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Από την
Επιτροπή Δελτίου
Ιούλιος ήδη.
Ο καύσωνας βασανιστικός ιδίως για όσους από μας δουλεύουμε ύπαιθρο.

Οι εξελίξεις καταιγιστικές και αυτό το δίμηνο.
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Το επαγγελματικό περιβάλλον γίνεται όλο και πιο σφιχτό.
Τα επαγγελματικά στον αέρα με την επιτροπή να προσπαθεί να κάνει τους πάντες τοπογράφους.
Ο σύλλογος να τρέχει σε όλες τις εκδηλώσεις και να
καταθέτει την άποψή του. Να παρεμβαίνει όπου χρειάζεται με
παραστάσεις και επιστολές και να προσπαθεί να επηρεάσει
τις εξελίξεις.
Οι δασικοί χάρτες εξελίσσονται σε δύσκολο γρίφο με

απανωτές εγκυκλίους και το σύλλογο να παρεμβαίνει συνεχώς. Πρόδηλα και ακούσια σφάλματα στην επικαιρότητα. Οι
ιδιοκτήτες να προσπαθούν με τη βοήθεια τοπογράφων και
δασολόγων να αποδείξουν ότι δεν είναι ελέφαντες και όλα να
πρέπει να τελειώσουν μέχρι 27 Ιουλίου που λήγει η προθεσμία
υποβολής αντιρρήσεων.

Ο νέος νόμος για τα αυθαίρετα να μπερδεύει τα πράγματα ακόμα πιο πολύ και ο σύλλογος να παρεμβαίνει.

Νέα θέματα προκύπτουν από την απάντηση της ΕΚΧΑ για
τα LSO25 που ζήτησε ο σύλλογος για τα μέλη του. Η ΕΚΧΑ περιμένει το στρατό και τα ελεύθερα δεδομένα παραμένουν φυλακισμένα στα συρτάρια των γραφειοκρατών.
Παράλληλα καινούργια τμήματα του συλλόγου ξεφυτρώνουν παντού με τελευταίο αυτό της Καρδίτσας. Καλώς ήρθατε
συνάδελφοι στην οικογένεια των τμημάτων του συλλόγου που
γίνεται σιγά σιγά πραγματικά Πανελλήνιος.

Το 5ο Συνέδριο του ΠΣΔΑΤΜ σε εξέλιξη. Στο επόμενο τεύχος θα ανακοινωθούν οι επιτροπές και τα προσυνεδριακά υλικά, όπως και η συγκρότηση των μόνιμων επιτροπών του συλλόγου.

Η στήλη μας των καινούργιων νομοθετημάτων άλλαξε
υπεύθυνο αλλά καταφέραμε όχι μόνο να μην ατονήσει αλλά και
να διατηρήσει την επικαιρότητα και ζωντάνια της.

Στα Επιστημονικά - Τεχνικά γίνεται πραγματικός οργασμός. Από κει που ψάχναμε για άρθρα (πριν δυο χρόνια) τώρα
έχουμε και για τα δύο επόμενα τεύχη. Η συζήτηση ανάβει γύρω
από τις νέες τεχνολογίες και τεχνικές και νέοι συνάδελφοι γράφουν όχι μόνο για σύγχρονα θέματα αλλά και για θέματα της
εποχής του Πλάτωνα.
Οι ανταποκρίσεις μας έχουν βελτιωθεί κατά πολύ. Καλύπτουμε πλέον και τον χώρο των ΑΕΙ και όλες τις εκδηλώσεις
παράλληλων φορέων όπως η HellasGIs, ενώ φιλοδοξούμε να
καλύψουμε στο μέλλον και τους συνάδελφους του εξωτερικού.

Αυτά και άλλα πολλά θα διαβάσετε στο τεύχος που κρατάτε.

Καλό καλοκαίρι!

6 ΕπισημανσΕισ

18 ΝομοθΕτικΕσ ΕξΕλιξΕισ

8 Δραστηριοτητα Συλλογου
w Συνάντηση με τον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας κ.
Σωκράτη Φάμελλο
w Επιστολή προς κ. Γ. Στασινό, Πρόεδρο ΤΕΕ: Συμμετοχή του ΠΣΔΑΤΜ στη
διαβούλευση του σχεδίου νόμου για την προστασία του δομημένου περιβάλλοντος
w Τεχνικές προδιαγραφές για την κατάρτιση νέων Δασικών Χαρτών - Επιστολή για τη δημόσια διαβούλευση. Απαραίτητη η συμμετοχή τοπογράφων στις
μελέτες
w Ενημέρωση για τα επαγγελματικά δικαιώματα του Αγρονόμου Τοπογράφου
Μηχανικού
w Διημερίδα 23 & 24 Ιουνίου 2017: Ο ΑΤΜ στην εκτίμηση, αξιοποίηση και
διαχείριση της ακίνητης περιουσίας

15 Δραστηριοτητα πΕριφΕρΕιακων τμηματων & συλλογων
w Ημερίδα 19 Μαΐου 2017 στα Χανιά: Δασικοί χάρτες - «νομοθετικό πλαίσιο,
προβλήματα και προτάσεις αντιμετώπισης»
w Ίδρυση Τοπικού Τμηματος του ΠΣΔΑΤΜ στον Νομό Καρδίτσας
w ΤΕΕ - ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: Νόμιμη σύνταξη τοπογραφικών
διαγραμμάτων

17 νΕα

απο τον

κλαΔο

w H ΓΥΣ ξανασαρώνει τις ήδη σαρωμένες φωτογραφίες του 1945
w Διάθεση LSO25: Η ΕΚΧΑ περιμένει το ΥΠΕΘΑ
w Ημερίδα ΕΛ.Ι.Ε. 10 Ιουνίου 2017: Δασική Νομοθεσία - Δασικοί Χάρτες
w POS και... Πώς: Εφαρμογή freepost
w Ευρωπαϊκός διαγωνισμός της CLGE για νέους ΑΤΜ
w HellasGIs – Ενημερωτικές συναντήσεις

w Νέα νομοθετήματα που άπτονται του ενδιαφέροντος του ΑΤΜ

22 ΑποψΕισ
w Η εγγραφή των δικαιωμάτων του δημοσίου στο Εθνικό Κτηματολόγιο - δασικοί χάρτες, του Νικόλαου Ζαχαριά, ΑΤΜ

23 απο

τον

Χωρο

των

α.Ε.ι.

w Απονομή των Διπλωμάτων του έτους 2016 και Απονομή Βραβείων στους
αριστεύσαντες της Σχολής ΑΤΜ.
w Απονομή των Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης του έτους 2016 και
των Διδακτορικών Διπλωμάτων του έτους 2015 της ΣΑΤΜ.
w 100 χρόνια από την ίδρυση της Σχολής ΑΤΜ του ΕΜΠ
w 180 χρόνια από την ίδρυση του ΕΜΠ

25 Επιστημονικα - τΕΧνικα θΕματα
w Νέα Μορφή Πρόσβασης σε Ανοικτά & Ελεύθερα Δορυφορικά Δεδομένα,
Έλενα Αθανασοπούλου, ΑΤΜ, Αλεξάνδρα Λέλλη, ΑΤΜ
w More, Better, Faster – δορυφορικά δεδομένα και υπηρεσίες για τα έργα του
Αγρονόμου & Τοπογράφου Μηχανικού, Βάνα Γιαβή, Μηχανικός Ορυκτών
Πόρων
w Η ακρίβεια του ΕΓΣΑ87: Μία τεχνική προσέγγιση (χωρίς εξισώσεις...), Δημήτρης Aμπατζίδης, ΑΤΜ, Νίκος Δεμιρτζόγλου, ΑΤΜ, Χαράλαμπος Παράσχου, ΑΤΜ

34 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

επισημάνσεις
Λίγο πριν ξεκινήσει μία από τις πιο ευχάριστες περιόδους του έτους για όλους, αυτή
των καλοκαιρινών διακοπών, οι άνθρωποι του συλλόγου (το Διοικητικό συμβούλιο, οι
τοπικοί και περιφερειακοί σύλλογοι, η γραμματεία, οι εκπρόσωποί του σε διάφορες
επιτροπές, κλπ) οφείλουμε να παραμείνουμε σε εγρήγορση και να περάσουμε ένα όχι
και τόσο ήρεμο καλοκαίρι.
Οι λόγοι είναι πολλοί και σχετίζονται με τα ζητήματα που φαίνεται να οριστικοποιούνται μέσα στο καλοκαίρι.
Μερικά παραδείγματα είναι τα παρακάτω νομοθετήματα που αφορούν τις χρήσεις γης,
το δομημένο περιβάλλον (αυθαίρετα, αδειοδοτήσεις, μεταφορά συντελεστή δόμησης,
κλπ), τα νέα μητρώα μελετητών και εργοληπτών, οι νέες τεχνικές προδιαγραφές παραδοτέων μελετών, η νέα προκήρυξη σύνταξης δασικών χαρτών, η αλλαγή του φορέα
σύνταξης του Εθνικού Κτηματολογίου και βέβαια η έκδοση των προεδρικών διαταγμάτων για τη ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού (επαγγελματικά δικαιώματα των
ειδικοτήτων).
Εύκολα μπορεί να διαπιστώσει κανείς ότι όλα αυτά τα νομοθετήματα αφορούν το
σύνολο των πεδίων ενασχόλησης τους επαγγέλματός μας.
Εύκολα επίσης μπορεί να αναρωτηθεί κανείς πώς μπορούν να λυθούν τέτοια σημαντικά ζητήματα σε ένα τόσο σύντομο χρονικό διάστημα.
Η απάντηση θα ήταν αυτονόητη αν σε όλα τα παραπάνω συμμετείχαν οι αρμόδιοι
επιστημονικοί φορείς.
Δυστυχώς, ο ίδιος έχω διαπιστώσει ότι αυτή η κυβέρνηση έχει επιλέξει να μην συνομιλεί με τους επιστημονικούς φορείς. Τις λίγες φορές που το κάνει είναι μόνο για τυπικούς λόγους.
Για τον παραπάνω λόγο, όσοι σε καθημερινή βάση παρακολουθούμε τις αλλαγές που
συζητιούνται, είμαστε βαθιά ανήσυχοι για το τι θα γίνει όταν εφαρμοστούν όλα αυτά.
Αν ποτέ εφαρμοστούν. Δεν είναι λογικό να αλλάζει ριζικά όλο το θεσμικό πλαίσιο που
αφορά τον τεχνικό κόσμο, χωρίς τη συμμετοχή του, σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα και
με μια περίεργη ελαφρότητα.
Η καλοκαιρινή περίοδος που έρχεται ελπίζω να μας δώσει την απαραίτητη αισιοδοξία
και ελπίδα που χρειαζόμαστε όλοι!
Καλές διακοπές και καλή ξεκούραση!

Μιχάλης Καλογιαννάκης
Πρόεδρος ΠΣΔΑΤΜ
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Δραστηριότητα Συλλόγου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Για τη συνάντηση με τον Αναπληρωτή Υπουργό
Περιβάλλοντος και Ενέργειας
κ. Σωκράτη Φάμελλο

παράλληλη και πολεοδομική εξέταση των περιοχών αυτών.

• Την παραγωγή ορθοφωτοχαρτών για την περίοδο 1960 ώστε να χρησιμοποιηθούν από τις Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων.

• Τη μέριμνα ώστε τα πρόδηλα σφάλματα να μπορούν να διορθωθούν
και μετά την κύρωση των δασικών χαρτών, αλλά και τον σαφή ορισμό των αποκλίσεων ώστε να θεωρηθεί πρόδηλο σφάλμα.
• Το ζήτημα της παράτασης των αντιρρήσεων και λόγω του ότι δεν
προλαβαίνουν οι υπηρεσίες να ανταποκριθούν στα αιτήματα των πολιτών σε αυτό το ασφυκτικό διάστημα (π.χ. χορήγηση αεροφωτογραφιών και πιστοποιητικών εποικισμών)
• Την ανάγκη ώστε επιτέλους το Κτηματολόγιο να γίνει πολυδύναμο
εργαλείο που θα περιλαμβάνει όλη τη χωρική πληροφορία που διαθέτει η χώρα μας.

Πέραν των παραπάνω ζητημάτων η Διοίκηση του ΠΣΔΑΤΜ επεσήμανε
τον αποκλεισμό της ειδικότητάς μας από τις τάξεις Β’ και Γ’ των Ενεργειακών Επιθεωρητών και τους ενεργειακούς ελέγχους και αναλύσαμε την
ανάγκη της άμεσης λύσης, πριν την έναρξη του νέου προγράμματος «Εξ’
οικονομώ». Ο αν. Υπουργός δεσμεύτηκε ότι θα διερευνήσει άμεσα και θα
επιδιώξει τη λύση του ζητήματος.
Από αριστερά: κ. Τουρλάκης (Γενικός Γραμματέας ΠΣΔΑΤΜ),
κ. Καλογιαννάκης (Πρόεδρος ΠΣΔΑΤΜ),
κ. Φάμελλος (Αν. Υπουργός Περιβάλλοντος & Ενέργειας), κ. Μπάκης
(Διευθυντής Γραφείου Αν. Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας)

Την Τρίτη 23 Μαΐου 2017 η Διοίκηση του ΠΣΔΑΤΜ συναντήθηκε με τον
Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σωκράτη Φάμελλο.
Κατά τη συνάντηση τέθηκαν τα θέματα της σύνταξης και των αντιρρήσεων των δασικών χαρτών, του αποκλεισμού της ειδικότητας από τις
τάξεις Β’ και Γ’ των Ενεργειακών Επιθεωρητών για κτίρια και κτιριακές
μονάδες και τους ενεργειακούς ελέγχους υψηλής ποιότητας, καθώς και
τη μη συμμετοχή μελετητικών γραφείων κατηγορίας 16 (Μελέτες Τοπογραφίας) στην ανάθεση μελέτης χάραξης των ορειβατικών μονοπατιών
(ΦΕΚ 206/2017).
Συγκεκριμένα στον κ. Φάμελλο θέσαμε υπόψιν του αναλυτικά τις 16 προτάσεις που έχει καταθέσει ο ΠΣΔΑΤΜ στον δημόσιο διάλογο για το έργο
των δασικών χαρτών και δόθηκε έμφαση:
• Τη συμμετοχή των Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών σε όλες
τις φάσεις του έργου, δηλαδή τη συμμετοχή στη σύνταξη των δασικών χαρτών για τις περιοχές όπου αναμένεται να προκηρυχθούν
νέες μελέτες, την υποχρεωτική συμμετοχή της ειδικότητάς μας στις
Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων, τη συμμετοχή σε ενδεχόμενη ενίσχυση των ΣΥΑΔΧ και τη θεσμοθέτηση διαπιστευμένου μηχανικού για
τα πρόδηλα σφάλματα των δασικών χαρτών. Το παραπάνω αίτημα
τεκμηριώθηκε από τη χωρική διάσταση την οποία έχουν οι δασικοί
χάρτες και οι πράξεις της διοίκησης που πρέπει να ενσωματωθούν.
• Τη συνδρομή του στο αίτημά μας για τη διάθεση των γεωχωρικών
δεδομένων από την ΕΚΧΑ ΑΕ (ψηφιακών ορθοεικόνων LSO 25 και
αεροφωτογραφίες / ορθοφωτοχάρτες 1945). Γενικότερα τέθηκε το
ζήτημα του Ν.3882/2010 (ΕΥΓΕΠ) και η ύπαρξη δυνατότητας διάθεσης των θεσμικών γραμμών από την εφαρμογή της ΕΚΧΑ Α.Ε.
• Το ζήτημα της υποχρεωτικής συνεργασίας των μελετών του Κτηματολογίου και των Δασικών Χαρτών, ώστε να μην υπάρξει ασυμβατότητα ορίων οικισμών, αναδασμών κλπ.
• Την ανάγκη για τη θεσμοθέτηση του πρότυπου εξαρτημένου τοπογραφικού διαγράμματος που κατατίθεται στα κατά τόπους δασαρχεία
και υπήρξε η δέσμευση έκδοσης εγκυκλίου για το τι πρέπει να περιέχεται σε αυτό.
• Την ανάγκη θεσμοθέτησης νέας δήλωση μηχανικού στο εξαρτημένο
τοπογραφικό διάγραμμα που θα αφορά τον δασικό χαρακτήρα ή μη
στις περιοχές όπου έχει κυρωθεί ο δασικός χάρτης.
• Το ζήτημα των οικιστικών πυκνώσεων, στο οποίο τέθηκε η ανάγκη
για τη θεσμοθέτηση διαδικασίας εξέτασής τους (ακόμα και των ορίων
τους) και όχι «αιώνιας» εξαίρεσης. Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να γίνει
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Η συνάντηση με τον κ. Φάμελλο έγινε σε πολύ καλό κλίμα και αυτό μας
οδηγεί να αναμένουμε τη θετική ανταπόκρισή του στα ζητήματα που
θέσαμε. Ήταν μια εξαίρεση για την αντιμετώπιση που έχουν οι θεσμικοί
φορείς από άλλους Υπουργούς.
Αναδείχθηκε ο ρόλος που μπορεί να έχουν οι επιστημονικοί φορείς, όπως
ο ΠΣΔΑΤΜ, όταν η διοίκηση του κράτους είναι ενημερωμένη και διαθέτει
ευήκοα ώτα στα ζητήματα που αναδεικνύει ο τεχνικός κόσμος.
Τον ρόλο αυτό θα συνεχίσουμε υπεύθυνα να επιτελούμε και ευελπιστούμε στη στενή συνεργασία.

∆ασικοί χάρτες: Παράταση έως τις 27 Ιουλίου
Παράταση έως τις 27 Ιουλίου για την υποβολή αντιρρήσεων, αιτήσεων πρόδηλων σφαλμάτων και αιτήσεων εξαγοράς ή έγκρισης επέμβασης στους δασικούς χάρτες δόθηκε
από το υπουργείο Περιβάλλοντος. Η παράταση δόθηκε γιατί
όπως αποδείχτηκε ελάχιστοι ιδιοκτήτες πρόλαβαν να κάνουν
αντίρρηση μέσα στην προηγούμενη προθεσμία.

Επιστολή έστειλε ο σύλλογος με παρουσίαση των θέσεών του για το δομημένο περιβάλλον στα πλαίσια της
διαβούλευσης του σχεδίου νόμου για το θέμα αυτό. Στην επιστολή τονίζεται ότι το νομοσχέδιο αυτό οφείλει να μεριμνήσει για τον
περιορισμό της εκτός σχεδίου δόμησης, την ολοκλήρωση
του χωρικού σχεδιασμού και την αποτροπή της επέκτασης
της αυθαίρετης δόμησης με αποτελεσματικούς ελεγκτικούς
μηχανισμούς, ώστε κάποια στιγμή να εκλείψει το φαινόμενο αυτό.

Συμμετοχή του ΠΣΔΑΤΜ στη διαβούλευση
του σχεδίου νόμου για την προστασία του
δομημένου περιβάλλοντος
Αγαπητέ Κύριε Πρόεδρε,
σου στέλνουμε αρχικά το σκεπτικό της επιστολής που είχαμε στείλει
στον τότε Αναπληρωτή Υπουργό κ. Τσιρώνη και το οποίο παραμένει το ίδιο
για το ζήτημα του νέου σχεδίου νόμου.
«Αγαπητέ Κύριε Υπουργέ,
στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης του σχεδίου νόμου «Νόμος για τον
έλεγχο και την προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος» ο σύλλογός μας συμμε-
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τέχει με αίσθημα ευθύνης απέναντι στο κοινό συμφέρον, καταθέτοντας τις απόψεις
του δια της παρούσης επιστολής.
Κατά την άποψή μας το νομοσχέδιο αυτό οφείλει να μεριμνήσει για τον περιορισμό της εκτός σχεδίου δόμησης, την ολοκλήρωση του χωρικού σχεδιασμού και
την αποτροπή της επέκτασης της αυθαίρετης δόμησης με αποτελεσματικούς ελεγκτικούς μηχανισμούς, ώστε κάποια στιγμή να εκλείψει το φαινόμενο αυτό. Το νομοσχέδιο αυτό οφείλει ακόμα να δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες ώστε να
λειτουργήσουν επιτέλους εργαλεία ανάπτυξης που και παλαιότερα έχουν νομοθετηθεί όπως η ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου, η ηλεκτρονική έκδοση οικοδομικών
αδειών, η μεταφορά συντελεστή δόμησης, αλλά και η αποτελεσματική διαχείριση
του συνόλου της γεωχωρικής πληροφορίας.
Δυστυχώς όταν το νομοσχέδιο αυτό γίνει νόμος θα είναι ο πέμπτος νόμος για την τακτοποίηση αυθαιρέτων τα τελευταία 7 χρόνια (3775/2009,
3843/2010, 4014/2011 και 4178/2013). Αν προσθέσουμε και τις υπουργικές
αποφάσεις και τις εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί για τους παραπάνω νόμους εύκολα θα μπορούσαμε να μιλάμε για ένα τεράστιο νομοθετικό έργο που δεν έχει
οδηγήσει πουθενά. Δυστυχώς το ζήτημα της τακτοποίησης των αυθαιρέτων κάλλιστα θα μπορούσε να συγκριθεί με τις συνεχείς αλλαγές στο σύστημα εισαγωγής
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Δυστυχώς όταν το νομοσχέδιο αυτό γίνει νόμος θα σταλεί το μήνυμα ότι κάθε
νέος νόμος που αφορά τα αυθαίρετα είναι οριζόντια πιο ευνοϊκός από τον προηγούμενο, και συνεπώς πιο άδικος για όσους έχουν ενταχθεί σε παλαιότερες ρυθμίσεις. Πιστεύουμε ότι αυτό είναι ένα ακόμα λάθος μήνυμα που στέλνεται προς
τους πολίτες και οδηγεί στη συνέχιση της αυθαίρετης δόμησης, έστω και με
μικρότερης κλίμακας παραβάσεις.
Δυστυχώς όταν το νομοσχέδιο αυτό γίνει νόμος θα απαιτηθεί η έκδοση τουλάχιστον 70 Υπουργικών Αποφάσεων και αρκετών εγκύκλιων ώστε να εφαρμοστεί
πλήρως. Πολλές από τις Υπουργικές Αποφάσεις και τις εγκυκλίους αυτές έχουν
ήδη εκδοθεί για τον Ν.4178/2013.
Δυστυχώς όταν το νομοσχέδιο αυτό γίνει νόμος θα περάσει και αυτός από τον
έλεγχο νομιμότητας του Συμβούλιου της Επικρατείας με άγνωστο αποτέλεσμα.
Για τους παραπάνω λόγους, η άποψή μας είναι ότι δεν πρέπει να καταργηθεί ο
Ν.4178/2013, αλλά να αντικατασταθούν επιμέρους κάποια άρθρα του.»
Όσον αφορά το τελικό σχέδιο νόμου, όπως έχει διαμορφωθεί και έχει
υποβληθεί στην Κεντρική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή (ΚΕ.Ν.Ε.) της
Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης, έχουμε να επισημάνουμε τουλάχιστον τα παρακάτω. Το μικρό διάστημα που μας δόθηκε για να κάνουμε
παρατηρήσεις δεν επαρκούσε για λεπτομερέστερη ανάλυση.
1. Άρ.7 παρ.5 «Σε όλες τις νησιωτικές περιοχές, αρμοδιότητας του
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής, πέραν των ανωτέρω διατάξεων, είναι αρμόδια για την έγκριση,
επί των αρχιτεκτονικών μελετών για κάθε οικοδομική εργασία, για την
οποία απαιτείται έκδοση οικοδομικής αδείας σύμφωνα με την παρ. 1
του άρθρου 4 του Ν.4067/2012 (Α’79), σε ακίνητα κείμενα εκτός ορίων
οικισμού ή σε οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων». Τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής ήδη γνωμοδοτούν για τους παραδοσιακούς οικισμούς, κλπ.
Τα ακίνητα που αναφέρουν είναι σχεδόν για κάθε άδεια που εκδίδεται
σε μικρά νησιά, αλλά και τα μεγαλύτερα πέραν των πόλεων. Τεράστιος
όγκος. Γιατί να μην γίνεται το ίδιο και στους ορεινούς όγκους;
2. Αρ. 8 και 12 Άρ.8 παρ.1.δ.: «Τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής είναι πενταμελή, και αποτελούνται από: …δ. έναν πολιτικό μηχανικό από τον Σύλλογο Πολιτικών Μηχανικών, με τον αναπληρωτή του.» Σε περίπτωση που
τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής δεν παρέχουν μόνο σύμφωνη γνώμη επί
των αρχιτεκτονικών μελετών και συμμετέχει και Πολιτικός Μηχανικός,
αλλά και γενικότερα για την οικοδομική άδεια θα πρέπει να συμμετέχει
και Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός. Ομοίως στα Περιφερειακά ΣΑ
(άρ.12) και ΚΕΣΑ (αρ.15).
3. Αρ. 17, 18, 20 και 22 Υπάρχει η λαθεμένη αναφορά τοπογράφος μηχανικός που πρέπει να αντικατασταθεί από την ορθή που είναι Αγρονόμος
Τοπογράφος Μηχανικός.
4. Αρ. 30 Δεν απαιτείται οικοδομική άδεια ή έγκριση εργασιών μικρής
κλίμακας για εργασίες που απαιτείται συναίνεση συνιδιοκτητών.
5. Αρ. 32 παρ.ε και στ εε Πρέπει να προστεθεί και Αγρονόμος Τοπογράφος
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Μηχανικός διότι μπορεί να εξετάσει ζητήματα καταπατήσεων, απαλλοτριώσεων, κλπ.
6. Αρ. 34 παρ.2 Ο τρόπος ηλεκτρονικής διασύνδεσης των υπηρεσιών μέσω
ενιαίας πλατφόρμας επικοινωνίας προτείνεται να είναι μέσω του ΚΑΕΚ.
7. Αρ. 35 παρ.1 «Η διαδικασία προέγκρισης για ην έκδοση οικοδομικής
άδειας είναι προαιρετική»
8. Αρ. 38 παρ.1 «Ο έλεγχος των στοιχείων της οικοδομικής άδειας, όπου
απαιτείται, διενεργείται από εξουσιοδοτημένους, από τον Προϊστάμενο
της ΥΔΟΜ υπαλλήλους μηχανικούς Π.Ε. ή Τ.Ε.» προτείνεται να αλλάξει
ως εξής: «Ο έλεγχος των στοιχείων της οικοδομικής άδειας, όπου απαιτείται, διενεργείται από εξουσιοδοτημένους, από τον Προϊστάμενο της ΥΔΟΜ
υπαλλήλους μηχανικούς Α.Ε.Ι. από ειδικότητα που έχει το δικαίωμα να συντάξει την ανάλογη μελέτη και μόνο σε περίπτωση έλλειψης των παραπάνω, από άλλες ειδικότητες και μόνο σε περίπτωση έλλειψης των παραπάνω
από πτυχιούχους μηχανικούς τεχνολογικής εκπαίδευσης.» Μόνο με αυτό
τον τρόπο θα γίνει καλύτερη κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ των υπαλλήλων των υπηρεσιών, θα επιτευχθεί καλύτερος ποιοτικός έλεγχος των
μελετών που κατατίθενται και θα προστατευθεί με αποτελεσματικότερο
τρόπο το δημόσιο συμφέρον.
9. Αρ. 38 παρ.2γ Δεν απαιτείται για την κατηγορία 3 («αυτόματη» αδειοδότηση) τοπογραφικό διάγραμμα και διάγραμμα δόμησης. Είναι απαράδεκτο διότι αφορά σύμφωνα με το αρ. 36 παρ. γ ανέγερση κτιρίου έως
2000τμ με χρήση κατοικίας προσθήκη δόμησης σε υφιστάμενο κτίριο,
κλπ. Σύμφωνα με την παράγραφο αυτή «εκδίδονται αυτόματα μετά, από
την ηλεκτρονική υποβολή του φακέλου με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, και τις αναγκαίες μελέτες που προβλέπονται στο άρθρο 40», δηλαδή χωρίς εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα και διάγραμμα δόμησης.
Και οι δύο αυτές παράγραφοι οδηγούν σε νέα γενιά αυθαιρέτων, ενώ
εξυπηρετούν τις καταπατήσεις δημόσιων και ιδιωτικών εκτάσεων (δάση,
αιγιαλοί και παραλίες, όμορες ιδιοκτησίες, κοινόχρηστοι χώροι, κλπ).
10. Αρ. 39 παρ.1α Όσον αφορά τα περιεχόμενα του τοπογραφικού διαγράμματος για την έκδοση της άδειας δόμησης πρέπει επιπλέον να περιέχει:
1. Εμβαδό και διαστάσεις
2. ΚΑΕΚ
3. Οικοδομικές και ρυμοτομικές γραμμές
4. Απόσπασμα ρυμοτομικού σχεδίου
5. Κλίμακας 1:100 ή 1:200 ή 1:500
6. Ποια όργανα χρησιμοποιήθηκαν (κωδικό και serial number)
7. Ποια μέθοδος χρησιμοποιήθηκε για την εξάρτηση (εμπροσθοτομία, οπισθοτομία, χρήση HEPOS)
8. Δήλωση μηχανικού του Ν.651/77 και Ν.1337/83
9. Δήλωση ιδιοκτήτη του Ν.4030/2011
10. Όρους δόμησης
11. Χρήσεις γης και θεσμικές γραμμές
12. Να ορίζεται σε ποια περιοχή μπορεί να δομηθεί το ακίνητο
11. Αρ. 39 παρ.1β όσον αφορά την αποδεκτή απόκλιση θα πρέπει να είναι
τουλάχιστον 2% για τα εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου ή εντός
ορίων οικισμού και 5% για τα εκτός.
12. Αρ. 49 παρ.4 Πρέπει να προστεθεί τοπογραφικές μελέτες ή τοπογραφικό διάγραμμα από αρμόδιο Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό.
13. Αρ. 54 παρ.1 «Για όλα τα κτίρια τηρείται υποχρεωτικά η «Ταυτότητα
Κτιρίου», η οποία περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:…» πρέπει να περιλαμβάνει εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα όπου θα επισημαίνονται οι συντεταγμένες των κορυφών του κτιρίου καθώς και το υψόμετρό τους, το
ΚΑΕΚ, το Κτηματολογικό διάγραμμα, τον κανονισμό της πολυκατοικίας,
τη σύσταση οριζόντιων ιδιοκτησιών και τα σχέδιά τους.
14. Αρ. 64 Πρέπει να προστεθούν οι θεσμικές γραμμές (δασικοί χάρτες,
αιγιαλός και παραλία, αρχαιολογικοί χώροι, κλπ), καθώς και η ιδιοκτησία
κάθε δήμου. Όλα αυτά πρέπει να έχουν ως υπόβαθρο αυτό του Εθνικού
Κτηματολογίου.
15. Αρ. 82 παρ.2 Σωστά στο νομοσχέδιο προβλέπει ότι απαιτείται βεβαίωση μηχανικού σε κάθε μίσθωση, πρέπει όμως να προστεθεί και κάθε
χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας κάθε είδους επαγγελματικής
δραστηριότητας και επαγγελματικής εγκατάστασης. Κάθε πολίτης που

αντίστοιχες αρμοδιότητες, σε συνεργασία με το ΤΕΕ, να διαχειριστούν με
αξιοπιστία όλη αυτή την πληροφορία. Η ψηφιακή πλατφόρμα που αναφέρεται στο αρ.66 πρέπει να έχει ως υπόβαθρο αυτό της ΕΚΧΑ ΑΕ και να
εμπλουτιστεί με το ηλεκτρονικό μητρώο της ταυτότητας κτιρίου, τους
ψηφιακούς χάρτες που θα παραχθούν, τις θεσμικές γραμμές, τις χρήσεις
γης, τις πράξεις εφαρμογής, τους αναδασμούς και καθετί που φέρει γεωχωρική πληροφορία. Επιπλέον η ηλεκτρονική διασύνδεση της ταυτότητας
κτιρίου με την πλατφόρμα αυτή πρέπει να γίνει με τη χρήση του ΚΑΕΚ
ώστε να το κάθε ακίνητο να συνδέεται με κάθε πληροφορία που το
αφορά με το «ΑΦΜ» του που είναι το ΚΑΕΚ του. Με τον τρόπο αυτό
ο κάθε πολίτης θα μπορεί πολύ γρήγορα να γνωρίζει οτιδήποτε αφορά το
ακίνητό του. Επιπροσθέτως στο Παρατηρητήριο Δομημένου Περιβάλλοντος πρέπει να δημιουργηθεί ειδική διεύθυνση Τηλεπισκόπησης και Φωτογραμμετρίας ώστε να γίνεται έλεγχος των αυθαίρετων και να οριοθετούνται άμεσα οι αναδασωτέες περιοχές ή άλλα περιβαλλοντικά «εγκλήματα».
19. Αρ.96 Κατηγορία 1 και 2 στα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να
προστεθεί και εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα ώστε να γνωρίζουμε
τη θέση των αυθαιρεσιών, τις αποστάσεις από τα όρια, κλπ.
20. Αρ.98 Το ζήτημα με τα εξ’ αδιαιρέτου μπορεί να αντιμετωπιστεί
οριστικά μόνο με ολοκληρωμένη κτηματογράφηση και την πολεοδόμηση.
Ομοίως πρέπει να γίνουν και αλλαγές στο αστικό δίκαιο που αφορούν τους
κοινόχρηστους χώρους και να οριστούν ανοχές/αποκλίσεις των εμβαδών
των ιδιοκτησιών.
21. Αρ. 98 παρ.γ Θα πρέπει να περιλαμβάνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα.
22. Αρ. 99 Θα πρέπει τα σχέδια που αναρτώνται να παίρνουν τον μοναδικό ηλεκτρονικό κωδικό της δήλωσης. Κατά την υπαγωγή αυθαιρέτων
κατασκευών ή αλλαγών χρήσεων τα στοιχεία των μελετών που κατατίθενται στο ηλεκτρονικό σύστημα είναι σε μορφή μη επεξεργάσιμη. Η
γνώμη μας είναι ότι θα πρέπει να αναρτώνται και επεξεργάσιμα στοιχεία,
όπως για παράδειγμα το περίγραμμα του ακινήτου και οι συντεταγμένες
τους σε διανυσματική μορφή (αρχεία .dxf). Με τον τρόπο αυτό θα υπάρχουν τα βασικά στοιχεία των μελετών που κατατίθεται σε μορφή όπου ο
μελλοντικός μελετητής θα μπορεί να τα χρησιμοποιήσει σε ενδεχόμενες
πράξεις εφαρμογής, ενώ το Παρατηρητήριο Δομημένου Περιβάλλοντος θα
έχει στη διάθεσή του δεδομένα που θα μπορεί να διαχειριστεί με καλύτερο τρόπο. Αντίστοιχο ηλεκτρονικό σύστημα έχει πιλοτικά λειτουργήσει η
ΕΚΧΑ Α.Ε. για τα τοπογραφικά διαγράμματα που θα επισυνάπτονται στις
δικαιοπραξίες. Νομίζουμε ότι κάλλιστα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στις
υπαγωγές του νόμου αυτού ή παλαιοτέρων.
23. Αρ. 99 παρ.στ.αα4 Η διατύπωση είναι λάθος και πρέπει να διορθωθεί.
24. Αρ. 99 παρ.η Είναι υπερβολικό να απαιτείται μελέτη στατικής επάρκειας στα κτίρια σπουδαιότητας Σ2 (συνήθη κτίρια, όπως κατοικίες). Πρέπει
να αφαιρεθεί διότι το κόστος των μελετών αυτών θα είναι πολλές φορές
μεγαλύτερο από το συνολικό κόστος υπαγωγής. Προτείνουμε στο δελτίο
δομικής τρωτότητας να επισυνάπτονται βίντεο και φωτογραφίες και σε περίπτωση που ο μηχανικός οπτικά και μόνο εντοπίζει ότι απαιτείται μελέτη
στατικής επάρκειας, να είναι υποχρεωμένος ο ιδιοκτήτης να την υποβάλλει στα διαστήματα που προβλέπονται. Έτσι θα αποφευχθούν περιπτώσεις
όπου δεν υπάρχει λόγος να γίνει μελέτη στατικής επάρκειας. Αλλιώς το
κόστος ένταξης θα ανέβει εκθετικά, ενώ θα προκαλέσει ανησυχία στους
πολίτες χωρίς λόγο. Στις περισσότερες περιπτώσεις θα απαιτηθούν ενισχύσεις, λόγω παλαιότητας και προδιαγραφών, με αποτέλεσμα το συνολικό
κόστος της ένταξης στη ρύθμιση να εκτοξευθεί. Επιπλέον το κράτος παρά
το ότι υποχρεώνει τον πολίτη να κάνει στατική μελέτη, την ενίσχυση που
θα προταθεί την κρίνει προαιρετική. Για ποιο λόγο τότε απαιτεί να
γίνουν οι στατικές μελέτες αν δεν υλοποιηθούν;
25. Αρ.114 παρ.ι α «των Ο.Τ.Α. υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος
μετά την υποβολή:
a. αίτησης,
b. τοπογραφικού διαγράμματος και
c. τεχνικής έκθεσης μηχανικού, με αναλυτική περιγραφή των αυθαιρέτων κατασκευών ή χρήσεων» θα πρέπει να προστεθούν και τα ύψη.
26. Αρ.116. παρ.3δ πρέπει να προστεθεί και Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό.
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θέλει να επενδύσει λίγα ή πολλά χρήματα πρέπει να γνωρίζει το τελικό
κόστος της επένδυσης αυτής, αλλά και το αντίστοιχο χρονοδιάγραμμα
που μπορεί να ξεκινήσει τη λειτουργία της επιχείρησής του. Ειδικότερα για
την άδεια λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, ήδη ο
μηχανικός υπογράφει αντίστοιχη δήλωση.
16. Αρ.82 παρ.1 Πρέπει να προστεθούν όλες οι δικαιοπραξίες (ακόμα και
αποδοχές κληρονομιάς ή κληροδοσίας). Κάθε ιδιοκτήτης πρέπει να γνωρίζει τι έχει στην κατοχή του, ακόμα και αν το έχει αποκτήσει από
κληρονομιά. Πρέπει να γνωρίζει αν είναι αυθαίρετο ή όχι και αν απαιτείται
να το τακτοποιεί.
17. Αρ. 83 παρ.5 Πρέπει να αφαιρεθεί. Στην παράγραφο αυτή αναφέρονται τέσσερις περιπτώσεις όπου δεν απαιτείται να συνοδεύει τη
βεβαίωση του μηχανικού το εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα. Προτείνουμε να αντικατασταθεί η παρ.2γ με την εξής διατύπωση: «Η βεβαίωση
του μηχανικού συνοδεύεται από τοπογραφικό διάγραμμα, σύμφωνα με
τις εκάστοτε ισχύουσες προδιαγραφές και τα οριζόμενα στον Ν.651/1977
(Α΄207), εξαρτημένο από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων, συνοδευόμενο από τη μεθοδολογία εξάρτησης και τις συντεταγμένες των
τριγωνομετρικών σημείων του κρατικού συστήματος συντεταγμένων,
που χρησιμοποιήθηκαν για την εξάρτηση. Σε περίπτωση που το οικόπεδο προέρχεται από πράξη εφαρμογής και διαθέτει συντεταγμένες σε
σύστημα αναφοράς διαφορετικό από το ΕΓΣΑ ‘87, θα πρέπει να αναφέρονται και οι συντεταγμένες σύμφωνα με αυτό.
Κατ’ εξαίρεση δεν απαιτείται το ως ανωτέρω τοπογραφικό διάγραμμα για
ακίνητα εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου ή εντός ορίων οικισμού
για τα οποία μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος έχει καταρτιστεί συμβολαιογραφική πράξη σύστασης οριζοντίων/καθέτων ιδιοκτησιών ή έχει
εκδοθεί οικοδομική άδεια με τοπογραφικό διάγραμμα εξαρτημένο από το
κρατικό σύστημα συντεταγμένων.»
Μόνο με αυτή την αλλαγή ο πολίτης θα γνωρίζει ακριβώς τι έχει στην
κατοχή του (το εμβαδόν, το σχήμα, τις διαστάσεις και τη σωστή θέση του
ακινήτου). Ως πολιτεία οφείλουμε να διασφαλίσουμε την περιουσία κάθε
πολίτη και να τον βοηθήσουμε να μην μπλέξει σε χρονοβόρες διαδικασίες
για να ξεκαθαρίσει την περιουσία του.
Υπάρχει σημαντικό πρόβλημα στις περιπτώσεις όπου έχει κυρωθεί η πράξη
εφαρμογής και είτε δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διάφορες πράξεις που απαιτούνται (προσκυρώσεις, κλπ) είτε πρέπει να γίνουν διορθωτικές πράξεις
στις πράξεις εφαρμογής.
Υπάρχει σημαντικό πρόβλημα με τα ακίνητα εκτός σχεδίου πόλεως όπου
πολλές φορές ο ιδιοκτήτης δεν γνωρίζει την ακριβή θέση, τις διαστάσεις
και το εμβαδόν του. Πρέπει στο κάθε συμβόλαιο να περιγράφετε επακριβώς το ακίνητο. Δεν μπορεί τα ακίνητα αυτά να μεταβιβάζονται χωρίς
σχήμα, διαστάσεις και ακριβή οριοθέτηση.
Υπάρχει ακόμα σημαντικό πρόβλημα στα ακίνητα που προέρχονται από
διανομή και αναδασμό, εξαιτίας των χαρτών και των αρχείων που τα περιγράφουν. Πολλές φορές έχουν σημαντικά λάθη είτε λόγω τις παλαιότητας των αρχείων είτε λόγω των τότε απαιτούμενων ακριβειών μέτρησης
(ξεπερασμένες πλέον μέθοδοι, διαφορετικά προβολικά συστήματα από ότι
χρησιμοποιούνται σήμερα, αρκετά μεγάλα σφάλματα).
Δεν νοείται τα ακίνητα να μην έχουν χωρική αναφορά με ακρίβεια και να
υλοποιούνται συμβολαιογραφικές πράξεις ακινήτων χωρίς να είναι γνωστή
η θέση τους και τα ακριβή όριά τους.
Ουσιαστικά οι εξαιρέσεις του άρθρου αναιρούν την όποια χωρική αναφορά των ακινήτων και κατά συνέπεια τους σκοπούς του παρόντος σχεδίου
νόμου.
18. Αρ. 85 Με αφορμή και αυτό το άρθρο θα πρέπει να συγκεντρωθεί
σε ένα σύστημα όλη η γεωχωρική πληροφορία της χώρας και όχι σε διάσπαρτα συστήματα που είναι δύσκολο να συνδεθούν μεταξύ τους. Στο
νομοσχέδιο υπάρχουν τουλάχιστον δέκα σημεία (παρ.1βv αρ.3, παρ.2
αρ.19, παρ.4 αρ.27, παρ.2 αρ.45, παρ.1 αρ.46, παρ.β & η αρ.61, παρ.α
αρ.62, αρ.66 και παρ.4 αρ.70) στα οποία αναφέρεται η διαχείριση της
γεωχωρικής πληροφορίας. Η θέση μας είναι ότι η γεωχωρική πληροφορία δεν πρέπει να διαχέεται, αλλά να είναι συγκεντρωμένη σε ένα
δημόσιο πληροφοριακό σύστημα όπου θα έχει πρόσβαση κάθε πολίτης
και δημόσια υπηρεσία. Η ΕΚΧΑ Α.Ε. έχει σημαντική τεχνογνωσία και τις
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Ιδιαίτερα το νομοσχέδιο για να αντιμετωπίσει
με αποτελεσματικό τρόπο τα θέματα που προσπαθεί να θεραπεύσει πρέπει:
1. Να ψηφιοποιηθεί όλο το αρχείο που
έχουν οι πολεοδομίες και να είναι προσβάσιμο από κάθε πολίτη και μηχανικό.
2. Να κωδικοποιηθεί η πολεοδομική νομοθεσία και η νομοθεσία που αφορά τα
αυθαίρετα.
3. Να είναι υποχρεωτική η ανάρτηση κάθε
διοικητικής πράξης που εμπεριέχει γεωχωρική πληροφορία σε ένα κεντρικό σύστημα γεωχωρικών πληροφορίων και
μόνο τότε να ισχύει, όπως ακριβώς γίνετε
με το «Διαύγεια».
4. Να επιταχυνθεί με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα για το σύνολο της χώρας ο χωρικός σχεδιασμός και να μην υπάρξει
νέα καθυστέρηση στην ολοκλήρωση
του Εθνικού Κτηματολογίου και της
κύρωσης των θεσμικών γραμμών (δασικοί χάρτες, αιγιαλός και παραλία, κλπ). Μόνο
με αυτό τον τρόπο μπορεί να αποφευχθεί
η επέκταση των αυθαιρέτων σε περιοχές
που βρίσκονται υπό ένταξη στο σχέδιο πόλεως για πολλές δεκαετίες. Για τον λόγο
αυτό πρέπει να δοθούν στοχευμένα κίνητρα στους δήμους για την ολοκλήρωσης της πολεοδόμησης. Στο πλαίσιο
αυτό πρέπει να εφαρμοστεί επιτέλους ο
Ν.4269/2014 με τις απαιτούμενες τροποποιήσεις και διορθώσεις.
5. Να μετατραπεί το Εθνικό Κτηματολόγιο
σε Πολυδύναμο Αναπτυξιακό Εργαλείο
μέσω της διαχείρισης του συνόλου της
γεωχωρικής πληροφορίας μέσα από αυτό,
καθώς και της Ταυτότητας Κτιρίου. Έτσι το
Εθνικό Κτηματολόγιο θα είναι ένα βήμα
πριν μετεξελιχθεί σε Τρισδιάστατο Εθνικό Κτηματολόγιο (3d Κτηματολόγιο). Στο
πλαίσιο αυτό πρέπει να τεθεί σε ουσιαστική εφαρμογή ο Ν.3882/2010 για
τα γεωχωρικά δεδομένα και να τεθούν
τα θεμέλια της Εθνικής Υποδομής Χωρικών
Πληροφοριών.
6. Τέλος, η πολιτεία οφείλει να υλοποιήσει πολιτικές παρεμβάσεις για την κοινωνική
αντιμετώπιση των αυθαίρετων και την
ανακούφιση των προβλημάτων στις οικιστικές συγκεντρώσεις εντός και εκτός σχεδίου. Πρέπει, μέσω του Πράσινου Ταμείου,
να γίνουν άμεσες στοχευμένες παρεμβάσεις
σε αυτές τις περιοχές σε όλη την επικράτεια.
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων
Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών
συμμετέχει στη διαβούλευση με αίσθημα
ευθύνης απέναντι στο δημόσιο συμφέρον
και με σκοπό να διασφαλίσει την ποιότητα ζωής των πολιτών αυτής της χώρας. Ο
Σύλλογός μας οφείλει να συνδράμει με τις
δυνάμεις του στη δημιουργία των κατάλληλων εργαλείων που θα συμβάλουν στην
πολυπόθητη παραγωγική ανασυγκρότηση
της χώρας με όρους ισόρροπης και δίκαιης
ανάπτυξης σεβόμενη το περιβάλλον.
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Παρέμβαση έκανε ο σύλλογος στη δημόσια διαβούλευση για τις «Τεχνικές προδιαγραφές για την κατάρτιση νέων Δασικών Χαρτών», με επιστολή που απηύθυνε στον
αναπληρωτή υπουργό Περιβάλλοντος και ενέργειας Σ. Φάμελλο. Στην επιστολή εντοπίζονται όλα τα σημεία των νέων μελετών που εμπεριέχεται τοπογραφικό αντικείμενο. «Η γνώμη
μας είναι ότι το έργο αυτό πρέπει να συνταχθεί από μικτές ομάδες Αγρονόμων Τοπογράφων
Μηχανικών και Δασολόγων» τονίζεται χαρακτηριστικά στην παρακάτω επιστολή.

Τεχνικές προδιαγραφές για την κατάρτιση νέων Δασικών
Χαρτών - Επιστολή για τη δημόσια διαβούλευση.
Απαραίτητη η συμμετοχή τοπογράφων στις μελέτες
Αγαπητέ Κύριε Υπουργέ,
ο Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών στα πλαίσια της δημόσιας
διαβούλευσης του σχεδίου «Τεχνικών Προδιαγραφών για την κατάρτιση των νέων Δασικών Χαρτών» θα
ήθελε να επισημάνει ότι η κατάρτιση των δασικών χαρτών όπως περιγράφεται μέσω του παραπάνω σχεδίου
αφορά εργασίες που αποτελούν Μελέτες Τοπογραφίας.
Ενδεικτικά σας αναφέρουμε τα παρακάτω σημεία:
1. Προσάρτημα ΙΙ. Η προσαρμογή των κτηματικών χαρτών που συντάχθηκαν βάσει του Ν.248/1976
απαιτεί ψηφιοποίηση στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς (ΕΓΣΑ ’87) από τις αδιάσταλτες επιφάνειες (ΙΙ1.). Στη φάση αυτή του έργου απαιτούνται γνώσεις Μελετών Τοπογραφίας ώστε να
επιτευχθεί με ακρίβεια η οριοθέτηση των εκτάσεων. Σύμφωνα με την παρ. ΙΙ4. «Όταν μετά τη μεταφορά των ψηφιοποιημένων οριογραμμών των παραγράφων V2 και V3 στα αντίστοιχα χαρτογραφικά
υπόβαθρα, διαπιστώνονται αποκλίσεις μεταξύ της θέσης που μεταφέρθηκαν και της θέσης που έπρεπε
να απεικονίζονται πραγματικά…» εξετάζονται οι αποκλίσεις σε σχέση με τη διαφορά της χαρτογραφικής
ακρίβειας. Και σε αυτό το σημείο απαιτούνται γνώσεις Μελετών Τοπογραφίας. Συνολικά όλο το
Προσάρτημα ΙΙ για να εφαρμοστεί απαιτούνται γνώσεις Μελετών Τοπογραφίας και ιδιαιτέρως Φωτογραμμετρικών Μελετών και Μελετών Χαρτογραφίας. Ομοίως και για την παρ. 3.3.6 που αφορά τις
πράξεις της διοίκησης.
2. Παρ. 3.4. Για τον χαρακτηρισμό «Δασικών» & «Χορτολιβαδικών εκτάσεων» προβλέπεται φωτοερμηνεία
και απόδοση των ορίων στα ενιαία χαρτογραφικά υπόβαθρα. Η απόδοση των ορίων γίνεται φωτογραμμετρικά, συνεπώς απαιτούνται γνώσεις Μελετών Τοπογραφίας. Ομοίως η Φωτοερμηνεία αποτελεί
Τοπογραφική Μελέτη.
3. Παρ. 3.6.1. Οι επιτόπιοι έλεγχοι στο πεδίο που απαιτούνται για την επαλήθευση και διασφάλιση της
ορθότητας της φωτοερμηνείας των αεροφωτογραφιών της πρόσφατης λήψης θα πρέπει να συνοδεύονται από ταυτόχρονες τοπογραφικές μετρήσεις (ΕΓΣΑ ’87), ώστε να είναι ορθές. Και σε αυτή τη φάση
απαιτούνται γνώσεις Μελετών Τοπογραφίας. Ομοίως και για την παρ. 3.7.7.
4. Παρ. 3.7.2. Κατά την απόδοση των ορίων Πράξεων Χαρακτηρισμού στα χαρτογραφικά υπόβαθρα της
ΕΚΧΑ ΑΕ στο προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ ’87 απαιτούνται γνώσεις Μελετών Τοπογραφίας ώστε να
αποφεύγονται σφάλματα μετατροπής από παλαιότερα προβολικά συστήματα στο ΕΓΣΑ ’87, αλλά και
να έχουν την απαιτούμενη ακρίβεια. Ομοίως και για την παράγραφο 3.7.3. Δυστυχώς για τις αναγκαίες
αυτές μετατροπές δεν υπάρχουν συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές στο σχέδιο αυτό, και συνεπώς
κάνει απαιτητό μεταξύ των αναδόχων να υπάρχει Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός.
5. Παρ. 3.3. Όλα τα περιγραφόμενα χορηγούμενα στοιχεία είτε είναι σε ΕΓΣΑ ’87 είτε πρέπει να μετατραπούν σε αυτό. Η μετατροπή τους και η χρήση τους για την κατάρτιση δασικών χαρτών απαιτεί γνώσεις
Μελετών Τοπογραφίας. Το ίδιο ισχύει και για την παρ. IV.1 τα παραδοτέα του έργου.
Για τους παραπάνω λόγους με την παρέμβασή μας επιδιώκουμε την προσθήκη στην παρ. 2.11
της φράσης «και υποπερίπτωσης 16 «Μελέτες Τοπογραφίας».
Οι Μελέτες Τοπογραφίας, σύμφωνα με το Π.Δ. 541/1978, αφορούν μελέτες Γεωδαιτικές, Φωτογραμμετρικές, Χαρτογραφικές, Κτηματογραφικές και Τοπογραφικές.
Είναι γνωστά σε όλους μας τα σημαντικά προβλήματα που εμφανίστηκαν κατά την πρόσφατη ανάρτηση
των δασικών χαρτών από την μη ενασχόληση Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών κατά την κατάρτισή
τους. Οι Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί είναι οι κατεξοχήν επιστήμονες που έχουν βαθιά γνώση και
κατάρτιση για τα ζητήματα που αφορούν Φωτογραμμετρικές, Χαρτογραφικές και Τοπογραφικές Μελέτες.
Η γνώμη μας είναι ότι το έργο αυτό πρέπει να συνταχθεί από μικτές ομάδες Αγρονόμων Τοπογράφων
Μηχανικών και Δασολόγων.
Ο ρόλος του Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού διασφαλίζει ότι οι οριογραμμές θα αποτυπωθούν ορθά
στα χαρτογραφικά υπόβαθρα με επιστημονική γεωμετρική τεκμηρίωση.
Ευελπιστούμε η παρέμβασή μας να τύχει θετικής ανταπόκρισης, ώστε οι μελέτες και οι δασικοί χάρτες που
θα καταρτιστούν σύμφωνα με τις παραπάνω τεχνικές προδιαγραφές, να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις
του επιστημονικού κόσμου και της κοινωνίας.
Η βελτίωση της ποιότητας των μελετών θα οδηγήσει στην πληρέστερη διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος και προστασία του περιβάλλοντος, σε λιγότερες αντιρρήσεις, σε λιγότερη ταλαιπωρία των πολιτών
και των υπηρεσιών, συνεπώς και στην ταχύτερη κύρωση των δασικών χαρτών.

Ενημέρωση για τα επαγγελματικά δικαιώματα
του Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού
Αγαπητές συναδέλφισσες, αγαπητοί συνάδελφοι,
τον προηγούμενο μήνα η διοίκηση του συλλόγου μας πραγματοποίησε
τις παρακάτω συναντήσεις:
1. στις 06.06 με τη διοίκηση της ΕΚΧΑ ΑΕ, και συγκεκριμένα με τον
Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Νάκο και τη Διευθύνουσα Σύμβουλο κα Κλωνάρη
2. στις 14.06 με τη Διευθύντρια της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας και Πρόληψης του Υπουργείου Υγείας κα Τζώρτζη
3. και συμμετείχε στις 13.06 και 16.06 στις συνεδριάσεις της επιτροπής
του άρθρου 29 του Ν.4439/2016 για την προετοιμασία Προεδρικών
Διαταγμάτων για τη ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού.

Συνάντηση ΕΚΧΑ Α.Ε.

Από τη συνάντηση με τη διοίκηση της ΕΚΧΑ Α.Ε. προέκυψαν τα
παρακάτω:
• Το αίτημα του συλλόγου για τη χορήγηση των γεωχωρικών
δεδομένων (ψηφιακών ορθοεικόνων LSO 25 και αεροφωτογραφίες/
ορθοφωτοχάρτες 1945) ουσιαστικά εμποδίζεται από το Υπουργείο
Άμυνας. Αναμένεται μόνο για τις ψηφιακές ορθοεικόνες LSO 25 και
τα πρωτογενή αρχεία τους η διάθεση μέσω του taxisnet για κάθε
πολίτη.
• Αναμένεται μέχρι το τέλος του χρόνου η ενσωμάτωση της τεχνολογίας
του δορυφορικού συστήματος GLONASS στο HEPOS.
• Αναμένεται δημιουργία ομάδας εργασίας για την προετοιμασία ΚΥΑ
για τον θεσμό του Διαπιστευμένου Μηχανικού για το Κτηματολόγιο
σε συνεργασία με τον σύλλογό μας.
• Η διοίκηση του συλλόγου επισήμανε την αναιτιολόγητη απουσία των
Μελετών Τοπογραφίας (κατηγορία 16) από τις τεχνικές προδιαγραφές
κατάρτισης των Δασικών Χαρτών.
• Όσον αφορά τον διαγωνισμό ΚΤΙΜΑ 16 με τον οποίο ολοκληρώνεται
η προκήρυξη διαγωνισμών για την κατάρτιση του Κτηματολογίου
στο σύνολο της χώρας, η διοίκηση της ΕΚΧΑ Α.Ε. διαβεβαίωσε ότι
θα υπογραφούν όλες οι συμβάσεις που εκκρεμούν (παλιοί και νέοι
διαγωνισμοί) μέχρι το τέλος του Αυγούστου.
• Για το ζήτημα της έλλειψης επιβλεπόντων, μας ενημέρωσαν ότι
αναμένεται νομοθετική πρωτοβουλία για τη δυνατότητα προκήρυξης
πρόσληψης επιβλεπόντων με κριτήρια ΑΣΕΠ.
• Για τον νέο οργανισμό η διοίκηση του ΠΣΔΑΤΜ, για άλλη μια φορά
εξέφρασε την αντίθεσή της για τον πειραματισμό του Υπουργείου, ο
οποίος θα οδηγήσει στην καθυστέρηση του έργου, με κίνδυνο τη μη
υλοποίησή του.
• Τέλος, προτάθηκε προς την ΕΚΧΑ Α.Ε. η διεξαγωγή από κοινού
εκδήλωσης για την ανάδειξη του έργου του Κτηματολογίου και
την προσπάθεια εξαγωγής τεχνογνωσίας από την ΕΚΧΑ Α.Ε.
και τους ιδιώτες μελετητές σε χώρες που δεν έχουν καταρτίσει
αξιόπιστο σύστημα καταγραφής της ακίνητης ιδιοκτησίας, δηλαδή
Κτηματολόγιο.

Αποκλεισμός από κατόψεις ίδρυσης ιατρείων, κλπ.

Από τη συνάντηση με τη Διευθύντρια της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας & Πρόληψης του Υπουργείου Υγείας τέθηκε από τη
διοίκηση του συλλόγου το ζήτημα του αποκλεισμού από τη σύνταξη
κατόψεων και βεβαιώσεων κύριας χρήσης από Αγρονόμο Τοπογράφο
Μηχανικό (ΦΕΚ 713 Β’ 13-3-2012 Αριθμ. Υ3β/Γ.Π./οικ.24948).
Η κα Τζώρτζη μας διαβεβαίωσε ότι θα επιληφθεί του θέματος με την
αλλαγή της διατύπωσης στα αντίστοιχα σημεία με τη διατύπωση του αρ.
85 του Ν.4472/2017, δηλαδή η αντικατάσταση του «…από διπλωματούχο
πολιτικό μηχανικό ή αρχιτέκτονα…» με τη διατύπωση «…διπλωματούχο
μηχανικό σχετικής ειδικότητας, της οποίας το γνωστικό αντικείμενο ή τα
επαγγελματικά δικαιώματα συνάδουν με τις αρμοδιότητες…».

Δραστηριότητα Συλλόγου

Έντονη δραστηριότητα για τα επαγγελματικά δικαιώματα
ανέπτυξε ο σύλλογος το προηγούμενο διάστημα με συναντήσεις με την ΕΚΧΑ, το υπουργείο Υγείας και την επιτροπή για τα
επαγγελματικά δικαιώματα των μηχανικών, όπου όλοι θέλουν να
γίνουν τοπογράφοι.

Επιτροπή άρθρου 29 Ν.4439/2016

Πέραν των παραπάνω, πιο σημαντική ήταν η συμμετοχή στις
συνεδριάσεις της επιτροπής του άρθρου 29 του Ν.4439/2016 στις οποίες
συμμετείχαν ως μέλη, εκτός από εμένα που εκπροσωπούσα τον ΠΣΔΑΤΜ
(με αναπληρωματικό τον προηγούμενο Πρόεδρο Γιάννη Μαχίκα),
από την ακαδημαϊκή κοινότητα ο καθηγητής Μπάμπης Ιωαννίδης (με
αναπληρωματικό τον καθηγητή Βασίλη Ψαριανό).
Κατά την πρώτη συνεδρίαση υπήρχε αμφισβήτηση από την επιτροπή
σχεδόν για το σύνολο των δραστηριοτήτων του Αγρονόμου Τοπογράφου
Μηχανικού. Χαρακτηριστικά παραδείγματα ήταν οι υδραυλικές μελέτες
υπό πίεση (???) και οι χωροταξικές και πολεοδομικές μελέτες. Με
συντονισμένες και πλήρως τεκμηριωμένες παρεμβάσεις τα μέλη της
επιτροπής πείστηκαν για την κατάρτιση των ΑΤΜ και έτσι αποφεύχθηκε
η απώλεια κάποιου επαγγελματικού δικαιώματος που ήδη έχουμε.
Κατά τη δεύτερη και τελευταία συνεδρίαση της επιτροπής, η αρχική
εισήγηση ήταν αρκετά υποτιμητική για την ειδικότητά μας και αυτό
διότι υπήρξε η πρόταση να μπορούν να συντάξουν τοπογραφικές
μελέτες εντός σχεδίου ή οικισμού και εντός κτηματογραφημένων
περιοχών Αρχιτέκτονες και Χωροτάκτες Μηχανικοί. Μετά από την
έντονη αντίδρασή μου και του συναδέλφου Ιωαννίδη αποφεύχθηκε το
ενδεχόμενο αυτό. Δυστυχώς, βέβαια, δεν υπήρξε η βούληση από την
επιτροπή για αποκλεισμό της ειδικότητας των Πολιτικών Μηχανικών από
τη σύνταξη Μελετών Τοπογραφίας. Στο σημείο αυτό, από την ειδικότητά
μας προτάθηκε ο μη αποκλεισμός όσων μπορούν να αποδείξουν την
εμπειρία τους στη σύνταξη Μελετών Τοπογραφίας.
Κατά τη συνεδρίαση αυτή ψηφίσθηκαν τα σχέδια ΠΔ για τις ειδικότητες,
πέραν της δικής μας, των Πολιτικών Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων
Μηχανικών και των Χωροτακτών Μηχανικών.
Ο συνάδελφος Ιωαννίδης, όπως και εγώ, ως μέλη της επιτροπής
της ειδικότητάς μας απείχαμε από την ψηφοφορία, με το σκεπτικό
ότι το κατατεθειμένο πόρισμα της επιτροπής της ειδικότητάς μας
επιχειρηματολόγησε με αδιαμφισβήτητα επιχειρήματα για την
αποκλειστική πρόσβαση της ειδικότητάς μας στη σύνταξη Μελετών
Τοπογραφίας, πρόταση η οποία δεν έγινε δεκτή από την επιτροπή.
Κλείνοντας, με την παραπάνω επιστολή ομολογώ ότι δεν σας μεταφέρω
το σύνολο της πληροφορίας από τις συνεδριάσεις της επιτροπής του
Ν. 4439/2016 για τον μόνο λόγο ότι δεν έχει εκδοθεί το αντίστοιχο
Προεδρικό Διάταγμα ακόμα. Σε περίπτωση που δεν εκδοθούν σε εύλογο
χρονικό διάστημα, θα σας γνωστοποιήσω το ψηθισθέν προτεινόμενο
σχέδιο ΠΔ για την ειδικότητά μας, ώστε να είναι σε γνώση σας.
Υ.Γ. αντίστοιχη συνάντηση είχε γίνει στις 29.03 με τον Διευθυντή
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία του Υπουργείου Εργασίας κ.
Δενδρινό για το ζήτημα του αποκλεισμού της ειδικότητάς μας από
τον ορισμό Τεχνικού Ασφαλείας, τον οποίο υποσχέθηκε ότι θα
άρει. Με το τελικό σχέδιο ΠΔ της ειδικότητάς μας, αν εκδοθεί, θα
ρυθμιστεί και το ζήτημα αυτό.
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Δραστηριότητα Συλλόγου

Ο ΑΤΜ στην εκτίμηση, αξιοποίηση
και διαχείριση της ακίνητης περιουσίας
Το διήμερο 23 και 24
Ιουνίου διεξήχθη στις
εγκαταστάσεις
του
Ε.Μ.Π. στην περιοχή
του Ζωγράφου διημερίδα με θέμα: «Ο ΑΤΜ
στην εκτίμηση, αξιοποίηση και διαχείριση
της ακίνητης περιουσίας». Η διημερίδα αυτή
ήλθε ως συνέχεια των
αντίστοιχων ημερίδων
που με πολύ μεγάλη
επιτυχία είχε διοργανώσει ο Σύλλογος
το 2008 και το 2010
καθώς και της διαφαινόμενης αύξησης της
εμπλοκής των ΑΤΜ
στην αγορά της ακίνητης περιουσίας.
Το διήμερο άνοιξε με χαιρετισμούς από εκπροσώπους θεσμικών φορέων:
ο κ. Ηλίας Ξανθάκος, Γ. Γ. Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, ο Κοσμήτορας της ΣΑΤΜ κ. Μαρίνος Κάβουρας, ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Χρήστος
Στασινός καθώς και η Πρόεδρος της FIG και καθηγήτρια στη ΣΑΤΜ Χρυσή Πότσιου. Καινοτομία του διημέρου ήταν η πρόσκληση των τεσσάρων
θεσμικών φορέων που απαρτίζουν το σύνολο των εμπλεκομένων στην
αγορά ακινήτων στη χώρα μας. Ο κ. Θεόδωρος Κωνσταντακόπουλος,
Πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Εκτιμητικής, η κα Χριστίνα Φωτοπούλου, Πρόεδρος του Συλλόγου Εκτιμητών Ελλάδας, ο κος Θωμάς
Ζιώγας, Πρόεδρος του Royal Institution of Chartered Surveyors Ελλάδας
και ο κ. Τάσος Κοτζαναστάσης, Πρόεδρος Urban Land Institute Ελλάδας
και Κύπρου παρουσίασαν τους φορείς που εκπροσωπούν.
Το διήμερο στη συνέχεια προχώρησε με παρουσιάσεις κατανεμημένες σε
θεματικές ενότητες: η εκτίμηση της ακίνητης περιουσίας, η διαχείριση
της ακίνητης περιουσίας και τέλος η αξιοποίησή της. Αναλυτικότερα την
πρώτη ημέρα:
α) Ο Καθηγητής Νικόλας Καρανικόλας παρουσίασε το πλαίσιο άσκησης
του επαγγέλματος του πιστοποιημένου εκτιμητή στην Ελλάδα και διε-
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Πανελλήνιου Συλλόγου
Αγρονόμων & Τοπογράφων
Μηχανικών
ρία περίπου χρόνια μετά το επιτυχημένο συνέδριο του ΠΣΔΑΤΜ
στη Θεσσαλονίκη, τον Σεπτέμβριο του 2014, έφτασε η ώρα να
διεξαχθεί και το 5ο, αυτήν τη φορά στην Αθήνα.

Το συνέδριο θα λάβει χώρα στα μέσα Οκτώβριου του 2017, ώστε να
συχετισθεί και με τους εορτασμούς των 100 χρόνων από την ίδρυση
της Σχολής Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Ε.Μ.Π. Μία εξαιρετική συγκυρία!
Θα ακολουθούν μέσω του ενημερωτικού δελτίου αλλά και του διαδικτυακού τόπου του ΠΣΔΑΤΜ (www.psdatm.gr) ανακοινώσεις σε σχέση με τις λεπτομέρειες του συνεδρίου (τόπος - χρόνος διεξαγωγής,
προθεσμίες συμμετοχής κτλ).
Μείνετε συντονισμένοι!
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θνώς, τον ρόλο του ΤΕΕ και το μέλλον της εκτιμητικής επιστήμης στην
Ελλάδα
β) Ο συνάδελφος Ευάγγελος Στεφανής έκανε μια πρώτη προσέγγιση της
εμπλοκής των ΑΤΜ στην Εκτιμητική συσχετίζοντας το γνωστικό αντικείμενο του Τοπογράφου με τις απαιτήσεις των εκτιμήσεων
γ) Ο συνάδελφος Ανδρέας Ψαθάς μας μίλησε για τις εκτιμήσεις των ακινήτων στις περιπτώσεις των απαλλοτριώσεων
δ) Η Νομικός κα Θεοδώρα Ξυθάλη και η συνάδελφος κα Διονυσία-Γεωργία Περπερίδου μας αναφέρθηκαν στα προβλήματα Κτηματολογικών Εγγραφών των δημοσίων ακινήτων, την ταύτιση των αποτυπώσεων Κτηματολογίου και των τίτλων ιδιοκτησίας καθώς και στις Κτηματολογικές
Εγγραφές μετά τον Ν.4389/2016
ε) Ο συνάδελφος Νίκος Ζαχαριάς αναφέρθηκε στη νομιμότητα και τα
αποτελέσματα της εγγραφής των δικαιωμάτων του Δημοσίου στο Εθνικό
Κτηματολόγιο και τέλος
στ) Οι συνάδελφοι Θάνος Δογάνης και Κανελλέας Πολυζώης, εκ μέρους
της ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. το γεωπληροφοριακό σύστημα που έχουν αναπτύξει
για τη διαχείριση της μεγάλης ακίνητης περιουσίας που κατέχει ο Οργανισμός που εκπροσωπούν.
Τη δεύτερη ημέρα, παρουσιάστηκαν τα παρακάτω:
α) Η συνάδελφος Χ. Γατσογιάννη και η Καθηγήτρια Έφη Δημοπούλου
ανέπτυξαν την εφαρμογή που έχουν αναπτύξει για τη 3d μοντελοποίηση
βιομηχανικών εφαρμογών
β) Ο κ. Αγγελόπουλος Ερωτόκριτος αναφέρθηκε στις «Πολιτικές διαχείρισης, ενεργειακής αναβάθμισης και προσιτής διάθεσης δημόσιων κατοικιών»
γ) Ο συνάδελφος Θωμάς Δημόπουλος αναφέρθηκε στα πλεονεκτήματα
των ΑΤΜ στα θέματα των εκτιμήσεων ακινήτων εστιάζοντας σε συγκεκριμένες εφαρμογές
δ) Οι συναδέλφισες Αλεξανδρόπουλου Ιωάννα και Περπερίδου Διονυσία
- Γεωργία παρουσίασαν τα «Εργαλεία αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας: η πρακτική της ανάθεσης έργου ή υπηρεσίας και ο ρόλος του
Αγρονόμου - Τοπογράφου Μηχανικού»
ε) Ο συνάδελφος Τάσος Λαμπρόπουλος αναφέρθηκε στο ιδιαίτερα επίκαιρο τούτην την εποχή θέμα των μαζικών εκτιμήσεων και τον προσδιορισμό των αντικειμενικών αξιών και τέλος
στ) Ο συνάδελφος Θεόδωρος Τιμίου παρουσίασε την περίπτωση του
προγραμματισμένου έργου “Academy Gardens” εξετάζοντάς το από την
πλευρά των επενδύσεων στην ακίνητη περιουσία.
Όλες οι παρουσιάσεις του διημέρου είναι ανηρτημένες στη σχετική καρτέλα της ιστοσελίδας του Συλλόγου και διαθέσιμες σε όλους τους συναδέλφους ΑΤΜ.

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

Έγινε με επιτυχία η ημερίδα για τους δασικούς χάρτες στα Χανιά την
Παρασκευή 19 Μαΐου. Την ημερίδα οργάνωσαν το ΤΕΕ - Τμήμα Δυτικής
Κρήτης και ο Δικηγορικός Σύλλογος Χανίων.
Στην ημερίδα μεταξύ άλλων παραβρέθηκε και μίλησε ο Σωκράτης
Φάμελλος, Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος & Ενέργειας, ο
πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Διπλωματούχων Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Μιχάλης Καλλογιανάκης, ο συνάδελφος Γεώργιος-Κυριάκος Πιτσικάλης, Εκπρ. Συλλ. Αγρονόμων Τοπογράφων
Μηχανικών Χανίων, ενώ τοποθετήθηκε ο συνάδελφος Νικόλαος Καλογερής, Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Ενέργειας
της Περιφέρειας Κρήτης.
Ομιλίες έκαναν επίσης οι Μόσχος Βογιατζής, Δ/ντής Δασικών Χαρτών
και Φυσικού Περιβάλλοντος ΕΚΧΑ ΑΕ, Νίκος Χλύκας, Δασολόγος - Περιβαλλοντολόγος, Μελετητής, Χαράλαμπος Ζολινδάκης, μέλος Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων και εκπρόσωπος του Δασαρχείου Χανίων.
Όλες οι παρουσιάσεις της ημερίδας είναι ανηρτημένες στην ιστοσελίδα:
http://www.teetdk.gr/

Άποψη
του προεδρείου

Στην ημερίδα ο πρόεδρος επανέλαβε τις θέσεις του συλλόγου για τα προβλήματα των δασικών χαρτών και τις διορθώσεις που πρέπει να κάνει η
πολιτεία για την καλύτερη διεξαγωγή της όλης διαδικασίας αντιρρήσεων,
κύρωσης κλπ.

Ίδρυση Τοπικού Τμήματος του ΠΣΔΑΤΜ
στον νομό Καρδίτσας
Την Παρασκευή 7 Ιουλίου 2017, ιδρύθηκε
στην Καρδίτσα ο τοπικός Σύλλογος Αγρονόμων Τοπογράφων
Μηχανικών του νομού
Καρδίτσας με την παρουσία 25 συναδέλφων και την εκλογή
του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Κατά την ίδρυσή του, το Διοικητικό
Συμβούλιο του ΠΣΔΑΤΜ εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρό του Μιχάλη
Καλογιαννάκη και το μέλος του Βασίλη Στουρνάρα.
Με την ίδρυση αυτού του Τμήματος ο ΠΣΔΑΤΜ οργανωτικά αποτελείται
πια από 29 τοπικές δομές δράσης (5 Περιφερειακά Τμήματα, 19 Τοπικά
Τμήματα και 5 Τοπικούς Συλλόγους).
Η οργανωτική του αυτή δομή υπερτερεί κατά πολύ από μεγαλύτερους
πληθυσμιακά συλλόγους μηχανικών και δίνει τη δυνατότητα για την καλύτερη προάσπιση των δικαιωμάτων των μελών του και την επίτευξη
των σκοπών ίδρυσής του.
Οι παρεμβάσεις σε τοπικό επίπεδο είναι αναγκαίες και μπορούν να επιτευχθούν μόνο μέσα από τις ενεργές τοπικές ή περιφερειακές δομές του
συλλόγου μας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αναδείχθηκε ομόφωνα και αποτελείται από:
Μέλη:
Αναπληρωματικά μέλη:
1. Δαλαμάγκα Μάρθα
1. Γανιάς Νίκος
2. Ελευθερίου Βασίλης
2. Λαζινός Κώστας
3. Καραΐσκος Θανάσης
3. Μπίτης Θανάσης
4. Πελεκούδας Κων/νος (Ντίνος) 4. Στεργίου Μαρίνα
5. Τσουκνίδας Ηλίας
5. Τσιγάρδα Χαρά
6. Τσουπαρόπουλος Δημήτρης
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Δραστηριότητα Περιφερειακών Τμημάτων & Συλλόγων

Ημερίδα στα Χανιά: Δασικοί χάρτες «νομοθετικό πλαίσιο, προβλήματα
και προτάσεις αντιμετώπισης»

Δραστηριότητα Περιφερειακών Τμημάτων & Συλλόγων

Έγγραφο του τμήματος ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ του
ΤΕΕ ξεκαθαρίζει τα δικαιώματα νόμιμης σύνταξης τοπογραφικών διαγραμμάτων. Το έγγραφο αυτό εκδίδεται μετά από σειρά
άλλων παρόμοιων άλλων περιφερειακών τμημάτων της χώρας και
το παραθέτουμε γιατί περιέχει όλα τα νομικά επιχειρήματα για το θέμα.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Πληροφ.: Ε. Γερασίμου, Τηλ.: 2510 227430

Καβάλα, 28 Ιουνίου 2017

Νόμιμη σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων
Με αφορμή το κατά καιρούς επανερχόμενο θέμα σχετικά με το δικαίωμα νόμιμης σύνταξης τοπογραφικών διαγραμμάτων και την κατά περίπτωση πρακτική να εκδίδονται διοικητικές πράξεις που έχουν ως απαραίτητο στοιχείο
τοπογραφικό διάγραμμα, χωρίς να ελέγχεται η ειδικότητα του μηχανικού που
το έχει εκπονήσει και υπογράψει και συνεπώς η νόμιμη σύνταξή του, κάνουμε
γνωστά τα εξής:
1. Τα «τοπογραφικά διαγράμματα» εν γένει, όπως έχει επικρατήσει να αποκαλείται το προϊόν μελετών Τοπογραφικών ή Κτηματογραφικών Αποτυπώσεων, Χαρτογραφίας και Φωτογραμμετρίας, εμπίπτουν στις διατάξεις του
ΠΔ 696/1974, όπως αυτό ισχύει. Οι μελέτες αυτές πρέπει να συντάσσονται
από αρμόδιο Μηχανικό, ήτοι από μηχανικό ειδικότητας που έχει το δικαίωμα
εκπόνησης και υπογραφής αυτών, σύμφωνα με τις εκάστοτε και κατά περίπτωση ισχύουσες νομικές προϋποθέσεις και τεχνικές προδιαγραφές. Εφ’
όσον υποβάλλονται σε δημόσιες αρχές, ως απαραίτητο στοιχείο για την έκδοση διοικητικής πράξης, τα ως άνω διαγράμματα οφείλουν να ελέγχονται,
να πιστοποιούνται και να εγκρίνονται από επίσης αρμόδιο υπάλληλο, για την
πληρότητα, την ορθότητα και τη συμμόρφωσή τους με τις παραπάνω προϋποθέσεις και προδιαγραφές.
Επειδή οι εν λόγω μελέτες αποτελούν συνήθως το υπόβαθρο για την εκπόνηση άλλων σύνθετων μελετών, όπως οι χωροταξικές, πολεοδομικές, περιβαλλοντικές, οδοποιίας, υδραυλικών, αναπλάσεων κλπ ή αποτελούν το υπόβαθρο για την απόδειξη τήρησης των κανόνων επιτρεπόμενης χωροθέτησης
κλπ σε «σύνθετες» ή απλές διαδικασίες αδειοδότησης εγκαταστάσεων, είναι
απαραίτητο να περιλαμβάνεται στην Ομάδα Μελέτης ο αρμόδιος μηχανικός
(κατά την ως άνω έννοια) για τη σύνταξη του «υποβάθρου» και την τήρηση
των σχετικών με αυτό προδιαγραφών και προϋποθέσεων.
2. Η έννοια της «εξάρτησης» αφορά γενικά σε ένα σύνολο εργασιών πεδίου και υπολογισμών που αποσκοπούν στην «ένταξη» μίας αποτύπωσης
σε ένα Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς (ΓΣΑ) και την απόδοση ή απεικόνιση
της αποτύπωσης με αναλυτικές συντεταγμένες (προβολικές, γεωδαιτικές,
γεωγραφικές) αυτού του συστήματος. Ειδικότερα, η αναφορά «εξαρτημένο τοπογραφικό», όπως έχει επικρατήσει, αφορά στην ένταξη στο κρατικό γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ ’87 και στην απόδοση προβολικών
συντεταγμένων στα εκάστοτε χαρακτηριστικά σημεία της αποτύπωσης που
απεικονίζεται στο τοπογραφικό διάγραμμα. Σημειώνεται ότι όλα τα μετρικά
στοιχεία αποτύπωσης ή χάραξης (μήκη και γωνίες) από το πεδίο στο σχέδιο
και αντίστροφα χρήζουν πάντοτε αναγωγής λόγω των εξ ορισμού χαρακτηριστικών του ΕΓΣΑ ’87.
3. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τα νομολογηθέντα επανειλημμένως από το Συμβούλιο της Επικρατείας (αποφάσεις ΣτΕ με αριθμούς
4917/2012, 2544/2013 και 267/2016), δικαίωμα σύνταξης εξαρτημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων έχουν, α) οι Διπλωματούχοι Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί και οι Διπλωματούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί χωρίς περιορισμούς και β) οι Πολιτικού Υπομηχανικοί και οι Πτυχιούχοι Τοπογραφίας ΤΕΙ
με τους περιορισμούς του ΒΔ 769/1972, ως ακολούθως:
• Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί, σύμφωνα με τον Ν.4663/1930, στο
άρθρο 3 του οποίου προβλέπεται ότι «η ελευθερία άσκησις του επαγγέλματος του Τοπογράφου επιτρέπεται μόνον εις τους κεκτημένους Δίπλωμα
Τοπογράφου της Ανώτατης Σχολής Τοπογράφων του Εθνικού Μετσόβιου
Πολυτεχνείου ή ομοταγών Σχολών της αλλοδαπής».
• Πολιτικοί Μηχανικοί, σύμφωνα με τον Ν.4663/1930, στο άρθρο 4 του
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οποίου προβλέπεται ότι ο Πολιτικός Μηχανικός μπορεί να ασκεί το επάγγελμα του Αρχιτέκτονα και του Τοπογράφου.
• Πολιτικοί Υπομηχανικοί, υπό τους περιορισμούς που ορίζει το ΒΔ 769/1972.
Ειδικότερα, σύμφωνα με το ανωτέρω ΒΔ, οι Πολιτικοί Υπομηχανικοί έχουν
δικαίωμα σύνταξης απλών τοπογραφικών αποτυπώσεων πόλεων έκτασης
έως 150 στρέμματα και υπαίθρου έκτασης έως 1.500 στρέμματα. Δεν
έχουν όμως δικαίωμα σύνταξης τοπογραφικών διαγραμμάτων όταν απαιτείται αυτοτελής τριγωνισμός ή διορθώσεις σφαλμάτων δια της μεθόδου
των ελάχιστων τετραγώνων (τα οποία πληρούν την έννοια του εξαρτημένου τοπογραφικού). Επομένως, οι Πολιτικού Υπομηχανικοί δεν έχουν
κατ’ αρχήν δικαίωμα να συντάξουν εξαρτημένα τοπογραφικά.
Κατ’ εξαίρεση μπορούν να πράξουν τούτο αποκλειστικώς και μόνο εφ’
όσον στην οικεία περιοχή είναι εγκαταστημένο τριγωνομετρικό δίκτυο ή
μόνιμο πολυγωνομετρικό δίκτυο και παρίσταται δυνατή η άμεση σύνδεσή
τους με το πολυγωνομετρικό δίκτυο της αποτύπωσης.
• Πτυχιούχοι τοπογραφίας των ΤΕΙ, τα επαγγελματικά δικαιώματα των οποίων ορίζονται από το άρθρο 1 παρ. 2 του ΠΔ 318/1994, το οποίο όπως ακυρώθηκε με τη, με αριθμό 678/2005, απόφαση του ΣτΕ. Συνεπεία τούτου
και δεδομένης της μη έκδοσης έτερου ΠΔ σχετικώς, ως προς αυτούς είναι
εν τω παρόντι χρόνο εφαρμοστέος ο Ν.2916/2001, ο οποίος εξισώνει τα
επαγγελματικά τους δικαιώματα με εκείνα των Πολιτικών Υπομηχανικών,
σε θέματα αποτυπώσεων. Συνεπώς, οι Πτυχιούχοι Τοπογραφίας ΤΕΙ
έχουν δικαίωμα σύνταξης απλών τοπογραφικών αποτυπώσεων πόλεων
έκτασης έως 150 στέμματα και υπαίθρου έκτασης έως 1.500 στέμματα.
Δεν έχουν όμως δικαίωμα σύνταξης τοπογραφικών διαγραμμάτων όταν
απαιτείται αυτοτελής τριγωνισμός ή διορθώσεις σφαλμάτων δια της μεθόδου των ελάχιστων τετραγώνων, ήτοι δεν έχουν δικαίωμα να συντάξουν εξαρτημένα τοπογραφικά και κατ’ εξαίρεση μπορούν να πράξουν
τούτο υπό τους περιορισμούς του ΠΔ 769/1972, κατά τα προλεχθέντα
(αποκλειστικώς και μόνο εφ’ όσον στην οικεία περιοχή είναι εγκατεστημένο τριγωνομετρικό δίκτυο ή μόνιμο πολυγωνομετρικό δίκτυο και παρίσταται δυνατή ή άμεση σύνδεσή τους με το πολυγωνομετρικό δίκτυο
αποτύπωσης).
4. Το «τοπογραφικό διάγραμμα» και πολύ περισσότερο η «Μελέτη τοπογραφικής ή και κτηματογραφικής αποτύπωσης με εξάρτηση στο κρατικό δίκτυο
τριγωνομετρικών σημείων και ένταξη σε εθνικό γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς», όπως θα έπρεπε να αποκαλείται το «εξαρτημένο τοπογραφικό» αποτελεί μία πλήρη και αυτοτελή μελέτη, όπως η στατιστική, η μηχανολογική και η
αρχιτεκτονική μελέτη. Είναι, δε, η μόνη μελέτη η οποία «δένει» κάθε τεχνικό
έργο ή δραστηριότητα με το φυσικό χώρο, το θεσμικό πλαίσιο για τις χρήσεις γης και το ιδιοκτησιακό καθεστώς και μάλιστα με μονοσήμαντο τρόπο,
περιλαμβάνοντας μέτρα αξιοπιστίας και ακρίβειας για τον χωρικό εντοπισμό
στην ελληνική επικράτεια.
Η υποχρέωση συμμόρφωσης προς τα νομολογηθέντα επανειλημμένως από
το ΣτΕ επί του ζητήματος, αλλά κυρίως και πρωτίστως προς την ισχύουσα
νομοθεσία ως προς τα επαγγελματικά δικαιώματα μίας εκάστης ειδικότητας
Διπλωματούχου Μηχανικού και τα αντίστοιχα των μηχανικών Πτυχιούχων
Τμημάτων των ΤΕΙ ή άλλων κατηγοριών επαγγελματιών είναι αυτοτελής και
άμεση, οι δε συνέπειες είναι προφανείς από την ακυρότητα των διοικητικών
πράξεων στις οποίες θα έχει διαληφθεί εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα
συντεταγμένο και υπογεγραμμένο από μη μηχανικό ή από μηχανικό μη έχοντα το αντίστοιχο επαγγελματικό δικαίωμα, τόσο για τους συμβάλλοντες στη
διοικητική πράξη όσο και για τους εμπλεκόμενους ιδιώτες.
Το ΤΕΕ μεριμνώντας για την τήρηση των εκ του νόμου προβλεπομένων σχετικά με τα υφιστάμενα επαγγελματικά δικαιώματα των μηχανικών, Διπλωματούχων και Πτυχιούχων, ως επιβάλλει η αρχή της
τήρησης της νομιμότητας και η ανάγκη προστασίας και διασφάλισης
του δημοσίου συμφέροντος, οφείλει να επιστήσει την προσοχή περί
του ποίοι δικαιούνται κατά νόμο να συντάσσουν εξαρτημένα τοπογραφικά διαγράμματα όπως εκτέθηκε ανωτέρω, επιφυλασσόμενο
παντός νομίμου δικαιώματος ως προς την προάσπιση των συμφερόντων των μελών του και την τήρηση της νομιμότητας.
Για την Διοικούσα Επιτροπή
Ο Πρόεδρος, Δημήτρης Κυριαζίδης
Μηχ/γος-Ηλ/γος Μηχανικός

Από την ημέρα που αναρτήθηκαν οι δασικοί χάρτες, οι ουρές για παραγγελίες
αεροφωτογραφιών του 1945 στη ΓΥΣ είναι ατέλειωτες. Και αυτό είναι φυσικό
αφού για να γίνει σοβαρή αντίρρηση στο περιεχόμενο του δασικού χάρτη το
πρώτο που χρειάζεται είναι ένα ζεύγος φωτογραφιών του 1945. Με τις φιλότιμες προσπάθειες του προσωπικού των χορηγήσεων παραγγέλνονται τελικά
οι φωτογραφίες και αφού περάσουν τουλάχιστον 10 μέρες χορηγείται το
υλικό, το οποίο τις περισσότερες φορές είναι σκαναρισμένες φωτογραφίες. Η
διαδικασία είναι η εξής: Βρίσκονται τα αρνητικά, στέλνονται σε έναν επιτραπέζιο σαρωτή Α3, σαρώνονται χωρίς καμία διόρθωση για τα σφάλματά του,
γίνεται εγγραφή σε ένα CD και αυτό δίνεται στον αιτούντα αντί του ποσού
των 18,14€. Αν εξαιρέσουμε το γεγονός ότι το υλικό αυτό είναι τελείως ακατάλληλο για φωτογραμμετρική επεξεργασία, η διαδικασία αυτή καταστρέφει
τα ιστορικά αρνητικά (είναι γεμάτα δαχτυλιές), ταλαιπωρεί υπαλλήλους και
πελάτες και είχε σαν αποτέλεσμα (μαζί μα άλλες αιτίες) άλλη μία παράταση
στην προθεσμία αντιρρήσεων στους δασικούς χάρτες.
Όμως, όπως προκύπτει από την απάντηση της ΕΚΧΑ ΑΕ στο αίτημα του συλλόγου για παροχή των σαρωμένων αεροφωτογραφιών του 1945 για διάθεση
στα μέλη του, όλες οι αεροφωτογραφίες του 1945 και 1960 έχουν σαρωθεί
το 2008 για λογαριασμό της ΕΚΧΑ ΑΕ για να δημιουργηθεί το υπόβαθρο
των δασικών χαρτών. Η ΓΥΣ στο παρελθόν έχει δείξει ότι δεν διστάζει να
βγάλει στο διαδίκτυο υλικά που η ΕΚΧΑ ΑΕ χρεώνει (βλέπε βαθμονομήσεις
μηχανών) περιμένουμε λοιπόν να απλοποιήσει τη χορήγηση σαρωμένων αεροφωτογραφιών με ένα τολμηρό βήμα.
Για του λόγου το αληθές παραθέτουμε το απόσπασμα της επιστολής του
προέδρου της ΕΚΧΑ ΑΕ Βύρωνα Νάκου στο αίτημα του συλλόγου.

Διάθεση LSO25:
Η ΕΚΧΑ AE περιμένει το ΥΠΕΘΑ
Πρόθεση της ΕΚΧΑ ΑΕ είναι η ελεύθερη διάθεση των προϊόντων
που παρήχθησαν στα πλαίσια του έργου LSO25. Αυτό αναφέρεται
στην απαντητική επιστολή του προέδρου της ΕΚΧΑ ΑΕ Βύρωνα
Νάκου στο αίτημα του ΠΣΔΑΤΜ για χορήγηση των δεδομένων
αυτών στο σύλλογο για διάθεση στα μέλη του.

Νέα από τον Κλάδο

H ΓΥΣ ξανασαρώνει τις ήδη σαρωμένες
φωτογραφίες του 1945

Όμως όπως αναφέρεται στο έγγραφο εκκρεμεί ο καθορισμός των
όρων διάθεσής τους από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής
Άμυνας. Πάλι δηλαδή τα περιβόητα απόρρητα του στρατού, τα
οποία χρησιμοποιούνται άλλη μια φορά για να δυσκολεύουν τη
ζωή των τοπογράφων μηχανικών και να ζημιώνουν την εθνική
οικονομία με τεράστια ποσά από περιττές διαδικασίες και καθυστερήσεις.
Επίσης πρέπει να επισημάνουμε ότι η απάντηση της ΕΚΧΑ ΑΕ βάζει στο ίδιο τσουβάλι τον απλό πολίτη που μπαίνει στο internet
για να δει την ιδιοκτησία του, με τον επαγγελματία τοπογράφο
μηχανικό, ο οποίος χρειάζεται αρχείο γεωαναφερμένου ορθοφωτοχάρτη, υψομετρικό υπόβαθρο και πιο σπάνια το πρωτότυπο
αεροφωτογραφικό υλικό από τον οποίο προήλθε ο ορθοφωτοχάρτης. Γι αυτά τα υλικά η ΕΚΧΑ ΑΕ δεν καθόρισε ποτέ πολιτική
διάθεσης. Η άποψη του συλλόγου είναι ότι άπαξ και τα υλικά αυτά
πληρώθηκαν μία φορά από τον Ελληνικό λαό, στα πλαίσια μιας
σύμβασης, πρέπει να διατίθενται ελεύθερα με μόνο το κόστος
αντιγραφής τους.
Και για του λόγου το αληθές παραθέτουμε το τμήμα της επιστολής που θίγει τα θέματα αυτά:

Σε ό,τι αφορά στις αεροφωτογραφίες φωτοληψίας έτους 1945 και
στους αντίστοιχους ορθοφωτοχάρτες, επιθυμούμε να σας πληροφορήσουμε ότι η Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε., το έτος 2008, προμηθεύτηκε από
την ΓΥΣ σαρωμένες εικόνες αρνητικών αεροφωτογραφιών φωτοληψίας 1945 για το σύνολο της χώρας, και όπου αυτές δεν ήταν διαθέσιμες αξιοποιήθηκαν σαρωμένα αρνητικά φωτοληψιών 1960,
με σκοπό την παραγωγή ορθοφωτοχαρτών για την οριοθέτηση
δασών και δασικών εκτάσεων. Σύμφωνα με τη σύμβαση που έχει
καταρτιστεί μεταξύ της Εταιρείας μας και της ΓΥΣ, οι σαρωμένες
αεροφωτογραφίες αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της ΓΥΣ η
οποία διατηρεί την κυριότητά τους, ενώ η διάθεση των ορθοφωτοχαρτών σε τρίτους δεν προβλέπεται παρά μόνο σε Υπηρεσίες
και Φορείς του Δημοσίου. Για το λόγο αυτό, θα παρακαλούσαμε
όπως απευθύνετε το αίτημα περί διάθεσης των προϊόντων αυτών
στα μέλη σας στις Υπηρεσίες του Υπουργείου Άμυνας.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, θα θέλαμε να σας
ενημερώσουμε ότι για τα γεωχωρικά προϊόντα που παρήχθησαν στο πλαίσιο του έργου LSO25 εκκρεμεί ο
καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων της περαιτέρω διάθεσής τους από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
Πρόθεση της Εταιρείας μας είναι η ελεύθερη διάθεση
των προϊόντων αυτών προς κάθε ενδιαφερόμενο με χρήση διαδικτυακών τεχνολογιών και διαμέσου ταυτοποίησης του χρήστη στον οποίο κάθε φορά τα προϊόντα αυτά
θα διατίθενται. Η ταυτοποίηση θα γίνεται είτε μέσω
εγγραφής του χρήστη στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της
Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε., είτε μέσω των στοιχείων εισόδου που
χρησιμοποιεί ο χρήστης στις υπηρεσίες του TAXISnet.
Γιάννης Γιαννίρης, ΑΤΜ

Ημερίδα ΕΛ.Ι.Ε.: Δασική Νομοθεσία - Δασικοί Χάρτες
Το Σάββατο 10 Ιουνίου 2017, πραγματοποιήθηκε σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, ημερίδα του Ελληνικού Ινστιτούτου Εκτιμητικής (ΕΛ.Ι.Ε.) με θέμα: «Δασική Νομοθεσία - Δασικοί
Χάρτες».
Προσκεκλημένος ομιλητής ήταν ο Πρόεδρος του ΠΣΔΑΤΜ, Μιχάλης Καλογιαννάκης, ο οποίος
παρουσίασε εισήγηση με θέμα: «Ο ρόλος του Μηχανικού στα Έργα του Εθνικού Κτηματολογίου και των Δασικών Χαρτών». Λόγω της συνάφειας της θεματολογίας της ημερίδας με το
αντικείμενο του ΑΤΜ, στο Προεδρείο ήταν οι Ευάγγελος Στεφανής και Τάσος Λαμπρόπουλος,
Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί και Πιστοποιημένοι Εκτιμητές Ακινήτων.
Στους ομιλητές της ημερίδας περιλαμβάνονταν ακόμα ο Δημήτριος Γαλλής, Δικηγόρος Θεσσαλονίκης, με θέμα: «Δασική Νομοθεσία - Δασικοί Χάρτες», η Νατάσα Βαρουχάκη, Δασολόγος, Μέλος του Δ.Σ. της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. με θέμα: «Ο ρόλος της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. στο έργο των
Δασικών Χαρτών» και ο Νικόλαος Χλύκας, Δασολόγος - Περιβαλλοντολόγος, με θέμα: «Δασικοί Χάρτες: Δεδομένα - Προβλήματα - Απόψεις».
Το Ελληνικό Ινστιτούτο Εκτιμητικής (ΕΛ.Ι.Ε.) είναι ένας επιστημονικός, μη κερδοσκοπικός οργανισμός, που ιδρύθηκε το 2000 από Ορκωτούς Εκτιμητές, Εκτιμητές Τραπεζών, στελέχη ΑΕΙ και άλλους. Σκοπός του ΕΛΙΕ είναι να φέρει σε επαφή εκείνους που ασχολούνται συστηματικά με την Εκτιμητική
στην Ελλάδα, ώστε να αναπτυχθεί το επίπεδο των εκτιμητών και διαδοθεί η εκτιμητική, σε σωστές βάσεις.
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Συνεχίζοντας την έρευνά μας για τα POS (Points Of Sale) από το προηγούμενο
τεύχος θέλουμε να επισημάνουμε πως υπάρχει και η εφαρμογή freepos, που
υπόσχεται τη δυνατότητα χρέωσης καρτών χωρίς μηχάνημα POS μέσω κινητών
τηλεφώνων. Για περισσότερα: https://www.freepos.gr/web/freepos/

Ευρωπαϊκός διαγωνισμός για νέους ΑΤΜ
Η CLGE (Council of European Geodetic Surveyors) διοργανώνει την CLGE European
students’ contest 2016-2017.
Μπορούν να συμμετέχουν νέοι συνάδελφοι μέχρι 36 χρονών!
Η συμμετοχή πρέπει να σταλεί μέχρι τις 7 Αυγούστου.
Για περισσότερα: http://www.clge.eu/events/details/211

HellasGIs – Ενημερωτικές συναντήσεις
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος Ενημερωτικών Συναντήσεων που διοργάνωσε η Ελληνική Εταιρεία Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (HellasGIs) και
είχαν ως σκοπό να παρουσιάσουν στο ευρύτερο κοινό διάφορα θέματα ενδιαφέροντος
σχετικά με τη χωρική πληροφορία. Οι συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν στις εγκαταστάσεις της Σχολής Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχ. του ΕΜΠ, ήταν δωρεάν για όλους,
ενώ τις παρουσιάσεις ακολούθησε συζήτηση μεταξύ των παρευρισκομένων.
Συγκεκριμένα, πέραν της 1ης Συνάντησης με θέμα «Πανελλαδικής Κλίμακας Ορθοεικόνες και Ψηφιακά Μοντέλα Εδάφους της ΕΚΧΑ Α.Ε. Χαρακτηριστικά, Ακρίβειες και
Διαδικασίες Διασφάλισης Ποιότητας» και συντονιστή τον συνάδελφο Γιάννη Καββάδα
που παρουσιάστηκε σε προηγούμενο τεύχος ΑΤΜ, πραγματοποιήθηκαν οι εξής Συναντήσεις:
• «Εισαγωγή στο OpenStreetMap», την Πέμπτη 18.05.2017, με συντονιστή τον
Άγγελο Τζώτσο κι εκπαιδευτές τον ίδιο και τον Χρήστο Ιωσηφίδη, συναδέλφους
ΑΤΜ. Η συνάντηση είχε ως στόχο τη γνωριμία «με Ελεύθερο Λογισμικό Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών». Αυτή η γνωριμία ολοκληρώθηκε με τη χρήση
του OpenStreetMap, μια διαδικτυακή εφαρμογή χαρτογράφησης και διαχείρισης
γεωχωρικών δεδομένων. Οι συμμετέχοντες γνώρισαν τις παραπάνω έννοιες και
με την ολοκλήρωση της συνάντησης ήταν ικανοί να χρησιμοποιούν / επεξεργάζονται αλλά και να συμβάλουν / συμμετέχουν στην ανάπτυξη του περιεχομένου του
OpenStreetMap. Πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση πώς κάποιος μπορεί να προσθέτει,
διαγράφει ενημερώνει ή/και διορθώνει υπάρχοντα στοιχεία: γεωχωρικά, γεωγραφικά ή άλλα περιγραφικά ή μη δεδομένα και να αποκτήσει τις απαραίτητες δεξιότητες
για να εμπλουτίζει με πληροφορίες τους ανοιχτούς χάρτες της γειτονιάς του ή και
αλλού. Επίσης πραγματοποιήθηκε ενημέρωση για την παγκόσμια δραστηριότητα
χαρτογράφησης είτε για ανθρωπιστικούς είτε για άλλους λόγους. Μετά την παρουσίαση ακολούθησε σύντομη πρακτική άσκηση.
• «Ανάλυση χωρικών δεδομένων με την R», την Τετάρτη 07.06.2017, με συντονιστή
κι εκπαιδευτή τον Άγγελο Μιμή, Επ. Καθηγητή Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Παντείου Πανεπιστημίου. Η συνάντηση περιείχε μια σύνθεση από
διαφάνειες, hands-on υλικό και ασκήσεις κι επικεντρώθηκε στα θέματα:
o Εισαγωγή στην R.
o Βασικοί χωρικοί τύποι δεδομένων και βιβλιοθήκες.
o Εισαγωγή /εξαγωγή χωρικών δεδομένων. Επεξεργασία και Οπτικοποίηση.
o Geoprocessing
o Παραδείγματα χωρικής ανάλυσης (π.χ. χωρική αυτοσυσχέτιση)
Το υλικό, δεδομένα και κώδικας, είναι διαθέσιμο σε όλους.
• «Διαχείριση έργων και Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα», την Τετάρτη
05.07.2017, με συντονίστρια τη Βάνα Γιαβή και εισηγητή τον Γιώργο Κεραδινίδη.
Στη συνάντηση συζητήθηκαν τα ακόλουθα:
o Η διαχείριση του έργου, γραφειοκρατία ή το κρυφό πλεονέκτημα;
o Ανακαλύπτω τον τροχό που ταιριάζει στα έργα μου ή χρησιμοποιώ εφαρμοσμένη
γνώση και εμπειρία (Project Management Standards & Frameworks);
o Τελικά είναι μόνο ένα χαρτί; (Project Management Certifications)
o Επισκόπηση της μεθοδολογίας του pmi.org
o Έχω φτιάξει ένα Microsoft Project, δεν είναι αρκετό; Εργαλεία και πλατφόρμες
που μπορούν κάνουν τη διαφορά.
o RASCI, CARVER, WBS και άλλα ακρωνύμια.
Σύντομα θα ανακοινωθεί το περιεχόμενο και του 2ου κύκλου που θα υλοποιηθεί μετά
το καλοκαίρι και μέχρι το τέλος του 2017.
Τάσος Λαμπρόπουλος, ΑΤΜ, Ταμίας HellasGIs
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Νέα από τον Κλάδο

POS και... Πώς

Νέα νομοθετήματα
και διατάξεις
που άπτονται
του ενδιαφέροντος του ΑΤΜ
➤ Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α 74/19.05.2017 ο
Ν.4472/2017 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του Ν.4387/2016,
μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και
μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και
εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις».
Ο νέος νόμος, εκτός των σημαντικών διατάξεων για
τα γενικότερα οικονομικά, εργασιακά, και δημοσιονομικά ζητήματα, περιλαμβάνει τροποποιήσεις του
Ν.4412/16 και άλλες σημαντικές διατάξεις, που αφορούν τους μηχανικούς, ιδιαίτερα τον μελετητικό και
εργοληπτικό κλάδο. Σημαντικές διατάξεις είναι:
Στο άρθρο 47 «Τροποποίηση διατάξεων του
Ν.4412/2016 (Α’ 147)» υπάρχουν διατάξεις σχετικά
με το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). Καθώς και αναδρομική μεταφορά της ημερομηνίας έναρξης υποχρεωτικής χρήσης
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για τους διαγωνισμούς συμβάσεων μελετών και συναφών υπηρεσιών (και έργων)
στις 15/6/2017 για τις συμβάσεις με κριτήριο ανάθεσης μόνον τη χαμηλότερη τιμή και στις 20/10/2017
για τις υπόλοιπες συμβάσεις.
Στο άρθρο 61 «Ρυθμίσεις σχετικά με τη λειτουργία
της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών».
Στο άρθρο 118 «Ηλεκτρονικό μητρώο συντελεστών
παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών,
τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε.)» υπάρχουν διατάξεις για την ίδρυση των διαφόρων Μητρώων συντελεστών τεχνικών
έργων (ιδιωτικών και δημοσίων) που προβλέπονταν
στο σχέδιο νόμου «Διαδικασίες κεντρικού ελέγχου
και διαφάνειας στο σύστημα παραγωγής δημοσίων
και ιδιωτικών τεχνικών έργων και υποδομών, δομές
στρατηγικού σχεδιασμού δημόσιων υποδομών και
λοιπές διατάξεις» που είχε θέσει σε διαβούλευση το
Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών. Σημειώνεται
η ίδρυση Μητρώου Επιχειρήσεων Συμβούλων Διοίκησης – Διαχείρισης Έργων. Δίδεται η δυνατότητα
παράλληλης εγγραφής στα αντίστοιχα μητρώα και
άσκησης ταυτόχρονης μελετητικής και κατασκευαστικής δραστηριότητας από μια επιχείρηση. Πρόκειται για την άρση του ισχύοντος μέχρι σήμερα ασυμβιβάστου. Επίσης διατάξεις για τον πειθαρχικό έλεγχο
και τις κυρώσεις σε περιπτώσεις τέλεσης αδικημάτων
από τους εγγεγραμμένους στα διάφορα Μητρώα.
Η εξειδίκευση των λεπτομερειών ίδρυσης και λειτουργίας των Μητρώων (απαιτήσεις, κριτήρια και
διαδικασίες εγγραφής και τήρησης, κατηγορίες και
τάξεις, επιτροπές, κ.λπ.), καθώς και των πειθαρχικών
διαδικασιών, θα πραγματοποιηθεί με Π.Δ. που θα εκδοθεί εντός οκτώ (8) μηνών από τη δημοσίευση του

➤ Με την Υπουργική Απόφαση 35753/709/Φ2 του Χ. Σπίρτζη,
Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών στις 30-05-17 σε εφαρμογή του
άρθρου 118 του Ν.4472/2017 αποφασίστηκε:
Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για την επεξεργασία και σύνταξη Προσχεδίου Π.Δ., που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 20
του άρθρου 118 του Ν.4472/2017 (Α΄74) με τίτλο «Συνταξιοδοτικές
διατάξεις δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του Ν.4387/2016, μέτρα
εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα
κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, μεσοπρόθεσμο πλαίσιο
δημοσιονομικής στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις» για την
ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου των Μητρώων
των συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών,
τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε.).
➤ Απλούστευση και προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού
Ενδιαφέροντος, Θεάτρων και Κινηματογράφων. (ΦΕΚ 1723
Β_18/05/2017)
Η Κοινή Υπουργική Απόφαση αφορά στις διαδικασίες ίδρυσης των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπως αυτά ορίζονται στο
άρθρο 80 του Ν.3463/2006, καθώς και στα θέατρα και τους κινηματογράφους, όπως αυτά εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 2
του Ν.4442/2016. Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας εμπίπτουν και
τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός τουριστικών καταλυμάτων. Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας δεν εμπίπτουν τα καταστήματα παροχής υπηρεσιών αμιγώς ιντερνέτ και οι παιδότοποι. Όπως
σημειώνεται στη σχετική απόφαση, «μετά τη θέση σε λειτουργία του
Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Αδειοδότησης
και Ελέγχων (Ο.Π.Σ.-ΑΔΕ) του άρθρου 14 του Ν.4442/2016, η διαδικασία διεκπεραιώνεται αποκλειστικά μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος».
Από την ανάγνωση του ΦΕΚ προκύπτει ότι στο εξής θα υπάρχει κατάθεση της αίτησης και όλα τα δικαιολογητικά τα τηρούν στο αρχείο τους,
με δική τους ευθύνη ο ενδιαφερόμενος και ο μηχανικός του (κατόψεις,
χώροι κύριας χρήσης κλπ), πάντοτε υπό την αίρεση ότι η οικεία Υπηρεσία Δόμησης θα εγκρίνει θέση και χρήση.
➤ Στις 07/06/2017 δημοσιεύτηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές εκπόνησης
των μελετών Τοπικών Χωρικών Σχεδίων και των Ειδικών Χωρικών Σχεδίων του Ν.4447/2016. Στο ΦΕΚ Β’ 1975/6.6.2017 η
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για τον καθορισμό των προδιαγραφών εκπόνησης των μελετών Τοπικών Χωρικών
Σχεδίων (ΤΧΣ), που απαιτούνται για την εκπόνηση και αναθεώρηση των
πολεοδομικών σχεδίων της χώρας. Και στο ΦΕΚ Β’ 1976/6.6.2017 η
απόφαση του ΥΠΕΝ, με τις τροποποιημένες προδιαγραφές των Ειδικών
Χωρικών Σχεδίων, οι οποίες ενσωματώνουν τη διαδικασία προέγκρισης
των σχεδίων, όπως αυτή προβλέπεται στον νόμο 4447/2017.
Τα ΤΧΣ έχουν αναφορά στο επίπεδο του «Καλλικρατικού» δήμου, στοιχείο που εντείνει τον στρατηγικό τους χαρακτήρα σε σχέση με τα ΓΠΣ/
ΣΧΟΟΑΠ του Ν.2508/97, ενώ ταυτόχρονα, η έγκρισή τους με ΠΔ αναβαθμίζει την ισχύ του ρυθμιστικού τους χαρακτήρα. Όπως και τα ΓΠΣ/
ΣΧΟΟΑΠ του Ν.2508/97, τα ΤΧΣ διέπονται από την αρχή της βιώσιμης
ανάπτυξης η οποία όπως ορίζεται στο άρθρο 1 παρ.3 του Ν.4447/2016
«Χωρικός σχεδιασμός – Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» επιδιώκει την «...ανάπτυξη που συνθέτει κοινωνικούς, οικονομικούς και περι-

βαλλοντικούς στόχους με σκοπό την Επίτευξη διατηρήσιμης οικονομικής
ανάπτυξης με δημιουργία ισχυρής παραγωγικής βάσης και έμφαση στην
καινοτομία και την αύξηση της απασχόλησης, την Εδαφική και κοινωνική
συνοχή, δίκαιη κατανομή πόρων και άρση αποκλεισμών, την Προστασία
του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, της βιοποικιλότητας, του
τοπίου και την αειφόρο χρήση των πόρων».
Ο στόχος, το περιεχόμενο και οι διαδικασίες έγκρισης των Ε.Χ.Σ. ορίζονται στο άρθρο 8 του Ν.4447/2016. Κατά την κατάρτισή τους, τα Ε.Χ.Σ
εναρμονίζονται με τις κατευθύνσεις των εγκεκριμένων Ειδικών και των
Περιφερειακών Χωροταξικών Πλαισίων και τις κατευθύνσεις της οικείας αναπτυξιακής πολιτικής και λαμβάνουν υπόψη τις κατευθύνσεις των
εγκεκριμένων Τοπικών Χωρικών Σχεδίων και Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου.
Τα Ειδικά Χωρικά Σχέδια υπόκεινται σε Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ), η οποία εκπονείται με βάση τα αναφερόμενα
στην ΚΥΑ 107017/2006 (ΦΕΚ Β’ 1225/2006) και εγκρίνονται με το Προεδρικό Διάταγμα της παραγράφου 3γ του άρθρου 8 του Ν.4447/2016.
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εν λόγω νόμου. Μέχρι την έκδοση του Π.Δ. αυτού θα εξακολουθήσουν
να ισχύουν οι σημερινές διατάξεις περί μητρώων (βλ. άρθρα 39 και 40
του Ν.3316/05), με τις τροποποιήσεις του άρθρου 119 του Ν.4472/2017.
Στο άρθρο 119 «Τροποποιήσεις διατάξεων άρθρων του Ν.4412/2016»,
επιτρέπεται η εγγραφή των φυσικών προσώπων στο Μητρώο Μελετητών σε περισσότερες των δύο κατηγοριών μελετών (τροποποίηση παρ.
4 του άρθρου 39 του Ν.3316/05). Επιτρέπεται η συμμετοχή σε διαγωνισμούς ανάθεσης μελετών και συναφών υπηρεσιών επιχειρήσεων ανεξαρτήτως τάξεων, αρκεί να πληρούνται τα κριτήρια επιλογής του άρθρου
75 του Ν.4412/16.

➤ Εκδόθηκε η κοινή υπουργική απόφαση με τίτλο «Καθορισμός
όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και
πλεύσιμων ποταμών» και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Β’ 1636/12.05.2017) και απαρτίζεται από δεκαεπτά
άρθρα.
Σκοπός της παραχώρησης είναι η άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή η αναψυχή του κοινού, ιδίως για εκμίσθωση
θαλάσσιων μέσων αναψυχής, τραπεζοκαθισμάτων, ομπρελών, ανακλίντρων (ξαπλωστρών) λειτουργία τροχήλατου αναψυκτηρίου. Η άσκηση
άλλης δραστηριότητας που δεν προβλέπεται από διατάξεις του νόμου
(π.χ. διοργάνωση συναυλιών ή beach parties, γήπεδα κτλ) επιφέρει κυρώσεις.
Η απόφαση περιλαμβάνει μεταξύ άλλων παράρτημα με τον πίνακα θέσεων-περιοχών απλής χρήσης αιγιαλού μέσω ηλεκτρονικών δημοπρασιών
σε όλη τη χώρα οι οποίες διενεργούνται αποκλειστικά από τις περιφερειακές υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών.
Επίσης, καταγράφονται οι περιοχές στις οποίες απαγορεύεται από τον
υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας η χρήση αιγιαλού και παραλίας.
Ορίζεται ότι η παραχώρηση του δικαιώματος της απλής χρήσης αιγιαλού
και κοινόχρηστης παραλίας, γίνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ή του κατά νόμο εξουσιοδοτημένου οργάνου, έναντι ανταλλάγματος. Ειδικά για τις παραλίες και τις παρόχθιες ζώνες, το δικαίωμα απλής
χρήσης παραχωρείται εφόσον έχει συντελεσθεί απαλλοτρίωση ή έχουν
αυτές αποκτήσει τον κοινόχρηστο χαρακτήρα τους με άλλο τρόπο.
Δικαιούχοι παραχώρησης του δικαιώματος της απλής χρήσης αιγιαλού,
παραλίας είναι οι Δήμοι για αιγιαλό και κοινόχρηστη παραλία εντός της
χωρικής τους αρμοδιότητας, με δικαίωμα παραχώρησης α) σε υφιστάμενες δημοτικές ανώνυμες εταιρίες του άρθρου 266 του Ν.3463/2006
εφόσον περιλαμβάνεται στους σκοπούς της για ιδία χρήση και χωρίς
δικαίωμα υπομίσθωσης β) ιδιώτες και επιχειρήσεις εφόσον διαθέτουν
άδεια λειτουργίας και έναρξη επιτηδεύματος και γ) ναυταθλητικά σωματεία εποπτευόμενα από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στο ΦΕΚ και λήγει
στις 31.12.2019. Είναι δυνατή η παραχώρηση απλής χρήσης για ένα ή
περισσότερα έτη, με λήξη των συμβάσεων παραχώρησης απλής χρήσης
αποκλειστικά τις ημερομηνίες 31.12.2017 ή 31.12.2018 ή 31.12.2019.
Δεν επιτρέπεται η παραχώρηση για μικρότερα χρονικά διαστήματα του
δωδεκάμηνου, ανεξάρτητα του ενδεχομένως μικρότερου χρόνου χρήσης
των χώρων. Όμως, είναι αυτονόητο ότι οι μονοετείς συμβάσεις παραχώρησης που θα συναφθούν για το έτος 2017 υπολείπονται εκ των πραγμάτων του δωδεκαμήνου.
Εν γένει ορίζεται ότι εντός του πρώτου τριμήνου (Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος) εκάστου έτους θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί τόσο οι
απευθείας όσο και οι κατόπιν δημοπρασίας παραχωρήσεις απλής χρήσης
από τους Δήμους.
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Νομοθετικές Εξελίξεις

Από την 1η Απριλίου κάθε έτους οι παραχωρήσεις απλής χρήσης διενεργούνται αποκλειστικά από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις και Αυτοτελή
Γραφεία Δημόσιας Περιουσίας. Οι Δήμοι οφείλουν να αποστείλουν σε αυτές όλες τις εκκρεμείς αιτήσεις για τις οποίες δεν έχει συνταχθεί σύμβαση
παραχώρησης από το Δήμο μέχρι 31η Μαρτίου εκάστου έτους εντός των
επόμενων πέντε ημερών. Επίσης, εντός του Ιουνίου εκάστου έτους οι
Περιφερειακές υπηρεσίες του Υπ. Οικονομικών θα πρέπει να έχουν συναφθεί όλες οι συμβάσεις παραχώρησης, καθώς επίσης εντός της αιχμής
της θερινής περιόδου ανά περιοχή να διενεργούνται αυτοψίες.
Στη συνέχεια δημοσιεύθηκε τροποποιητική ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος και Οικονομικών με αρ. ΔΔΠ0008470/0514Β
ΕΞ2017/01-06-2017 (ΦΕΚ Β΄ 1970/07-06-2017) και νέα τροποποιητική ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος και Οικονομικών με αρ. ΠΔΔΠ0009186/0575Β/ΕΞ2017/13.06.2017 (ΦΕΚ
2098/19.06.2017 τεύχος Β) με την οποία τροποποιείται η υπ’ αριθ.
ΔΔΠ0008470/0514Β ΕΞ2017/01-06-2017 (ΦΕΚ Β΄ 1970/07-06-2017)
ΚΥΑ η οποία τροποποιεί την υπ’ αριθ. ΔΔΠ0007378/0454Β ́ΕΞ 2017/1105-2017 ΚΥΑ περί «Καθορισμού όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση
απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων
λιμνών και πλεύσιμων ποταμών» (ΦΕΚ 1636 Β/12-05-2017). 1. Στο
παράρτημα II με θέμα: «ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΛΗ ΧΡΗΣΗ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ», του παραρτήματος 3, το πρώτο εδάφιο
της παραγράφου 4 «Παράκτιες περιοχές που εμπίπτουν στις κάτωθι
Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου (και σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε αυτές), αντικαθίσταται ως εξής: «Στις παράκτιες περιοχές που εμπίπτουν
στις Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου που αναφέρονται κατωτέρω, ισχύουν
οι προϋποθέσεις και απαγορεύσεις που τίθενται από τις σχετικές διατάξεις περί καθορισμού τους:». 2. Η προτελευταία παράγραφος της αριθ.
ΔΔΠ0008470/ 0514Β’ΕΞ2017/01-06-2017 (ΦΕΚ Β’ 1970/ 07-06-2017)
κοινή υπουργική απόφαση, στην οποία ορίζεται: «Κατά τα λοιπά ισχύουν όλα τα οριζόμενα με την αριθ. ΔΔΠ0005159/586Β’ΕΞ2015/07.2015
απόφαση» αντικαθίσταται ως εξής: «Κατά τα λοιπά ισχύουν όλα τα οριζόμενα με την αριθ. ΔΔΠ0007378/0454Β’ΕΞ2017/11-05-2017 απόφαση
(ΦΕΚ 1636 Β’/12-05-2017)». Κατά τα λοιπά ισχύουν όλα τα οριζόμενα
στις αριθ. ΔΔΠ0007378/0454 Β’/11-05-2017 (ΦΕΚ 1636 Β/12-05-2017)
και ΔΔΠ0008470/0514 Β’/01-06-2017 (ΦΕΚ Β’ 1970/07-06-2017) αποφάσεις.
➤ Διορία έξι μηνών δίνει το Συμβούλιο της Επικρατείας στην
Πολιτεία, προκειμένου να ολοκληρώσει τις διαδικασίες κύρωσης
των δασικών χαρτών. Η απόφαση 1203/17 (πρόεδρος Αθ. Ράντος,
εισηγητής Χ. Ντουχάνης) θεωρεί κατ’ αρχήν νόμιμη την παράλληλη διαδικασία (Κτηματολογίου-Δασολογίου) και την ανάθεση αρμοδιοτήτων
για κατάρτιση δασικών χαρτών, απορρίπτοντας σχετικούς λόγους ακύρωσης που είχε προβάλει ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης στην
αίτησή του.
Παράλληλα το ΣτΕ στέλνει «τελεσίγραφο» προς την πολιτεία για τους
δασικούς χάρτες και εμμέσως για το Κτηματολόγιο, υποδεικνύοντας να
γίνει όσο το δυνατόν ταχύτερα και με νόμιμες διαδικασίες η κύρωσή
τους, αλλιώς θα κινδυνεύσει να βρεθεί «στον αέρα» μεγάλο τμήμα των
κτηματογραφήσεων αλλά και να χαθεί ταυτόχρονα για το Δημόσιο σημαντικό τμήμα της ακίνητης περιουσίας του (δασικής) από επίδοξους
καταπατητές.
Επικρίνοντας την επί δεκαετίες αδικαιολόγητη αδράνεια της πολιτείας να
καταρτίσει Δασολόγιο, το ΣτΕ υπογραμμίζει ότι είναι συνταγματικά επιβεβλημένο να έχει ολοκληρωθεί η κύρωση των δασικών χαρτών κάθε
περιοχής πριν περαιωθούν η κτηματογράφηση και η ένταξή της στο Κτηματολόγιο.
Το δικαστήριο θεωρεί μεν συνταγματικά ανεκτό να κινούνται παράλληλα οι δύο διαδικασίες (κτηματογράφηση, κατάρτιση δασικών χαρτών),
αλλά θεωρεί ότι δεν μπορεί να ξεκαθαρίσει το ιδιοκτησιακό καθεστώς
αν δεν έχει προηγηθεί η κύρωση των δασικών χαρτών και ότι μπορεί να
κινδυνεύσουν ο δασικός πλούτος, η ασφάλεια των συναλλαγών και η
δημόσια πίστη.
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Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι μπορεί να απειληθεί μεγάλο μέρος των
εδώ και χρόνια εξελισσόμενων κτηματογραφήσεων στο πλαίσιο μιας
εξαιρετικά σημαντικής δίκης, στην οποία επιδιώκεται η ακύρωση των
κτηματογραφήσεων 107 περιοχών που ξεκίνησαν προ 10ετίας, επειδή
έγιναν χωρίς να έχει προηγουμένως καταρτιστεί Δασολόγιο ή γιατί κάποιοι δασικοί χάρτες μπορεί να καταρτίσθηκαν με γνώμονα τον λιγότερο
προστατευτικό ορισμό του δάσους, που έδωσε ο Ν.3208/03, ο οποίος
κατέρρευσε αργότερα ως αντισυνταγματικός.
➤ Πρωτόκολλο συνεργασίας υπογράφηκε την Τετάρτη στις 26
Απριλίου 2017 μεταξύ της ΕΚΧΑ Α.Ε. και του ΤΕΕ για την ηλεκτρονική υποβολή των τοπογραφικών διαγραμμάτων και των
διαγραμμάτων γεωμετρικών μεταβολών που συντάσσουν οι μηχανικοί για ακίνητα σε όλη τη χώρα. Η συνεργασία αφορά στην ανάληψη
κοινών δράσεων στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν.4409/2016, άρθρο 40.
Η ηλεκτρονική υποβολή των διαγραμμάτων αποτελεί την πρώτη από τις
νέες ηλεκτρονικές συναλλαγές του Κτηματολογίου, που θα αξιοποιηθεί
τόσο κατά τη λειτουργία του Κτηματολογίου, όσο και κατά τη φάση
της σύνταξής του για τον εντοπισμό των δηλούμενων ακινήτων. Με την
υπηρεσία αυτή ανοίγει ο δρόμος για την πλήρως ηλεκτρονική λειτουργία
του Κτηματολογίου, η οποία σε συνδυασμό με τη επικείμενη ηλεκτρονική
υποβολή των συμβολαιογραφικών και των λοιπών εγγραπτέων πράξεων,
θα επιτρέπει την εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση των συναλλασσόμενων
επαγγελματιών (συμβολαιογράφοι, δικηγόροι, δικαστικοί επιμελητές) και
των πολιτών, χωρίς να απαιτείται πλέον η μετάβαση στα Κτηματολογικά
Γραφεία. Στη δε φάση της κτηματογράφησης, ο πολίτης δηλώνοντας το
ακίνητό του θα αρκεί να αναφέρει τον μοναδικό κωδικό που έλαβε το
τοπογραφικό διάγραμμα κατά την ηλεκτρονική υποβολή του από τον μηχανικό που το συνέταξε, χωρίς να απαιτείται να προσκομίσει αντίγραφό
του. Είναι σκόπιμο επίσης να τονιστεί ότι η τρέχουσα δράση θα αξιολογηθεί ως πρόδρομη ενέργεια για τον καθορισμό του ειδικότερου πλαισίου
λειτουργίας του θεσμού του διαπιστευμένου μηχανικού που προβλέπεται
ήδη στον νόμο 2664/1998.
Με σκοπό την έγκαιρη προετοιμασία των μηχανικών, η διαδικτυακή
εφαρμογή της ηλεκτρονικής υποβολής των τοπογραφικών διαγραμμάτων και των διαγραμμάτων γεωμετρικών μεταβολών θα τεθεί σε πιλοτική
λειτουργία εντός του Ιουνίου και έως την έκδοση της απόφασης του
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την έναρξη ισχύος της σχετικής υποχρέωσης και των προβλεπόμενων έννομων συνεπειών.
Οι χρήστες μηχανικοί είναι απαραίτητο να προμηθευτούν εγκαίρως ψηφιακή υπογραφή για την ηλεκτρονική υποβολή των διαγραμμάτων που
έχουν συνταχθεί με βάση τις εγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές όπως
αναφέρονται στο Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών για την Ηλεκτρονική
Υποβολή Διαγραμμάτων. Σχετικά με την πιλοτική περίοδο, θα υπάρξει
προσεχώς αναλυτική ενημέρωση στις ιστοσελίδες της ΕΚΧΑ Α.Ε. και του
ΤΕΕ. Με τη συνεργασία αυτή, η ΕΚΧΑ Α.Ε. και το ΤΕΕ συμβάλλουν με
υπευθυνότητα και συνέπεια στην αναβάθμιση των συναλλαγών με το
Κτηματολόγιο μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, καθώς και στον εκσυγχρονισμό του Κτηματολογίου προς όφελος των Ελλήνων πολιτών.
➤ Η απόφαση 202/2016 του Αρείου Πάγου έχει ενδιαφέρον για
όσα αναφέρει και αφορούν τους ορισμούς και τα αποδεικτικά στοιχεία
για τα ζητήματα δάσος, δασική έκταση, χορτολιβαδική έκταση. Καθώς
και της κρίσης επί των αποδεικτικών στοιχείων που προσκόμισε το Ελληνικό Δημόσιο για να διεκδικήσει κυριότητα ακινήτου. Ισχυρίστηκε ότι
αποτελεί χορτολιβαδική και συνεπώς δασική έκταση, που του ανήκει
ως διαδόχου του Οθωμανικού Κράτους. Το ακίνητο ανήκε σε Δήμο δημοπρατήθηκε και μεταβιβάστηκε σε εταιρεία και το Ελληνικό δημόσιο
προσέφυγε διεκδικώντας την κυριότητα λόγω του χαρακτήρα της έκτασης ως χορτολιβαδικής-δασικής. Το Ανώτατο Δικαστήριο, παρά τα όσα
ισχυρίστηκε το Ελληνικό Δημόσιο, αποφάνθηκε ότι δεν αποδεικνύεται ο
δασικός χαρακτήρας της επίδικης εκτάσεως.
Επιμέλεια: Χρήστος Λάλας, ΑΤΜ

Νέα από τον Κλάδο
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Απόψεις

H εγγραφή των δικαιωμάτων
του δημοσίου στο Εθνικό
Κτηματολόγιο - Δασικοί χάρτες
του Νικόλαου Χρ. Ζαχαριά
ΑΤΜ - πρώην Γ.Γ. του ΠΣΔΑΤΜ
Προέδρου του Ευρωπαϊκού συλλόγου
των ελεύθερων επαγγελματιών τοπογράφων Μηχανικών (ΕGOS)

Ο

ΟΚΧΕ ιδρύθηκε το 1986 με τον Ν.1647 με σκοπό τη χαρτογράφηση
της χώρας και τη σύνταξη του Εθνικού κτηματολογίου.

Το πρώτο δεν έγινε ποτέ. Παραμένουν οι χάρτες της ΓΥΣ στις κλίμακες
που υπάρχουν και στις εκδόσεις που έχουν γίνει. Πολύτιμα εργαλεία στο
σύνολο του τεχνικού κόσμου.
Για το δεύτερο, εννέα χρόνια μετά την ίδρυση του ΟΚΧΕ, το 1995 ψηφίζεται ο πρώτος νόμος για τη σύνταξη του Εθνικού κτηματολογίου, ο
Ν.2308/1995 και ξεκινά «το μεγαλύτερο των μεγαλύτερων έργων» με
δυο πιλοτικά προγράμματα τα οποία καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις
που θα μπορούσε να αντιμετωπίσει το πρόγραμμα στη χώρα.
Ο στόχος των πιλοτικών προγραμμάτων ήταν να καταγράψει τα προβλήματα ώστε στη συνέχεια να γίνουν οι απαραίτητες νομοθετικές παρεμβάσεις για τη βελτίωση των επόμενων προγραμμάτων.
Το πρώτο κύριο πρόγραμμα στη συνέχεια ξεκίνησε το 1998 πριν καν
ολοκληρωθούν τα δυο πιλοτικά προγράμματα (2002).
Βασικά χαρακτηριστικά του πρώτου Νόμου για το κτηματολόγιο είναι η
παντελής έλλειψη αναφοράς σε ανάγκη σύνταξης δασικών χαρτών και η
σύνδεσή τους με τις εγγραφές του κτηματολογίου καθώς και η μη υποχρέωση του δημοσίου για υποβολή δήλωσης, γεγονός που διορθώθηκε
μόλις το 2013 με τον Ν.4164/2013.
Ο πρώτος νόμος που καθιερώνει τις διαδικασίες σύνταξης δασικών χαρτών έρχεται μόλις το 1998 (Ν.2664/98), ο οποίος όμως εξειδικεύεται το
…2010 με τον Ν.3889/2010. Στο τέλος του 2012 - αρχές 2013 αναρτήθηκαν και οι πρώτοι δασικοί χάρτες με βάση τον νόμο αυτό και αφού
ορθά μεταβιβάσθηκε η αρμοδιότητα σύνταξης των δασικών χαρτών στο
κτηματολόγιο αντί των Δ/νσεων Δασών που ίσχυε εως τότε.
Βέβαια είναι γνωστό ότι έως σήμερα, πέντε χρόνια μετά, εκκρεμεί η
εξέταση των αντιρρήσεων κατά των δασικών χαρτών που αναρτήθηκαν
στο διάστημα αυτό, στις αρμόδιες επιτροπές. Επομένως ακόμη και για
περιοχές που αναρτήθηκαν δασικοί χάρτες δεν έχουμε πλήρως κυρωμένα στοιχεία πλην των περιοχών για τις οποίες δεν υποβλήθηκαν αντιρρήσεις και θεωρούνται ότι έχουν κυρωθεί.
Το 2008, η πολιτεία με παντελή έλλειψη δασικών χαρτών δεν είχε πρόβλημα να ξεκινήσει και το τρίτο πρόγραμμα κτηματογραφήσεων.
Το ίδιο έκανε και κάπου στο 2012 όταν ξεκίνησε το επόμενο πρόγραμμα
αφού εως τότε δεν είχε κυρωμένους δασικούς χάρτες.
Από τη σύντομη αυτή ιστορική αναδρομή, προκύπτει κατ΄ αρχήν ότι
η διαδικασία κτηματογράφησης έχει προοδεύσει σε σημαντικό
βαθμό ενώ αντίθετα παρατηρείται σημαντική υστέρηση στη σύνταξη και κύρωση των δασικών χαρτών.
Και ερχόμαστε στο 2017 όταν η ανάρτηση δασικών χαρτών σε αρκετές περιοχές ανέδειξε τα πραγματικά προβλήματα, οδήγησε σε έντονες
αντιδράσεις φορέων, Δήμων, ιδιοκτητών κτλ και κάτω από την πίεση
σύσσωμης θα λέγαμε της κοινωνίας, ανάγκασε τελικά την πολιτεία να
προχωρήσει σε νομοθετικές παρεμβάσεις στην κατεύθυνση αντιμετώπισης των προβλημάτων τα οποία σε μεγάλο βαθμό η ίδια δημιούργησε (αναδασώσεις, πρόδηλα, εξαγορές κτλ) κυρίως με την εμμονή της
διαχρονικά στη συντήρηση ενός απαράδεκτου καθεστώτος λειτουργίας
των δασικών υπηρεσιών της μέσα σε ένα πολύπλοκο και διφορούμενο
νομοθετικό πλαίσιο μεταβαλλόμενο συχνά.
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Η έλλειψη συνέχειας και συνέπειας των πράξεων της διοίκησης
στα θέματα δασικής πολιτικής αλλά και πρακτικής αντιμετώπισής των είναι διαχρονικά εμφανής.
Σε δυο χρόνια λήγουν οι προθεσμίες μετά από τις παρατάσεις που έχουν
δοθεί για την οριστικοποίηση των κτηματολογικών εγγραφών στα πρώτα πιλοτικά προγράμματα.
Για πολλές από τις περιοχές που περιλαμβάνονται στα προγράμματα
αυτά δεν έχουν ακόμη αναρτηθεί δασικοί χάρτες.
Θα αναρτηθούν και κυρωθούν στο διάστημα αυτό; Ή θα πάμε
σε νέα παράταση;
Έτσι σήμερα διαμορφώνεται η εξής κατάσταση στα προγράμματα κτηματογραφήσεων:
• Τα πρώτα πιλοτικά προγράμματα των οποίων η προθεσμία για την
οριστικοποίηση των εγγραφών λήγει σε δυο χρόνια, έχουν συνταχθεί
χωρίς την ύπαρξη δασικών χαρτών, με αυθαίρετες δηλώσεις της πολιτείας επί μη υπαρκτών δικαιωμάτων της και με εσφαλμένες δηλώσεις επί των υπαρκτών. Σε μέρος των περιοχών που αναφέρονται τα
προγράμματα αυτά έχει γίνει μερική κύρωση με τις αναρτήσεις των
δασικών χαρτών της περιόδου 2012-2013 καθώς και των πρόσφατων.
• Το δεύτερο κύριο πρόγραμμα καθώς και μέρος του τρίτου έχουν συνταχθεί εν μέρει χωρίς την ύπαρξη δασικών χαρτών και εν μέρει με
μερικώς κυρωμένα στοιχεία δασικών χαρτών.
• Τα τελευταία προγράμματα που ευρίσκονται σε καθεστώς υπογραφής
σύμβασης θα ξεκινήσουν επίσης με κατά τόπους παντελή έλλειψη δασικών χαρτών και κατά τόπους μερικώς κυρωμένα στοιχεία.
Πώς έγιναν επομένως οι εγγραφές των δικαιωμάτων του Δημοσίου με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο στα προγράμματα
του κτηματολογίου έως το 2012 περίπου;
Έγιναν με τη χρήση σε πολλές περιπτώσεις μη τελεσίδικων διοικητικών
πράξεων, ή μη κυρωμένων δασικών χαρτών, με απλές δηλώσεις των
Δασικών υπηρεσιών οι οποίες βέβαια δεν περιείχαν την απαιτούμενη νομιμότητα.
Ποιο ήταν το αποτέλεσμα των εγγραφών αυτών;
• Να περιέλθουν στο Δημόσιο εκτάσεις οι οποίες ποτέ δεν του ανήκαν
κατά χρήση και κατά τίτλο κτήσης.
• Να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη χιλιάδες ιδιοκτήτες με ελάχιστες πιθανότητες δικαίωσης και βέβαια με υψηλό κόστος σε αμοιβές νομικών
και τεχνικών συμβούλων. Έως ότου βέβαια κριθούν τελεσίδικα παρόμοιες υποθέσεις η ιδιοκτησία τελεί υπό καθεστώς άτυπης δήμευσης.
• Να δεχθούν τη ρετσινιά του καταπατητή νομοταγείς πολίτες και να
προκληθεί κοινωνική αναταραχή η οποία ακόμη δεν έχει καταλαγιάσει.
• Να χαθούν περιουσίες οι οποίες με διαφορετικές προϋποθέσεις θα
μπορούσαν να βοηθήσουν στην ανάπτυξη του τόπου ιδιαίτερα στην
παρούσα περίοδο της κρίσης.
Εδώ μπαίνει το ερώτημα: Είναι νόμιμες οι παραπάνω πράξεις της
πολιτείας;
και συγκεκριμένα οι εγγραφές που έλαβαν χώρα χωρίς την
ύπαρξη κυρωμένων δασικών χαρτών στα έως σήμερα προγράμματα του κτηματολογίου;
Και βέβαια τι θα γίνει με τις εγγραφές αυτές;
Στο ερώτημα αυτό και σε πολλά άλλα καλείται να απαντήσει το ΣτΕ μετά
από προσφυγή διαφόρων φορέων.
Με την πρόσφατη απόφαση 1203/2017 το ΣτΕ αφού περιγράφει κατ’
αρχήν τα αυτονόητα (απαραίτητη προϋπόθεση έγκυρου κτηματολογίου αποτελεί η ολοκλήρωση του δασολογίου, ελλείπει ο
νόμιμος τίτλος για τη δήλωση των δασικών περιοχών επί των
οποίων υφίσταται το τεκμήριο ιδιοκτησίας του Δημοσίου, δεν
διασφαλίζεται ότι, ελλειπόντων των κυρωμένων δασικών χαρτών, η δήλωση του Δημοσίου θα καταγραφεί βάσει άλλων
υφισταμένων στοιχείων), λόγω της σοβαρότητας του θέματος και
προκειμένου να εκδόσει οριστική απόφαση, ανέβαλε την εκδίκαση της
υπόθεσης και ζήτησε από την πολιτεία εντός προθεσμίας έξι μηνών να
εκθέσει τις απόψεις της επί των παρακάτω ζητημάτων:

Τ

ην Τρίτη 13 Ιουνίου 2017, στο Μεγάλο Αμφιθέατρο
του κτηρίου Λαμπαδαρίου της Σχολής Αγρονόμων και
Τοπογράφων Μηχανικών στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, πραγματοποιήθηκε η Απονομή των Διπλωμάτων του
έτους 2016 και Απονομή Βραβείων στους αριστεύσαντες της
Σχολής.
Χαιρετισμό απηύθυναν ο Πρύτανης του ΕΜΠ, Καθηγητής Ιωάννης Γκόλιας, ο Αναπληρωτής Πρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Καθηγητής Δημήτριος Παπαντώνης, ο Κοσμήτορας
της Σχολής, Καθηγητής Μαρίνος Κάβουρας και ο Πρόεδρος
του ΠΣΔΑΤΜ, Μιχάλης Καλογιαννάκης.

Aπό τον χώρο των ΑΕΙ

• Ποιος είναι ο εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης των δασικών χαρτών και του
Δασολογίου εν γένει καθώς και ποιος είναι ο εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης
των δασικών χαρτών σε περιοχές όπου το Κτηματολόγιο έχει ήδη λειτουργήσει
κι έχουν γίνει οι πρώτες εγγραφές.
• Ποια μέτρα έχει λάβει ή προτίθεται να λάβει η Διοίκηση προκειμένου οι δασικές
εκτάσεις επί των οποίων έχουν εγγραφεί δικαιώματα βάσει δηλώσεων τρίτων να
μην αποσυνδεθούν από τη δημόσια κτήση στις περιοχές όπου ήδη λειτουργεί
Κτηματολόγιο.
• Ποια μέτρα έχει λάβει ή προτίθεται να λάβει η Διοίκηση, προκειμένου δασικές
εκτάσεις που δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις υπαγωγής τους στη δασική νομοθεσία βάσει των αντισυνταγματικών (κατά την απόφαση ΣτΕ Ολ 32/2013) και
καταργηθεισών (κατ΄ άρθρο 9 παρ. 1 Ν.3818/2010) διατάξεων του άρθρου 1
παρ. 1 του Ν.3208/2003, να συμπεριληφθούν στους δασικούς χάρτες.
• Σε πόσες από τις υπό κτηματογράφηση περιοχές προβλέπεται ολοκλήρωση των
δασικών χαρτών πριν τη λειτουργία Κτηματολογίου και σε πόσες από τις ίδιες
περιοχές επίκειται η λειτουργία Κτηματολογίου χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί και
κυρωθεί δασικοί χάρτες.

Ευχόμαστε καλή σταδιοδρομία σε όλους τους νέους συναδέλφους!

Επομένως προκύπτει σαφώς θέμα νομιμότητας των παλαιότερων προγραμμάτων και η πολιτεία καλείται να το επιλύσει πριν οριστικοποιηθούν
οι κτηματολογικές εγγραφές.
Θέμα νομιμότητας των παλαιοτέρων προγραμμάτων προκύπτει επίσης σε σχέση με
τις τελευταίες νομοθετικές ρυθμίσεις οι οποίες πρέπει με κάποιο τρόπο να «περάσουν» στις κτηματολογικές εγγραφές των παλαιοτέρων προγραμμάτων για λόγους
ισονομίας και ίσης μεταχείρισης των πολιτών.
Σε αυτό το αρνητικό για το πρόγραμμα του κτηματολογίου περιβάλλον που έχει
διαμορφωθεί τελευταία η πολιτεία καλείται να δώσει λύση σύντομα με τρόπο που
θα εξασφαλίζει την αξιοπιστία και συνέχεια του προγράμματος αφ΄ενός και αφ’
ετέρου θα εξασφαλίζει κατά τον καλλίτερο τρόπο τη νομιμότητα των πράξεών της.
Στην κατεύθυνση αυτή και στην προσπάθειά μας να βοηθήσουμε στην εξεύρεση
της καλλίτερης δυνατόν λύσης θα διατυπώσουμε παρακάτω συγκεκριμένες προτάσεις.
Προτάσεις:
• Να δοθεί άμεση προτεραιότητα στην ανάρτηση των δασικών χαρτών στις περιοχές των πρώτων πιλοτικών προγραμμάτων καθώς και του πρώτου κυρίως για τις
οποίες δεν έχουν ακόμη αναρτηθεί οι δασικοί χάρτες.
• Να δοθεί άμεση προτεραιότητα στη συγκρότηση και λειτουργία των επιτροπών
εξέτασης των αντιρρήσεων κατά των δασικών χαρτών που αναρτήθηκαν στο
διάστημα 2012-2013.
• Για τις περιοχές αυτές να γίνει προηγουμένως νέα ανάρτηση των δασικών χαρτών με βάση τις τελευταίες νομοθετικές ρυθμίσεις ώστε να ληφθούν υπ’ όψιν οι
σχετικές τροπολογίες της δασικής νομοθεσίας (αναδασώσεις, οικιστικές πυκνώσεις, πρόδηλα, εξαγορές εκχερσωμένων κτλ).
• Στις περιοχές του λειτουργούντος κτηματολογίου για τις οποίες αναρτήθηκαν οι
δασικοί χάρτες να δοθεί η δυνατότητα διοικητικής αναγνώρισης των ιδιωτικών
δικαιωμάτων με σχετική νομοθετική ρύθμιση έναντι της δικαστικής που ισχύει
και βέβαια πριν γίνει εκτοπισμός των φερομένων σήμερα ιδιοκτητών με την κύρωση των δασικών χαρτών.
• Η αναγνώριση των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας επί των κυρωμένων δασικών χαρτών μετά την απόρριψη των αντιρρήσεων, να γίνεται από τις ίδιες επιτροπές που
εξετάζουν τις αντιρρήσεις σε επόμενες συνεδριάσεις τους αφού βέβαια υποβληθούν τα προβλεπόμενα στοιχεία.
• Το άρθρο 4 του Ν.3127/2003 να εφαρμοσθεί με ανάλογη προσαρμογή και σε
εκτός σχεδίου εκτάσεις.
• Να αναληφθούν ουσιαστικές νομοθετικές πρωτοβουλίες για την αποκατάσταση
της δυσλειτουργίας του λειτουργούντος κτηματολογίου (χωρικές μεταβολές, κατάργηση της εγγραφής του δημοσίου στα αγνώστου ιδιοκτήτου, θεσμός διαπιστευμένου τοπογράφου κτλ).
• Να αναληφθεί νομοθετική πρωτοβουλία για την κατάργηση του τεκμηρίου κυριότητας υπέρ του Δημοσίου στις δασικές εκτάσεις.

Τ

ην Τρίτη 20 Ιουνίου 2017, στο Μεγάλο Αμφιθέατρο
του κτηρίου Λαμπαδαρίου της Σχολής Αγρονόμων και
Τοπογράφων Μηχανικών στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, πραγματοποιήθηκε η απονομή των Μεταπτυχιακών
Διπλωμάτων Ειδίκευσης του έτους 2016 και των Διδακτορικών Διπλωμάτων του έτους 2015 της ΣΑΤΜ.
Χαιρετισμό απηύθυναν ο Πρύτανης του ΕΜΠ, Καθηγητής Ιωάννης Γκόλιας, ο Αναπληρωτής Πρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Καθηγητής Δημήτριος Παπαντώνης, ο Κοσμήτορας
της Σχολής και Διευθυντής του ΔΠΜΣ «Γεωπληροφορική»,
Καθηγητής Μαρίνος Κάβουρας και η Διευθύντρια του ΔΠΜΣ
«Περιβάλλον και Ανάπτυξη», Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Έφη
Δημοπούλου.
Συγχαρητήρια σε όλους και καλή σταδιοδρομία!

Πρόκειται για μια σημαντική καμπή στην ιστορία του κτηματολογίου στη χώρα
μας η οποία συνέπεσε χρονικά με τη μεγαλύτερη ίσως κρίση που αντιμετωπίσαμε
μεταπολεμικά.
Χρέος όλων μας είναι να συμβάλλουμε στην κατά τον καλλίτερο τρόπο αντιμετώπισή της.
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ημερίδα Νέων Ερευνητών
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΩΝ 100 ΧΡΟΝΩΝ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
Στο πλαίσιο της επετείου συμπλήρωσης 100 χρόνων από την
ίδρυση της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών
του Ε.Μ.Π. (1917-2017), προγραμματίζεται για τον Οκτώβριο
του τρέχοντος έτους σειρά δράσεων και δραστηριοτήτων (διεξαγωγή εκδηλώσεων, διοργάνωση ημερίδων, κλπ), ενώ θα
δημιουργηθεί και ψηφιακό επετειακό λεύκωμα. Όσοι απόφοιτοι της Σχολής διαθέτουν οπτικό και άλλο υλικό σχετικό με
την ιστορία της ΣΑΤΜ ΕΜΠ και επιθυμούν να το διαθέσουν σε
ηλεκτρονική μορφή ή να βοηθήσουν γενικότερα για την επιτυχέστερη διεξαγωγή των εκδηλώσεων παρακαλούμε να επικοινωνήσουν με τη κα Φανή Κρεμιζή στην Γραμματεία της Σχολής
(τηλ. 210 772 2761 e-mail: fakrema@survey.ntua.gr).
Ο ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΤΗΣ Σ.Α.Τ.Μ.
Μαρίνος Κάβουρας

Το ΕΜΠ γιορτάζει τα 180 χρόνια από την ίδρυσή
του (1837-2017)
Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το μεγαλύτερο τεχνολογικό ίδρυμα της χώρας, με την
ευκαιρία της 180ης επετείου από
την ίδρυσή του, οργανώνει μια
σειρά από εκδηλώσεις και δράσεις σε συνεργασία με τις Σχολές
του Ιδρύματος με κύριο στόχο να αναδειχθούν η ιστορική-εθνική διαδρομή του Ε.Μ.Π., το αδιάλειπτο, από την ίδρυσή του μέχρι και σήμερα,
εκπαιδευτικό, ερευνητικό και τεχνολογικό έργο και η διαχρονική συμβολή του στην αντιμετώπιση των κοινωνικών και αναπτυξιακών αναγκών
της χώρας.
Οι εκδηλώσεις του Ε.Μ.Π. ξεκίνησαν την 6η Μαΐου και θα διαρκέσουν ως
το τέλος του χρόνου.
Σταθμοί στην πορεία του εορτασμού των 180 ετών του Πολυτεχνείου είναι οι προγραμματιζόμενες εκδηλώσεις των Σχολών του, με τα Εργαστή-
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Παρουσίαση καινοτόμων ιδεών
στην επιστήμη του Αγρονόμου
και Τοπογράφου Μηχανικού
Στο πλαίσιο του εορτασμού για τη συμπλήρωση των 100 χρόνων από
την ίδρυση της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του
Ε.Μ.Π. προγραμματίζεται ημερίδα νέων ερευνητών με θέμα «Παρουσίαση καινοτόμων ιδεών στην επιστήμη του Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού».
Προγραμματιζόμενος χρόνος: 12/10/2017.
Τόπος: Μεγάλο Αμφιθέατρο, Λαμπαδάριο - Σχολή Α.Τ.Μ.-Ε.Μ.Π.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι τελειόφοιτοι Σπουδαστές, οι νέοι Απόφοιτοι, οι Υποψήφιοι Διδάκτορες, οι Διδάκτορες και οι Μεταδιδάκτορες της
Σ.Α.Τ.Μ. να αποστείλουν μέχρι τις 30 Ιουνίου 2017, 2σέλιδη περίληψη
της έρευνάς τους (δείτε εδώ) στην ηλεκτρονική δ/νση: mpapadop@
mail.ntua.gr
Το περιεχόμενο της εργασίας τους θα πρέπει να εντάσσεται στο πολυδιάστατο αντικείμενο του Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού, αναδεικνύοντας τις ερευνητικές προοπτικές και καινοτόμες εφαρμογές που
προκύπτουν από αυτό. Οι εργασίες που θα παρουσιασθούν θα αξιολογηθούν από την επιστημονική επιτροπή της ημερίδας. Το τελικό πρόγραμμα
θα ανακοινωθεί μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου 2017.
ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ
1. Χωρομετρία και Παρατήρηση της Γης
2. Γεωπληροφορική και Γεωχωρική Τεχνολογία
3. Σχεδιασμός του Χώρου και Διαχείριση Περιβάλλοντος
4. Σχεδιασμός και Διαχείριση Έργων Υποδομής
Ο ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΤΗΣ Σ.Α.Τ.Μ.
Μαρίνος Κάβουρας
ρια και τους ανθρώπους τους, που αποτελούν το Ε.Μ.Π. Από τον Ιούλιο
μέχρι το Δεκέμβριο, θα οργανωθούν Ημερίδες, Συνέδρια και επισκέψεις
σε Εργαστήρια από τις Σχολές Πολιτικών, Μηχανολόγων, Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Αρχιτεκτόνων, Χημικών, Αγρονόμων- Τοπογράφων και Μεταλλειολόγων- Μεταλλουργών Μηχανικών,
εκεί στη βάση του Ε.Μ.Π. όπου αναδεικνύεται το έργο, η πορεία και οι
προκλήσεις του αύριο που αντιμετωπίζουν οι Σχολές του.
Παράλληλα, κατά τη διάρκεια του 2017, θα πραγματοποιούνται σημαντικές καλλιτεχνικές εκδηλώσεις.
Οι εορταστικές εκδηλώσεις για τα 180 χρόνια από την ίδρυση του Ε.Μ.Π.
θα ολοκληρωθούν με την Κεντρική Εκδήλωση στις 12 Δεκεμβρίου 2017,
η οποία θα είναι αφιερωμένη στο καθήκον του Ε.Μ.Π. να αντιμετωπίσει
τις προκλήσεις του 21ου αιώνα και στην οποία θα επιβεβαιώσει ότι θα
εξακολουθήσει να συνεισφέρει στην κοινωνική και παραγωγική ανόρθωση της χώρας σε μια από τις πιο δύσκολες περιόδους της, παραμένοντας
σταθερά εμπρός στις απαιτήσεις του αύριο για εκπαίδευση, έρευνα και
κοινωνική προσφορά.
Αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα των εκδηλώσεων:
https://www.ntua.gr/el/180-years-ntua

Έλενα Αθανασοπούλου, Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ, ΔΠΜΣ Γεωπληροφορική
Αλεξάνδρα Λέλλη, Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ, ΔΠΜΣ Γεωπληροφορική

Σημαντική πρόοδος έχει σημειωθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αναφορικά με την αξιοποίηση των ανοικτών δεδομένων ως
εργαλείο βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης και συνεργατικότητας σύμφωνα με το θεσμικό καθεστώς που διέπει τα ανοικτά
δεδομένα, δηλαδή τις Οδηγίες PSI (2003/98/EC) και INSPIRE (2007/2/EC), οι οποίες παρέχουν ένα ολοκληρωμένο
πλαίσιο για τον διαμοιρασμό των δεδομένων, τόσο σε τεχνικό όσο και σε νομικό επίπεδο. Συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος, έχει υπό την αιγίδα της το πρόγραμμα Copernicus, το
μεγαλύτερο παγκοσμίως πρόγραμμα διαμοιρασμού ανοιχτών δεδομένων παρατήρησης της Γης. Στόχος του προγράμματος
Copernicus είναι να παρέχει συνεχή, αξιόπιστα και ελεύθερα δεδομένα που συλλέγονται από διάφορους αισθητήρες με
διαφορετική χωρική και φασματική ανάλυση, είτε στους έξι (6) Sentinel δορυφόρους παρατήρησης της γης, με παγκόσμια
κάλυψη, είτε στο πεδίο (in situ).
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Νέα Μορφή Πρόσβασης σε Ανοικτά & Ελεύθερα Δορυφορικά Δεδομένα

1. Πρόσβαση σε δορυφορικές εικόνες μέσω διαδικτυακών υπηρεσιών
Τα δεδομένα των αποστολών Sentinel διατίθενται σταδιακά στο πρόγραμμα Copernicus εδώ και τουλάχιστον ένα χρόνο, χωρίς όμως να αξιοποιούνται
ακόμα αναλόγως της αξίας τους, κυρίως λόγω του μεγάλου όγκου, αλλά και της τεχνολογικής πολυπλοκότητάς τους.
Στην κατεύθυνση αυτή, η GET (http://getmap.eu/) σε συνεργασία με τη Sinergise (http://www.sinergise.com/), εκμεταλλευόμενη την επομένη
γενιά cloud τεχνολογιών και του μοντέλου διάθεσης και χρήσης λογισμικού ως υπηρεσία (Platform/Software as a Service – PaaS/SaaS), ανέπτυξε την
πλατφόρμα διαμοιρασμού δορυφορικών δεδομένων GET Open Data, στο περιβάλλον του GET SDI Portal (http://getopendata.eu/), βάσει της
υπηρεσίας Sentinel-Hub της Sinergise, με στόχο τη γρήγορη και εύκολη πρόσβαση σε πρόσφατες δορυφορικές απεικονίσεις και άμεσα αξιοποιήσιμα
παραγόμενα προϊόντα προστιθέμενης αξίας.

Εικόνα 1. Το περιβάλλον διεπαφής GET SDI Portal
Το GET SDI Portal (http://getopendata.eu/getsdiportal/) αποτελεί ολοκληρωμένο εργαλείο ανοικτού κώδικα και διαδραστική εφαρμογή διαδικτυακής
χαρτογραφίας, η οποία υποστηρίζει την απεικόνιση, τη μεταφόρτωση, την ανάλυση, την υποβολή ερωτημάτων, την επεξεργασία και την επιλογή
συμβολισμού/κανόνων οπτικοποίησης των δεδομένων που προέρχονται από μια πληθώρα γεωχωρικών πηγών. Επιπλέον, υποστηρίζει όλα τα βασικά
γεωχωρικά πρότυπα OGC, όπως τα WMS/WMTS, WFS, CSW, WMC, KML, ATOM, GeoRSS.
Σημαντικές λειτουργίες της εφαρμογής αποτελούν τα εργαλεία «time-lapse» και «swipe», τα οποία επιτρέπουν τη συγκριτική ανάλυση και τη
χωροχρονική ανίχνευση μεταβολών στις εικόνες. Η αρθρωτή αρχιτεκτονική του επιτρέπει την προσθήκη μικροεφαρμογών (widgets) για την υλοποίηση
συγκεκριμένων λειτουργιών, τα οποία είναι δυνατό να ενσωματωθούν ομαλά σε μια διαμορφώσιμη και εύχρηστη διαδικτυακή πλατφόρμα.
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Εικόνα 2. Λειτουργία “swipe”για ανίχνευση μεταβολών

1.1

Περιγραφή παρεχόμενων διαδικτυακών υπηρεσιών

Η πρόσβαση στις δορυφορικές εικόνες πραγματοποιείται μέσω προηγμένων διαδικτυακών υπηρεσιών αναζήτησης και θέασης, σύμφωνα με τα
πρότυπα του OGC (OGC Web Services – OWS) και συγκεκριμένα τις υπηρεσίες WMS, WMTS, WCS και WFS.
• Web Map Service (WMS): παρέχει μια απλή διεπαφή πρωτοκόλλου HTTP για την αίτηση και λήψη γεωαναφερμένων εικόνων χαρτών από μια ή
περισσότερες κατανεμημένες βάσεις χωρικών δεδομένων. Με το WMS είναι δυνατό να γίνει η προβολή των διαθέσιμων δορυφορικών εικόνων σε
έναν περιηγητή ή η προσθήκη της υπηρεσίας και η άμεση χρήση των απεικονίσεων είτε στο περιβάλλον του GET SDI Portal, είτε σε ένα περιβάλλον
GIS, χωρίς να απαιτείται η μεταφόρτωση, η επεξεργασία ή ο μετασχηματισμός των δεδομένων.
• Web Map Tile Service (WMTS): παρέχει πρόσβαση σε προπαρασκευασμένα πλακίδια χάρτη (map tiles) των γεωαναφερμένων δορυφορικών
απεικονίσεων με προκαθορισμένο περιεχόμενο, έκταση και χωρική ανάλυση (σε μορφότυπους PNG, JPEG κτλ.).
• Web Feature Service (WFS): παρέχει πρόσβαση στα γεωμετρικά (διανυσματικά) μεταδεδομένα των απεικονίσεων και υποστηρίζει αρκετούς
διανυσματικούς μορφότυπους, συμπεριλαμβανομένων των XML, JSON, HTML, αλλά και απλού κειμένου.
• Web Coverage Service (WCS): παρέχει πρόσβαση στα ακατέργαστα δεδομένα των απεικονίσεων (χωρικά δεδομένα κανάβου - grid coverages),
όπως αντίστοιχα συμβαίνει με την υπηρεσία WFS για τα διανυσματικά δεδομένα και όχι στις εικόνες χαρτών που παρέχει η WMS υπηρεσία. Πέρα
από την πρόσβαση στα raster δορυφορικά δεδομένα παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης στα μεταδεδομένα των απεικονίσεων, με τη μορφή
διανυσματικών χαρακτηριστικών.
Πέρα από τις υπηρεσίες WMS/WMTS, WFS και WCS διατίθεται:
• η υπηρεσία παροχής στατιστικής πληροφορίας (Feature Info Service – FIS), η οποία εκτελεί στοιχειώδεις στατιστικούς υπολογισμούς, όπως
μέση τιμή, τυπική απόκλιση και υπολογισμός ιστογράμματος που προσεγγίζει την κατανομή των τιμών ανάκλασης στις δορυφορικές απεικονίσεις
για μια περιοχή που καθορίζεται σε ένα δεδομένο σύστημα χωρικής αναφοράς σε διαφορετικές κανάλια και χρονικά διαστήματα. Με αυτόν τον
τρόπο, μέσω της υπηρεσίας, είναι δυνατή η ανάκτηση των δεδομένων σύμφωνα με τα κριτήρια και χρονικό εύρος που καθορίζεται, ο υπολογισμός
στατιστικών στοιχείων των δεδομένων και η λήψη του αποτελέσματος με τη μορφή ενός αντικειμένου JSON.
• η υπηρεσία ειδοποίησης προσφέρει τη λήψη ειδοποιήσεων σε πραγματικό χρόνο όταν υπάρχουν νέα διαθέσιμα δεδομένα στην πλατφόρμα GET
Open Data, τα οποία ικανοποιούν τα κριτήρια που έχουν καθοριστεί κατά τη διαμόρφωση της υπηρεσίας και αφορούν στην περιοχή ενδιαφέροντος,
στο επιθυμητό χρονικό εύρος κ.α.
Στην πλατφόρμα GET Open Data η πρόσβαση στις υπηρεσίες γίνεται μέσω μιας προσαρμοσμένης διεύθυνσης URL ενός στιγμιότυπου του διακομιστή,
η οποία δημιουργείται κατά τη διαμόρφωση της υπηρεσίας.
Η βασική μορφή μιας διεύθυνσης URL της υπηρεσίας Sentinel WMS είναι: http://services.sentinel-hub.com/v1/wms/{INSTANCE_ID}.

1.2

Διαμόρφωση υπηρεσιών

Σημειώνεται ότι είναι δυνατό να δημιουργηθούν διαφορετικά στιγμιότυπα του διακομιστή με ξεχωριστή διαμόρφωση και παρεχόμενα σύνολα
δεδομένων, τα οποία λειτουργούν ως διαφορετικές υπηρεσίες για να καλύψουν διαφορετικές ανάγκες του ίδιου χρήστη. Κάθε στιγμιότυπο είναι
δυνατό να περιλαμβάνει έναν αριθμό επιπέδων και δορυφορικών απεικονίσεων και κάθε επίπεδο είναι δυνατό να σχετίζεται είτε με ένα ακατέργαστο
κανάλι μιας απεικόνισης είτε με ένα σύνθετο ή λόγο καναλιών, με το συμβολισμό που επιλέγεται.
Η διαμόρφωση των υπηρεσιών περιλαμβάνει γενικές ρυθμίσεις για το στιγμιότυπο της υπηρεσίας καθώς και τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται
παρακάτω για κάθε προσφερόμενο επίπεδο πληροφορίας:
• Επιλογή περιοχής ενδιαφέροντος
• Επιλογή χρονικού εύρους
• Επιλογή εφαρμογής ατμοσφαιρικής διόρθωσης
• Επιλογή μέγιστης επιτρεπόμενης συννεφοκάλυψης
• Επιλογή κανόνα για τη σειρά απεικόνισης στη σύνθεση μωσαϊκού
Οι γενικές ρυθμίσεις του στιγμιότυπου περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την επιλογή του καθολικού πλαισίου οριοθέτησης της περιοχής ενδιαφέροντος,
την ποιότητα συμπίεσης και το μορφότυπο των εικόνων, καθώς και τα διαθέσιμα συστήματα αναφοράς.

2. Διαθέσιμα σύνολα δεδομένων
Μέσω των υπηρεσιών της διαδικτυακής πλατφόρμας διαμοιρασμού GET Open Data οι χρήστες έχουν πρόσβαση σε ανοικτά και ελεύθερα σύνολα
δορυφορικών οπτικών δεδομένων των αποστολών Sentinel, Landsat και Envisat μέσω των OWS διαδικτυακών υπηρεσιών WMS, WMTS, WCS
και WFS (Data as a Service) μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα, παρακάμπτοντας έτσι προβλήματα συγχρονισμού, λήψης, επεξεργασίας και αποθήκευσης
μεγάλου όγκου δεδομένων. Τα διαθέσιμα δεδομένα που είναι έτοιμα προς επεξεργασία και ανάλυση είναι:
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• Sentinel 2: απεικονίσεις υψηλής ανάλυσης για παρακολούθηση της γης, για υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και υπηρεσίες ασφαλείας. Συγκεκριμένα
κάθε οπτική σκηνή καταγράφεται σε 13 φασματικά κανάλια (από το ορατό και το εγγύς υπέρυθρο ως το υπέρυθρο), χωρικής ανάλυσης 10-20
μέτρων με χρονική ανάλυση 5-8 ημερών. Σημαντικό πλεονέκτημα των απεικονίσεων αυτών είναι η συμβατότητα με τις απεικονίσεις των αποστολών
Landsat, καθώς προσφέρονται νέες δυνατότητες στη διαχρονική παρακολούθηση φαινομένων, χρήσεων και καλύψεων γης με ιδιαίτερο ενδιαφέρον
στον αγροτικό τομέα και στις καλλιέργειες αλλά και σε άλλες εφαρμογές σε τοπικό αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο.
• Sentinel 3: απεικονίσεις που αποτελούν συνέχεια των αντιστοίχων των δορυφόρων ERS, Envisat και SPOT. Σκοπό της αποστολής αποτελεί η
καταγραφή της τοπογραφίας της θάλασσας και της θερμοκρασίας επιφάνειας εδάφους και θάλασσας, καθώς και το χρώμα της επιφάνειας του
εδάφους και των ωκεανών με υψηλή ακρίβεια και αξιοπιστία, έτσι ώστε να υποστηρίζει τα συστήματα παρακολούθησης του περιβάλλοντος και του
κλίματος αλλά και πρόβλεψης όσον αφορά στους ωκεανούς.
• Landsat: απεικονίσεις των αποστολών Landsat 5, 7 και 8, χωρικής ανάλυσης 15-60 μέτρων και χρονικής ανάλυσης 16 ημερών που αποτελούν
μοναδική πηγή για έρευνα για τις παγκόσμιες αλλαγές καθώς και για εφαρμογές σε γεωργία, χαρτογραφία, γεωλογία, δασολογία, χωροταξία,
παρακολούθηση και εκπαίδευση αφού καλύπτουν συνεχόμενες καταγραφές από το 1984 έως και σήμερα.
• Envisat/Meris: απεικονίσεις 15 φασματικών καναλιών, χρονικής ανάλυσης 35 ημερών που καταγράφηκαν κατά τη χρονική περίοδο 2002-2012
και προσφέρονται για την παρατήρηση του χρώματος των ωκεανών και την κατανόηση των ατμοσφαιρικών παραμέτρων που σχετίζονται με νέφη,
υδρατμούς και αερολύματα, καθώς και των παραμέτρων της επιφάνειας του εδάφους και συγκεκριμένα εκείνων που σχετίζονται με τη βλάστηση.
• Δεδομένα Copernicus: περιβαλλοντικά δορυφορικά δεδομένα παρακολούθησης της Γης και δεδομένα προγνωστικών μοντέλων Copernicus.
Διατίθενται δεδομένα παρακολούθησης του θαλάσσιου περιβάλλοντος όπως υδροδυναμικές παραμέτρους (θαλάσσια ρεύματα, κυματισμός, ύψος
της θάλασσας) αλλά και βιοχημικές παραμέτρους (συγκέντρωση χλωροφύλλης, θρεπτικά συστατικά, θολερότητα, θερμοκρασία κ.λπ.)
Εκτός από τα δεδομένα των μεμονωμένων καναλιών των απεικονίσεων, η πλατφόρμα GET Open Data παρέχει στο χρήστη άμεση πρόσβαση σε
προϊόντα προστιθέμενης αξίας, όπως έγχρωμα σύνθετα, δείκτες βλάστησης (NDVI, EVI και SAVI), λόγους καναλιών και στατιστικά
στοιχεία τους, καθώς και το πλεονέκτημα της δημιουργίας προϊόντων από προσαρμοσμένους από τον ίδιο αλγορίθμους, ρυθμίζοντας παραμέτρους
σχετικά με τη χρονική κάλυψη, την ποιότητα της απεικόνισης, τη συννεφοκάλυψη και πολλές άλλες.

Εικόνα 3. Χωροχρονική ανάλυση σε περιοχή καλλιεργειών

3. Πλεονεκτήματα χρήσης της εφαρμογής
Η πλατφόρμα GET Open Data προσφέρει μια ολοκληρωμένη διαδικτυακή υποδομή άμεσης πρόσβασης σε ένα παγκόσμιο αρχείο δορυφορικών
εικόνων με συνεχώς αυξανόμενη διαθεσιμότητα σε ένα μοναδικό σημείο εισόδου, σχεδόν μία ώρα μετά την αποθήκευση στο Scientific Data HUB
της ESA. Με τον τρόπο αυτό, αποτρέπεται η αποθήκευση και η επεξεργασία μεγάλου όγκου δεδομένων, παρέχεται η δυνατότητα γρήγορης και
εύκολης πρόσβασης σε δεδομένα που είναι έτοιμα για ανάλυση και η προεπισκόπηση των δεδομένων σε πλήρη ανάλυση, ώστε να καθίσταται φανερή
στο χρήστη η καταλληλότητα των δεδομένων. Έτσι, λοιπόν, μειώνεται το κόστος πρόσβασης, προεπεξεργασίας, αναζήτησης και διόρθωσης των
δεδομένων.
Όλα τα διαθέσιμα δεδομένα καθώς και τα προϊόντα προστιθέμενης αξίας είναι διαθέσιμα μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα στους χρήστες και παρέχεται
άμεση δυνατότητα ενσωμάτωσής τους σε οποιεσδήποτε εφαρμογές GIS υποστηρίζουν πρότυπες υπηρεσίες OGC, είτε είναι σε desktop πλατφόρμα
(ArcGIS, QGIS, OpenLayers, Google Earth) είτε σε διαδικτυακή χαρτογραφική πλατφόρμα (GET SDI Portal, ArcGIS) είτε σε mobile συσκευή εφαρμογή. Έτσι, δίνεται η δυνατότητα στους χρήστες να διαχειριστούν και να αναλύσουν τα διαθέσιμα δορυφορικά δεδομένα σε παράθεση με τα
δικά τους δεδομένα αναφοράς σε περιβάλλον GIS.
Η πλατφόρμα διαμοιρασμού δορυφορικών δεδομένων GET Open Data υποστηρίζει την ανάπτυξη πολλών και ποικίλων εφαρμογών με στόχο την
εξυπηρέτηση των αναγκών των τελικών χρηστών στους παρακάτω βασικούς “downstream” άξονες: την προστασία του περιβάλλοντος, τη διαχείριση
των αστικών περιοχών, τον περιφερειακό και τοπικό σχεδιασμό, τη γεωργία, τη δασοκομία, τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη διαχείριση κρίσεων.
Περισσότερες πληροφορίες:
• http://www.copernicus.eu/
• http://getopendata.eu/
• http://getmap.eu/
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More, Better, Faster – δορυφορικά δεδομένα και υπηρεσίες
για τα έργα του Αγρονόμου & Τοπογράφου Μηχανικού
Βάνα Γιαβή, Μηχανικός ορυκτών πόρων
TotalView, vgiavi@totalview.gr

Έχουν περάσει 19 έτη από την έναρξη λειτουργίας το 1999 του 1ου οπτικού εμπορικού δορυφόρου, Πολύ
Υψηλής Ανάλυσης, IKONOS. Σήμερα ξεπερνούν τους 200. Οι εξελίξεις στον τομέα δείχνουν πως σημαντικές
δυνατότητες και εφαρμογές είναι σήμερα διαθέσιμες και αναπτύσσονται συνεχώς. Αυξανόμενος αριθμός
δορυφόρων με εμπορικά διαθέσιμα δεδομένα, μεγαλύτερη ακρίβεια και ανάλυση, διαρκώς μειούμενος χρόνος
επαναληπτικής λήψης, εύχρηστες πλατφόρμες γρήγορης διάθεσης ή θέασης των δεδομένων, ενσωμάτωση
αλγορίθμων και εργαλείων στην πηγή των δεδομένων, είναι μερικά από τα στοιχεία που αναλύονται με σκοπό
την καλύτερη κατανόηση των δυνατοτήτων που υπάρχουν και τη βελτιστοποίηση της χρήσης τους.
Η χωρική ανάλυση μιας εικόνας αποτελεί το 1ο σημείο επαφής με τον χρήστη. Η τεχνολογία πέρασε από τα 100 και τα 10 μέτρα των
ελεύθερα διαθέσιμων δεδομένων, σε μια πληθώρα αναλύσεων, οι οποίες συνδυαζόμενες με τα άλλα χαρακτηριστικά διαμορφώνουν
ένα πλαίσιο βέλτιστων λύσεων σε σχέση απόδοσης/τιμής. Είναι ενδεικτικό το παράδειγμα της ανάλυσης που παρουσιάζεται παρακάτω
όπου ανάλογα με την/τις κατασκευές προς διερεύνηση, ορίζεται και το «ανεκτό» επίπεδο λεπτομέρειας. Oι δορυφόροι WorldView-3 &
4 της DigitalGlobe προσφέρουν ακρίβεια 31 εκατοστά τη στιγμή της λήψης στο ναδίρ.

Εικόνα 1. Δορυφορική εικόνα WorldView-3 (ανάλυση=30cm) – Δορυφορική εικόνα Sentinel (ανάλυση=10m)
H φασματική ανάλυση των εικόνων επιτρέπει να δει ο μελετητής «με άλλο μάτι» το υπό εξέταση αντικείμενο. Η τεχνολογία δεν είναι
νέα, υπάρχει ήδη και σε ανοικτής πρόσβασης δορυφόρους. Είναι όμως η πρώτη φορά που προσφέρεται σε τέτοια ανάλυση και εύρος.

Εικόνα 2. Φασματικά κανάλια των δορυφόρων WorldView-2 & WorldView-3 (+ SWIR + CAVIS)
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Εικόνα 3. Φασματικά κανάλια του δορυφόρου WorldView-3 (VNIR + SWIR + CAVIS)
• Οκτώ φασματικά κανάλια (Multispectral bands): Coastal Blue, Red, Green, Blue, Red Edge, Near Infrared 1, Near Infrared 2, Yellow,
• Οκτώ κανάλια Shortwave bands (SWIR),
• Δώδεκα κανάλια CAVIS (Cloud, Aerosol, Water-Vapor, Ice, Snow, Atmospheric Calibration Instrument).

Εικόνα 4. Δυνατότητα παρατήρησης μέσα από τους καπνούς της πυρκαγιάς και εντοπισμός της εστίας της (SWIR)

Εικόνα 5. Δυνατότητα αφαίρεσης ομίχλης και υγρασίας από τη δορυφορική εικόνα WorldView-3 (CAVIS)
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Χρονική ανάλυση. Φυσικό επακόλουθο της συνεχώς αυξανόμενης χρήσης των δορυφορικών δεδομένων, αποτελεί η ανάγκη
για συχνή επαναλαμβανόμενη λήψη της ίδιας περιοχής, ακόμα και σε καθημερινή βάση για συγκεκριμένες εφαρμογές. Σε
περιπτώσεις μάλιστα όπως οι φυσικές καταστροφές, επιθυμητή είναι η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη επανάληψη μέσα στην ίδια
ημέρα. Οι περισσότεροι οίκοι διαθέτουν πλέον σχηματισμούς (constellation) δορυφόρων, που επιτρέπουν την πολλαπλή λήψη
από διαφορετικούς δορυφόρους και ομοιογενή διάθεσή τους μέσα από μια πλατφόρμα. Εκτός από τους δορυφόρους μεγάλου
μεγέθους, σημαντική εξέλιξη που κορυφώνεται πλέον το 2017 αποτελεί το μοντέλο των μικρο-δορυφόρων (small-sats, doves) οι οποίοι έχουν πολύ
μικρό μέγεθος (κάτω του μέτρου), και πολύ μικρό κόστος εκτόξευσης καθώς απελευθερώνονται αφού φτάσουν στο διάστημα συνήθως από τον
Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Η Planet στοχεύει μόλις ολοκληρώσει την πλήρη λειτουργία των πλέον 150 μικρο-δορυφόρων της, τη λήψη εικόνας από
όλα τα σημεία του πλανήτη, κάθε μέρα. Η διάθεση ενός τόσο επικαιροποιημένου όγκου δεδομένων θα δώσει τη δυνατότητα για ανάπτυξη εφαρμογών
που δεν υπήρχε η δυνατότητα μέχρι σήμερα.

Εικόνα 6. Σχηματισμοί δορυφόρων καλύπτουν καθημερινά ολόκληρη την επιφάνεια της Γης (www.planet.com)
Ανάλυση δεδομένων. Οι εφαρμογές των δορυφορικών δεδομένων είναι εκατοντάδες και διαρκώς θα αυξάνονται όσο μεγαλώνουν
και οι δυνατότητες σαν αυτές που αναλύθηκαν προηγουμένως
(http://gisgeography.com/100-earth-remote-sensing-applications-uses/).
Ο όγκος των δεδομένων που αποθηκεύονται καθημερινά από τους οίκους θα ξεπερνάει σύντομα τα 100ΤΒ. Είτε λόγω μεγάλης ανάλυσης, είτε λόγω
πλήθους εικόνων, είτε λόγω περιεχόμενης πληροφορίας, τα μεγέθη πλέον είναι τεράστια ακόμα και για τις πιο προηγμένες τεχνολογικές υποδομές για
να τις χειριστούν. Μια εικόνα του WorldView-3 μπορεί να φτάσει τα 30GB, ήδη τα δεδομένα της DigitalGlobe μόνο ξεπερνούν τα 100PB (PetaBytes)
και αυξάνονται κατά 10PB κάθε χρόνο. Έτσι η αποθήκευση μεταφέρεται σε εξειδικευμένους πάροχους όπως η Amazon Web Services (AWS).
Τα επόμενα στάδια είναι να γίνει η μεταφορά των δεδομένων και τέλος η επεξεργασία τους. Τα μεγέθη αυτά απαιτούν τεράστιες επενδύσεις σε
τηλεπικοινωνιακή υποδομή, αποθηκευτικό χώρο και επεξεργαστική ισχύ. Μια από τις προτάσεις που υπάρχουν πλέον είναι η χρήση της τεχνολογίας
του σύννεφου (cloud), τουλάχιστον για συγκεκριμένα στάδια του έργου.

Εικόνα 7. Ροή εργασίας στην πλατφόρμα διάθεσης της Planet

Εικόνα 8. Ροή εργασίας στην πλατφόρμα διάθεσης της DigitalGlobe
Η χρήση της γεωπληροφορικής και της αξιοποίησης δορυφορικών δεδομένων, αυξάνεται με αλματώδεις ρυθμούς σε διαστάσεις τεχνολογίας,
αποθήκευσης, αλγορίθμων, όγκου, επεξεργασίας, μοντέλων διάθεσης. Οι ανάγκες και οι νέες ιδέες για προϊόντα ή υπηρεσίες οδηγούν την ανάπτυξη.
Καθώς οι εξελίξεις στο τομέα είναι πολύ σημαντικές οι επενδύσεις για την επόμενη δεκαετία αναμένεται να διπλασιαστούν, με πολύ μεγάλη ανάπτυξη
του αμιγώς ιδιωτικού τομέα.
Βιβλιογραφία
Advances in remote sensing applications for urban sustainability (Nada M Mohammed Kadhim Cardiff University)
https://link.springer.com/article/10.1007/s41207-016-0007-4
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Η ολοένα και αυξανόμενη χρήση GNSS στην «παραγωγή» συντεταγμένων ως προς το ΕΓΣΑ87 είναι λογικό να
δημιουργεί ορισμένα ερωτήματα σε σχέση με το επίπεδο ακρίβειας του ΕΓΣΑ87 και τι τελικά παρέχεται στον χρήστη-μηχανικό ΑΤΜ κάθε φορά. Ας δούμε ορισμένες επισημάνσεις επί του θέματος.

1. Τι είναι ακρίβεια ενός δικτύου;
Είναι το βασικό ερώτημα της διαδικασίας. Η ακρίβεια (= αβεβαιότητα
στον προσδιορισμό των συντεταγμένων) του δικτύου εκφράζει δύο συγκεκριμένες επιδράσεις στα σημεία του δικτύου:
α. Την επίδραση των τυχαίων σφαλμάτων
β. Την επίδραση του ορισμού του συστήματος αναφοράς στα αποτελέσματα (επίδραση των δεσμεύσεων)
Πρέπει να ξεκαθαριστεί ότι η ακρίβεια αναφέρεται στην επίδραση των
τυχαίων σφαλμάτων (που ακολουθούν την κατανομή Gauß). Επομένως,
είναι αναγκαίο κατά τη συνόρθωση του δικτύου να απομακρυνθούν τα
συστηματικά ή/και τα χονδροειδή σφάλματα των παρατηρήσεων. Αν δεν
γίνει αυτό (ή αν δεν γίνει σωστά) η ακρίβεια των σημείων του δικτύου
θα είναι επηρεασμένη από μη τυχαίου χαρακτήρα σφάλματα τα οποία
είναι πιθανό να παραμορφώσουν το δίκτυο και την αντίστοιχη ακρίβεια.
Σχετικά με την επίδραση του ορισμού του συστήματος αναφοράς, αυτή
έχει να κάνει με το είδος, τη θέση και τον αριθμό των σημείων που
κρατήθηκαν ως δεσμεύσεις στη συνόρθωση. Ο όρος δέσμευση των σημείων πολλές φορές απαντάται στην καθημερινή τοπογραφική αργκό ως
«φιξάρισμα» των σημείων.

2. Πώς συνορθώθηκε το ΕΓΣΑ87;
Ο σκελετός για την επίλυση του δικτύου του ΕΓΣΑ87 ήταν 30 σημεία των
δικτύων ανώτερης τάξης της ΓΥΣ τα οποία μετρήθηκαν με δορυφορικές
τεχνικές (Τάκος 1990). Σταθερό σημείο (ελάχιστη δέσμευση ή «φιξαρισμένο» σημείο) ήταν το κεντρικό βάθρο στον Διόνυσο Αττικής. Τα δίκτυα κατώτερης τάξης εντάχθηκαν στο ΕΓΣΑ87 μέσω μετασχηματισμών
ομοιότητας. Ο μετασχηματισμός αυτός έγινε ανάμεσα στο ΕΓΣΑ87 και το
GR-Datum1 (με βάση μία νέα συνόρθωση που έκανε η ΓΥΣ στη δεκαετία
του 1980). Η κλίμακα και ο προσανατολισμός του δικτύου προέρχονται
από το παγκόσμιο σύστημα αναφοράς BTS87 (πρόγονο του International Terrestrial Reference System-ITRS). Για περισσότερες λεπτομέρειες
σχετικά με τη διαδικασία επίλυσης του ΕΓΣΑ87 παραπέμπουμε στους
ΟΚΧΕ (1987) και Φωτίου (2007).
Το κύριο χαρακτηριστικό των ελάχιστων δεσμεύσεων είναι ότι όσο πιο
απομακρυσμένα είναι τα σημεία του υπόλοιπου δικτύου από το/α σημείο/α που κρατήθηκε/αν ως ελάχιστη/ες δέσμευση/εις, τόσο μεγαλύτερη
είναι η αβεβαιότητά τους (βλ. Δερμάνης κ.α. 1995).
Ο Βέης (1994) αναφέρει μία αβεβαιότητα στην κλίμακα μεταξύ ΕΓΣΑ87
και ITRF της τάξης του 2.10-7. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι υπάρχει απόλυτη -ονομαστική- συμβατότητα στην κλίμακα των δύο συστημάτων
αναφοράς για εργασίες μικρής κλίμακας (π.χ. στα 10 χιλιόμετρα υπάρχει
συμβατότητα κλίμακας 2 χιλιοστά). Σε εργασίες πανελλαδικής κλίμακας
και σε μία απόσταση 1000 χιλιομέτρων (μεγαλύτερη από την απόσταση
Οθωνοί-Στρογγύλη, των άκρων της Χώρας) η αβεβαιότητά τους φτάνει
τα 20 εκατοστά.

3. Η ακρίβεια του ΕΓΣΑ87
Ο Τάκος (1990), σελίδα 326, Πίνακας 4.3, παρουσιάζει κάποια ενδεικτικά αποτελέσματα σχετικά με την ακρίβεια του δικτύου 1ης τάξης, όπου

βλέπουμε ότι η μεγαλύτερη αβεβαιότητα μπορεί να φτάσει στα 83 εκατοστά. Η ακρίβεια των δικτύων χαμηλότερης τάξης ήταν σημαντικά καλύτερη (Τάκος 1990, Βέης 1994). Τα δίκτυα χαμηλότερης τάξης λύθηκαν
κρατώντας σταθερά (πλεονάζουσες δεσμεύσεις, Δερμάνης κ.α. 1995) τα
σημεία ανώτερης τάξης (π.χ. το δίκτυο 4ης τάξης λύθηκε κρατώντας
σταθερές τις συντεταγμένες του δικτύου 3ης τάξης κ.ο.κ). Αν αναλογιστούμε την παλαιότητα των μετρήσεων, τα μέσα της εποχής, αλλά και
τον τοπικό χαρακτήρα της συντριπτικής πλειοψηφίας των τοπογραφικών
εργασιών η προαναφερθείσα ακρίβεια παρείχε για την εποχή ικανοποιητικά αποτελέσματα2 (Βέης 1994).
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Η ακρίβεια του ΕΓΣΑ87: Μία τεχνική προσέγγιση (χωρίς εξισώσεις...)

Πρόσφατες μελέτες (Chatzinikos and Kotsakis 2016, Katsambalos et al.
2010, Doukas et al. 2017) κάνοντας χρήση συγχρόνων μετρήσεων και
συστημάτων αναφοράς, καταλήγουν σε μία ακρίβεια του δικτύου (μέσο
τετραγωνικό σφάλμα) του ΕΓΣΑ87 της τάξης των 45-60 εκατοστών σε
πανελλήνια κλίμακα.
Τέλος, πρέπει να τονίσουμε ότι στην εισαγωγική έκθεση του ΕΓΣΑ87
(ΟΚΧΕ 1987), υπάρχει σαφής διατύπωση ότι το εν λόγω σύστημα αναφοράς θα ήταν αξιόπιστο για τα επόμενα είκοσι χρόνια (δηλαδή μέχρι το
2007). Το διάστημα αυτό έχει παρέλθει κατά 10 χρόνια.

4. O μετασχηματισμός HTRS07<->ΕΓΣΑ87
Από τη στιγμή που το ΕΓΣΑ87 παραμένει το επίσημο σύστημα αναφοράς
της Χώρας, οι συντεταγμένες που αναφέρονται στο HTRS07 (το σύστημα αναφοράς του HEPOS) πρέπει να μετασχηματιστούν στο ΕΓΣΑ87.
Αυτό σημαίνει ότι είμαστε αναγκασμένοι να πάμε από τις συντεταγμένες
πολύ υψηλής ακρίβειας που προσφέρουν τα σύγχρονα συστήματα αναφοράς στις συντεταγμένες του ΕΓΣΑ87 (που όπως είπαμε εκφράζει τις
ανάγκες προηγούμενων δεκαετιών). Αυτό ενέχει δυσκολίες, λόγω των
σφαλμάτων αλλά και των τεκτονικών μετατοπίσεων του παλαιού δικτύου του ΕΓΣΑ87. Η ακρίβεια του μετασχηματισμού μεταξύ HTRS07 και
ΕΓΣΑ87 είναι της τάξης των 8.3 εκατοστών σε πανελλήνια κλίμακα (Katsambalos et al. 2010), που κρίνεται ικανοποιητική αν λάβουμε υπόψη
τα προαναφερθέντα προβλήματα. Φυσικά, αυτή η ακρίβεια έχει ενδεχομένως αλλάξει, επειδή το συγκεκριμένο μοντέλο μετασχηματισμού έχει
«παγώσει» στην εποχή 2007.5.

5. Συμπεράσματα-Προτάσεις
Α. Η ακρίβεια του ΕΓΣΑ87 αντικατοπτρίζει τις ανάγκες προηγούμενων
δεκαετιών και επικεντρωνόταν βασικά στις ανάγκες επίλυσης τοπικών
τοπογραφικών δικτύων. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων, τα τοπικά
δίκτυα (μία έκταση όχι μεγαλύτερη από 10 Χ 10 χμ.) και συνήθως δεν
παρουσιάζουν ιδιαίτερα προβλήματα. Είναι έντονα επηρεασμένη από την
επιλογή του συστήματος αναφοράς και τις τεκτονικές μετατοπίσεις του
ελλαδικού χώρου. Η συγκεκριμένη ακρίβεια για τα κλασικά δίκτυα (προ
GNSS εποχής) υπήρχε και σε χώρες με προηγμένη γεωδαιτική υποδομή
όπως η τέως Δυτική Γερμανία, όπου αναφέρονται αντίστοιχες ακρίβειες
(βλ. Τσιούμης 1985).
Β. Η ακρίβεια μετασχηματισμού HTRS07<->ΕΓΣΑ87 (8.3 εκ. σε πανελλήνια κλίμακα) αναφέρεται στην προσαρμογή των συντεταγμένων
του HTRS07 ως προς το ισχύον επίσημο κρατικό σύστημα ΕΓΣΑ87. Η
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ακρίβεια του HTRS07 είναι σε κάθε περίπτωση της τάξης των μερικών
εκατοστών. Δυστυχώς, αυτή η ακρίβεια «χάνεται» λόγω προσαρμογής/
μετασχηματισμού στο ΕΓΣΑ87. Ένας πιθανός όρος για αυτή την τιμή
των 8.3 εκατοστών θα ήταν «ακρίβεια προσαρμογής μεταξύ ΕΓΣΑ87 και
HTRS07».
Γ. Η προαναφερθείσα ακρίβεια προσαρμογής μεταξύ των δύο συστημάτων αναφοράς εκφράζεται για την περίοδο 2007.5. Οι έντονες τεκτονικές
μετατοπίσεις (= ταχύτητες μετατόπισης) είναι πιθανό ότι έχουν αλλάξει
τους όρους προσαρμογής των δύο συστημάτων αναφοράς. Θα πρέπει να
επανεξεταστούν και να υπολογιστούν, λαμβάνοντας υπόψη την εντονότατη γεωδυναμική συμπεριφορά του Ελλαδικού χώρου3.
Δ. Πολλές φορές, η προαναφερθείσα ακρίβεια προσαρμογής ίσως δεν
είναι αρκετή, ιδίως σε περιπτώσεις αστικών αποτυπώσεων ή αποτυπώσεων σε έκτασης μεγάλης αξίας, όπου χρειάζεται ακρίβεια μερικών εκατοστών. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο ΑΤΜ μπορεί κάλλιστα να εφαρμόσει έναν 2Δ μετασχηματισμό ομοιότητας (Δερμάνης και Φωτίου 1992)
στα κοινά σημεία, να εφαρμόσει τις παραμέτρους μετασχηματισμού στα
μη-κοινά και να έχει μία σχετικά ακριβή λύση ως προς το ΕΓΣΑ87. Για
το φύλλο χάρτη 096 Δράμα και 118 Θεσσαλονίκη που έχουμε αποτελέσματα, διαπιστώσαμε μία ακρίβεια στο 2-Δ μετασχηματισμό ομοιότητας μεταξύ HTRS07 και ΕΓΣΑ87 της τάξης των 2-3 εκατοστών. Βέβαια,
ίσως χρειαστεί να μετρηθούν 5-6 τριγωνομετρικά της ΓΥΣ , διότι κάποια
μπορεί να είναι προβληματικά (να «κλωτσάνε» κατά την τοπογραφική
αργκό). Κάποιοι συνάδελφοι εφαρμόζουν αφινικό μετασχηματισμό (6
παράμετροι μετασχηματισμού), για την απορρόφηση συστηματικών
σφαλμάτων. Θα πρέπει όμως αυτός να γίνεται με μεγάλη προσοχή, διότι
ο αφινικός μετασχηματισμός αλλοιώνει τα σχήματα (π.χ. ένα ορθογώνιο
παραλληλόγραμμο μετασχηματίζεται σε πλάγιο παραλληλόγραμμο, Δερμάνης και Φωτίου 1992).
Ε. Καλό θα είναι ο ΑΤΜ να ελέγχει πάντοτε στην περιοχή μελέτης την
ακρίβεια του μετασχηματισμού HTRS07<->ΕΓΣΑ87, μέσω του προαναφερθέντος 2Δ μετασχηματισμού ομοιότητας. Με αυτόν τον τρόπο (α)
διασφαλίζει στο βέλτιστο τη συμβατότητα προσαρμογής των δύο συστημάτων αναφοράς (β) γνωρίζει την ακρίβεια αυτής της προσαρμογής
(γ) αναφέρει τυχόν προβληματικά αποτελέσματα στις αρμόδιες κρατικές
υπηρεσίες. Η συγκεκριμένη διαδικασία μπορεί να γίνει κάλλιστα με RTK
μετρήσεις σε έναν ικανό αριθμό σημείων (βάθρα της ΓΥΣ, αξιόπιστες
στάσεις, πλακέτες του ΟΚΧΕ) στην περιοχή μελέτης. Σε αυτά τα σημεία θα υπάρχουν διπλές τιμές: Η μία αναφερόμενη στο ΕΓΣΑ87 μέσω
HTRS07 και η άλλη στο επίσημο ΕΓΣΑ87. Ο μετασχηματισμός μεταξύ
των δύο ομάδων συντεταγμένων θα φανερώσει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της προσαρμογής (φυσικά για την εν λόγω περιοχή μελέτης). Η
στατιστική συμπεριφορά των σφαλμάτων του μετασχηματισμού, δίνει
μία σαφή περιγραφή της συμβατότητάς των δύο εκδοχών του ΕΓΣΑ87.
ΣΤ. Υπάρχει μία σαφής διατύπωση στην τεχνική περιγραφή του ΕΓΣΑ87
(ΟΚΧΕ 1987): «Το ΕΓΣΑ87 υλοποιείται από τα τριγωνομετρικά σημεία
του δικτύου». Η συγκεκριμένη διατύπωση, δεν έχει αλλάξει μέχρι και
σήμερα. Επομένως, οι ΑΤΜ θα πρέπει να εξασφαλίσουν στο έπακρο ότι
το «εκ του HTRS07 επορευόμενον ΕΓΣΑ87» είναι συμβατό με την παραπάνω διατύπωση.

Ευχαριστίες
Ο συνάδελφος ΑΤΜ Γιώργος Μοσχόπουλος διάβασε το κείμενο και πρότεινε βελτιώσεις. Εκτός αυτού, οι απορίες του αποτελούν πάντοτε τροφή
για σοβαρή σκέψη. Οι πολύχρονες και συναρπαστικές συζητήσεις γύρω
από τις καθημερινές ανάγκες του ΑΤΜ με τους συναδέλφους ΑΤΜ Γιάννη Γιαννακίδη, ΥΔ/ΤΠΜ Βασίλη Καμπούρη, ΥΔ/ΤΑΤΜ Νικόλα Καλαμάκη,
Τάσο Γκανίλα, Φάνη Γεωργάκη, Γιώργο και Κώστα Ρηγόπουλο, Δημήτρη
Γιαννάκο και Νίκο Μπρίο αποδείχτηκαν ιδιαιτέρως εποικοδομητικές στη
συγγραφή του παρόντος.
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Σημειώσεις

1 Το GR-Datum είναι το παλαιό επίσημο σύστημα αναφοράς της χώρας. Η
νεότερη εκδοχή του («νέο Bessel» όπως επικράτησε η ονομασία του) προέκυψε από την συνόρθωση της ΓΥΣ της δεκαετίας του 1980 (κάνοντας χρήση
μετρήσεων παλαιότερων δεκαετιών) και σε αυτό αναφέρονται οι συντεταγμένες ΗΑΤΤ της ΓΥΣ και οι συντεταγμένες ΤΜ3 (ΤΜ 3 μοιρών) που χρησιμοποιήθηκαν για τις ανάγκες της Επιχείρησης Πολεοδομικής Ανασυγκρότησης (ΕΠΑ). Το GR-Datum («νέο Bessel») συνδέεται με το ΕΓΣΑ87 μέσω
των «πολυωνύμων του ΟΚΧΕ» που κυκλοφορούν ελεύθερα στο διαδίκτυο
και έχουν εφαρμοστεί σε πολλά λογισμικά (π.χ. COORDS.GR). Το λεγόμενο
«παλαιό Bessel» είναι μία παλαιότερη εκδοχή του GR-Datum, υλοποιηθείσα
προπολεμικά. Στο «παλαιό Bessel» αναφέρεται η συντριπτική πλειοψηφία
των διανομών του τέως Υπουργείου Γεωργίας. Οι δύο εκδοχές (παλαιό και
νέο Bessel, αντίστοιχα) έχουν πολύ μεγάλες αποκλίσεις και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρούνται ταυτόσημες.
2 Πράγματι, στην καθημερινή τοπογραφική πρακτική, ο τοπογράφος μηχανικός καλείται να εργαστεί σε τοπική κλίμακα. Είναι πολύ σπάνιο (έως απίθανο)
να δούλευε (ή να δουλεύει) με δίκτυα ανώτερης τάξης (Α και Β τάξης) που τις
περισσότερες φορές, βρίσκονται σε μεγάλο υψόμετρο και πιθανώς είναι σχετικά απρόσιτα. Παρόλα αυτά, δεν είναι σπάνιο το φαινόμενο να συναντώνται
τριγωνομετρικά σημεία κατώτερης τάξης που να παρουσιάζουν έντονα προβλήματα («τα τριγωνομετρικά κλωτσάνε»). Σε αυτές τις περιπτώσεις, πρέπει
να επιλέγονται άλλα τριγωνομετρικά σημεία της περιοχής (ει δυνατόν) και
ιδανικά να αναφέρονται τα προβληματικά σημεία στις αρμόδιες υπηρεσίες.
3 Η ΓΥΣ ανέλαβε το έργο «Χαρτογράφηση της Ελλάδος» το 1962. Οι μετρήσεις που χρησιμοποίησε έλαβαν χώρα στο διάστημα των δεκαετιών 19301980 με συνεχείς αναθεωρήσεις και προσθήκες. Σκοπός ήταν η διάθεση συντεταγμένων που να εξυπηρετούν -κυρίως- τις τοπικές εφαρμογές. Πρακτικά,
το ελληνικό -κλασικό- γεωδαιτικό δίκτυο των 26000 και πλέον σημείων ανά
την επικράτεια, αποτελείται από ένα μωσαϊκό διαφόρων εποχών μέτρησης.
Αυτό, είχε ως αποτέλεσμα (λόγω των έντονων γεωδυναμικών φαινομένων
της περιοχής) οι συντεταγμένες να είναι έντονα επηρεασμένες από τις τεκτονικές μετατοπίσεις (Βέης 1994).
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Η εταιρεία μας ανακοινώνει την έναρξη της αποκλειστικής
αντιπροσώπευσης της Γερμανικής εταιρείας Ζ+F, τον ηγέτη
στα επαγγελματικά laser scanners, με ευρεία γκάμα μοντέλων
για κάθε είδους τοπογραφική εργασία.

Νέα της αγοράς

Νέα συνεργασία
της Landmark
με την Z+F
τον παγκόσμιο ηγέτη
στα terrestrial laser scanners

Η SokkiaHellas
επίσημος υποστηρικτής
μετρήσεων ακριβείας
του ΣΕΓΑΣ
Η SokkiaHellas έχει τη χαρά και την τιμή να σας ανακοινώσει ότι
αποτελεί πλέον επίσημο συνεργάτη και υποστηρικτή του ΣΕΓΑΣ.

Βασικά χαρακτηριστικά των laser scanners της Z+F αποτελούν, η εξαιρετικής ποιότητας και λεπτομέρειας έγχρωμη ή
ασπρόμαυρη απεικόνιση της σαρωμένης περιοχής, η μεγάλη
εμβέλεια σάρωσης και η μεγάλη ακρίβεια που τα καθιστά ιδανικά για εργασίες τρομερών μετρητικών απαιτήσεων.

Η ανάγκη αξιόπιστων μετρήσεων ακριβείας στους αγώνες στίβου και
η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας και των λογισμικών επεξεργασίας
δεδομένων οδήγησαν την ομοσπονδία στην αναζήτηση ενός συνεργάτη που θα μπορούσε να καλύψει με επιτυχία τις ανάγκες της αλλά
και τις ανάγκες των αθλητών της.

Η αντιπροσώπευση της Z+F στην Ελλάδα συμπίπτει με την κυκλοφορία του νέου της εργονομικού και ελαφριού IMAGER®
5016, με εμβέλεια στα 360 m, το οποίο συμπεριλαμβάνει
εσωτερική κάμερα, σύστημα φωτισμού για σκανάρισμα σε
σκοτεινούς χώρους και σύστημα εντοπισμού θέσης.

Η SokkiaHellas και η SOKKIA, με πολύ μεγάλη ιστορία και τεχνογνωσία στον παγκόσμιο αθλητισμό επιλέχθηκε να αναλάβει και να
υλοποιήσει αυτό το έργο.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες λεπτομέρειες.

Landmark - Γ. Λουτρίδης

Λ. Βουλιαγμένης 248, 17343, Αγ. Δημήτριος
Τ: 2109956801, 2109941954
F: 2109937871
e-mail: info@landmark.com.gr

www.landmark.com.gr

Πρώτοι σταθμοί αυτής της συνεργασίας ήταν το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου Α/Γ 2017 που έλαβε χώρα στην Πάτρα το διήμερο 17-18
Ιουνίου, καθώς και το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου Π/Κ 2017 που
έλαβε χώρα στα Τρίκαλα το διήμερο 24-25 Ιουνίου. Η SokkiaHellas
πραγματοποιώντας ηλεκτρονικές μετρήσεις υψηλής ακρίβειας ολοκλήρωσε με απόλυτη επιτυχία το έργο της και έθεσε πολύ ψηλά τον
πήχη για τις επόμενες εθνικές και διεθνείς διοργανώσεις στίβου που
www.sokkia.gr
θα πραγματοποιηθούν στην Ελλάδα.

Leica BLK360 - Το θαύμα της τεχνολογίας!
Ο 3D σαρωτής θαύμα που
δημιούργησε η θρυλική συνεργασία Leica Geosystems
AG & Autodesk πολύ σύντομα θα κυκλοφορεί «ανάμεσα» μας! Εξαιρετικά μικρός
και ελαφρύς, είναι μοναδικός στο είδος του. Αιχμαλωτίζει με λεπτομέρεια τον
περιβάλλοντα χώρο λαμβάνοντας έγχρωμες εικόνες υψηλής ανάλυσης που
συνδυάζει με το υψηλής ακρίβειας σύννεφο σημείων της
σάρωσης θερμική πληροφορία. Με διαστάσεις 16cm x
διάμετρο 10cm, βάρος 1.1kg και εύρος
σάρωσης έως 60m με ακρίβεια 4mm,
σαρώνει 360,000 σημεία/δευτερόλεπτο και φωτογραφίζει σφαιρικά 360°.
Πολύ σύντομα θα μπορείτε να θαυμάσετε στην πράξη τον μικρό αλλά πανίσχυρο
Σκανάρετε
σαρωτή στα γραφεία μας.
Δηλώστε το ενδιαφέρον σας και θα είστε
από τους πρώτους που θα δουν τον μικρό και θαυματουργό σαρωτή εν δράσει!

www.metrica.gr

για πληροφορίες
και για εγγραφή
στο newsletter

Αποκλειστικός Αντιπρόσωπος
Ηi-Target στην Ελλάδα
Η TopoMarket είναι μια νέα εταιρεία στον χώρο της εμπορίας Τοπογραφικού Εξοπλισμού και αποκλειστική αντιπρόσωπος της Hi-Target Survey Instrument Co. στην Ελλάδα. Η HiTarget Survey Instrument Co., Ltd. είναι Νο1 κατασκευαστής
και πρώτη σε πωλήσεις τοπογραφικού εξοπλισμού στην Κίνα,
με παρουσία σε 60 ακόμα χώρες. Οι προτεινόμενες λύσεις,
συνδυάζουν την τελευταία λέξη της τεχνολογίας με πλήρη
υποστήριξη, ανταλλακτικά & service σε πολύ προσιτές τιμές. Η TopoMarket είναι επίσημος μεταπωλητής του Δικτύου
Μονίμων Σταθμών Αναφοράς, SmartNet Greece που είναι και
το μοναδικό Full GNSS δίκτυο, προσφέροντας έτσι πλήρεις και
αξιόπιστες λύσεις. Όπου κι αν βρίσκεστε στην Ελλάδα μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε επίδειξη
του εξοπλισμού μας ή αν το επιθυμείτε, σας περιμένουμε στα
γραφεία μας για γνωριμία και συζήτηση με εξειδικευμένους
τεχνικούς.

Tηλ. επικοινωνίας: 2114052052
E-mail: sales@topomarket.gr

www.topomarket.gr
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Διανύουμε ήδη τον πιο ζεστό Ιούλιο των τελευταίων ετών και δυστυχώς η θεατρική κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ
συνεχίζοντας την «αριστοφανική επιθεώρηση» που ανεβάζει εδώ και δυόμιση χρόνια, δεν μας επιτρέπει να χαλαρώσουμε και να μπορέσουμε να δροσιστούμε. Προωθεί νομοσχέδια – εγκυκλίους – υπουργικές αποφάσεις,
με μορφή «πολυβόλου», βαφτίζοντάς τα ως προαπαιτούμενα και επικαλούμενη για άλλη μια φορά την πίεση
των «κακών δανειστών», αφήνοντας έτσι όλους μας να αναρωτιόμαστε αν θέλει να τα κάνει τόσο πρόχειρα και
επικίνδυνα ή απλά της ξεφεύγουν.
Συγκεκριμένα την τελευταία περίοδο τρέχουν ή έτρεξαν ταυτόχρονα τουλάχιστον τα παρακάτω:
Α. Η καθημερινή παραγωγή εγκυκλίων, ακόμη και αυτές τις ημέρες για τους δασικούς χάρτες, απαραίτητες τις
περισσότερες φορές, αλλά δείχνουν την επιπολαιότητα και βιασύνη με την οποία συντάχθηκαν και αναρτήθηκαν οι ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ, για τους οποίους η καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων είναι η
27/07/2017. Αποτέλεσμα αυτού του γεγονότος είναι οι συνάδελφοι που ασχολούνται με αυτές τις υποθέσεις
να μην προλαβαίνουν να ενημερωθούν ουσιαστικά και να υποβάλλουν τις αντιρρήσεις. Από την άλλη πλευρά
οι πολίτες, πελαγωμένοι, πολλές φορές απεμπολούν το δικαίωμά τους για αντίρρηση κατά των αναρτήσεων.
Β. Νέος νόμος τακτοποίησης αυθαίρετων, έκδοσης οικοδομικών αδειών, μεταφορά συντελεστή δόμησης και
ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίων σε αντικατάσταση του Ν.4178/2013. Παράταση στη παράταση για να ψηφιστεί ο νέος νόμος και νέο νόμο δεν έχουμε δει ακόμη… και ο παλαιός λήγει μέσα στον Ιούλιο. Πιο πολύ
φαίνεται ότι η κυβέρνηση θέλει να φέρει νέους νόμους, ξαναγράφοντας τους παλιούς, μόνο και μόνο, για να
δείξει ότι παράγει έργο.
Γ. Το προηγούμενο διάστημα συνεδρίαζαν οι εννεαμελής επιτροπές για τον καθορισμό των επαγγελματικών
δικαιωμάτων του συνόλου των μηχανικών, υπό την ευθύνη της γενικής γραμματείας συντονισμού της κυβέρνησης. Οι συνεδριάσεις σε πολλές περιπτώσεις έμοιαζαν διαπραγμάτευση σε παζάρι. Οι εκπρόσωποι των
περισσότερων συλλόγων, προσπαθούσαν να διαπραγματευτούν με τα μέλη της επιτροπής με μόνο στόχο να
υφαρπάξουν επαγγελματικά δικαιώματα τα οποία δεν έχουν ποτέ διδαχθεί. Στις επιτροπές αυτές η παρουσία
του συλλόγου ήταν δυναμική και ουσιαστική. Ελπίζουμε να μην μας επιφυλάσσονται εκπλήξεις της τελευταίας
στιγμής.
Δ. Συστάθηκε επιτροπή από το ΥΠΟΜΕΔΙ για τον καθορισμό του τρόπου που θα τηρούνται τα μητρώα μελετητών και κατασκευαστών δημοσίων έργων. Η σύνθεση της επιτροπής ήταν από «φίλους» και «συνεργάτες»
του Υπουργού ΠΟΜΕΔΙ, ενώ ξεχάστηκε ο τεχνικός σύμβουλος του κράτους, το ΤΕΕ. Τελικά όμως μετά από
παρέμβαση της διοικούσας επιτροπής προστέθηκαν στις τελευταίες, έστω, συνεδριάσεις και εκπρόσωποι του
ΤΕΕ.
Ε. Συστάθηκαν Ομάδες Εργασίας για τη σύνταξη «προσχεδίου» της Υπουργικής Απόφασης της παρ. 2 του άρθρου 196 του Ν.4412/2016. Πιο συγκεκριμένα αφορά το είδος των παραδοτέων στοιχείων ανά στάδιο και ανά
κατηγορία μελέτης δηλαδή τα τεύχη (Τεχνική Έκθεση, Υπολογισμοί, Προμέτρηση, Προϋπολογισμός κ.λπ.) και
τα κατά περίπτωση σχέδια. Δυστυχώς και σε αυτές τις ομάδες εργασίες αγνοήθηκαν οι περισσότεροι επιστημονικοί φορείς που εκπροσωπούν τον τεχνικό κόσμο.
Τα παραπάνω είναι ιδιαίτερα σημαντικά και αν δεν υπάρχει συνεχής παρακολούθηση των τεκταινόμενων θα
βρεθούμε προ δυσάρεστων εκπλήξεων. Για τον λόγο αυτό, είναι απαραίτητη η ενασχόληση όλων μας, με όποιο
τρόπο μπορεί ο καθένας, δίπλα στον ΠΣΔΑΤΜ.
Ευχόμαστε σε όλους καλό καλοκαίρι!
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ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΤΕΡΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΣΤΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Ο σύλλογος τελευταία καλείται να πάρει θέσεις σε πολλά θέματα που έχουν να κάνουν τόσο με τα επαγγελματικά
δικαιώματα των μελών του, όσο και με τον καταιγισμό των νέων νομοθετημάτων τα οποία έρχονται στην
επικαιρότητα περίπου σε καθημερινή βάση.
Ως προς το πρώτο (επαγγελματικά δικαιώματα), έχουμε διατυπώσει τις θέσεις μας σε πολλές δημοσιεύσεις, ημερίδες κτλ
και έχουμε δικαιωθεί απόλυτα από τη γνωστή απόφαση του ΣτΕ καθώς και από τις επί μέρους αποφάσεις-εγκυκλίους
των αρμοδίων φορέων που ακολούθησαν. Τελευταία όμως, γίνεται συζήτηση για το άνοιγμα του επαγγέλματος
του Μηχανικού το οποίο αποτελεί και μνημονική υποχρέωση. Βρισκόμαστε έτσι στην αρχή ενός νέου δρόμου που
πρέπει να ακολουθήσουμε, χωρίς βέβαια να το επιθυμούμε. Επειδή για το θέμα αυτό θα γίνουν πολλές συζητήσεις στο
προσεχές διάστημα, καλό είναι ως σύλλογος να συζητήσουμε σοβαρά πώς θα εξασφαλίσουμε τα ελάχιστα απαιτούμενα
στο άνοιγμα του επαγγέλματός μας αφού είναι βέβαιο ότι δεν μπορούμε να το αποφύγουμε. Ας ξεκινήσει επομένως μια
ειλικρινής συζήτηση στα πλαίσια μιας ανοικτής διαβούλευσης ή μιας ημερίδας που θα εστιάσει στο θέμα αυτό.
Ως προς το δεύτερο (καταιγισμός νέων νομοθετημάτων) νομίζουμε ότι γίνεται υπερβολική παραγωγή χωρίς απαραίτητα
να χρειάζεται. Αλλάζουμε νόμους που έχουν πρόσφατα ψηφισθεί απλά και μόνο για διαφορετικές διατυπώσεις παρόμοιων
εννοιών π.χ. χωροταξικός σχεδιασμός ή για να τροποποιήσουμε διατάξεις που πράγματι χρειάζονται βελτιώσεις
(νόμος για το δομημένο περιβάλλον, δασικά, χρήσεις γης κτλ). Θα μπορούσε να γίνει εντοπισμένη αντικατάσταση
συγκεκριμένων άρθρων αντί της καθολικής κατάργησης σοβαρών νομοθετημάτων τα οποία έχουν γίνει
ευρέως αποδεκτά από την κοινωνία και τα οποία έχουν διαμορφώσει ένα θετικό περιβάλλον αντιμετώπισης σημαντικών
προβλημάτων (π.χ. Ν.4178/2013, Ν.4269/2014, Ν.3889/2010, κτλ).
Η προχειρότητα στη βιασύνη της πολιτείας να παρουσιάσει νομοθετικό έργο, πολλές φορές έχει ως αποτέλεσμα να
ακυρώνονται από το ΣτΕ σοβαρά νομοθετήματα επειδή δεν τηρήθηκαν οι τυπικές διαδικασίες και να επιστρέφουμε
στο προγενέστερο καθεστώς (π.χ. Ειδικό χωροταξικό για τον τουρισμό, περιφερειακός χωροταξικός σχεδιασμός).
Επί πλέον όμως στα νέα νομοθετήματα αντί της απλούστευσης των διαδικασιών και της καλλίτερης γενικά λειτουργίας
τους παρατηρούμε να μπαίνουν νέα στάδια γραφειοκρατίας, πολύπλοκες διαδικασίες εγκρίσεων, μακρόσυρτες
θεωρητικές περιγραφές απλών αντικειμένων, μεγέθυνση του κρατισμού σε κάθε νέο που προσπαθεί να
εφαρμοσθεί έστω ως προαπαιτούμενο του Μνημονίου με αποτέλεσμα να ακυρώνεται σε πολλές περιπτώσεις ο σκοπός
πολλών χρήσιμων μεταρρυθμίσεων.
Βέβαια πολλές από τις νομοθετούμενες μεταρρυθμίσεις η παρούσα κυβέρνηση δεν τις πιστεύει και φοβούμαστε πως δεν
θα τις υλοποιήσει πλήρως. Για τον λόγο αυτό σε κάθε νέο επικρατεί ο απίστευτος κρατισμός. Ο επαγγελματίας οφείλει να
ελέγχεται σε κάθε του πράξη από τα «αρμόδια» και πολλές περιπτώσεις στην πράξη αναρμόδια όργανα της πολιτείας. Η
μεταφορά αρμοδιοτήτων στον επαγγελματία είναι περιορισμένη -σε ορισμένες μάλιστα περιπτώσεις ακυρώνονται και οι
υφιστάμενες- ενώ παράλληλα αυξάνονται οι ελεγκτικοί για αυτόν μηχανισμοί.
Σε αυτό το νέο περιβάλλον χρειάζεται μεγαλύτερη και ενεργή συμμετοχή των μελών μας σε όλες τις δράσεις του
συλλόγου, πέρα και πάνω από τις κομματικές παρατάξεις που δραστηριοποιούνται στον σύλλογο.
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΡΠΜ
ΓΙΑ ΤΟ ΑΣφΑΛΙΣΤΙΚΟ
(Αντιπροσωπεία ΤΕΕ, 10-11 Ιουνίου 2017)
Στην πρόσφατη Αντιπροσωπεία 10-11 Ιουνίου, η Ριζοσπαστική Πρωτοβουλία Μηχανικών, θέλοντας να συμβάλλει
ουσιαστικά στο διάλογο και τις διεκδικήσεις των συναδέλφων Μηχανικών, προχώρησε στη συγκρότηση μιας
βασικής δέσμης μέτρων προς διεκδίκηση στο άμεσο μέλλον.
Αναλυτικά η πρόταση της ΡΠΜ:
«Με την ψήφιση του Ν.4472/2017 προκύπτουν επιπλέον επιβαρύνσεις στις ασφαλιστικές εισφορές των ελευθέρων
επαγγελματιών λόγω της μη αφαίρεσης των ασφαλιστικών εισφορών από το εισόδημα του προηγουμένου έτους για
τον υπολογισμό τους. Παράλληλα παρατηρούνται σημαντικά προβλήματα στη λειτουργία του ΕΦΚΑ, με αποτέλεσμα
να δυσκολεύονται οι μηχανικοί στην άσκηση του επαγγέλματός τους, ενώ ταυτόχρονα οι ελεύθεροι επαγγελματίες
μηχανικοί εξακολουθούν ποικιλοτρόπως να αντιμετωπίζονται δυσμενώς σε σχέση με άλλες κατηγορίες ελευθέρων
επαγγελματιών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ, από την οποία οι μηχανικοί ουσιαστικά
δεν έχουν καμία απολαβή.
Στο πλαίσιο αυτό θεωρούμε ότι είναι σημαντική η κατάθεση μιας βασικής δέσμης προτάσεων που μπορεί να
υποστηριχτεί ευρέως από τους συναδέλφους, με κύριο σκεπτικό αφενός τη διευκόλυνση όσων δεν είναι ασφαλιστικά
ενήμεροι προκειμένου να επιστρέψουν στην ασφάλιση και αφετέρου την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος του
συνόλου των συναδέλφων.
Με βάση το παραπάνω σκεπτικό, προτείνουμε, ως ελάχιστα κοινά αποδεκτά, τα εξής:
§

Δυνατότητα ρύθμισης παλαιών οφειλών σε πολλές δόσεις

§

Δυνατότητα παγώματος παλαιών οφειλών σε συναδέλφους που είχαν χαμηλά εισοδήματα

§

Μείωση των ποσοστών των ασφαλιστικών εισφορών

§

Δυνατότητα πληρωμής τμήματος του συνολικού ποσού των ασφαλιστικών εισφορών που προκύπτει, με
αντίστοιχη μείωση του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης

§

Προαιρετικότητα κλάδων εφάπαξ και επικουρικού, σε αντιστοιχία με τα όσα ισχύουν για τους πρώην
ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ

§

Ρύθμιση με βάση την οποία αν κάποιο ΑΜΚΑ εμφανίζεται σε ΑΠΔ, να ακυρώνονται αυτόματα οι ασφαλιστικές
εισφορές που προκύπτουν με βάση την τελευταία φορολογική δήλωση και αν προκύψουν επιπλέον
εισοδήματα, η επιβολή ασφαλιστικής εισφοράς να υπολογίζεται με την εκκαθάριση της φορολογικής
δήλωσης.

§

Δυνατότητα έκδοσης ενημερότητας με οφειλές

§

Διάρκεια ασφαλιστικής ενημερότητας πρώην ασφαλισμένων του ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ, αντίστοιχη αυτής που
εκδιδόταν από το πρώην ΙΚΑ (6μηνη στην περίπτωση που δεν υπάρχουν οφειλές)»

36 ATM 233 / ΙΟΥΝΙΟΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ 2017

Η επανέναρξη της συζήτησης για τα ΠΔ για το επάγγελμα του μηχανικού είναι το τελευταίο «επεισόδιο» που έρχεται να προστεθεί στο μακρόχρονο σήριαλ της
απελευθέρωσης του επαγγέλματος του Μηχανικού, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της ΕΕ.
Οι κατευθύνσεις αυτές θεσμοθετήθηκαν με τις θεμελιακές συνθήκες της ΕΕ και είναι άμεσα δεμένες τόσο με το ζήτημα των επαγγελματικών δικαιωμάτων και
τη σχέση εκπαίδευσης – αγοράς εργασίας, όσο και με τη νομοθεσία των τελευταίων χρόνων, που αφορά στην ανάθεση δημοσίων έργων, ΣΔΙΤ, κλπ.

Θέσεις Παρατάξεων

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ»!!!

Μύθοι και πραγματικότητα

Η κυρίαρχη προπαγάνδα της άρχουσας τάξης και των κυβερνήσεών της ισχυρίζεται ότι η απελευθέρωση είναι προς το συμφέρον της κοινωνίας, θα οδηγήσει
σε φθηνότερες υπηρεσίες. Η πραγματικότητα έχει δείξει ακριβώς το αντίθετο. Η απελευθέρωση και η συγκέντρωση μελέτης και κατασκευής οδήγησε στην
προλεταριοποίηση μιας μεγάλης μάζας μηχανικών που θα εργάζονται πλέον ως μισθωτοί με άθλιους όρους εργασίας, οδηγώντας έτσι τις απολαβές των
εργαζόμενων μηχανικών, μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων σε ακόμα χαμηλότερα επίπεδα. Και βέβαια καμία αύξηση των θέσεων εργασίας δε διασφαλίστηκε. Αντίθετα, η ελαστική εργασία με «μπλοκάκι», οι μειώσεις μισθών, οι απολύσεις και οι μεσαιωνικού τύπου εργασιακές σχέσεις (βλ. προώθηση συμβάσεων
στον όμιλο ΕΛΛΑΚΤΩΡ με βάση το αγγλικό δίκαιο) έχουν πάρει μορφή χιονοστιβάδας. Τον ίδιο προσανατολισμό είχε και η προώθηση της διαδικασίας της Μπολόνια, με την αποσύνδεση πτυχίου-επαγγέλματος και το σπάσιμο του 5ετούς κύκλου σπουδών. Τη δημιουργία, δηλαδή, ενός επιστημονικού προλεταριάτου
χαμηλής ειδίκευσης που θα εξασφαλίζει στους ομίλους των κατασκευών φθηνή εργασία.

Το ΤΕΕ και οι Σύλλογοι στο ρόλο των πλασιέ της απελευθέρωσης

Η πορεία της απελευθέρωσης που περιγράψαμε όχι απλά δε συνάντησε την παραμικρή «αντίσταση» από το ΤΕΕ και τους Επιστημονικούς Συλλόγους, αντίθετα
διευκολύνθηκε στο μέγιστο βαθμό από την ηγεσία τους. Οι ισοτιμήσεις των πτυχίων μέσω του ενιαίου ΤΕΕ και η δήθεν «διαβάθμιση» μέσω εξετάσεων των
μελών του, η στήριξη σε όλες τις νομοθετικές ρυθμίσεις περί ανάθεσης δημοσίων έργων, κλπ είναι ενδεικτικά παραδείγματα αυτής της συνολικής λογικής.
Φυσικά, καμία έκπληξη δεν προκαλεί αυτό, μιας και είναι γνωστός ο ρόλος του ΤΕΕ, ως μηχανισμού του κράτους των μονοπωλίων και ως
θεσμού προώθησης της ταξικής συνεργασίας στον κλάδο των μηχανικών.
Αλλά και η στάση της δήθεν «αντιπολίτευσης» της ηγεσίας ορισμένων Επιστημονικών Συλλόγων, όπως του ΣΑΔΑΣ, του ΠΣΔΑΤΜ κλπ είναι
κάλπικη και υποκριτική. Η απελευθέρωση της αγοράς, η λογική της δια βίου μάθησης - πιστοποίησης και η ενίσχυση μέσω αυτών του μεγάλου κεφαλαίου, είναι
στον πυρήνα της πολιτικής αντίληψης των κομμάτων απ’ όπου προέρχονται οι παραπάνω (ΣΥΡΙΖΑ, ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, κλπ). Οι συντεχνιασμοί, η λογική του «μικρότερου κακού», η δήθεν υπεράσπιση των τυπικών επαγγελματικών δικαιωμάτων δεν μπορούν να κρύψουν αυτήν την αλήθεια.
Κοντολογίς, η στάση του μπλοκ δυνάμεων που συσπειρώνεται γύρω από αυτή τη λογική, είναι η γνωστή αντίληψη που υπόσχεται την απόκρουση της επίθεσης
και την ανακούφιση των εργαζόμενων, τη «διάσωση» των αυταπασχολούμενων, χωρίς την ανατροπή του πλαισίου της αντιλαϊκής πολιτικής και χωρίς να σημαδεύει τον πραγματικό ένοχο, την άρχουσα τάξη, τους μονοπωλιακούς ομίλους και το κράτος τους, την ΕΕ. Τη λογική αυτή ο λαός και οι εργαζόμενοι μηχανικοί
πρώτοι-πρώτοι, τη δοκίμασαν για χρόνια «στο πετσί» τους και είναι αυτή που έφερε το κίνημα στο σημείο που βρίσκεται σήμερα, να μην μπορεί να αποτρέψει
την επίθεση και τον λαό και τους εργαζόμενους να μετράνε τη μια απώλεια μετά την άλλη.

Η πολιτικής της «απελευθέρωσης» υπηρετεί τα μονοπώλια!

Η παραπέρα προώθηση της απελευθέρωσης είναι βέβαιο ότι θα χειροτερεύσει ακόμα περισσότερο την κατάσταση, τόσο για τους εργαζόμενους (μισθωτούς και
αυτοαπασχολούμενους, μικρούς επαγγελματίες) του κλάδου, όσο και τα λαϊκά στρώματα γενικότερα. Η ως τώρα πείρα το αποδεικνύει. Και γι αυτό είμαστε αντίθετοι και θα παλέψουμε να μην προχωρήσουν οι νέες αντιδραστικές ρυθμίσεις που προετοιμάζονται, στα έργα, τις μελέτες, τις αμοιβές, τα επαγγελματικά δικαιώματα. Δε θα παραιτηθούμε από το αυτονόητο δικαίωμα – ανάγκη του αυτοαπασχολούμενου να ζει αξιοπρεπώς από τη δουλειά του. Όμως,
είναι ψέμα ότι η ικανοποίηση αυτής της απαίτησης είναι θέμα περισσότερων ή λιγότερων επαγγελματικών δικαιωμάτων. Τα δικαιώματα δε
«γεννούν» δουλειές, αντίθετα η κρίση (όπως και η ανάπτυξη) του καπιταλισμού τις στερεί από τους αυτοαπασχολούμενους για να τις συγκεντρώνει στα μονοπώλια! Τα δικαιώματα δεν αυξάνουν τις αμοιβές, η αγορά, όμως, τις βυθίζει στα Τάρταρα της «ελεύθερης διαπραγμάτευσης»! Και βέβαια, κανένα δικαίωμα «υπογραφής» δε φράζει το δρόμο στην ποινικοποίηση (αντίθετα, την ενισχύει), στη φοροεπιδρομή (προ
και ελέω μνημονίου), στην κατεδάφιση του ασφαλιστικού μέσα από το αντιλαϊκό-αντιασφαλιστικό νομικό πλαίσιο που διαμόρφωσαν ΠΑΣΟΚ
και ΝΔ (νόμοι Σιούφα-Ρέππα-Πετραλιά-Λοβέρδου, 3518/06 κλπ) και συνεχίζει «επάξια» η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ με την πολιτική της.
Απάντηση στα προβλήματα των εργαζόμενων μηχανικών και τεχνικών ΑΕΙ και ΤΕΙ και του λαού γενικότερα μπορεί να δώσει μόνο η κοινή πάλη τους σε κατεύθυνση ρήξης και σύγκρουσης με την πολιτική και τις ανάγκες των μονοπωλιακών ομίλων για θωράκιση της κερδοφορίας και της ανταγωνιστικότητάς τους, κόντρα στις ηγεσίες της ταξικής συνεργασίας, τους μηχανισμούς του κράτους, όπως το ΤΕΕ, η ΕΕΤΕΜ, το «τμήμα αποφοίτων ΑΤΕΙ» του
ΤΕΕ, τις αστικές κυβερνήσεις που αναλαμβάνουν να υλοποιήσουν αυτή την πολιτική. Στο πλευρό του υπόλοιπου ταξικού εργατικού-λαϊκού κινήματος,
του ΠΑΜΕ, της ΠΑΣΕΒΕ και των άλλων ριζοσπαστικών συσπειρώσεων για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων μας από τη μία και την οικοδόμηση του ριζικά
διαφορετικού δρόμου ανάπτυξης από την άλλη.

Ξεδιπλώνουμε την αντεπίθεσή μας, απαιτώντας:

• Πλήρη σταθερή εργασία για όλους, κατάργηση των ελαστικών μορφών απασχόλησης. 7ωρο-5νθημερο-35ωρο, υπογραφή κλαδικών ΣΣΕ με αυξήσεις για την ικανοποίηση όλων των αναγκών των εργαζομένων. Καμιά απόλυση, καμία διαθεσιμότητα σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.
• Ανατροπή της πολιτικής της ΕΕ για την «απελευθέρωση» των επαγγελμάτων σε όφελος του μεγάλου κεφαλαίου. Αντίσταση, απειθαρχία, ανυπακοή στις επιταγές της
ΕΕ για την παιδεία και τα επαγγελματικά δικαιώματα, καμιά εφαρμογή των οδηγιών της ΕΕ, κατάργηση όλων των νόμων και ΠΔ που τις ενσωματώνουν στην εθνική
νομοθεσία. Κατάργηση κάθε μορφής εξετάσεων για την απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, το ακαδημαϊκό δίπλωμα μοναδική προϋπόθεση για την άσκηση
του επαγγέλματος. Καμιά μετατόπιση της «τεχνικής ευθύνης» από το κράτος και την εργοδοσία στον εργαζόμενο. Ενιαίο δημόσιο δωρεάν σύστημα ανώτατης εκπαίδευσης, χωρίς ταξικούς φραγμούς και αντιεπιστημονικούς διαχωρισμούς των σπουδών σε κύκλους και των ιδρυμάτων σε κατηγορίες. Να διαμορφώνει επιστήμονες
με υψηλή ειδίκευση και επαγγελματική επάρκεια και γενικό μορφωτικό επίπεδο. Σύνδεση του πτυχίου με το δικαίωμα στην επαγγελματική κατοχύρωση.
• Κατάργηση του νομοθετικού πλαισίου αναδιάρθρωσης των δημόσιων έργων και μελετών που επιταχύνουν τη συγκέντρωση μελετών και έργων στα χέρια του μεγάλου
κεφαλαίου (ΣΔΙΤ, Συμβ.Παραχώρησης, ΓΟΚ, αυθαίρετα, οικοδομικές άδειες κλπ). Κατάργηση του νόμου για το κτηματολόγιο, κατάρτιση Δασικού Κτηματολογίου πριν
το Εθνικό Κτηματολόγιο. Κατάργηση του αντιλαϊκού νομοθετικού πλαισίου για την εμπορευματοποίηση της γης και των δασικών εκτάσεων, του νερού, των φυσικών
πόρων. Απόσυρση των Χωροταξικών Σχεδίων (Γενικού και Ειδικών) που υποτάσσουν τη χρήση γης στην κερδοφορία των μονοπωλιακών ομίλων και επιταχύνουν
την ιδιωτική πολεοδόμηση. Απαίτηση ουσιαστικής αντισεισμικής θωράκισης και αντιπλημμυρικής προστασίας. Κατάργηση του νομοθετικού πλαισίου απελευθέρωσης
της ενέργειας, τηλεπικοινωνιών και μεταφορών.
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Θέσεις Παρατάξεων

Φίλες και φίλοι συνάδελφοι,
Καλοκαίρι πλέον και η επικαιρότητα καυτή όπως πάντα, περιλαμβάνει κυρίως το θέμα των επαγγελματικών δικαιωμάτων των
μηχανικών, καθώς τρέχει η διαδικασία έκδοσης του προεδρικού διατάγματος. Φυσικά, όπως και οι περισσότερες διαδικασίες
στη χώρα έτσι και αυτή δεν θα μπορούσε παρά να ξεφύγει από τα όρια της σοβαρότητας. Μία μόνιμη επταμελής επιτροπή που
συνεδριάζει κάθε φορά με την προσθήκη δύο μελών ανά ειδικότητα προκειμένου να συμπληρωθεί ένας πίνακας επαγγελματικών
δικαιωμάτων. Η διαδικασία θυμίζει πλειστηριασμό, όπου ο καθένας πλειοδοτεί ζητώντας όσο το δυνατόν περισσότερα δίχως
να υπάρχει αντίλογος των υπολοίπων ειδικοτήτων. Όλη η διαδικασία διεξάγεται υπό την πίεση της μνημονιακής υποχρέωσης
για ολοκλήρωση εντός του καλοκαιριού, δηλαδή το θέμα απόδοσης επαγγελματικών δικαιωμάτων θα έχει περαιωθεί έως το
φθινόπωρο.
Μέσα σε όλο αυτό το σκηνικό συμμετείχε ο σύλλογος προσπαθώντας να διασφαλίσει τα νομίμως κεκτημένα μας και να
αποτρέψει την απόδοση κύριων επαγγελματικών μας δικαιωμάτων σε κλάδους που δεν πρέπει και δεν προκύπτει από πουθενά
πως δικαιούνται. Ευτυχώς σε αυτό το τόσο κρίσιμο θέμα, ο πρόεδρος, το προεδρείο και το ΔΣ σε μόνιμη επαφή μεταξύ τους
έλαβαν αποφάσεις σε κοινή γραμμή, τις οποίες η τριμελής επιτροπή ειδικότητας ΑΤΜ κοινοποίησε στην αρμόδια επταμελή
επιτροπή. Είναι πολύ ευχάριστη η σύμπνοια που υπήρξε και σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες το αποτέλεσμα της όλης
διαδικασίας αναμένεται να είναι θετικό για τον κλάδο. Ελπίζουμε έως την έκδοση του Π.Δ. να μην υπάρξουν δυσάρεστες
εκπλήξεις.
Ένα άλλο σοβαρό θέμα που εξελίχθηκε επιπλέον από την τελευταία φορά που επικοινωνήσαμε, είναι η ηλεκτρονική υποβολή
τοπογραφικών διαγραμμάτων. Την Τετάρτη 26/04/2017 υπογράφηκε μεταξύ ΕΚΧΑ και ΤΕΕ πρωτόκολλο συνεργασίας για
την ηλεκτρονική υποβολή τοπογραφικών διαγραμμάτων και διαγραμμάτων χωρικών μεταβολών σε πλατφόρμα του ΤΕΕ.
Στο πρωτόκολλο γινόταν αναφορά σε πιλοτική λειτουργία μέσα στον Ιούνιο που δεν έχει ακόμα ανοίξει και είμαστε εν
αναμονή. Πολύ σημαντικό για όλους τους συναδέλφους είναι να αποκτήσουν ψηφιακή υπογραφή (δείτε εδώ περισσότερες
λεπτομέρειες http://www.ktimatologio.gr/Documents/ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ_ΨΗΦΙΑΚΩΝ_ΑΡΧΕΙΩΝ_ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ_v1.0.pdf).
Επιπλέον, σύμφωνα με όσα είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών διαγραμμάτων θα έχουν
μόνο όσοι έχουν αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα, οπότε δίνεται ουσιαστικά μια έμμεση λύση στο θέμα στης ασύδοτης
υπογραφής διαγραμμάτων από κλάδους που δεν έχουν δικαίωμα.
Βέβαια, από την ανακοίνωση της ΕΚΧΑ προκύπτει ένα σημείο όπου πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στο αμέσως επόμενο
χρονικό διάστημα, καθώς στην ανακοίνωση της ΕΚΧΑ αναφέρεται μεταξύ άλλων πως η δράση θα αξιολογηθεί ως πρόδρομη
ενέργεια για τον καθορισμό του ειδικότερου πλαισίου λειτουργίας του θεσμού του διαπιστευμένου μηχανικού. Το θέμα αυτό θα
μας απασχολήσει έντονα το επόμενο χρονικό διάστημα, όπου οφείλουμε με ιδιαίτερη προσοχή να διαμορφώσουμε ως ΠΣΔΑΤΜ
το κανονιστικό πλαίσιο εφαρμογής του διαπιστευμένου ΑΤΜ. Πάγια θέση μας αποτελεί πως όσο πιο επιστημονικά σύνθετος ο
θεσμός (προσοχή στη λέξη επιστημονικά προς αποφυγή παρεξηγήσεων) τόσο θα αποτρέπουμε υπόλοιπους να ασχολούνται
και θα δημιουργούμε ανταποδοτική υπεραξία της εργασίας μας. Σε κάθε περίπτωση οφείλουμε να προετοιμαστούμε για την
επερχόμενη διαβούλευση.
Τέλος, ενημερωτικά, καθώς πλήθος συναδέλφων θα απασχοληθεί, ο διαγωνισμός ΚΤΙΜΑ_16 φαίνεται πως εξελίσσεται ομαλά
σε ένα μεγάλο ποσοστό των 32 μελετών και προς τα τέλη φθινοπώρου θα υπάρξει συμβασιοποίηση. Ελπίζουμε σε όσο το
δυνατόν ταχύτερη διαδικασία και ταυτόχρονη υπογραφή συμβάσεων, όπως και στην αξιοποίηση των μελών μας καθώς είναι
οι κατεξοχήν αρμόδιοι υλοποίησης του έργου.
Καλό καλοκαίρι σε όλους σας!
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