

Ο Πίνακας 3 παρέχει πληροφορίες ακρίβειας και διαθεσιμότητας εντοπισμού και θέσης RTK σε GPS/Glonass & GPS/Glonass/BeiDou, υπό τις ίδιες συνθήκες πυκνής βλάστησης. Οι επιλύσεις GPS/Glonass RTK παράγουν πολύ ακριβή αποτελέσματα, ιδίως στη συνιστώσα υψομέτρου. Εντούτοις, ο μικρός
αριθμός θέσεων RTK από GPS/Glonass περιορίζει το δείγμα σύγκρισης σε μία μόνο ενιαία ομάδα μέτρησης θέσεων, περιορίζοντας και την απόδοση
μίας απευθείας σύγκρισης (βλ. χρονική στιγμή 150, Fig. 8). Λαμβάνοντας υπόψη τις δυσμενείς συνθήκες μέτρησης, ο συνδυσμός GPS/GLonass/BeiDou
παρέχει εξίσου θέσεις RTK μεγάλης ακριβείας και στις 2 συνιστώσες, οριζοντιογραφικά και υψομετρικά.
Αν και τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στο συγκεκριμένο παράδειγμα είναι άμεσα συνδεδεμένα με την τοποθεσία (Σανγκάη), αναδεικνύουν τα
οφέλη της προσθήκης του σχηματισμού BeiDou στις ήδη υπάρχουσες τεχνολογίες Leica Viva GNSS. H αύξηση διαθεσιμότητας της λειτουργίας RTK, είναι
σημαντικό πλεονέκτημα για τους χρήστες RTK οι οποίοι εργάζονται συνήθως σε δύσκολα περιβάλλοντα μέτρησης.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Με την ολοκλήρωσή του (2020) τo σύστημα BeiDou θα διαδραματίσει έναν πολύ σημαντικό ρόλο σε εφαρμογές GNSS υψηλής ακρίβειας για όλους τους
χρήστες παγκοσμίως. Τα πιθανά οφέλη αυτού του νέου δορυφορικού σχηματισμού και τα κυριότερα ευρήματα αυτής της μελέτης συνοψίζονται στα
εξής:
1. Με την εφαρμογή της τεχνολογίας Leica Viva SmartTrack, επιτυγχάνεται εξαιρετική ισχύς σήματος. Η ποιότητα σήματος των δορυφόρων GEO είναι
χρονικά σταθερή, ενώ οι τιμές SNR είναι μεγαλύτερες για τους δορυφόρους ΜΕΟ από τις αντίστοιχες των IGSO σε κοινές γωνίες ανύψωσης.
2. Το επίπεδο πολυανάκλασης κώδικα (code multipath) είναι υψηλότερο για το σύστημα BeiDou συγκριτικά με τα συστήματα GPS και Glonass. Οι δορυφόροι IGSO επηρεάζονται εντονότερα από το φαινόμενο πολυανάκλασης από τους δορυφόρους MEO, ιδίως σε μικρές γωνίες ανύψωσης.
3. Τα επίπεδα θορύβου των παρατηρήσεων φάσης του BeiDou σε μονές διαφορές (SD) κυμαίνεται περίπου σε 0.3 – 3.6mm, όπου η συχνότητα Β2
παρουσιάζει καλύτερη απόδοση από την Β1 σχετικά με τον θόρυβο σήματος. Τα σήματα ΜΕΟ φαίνονται να έχουν παρόμοια επίπεδα θορύβου με το
GPS χαμηλότερο συντελεστή συσχέτισης με τη γωνία ανύψωσης, συγκριτικά με τα σήματα GEO & IGSO.
4. Κατά τη συγκεκριμένη δοκιμή RTK, με την ενσωμάτωση του BeiDou παρουσιάζεται μία αύξηση του αριθμού ορατών δορυφόρων κατά 4 – 8. Αυτό
ενισχύει την απόδοση του SmartCheck παρέχοντας περισσότερες επιλύσεις θέσης RTK Fixed, αυξάνοντας γενικότερα τη διαθεσιμότητα και την αξιοπιστία.
5. Σε συνθήκες πυκνής βλάστησης και δεντροκάλυψης, η προσθήκη παρατηρήσεων BeiDou στο RTK και στο xRTK μπορεί να βελτιώσει τη διαθεσιμότητα
θέσης μέχρι και 30%.
Σήμερα, ο σχηματισμός GPS εξακολουθεί να έχει τον σημαντικότερο ρόλο στις επιλύσεις GNSS. H πολλά υποσχόμενη απόδοση του BeiDou παρουσιάζει
ήδη σημαντικότερη συνεισφορά από τους δορυφόρους Glonass σε τοπική – περιφερειακή κλίμακα. Κατά τη διάρκεια της πλήρους ανάπτυξης του σχηματισμού BeiDou, μπορούμε να περιμένουμε ακόμα περισσότερα πλεονεκτήματα. Αξίζει να σημειωθεί ότι τo 90% των σταθμών του δικτύου SmartNet
Greece υποστηρίζει ήδη, τη χρήση του δορυφορικού σχηματισμού Beidou παρέχοντας πολλαπλά οφέλη στους χρήστες όπως αυξημένη διαθεσιμότητα
δορυφόρων, ταχύτερο fixing ακόμα και σε δύσκολες περιοχές όπου πριν ήταν σχεδόν αδύνατη η εργασία αλλά και μεγαλύτερες ακρίβειες.
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Νέα της αγοράς

Μια θέση στην Ευρώπη…
Ο ρόλος της METRICA στη
λειτουργία του πανευρωπαϊκού δικτύου SmartNet
είναι, πλέον, καταλυτικός.
Με ιδιαίτερη χαρά και
τιμή ανακοινώνουμε ότι,
από τις 6 Φεβρουαρίου
2017, η METRICA έχει
αναλάβει την παρακολούθηση και υποστήριξη
του δικτύου SmartNet σε 7 χώρες της Ευρώπης πιλοτικά για τρεις μήνες. Μετά
το τέλος της πιλοτικής περιόδου, η ομάδα της METRICA θα αναλάβει την παρακολούθηση όλων των δικτύων SmartNet της Ευρώπης.
Η εμπιστοσύνη της Leica Geosystems AG στην METRICA απορρέει τόσο από
την μακροχρόνια συνεργασία μας όσο και από τη συνεχή φροντίδα, από την
πλευρά μας, για ανάπτυξη και εξέλιξη του δικτύου καθώς και την υποδειγματική παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης στα μέλη του SmartNet Greece.
Και εις ανώτερα!

Τηλ. 210 2815440
www.metrica.gr

Ολοκληρώσαμε με επιτυχία το Δεκέμβριο του
2016, μετά από περίπου
2 μήνες εργασιών υπαίθρου και γραφείου, τη
χαρτογράφηση έκτασης 2000 στρεμμάτων
με χρήση drone και τη
μελέτη οδοποιίας 61
χλμ. για αιολικό πάρκο 35
συνολικά ανεμογεννητριών κοντά στη Δεσφίνα. Παρότι η ενασχόλησή μας με
τη φωτογραμμετρική απόδοση με UAV ξεκίνησε από το 2012, η μεγάλη έκταση,
το έντονο φυσικό ανάγλυφο και η δύσκολη πρόσβαση του έργου αποτέλεσαν
πρόκληση για το γραφείο μας.
Στην περιοχή μελέτης έγιναν συνολικά 55 πτήσεις, μετρήθηκαν 240 φωτοσταθερά και συλλέχθησαν 11.000 αεροφωτογραφίες. Το χαρτογραφικό υλικό
που προέκυψε από τη φωτογραμμετρική επεξεργασία αποτέλεσε το υπόβαθρο
για τη μελέτη οδοποιίας και τη χωροθέτηση των πλατειών συναρμολόγησης
των ανεμογεννητριών. Η τρισδιάστατη απεικόνιση της περιοχής - μέσω της
οποίας αναλύσαμε το ανάγλυφο, τη δενδροκάλυψη, τις ιδιοκτησίες και τις κατασκευές - αποτέλεσε ένα πολύτιμο εργαλείο για τη λήψη ορθών αποφάσεων
και τη σύνταξη μιας άρτιας μελέτης.
Δημήτρης Στασινός
Κώστας Πατιλοκωστόπουλος
Αλκυόνης 15-17 Π. Φάληρο
Αθήνα 17561

S www.topographers.gr T 210 9818199 E info@topographers.gr

Η εταιρεία μας από την 1η Μαρτίου
διαθέτει στην Ελληνική αγορά τα Γεωραντάρ της IDS
Eπιπλέoν στο λογισμικό MyRTK για Android που η εταιρεία μας αναπτύσσει, έχει τη δυνατότητα
σύνδεσης με το Γεωρανταρ της IDS με τους δέκτες της STONEX για τη συλλογή δεδομένων πεδίου.
Ακόμη το MyRTK διαθέτει τη δυνατότητα να παράγει το σχέδιο πτήσης στα Drone της DJI
προσφέροντας μεγάλη ευκολία στη χρήση.

Τηλ.: 22310 53044 - info@civilshop.gr
www.civilshop.gr

Η Marathon Data Systems έχει τη χαρά να σας ανακοινώσει
ότι η 25η Πανελλήνια Συνάντηση Χρηστών ArcGIS
θα πραγματοποιηθεί
την Πέμπτη 11 και την Παρασκευή 12 Μαΐου 2017
στο Crowne Plaza Hotel, Μιχαλακοπούλου 50, στην Αθήνα

ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ ES 60

Η Tree Company Corporation και η Topcon
σας ανακοινώνουν την κυκλοφορία της
νέας σειράς Γεωδαιτικών σταθμών ES 60.
Διαθέτουν προηγμένο EDM και
αναβαθμισμένη λειτουργία μεταφοράς
δεδομένων.
Οι γεωδαιτικοί σταθμοί της σειράς ES 60
διαθέτουν επίσης αντισταθμιστή δύο
αξόνων, μπαταρία 15 ωρών εργασίας και
λογισμικό ικανό να αποθηκεύει 10.000
σημεία.
Αυτά τα χαρακτηριστικά σε συνδυασμό
με την προσιτή τιμή τους, τα καθιστούν
την ιδανική λύση για εργασίες
αποτύπωσης και χάραξης.

Η Marathon Data Systems για 25η χρονιά διοργανώνει τη μεγαλύτερη Συνάντηση Ελλήνων Χρηστών Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών GIS με πλούσια
θεματολογία, η οποία αναμένεται να συγκεντρώσει πλήθος χρηστών από φορείς του Δημόσιου, Ιδιωτικού και Ακαδημαϊκού χώρου.
Στην 25η Συνάντηση θα έχετε τη δυνατότητα να:

• Ενημερωθείτε για τη νέα έκδοση ΑrcGIS 10.5.
• Ανακαλύψετε νέες, έτοιμες προς χρήση εφαρμογές (ArcGIS Apps) όπως
Survey123, Insights, Collector, ArcGIS Maps for Office, κ.α.

• Παρακολουθήσετε επιστημονικές εργασίες χρηστών της πλατφόρμας
ArcGIS.

• Συμμετέχετε στα Τεχνικά Workshops της MDS στα προϊόντα ArcGIS.
• Έρθετε σε προσωπική επαφή με τους έμπειρους τεχνικούς της MDS για επίλυση τεχνικών προβλημάτων και παροχή εξειδικευμένων λύσεων.
• Να επικοινωνήσετε με στελέχη φορέων, οργανισμών, εταιρειών και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και να μοιραστείτε τις εμπειρίες σας από τη χρήση της
τεχνολογίας ArcGIS σε ποικίλλα αντικείμενα.

Η συμμετοχή στο συνέδριο είναι δωρεάν

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.marathondata.gr
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Χ Α Ρ Α Κ Τ Η ΡΙ Σ Τ Ι Κ Α
Γωνιομετρική Ακρίβεια 2" και 5"
• Ανθεκτικότητα στην υγρασία /
σκόνη IP66
Επικοινωνίες: RS-232 και USB
Οθόνη LCD 192x80
• Εσωτερική μνήμη 10,000 σημείων
EDM 4,000μ. με πρίσμα, 350μ.
• Πληκτρολόγιο 25 πλήκτρων
χωρίς πρίσμα
• 15 ώρες εργασίας

210 94 73 600 • www.treecomp.gr
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Θέσεις παρατάξεων

Στις νέες εποχές με τα βάρη των παλαιότερων
Πρόσφατα ξεκίνησε η ανάρτηση των δασικών χαρτών σε πολλές περιοχές της Χώρας.
Το θέμα αυτό απασχολεί πλέον σοβαρά την κοινωνία, την πολιτεία, τις εμπλεκόμενες επαγγελματικές ομάδες.
Διαμαρτυρίες εκφράζονται από κάθε κατεύθυνση και ζητείται η απόσυρσή τους. Η ΔΚΜ-ΔΑΠ, ήταν η πρώτη
που το 2004 στο πρώτο συνέδριο του ΠΣΔΑΤΜ αλλά και το 2007 σε ημερίδα του ΕΜΠ παρουσίασε το πρόβλημα και πρότεινε συγκεκριμένες παρεμβάσεις. Βέβαια η πολιτεία δεν τόλμησε όπως σε πολλές περιπτώσεις
να ακουμπήσει το θέμα και συνέχισε να συσσωρεύει προβλήματα τα οποία τώρα πλέον έχουν γίνει ευρέως
αντιληπτά και ζητούνται παρεμβάσεις. Το κτηματολόγιο στις περιοχές που έχει ολοκληρωθεί συντάχθηκε με
αυθαίρετες δηλώσεις των δασικών Υπηρεσιών οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα το εκτόπισμα των ιδιοκτητών
και την αναγραφή του Δημοσίου σε σημαντικό αριθμό ιδιοκτησιών.
Ο ΠΣΔΑΤΜ, έχει γνώμη για τα θέματα των δασικών χαρτών, οφείλει να τη διατυπώσει το συντομότερο και να
συνεργασθεί με την πολιτεία για την επίλυση του σοβαρού αυτού θέματος κατά τον καλλίτερο τρόπο. Ας μην
ξεχνάμε ότι ο ΠΣΔΑΤΜ ήταν από τους πρώτους που πρότειναν την αναθεώρηση της νομολογίας που διέπει
του δασικούς χάρτες και τη μεταφορά της αρμοδιότητας στην ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε., γεγονός το οποίο είχε
σαν αποτέλεσμα να προχωρήσει η διαδικασία σύνταξής τους με ταχύτερους ρυθμούς.
Θετικά κρίνουμε και τις προδιαγραφές της ψηφιακής υποβολής των τοπογραφικών διαγραμμάτων που συνοδεύουν συμβολαιογραφικές πράξεις καθώς και χωρικών μεταβολών στο κτηματολόγιο οι οποίες εκδόθηκαν
πρόσφατα από την ΕΚΧΑ Α.Ε.
Ο κλάδος με την εφαρμογή αυτή μπαίνει πλέον σε νέα εποχή. Αναμένουμε βέβαια την έκδοση της Υπουργικής απόφασης για τον χρόνο έναρξης. Αναμένουμε όμως και την έκδοση μιας άλλης Υπουργικής απόφασης
για τη λειτουργία του διαπιστευμένου μηχανικού το οποίο αν και νομοθετήθηκε πριν 4 χρόνια περίπου δεν
έχει υλοποιηθεί ακόμη. Και βέβαια πάντα περιμένουμε παρεμβάσεις στο λειτουργούν κτηματολόγιο. Έχουμε
κουρασθεί να το επαναλαμβάνουμε.
Θετική επίσης η δικαστική απόφαση που δικαιώνει συνάδελφο Δ.Υ. ο οποίος αρνήθηκε να παραλάβει εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα από μη έχοντα το δικαίωμα. Αποδεικνύει ότι όταν οι συνάδελφοι στον Δημόσιο
τομέα κάνουν τη δουλειά τους σωστά, δεν έχουν να φοβηθούν καμία καταγγελία.
Παραμένουν βέβαια τα σοβαρά προβλήματα των υψηλών εισφορών του ΕΦΚΑ και της υψηλής φορολογίας
του ελεύθερου επαγγελματία τα οποία καθιστούν την επιβίωσή του πλέον επισφαλή. Οι δυο αυτές νέες επιβαρύνσεις πρέπει το συντομότερο να αναθεωρηθούν. Σε αυτά ο σύλλογος οφείλει να συνεχίσει τις παρεμβάσεις
του με σκοπό την άμεση βελτίωση της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί.
Αρνητικά κρίνονται οι διατάξεις του Ν.4387/2016 με τις οποίες επιβάλλονται επιπλέον στάδια γραφειοκρατικών πραπαιτούμενων για τη έκδοση της οικοδομικής άδειας αντί να εξορθολογισθεί και απλοποιηθεί ακόμη
περισσότερο η σχετική διαδικασία. Με παρόμοιες διατάξεις πάμε βήματα πίσω.
Αρνητικά τέλος κρίνεται και η εξαιρετικά χαμηλή συμμετοχή των συναδέλφων στη γενική συνέλευση του
συλλόγου πριν μερικές εβδομάδες. Σε εποχές που ο κλάδος αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα, η συμμετοχή
όλων μας στις δράσεις του συλλόγου κρίνεται επιβεβλημένη.
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Θέσεις παρατάξεων

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ
Ως αποτέλεσμα των διαρκών πιέσεών μας προς το ΥΠΕΝ για το απαράδεκτο έγγραφο που απέστειλε ο πρόεδρος του ΤΕΕ στις
ΥΔΟΜ, σχετικά με τον έλεγχο των απαιτούμενων δικαιολογητικών από τους υπαλλήλους και ιδιαίτερα σχετικά με την απαίτηση για
τον έλεγχο της φορολογικής ενημερότητας των συναδέλφων μηχανικών στο στάδιο του ελέγχου των φορολογικών της άδειας, το
ΥΠΕΝ εξέδωσε την εγκύκλιο 226/10.2.2017.
Αναλυτικότερα, η εγκύκλιος αναφέρει όλα τα δικαιολογητικά που πρέπει να ελέγχονται στο στάδιο των φορολογικών και σε αυτά
είναι ξεκάθαρο πως ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ η προσκόμιση ασφαλιστικής ενημερότητας από τον μηχανικό. Παρατίθεται η εγκύκλιος.
Αρ. πρωτ.: οικ. 226/ 2017
Διευκρινίσεις σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά των παρ. 1γ και 2ιδ του αρθ. 3 του ν.4030/2011 (ΦΕΚ
249/Α’/25-11-2011)
Μετά την από 1-1-2017 έναρξη ισχύος του Κεφ. ΣΤ’ «Τροποποίηση Διατάξεων ΕΤΕΑ και Ρυθμίσεις πρώην ΤΣΜΕΔΕ» του ν.4387/2016
«Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης – Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού – συνταξιοδοτικού Συστήματος – Ρυθμίσεις φορολογίας
εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 85/Α’/12-5-2016) και λαμβάνοντας υπόψη ότι:
1. Σύμφωνα με την υπ’ αρ. Δ17α/03/8/ΦΝ460/23-1-2012 Απόφαση Υπ. Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται οι τιμές
μονάδος επιφανείας οικοδομικών έργων (ΦΕΚ 56/Β’/25-1-2012)
2. Σύμφωνα με το ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α’/12-11-12) καταργείται η κράτηση 2% υπέρ ΤΕΕ
3. Σύμφωνα με την υποπαράγραφο ΙΑ3 της παρ. ΙΑ του αρθ. 1 του ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α’/7-4- 2014) καταργείται η εισφορά
ΤΣΜΕΔΕ του ιδιοκτήτη
4. Σύμφωνα με την παρ. 6α του αρθ. 2 του ν.4393/2016 (ΦΕΚ 106/Α’/6-6-2016), καταργούνται οι κρατήσεις επί των αμοιβών
μηχανικών υπέρ ΤΣΜΕΔΕ, διευκρινίζεται ότι τα απαιτούμενα αποδεικτικά καταβολής εισφορών και κρατήσεων του αρθρ. 3 του
ν.4030/2011 και της υπ’ αρ. 7533/13.2.2012 ΚΥΑ (ΦΕΚ 251/Β’/13-2-2012) για την έκδοση έγκρισης – άδειας δόμησης είναι τα
κάτωθι:
●
●
●
●
●
●

Αποδεικτικό κατάθεσης αμοιβής
Συμφωνητικό αμοιβής
Αναφορά αμοιβής στο ηλεκτρονικό σύστημα ΤΕΕ
ΦΕΜ επί της συμφωνηθείσας αμοιβής
Υπέρ ΕΜΠ (1% επί της νόμιμης αμοιβής)
Φορολογικά ιδιοκτήτη:
– Υπέρ ΕΜΠ (0,5‰ επί του προϋπολογισμού του έργου)
– Εισφορά ΚΗ ψηφίσματος
– Εισφορά ΙΚΑ – Εισφορά ΤΕΕ
– Εισφορά ∆ήμου
– Παράβολο ∆ημοσίου
– Χαρτόσημο 2%
– Παράβολο νόμου 1041/80 αρθ. 77
– ΟΓΑ Χαρτοσήμου (20% επί παραβόλου)

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΙΡΗΝΗ ΚΛΑΜΠΑΤΣΕΑ
Αυτή είναι μία πρώτη νίκη και θα συνεχίσουμε να πιέζουμε για τη βελτίωση των όρων και συνθηκών εργασίας των
ελεύθερων επαγγελματιών μηχανικών.
Παρακαλούνται όλοι οι συνάδελφοι να καταθέτουν εδώ όλα τα περιστατικά αυθαιρεσίας και μη τήρησης της εγκυκλίου από τις
ΥΔΟΜ, καθώς και ό,τι άλλο θα μπορούσε να βελτιωθεί μέσα από τη συντονισμένη προσπάθεια όλων μας.
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Δεν θα γίνουμε θεατές στην εξαθλίωσή μας!
Κυβέρνηση, άρχουσα τάξη και «κουαρτέτο» των δανειστών, προετοιμάζουν νέο γύρο επίθεσης με σειρά αντιλαϊκών μέτρων που «τσακίζουν» τα δικαιώματά
μας στο βωμό της κερδοφορίας των μονοπωλιακών ομίλων. Νέα μέτρα που αφορούν τα εργασιακά και συνδικαλιστικά μας δικαιώματα, την εκτεταμένη
φοροληστεία και το κατέβασμα του αφορολόγητου σε ακόμα χαμηλότερα επίπεδα, νέες αντιλαϊκές συμφωνίες για μετά το 2018, στην παγίωση των
αιματοβαμμένων «πρωτογενών πλεονασμάτων». Όλα αυτά αποτελούν «προαπαιτούμενα» για την «ανάπτυξη», την ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία
των επιχειρηματικών ομίλων. Χτίζουν τη μελλοντική ανάκαμψη των κερδών τους πάνω στα συντρίμμια των λαϊκών κατακτήσεων. Ό,τι αξίωσαν οι βιομήχανοι,
οι εφοπλιστές, οι μεγαλοεργολάβοι, οι εργοδότες κάθε κλάδου τα προηγούμενα χρόνια, έγιναν μνημόνια!
Πάνω από 60% η απώλεια εισοδήματος του μηχανικού για φόρους και εισφορές! Ακόμα και άνεργοι συνάδελφοι καλούνται να καταβάλλουν
εισφορές ύψους 2800 ευρώ ετησίως.
1 στους 2 μηχανικούς ανασφάλιστος – ξεκίνησαν οι κατασχέσεις! Τα νέα μέτρα οξύνουν το ήδη γιγαντωμένο πρόβλημα των ανασφάλιστων
συναδέλφων λόγω αδυναμίας πληρωμής των οφειλών. Ακόμα και για οφειλές κάτω των 5000 €, θα ξεκινούν – μέσω ΚΕΑΟ – διαδικασίες αναγκαστικής
είσπραξης και κατασχέσεις.
Νέοι ασφαλισμένοι κάτω πενταετίας. Η περιβόητη έκπτωση που θα έχουν τάχα οι νέοι ασφαλισμένοι κάτω πενταετίας, αποδεικνύεται κοροϊδία αφού
όπως προκύπτει από τη σχετική εγκύκλιο του ΕΦΚΑ οι μειωμένες εισφορές θα μετατραπούν σε οφειλή. Η οφειλή θα πρέπει να εξοφληθεί μεταξύ 6ου και
10ου χρόνου ασφάλισης για όσους έχουν εισόδημα άνω των 18.000 € και από το 6ο έως το 20ο έτος ασφάλισης για όσους έχουν εισόδημα κάτω από
18.000 €.
Η κυβερνητική πρόκληση για τα «μπλοκάκια» κλιμακώνεται: Για μια ακόμα φορά αποδεικνύεται ότι η «κυβέρνηση της Αριστεράς» επιλέχτηκε και
στηρίζεται από το κεφάλαιο για να κάνει τη «βρώμικη δουλειά» που δυσκολεύτηκαν να ολοκληρώσουν προηγουμένως αστικά κόμματα χωρίς την «κόκκινη
προβιά» του ΣΥΡΙΖΑ. Όχι μόνο μονιμοποιεί το απαράδεκτο καθεστώς του Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών και ό,τι αυτό συνεπάγεται στα μισθολογικά και
εργασιακά διακιώματα, αλλά πετάει και το μπαλάκι στους εργαζόμενους να αποδείξουν ότι είναι μισθωτοί. Σε αυτό ακριβώς πατάνε και οι εργοδότες και
τρομοκρατούν ευθέως τους εργαζόμενους, προκειμένου να δηλώσουν ελεύθεροι επαγγελματίες και να αποποιηθεί η εργοδοσία την ευθύνη καταβολής
ασφαλιστικών εισφορών. Το μόνο που προσφέρουν οι τελευταίες εγκύκλιοι γύρω από το θέμα είναι χρόνος στην εργοδοσία για να μην πληρώσουν τις
ασφαλιστικές εισφορές που τρέχουν.
Η κοροϊδία της «έκπτωσης» στις εισφορές: Τα ειδοποιητήρια που εκδόθηκαν από τον ΕΦΚΑ για τους ελεύθερους επαγγελματίες αλλά και τους
μισθωτούς με ΔΠΥ, με τις εισφορές για τους 2 πρώτους μήνες του 2017 περιλαμβάνουν τις εισφορές μόνο για κύρια σύνταξη (20%), υγεία (6,95%) και
την εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ (10 Ευρώ), ενώ δεν περιλαμβάνουν κρατήσεις για επικουρικό και εφάπαξ. Η κυβέρνηση επιχειρεί να «θολώσει τα νερά» για τους
ασφαλισμένους του πρώην ΕΤΑΑ, προκειμένου να αποδεχτούν χωρίς αντιδράσεις τα νέα χαράτσια της τάξης του 38%! Το επικουρικό (7%) και το εφάπαξ
(4%), ισχύουν από 1/1/2017 και θα ζητηθούν να πληρωθούν αναδρομικά! Ενώ δεν πρέπει να ξεχνάμε και τα αναδρομικά του πρώην ΤΣΜΕΔΕ τα οποία θα
μας ζητήσουν να πληρώσουμε μέσα στο επόμενο εξάμηνο. Οι περίφημες εκπτώσεις για τα έτη 2017 έως 2020 που επινόησε η κυβέρνηση για να κατευνάσει
τις αντιδράσεις, αποτελούν απώλειες από τα μελλοντικά συνταξιοδοτικά δικαιώματα με βάση την ανταποδοτικότητα στην ασφάλιση. Ταυτόχρονα, με
βάση τις δηλώσεις Πετρόπουλου, που δεν έχουν ακόμα διευκρινιστεί, τα ειδοποιητήρια αυτά ισχύουν και για τους εργαζόμενους με «μπλοκάκι», καθώς οι
κυβερνητικές ρυθμίσεις για την πληρωμή των εργοδοτικών εισφορών επί του ΔΠΥ, θα ισχύσουν σε επόμενη φάση.

ΤΕΕ – επιστημονικοί φορείς στηρίζουν την «ανταποδοτικότητα»
Κυβερνήσεις κάθε απόχρωσης και αντίστοιχες αντιπολιτεύσεις, πολύχρωμες ηγεσίες του ΤΕΕ (ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ) και κυρίαρχες παρατάξεις που βρίσκονται
διαχρονικά στην ηγεσία των επιστημονικών συλλόγων των μηχανικών, μοιράζονται την ευθύνη για το σφαγιασμό των ασφαλιστικών μας δικαιωμάτων! Η
ανταποδοτικότητα του ασφαλιστικού συστήματος είναι ο πυρήνας και της δικιάς τους θέσης. Γι’ αυτό το λόγο, την ώρα που συμβαίνουν όλα αυτά, το μόνο
θέμα που βάζουν στο τραπέζι είναι το παζάρεμα για το αν θα συνεχίσουν να είναι οι διαχειριστές των αποθεματικών του ΤΣΜΕΔΕ μέσα από ένα «αυτόνομο
επαγγελματικό ταμείο».

Απαιτούμε δικαιώματα στην εργασία και τη ζωή, με βάση την εποχή μας – τον 21ο αιώνα, τις ανάγκες μας!
Παλεύουμε για:
• Κατάργηση του ν. Κατρούγκαλου, των εγκυκλίων εφαρμογής του και όλων των αντιασφαλιστικών νόμων ΝΔ – ΠΑΣΟΚ – ΣΥΡΙΖΑ! Πλήρη αποκατάσταση
των απωλειών σε συντάξεις – παροχές – αποθεματικά! Πλήρης και σταθερή εργασία για όλους. Κατάργηση του άθλιου καθεστώτος πληρωμής με ΔΠΥ
- Κανονικές προσλήψεις με συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου. Καμία μείωση των αποδοχών. Αυτόματη αναγνώριση της εξαρτημένης σχέσης με
βάση αντικειμενικά κριτήρια χωρίς υποχρέωση του εργαζόμενου να τη δηλώσει και καταβολή των εισφορών απ’ τον εργοδότη. Άμεσα, σε περίπτωση
«διαφοράς» μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου με ΔΠΥ, να υποχρεούται ο εργοδότης στην καταβολή των εισφορών του.
• Άμεση και ριζική μείωση των εισφορών! Επίδομα ανεργίας για όλους (και για τους μισθωτούς με «μπλοκάκι» και για τους αυτοαπασχολούμενους)!
Μείωση των οφειλών προς τις τράπεζες σε ποσοστό 30% για ύψος δανείων μέχρι 300.000 € - πάγωμα χρεών προς το ΤΣΜΕΔΕ! Κατάργηση του ΚΕΑΟ
και των ρυθμίσεων για τις κατασχέσεις! Καμία κατάσχεση πρώτης κατοικίας, επαγγελματικού εξοπλισμού, τραπεζικών λογαριασμών για χρέη προς
το Ταμείο. Άμεση αποδέσμευση του ΤΣΜΕΔΕ από την Attica Bank, με πλήρη κάλυψη του κόστους από το κράτος και μεγάλους ομίλους! Όχι στα
Επαγγελματικά Ταμεία! Αποκλειστικά Δημόσια, καθολική, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση για όλους στη βάση των σύγχρονων αναγκών μας. ΟΧΙ
ΣΤΗΝ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ – Αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν, σύγχρονη και υψηλού επιπέδου υγεία – ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για όλους,
ανεξάρτητα από χρέη προς το Ταμείο!
• Κατάργηση όλων των αντεργατικών φορομπηχτικών νόμων ΝΔ – ΠΑΣΟΚ – ΣΥΡΙΖΑ! Μείωση των ωρών εργασίας (35ωρο, 5νθημερο, 7ωρο). Κατάργηση
του αντεργατικού πλαισίου για τις ΣΣΕ. Υπογραφή ΣΣΕ με αυξήσεις στους μισθούς για αναπλήρωση των απωλειών μας! Να μπει φρένο στη φοροληστεία
των εργαζομένων. Να πληρώσουν οι βιομήχανοι, οι τραπεζίτες και οι εφοπλιστές. Αφορολόγητο όριο ατομικό 20.000 € και επιπλέον 5.000 € για κάθε
προστατευόμενο μέλος, φόρος 45% στους μονοπωλιακούς ομίλους.
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Έστω και λίγο αργοπορημένα, λόγω του χρόνου που έτυχε η
έκδοση του δελτίου, ευχόμαστε σε όλους καλή χρονιά με υγεία
πάνω από όλα, υπομονή και όσα λιγότερα βάσανα.
Και καλό ΕΦΚΑ, να μην ξεχνιόμαστε! Ντεμπούτο για τον νέο
ασφαλιστικό φορέα με άπειρα προβλήματα και λάθη υπολογισμού των εισφορών (ήδη δόθηκε η πρώτη παράταση στις πληρωμές έως τις 17 Μαρτίου). Ο παραλογισμός στο μεγαλείο του,
καθώς ενώ μια μεγάλη μερίδα ασφαλισμένων ευνοείται από την
εφαρμογή του, τα κριτήρια βάσει των οποίων κερδίζουν είναι
παράλογα. Από την μία πλευρά ευνοούνται όσοι φοροδιαφεύγουν συστηματικά, μάλιστα με τον νέο τρόπο υπολογισμού
εισφορών θα καταφύγουν στην εισφοροδιαφυγή όλο και περισσότεροι, και από την άλλη όλοι οι εργαζόμενοι με μπλοκάκι μηχανικοί που το μηνιαίο τους εισόδημα είναι πενιχρό και,
δυστυχώς, η φιλοδοξία τους με την υπάρχουσα κατάσταση να
είναι οι λιγότερες εισφορές και όχι η εξέλιξή τους ως επαγγελματίες, δίχως να μπορεί κάποιος να τους κατηγορήσει γι’ αυτό,
καθώς έχει χαθεί κάθε έννοια δημιουργικότητας και επαγγελματικής εξέλιξης. Επιπλέον, οι επιχειρήσεις είτε επειδή όντως
επιβαρύνονται δυσβάσταχτα είτε επειδή βολεύει να ενστερνίζονται την άποψη αυτή θα προσπαθήσουν να μειώσουν τα επαγγελματικά τους κόστη για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στη
διαμορφούμενη οικονομική κατάσταση περικόπτοντας ακόμα
περισσότερο τα μειωμένα εισοδήματα. Εν τω μεταξύ υπάρχει
ένα μικρό ποσοστό επαγγελματιών που παράγουν, έχουν επαγγελματική ύλη και επιθυμούν να είναι τυπικοί στις υποχρεώσεις
τους, οι οποίοι δουλεύουν πλέον για τον «μεγάλο τους συνέταιρο» και είναι απορίας άξιο πόσο ακόμα θα αντέξουν είτε να είναι
τυπικοί και να πτωχεύσουν είτε να καταφύγουν στην κατηγορία
τον φοροφυγάδων. Αποτέλεσμα ένας φαύλος κύκλος μείωσης
οικονομικής ύλης όπου όλοι βγαίνουν χαμένοι, χωρίς καμία λογική. Απορίας άξιο είναι πως ενώ όλοι μας χωρίς να είμαστε οι
μέγιστοι οικονομολόγοι αντιλαμβανόμαστε το αποτέλεσμα ενώ
στην κυβέρνηση πανηγυρίζουν, έλεος!
Ένα άλλο σοβαρό θέμα που απασχολεί τον κλάδο μας αποτελεί η ανάρτηση των δασικών χαρτών σε αρκετές περιοχές της
επικράτειας. Εννοείται πως η ανάρτηση των δασικών χαρτών
ήταν ζητούμενο πολλών ετών και κάποια στιγμή έπρεπε να γίνει, αλλά όχι έτσι ρε «παιδιά». Να είμαστε ειλικρινής, οι δασικοί
χάρτες, όπως δημοσιεύτηκαν, αποτελούν θεματικούς χάρτες
των δασικών εκτάσεων που από την πλευρά της επιστήμης της
δασολογίας μπορεί να έχουν εκπονηθεί άρτια (άλλωστε δεν
μπορούμε να το γνωρίζουμε αυτό), αλλά από την πλευρά της
χωρικής πληροφορίας είναι επιεικώς ελλιπέστατοι. Δεν έχουν
ληφθεί υπόψη πολεοδομικά όρια, όρια διοικητικών πράξεων,
αποφάσεις χαρακτηρισμού και πολλά άλλα στοιχεία που αποδεικνύουν τον μη δασικό χαρακτήρα πολλών εκτάσεων. Να το-

νίσουμε ότι ως κλάδος των ΑΤΜ δεν είχαμε άμεση εμπλοκή στη
σύνταξη των δασικών χαρτών και ουδέποτε ερωτηθήκαμε για
τον τρόπο σύνταξής τους, οπότε δεν χρειάζεται και να απολογούμαστε για τα σφάλματα.

Θέσεις παρατάξεων

Φίλες και φίλοι συνάδελφοι,

Τώρα, για να βοηθήσουμε όσο πιο απλά μπορούμε την κατάσταση όπως διαμορφώνεται τονίζουμε πως οι δασικοί χάρτες
ορίζουν τη χρήση γης ως δάσος και δεν διαμορφώνουν κυριότητα. Η κυριότητα καθορίζεται από τη σύνταξη του Εθνικού Κτηματολογίου. Ωστόσο, ειδικά σε περιοχές όπου δεν έχει
συνταχθεί ακόμα το Εθνικό Κτηματολόγιο, οι Διευθύνσεις Δασών (Δ.Δ.), λογικά, θα διεκδικήσουν την κυριότητα όλων των
εκτάσεων που θεωρούνται ως χρήση δασικές, οπότε προκύπτει
έμμεσο θέμα κυριότητας. Ακόμα και στις περιοχές που έχουν
περιέλθει σε καθεστώς πρώτων εγγραφών (λειτουργία κτηματολογικών γραφείων) μπορούν να προσφύγουν οι Δ.Δ. και να
διεκδικήσουν την κυριότητα χαρακτηρισμένων εκτάσεων ως
δασικές μέσω της δικαστικής οδού. Επιπλέον, πρέπει να λάβουμε υπόψη πως η ύπαρξη δασικής έκτασης εντός αγροτεμαχίου
μπορεί να μην επηρεάζει την αρτιότητά του αλλά περιορίζει την
οικοδομησιμότητα και ορίζει απόσταση οικοδομικής γραμμής
από την οριογραμμή του δάσους. Οπότε, για να κατοχυρώσουν
οι πελάτες την κυριότητα και την οικοδομησιμότητα των αγροτεμαχίων τους οφείλουμε να τους συμβουλεύσουμε να προσφύγουν στη διαδικασία των αντιρρήσεων λαμβάνοντας υπόψη
και τα πολύ στενά περιθώρια κατάθεσής τους. Ο Σύλλογος δημοσιεύει τακτικά οτιδήποτε αφορά στη διαδικασία ανάρτησης
δασικών χαρτών.
Τέλος, έχουμε την υπόθεση της απαράδεκτης ανακοίνωσης της
ένωσης συμβολαιογράφων για τα δικαιώματα σύνταξης τοπογραφικών διαγραμμάτων, όπου γίνονται ενέργειες μέσω ΤΕΕ
και των νομικών του συμβούλων να κλείσει το θέμα οριστικά.
Ελπίζουμε η καθυστέρηση που υπάρχει να έχει να κάνει με τυπικά θέματα και όχι ουσιαστικά, σε διαφορετική περίπτωση θα
επιδιώξουμε να αναλάβει ο σύλλογος αυτόνομη δράση δημοσιοποιώντας όλη την επικοινωνία και αλληλογραφία για να γίνουν
όλα τα μέλη γνώστες της προσπάθειας και να αναλογιστούν οι
αντίστοιχες ευθύνες που αντιστοιχούν σε όλους. Έχουμε αναλάβει μία σοβαρή δέσμευση απέναντι στα μέλη μας και οφείλουμε να φανούμε αξιόπιστοι και αποτελεσματικοί.
Τρέχουν πολλά ακόμα θέματα που μας αφορούν αλλά λόγω
της περιορισμένης έκτασης δεν μπορούν να αναπτυχθούν στο
παρόν τεύχος και θα αναλυθούν σε επόμενα, όπως η διαδικασία ανάθεσης του ΚΤΙΜΑ_16, η ηλεκτρονική υποβολή των
τοπογραφικών διαγραμμάτων στην ΕΚΧΑ, τα επαγγελματικά
δικαιώματα, κ.ά.
Καλή δύναμη και υπομονή, δεν παραδινόμαστε!
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νέος ασφαλιστικός νόμος ή νόμος λαιμητόμος;;;
Το περίφημο κλείσιμο της 2ης αξιολόγησης που διαπραγματεύεται η
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, επιφυλάσσει νέα σκληρά μέτρα για τους
εργαζόμενους, τους συνταξιούχους, τους άνεργους και τη νεολαία αλλά
και ένα νέο 4ο Μνημόνιο.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, εκτός των άλλων η νεοφιλελεύθερη πολιτική,
έχει μετατρέψει το ασφαλιστκο σύστημα, από σύστημα προστασίας των
εργαζομένων, σε σύστημα αναδιανομής εισοδήματος εις βάρος του, μέσω
μιας ιδιότυπης φορολόγησης.
Ειδικότερα για τον κλάδο των μηχανικών:
Σε μία πολιτική και οικονομική συγκυρία, όπου τα εργασιακά δικαιώματα
είναι ανύπαρκτα, -μιας που έχουν καταργηθεί κατοχυρωμένα εργασιακά
δικαιώματα και εργοδοτικές υποχρεώσεις, οι εργαζόμενοι συνάδελφοι, βρίσκονται σε ακόμα δυσμενέστερη θέση.
Το εργασιακό καθεστώς που υφίσταται στον ιδιωτικό τομέα, είναι αυτό της
εργασίας με μπλοκάκι, το οποίο εξομοιώνει το εργαζόμενο με ελεύθερο
επαγγελματία, χωρίς κανένα εργασιακό δικαίωμα (12 μισθοί, μη καταβολή
αποζημίωσης, απλήρωτες υπερωρίες κλπ), και ταυτόχρονα τον εκβιάζει, υπό
τη Δαμόκλεια σπάθη της απόλυσης.
Η εφαρμογή του νέου «ασφαλιστικού νομοσχέδιου», αποτελεί την ταφόπλακα του εργαζόμενου μηχανικού. Και εξηγούμαστε:
Τα ειδοποιητήρια που αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ για τους
ελεύθερους επαγγελματίες με τις εισφορές, για τους 2 πρώτους μήνες του
2017 (Γενάρη – Φλεβάρη) περιλαμβάνουν μόνο την κύρια σύνταξη, την
υγεία και την εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ, ενώ δεν υπάρχει καμία χρέωση για
επικουρικό και εφάπαξ. Με τον τρόπο αυτό η κυβέρνηση προσπαθεί να
χρυσώσει το χάπι στους ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ, για να καταπιούνε την
αντεργατική μεταρρύθμιση και τα νέα χαράτσια της τάξης του 38%! Το επικουρικό και το εφάπαξ, θα σταλούν τον Μάρτη και θα ισχύσουν αναδρομικά
από 1/1/2017, ενώ δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι θα έρθουν και τα αναδρομικά
του ΤΣΜΕΔΕ τα οποία εκκρεμούν.
Δεν ξεχνούμε ότι οι περίφημες εκπτώσεις για τα έτη 2017 έως 2020
που επινόησε η κυβέρνηση για να κατευνάσει τις αντιδράσεις αποτελούν απώλειες από τα μελλοντικά συνταξιοδοτικά δικαιώματα,
με βάση την ανταποδοτικότητα στην ασφάλιση.
Ενώ με βάση τις δηλώσεις Πετρόπουλου, που δεν έχουν ακόμα διευκρινιστεί, τα ειδοποιητήρια αυτά ισχύουν και για τους εργαζόμενους με «μπλοκάκι», καθώς οι κυβερνητικές ρυθμίσεις για την πληρωμή των εργοδοτικών
εισφορών επί του ΔΠΥ, θα ισχύσουν σε επόμενη φάση.
Οι κυβερνητικές ρυθμίσεις για τα «μπλοκάκια» πετάνε την ευθύνη στον
εργαζόμενο, προκειμένου να αποδείξει την εξαρτημένη σχέση εργασίας του.
Σε καμία περίπτωση δεν επιλύουν το γεγονός ότι οι εργαζόμενοι με μπλοκάκι
παραμένουν ανυπεράσπιστοι απέναντι στην επιθετικότητα των εργοδοτών
που δεν θέλουν να καταβάλλουν το κόστος της ασφάλισης που τους αναλογεί.
Μάλιστα υπάρχουν εργοδότες που εμφανίζουν νέες συμβάσεις και ζητάν
ευθαρσώς από τους εργαζόμενους να υπογράψουν ότι δεν υπάγονται στη
ρύθμιση για τα μπλοκάκια! Άλλοι εργοδότες προσπαθούν να πείσουν τους
εργαζόμενους να δηλώσουν «ελεύθεροι επαγγελματίες» προκειμένου δήθεν
να «ωφεληθούν» από την έκπτωση των εξόδων από το εισόδημά τους,
πληρώνοντας λιγότερες ασφαλιστικές εισφορές και χαμηλότερη φορολογία.
Η εργοδοσία αποσιωπά τη βαριά επιβάρυνση που έχει η φορολογία των
ελεύθερων επαγγελματιών (πχ παρακράτηση φόρου 100% από το 2017,
ανυπαρξία αφορολόγητου κλπ), ενώ αυτό που επιδιώκει είναι οι εργαζόμενοι να απεμπολήσουν τα δικαιώματα που απορρέουν από την εξαρτημένη
σχέση εργασίας.
Σε αρκετά μικρά μελετητικά γραφεία η εργοδοσία πριμοδοτεί τη μαύρη και
αδήλωτη εργασία. Ο γενικός κανόνας που ίσχυσε για τη μισθοδοσία του
Ιανουαρίου είναι πως οι εργαζόμενοι είτε πληρώθηκαν με έναντι, είτε τους
ανακοινώθηκαν μειώσεις μισθών προκειμένου η εργοδοσία να καλύψει το
εργοδοτικό της κόστος. Σε αρκετούς κατασκευαστικούς ομίλους τηρείται
σιγή ιχθύος για το ποια πολιτική θα εφαρμόσουν για την ασφάλιση όσων
απασχολούν με μπλοκάκι.
Η κυβέρνηση ενώ καθημερινά είναι σε πλήρη συνεννόηση και συνδιαλλαγή με τους εκπροσώπους των εργοδοτικών συνδέσμων και
των ομίλων, αρνείται κάθε συνάντηση με τους εργαζόμενους του
τεχνικού κλάδου (όπως έγινε πριν λίγες μέρες με το Σωματείο Μι-
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σθωτών Τεχνικών, την ανοιχτή συνέλευση μηχανικών, κλπ). Αυτό
που ουσιαστικά επιδιώκει είναι να μετατρέψει το μπλοκάκι στην εξαρτημένη
σχέση εργασίας από κρυφή και παράνομη εργασιακή σχέση, σε ανοιχτή και
νόμιμη.
Και για να μην ξεχνιόμαστε: Όλες οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τα ταμεία
έχουν πάει στο ΚΕΑΟ. Χιλιάδες συνάδελφοι βυθίζονται στα χρέη προς τα
ταμεία και απειλούνται να χάσουν τους διακανονισμούς μέσω των οποίων εξασφαλίζουν υγειονομική περίθαλψη σε αυτούς και τα παιδιά τους. Το
ΚΕΑΟ, είναι έτοιμο να κατασχέσει, (ακόμα και από όσους χρωστούν λιγότερο από πέντε χιλιάδες ευρώ) απευθείας από τους τραπεζικούς λογαριασμούς
τα χρήματα ή να βγάλει σε πλειστηριασμό το σπίτι τους.
Η σκληρή νεοφιλελεύθερη πολιτική, η οποία επιβάλλει τη συγκεκριμένη κατάσταση, αποσκοπεί στην απαλλοτρίωση περιουσιών
του κόσμου της εργασίας και στη διάλυση της αυτοαπασχόλησης
και των μικρών γραφείων, προκειμένου το αντίστοιχο μερίδιο της
αγοράς να παραδοθεί ακέραιο σε μεγάλες εταιρίες, όπου όλοι θα
δουλεύουν με μισθούς πείνας. Το παραπάνω, σε συνδυασμό με τη
φυγή ενός μεγάλου αριθμού μηχανικών στο εξωτερικό, αλλά και
την άρνηση επίσης μεγάλου αριθμού νέων συναδέλφων να εγγραφεί στο ΤΕΕ, καθώς και η τάση επίσης μεγάλου αριθμού να διαγραφεί από το ΤΕΕ, γίνεται σαφές και ξεκάθαρο στον καθένα μας.
ΕΙΝΑΙ επιτακτική ανάγκη να συσπειρωθούμε όλοι οι εργαζόμενοι μηχανικοί ως προς τα εξής:
• Να καταργηθεί το μπλοκάκι ως καθεστώς εργασίας.
• Αξιοπρεπώς αμειβόμενη εργασία για όλους.
• Εξασφάλιση ελάχιστου καθαρού εισοδήματος, ιατροφαρμακευτικής κάλυψης, αξιοπρεπούς σύνταξης και στέγης για όλους.
• Πλήρη εργασιακά δικαιώματα για όλους όσους εργάζονται με μισθωτή
σχέση – Συλλογικές συμβάσεις – Κατάργηση όλων των “ελαστικών” εργασιακών σχέσεων και πλήρη επαναφορά των εργοδοτικών υποχρεώσεων.
• Θέσπιση ανώτατου ποσοστιαίου ορίου στη συνολική εισφοροδοτική υποχρέωση (φορολογική, ασφαλιστική ή άλλη αθροιστικά) για τα εργατικά εισοδήματα, με μηδενική υποχρέωση για τα χαμηλά εισοδήματα και τους
άνεργους.
• Χρηματοδότηση του συγκεκριμένου προγράμματος με απαλλοτρίωση των
κεφαλαίων που αποσπάστηκαν από την κοινωνία με τα μνημονιακά μέτρα
και αποδόθηκαν σε τράπεζες και άλλους οργανισμούς εξυπηρέτησης του
ιδιωτικού και του χρηματοπιστωτικού τομέα. Επίσης με εισφοροδότηση
από εργοδοσία, ποσοστά εργολαβιών, ψηλή φορολόγηση μεγάλων κερδών.
• Άμεση άρση όλων των μέτρων αναγκαστικής είσπραξης σε βάρος άνεργων, υποαπασχολούμενων και εργαζόμενων συναδέλφων. Αναγνώριση
της κατάστασης ανεργίας και πρόβλεψη σχετικού επιδόματος.
• Διαγραφή υποχρεώσεων που έχουν χρεωθεί ή καταβάλλει άδικα άνεργοι,
υποαπασχολούμενοι και εργαζόμενοι συνάδελφοι. Σε ό,τι αφορά στα αδίκως καταβληθέντα αναγνώρισή τους ως τέτοιων, ώστε να δρομολογηθεί η
επιστροφή ή ο συμψηφισμός τους με άλλες υποχρεώσεις.
• Άμεση άρση της -μέσω απαίτησης ασφαλιστικής ενημερότητας- απαγόρευσης άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας εργαζόμενων, υποαπασχολούμενων και άνεργων οφειλετών.
• Άμεση άρση της κακόβουλης και προσχηματικής “ασφάλισης ιδιότητας”
που μεταφράζεται σε εκβιασμό άνεργων και υποαπασχολούμενων συναδέλφων να εγκαταλείψουν το επάγγελμα υπό την απειλή του “ασφαλιστικού” χρέους.
• Επαναφορά των πόρων, που με διάφορους τρόπους (PSI, Τράπεζα Αττικής) έχουν αποσπαστεί από το ασφαλιστικό μας ταμείο, στον αρχικό τους
προορισμό δηλαδή τη χρηματοδότηση της κοινωνικής ασφάλισης και των
συντάξεων – Δημοσιοποίηση των τελευταίων ισολογισμών ΤΣΜΕΔΕ, καθώς και των αποφάσεων για τη συμμετοχή του ταμείου στην Τράπεζα Αττικής, εντοπισμό ευθυνών και τιμωρία ενόχων σχετικά με την απαλλοτρίωση
των αποθεματικών.
• Κατάργηση της υποκρυπτόμενης εξαρτημένης σχέσης εργασίας των μηχανικών με ΔΠΥ. Κανονικές προσλήψεις από τους εργοδότες με πλήρη
εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα για όλους τους εργαζόμενους σε
κάθε χώρο εργασίας, γραφείο ή εργοτάξιο, χωρίς καμία μείωση των αποδοχών τους. Οι εργοδότες να πληρώσουν τις ασφαλιστικές εισφορές που
οφείλουν και να αναλάβουν πλήρως το κόστος της ασφάλισης των εργαζομένων σε αυτούς.

