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ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Στις επόμενες σελίδες θα ενημερωθείτε για τα
αποτελέσματα των εκλογών, αλλά και τη σύνθεση του
νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
Παρ’ ότι καλοκαίρι, τα σημαντικά για τον κλάδο δεν λείπουν, βλ. για παράδειγμα την Ηλεκτρονική
Υποβολή Τοπογραφικών Διαγραμμάτων.

Στο παρόν τεύχος εγκαινιάζουμε και μια νέα στήλη, αυτή των ΑΤΜ του εξωτερικού. Καλούμε όποιον
συνάδελφο, ζει και εργάζεται στο εξωτερικό, αν επιθυμεί να μας στείλει την εμπειρία του.

Σε συνέχεια των σημαντικών επιστημονικών
άρθρων που δημοσιεύονται στο δελτίο μας, σταθε-

2ο βραβείο διαγωνισμού φωτογραφίας
5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου ΑΤΜ στο Facebook

ρά πλέον, στο παρόν, φιλοξενούμε άρθρο που αφορά
στη σημαντική εργασία που έγινε για την παρακολούθηση της κινηματικής συμπεριφοράς του Ιερού Κουβουκλίου του Παναγίου Τάφου στα Ιεροσόλυμα. Ορμώμενοι και από την ψηφιακή έκθεση για τον Πανάγιο
Τάφο που λαμβάνει χώρα στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο. Αλλά δε μένουμε εκεί. Φιλοξενούμε και
την εξαιρετική εργασία για την τοπογραφική μελέτη
αποτύπωσης τμήματος του υποβρυχίου αρχαιολογικού χώρου Μεθώνης. Και οι δύο εργασίες παρουσιάστηκαν στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΑΤΜ, που έλαβε
χώρα τον Οκτώβριο του 2017, στην Αθήνα.

ΗΛ/ΚΗ ΣΕΛ/ΣΗ

Η επιτροπή δελτίου εύχεται σε όλους ένα όμορφο,
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ξεκούραστο καλοκαίρι και ανανενώνουμε το ραντεβού
μας για τις αρχές του φθινοπώρου, με όλα τα νεώτερα για τον κλάδο μας.
Καλό καλοκαίρι, καλές διακοπές!

6 Επισημανσεισ
8 Δραστηριοτητα Συλλογου

wΠ
 ρακτικό κεντρικής εφορευτικής επιτροπής για τη διεξαγωγή
εκλογών του ΠΣΔΑΤΜ - Εκλογές της 13/05/2018
w Συγκρότηση Προεδρείου ΠΣΔΑΤΜ
wΚοινή επιστολή για την ίδρυση νέου Τμήματος Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
wΆμεση οικονομική ενίσχυση ΠΣΔΑΤΜ

ρωνόμαστε – Συμμετέχουμε" 27.06.2018
w Ψηφιακή έκθεση προηγμένης τεχνολογίας «Ο Πανάγιος Τάφος: Το
μνημείο και το έργο»

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

20 Nεα

απο Ατμ εξωτερικου

w Θωμάς Δημόπουλος

12 Δραστηριοτητα Περιφερειακων Τμηματων &
Συλλογων

22 Απο

13 Νεα

24 Επιστημονικα - Τεχνικα Θεματα

w Εκλογές 13 Μαΐου 2018 – Συνθέσεις ΔΣ Τοπικών – Περιφερειακών
Τμημάτων και Συλλόγων
w Σύλλογος ΑΤΜ – Τοπικό Τμήμα Λέσβου: Προς Δ.Σ. Γ.Ν. Μυτιλήνης
ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ για την «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για
σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων»
απο τον Κλαδο

w Ξεκινά η ηλεκτρονική υποβολή των τοπογραφικών διαγραμμάτων
στις 14.07.2018
w ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: Νέο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών
για την ηλεκτρονική υποβολή των τοπογραφικών διαγραμμάτων
w Εκτόξευση νέου δορυφόρου του προγράμματος Copernicus
w Προγράμματα ΕΣΠΑ ψηφιακής αναβάθμισης πολύ μικρών, μικρών &
μεσαίων επιχειρήσεων
w 18ο Συνέδριο  “FROM IMAGERY TO DIG-ITAL REALITY: ERS & Photogrammetry” 24-27.09.2018, στην Κρήτη
w 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο HellasGIs 12-14.11.2018, στο ΕΜΠ
w 8η Ενημερωτική Συνάντηση HellasGIs 26.04.2018
w Ημερίδα «Η χωρική διάσταση στην εκτίμηση και διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας» 26.05.2018
w Εκδήλωση "Η Αιτωλοακαρνανία στο Εθνικό Κτηματολόγιο. Ενημε-

τον

Χωρο

των Α.Ε.Ι.

w Ενημερωτική επίσκεψη φοιτητών του Lakeland College (Canada)
στη ΣΑΤΜ ΕΜΠ
w Τελετή Απονομής Διπλωμάτων Προπτυχιακών Σπουδών 2017 της
ΣΑΤΜ ΕΜΠ
w Τελετή Απονομής Διπλωμάτων Μεταπτυχιακών 2017 και Διδακτορικών 2016 της ΣΑΤΜ ΕΜΠ
w Η παρακολούθηση της κινηματικής συμπεριφοράς του Ιερού Κουβουκλίου του Παναγίου Τάφου στα Ιεροσόλυμα, κατά τις εργασίες
αποκατάστασης
w Τοπογραφική μελέτη αποτύπωσης τμήματος υποβρύχιου αρχαιολογικού χώρου Μεθώνης

34 Θεσεισ Παραταξεων
w ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
w ΔΚΜ-ΔΑΠ Τοπογράφων
w ΕΝΟΤΗΤΑ
w Ανασυγκροτηση ΑΤΜ
w Συσπείρωση Αριστερών Τοπογράφων

επισημάνσεις

Αγαπητές συναδέλφισσες, αγαπητοί συνάδελφοι,
ξεκινώντας αυτή την επιστολή θα ήθελα να σας ευχαριστήσω, εκ μέρους της διοίκησης του συλλόγου, για το αποτέλεσμα των εκλογών στις 13 Μαΐου. Ένα αποτέλεσμα σύμφωνα με το οποίο
φάνηκε ξεκάθαρα να επιβραβεύονται οι κόποι των δύο προηγούμενων χρόνων.
Τελικά η πολλή δουλειά φέρνει αποτελέσματα, φαίνεται και επιβραβεύεται.
Εκτός του ότι η παράταξη που εκπροσώπησα, η ΔΗΣΥΑΤΜ, αναδείχθηκε πρώτη με μεγάλη διαφορά, με ποσοστό 41,5% αλλά και με άνοδο 5%, σημαντικό στοιχείο των εκλογών της 13ης Μαΐου θεωρείται και επικρότηση της λειτουργίας και της ύπαρξης του συλλόγου με την αύξηση της
συμμετοχής.
Είναι κρίσιμο διότι σε αυτούς τους καιρούς που αμφισβητούνται οι αντίστοιχες δομές και με τη
σημαντική μείωση της συμμετοχής, οι ΑΤΜ έδωσαν μήνυμα ότι ο ΠΣΔΑΤΜ πρέπει να συνεχίσει να
είναι ενεργός υπηρετώντας τους καταστατικούς σκοπούς της ίδρυσής του. Δηλαδή:
• την προαγωγή και την εξύψωση του επαγγέλματός μας
• την προάσπιση των συμφερόντων των μελών του
• και τη συμβολή στην ανάπτυξη και αναβάθμιση της τεχνικής στην κατεύθυνση εξυπηρέτησης
της κοινωνίας και της χώρας.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλες τις παρατάξεις που έδειξαν να μην αμφισβητούν τη θέση του
προέδρου του ΠΣΔΑΤΜ στο πρόσωπό μου, αλλά και την Ανασυγκρότηση ΑΤΜ και ειδικά τον Λευτέρη Καραγκιόζη για τη στήριξή του.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω την παράταξή μου, τη Δημοκρατική Συμπαράταξη Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών (ΔΗΣΥΑΤΜ), που από τότε που επέλεξε να την εκπροσωπώ με στήριξε συνεχώς. Χωρίς αυτή την ομάδα-οικογένεια δεν θα υπήρχε ο ΠΣΔΑΤΜ όπως τον ξέρουμε, αλλά ούτε
και θα είχα την ευκαιρία να εκλεγώ πρόεδρος και να δίνω όλες τις δυνάμεις μου για να εκπροσωπώ κάθε Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό.
Το μεγαλύτερο ευχαριστώ θα ήθελα να το δώσω σε κάθε συναδέλφισσα και κάθε συνάδελφο που
συμμετείχαν και στήριξαν τον ΠΣΔΑΤΜ. Σε αυτούς οφείλουμε τη μέχρι τώρα ύπαρξή του, και για
αυτούς υπάρχει.
Οι μάχες που έχουμε μπροστά μας είναι αρκετές. Κάποιες μάχες από αυτές είναι οπισθοφυλακής, όπως η υπεράσπιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων, η απόκρουση των αδικιών ενάντια
στο επάγγελμά μας και η ολοκλήρωση του Εθνικού Κτηματολογίου. Κάποιες άλλες είναι δημιουργικές όπως η θεσμοθέτηση του διαπιστευμένου μηχανικού, η συγκρότηση και εποικοδομητική
λειτουργία των μόνιμων επιτροπών, η ανάδειξη/προβολή του επαγγέλματός μας και η διοργάνωση συνεδρίων και ημερίδων.
Σε όλες αυτές τις μάχες σας υπόσχομαι ότι θα κάνω ότι μπορώ και ελπίζω στο τέλος το ισοζύγιο
να είναι για τα καλά θετικό. Για την επιτυχή έκβασή τους, κρίσιμη είναι η ενεργή συμμετοχή
όλων σας, είτε είστε στέλεχος της δημόσιας διοίκησης, είτε ένας επιστήμονας που έχει επιλέξει
να είναι ελεύθερος επαγγελματίας.
Επειδή όταν διαβάζετε αυτή την επιστολή το πιο πιθανό να είστε διακοπές, σας εύχομαι καλό
καλοκαίρι με πολλή ξεκούραση και ανέμελες στιγμές!
Υ.Γ. Μιας και είναι περίοδος ταξιδιών
«Το μεγαλύτερο ταξίδι μας το κάνουμε με την ψυχή μας» Ν. Καζαντζάκης
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Μιχάλης Καλογιαννάκης
Πρόεδρος ΠΣΔΑΤΜ
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Δραστηριότητα Συλλόγου

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΣΔΑΤΜ)
Εκλογές της 13/05/2018
Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (Κ.Ε.Ε.) που εκλέχθηκε στην Γενική Συνέλευση της 22/02/2018 αποτελείται από τους:
1. Ακριτίδη Πολυχρόνη
2. Μαχίκα Ιωάννη
3. Μουρμουρή Πανταζή
4. Στεφάνου Ανδριάνα
5. Τιμίου Θεόδωρο

ως πρόεδρο
ως μέλος
ως μέλος
ως μέλος
ως μέλος

Συνήλθε, με αντικείμενο την προετοιμασία της διεξαγωγής των εκλογών, στις 20/04/2018.
Μετά τη διενέργεια των εκλογών, η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (Κ.Ε.Ε.) συνήλθε σε απαρτία, με αντικείμενο την έκδοση των αποτελεσμάτων, στις 23/05/2018, παρόντων και εκπροσώπων των παρατάξεων που συμμετείχαν στις εκλογές του ΠΣΔΑΤΜ.
Κατά την παραπάνω συνεδρίαση της Κ.Ε.Ε., έγινε το άνοιγμα των φακέλων των τμημάτων της περιφέρειας και ελέγχθηκε το περιεχόμενό τους,
καθώς επίσης και το πρακτικό που συντάχθηκε από την Τοπική Εφορευτική Επιτροπή. Έγινε επίσης έλεγχος και επαλήθευση της αρχικής καταμέτρησης των Δυο Εφορευτικών Επιτροπών της Αθήνας.
Συνήλθε τελικώς στις 02/06/2018 και μετά την τελική καταμέτρηση των ψηφοδελτίων η Κ.Ε.Ε. επικύρωσε τα αποτελέσματα των εκλογών,
τα οποία είναι τα ακόλουθα.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
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Δραστηριότητα Συλλόγου

Σύμφωνα με τους παραπάνω πίνακες εκλέγονται:

1. ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
1.1. Ως Τακτικά μέλη, ανά παράταξη, εκλέγονται οι παρακάτω:

1.2. Ως Αναπληρωματικά μέλη, ανά παράταξη, εκλέγονται οι παρακάτω:

Σημείωση: Στη συνεδρίαση στις 23-05-2018 και κατά τον αρχικό έλεγχο των ψηφοδελτίων της παράταξης ΔΚΜ Συνεργαζόμενοι καταμετρήθηκε
ψηφοδέλτιο με άκυρη σταυροδοσία (περισσότεροι των 11 σταυροί), με αποτέλεσμα να προκύψει ασυμφωνία με την αντίστοιχη συγκεντρωτική
κατάσταση που έστειλε η τοπική εφορευτική επιτροπή (Ρέθυμνο). Στον επανέλεγχο της συνεδρίασης 02-06-2018, διαπιστώθηκε το λάθος και
η ταύτιση των αποτελεσμάτων της σταυροδοσίας των υποψηφίων της εν λόγω παράταξης.

2. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
2.1. Ως Τακτικά μέλη, ανά παράταξη, εκλέγονται οι παρακάτω:

2.2. Ως Αναπληρωματικά μέλη, ανά παράταξη, εκλέγονται οι παρακάτω:

Σημείωση: Πραγματοποιήθηκε κλήρωση μεταξύ των ισοψηφησάντων υποψηφίων της παράταξης ΔΑΠ Τοπογράφων & Συνεργαζόμενοι
για την εξελεγκτική επιτροπή, Θεοδωράκη Ιωάννη και Τσακούμη Γεώργιο και ως αποτέλεσμα προέκυψε Τακτικό ο Τσακούμης Γεώργιος.

Στη συνεδρίαση της 02/06/2018 η Κ.Ε.Ε. πραγματοποίησε κληρώσεις στους ισοψηφήσαντες με τελική κατάταξη όπως εμφαίνεται στους
συνημμένους πίνακες σταυροδοσίας.
Μετά τα παραπάνω τελειώνει το έργο της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό σε τρία αντίγραφα και
μετά την ανάγνωσή του υπογράφεται από τον πρόεδρο και τα μέλη της Κ.Ε.Ε.
                                                                                  Αθήνα, 11/06/2018
Τα μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής
Ο Πρόεδρος της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής
1. Μαχίκας Ιωάννης, 2. Μουρμουρής Πανταζής	 
Ακριτίδης Πολυχρόνης	 	          
3. Στεφάνου Αδριάνα, 4. Τιμίου Θεόδωρος	 	 
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Συγκρότηση Προεδρείου ΠΣΔΑΤΜ
Μετά τη συνεδρίαση της Δευτέρας, 25 Ιουνίου 2018, στα γραφεία
του ΠΣΔΑΤΜ πραγματοποιήθηκαν οι διαδικασίες συγκρότησης του
νέου Διοικητικού Συμβουλίου και η εκλογή Προεδρείου.
Βάσει αυτής η σύνθεση του νέου Δ.Σ. έχει ως εξής:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΑΜΙΑΣ
ΜΕΛΗ

:
:
:
:
:
:

Καλογιαννάκης Μιχάλης
Καραγκιόζης Λευτέρης
Δημαλέξη Ελεονώρα
Τουρλάκης Παναγιώτης
Κωνσταντινίδη Μαρία
Αντωνίου Νίκος
Γούναρης Χρήστος
Ζαρκαδούλας Νίκος
Ηλιοδρομίτης Θάνος
Μπακοπάνος Λευτέρης
Ρεμούνδος Γιώργος

Μόλις έγινε γνωστή η πρόθεση του Υπουργείου
Παιδείας για ίδρυση νέου τμήματος Αγρονόμων
Τοπογράφων Μηχανικών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, ο ΠΣΔΑΤΜ δια του Προέδρου του, προέβη στην ακόλουθη κοινή επιστολή με τον Κοσμήτορα
της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών
ΕΜΠ, κο Κάβουρα και τον Πρόεδρο του Τμήματος
Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών ΑΠΘ, κο
Τοκμακίδη.

Κοινή επιστολή για την ίδρυση νέου
Τμήματος Αγρονόμων Τοπογράφων
Μηχανικών στο Δημοκρίτειο
Πανεπιστήμιο Θράκης
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
με μεγάλη έκπληξη πληροφορηθήκαμε από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης ότι συζητάτε την ίδρυση νέου Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.
Η κοινότητα των Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών θα ήθελε
να σας εκφράσει την έντονη ανησυχία της αλλά και αντίθεσή της για
την εξέλιξη αυτή.
Η ειδικότητά μας είναι ήδη κορεσμένη επαγγελματικά με δραματική
αύξηση, τα τελευταία χρόνια, των υποαπασχολούμενων ή άνεργων
συναδέλφων. Οφείλουμε να σας ενημερώσουμε, και ελπίζουμε να
λάβετε σοβαρά υπόψη σας, ότι την τελευταία τριετία έχει διαγραφεί το 10% των συναδέλφων μας, γεγονός που τους οδηγεί να μην
ασκούν πλέον το επάγγελμά μας. Επιπροσθέτως, οι νέες εγγραφές
συναδέλφων είναι μειωμένες κατά 90%. Αν συνυπολογίσουμε ότι την
επόμενη τριετία, δηλαδή πολύ πριν από το πέρας των σπουδών των
νέων εισακτέων το επόμενο ακαδ. έτος, θα έχει ολοκληρωθεί και το
μεγαλύτερο έργο που αφορά στην ειδικότητά μας, δηλαδή η σύνταξη
του Κτηματολογίου, η μελλοντική επαγγελματική απορρόφηση των
νέων συναδέλφων θα συρρικνωθεί ακόμη περισσότερο.
Όμως, πέραν των καθαρώς επαγγελματικών λόγων, που δεν δικαιολογούν με κανένα τρόπο την ίδρυση νέου Τμήματος Αγρονόμων
και Τοπογράφων Μηχανικών, υπάρχουν ισχυροί εκπαιδευτικοί λόγοι
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που επιβάλλουν την μη πραγματοποίηση μιας τέτοιας ενέργειας, τουλάχιστον στην παρούσα συγκυρία. Ήδη, για το επόμενο ακαδ. έτος
(2018-19) αυξήθηκαν οι εισακτέοι στην ειδικότητα των Αγρονόμων
και Τοπογράφων Μηχανικών περισσότερο από 10% στα δύο υπάρχοντα Τμήματα (στο ΕΜΠ και στην Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ),
φθάνοντας τους 220, ενώ δημιουργήθηκε και Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής στο νέο-ιδρυθέν Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, που προσφέρει σπουδές παρεμφερούς επιστημονικού
αντικειμένου.
Επισημαίνουμε ότι η ειδικότητα του ΑΤΜ είναι σημαντική και απαραίτητη για την ανάπτυξη της Χώρας, αλλά διεθνώς εστιάζεται σε
περιορισμένο αριθμό προπτυχιακών φοιτητών. Σε όλες τις χώρες της
Ευρώπης, της Βορείου Αμερικής και στην Αυστραλία, οι συνολικά εισαγόμενοι στην ειδικότητά μας στα Πανεπιστήμια ετησίως είναι πολύ
λιγότεροι (κάτω των 100 για κάθε χώρα). Τα μεγέθη εισακτέων σε
σχολές ειδικότητας Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών που διαμορφώνονται για τη Χώρα μας από το Υπουργείο, απαντώνται μόνο
σε Πολυτεχνεία της Κίνας, που βεβαίως απευθύνονται σε άλλης τάξης
μεγέθους πληθυσμού και κοινωνικών αναγκών.
Περαιτέρω, πρέπει να τονισθεί ότι τόσο η Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ όσο και το Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών ΑΠΘ έχουν σημαντικά προβλήματα με την
έλλειψη ακαδημαϊκού προσωπικού λόγω συνταξιοδοτήσεων και μη
αναπλήρωσης του διδακτικού προσωπικού. Η ορθολογική αντιμετώπιση του προβλήματος δεν είναι η ίδρυση νέας Σχολής ή Τμήματος
(δεδομένου και της εμπειρίας της ροής των μετεγγραφών προς τα
μεγάλα αστικά κέντρα), αλλά η ενίσχυση των υπαρχουσών δομών,
σε ανθρώπινο δυναμικό και υλικοτεχνικό εξοπλισμό, ώστε να διατηρήσουν το επίπεδο των σπουδών που παρέχουν και την ποιότητα
εκπαίδευσης των φοιτητών τους.
Για τους παραπάνω λόγους, θεωρούμε αδικαιολόγητη τη διαφαινόμενη πολιτική ίδρυσης νέων Τμημάτων Αγρονόμων και Τοπογράφων
Μηχανικών στη Χώρα, επειδή δεν τεκμηριώνεται με επιχειρήματα, δεν
εξυπηρετεί καμία αναπτυξιακή κοινωνική ανάγκη, ούτε συντάσσεται
με τις ανάγκες της επιστήμης και τις διεθνείς τάσεις. Αντίθετα ελλοχεύει σοβαρός κίνδυνος δημιουργίας προβλημάτων και μακροχρόνιων
δεσμεύσεων που θα είναι πολύ δύσκολο να αναιρεθούν. Θεωρούμε
δε απαραίτητο σε αποφάσεις για ίδρυση νέων τμημάτων να βαρύνει
καθοριστικά η άποψη της ακαδημαϊκής κοινότητας και των επιστημονικών συλλόγων.
Σας καλούμε να μας ενημερώσετε για την απόφαση ίδρυσης του νέου
Τμήματος και τον απώτερο σκοπό της ενέργειας αυτής.

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

Άμεση οικονομική ενίσχυση ΠΣΔΑΤΜ
Αγαπητοί/ες συνάδελφοι/ισσες,
τα τελευταία χρόνια, εξαιτίας της συνολικά δύσκολης οικονομικής κατάστασης στη χώρα, και την αδυναμία του ΤΕΕ να χρηματοδοτήσει τους
συλλόγους με μεγαλύτερα ποσά από ότι έχει προβλέψει στον προϋπολογισμό του (κατάργηση υπέρ ΤΕΕ), ο ΠΣΔΑΤΜ παλεύει καθημερινά να
ανταποκριθεί στον ρόλο του και συγχρόνως να καλύψει με διάφορους
τρόπους τα έξοδα λειτουργίας του.
Στο πλαίσιο αυτό τα χρόνια της κρίσης έχει:
• Μειώσει κατακόρυφα τα έξοδά του. Έχουν απομείνει μόνο τα ανελαστικά έξοδα.
• Μειώσει το ωράριο λειτουργίας της γραμματείας (είναι ο μόνος σύλλογος μηχανικών που διατηρεί γραμματεία).
• Μηδενισμός των εξόδων παράστασης και μετακίνησης των μελών του
ΔΣ.
Τα τελευταία 2 χρόνια έχει:
• Μετακομίσει το τελευταίο διάστημα σε χώρο που του διέθεσε η ΣΑΤΜ
ΕΜΠ.

Οι παραπάνω προσπάθειες, δυστυχώς, δεν αρκούν. Για να μπορεί ο ΠΣΔΑΤΜ να παραμείνει ενεργός και να σας εκπροσωπεί επάξια, απαιτείται
τα μέλη του να καταβάλλουν την ετήσια συνδρομή τους, η οποία, με
τα δεδομένα των τελευταίων χρόνων αποτελεί το 5% των εσόδων του.
Η ετήσια συνδρομή είναι μόλις
• 5 ευρώ για τα μέλη κάτω πενταετίας
• και 10 ευρώ για τα υπόλοιπα μέλη
Η καταβολή μπορεί να γίνει στον λογαριασμό του συλλόγου στην Τράπεζα Πειραιώς: IBAN GR21 0172 0800 0050 8007 1615 938
Τα οικονομικά διαθέσιμα, αυτή τη στιγμή, του συλλόγου αρκούν
μέχρι αυτό τον μήνα. Όπως καταλαβαίνετε πρέπει να γίνει κάτι άμεσο.
Το Δ.Σ. του ΠΣΔΑΤΜ αποφάσισε να απευθυνθεί άμεσα σε όλους τους
Συναδέλφους ζητώντας οικονομική στήριξη.
Ιδιαίτερα όμως απευθύνεται στους συναδέλφους ΑΤΜ, οι οποίοι έχουν
εταιρείες με μεγάλη τάξη πτυχίο και οι οποίοι μετά από έναν κοινό αγώνα τριών ετών ανακηρύχτηκαν ανάδοχοι στις μελέτες κτηματολογίου για
το υπόλοιπο της χώρας. Μπορείτε να καταβάλετε όποιο ποσό επιθυμείτε. (Το ανάλογο παραστατικό θα σας σταλεί μέσω e-mail).
Αν πιστεύετε ό τι ο ΠΣΔΑΤΜ πρέπει να παραμείνει ενεργός και να
σας εκπροσωπεί, παρακαλούμε για την άμεση καταβολή, έστω,
της ετήσιας συνδρομής.

Δραστηριότητα Συλλόγου

Λόγω των οικονομικών δυσκολιών που αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια ο ΠΣΔΑΤΜ, οι οποίες
παρά την πληθώρα ενεργειών που έχουν γίνει για την
ελαχιστοποίηση των εξόδων, παραμένουν, ο ΠΣΔΑΤΜ
καλεί με την κάτωθι επιστολή, όσα μέλη έχουν τη δυνατότητα να τον ενισχύσουν οικονομικά.

•Δ
 ιοργανώσει αρκετές ημερίδες και συνέδρια ώστε να αυξήσει τα
έσοδα από τους εκθέτες (πλέον προσεγγίζει πάνω από το 50% των
εσόδων).
• Ξεκίνησε μια νέα πρωτοβουλία προμήθειας διάφορων ειδών (T-shirt,
καπέλα, κλπ) για την οικονομική ενίσχυσή του.

Δραστηριότητα Περιφερειακών Τμημάτων & Συλλόγων

Εκλογές 13 Μαΐου 2018

Συνθέσεις ΔΣ
Τοπικών – Περιφερειακών Τμημάτων
και Συλλόγων
Στις αρχαιρεσίες της 13ης Μαΐου εξελέγησαν και τα νέα Διοικητικά
Συμβούλια των Τοπικών – Περιφερειακών Τμημάτων και Συλλόγων.
Τα πρώτα αποτελέσματα έφτασαν και στα επόμενα τεύχη θα προστίθενται και τα υπόλοιπα.

Σύλλογος Διπλωματούχων Αγρονόμων
Τοπογράφων Μηχανικών Κρήτης (ΣΔΑΤΜΚ)
Πρόεδρος: Χατζηβασίλης Χαράλαμπος
Αντιπρόεδρος: Γωνιωτάκης Κωνσταντίνος
Γραμματέας: Κοτσιφάκη Αφροδίτη
Ταμίας: Κουνενάκη Ευαγγελία
Μέλος: Παπαδάκης Στυλιανός

Τοπικό Τμήμα Λέσβου
Πρόεδρος: Παπαχρυσού Αγγελική
Αντιπρόεδρος: Αλατζάς Ευάγγελος
Γεν. Γραμματέας: Μυγιάκη Ροζαλία
Ταμίας: Βαρθακούλης Γεώργιος
Μέλος: Αβαγιανού Θάλεια

Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας
Πρόεδρος: Ριζόπουλος Φώτιος
Αντιπρόεδρος: Ζαρογιάννης Σπυρίδων
Γραμματέας: Φασνάκης Ευάγγελος
Εδικός Γραμματέας: Ζήγος Νικόλαος
Ταμίας: Καλαμπούκας Γεώργιος

Τοπικό Τμήμα Ροδόπης
Πρόεδρος: Μουζακίδης Παναγιώτης
Αντιπρόεδρος: Παπαθεοδώρου Άγγελος
Γραμματέας: Θεμελίδης Ηλίας
Ταμίας: Μουσταφά Ισμαήλ
Μέλος: Κάκογλου Μάριος

Τοπικό Τμήμα Μαγνησίας
Πρόεδρος: Αποστόλου Χρυσόστομος
Αντιπρόεδρος: Πολυμενίδης Ιωάννης
Γραμματέας: Αναστασία Αριάδνη
Ταμίας: Χατζηπαρασίδης Νίκος
Μέλος: Μαγαλιού Άννα
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ
& ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΟΠΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΛΕΣΒΟΥ
Προς: Δ.Σ.

Αρ. Πρωτ. 1/2018

Γ. Ν. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»

Η παρούσα επιστολή αφορά την «πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων» που κοινοποιήθηκε
στα μέλη του συλλόγου Αγρ. & Τοπογράφων Μηχανικών.
Αρχικά, θα θέλαμε να σος ευχαριστήσουμε για την κοινοποίηση της
πρόσκλησης αυτής, καθώς κρίνουμε πως με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται η ενημέρωση των μελών του Συλλόγου μας και δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής.
Το αντικείμενο της πρόσκλησης συζητήθηκε στο πρόσφατο Δ.Σ. του
Συλλόγου μας, καθώς επίσης και οι παράμετροι σύνταξης της οικονομικής προσφοράς που τη συνοδεύει.
Συνεπώς, προτείνουμε το διαχωρισμό της πρόσκλησης προσφοράς
σε δύο (2) ανεξάρτητες φάσεις:
1. εκπόνηση μελέτης τοπογραφικών διαγραμμάτων, σύμφωνα με τις
προδιαγραφές της κείμενης νομοθεσίας,
2. έκδοση οικοδομικών αδειών περίφραξης, με τις μελέτες που τις
συνοδεύουν, καθώς η μελέτη για τη σύνταξη των τοπογραφικών
διαγραμμάτων, είναι προαπαιτούμενη για τη μελέτη έκδοσης οικοδομικών αδειών περίφραξης, όπου αυτές απαιτούνται.
Σημειώνεται ότι με αυτόν τον τρόπο, θα είναι εφικτή μία ασφαλέστερη εκτίμηση προσφοράς για τη μελέτη έκδοσης οικοδομικών
αδειών περίφραξης, κατόπιν ολοκλήρωσης της μελέτης σύνταξης
των τοπογραφικών διαγραμμάτων.
Έχοντας ως γνώμονα τη διασφάλιση της ποιότητος, οφείλουμε να
σας κοινοποιήσουμε τις προτάσεις μας, ώστε να προφυλάξουμε τόσο
τα συμφέροντα των μελών μας όσο και το δικά σας, προβλέποντας
σύμφωνα με την εμπειρία μας πιθανές μελλοντικές αποτυχίες επίτευξης του επιθυμητού στόχου.
Για το Δ.Σ.
Η Πρόεδρος
Η Γ. Γραμματέας
Α. ΠΑΠΑΧΡΥΣΟΥ
Ρ. ΜΥΓΙΑΚΗ

Στις 14 Ιουνίου 2018, δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ (2216B’/14-06-2018) ο
“καθορισμός του τρόπου, των όρων, των προϋποθέσεων, της διαδικασίας και των τεχνικών προδιαγραφών για την ηλεκτρονική υποβολή
των τοπογραφικών διαγραμμάτων και των διαγραμμάτων γεωμετρικών μεταβολών στη βάση δεδομένων του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) με την επωνυμία «Ελληνικό Κτηματολόγιο»
– Έναρξη ισχύος των υποχρεώσεων και των συνεπειών των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 40 του Ν.4409/2016 (Α΄ 136)”, με υποχρεωτική εφαρμογή σε έναν μήνα από τη δημοσίυεση (14/07/2018)

ζεται να διαθέτει λογαριασμό χρήστη (user name, password)
στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Τεχνικού Επιμελητήριου Ελλάδος (ΤΕΕ) (Απόκτηση κωδικών πρόσβασης ΤΕΕ à http://portal.
tee.gr/portal/page/portal/TEE/MyTEE/kwdikoi).
Επιπλέον, απαιτείται η προμήθεια έγκυρου ψηφιακού πιστοποιητικού που θα συνδεθεί με το λογαριασμό του χρήστη για την παραγωγή της ψηφιακής του υπογραφής στα αρχεία των διαγραμμάτων
που θα υποβάλλει στον Υποδοχέα, καθώς τα αρχεία των διαγραμμάτων που υποβάλονται μέσω της εφαρμογής υπογράφονται πλέον
ψηφιακά.
Στον διαδικτυακό τόπο του ΠΣΔΑΤΜ,- ο οποίος από την πρώτη στιγμή παρακολουθεί και συμμετέχει στις διεργασίες επί της τελικής απόφασης - έχετε τη δυνατότητα να ενημερωθείτε για τις απαιτούμενες
διαδικασίες (τεχνικές προδιαγραφές, οδηγίες ψηφιακής υπογραφής).

Μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη καθώς αφορά στην ηλεκτρονική υποβολή των διαγραμμάτων του Ν.4409/16 στον ψηφιακό υποδοχέα της
Ελληνικό Κτηματολόγιο από τους έχοντες δικαίωμα σύνταξης.

Συγκεκριμένα, μπορείτε να επισκεφθείτε τις ακόλουθες σελίδες:

Πιο συγεκριμένα οι συντάκτες μηχανικοί υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα
ακόλουθα διαγράμματα:
α. Τα τοπογραφικά διαγράμματα που κατά την κείμενη νομοθεσία συντάσσονται και προσαρτώνται σε εγγραπτέες πράξεις στο σύνολο
της Ελληνικής Επικράτειας.
β. Τα διαγράμματα γεωμετρικών μεταβολών που συνυποβάλλονται
με τις αιτήσεις καταχώρισης εγγραπτέων πράξεων και τις αιτήσεις
διόρθωσης των γεωμετρικών στοιχείων προς τα Κτηματολογικά
Γραφεία στις περιοχές που λειτουργεί Κτηματολόγιο.

Οδηγίες ψηφιακής υπογραφής:
http://www.psdatm.gr/index.php/2016-08-10-15-22-15/2016-08-1015-36-31/202-2017-05-25-14-24-01

Για την εισαγωγή του στην εφαρμογή, ο συντάκτης μηχανικός χρειά-

Δημοσίευση ΦΕΚ:
http://www.psdatm.gr/index.php/2016-08-10-15-22-15/2016-08-1014-00-04/350-14-07-2018

Ενημερωτικό υλικό για την ηλεκτρονική υποβολή διαγραμμάτων:
http://www.psdatm.gr/index.php/2016-08-10-15-22-15/2016-08-1014-00-04/351-2018-06-19-10-10-56
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Ξεκινά η ηλεκτρονική υποβολή
των τοπογραφικών διαγραμμάτων
στις 14.07.2018

Νέα από τον Κλάδο

Νέο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών
για την ηλεκτρονική υποβολή των
τοπογραφικών διαγραμμάτων
Στις 29/06/2018 αναρτήθηκε στο ktimatologio.
gr το νέο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών για
την ηλεκτρονική υποβολή των τοπογραφικών
διαγραμμάτων στο Κτηματολόγιο και το Εγχειρίδιο Λειτουργίας της
Εφαρμογής Ηλεκτρονικής Υποβολής Διαγραμμάτων:
«Ενεργοποιείται στις 16/7/2018 η υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής των διαγραμμάτων του N.4409/16 για τις εμπράγματες συναλλαγές στα Κτηματολογικά Γραφεία και τα Υποθηκοφυλακεία της χώρας.
Ο Φορέας «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ», για την υποστήριξη των
χρηστών μηχανικών στη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής, έχει
αναρτήσει τα εξής:
1. Το νέο Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών για την Ηλεκτρονική Υποβολή Διαγραμμάτων και αρχείο dxf ως υπόδειγμα για
τη διαστρωμάτωση της πληροφορίας των προς υποβολή ψηφιακών
διαγραμμάτων. Αφορά στην ηλεκτρονική υποβολή όλων των τοπογραφικών διαγραμμάτων που προσαρτώνται στις πράξεις που υποβάλλονται στα Κτηματολογικά Γραφεία και Υποθηκοφυλακεία της
χώρας καθώς και των διαγραμμάτων γεωμετρικών μεταβολών που
συνυποβάλλονται με τις αιτήσεις καταχώρησης πράξεων και διόρθωσης γεωμετρικών στοιχείων στα Κτηματολογικά Γραφεία και
2. Εγχειρίδιο Λειτουργίας της Εφαρμογής Ηλεκτρονικής Υποβολής Διαγραμμάτων. Αφορά στις οδηγίες χρήσης της διαδικτυακής εφαρμογής στην οποία έχουν πρόσβαση οι χρήστες μηχανικοί
μέσα από τις «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ» που βρίσκονται στην
ιστοσελίδα του e-ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ.
Η ηλεκτρονική υποβολή των διαγραμμάτων είναι υποχρεωτική και
η ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας ορίστηκε με απόφαση του
Υπουργού Περιβάλλοντος που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2216/Β/146-2018 όπως προβλέφθηκε στο άρθρο 40 του Ν. 4409/2016 (ΦΕΚ
136/Α΄/28.7.2016).
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«ΕΠΑνΕΚ 2014-2020» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» και
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ – Ε.Ε.).»

Εκτόξευση νέου δορυφόρου
του προγράμματος Copernicus
Ο δεύτερος δορυφόρος Sentinel-3B του Copernicus Sentinel-3, εκτοξεύτηκε με έναν πύραυλο από το κοσμοδρόμιο της Plesetsk στη
βόρεια Ρωσία, στις 25 Απριλίου 2018, συναντώντας σε τροχιά τον
δίδυμο Sentinel-3A. Η αντιστοίχιση ίδιων δορυφόρων παρέχει την καλύτερη επικάλυψη και την παράδοση δεδομένων για το πρόγραμμα
Copernicus της Ευρώπης: το μεγαλύτερο πρόγραμμα περιβαλλοντικής παρακολούθησης στον κόσμο.
Οι δορυφόροι φέρουν τα ίδια όργανα για τη μέτρηση των ωκεανών,
της γης, του πάγου και της ατμόσφαιρας. Παρόλο που τα δεδομένα αυτά τροφοδοτούνται κυρίως στην υπηρεσία παρακολούθησης
θαλάσσιου περιβάλλοντος του Copernicus, όλες οι υπηρεσίες της
Copernicus επωφελούνται για την παραγωγή προϊόντων γνώσης
και πληροφοριών σε σχεδόν πραγματικό χρόνο για ένα ευρύ φάσμα
εφαρμογών. Η αποστολή Sentinel-3 είναι απαραίτητη για εφαρμογές
παρακολούθησης των ωκεανών και των ακτών, αριθμητική πρόγνωση
των καιρικών συνθηκών και των ωκεανών, αλλαγή της στάθμης της
θάλασσας και παρακολούθηση της θαλάσσιας επιφάνειας, εκτίμηση
της πρωτογενούς παραγωγής των ωκεανών και χαρτογράφηση αλλαγών κάλυψης του εδάφους.
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Προγράμματα ΕΣΠΑ ψηφιακής
αναβάθμισης επιχειρήσεων
Από τις 11 Ιουνίου 2018 έχει ενεργοποιηθεί η δυνατότητα υποβολής
αιτήσεων χρηματοδότησης μέσω των Δράσεων «Ψηφιακό βήμα» και
«Ψηφιακό άλμα» που στοχεύουν στην ψηφιακή αναβάθμιση των
πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Απευθύνονται σε υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις,
οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης
χρηματοδότησης έχουν κλείσει τουλάχιστον 2 πλήρεις διαχειριστικές
χρήσεις, τηρούν βιβλία Β’ και Γ’ κατηγορίας μέχρι τις 31/12/2017 και
εμφανίζουν την τελευταία τριετία, τουλάχιστον ένα θετικό αποτέλεσμα. Η περίοδος υποβολής αιτήσεων ολοκληρώνεται στις 17/9/2018.
Περισσότερα στα www.espa.gr και www.antagonistikotita.gr/epanek.

From Imagery to Digital Reality:
ERS & Photogrammetry
18th International Scientific and Technical
Conference
Το 18ο Διεθνές Επιστημονικό και Τεχνικό Συνέδριο

«Από την Εικόνα
στην ψηφιακή Πραγματικότητα»
Τηλεπισκόπηση και Φωτογραμμετρία
Θα διεξαχθεί στις 24-27 Σεπτεμβρίου 2018 στην Κρήτη
Το ΕΜΠ αποφάσισε να συμμετάσχει στο συνέδριο σαν
official partner

Οργανωτής του συνεδρίου είναι η εταιρεία Racurs που κλείνει 25
χρόνια διεθνούς δραστηριότητας και συνδιοργανωτής είναι ο Γιάννης
Γιαννίρης, αντιπρόσωπος και πιστοποιημένος εκπαιδευτής του PHOTOMOD. http://conf.racurs.ru/conf2018/eng/news/1787/
Το συνέδριο θα γίνει στο ξενοδοχείο Nana beach
Χερσόνησος 700 14 Κρήτη - Τηλ.: 28970 30100, Fax: 28970 22954

Κρίσιμες ημερομηνίες:
Πρώιμη εγγραφή 22 Ιουνίου
Τελική εγγραφή 7 Σεπτεμβρίου 2018
Περιλήψεις και Εισηγήσεις:
Υποβολή Ριπόρτ 1 Αυγούστου
Υποβολή Άρθρων 24 Αυγούστου
Για εγγραφές:
http://conf.racurs.ru/conf2018/eng/registration/index.php
και για περισσότερες πληροφορίες:
http://conf.racurs.ru/conf2018/eng/

20 χρόνια HellasGIs
10ο Πανελλήνιο Συνέδριο HellasGIs
1η Ανακοίνωση - Πρόσκληση
Η Ελληνική Εταιρεία Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών
(HellasGIs),
σε συνδυασμό με τη συμπλήρωση 20 χρόνων
από την ίδρυσή της και τη GIS Day 2018,
διοργανώνει το 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο

Την Πέμπτη 26.04.2018 πραγματοποιήθηκε στη Σχολή Αγρονόμων
Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ η 8η Ενημερωτική Συνάντηση της
Ελληνικής Εταιρείας Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (HellasGIs) με θέμα: «Ανάλυση της πλημμύρας στη δυτική Αττική στις
15/11/2017 με αξιοποίηση δορυφορικής τηλεπισκόπησης», με Συντονιστή τον Δρ. Χαράλαμπο (Χάρη) Κοντοέ (Επικεφαλής Κέντρου
Αριστείας BEYOND, Διευθυντή Ερευνών Εθνικού Αστεροσκοπείου
Αθηνών & Εθνικό Εκπρόσωπο στο πρόγραμμα H2020 Διάστημα της
ΕΕ) και παρουσιάσεις επίσης από τα μέλη της Ομάδας FloodHub /
BEYOND: MSc Σύλβια Αντωνιάδη, Δρ. Εμμανουέλα Ιερωνυμίδη, MSc
Κατερίνα Καραγιαννοπούλου & MSc Αλεξία Τσούνη. Οι παρουσιάσεις
της συνάντησης, η διαδραστική διαδικτυακή εφαρμογή του BEYOND/
FloodHub, η αναλυτική έκθεση του BEYOND/FloodHub και η βιντεοσκόπηση της παρουσίασης μπορούν να αναζητηθούν στο σύνδεσμο:
http://www.hellasgi.gr/index.php/announcements/announcementsmain/125-8-2018

Νέα από τον Κλάδο

8η Ενημερωτική Συνάντηση HellasGIs

στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, στην Αίθουσα Τελετών
του Κτηρίου Διοίκησης στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου
στις 12, 13 και 14 Νοεμβρίου 2018
Στο συνέδριο θα παρουσιαστούν εργασίες σχετικές με τα Γεωγραφικά
Συστήματα Πληροφοριών, οργανωμένες σε θεματικές ενότητες. Ενδεικτικά αναφέρονται: Ανάπτυξη λογισμικού, Business Intelligence,
Location Analytics, Διαχείριση ενέργειας, Κλιματική αλλαγή, Κτηματολόγιο, Διαχείριση ακινήτων - Real Estate, Εφαρμογές στο περιβάλλον,
στον αστικό χώρο, Χωροταξικός σχεδιασμός, Inspire –ΕΥΓΕΠ, Χωρική
ανάλυση, Logistics, Crowdsourcing, Εκπαίδευση, Υγεία.
Παρακαλούνται όσοι ενδιαφέρονται να παρουσιάσουν εργασίες τους
στο συνέδριο να υποβάλουν περίληψη των εργασιών μέχρι την
1η Ιουλίου 2018 σε ψηφιακή μορφή (mail: info@hellasgi.gr), ακολουθώντας τις αναλυτικές οδηγίες για τη σύνταξη των περιλήψεων
που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της HellasGIs: http://www.
hellasgi.gr.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
01/07/2018 Υποβολή περιλήψεων
25/07/2018 Ενημέρωση για αποδοχή εργασιών
15/09/2018 Υποβολή πλήρους κειμένου εργασιών
12/10/2018 Πληρωμή κόστους συμμετοχής συγγραφέα
12-13-14/11/2018 Διεξαγωγή συνεδρίου

Ημερίδα «Η χωρική διάσταση
στην εκτίμηση και διαχείριση
Ακίνητης Περιουσίας»
Το Σάββατο 26.05.2018 διοργανώθηκε στην Αθήνα ημερίδα της Ελληνικής Εταιρείας Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (HellasGIs)
σε συνεργασία με το Ελληνικό Ινστιτούτο Εκτιμητικής (ΕΛ.Ι.Ε.), με
θέμα: «Η χωρική διάσταση στην εκτίμηση και διαχείριση Ακίνητης
Περιουσίας».

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, η HellasGIs προτίθεται να οργανώσει εκπαιδευτικά εργαστήρια (workshops) σε διάφορα θέματα που άπτονται των GIS και όχι μόνο και καλεί όσους ενδιαφέρονται (άτομα ή
εταιρείες) να παρουσιάσουν εργαστήριο, να επικοινωνήσουν μαζί μας.
Παράλληλα θα οργανωθούν, ειδικές ενότητες εισηγήσεων από νέους
ερευνητές GIS (έως 30 ετών) με έμφαση σε νέες τάσεις, πρακτικές
και καινοτόμες τεχνολογίες, τόσο σε ερευνητικό όσο και σε εφαρμοσμένο επίπεδο. Ο στόχος των ενοτήτων αυτών, είναι πέραν από
την ενημέρωση της GIS κοινότητας για καινοτόμα αντικείμενα και η
δικτύωση και ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών μεταξύ των νέων
ερευνητών.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με
τη Γραμματεία του Συνεδρίου: κα Μαρία Κούρτελη, e-mail: info@
hellasgi.gr.
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Η ημερίδα ήταν συνέχεια της πολύ επιτυχημένης αντίστοιχης συνδιοργάνωσης του 2016 και συγκέντρωσε πολύ θετικά σχόλια για τη
θεματολογία της, που περιελάμβανε αντικείμενα σχετικά με χωρική
ανάλυση, μαζικές εκτιμήσεις, τεχνητή νοημοσύνη και μοντέλα πρόβλεψης αξιών ακινήτων, ελεύθερο & εμπορικό λογισμικό κι εφαρμογές διαχείρισης ακινήτων, τρισδιάστατη μοντελοποίηση κτηρίων,
πόλεων και παραγόντων που επηρεάζουν την αξία των ακινήτων, καθώς και τεχνολογίες UAV, Laser Scanner, Augmented Reality και δορυφορικών εικόνων πολύ υψηλής ανάλυσης για χρήση τους στο Real
Estate. Εισηγητές ήταν Ακαδημαϊκοί από το ΕΜΠ, την Πάντειο και το
ΤΕΠΑΚ, στελέχη Τραπεζών, Αξιωματικοί της ΓΥΣ, καθώς και στελέχη
εταιρειών του χώρου. Οι παρουσιάσεις της ημερίδας θα αναρτηθούν
σύντομα στην ιστοσελίδα της HellasGIS (www.hellasgi.gr). Περισσότερες πληροφορίες στο taslab@central.ntua.gr (Τάσος Λαμπρόπουλος, Ταμίας HellasGIs).

κά οφέλη, που θα προκύψουν με τη σύνταξη του Κτηματολογίου
στην περιοχή, αναλύθηκαν διεξοδικά όλες οι απαιτούμενες κινήσεις
προετοιμασίας για τη σωστή δήλωση των ιδιοκτησιών από τους πολίτες και επισημάνθηκαν λάθη και παραλείψεις από άλλες περιοχές
υπό κτηματογράφηση, με σκοπό να αποφευχθεί η επανάληψή τους.
Επίσης, δόθηκε έμφαση στον υποχρεωτικό χαρακτήρα της υποβολής
δηλώσεων, που ξεκινούν τον προσεχή Οκτώβριο, με προβλεπόμενη
διάρκεια 3 μήνες, από όλους τους πολίτες,, προκειμένου να μην υπάρξουν φαινόμενα καταπάτησης ιδιοκτησιών από επιτήδειους, καθώς
και απώλειας ακίνητης περιουσίας μετά την παρέλευση συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος. Παράλληλα, υπήρξε ενημέρωση για την
υπογραφή σύμβασης μελέτης από τον ανάδοχο για τους Δασικούς
Χάρτες εντός του Ιουλίου με τον χρόνο ολοκλήρωσής της να ορίζεται σε ένα έτος. Από τον φορέα Ελληνικού Κτηματολογίου ομιλητές
ήταν η Ασκούσα Καθήκοντα Αναπλ. Γενικού Διευθυντή κα Αναστασία
Βαρουχάκη, η Προϊσταμένη Δ/νσης Έργων, κα Αριστέα Ιωαννίδη, η

«Η Αιτωλοακαρνανία στο Εθνικό
Κτηματολόγιο. Ενημερωνόμαστε –
Συμμετέχουμε»
Mε καθολική ανταπόκριση από μηχανικούς, δικηγόρους, συμβολαιογράφους, αλλά και απλούς πολίτες πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση
με θέμα: «Η Αιτωλοακαρνανία στο Εθνικό Κτηματολόγιο, Ενημερωνόμαστε – Συμμετέχουμε» την Τετάρτη 27/06/2018, που συνδιοργάνωσε το ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας με τον Φορέα του Ελληνικού Κτηματολογίου στην αίθουσα εκδηλώσεων του Περιφερειακού Τμήματος.
Στη συγκεκριμένη εκδήλωση,
που αποτέλεσε την πρωτόλεια είσοδο, τόσο της έννοιας
όσο και της πράξης του Κτηματολογίου στην Αιτωλοακαρνανία απηύθυναν χαιρετισμό ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας κ. Στυλιανός
Μπλέτσας και ο Πρόεδρος
του Πανελληνίου Συλλόγου
Διπλωματούχων Αγρονόμων
και Τοπογράφων Μηχανικών κ. Μιχαήλ Καλογιαννάκης.
Ο Προέδρος του ΤΕΕ αναφέρθηκε συνοπτικά στα σημαντικά αναπτυξιακά και περιβαλλοντικά οφέλη, που αναμένεται να προκύψουν στην
περιοχή με την ολοκλήρωση της κτηματογράφησής της, χαρακτηρίζοντας το έργο του Κτηματολογίου τομή ουσίας, τόσο για ένα ευρύ φάσμα
του επιστημονικού προσωπικού, όσο και για την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Από την πλευρά του ο Πρόεδρος του ΠΣΔΑΤΜ αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα της ολοκλήρωσης της Κτηματογράφησης εντός των προβλεπόμενων χρονοδιαγραμμάτων, τονίζοντας παράλληλα ότι οι πολίτες θα πρέπει να εμπιστευτούν τους ειδικούς προκειμένου να υποβάλλουν έγκαιρα και κυρίως ορθά τη δήλωση της ιδιοκτησίας τους.
Ακολούθησαν οι εισηγήσεις των εκπροσώπων του Ελληνικού Κτηματολογίου, στις οποίες παρουσιάστηκαν ενδελεχώς τα ευεργετι-
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Προϊσταμένη Νομικής Διεύθυνσης, κα Ελεονώρα Ανδρεδάκη και οι
Επιβλέποντες Μηχανικοί του Τμήματος Διαχείρισης Έργων, κ.κ. Γεώργιος Αντωνόπουλος και Σπυρίδων Καγγελάρης.
Στη συνέχεια τον λόγο έλαβαν οι εκπρόσωποι των εταιρειών, που
έχουν αναλάβει την κτηματογράφηση της περιοχής, οι μελετητές η
κα Γεωργία Σακαρέλλου Πολιτικός Μηχανικός και ο κ. Ευάγγελος Καραμπλιάς Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός. Η κα Σακαρέλλου
αναφέρθηκε στη μελέτη Κτηματογράφησης του Αγρινίου, ενώ ο κ.
Καραμπλιάς ανέλυσε τον τρόπο κτηματογράφησης του υπολοίπου
τμήματος της Αιτωλοακαρνανίας, ενώ ενημέρωσε το κοινό για τα
χρονοδιαγράμματα της Μελέτης, καθώς και για τον τόπο και τρόπο
λειτουργίας των Κτηματολογικών Γραφείων. Τόσο οι εκπρόσωποι του
Κτηματολογίου όσο και των εταιρειών ευχαρίστησαν θερμά τον Δήμο
Αγρινίου για τη στενή και συνεχή συνεργασία τους.
Στο τέλος της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκαν ερωτήσεις από το κοινό προς τους ομιλητές, οι οποίες έδωσαν το έναυσμα για μία ευρύτερη συζήτηση σχετικά με τα θέματα του Κτηματολογίου.
Το ΤΕΕ Αιτωλοκαρνανίας θέλει να ευχαριστήσει θερμά όλους τους
ομιλητές, αλλά και το επιστημονικό προσωπικό της περιοχής για τη
μεγάλη συμμετοχή του στην ενημερωτική εκδήλωση και δεσμεύεται,
ότι σύντομα θα ανακοινώσει τη διεξαγωγή ειδικών σεμιναρίων για τα
μέλη του σχετικά με το Κτηματολόγιο.
Ολόκληρη η εκδήλωση έχει αναρτηθεί στο κανάλι του youtube του
ΤΕΕ ενώ οι παρουσιάσεις των εισηγητών βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο φιλοξενεί από τη Δευτέρα 21 Μαΐου 2018 την
περιοδική ψηφιακή έκθεση προηγμένης τεχνολογίας «Ο Πανάγιος Τάφος: Το μνημείο
και το έργο».
Το εμβληματικό έργο
της συντήρησης και
της
αποκατάστασης
του Ιερού Κουβουκλίου του Παναγίου
Τάφου στον Ναό της
Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα, το οποίο ολοκληρώθηκε με επιτυχία
από τη Διεπιστημονική Ομάδα του Ε.Μ.Π. που είχε την επιστημονική
ευθύνη του έργου σε συνεργασία με το National Geographic και παραδόθηκε στις τρεις Χριστιανικές Κοινότητες, Φύλακες του Παναγίου Τάφου, τον Μάρτιο του 2017, αναδεικνύεται στην πρωτοποριακή
τρισδιάστατη ψηφιακή αυτή έκθεση, η οποία αποτελείται από δύο
μέρη.

Kathryn Keane.
Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζονται τα δεδομένα που συνέλεξε και
επεξεργάστηκε η Διεπιστημονική Ομάδα του Ε.Μ.Π. κατά τη διάρκεια
του έργου αποκατάστασης του Ιερού Κουβουκλίου, ιδιαίτερα δε, τα
ευρήματα που προέκυψαν αφού άνοιξε ο Πανάγιος Τάφος για πρώτη
φορά μετά από πέντε αιώνες.
Η διαδραστική χρήση νέων τεχνολογιών «μεταφέρει» νοητά το κοινό
στα Ιεροσόλυμα, στο Ναό της Αναστάσεως και του επιτρέπει να «δει
από κοντά» το μνημείο, τις εργασίες αποκατάστασης του Ιερού Κουβουκλίου και την ανάδειξη των αξιών του Παναγίου Τάφου.

Νέα από τον Κλάδο

Ψηφιακή έκθεση προηγμένης
τεχνολογίας «Ο Πανάγιος Τάφος:
Το μνημείο και το έργο»

Η έκθεση τελεί υπό την αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας και διοργανώθηκε με τη συνεργασία του Υπουργείου Πολιτισμού
και Αθλητισμού και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, την υποστήριξη του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και
Ενημέρωσης, την αρωγή της Βουλής των Ελλήνων, τις ευλογίες του
Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κ.κ. Ιερώνυμου Β΄ και της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
Διεπιστημονική Ομάδα Ε.Μ.Π.:
• Ομ. Καθ. Εμμ. Κορρές
• Καθ. Α. Γεωργόπουλος
• Καθ. K. Σπυράκος
• Επικ. Καθ. Χ. Μουζάκη
Επιστημονικά υπεύθυνη:
• Καθ. Α. Μοροπούλου
Διάρκεια έκθεσης: 21Μαΐου 2018 έως 31 Ιανουαρίου 2019.
Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα 12:00-20:00, Τρίτη-Κυριακή 8:00-20:00
Έκδοση εισιτηρίων: Ηλεκτρονικά στο www.viva.gr ή τηλεφωνικά στο
11876.

Στο πρώτο μέρος παρουσιάζεται η ομόλογη έκθεση του National
Geographic Society (NG), όπως έχει διατεθεί στο Ε.Μ.Π. από τον επιμελητή της και Αρχαιολόγο του National Geographic Society κ. Fredrik
Hiebert και τη διευθύντρια του μουσείου του National Geographic κα
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Νομοθετικές εξελίξεις

Νέα νομοθετήματα και διατάξεις
που άπτονται του ενδιαφέροντος
του ΑΤΜ
Ø Δημοσιεύθηκε στις 7 Μαΐου 2018 στο ΦΕΚ 80Α το Προεδρικό
Διάταγμα υπ΄ αριθμό 41 που περιέχει τον Κανονισμό Πυροπροστασίας Κτιρίων.
Πρωταρχικός στόχος του Κανονισμού Πυροπροστασίας Κτιρίων είναι η ασφάλεια του κοινού σε περίπτωση εκδήλωσης φωτιάς, η
οποία επιτυγχάνεται γενικά με τον κατάλληλο σχεδιασμό του κτιρίου και των επιμέρους χώρων του, με την εγκατάσταση ενεργητικών μέσων και συστημάτων, καθώς και με την κατάλληλη επιλογή
υλικών και εξοπλισμού.
Ο Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων καθορίζει τις απαιτήσεις και
τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται στα κτίρια, προκειμένου:
α) Να προστατεύεται η ζωή και η υγεία των ατόμων που βρίσκονται
σε αυτά σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς.
β) Να εμποδίζεται η εξάπλωση της φωτιάς από τον χώρο όπου
εκδηλώθηκε στους άλλους χώρους του κτιρίου.
γ) Να αποτρέπεται η μετάδοση της φωτιάς από τον χώρο που εκδηλώθηκε στα όμορα και στα γειτονικά ακίνητα καθώς και στις
γειτονικές περιοχές.
δ) Να προστατεύονται τα ίδια τα κτίρια και τα περιεχόμενά τους.
Ø Δημοσιεύτηκε στις 11 Μαΐου 2018 στο ΦΕΚ με αριθμό 1643Β
και τέθηκε σε ισχύ, η υπουργική απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που καθορίζει τα νέα δεδομένα για την
στατική επάρκεια των αυθαιρέτων, στο πλαίσιο εφαρμογής
του πολεοδομικού νόμου 4495/2017. Ειδικότερα της παρ. η του
άρθρου 99 του Ν.4495/2017 «Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 167).
Η απόφαση περιλαμβάνει συνολικά 6 άρθρα, τα οποία αφορούν:
Απαίτηση μελέτης στατικής επάρκειας, Προϋποθέσεις για μη απαίτηση μελέτης στατικής επάρκειας, Περιεχόμενο μελέτης στατικής
επάρκειας, Διαδικασία ενίσχυσης κτιρίου στις περιπτώσεις στατικής
ανεπάρκειας και Διαδικασία υποβολής.
Η απόφαση του ΥΠΕΝ περιλαμβάνει αναλυτική περιγραφή του περιεχομένου της στατικής μελέτης, των δικαιολογητικών, που είναι
απαραίτητα για την υποβολή της και τους κανονισμούς που πρέπει
κατά περίπτωση να ακολουθηθούν.
Επίσης η απόφαση του ΥΠΕΝ προβλέπει οικονομικά κίνητρα, που
αντιστοιχούν σε εκπτώσεις από 30 έως 60% των προστίμων αυθαιρέτων για όσους συνδυάσουν τη νομιμοποίηση του ακινήτου τους
με εργασίες στατικής ενίσχυσής τους, κίνητρα, που βεβαίως πρέπει
να οργανωθούν και να ενισχυθούν προκειμένου να οδηγήσουν την
περίοδο της κρίσης σε μεγάλης κλίμακας στατική θωράκιση του
κτιριακού πλούτου της χώρας.
Ø Η Γενική Διεύθυνση Πολεοδομίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος
και Ενέργειας εξέδωσε εγκύκλιο με τίτλο «Πολεοδομικές Μελέτες Εναρμόνισης Χρήσεων Γης». Τα στοιχεία της εγκυκλίου είναι Α.Π.:ΥΠΕΝ/ΔΠΟΛΣ/29123/1146 της 16/5/2018 με ΑΔΑ
Ψ48Θ4653Π8-ΔΥ4.
Αφορά τη διαδικασία έγκρισης των Πολεοδομικών Μελετών Εναρμόνισης Χρήσεων Γης.
Ø Η Γενική Διεύθυνση Πολεοδομίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας εξέδωσε εγκύκλιο με τίτλο «Σχετικά με την
υποχρέωση εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 6 του
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Ν.4067/12 και του άρθρου 7 του Ν.4495/2017, όπως εκάστοτε ισχύουν, από τις Υπηρεσίες Δόμησης και τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής».
Τα
στοιχεία
της
εγκυκλίου
είναι
Α.Π.:
ΥΠΕΝ/ΓΔΠΟΛ/29303/162/17-5-2018 με ΑΔΑ ΨΒΚ34653Π8-13Ζ.
Ø Στο ΦΕΚ 1927Β της 30 Μαΐου 2018 δημοσιεύθηκε η Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα:
«Συστήματα αναγνώρισης προσόντων και πιστοποίησης
Ενεργειακών Ελεγκτών. Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών
και Αρχείο Ενεργειακών Ελέγχων».
Σκοπός της απόφασης είναι ο καθορισμός του καθεστώτος επαγγελματικών προσόντων των Ενεργειακών Ελεγκτών, το περιεχόμενο του Μητρώου Ενεργειακών Ελεγκτών και της διαδικασίας
εγγραφής σε αυτό, της διαδικασίας τήρησης του Μητρώου Ενεργειακών Ελεγκτών και του ελέγχου των Ενεργειακών Ελεγκτών,
των προδιαγραφών του ενεργειακού ελέγχου, το περιεχόμενο των
εκθέσεων αποτελεσμάτων ενεργειακών ελέγχων, το περιεχόμενο
του Αρχείου Ενεργειακών Ελέγχων, της διαδικασίας υποβολής των
εκθέσεων αποτελεσμάτων των ενεργειακών ελέγχων στο Αρχείο
Ενεργειακών Ελέγχων, και θέματα σχετικά με την αξιολόγηση των
εκθέσεων αποτελεσμάτων των ενεργειακών ελέγχων.
Ø Στο ΦΕΚ 2004Β στις 4 Ιουνίου 2018 δημοσιεύθηκε απόφαση του
Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα:
”Τροποποίηση της με αριθμ. 151344/165/18-1-2017 υπουργικής
απόφασης (ΦΕΚ 206/Β΄/30-01-2017) με τίτλο «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών χάραξης, σήμανσης, διάνοιξης και
συντήρησης των ορειβατικών - πεζοπορικών μονοπατιών»
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. 154551/1839/13-072017 (ΦΕΚ 2562/Β΄/25-07-2017)”.
Ø Ο ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Ε.Φ.Κ.Α.) εξέδωσε την εγκύκλιο 25 της 5 Ιουνίου 2018 με Αριθμ. Πρωτ.:
Γ36/03/247 και ΑΔΑ ΩΓ7Ο465ΧΠΙ-ΥΔΠ με θέμα: «Χαρακτηρισμός ασφαλιστικών οφειλών ως ανεπίδεκτων είσπραξηςΛήψη πληροφοριών από τρίτους φορείς και υπηρεσίες Διαγραφή οφειλών - Κοινοποίηση διατάξεων - Υπενθύμιση
οδηγιών».
Ø Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας υπέγραψε εγκύκλιο με
Αρ. Πρωτ.: ΔΑΠ/Α/Φ.4.2/οικ. 175617/1919 της 5 Ιουνίου 2018 και
ΑΔΑ 6ΣΥΟ4653Π8-2ΤΣ με θέμα: «Ενημερωτική εγκύκλιος σχετικά με την εφαρμογή του Ν.4512/2018 (ΦΕΚ Α΄ 5
17.1.2018), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 122 του
N.4514/2018 (ΦΕΚ Α΄ 14).
Ο νέος νόμος που ψηφίσθηκε πρόσφατα περιλαμβάνει, στο Τμήμα
Α - Μέρος Β «ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ
ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ», το νέο νομικό πλαίσιο το οποίο διέπει πλέον την έρευνα και εκμετάλλευση λατομείων, με το οποίο εκσυγχρονίζεται και απλουστεύεται η σχετική νομοθεσία και επιπλέον οι
σχετικές διατάξεις περιλαμβάνονται σε ένα ενιαίο κείμενο (άρθρα
43 έως 72).
Σημειωτέον ότι με το άρθρο 66 προστίθεται κεφάλαιο ΙΒ (νέα άρθρα 57-67) στον Ν.4442/2016 σχετικά με την «ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ
ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ» ενώ με το άρθρο 67 προστίθεται Κεφάλαιο
ΙΓ (νέα άρθρα 68-76) στον Ν.4442/2016 σχετικά με την «ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ».
Ø Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, εξέδωσε ανα-

Ø Δημοσιεύθηκε η απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών στο ΦΕΚ 2046Β της 6 Ιουνίου 2018 με Αριθμ. ΔΝΣβ΄/
οικ.40185/ΦΝ 466/25-5-2018 και θέμα: «Απαραίτητα προσόντα, εμπειρία, κανόνες και αρχές που διέπουν το Σώμα Ειδικών Επιμετρητών, σύμφωνα με την παραγρ. 3 του άρθρου
218 του N.4512/2018 (Α΄ 5)».
Ø Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 101Α της 12 Ιουνίου 2018 ο
N.4546/2018 που αφορά στην «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/89/ΕΕ «περί θεσπίσεως
πλαισίου για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό» και άλλες διατάξεις».
Πέρα από την ενσωμάτωση της ανωτέρω οδηγίας στο Ελληνικό
δίκαιο, στον ανωτέρω νόμο έχουν προστεθεί άρθρα που αφορούν
σε σημαντικές αλλαγές του N.4495/2017 σχετικά με την
αυθαίρετη δόμηση. Στο άρθρο 34 αναφέρει τις τροποποιήσεις του N.4495/2017 (Α΄ 167) οι οποίες είναι πολλές και
σημαντικές. Αναφέρουμε συνοπτικά ότι περιλαμβάνονται διατάξεις όσον αφορά τα πολεοδομικά, θεαματικές αλλαγές στην έκδοση
οικοδομικών αδειών και στις κατηγορίες και διαδικασίες εργασιών
δόμησης μικρής κλίμακας, νέα χρονοδιαγράμματα για τις εκπτώσεις και τις προσαυξήσεις των προστίμων αυθαιρέτων, καθιέρωση
μειωτικού συντελεστή 0,50 για τον υπολογισμό του προστίμου αυθαιρέτου για αποθήκες μέχρι 50 τετραγωνικών μέτρων σε ισόγεια,
νέους κανόνες για τη νομιμοποίηση αυθαίρετων κοινόχρηστων
χώρων σε πολυκατοικίες, δυνατότητα να κάνουν αλλαγή χρήσης
τακτοποιημένα αυθαίρετα και πλήθος άλλες ρυθμίσεις.
Ø Ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Περιουσίας εξέδωσε απόφαση
της 31-5-2018 με αρ. πρωτ. ΔΔΠ/Α/ΕΞ2018/0590,0285,0287/18
ΠΟΛ.1107 και ΑΔΑ Ψ75ΘΗ-Χ3Υ με θέμα: «Παροχή οδηγιών για
την υποβολή δηλώσεων και άσκηση αγωγών διόρθωσης
αρχικών εγγραφών του Εθνικού Κτηματολογίου».
Σύμφωνα με την απόφαση όλες οι Κτηματικές Υπηρεσίες οφείλουν
να προβούν άμεσα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του
Π.Δ. 142/2017,(ΦΕΚ Α΄181), στις νόμιμες ενέργειές τους για διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου, δίδοντας εντολή αρμοδίως, προς άσκηση αγωγών ενώπιον του αρμοδίου καθ΄ ύλην και
τόπον Πρωτοδικείου, (άρθρο 6 παρ.2 περ. β΄ N.2664/1998, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει), για τη διόρθωση των πρώτων εγγραφών στις κτηματογραφημένες περιοχές, συνοδευόμενη με ιστορι-

κό, απόψεις και λοιπά στοιχεία: α. για όλα τα δημόσια και ανταλλάξιμα κτήματα, καθώς και για όσα ακίνητα εγείρονται εμπράγματα
δικαιώματα του Δημοσίου, αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών τα οποία εμπίπτουν στις εξαιρέσεις της παρ. 4 του αρθ.196
του ανωτέρω νόμου και
β. Ομοίως ως ανωτέρω, για τα ακίνητα τα οποία δεν εμπίπτουν στις
εξαιρέσεις και για τα οποία θα διαπιστώνεται κατόπιν ελέγχου, ότι
δεν έχει γίνει καταχώρηση, στα οικεία βιβλία των μεταγραφών, της
μεταβίβασής τους προς την ΕΤΑΔ ΑΕ.
Ø Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας υπέγραψε την απόφαση Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/27623/1752 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ
2216Β στις 14 Ιουνίου 2018 με θέμα: “Καθορισμός του τρόπου, των όρων, των προϋποθέσεων, της διαδικασίας και
των τεχνικών προδιαγραφών για την ηλεκτρονική υποβολή
των τοπογραφικών διαγραμμάτων και των διαγραμμάτων
γεωμετρικών μεταβολών στη βάση δεδομένων του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) με την επωνυμία
«Ελληνικό Κτηματολόγιο» - Έναρξη ισχύος των υποχρεώσεων και των συνεπειών των παραγράφων 1 και 3 του
άρθρου 40 του N.4409/2016 (Α΄ 136)”.
Η απόφαση περιέχει τον τρόποι Ηλεκτρονικής υποβολής, τους
όρους, τις προϋποθέσεις και τις Τεχνικές Προδιαγραφές, τη διαδικασία και την έναρξη ισχύος των διατάξεων.

Νομοθετικές εξελίξεις

κοίνωση με αρ. Πρωτ. 3041/6 Ιουνίου 2018 και ΑΔΑ 6740ΟΞΤΒ-ΛΣ5 με θέμα: «Επίσημη λειτουργία της νέας διαδικτυακής πύλης της Εθνικής Βάσης Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Β.Δ.ΔΗ.ΣΥ)»
Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, ανακοίνωσε, την
από 1-6-2018, επίσημη λειτουργία της νέας διαδικτυακής πύλης της
Εθνικής Βάσης Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων, ppp.eaadhsy.gr.
Η Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., σύμφωνα με τον ιδρυτικό της Νόμο N.4013/2011
(άρθρο 2 παρ 2 περίπτωση ι), τον N.4412/2016 (άρθρο 74 παρ 6,
άρθρα 340 και 342), καθώς και την Εθνική Στρατηγική για τις Δημόσιες Συμβάσεις 2016-2020, ολοκλήρωσε τον σχεδιασμό και την
υλοποίηση της διαδικτυακής πύλης ppp.eaadhsy.gr προκειμένου
να λειτουργήσει η Εθνική Βάση Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Β.Δ.ΔΗ.ΣΥ).
Η Ε.Β.Δ.ΔΗ.ΣΥ παρέχει ελεύθερη και απεριόριστη πρόσβαση σε
όλες τις κεντρικές αρχές αγορών, τις αναθέτουσες αρχές και τους
αναθέτοντες φορείς, τους οικονομικούς φορείς, τις επιχειρήσεις
αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις
στην Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρώπη.

Ø Δημοσιεύθηκε ο Νόμος 4549 ΦΕΚ 105Α της 14 Ιουνίου 2018
με θέμα: «Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας
Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων - Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις».
Το πολυνομοσχέδιο που ψηφίστηκε, περιέχει όλα τα προαπαιτούμενα για το κλείσιμο της τέταρτης αξιολόγησης.
Ø Η Γενική Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας εξέδωσε νέα
εγκύκλιο που αφορά στις υπερβάσεις καθ’ ύψος και τα φυτεμένα
δώματα. Με την εγκύκλιο ρυθμίζονται τα σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 19 παρ.2α του Ν.4067/2012 (79 Α’) και
ορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις των φυτεμένων επιφανειών. Η
Γενική Διεύθυνση Πολεοδομίας του ΥΠΕΝ εξέδωσε νέα εγκύκλιο
σχετικά με τη χορήγηση άδειας δόμησης σε ρυμοτομούμενα
ή μη οικοδομήσιμα οικόπεδα – γήπεδα για την εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης / ανακαίνισης κτιρίων χαρακτηρισμένων ως
διατηρητέα (Ν.4067/12) ή νεώτερα μνημεία (Ν.3028/02). Η εγκύκλιος αναφέρεται στη δυνατότητα χορήγησης άδειας δόμησης για
την εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης - στατικής ενίσχυσης κλπ.
σε κτίρια που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς προστασίας και βρίσκονται εξ’ ολοκλήρου ή τμηματικά εντός μη οικοδομήσιμων οικοπέδων – γηπέδων. Συσχετίζονται οι τις διατάξεις του άρθρου 22
παρ. 1 του ΓΟΚ/85 (Ν.1577/1985), το γενικότερο σκεπτικό των
οποίων έχει μεταφερθεί στο άρθρο 4 παρ. 3 του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (ΝΟΚ - N.4067/2012) και στο άρθρο 30 του πρόσφατου νόμου για τον Έλεγχο και την προστασία του δομημένου
περιβάλλοντος (N.4495/2017), καθώς και την παρ. 2.2.3. του άρθρου 5 του Κτιριοδομικού Κανονισμού (Υπ. Αποφ. 3046/1989)
που αφορά στην ασφάλεια των κτιρίων κατά τη λειτουργία τους –
και η οποία ορίζει ότι η συνεχής συντήρηση του κτιρίου ή δομικού
έργου είναι υποχρεωτική για τους ιδιοκτήτες του.
Επιμέλεια: Χρήστος Λάλας, ΑΤΜ
Ευάγγελος Στεφανής, ΑΤΜ
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Νέα από ΑΤΜ εξωτερικού

Μ

ου ζητήθηκε να εγκαινιάσω τη νέα αυτή
στήλη για τοπογράφους μηχανικούς που
ζουν και εργάζονται
στο εξωτερικό και να μοιραστώ /
παραθέσω τις εμπειρίες μου. Αν και
αρχικά ανταποκρίθηκα αμέσως θετικά
χωρίς σκέψη και θεωρώντας ιδιαίτερα τιμητική την πρόσκληση, ομολογώ ότι επί του πρακτέου η συγγραφή με δυσκόλεψε πολύ περισσότερο από ότι περίμενα. Οι λόγοι πολλοί και διάφοροι. Ο πιο βασικός το
ότι πλέον θεωρώ τον εαυτό μου περισσότερο Εκτιμητή Ακινήτων και
λιγότερο Τοπογράφο Μηχανικό. Ο δεύτερος -εξίσου βασικός λόγοςείναι πως όταν διάβαζα αυτά που έγραφα, πάντα έσβηνα κι έγραφα,
οπότε με τους ρυθμούς αυτούς η συγγραφή του άρθρου θα συνεχιζόταν στο διηνεκές. Οπότε συγχωρήστε με εκ των προτέρων αν το
κείμενο δε σας δώσει πληροφορίες και γνώση που ίσως περιμένατε
να αποκτήσετε.
Το ενδιαφέρον μου για τα ακίνητα ξεκίνησε μέσα από το μάθημα
επιλογής 'Τίτλοι και Αξίες Ακινήτων'. Εκεί άκουσα για πρώτη φορά
για το επάγγελμα του εκτιμητή και το RICS από τον υποψήφιο διδάκτορα τότε (σήμερα Επίκουρος Καθηγητής) τον Νικόλα Καρανικόλα.
Την ίδια περίοδο έγινε στο ΑΠΘ και η διημερίδα 'ο ρόλος του ΑΤΜ
στις εκτιμήσεις ακινήτων', όπου μεταξύ άλλων είδα τοπογράφους να
κάνουν εξαιρετική καριέρα ως εκτιμητές ή μεσίτες, γνώρισα τον ΣΟΕ
και τον κ. Χαραλαμπόπουλο να μιλά με πάθος για την εκτιμητική, τον
υποψήφιο Διδάκτορα (νεαρό τότε) Τάσσο Λαμπρόπουλο να κάνει μια
παρουσίαση με ΓΣΠ για τις μεταβολές των αξιών στις διάφορες περιοχές που έγιναν τα ολυμπιακά έργα. Επιτέλους τα πράγματα άρχισαν
να ξεκαθαρίζουν… Ήδη έβλεπα τον εαυτό μου εκτιμητή ακινήτων, μέλος του RICS, στέλεχος του ΣΟΕ (δεν υφίσταται πλέον) και διδάκτορα με αντικείμενο τις εκτιμήσεις. Το σημείο αυτό ήταν καθοριστικό,
συνειδητοποιώ όμως ότι θα έπρεπε να φύγω στο εξωτερικό αφού δεν
υπήρχε μεταπτυχιακό στην Ελλάδα πάνω στο αντικείμενο που ήθελα
να ακολουθήσω. Λόγω και του RICS, η επιλογή του Η.Β. είναι μονόδρομος. Οι γονείς αρωγοί σε αυτό (χωρίς τη βοήθειά τους τίποτα δε
θα ήταν εφικτό), αν και αντιλαμβάνομαι πως θεωρούσαν την επιλογή
μου ως μια σπατάλη πολύτιμων πόρων, που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για την αγορά αυτοκινήτου και τοπογραφικού εξοπλισμού.
Ο χρόνος στην Αγγλία στη 'μουντή' Οξφόρδη, περνά απίστευτα γρήγορα. Συνειδητοποιώ την υπεροχή του ελληνικού συστήματος στα
μαθηματικά, στην ικανότητα επίλυσης οποιουδήποτε προβλήματος
και στην προσαρμοστικότητα, αλλά και τις πολύ σημαντικές αδυναμίες του, όπως το ότι δεν ήμουν προετοιμασμένος να ανταποκριθώ
στον 'ορθό' ακαδημαϊκό τρόπο γραφής με αναφορές, δεν είχα καν
ακούσει για μεθοδολογία έρευνας και φυσικά η αγγλική γλώσσα. Αντιλαμβάνομαι ακόμη ότι οι απόφοιτοι των αγγλοσαξονικών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων έχουν καλύτερες προσβάσεις στην αγορά εργασίας
διεθνώς (ακόμη και στην Ελλάδα) για λόγους που εκείνη την εποχή
δεν μπορούσα να κατανοήσω.
Πολλοί και διάφοροι λόγοι με οδηγούν στην Κύπρο τον Σεπτέμβριο
του 2005 και ακολουθεί μια πορεία τριών ετών και δυο διαφορετικοί
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εργοδότες. Αποκτώ γνώση της τοπικής αγοράς αλλά κυρίως διαπιστώνω τα πλεονεκτήματα του γεγονότος πως ο εκτιμητής ακινήτων
είναι αναγνωρισμένο επάγγελμα με διακριτά δικαιώματα που καθορίζονται από το ΕΤΕΚ (Επιστημονικό και Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου). Ακολουθεί επιστροφή στην Ελλάδα και ένας χαμένος χρόνος
για την εκπλήρωση της στρατιωτικής θητείας. Με την ολοκλήρωσή
του, και τα τριάντα να είναι πλέον πολύ κοντά, αμφιταλαντεύομαι για
το αν θα μείνω Ελλάδα ή θα επιστέψω Κύπρο. Για διάφορους λόγους
παίρνω πλέον συνειδητά την απόφαση να φύγω από την Ελλάδα,
καταλήγοντας στα γνώριμα λημέρια της Κύπρου, όπου στο μεταξύ
προέκυψε μια άκρως δελεαστική πρόταση από προηγούμενο εργοδότη. Ακολουθεί ακόμη μια εταιρεία ως ενδιάμεσος σταθμός, μέχρι
την εργοδότησή μου τo 2011 από το νεοϊδρυθέν τότε ιδιωτικό Πανεπιστήμιο Νεάπολις στην Πάφο, το οποίο έχει πτυχιακό πρόγραμμα σε
εκτίμηση και ανάπτυξη ακινήτων καθώς και μεταπτυχιακό πρόγραμμα
στο Real Estate. Νιώθω πάρα πολύ όμορφα.
Το σημείο αυτό υπήρξε καμπή στη μετέπειτα εξέλιξή μου αφού από
τη φυσιολογική ροή από τη θεωρία στην πράξη, επέστρεψα στη θεωρία. Εν τω μεταξύ το καλοκαίρι του 2012 ξεκινάει το εγχείρημα
της AXIA chartered surveyors, ιδιωτική εταιρεία που κάνει αυτό που
ήθελα να κάνω πάντα – εκτιμήσεις ακινήτων και εμένα να συνδυάζω
αρμονικά τη θεωρία με την πράξη. Το φορολογικό σύστημα και οικονομικές συνθήκες αποδεικνύονται ευνοϊκές (παρά το κούρεμα στις
καταθέσεις και τα επακόλουθά του) και η εταιρεία μεγαλώνει με ταχύτατους ρυθμούς ως απότοκο και της σκληρής δουλειάς και γνώσης επί
του αντικειμένου. Πλέον είμαι μέλος ΔΕΠ στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις,
Ειδικός Επιστήμονας και υποψήφιος Διδάκτορας στη σχολή Πολιτικών
Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, διευθυντής και ιδρυτής της AXIA, μέλος του ΔΣ
του Συνδέσμου Επιστημόνων Εκτιμητών Ακινήτων Κύπρου και από
τον Ιούλιο του 17 και πρόεδρος του RICS Κύπρου. Άξιο αναφοράς
είναι ακόμη πως το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του νεοσύστατου Πανεπιστημίου Νεάπολις έχει πιστοποιηθεί από το RICS και πλέον έχει
φοιτητές από Ρωσία, Κίνα, Λετονία, Γερμανία, Γεωργία, Γαλλία και
Ελλάδα.

Υ.Γ.1 Σε σχετικά πρόσφατη διημερίδα του ΣΑΤΜ στο ΕΜΠ με αντικείμενο το ρόλο του ΑΤΜ στο Real Estate, ήμουν ένας από
τους καλεσμένους ομιλητές αυτή τη φορά. Προσπαθώ κι εγώ να
εξηγήσω τους λόγους γιατί οι Τοπογράφοι Μηχανικοί είμαστε οι
πλέον καταρτισμένοι για την αγορά ακινήτων και να εμπνεύσω
τους νεότερους.
Υ.Γ.2 Η AXIA Chartered Surveyors LLC εργοδοτεί εκτός από εμένα,
άλλους 3 Τοπογράφους (2 αποφοίτους του ΤΕΠΑΚ και έναν του
ΕΜΠ) – όλους ως συμβούλους ακινήτων.
Y.Γ.3 Εδώ και ένα χρόνο είμαι Διευθυντής και συνιδρυτής της Real
Geosolutions LTD που ασχολείται με την ανάπτυξη λογισμικού
για διαχείριση ακινήτων.

Θωμάς Δημόπουλος

Από τον χώρο των ΑΕΙ

Ενημερωτική επίσκεψη
φοιτητών του Lakeland
College (Canada)
στη ΣΑΤΜ ΕΜΠ

Τ

ην Τετάρτη 02.05.2018, διοργανώθηκε στη
Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών
ΕΜΠ workshop για θέματα εκτιμήσεων και φορολογίας των ακινήτων στην Ελλάδα με τη συμμετοχή ομάδας Καναδών φοιτητών και του Καθηγητή τους
Prof. Ken Rutherford. Συντονιστής ήταν ο συνάδελφος
Δρ. Τάσος Λαμπρόπουλος, ΕΔΙΠ ΕΜΠ, ενώ συμμετείχε
επίσης ο Δρ. Θεόδωρος Κωνσταντακόπουλος - Πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Εκτιμητικής και με
τηλεδιάσκεψη ο Θωμάς Δημόπουλος - ΑΤΜ, Πρόεδρος του RICS Κύπρου. Η επίσκεψη έγινε στο πλαίσιο
του προγράμματος σπουδών «Real Estate Appraisal
and Assessment» του Lakeside College (www.
lakelandcollege.ca - στην πόλη Lloydminster μεταξύ
Alberta & Saskatchewan) και το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών του υποστηρίζεται από το University
of British Columbia.

Τελετή Απονομής Διπλωμάτων
Προπτυχιακών Σπουδών 2017
της ΣΑΤΜ ΕΜΠ

Τ

ην Τρίτη 19 Ιουνίου 2018 στο Μεγάλο Αμφιθέατρο του κτηρίου Λαμπαδαρίου
της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, έλαβε χώρα η τελετή απονομής Διπλωμάτων Προπτυχιακών
Σπουδών έτους 2017 της ΣΑΤΜ, καθώς και η απονομή Βραβείων στους Αριστεύσαντες Σπουδαστές. Χαιρετισμό απηύθυναν ο Πρύτανης του ΕΜΠ Καθ. κ. Ιωάννης
Γκόλιας, ο Αν. Πρύτανη Υποδομών ΕΜΠ Καθ. κ. Ευάγγελος Σαπουντζάκης, ο Κοσμήτορας της ΣΑΤΜ Καθ. κ. Μαρίνος Κάβουρας, καθώς και ο Πρόεδρος του ΠΣΔΑΤΜ κ.
Μιχάλης Καλογιαννάκης.

Τελετή Απονομής Διπλωμάτων
Μεταπτυχιακών 2017 και Διδακτορικών
2016 της ΣΑΤΜ ΕΜΠ

Τ

ην Πέμπτη 21 Ιουνίου 2018 στο Μεγάλο Αμφιθέατρο του κτηρίου Λαμπαδαρίου της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, έλαβε χώρα η τελετή απονομής Μεταπτυχιακών
Διπλωμάτων Ειδίκευσης έτους 2017 και Διδακτορικών Διπλωμάτων έτους 2016 της
ΣΑΤΜ. Χαιρετισμό απηύθυναν ο Πρύτανης του ΕΜΠ Καθ. κ. Ιωάννης Γκόλιας, ο Αν.
Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων ΕΜΠ Καθ. κ. Δημήτριος Παπαντώνης, ο Κοσμήτορας της ΣΑΤΜ και Δ/ντης του ΔΠΜΣ «Γεωπληροφορική» Καθ. κ. Μαρίνος Κάβουρας,
καθώς και η Δ/ντρια του ΔΠΜΣ «Περιβάλλον και Ανάπτυξη», Καθ. κ. Έφη Δημοπούλου.
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Επιστημονικά-Τεχνικά θέματα

Η παρακολούθηση της κινηματικής συμπεριφοράς
του Ιερού Κουβουκλίου του Παναγίου Τάφου
στα Ιεροσόλυμα, κατά τις εργασίες αποκατάστασης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΑΜΠΡΟΥ

Δρ. Αγρονόµος & Τοπογράφος Μηχ. ΕΜΠ
Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ
e-mail: gpanta@central.ntua.gr

Δρ. Αγρονόµος & Τοπογράφος Μηχ. ΕΜΠ
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΕΜΠ
e-mail: litsal@central.ntua.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται, η μεθοδολογία και η μορφή των αποτελεσμάτων ως διαγράμματα και πίνακες της συστηματικής παρακολούθησης της κινηματικής συμπεριφοράς του Ιερού Κουβουκλίου του Παναγίου Τάφου στα Ιεροσόλυμα, κατά τη διάρκεια των εργασιών
αποκατάστασης (2016 - 2017), οι οποίες πραγματοποιήθηκαν από ερευνητική ομάδα του ΕΜΠ, σε χρονικό διάστημα λιγότερο του ενός έτους.
Για τις ανάγκες της παρακολούθησης (monitoring) εγκαταστάθηκε ένα τρισδιάστατο γεωδαιτικό δίκτυο, του οποίου οι κορυφές σημάνθηκαν µε
ειδικό τρόπο.
Η παρακολούθηση υλοποιήθηκε µε δυο διαδικασίες, µε τη χρήση κατάλληλου ολοκληρωμένου γεωδαιτικού σταθμού που παρέχει αβεβαιότητα
±1’’ στη μέτρηση των διευθύνσεων και ±1mm στη μέτρηση του μήκους.
Στην πρώτη διαδικασία (στατική) το δίκτυο μετράται σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές, επιλύεται ως τρισδιάστατο και γίνεται έλεγχος απόλυτης
και σχετικής μετακίνησης των κορυφών του.
Η αβεβαιότητα προσδιορισμού (1σ) των συντεταγμένων x, y κυμαίνεται από ±0.1mm – ± 0.3mm και Η από ±0.1mm – ±0.2mm. Αυτό σημαίνει
ότι το δίκτυο μπορεί να ανιχνεύσει μετακινήσεις της τάξης του 1mm για επίπεδο εμπιστοσύνης 95%. Με ειδική μεθοδολογία προσδιορίζεται το
ύψος οργάνου του γεωδαιτικού σταθμού, όταν αυτός τοποθετείται στις κορυφές του δικτύου µε αβεβαιότητα ±0.3mm.
Στη δεύτερη διαδικασία (δυναμική), πραγματοποιείται συνεχής μέτρηση-παρακολούθηση συγκεκριμένων σημείων του δικτύου. Ο γεωδαιτικός
σταθμός τοποθετείται μόνιμα σε µια κορυφή του τρισδιάστατου γεωδαιτικού δικτύου και επικοινωνεί ενσύρματα µε φορητό υπολογιστή που
βρίσκεται τοποθετημένος δίπλα του.
Με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού επιτυγχάνεται, η οργάνωση του σεναρίου παρακολούθησης, η καταγραφή των μετρήσεων που πραγματοποιούνται προς τα επιλεγμένα σημεία, ο έλεγχος των μετρήσεων και η διαχείριση των αποτελεσμάτων.
Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της μεταβολής της θέσης των σημείων ελέγχου πραγματοποιείται σε πραγματικό χρόνο, είτε µε τη μορφή
πινάκων, είτε µε τη μορφή διαγραμμάτων ώστε να είναι δυνατή η άμεση λήψη αποφάσεων για την αποφυγή αστοχίας του μνημείου.
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ
Ιεροσόλυμα, Πανάγιος Τάφος, Ιερό Κουβούκλιο, Γεωδαιτικός σταθμός Υψηλής Ακρίβειας, monitoring, απόλυτη μετακίνηση, σχετική μετακίνηση, αβεβαιότητα.

1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρουσία του ανθρώπου στη γη διαχρονικά συνδέεται µε την κατασκευή τεχνικών έργων που είναι απαραίτητα για την επιβίωσή του αλλά και
την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του. Τέτοια έργα είναι φράγματα, γέφυρες ή γεφύρια, μεγάλοι αυτοκινητόδρομοι, σήραγγες, ψηλά κτήρια,
ιστορικά κτήρια, προκατασκευές, στάδια, θέατρα, κ.ά.
Πολλές επιστήμες ασχολούνται µε τη μελέτη και τη λειτουργία αυτών των κατασκευών. Μια από αυτές είναι η Γεωδαισία. Συμβάλλει από τη
δική της σκοπιά, µε την καταγραφή-τεκμηρίωση του μεγέθους και του σχήματος αυτών των κατασκευών αλλά και µε την παρακολούθηση της
μεταβολής της θέσης τους και της μορφής τους στο πέρασμα του χρόνου. Έτσι έχει δημιουργηθεί ένας ιδιαίτερος κλάδος της γεωδαισίας που
ασχολείται µε την ανάπτυξη κατάλληλων μεθοδολογιών για την παρακολούθηση της σταθερότητας ή της κινηματικής συμπεριφοράς τέτοιων
κατασκευών. Η παρακολούθηση εκτελείται τόσο κατά τη διάρκεια των εργασιών κατασκευής όσο και μετά το τέλος τους. Ο κλάδος αυτός είναι
διεθνώς γνωστός µε τον όρο ″monitoring″ κατά την ελληνική ορολογία ″παρακολούθηση παραμορφώσεων (deformation) ή μετακινήσεων
(displacements)″.
Στο πλαίσιο των ελέγχων και της διαχρονικής παρακολούθησης της συμπεριφοράς των κατασκευών, έχουν αναπτυχθεί μέθοδοι, µε σκοπό την
εξαγωγή συμπερασμάτων που σχετίζονται µε τη μεταβολή της θέσης ενός σημείου και την αξιολόγησή της. Οι μέθοδοι αυτές αξιοποιούν στο
έπακρο τα σύγχρονα συστήματα μέτρησης και στηρίζονται στην εγκατάσταση και την επιτυχή λειτουργία ενός γεωδαιτικού δικτύου, παρακολούθησης μετακινήσεων (μιας, δύο ή τριών διαστάσεων).
Η εγκατάσταση ενός γεωδαιτικού δικτύου σήμερα συνήθως προκύπτει από τη συνεργασία του Τοπογράφου Μηχανικού µε επιστήμονες άλλων
ειδικοτήτων (διεπιστημονική ομάδα). Και αυτό γιατί οι γνώσεις των άλλων επιστημόνων (γεωλόγων, γεωτεχνικών, αρχαιολόγων, χημικών, κ.ά.)
είναι αυτή που θα καθοδηγήσει την επιλογή των βέλτιστων θέσεων εγκατάστασης των κορυφών του γεωδαιτικού δικτύου.
Αξιοποιώντας τα πλεονεκτήματα των ολοκληρωμένων συστημάτων μέτρησης, σήμερα είναι δυνατή η συνεχής παρακολούθηση σημείων που
είναι εγκατεστημένα σε κρίσιμα σημεία μιας κατασκευής, η καταγραφή, μετάδοση και αξιολόγηση των μεταβολών που παρατηρούνται.

2. ΤΟ 3D ΓΕΩ∆ΑΙΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΤΟ ΙΕΡΟ ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΟ

Η εγκατάσταση του τρισδιάστατου γεωδαιτικού δικτύου πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο του 2016.
Το δίκτυο αυτό αποτελείται από 17 σημεία από τα οποία:
a. 3 σημεία τοποθετήθηκαν μόνιμα στον 1ο όροφο της Ροτόντας (Γαλαρία Λατίνων), ώστε να έχουν ορατότητα τουλάχιστον ανά δύο σε όλα
τα σημεία του Ιερού Κουβουκλίου. Αυτά τα σημεία υλοποιήθηκαν χρησιμοποιώντας ειδικές μεταλλικές βάσεις (εικόνα 1) και μόνιμα τρικόχλια
(εικόνα 2) µε σκοπό να ελαχιστοποιηθούν – εξαλειφθούν τα σφάλματα κέντρωσης και οριζοντίωσης.
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Εικόνα 1: Ειδική μεταλλική βάση

Εικόνα 2: Τρικόχλιο μόνιμα τοποθετημένο πάνω στη μεταλλική βάση

b. 10 σημεία τοποθετήθηκαν μόνιμα στην οροφή του Ιερού Κουβουκλίου, σε υψόμετρο περίπου 761.00m, χρησιμοποιώντας υψηλής ακρίβειας
mini ανακλαστήρες (εικόνα 3).

Επιστημονικά-Τεχνικά θέματα

		

Εικόνα 3: Σημεία στην οροφή του ιερού Κουβουκλίου
Τα 13 αυτά σημεία αποτελούν τρισδιάστατο δίκτυο παρακολούθησης μετακινήσεων κατά τη διάρκεια των εργασιών αποκατάστασης του Ιερού
Κουβουκλίου αλλά και για την πραγματοποίηση όλων των γεωδαιτικών μετρήσεων ακριβείας σε κοινό σύστημα αναφοράς (σχήμα 1).
c. Άλλα 4 σημεία τοποθετήθηκαν στην ανατολική όψη του Ιερού Κουβουκλίου µε σκοπό τη συνεχή παρακολούθηση των μεταβολών τους κατά
τη διάρκεια ανάταξης των πεσσών.

Σχήμα 1. Η μορφή του τρισδιάστατου τριδιάστατου γεωδαιτικού δικτύου
Το 3D γεωδαιτικό δίκτυο μετρήθηκε σε 8 διαφορετικές χρονικές στιγμές (φάσεις) στο χρονικό διάστημα 15 Ιουλίου 2016 – 11 Ιανουαρίου
2017, χρησιμοποιώντας τον γεωδαιτικό σταθμό υψηλής ακρίβειας Trimble S9 (μετρήθηκαν οριζόντιες γωνίες, κατακόρυφες γωνίες και μήκη).
Οι συν/νες των σημείων προσδιορίστηκαν µε αβεβαιότητα καλύτερη από ±1mm για επίπεδο εμπιστοσύνης 99%.

Σχήμα 2. Μεταβολή της θέσης σημείων κατά τον άξονα x
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Σχήμα 3. Μεταβολή της θέσης σημείων κατά τον άξονα y			

Σχήμα 4. Υψομετρική μεταβολή της θέσης σημείων

Από τα σχήματα 2, 3 και 4 παρατηρούμε ότι:
- Οι μεταβολές κατά τον άξονα x κυμαίνονται κυρίως από -10mm έως 10mm
- Οι μεταβολές κατά τον άξονα y κυμαίνονται κυρίως από -6mm έως 6mm
- Οι κατακόρυφες μεταβολές κυμαίνονται κυρίως από -6mm έως 5mm

3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ

Για τις ανάγκες της μόνιμης παρακολούθησης της κινηματικής συμπεριφοράς του Ιερού Κουβουκλίου, εγκαταστάθηκε ένα μόνιμο γεωδαιτικό
σύστημα παρακολούθησης (monitoring
Το σύστημα υλοποιήθηκε µε τη χρήση του ολοκληρωμένου γεωδαιτικού σταθμού Trimble S9, ο οποίος τοποθετείται μόνιμα στην κορυφή 2 του
τρισδιάστατου γεωδαιτικού δικτύου, αφού από τη θέση αυτή είναι ορατό σχεδόν το σύνολο των σημείων που έχουν τοποθετηθεί στην οροφή
του Ιερού Κουβουκλίου. Ο γεωδαιτικός σταθμός επικοινωνεί ενσύρματα µε έναν φορητό υπολογιστή που βρίσκεται μόνιμα τοποθετημένος
δίπλα του (εικόνα 3), όπου είναι εγκατεστημένο το λογισμικό Trimble 4D Control. Με το λογισμικό αυτό επιτυγχάνεται:
i. Η επικοινωνία του Η/Υ µε το γεωδαιτικό σταθμό
ii. Η οργάνωση του σεναρίου παρακολούθησης
iii. Η καταγραφή των μετρήσεων που πραγματοποιεί ο γεωδαιτικός σταθμός προς τα επιλεγμένα σημεία
iv. Ο έλεγχος των μετρήσεων και η διαχείριση των δεδομένων
v.

Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της μεταβολής της θέσης των σημείων ελέγχου, σε πραγματικό χρόνο, είτε µε τη μορφή πινάκων,
είτε µε τη μορφή διαγραμμάτων

vi. Η λήψη αποφάσεων

Εικόνα 3: το σύστημα παρακολούθησης
σε λειτουργία
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Σχήμα 5: Χρονοσειρά μεταβολής θέσης στις 3 διαστάσεις
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Ο φορητός υπολογιστής είναι συνδεδεμένος ενσύρματα ή ασύρματα µε το διαδίκτυο, χρησιμοποιώντας το δίκτυο Internet που εγκαταστάθηκε
στο χώρο των εργασιών. Έτσι είναι δυνατή η μεταφορά των δεδομένων αλλά και ο χειρισμός και ο έλεγχος του προγράμματος παρακολούθησης από οποιοδήποτε άλλο υπολογιστή εντός ή εκτός του ναού της Αναστάσεως. Αυτό σχεδιάστηκε να γίνεται:
• είτε µε τη χρήση του λογισμικού Team viewer µε τη βοήθεια του οποίου οποιοσδήποτε απομακρυσμένος χρήστης, μπορεί να βλέπει και να
αξιολογεί τα αποτελέσματα από το χώρο του γραφείου του
• είτε χρησιμοποιώντας το λογισμικό Trimble 4D Control, το οποίο παρέχει τη δυνατότητα µέσω της εφαρμογής web transfer στον απομακρυσμένο χρήστη, µέσω διαδικτύου και αφού επιτευχθούν οι αντίστοιχες διαδικτυακές συνδεσμολογίες, να επικοινωνεί µε τη βάση καταγραφής
των μετρήσεων και να αξιολογεί τα αποτελέσματα σε πραγματικό χρόνο.
Σκοπός αυτής της συνδεσμολογίας είναι να παρακολουθείται η κινηματική συμπεριφορά του Ιερού Κουβουκλίου, κατά τη διάρκεια των εργασιών αποκατάστασης οι οποίες εκτελέστηκαν κυρίως βραδινές ώρες και να ενημερώνονται οι εκτελούντες τις εργασίες για οποιαδήποτε αστοχία.
Τα αποτελέσματα (συν/νες) μεταφέρονται µε τη μορφή διαγραμμάτων (σχήματα 5, 6) µέσω διαδικτύου στο ΕΜΠ στην Αθήνα.
Το σύστημα λειτούργησε τον Αύγουστο του 2016 έως το Μάρτιο του 2017.

Σχήμα 6: Χρονοσειρά μεταβολής κατά x, y

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Με την εργασία αυτή επιχειρείται µια σύντομη παρουσίαση της εγκατάστασης και λειτουργίας ενός ολοκληρωμένου γεωδαιτικού συστήματος
παρακολούθησης της κινηματικής συμπεριφοράς του Ιερού Κουβουκλίου στο ναό της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα, κατά τη διάρκεια των
εργασιών αναστήλωσης. Διαπιστώθηκε ότι ένα τέτοιο σύστημα μπορεί να αποδώσει την κινηματική συμπεριφορά του έργου, ανάλογα µε το
χρονικό βήμα παρακολούθησης που θα επιλεγεί. Σημαντικός είναι ο ρόλος της σήμανσης και εγκατάστασης τέτοιων δικτύων, µε χρήση εξαναγκασμένης μόνιμης τοποθέτησης των οργάνων, που εξασφαλίζει σταθερότητα και μηδενίζει το σφάλμα κέντρωσης.
Με τις παραπάνω προδιαγραφές εγκατάστασης του δικτύου και τη χρήση κατάλληλου γεωδαιτικού εξοπλισμού, είναι εφικτή η επίτευξη ακρίβειας μερικών δεκάτων του mm σε τέτοια δίκτυα. Έτσι η ευαισθησία ενός τέτοιου δικτύου μπορεί να φθάσει την τάξη του 1mm για επίπεδο
εμπιστοσύνης 95%, γεγονός που εγγυάται την ασφάλεια του μνημείου και των εργαζομένων κατά τη διάρκεια του έργου της αποκατάστασης.
Προβλήματα επικοινωνίας του συστήματος στο χώρο του Ιερού Κουβουκλίου µε το κέντρο ελέγχου στην Αθήνα, που οφείλονταν στη λειτουργία του διαδικτύου, αντιμετωπίστηκαν µε την επί τόπου επέμβαση και την ενδυνάμωση των διαδικτυακών υπηρεσιών.
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Τοπογραφική μελέτη αποτύπωσης τμήματος
υποβρύχιου αρχαιολογικού χώρου Μεθώνης*
Αριάδνη Αναστασίου1, Χρυσόστομος Αποστόλου2, Κίμων Παπαδημητρίου3
ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η παρούσα εργασία περιγράφει τις διαδικασίες και τα αποτελέσματα της τοπογραφικής μελέτης για την ενιαία αποτύπωση – χαρτογράφηση ευρημάτων αρχαιολογικού ενδιαφέροντος στον όρμο της Μεθώνης Μεσσηνίας. Η περιοχή μελέτης περιλαμβάνει υπολείμματα ναυαγίων πλοίων
της εποχής της τουρκοκρατίας (19ος αιώνας μ.Χ.), τμήματα του παράκτιου αγωγού υδροδότησης του μεσαιωνικού Φρουρίου της Μεθώνης
ενώ το μεγαλύτερο τμήμα της καλύπτεται από κατάλοιπα προϊστορικού οικισμού. Το σύνολο των παραπάνω ευρημάτων εντάσσονται στον αρχαιολογικό χώρο της Μεθώνης και έχουν εντοπιστεί κατά καιρούς από το προσωπικό της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων. Η ιδιαιτερότητα της
μελέτης έγκειται στο γεγονός ότι ο αρχαιολογικός χώρος είναι ενάλιος με τα περισσότερα ευρήματα να εντοπίζονται σε βάθη από 2,5 έως 6,5
μέτρα. Στα πλαίσια της συγκεκριμένης μελέτης εφαρμόστηκαν τοπογραφικές μέθοδοι αποτύπωσης προσαρμοσμένες στο ενάλιο περιβάλλον.
Λέξεις-κλειδιά: ενάλια, τοπογραφία, αρχαιολογία, κατάδυση

1. Εισαγωγή

Από το 1993, η Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων (ΕΕΑ) διεξάγει στον όρμο της Μεθώνης, νομού Μεσσηνίας μια αρχαιολογική έρευνα. Η περιοχή
έχει χαρακτηριστεί ως θαλάσσιος αρχαιολογικός χώρος με την ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/13044/638/14-3-1996 .
Το πεδίο της έρευνας περιλαμβάνει ναυάγια ιστορικών χρόνων (19ος αιώνας μ.Χ.), περιφερειακές υποδομές του μεσαιωνικού Φρουρίου της
Μεθώνης, ενώ η μεγαλύτερη έκταση καλύπτεται από κτηριακά κατάλοιπα ενός οικισμού της Μέσης Χαλκοκρατίας. Το σύνολο των παραπάνω
ευρημάτων αποτελούν τον αρχαιολογικό χώρο του όρμου Μεθώνης.
Λόγω της μεγάλης έκτασης του όρμου, (200στρ. περίπου), της σύστασης του βυθού (κυρίως αμμώδης) σε συνδυασμό με τις συνθήκες της
θάλασσας (ρεύματα και κυματισμός) και τη διασπορά των ευρημάτων, καθίσταται δύσκολη η χαρτογραφική τεκμηρίωση και κατά συνέπεια
η εποπτεία του αρχαιολογικού χώρου. Έτσι, τον Ιούνιο του 2012, ανατέθηκε από τον Δήμο Πύλου - Νέστορος του νομού Μεσσηνίας η
τοπογραφική μελέτη αποτύπωσης τμήματος του υποβρύχιου αρχαιολογικού χώρου για την υποστήριξη της αρχαιολογικής έρευνας και για την
ευκολότερη διαχείριση του αρχαιολογικού χώρου.
Αντικείμενο της μελέτης είναι η τοπογραφική αποτύπωση – χαρτογράφηση των ορίων και των χαρακτηριστικών επισημασμένων σημείων,
αρχαιοτήτων που έχουν εντοπιστεί κατά καιρούς από το προσωπικό της ΕΕΑ στον αρχαιολογικό χώρο του όρμου Μεθώνης.

2. Περιοχή μελέτης

Ο ενάλιος αρχαιολογικός χώρος της Μεθώνης καταλαμβάνει όλη την έκταση του όρμου (εικ. 1).
Ως σήμερα, λόγω των μεταβολών στην παράκτια ζώνη, αποκαλύπτονται ή αποκρύπτονται κατά καιρούς ευρήματα αρχαιολογικού ενδιαφέροντος,
σε βάθη έως και 6,5 μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας καθώς και στις παρακείμενες ακτές.
Η παρούσα μελέτη, κατόπιν υποδείξεων του επιστημονικά υπεύθυνου της αρχαιολογικής έρευνας, κ. Ηλία Σπονδύλη, επικεντρώθηκε σε
εκτεταμένα τμήματα του αρχαιολογικού χώρου με μεγάλες συγκεντρώσεις ευρημάτων, καθώς και σε μια περιορισμένη περιοχή (περίπου 150
τ.μ.) ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, η οποία είχε ελεγχθεί, καθαριστεί και σημανθεί προηγουμένως από το καταδυόμενο προσωπικό της ΕΕΑ. Η
περιοχή αυτή, σύμφωνα με τους αρχαιολόγους ερευνητές, αποτελεί τμήμα οικοδομήματος προϊστορικού οικισμού της Μέσης Εποχής του Χαλκού
που αποτελείται από εμφανείς θεμελιοδομές εκτεταμένων οικοδομικών λειψάνων κατά συστάδες και ευδιάκριτους τοίχους που αποτελούνται
από πλακώδεις κατά κανόνα πέτρες, κτισμένους συχνά σε διπλή σειρά.

EIKONA 1.
Όρμος Μεθώνης
(πηγή: Google Earth)
Στην περιοχή που αποτυπώθηκε, βρίσκονται επίσης και δύο κατοπινά ναυάγια πλοίων, από την περίοδο της τουρκοκρατίας.

3. Μεθοδολογία

Η ιδιαιτερότητα της μελέτης έγκειται στο γεγονός ότι ο αρχαιολογικός χώρος είναι ενάλιος. Τα περισσότερα ευρήματα εντοπίζονται σε βάθος
από 2,5 έως 6,5 μέτρα, οπότε για την αποτύπωση απαιτείται ιδιαίτερη τεχνική προσέγγιση και προσαρμογή των τοπογραφικών μεθόδων στο
συγκεκριμένο περιβάλλον. Κατά κύριο λόγο η αποτύπωση αφορά χαρακτηριστικά σημεία κατασκευαστικών λεπτομερειών (όπως η αρχή και
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το τέλος μιας λιθοδομής ή σημεία τομής τοίχων, ακμές τοίχων και τοιχίων κ.α.) ή άλλων σημείων ειδικού ενδιαφέροντος (με τοποθετημένους
πασσάλους και αριθμημένες πινακίδες) που επισημάνθηκαν από τους αρχαιολόγους.
Η τοπογραφική ομάδα, προκειμένου να διασφαλίσει την ποιότητα των εργασιών και του τελικού αποτελέσματος αποφάσισε να χρησιμοποιήσει
ένα συνδυασμό μεθόδων για την αποτύπωση των σημείων λεπτομερειών. Συγκεκριμένα συνδυάστηκαν μετρήσεις με γεωδαιτικό σταθμό, GPS
–RTK και φωτογραμμετρική ερμηνεία.

3.1 Προγραμματισμός εργασιών

Οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν στις παρακάτω δυο φάσεις:
3.1.1 Α’ φάση
Κατά την πρώτη φάση, έγινε αρχικά, ένταξη του πολυγωνομετρικού δικτύου στο ΕΓΣΑ 87 και στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν οι μετρήσεις
από μια πολυγωνομετρική στάση του δικτύου με επίγειο γεωδαιτικό σταθμό. Τα σημεία ενδιαφέροντος και τα επισημασμένα με «πινακίδεςταμπελάκια» σημεία, αποτυπώθηκαν με τη βοήθεια αυτοσχέδιου πλωτήρα (εικ. 2)

ΕΙΚΟΝΑ 2.
Αυτοσχέδιος πλωτήρας ανάρτησης
κατόπτρου
(πηγή: μελετητική ομάδα)
Πρόκειται για ιδιοκατασκευή αποτελούμενη από μεταλλικό δίσκο (βαμμένος με ευκρινές κόκκινο χρώμα), ο οποίος στηρίζεται σε πνευστό
κυκλικό σωσίβιο (κουλούρα). Στο κέντρο του δίσκου αναρτήθηκε κάτοπτρο (για την πραγματοποίηση των μετρήσεων με γεωδαιτικό σταθμό)
και μαγνητική αεροστάθμη (για την εξασφάλιση της οριζοντίωσης του δίσκου κατά τη διάρκεια της μέτρησης). Για τη λήψη μετρήσεων για
την αποτύπωση σημείων κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, χρησιμοποιήθηκε νήμα της στάθμης και μετροταινία για τη μέτρηση της
κατακόρυφης απόστασης από τη βάση του κατόπτρου. Η διαδικασία απαιτούσε συντονισμό των μελών της ομάδας με ένα καταδυόμενο
μηχανικό να τοποθετεί το νήμα στην κατάλληλη θέση, έναν στην επιφάνεια για να ελέγχει την οριζοντίωση του αυτοσχέδιου πλωτήρα, ενώ
μέσω ασυρμάτου, από το συνοδευτικό σκάφος, δινόταν η εντολή για τη λήψη της μέτρησης από άλλο μέλος της ομάδας που χειριζόταν τον
γεωδαιτικό σταθμό.
3.1.2 Β’ φάση
Στη δεύτερη φάση πραγματοποιήθηκε αρχικά έλεγχος των μετρήσεων της πρώτης φάσης με επανετοπισμό θέσεων που είχαν αποτυπωθεί ήδη.
Αποφασίστηκε οι τοπογραφικές αποτυπώσεις να πραγματοποιηθούν αποκλειστικά με GPS-RTK. Για τις μετρήσεις χρησιμοποιήθηκε ανοξείδωτος
στειλεός ύψους 6 μέτρων (που κατασκευάστηκε σε μηχανουργείο ειδικά για τον σκοπό αυτό) με αναρτημένη σφαιρική αεροστάθμη. Ο στειλεός
τοποθετούνταν από ένα καταδυόμενο μέλος της ομάδας, σε κάθε σημείο ενδιαφέροντος, ενώ ένα δεύτερο μέλος έλεγχε την καθετότητα μέσω
της αεροστάθμης. Τέλος ένα τρίτο μέλος, χειριστής της μονάδας ελέγχου του δέκτη GPS που βρισκόταν στο συνοδευτικό σκάφος λάμβανε τη
μέτρηση μετά από σήμα τους.
Κατά την ίδια φάση ακολούθησαν υποβρύχιες λήψεις φωτογραφιών με επικαλύψεις, για τη δημιουργία φωτομωσαϊκών σε επιμέρους τμήματα
της περιοχής μελέτης.

3.2 Εξάρτηση από το Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς

Για τις ανάγκες της μελέτης απαιτήθηκαν δύο πολυγωνομετρικά σημεία με γνωστές συνταγμένες στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς
(ΕΓΣΑ), τα οποία υλοποιήθηκαν με ήλους πακτωμένους στα κράσπεδα της δημοτικής οδού, που διασχίζει την αιγιαλίτιδα ζώνη του όρμου. Ο
υπολογισμός των συντεταγμένων των πολυγωνομετρικών σημείων έγινε με μετρήσεις από υφιστάμενα Τριγωνομετρικά σημεία της Γεωγραφικής
Υπηρεσίας Στρατού (εικ. 3). Συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκε το τριγωνομετρικό Τ317008 στη θέση Τεπές, καθώς και τα τριγωνομετρικά
Τ317007 στη θέση Καρσή της νήσου Σαπιέντζα και Τ317009 στη θέση Κάστρο.

EIKONA 3.
Τριγωνομετρικό Δίκτυο Μελέτης
(πηγή: μελετητική ομάδα)
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Η διαδικασία της ένταξης της τοπογραφικής μελέτης δεν παρουσίασε καμιά ιδιαίτερη δυσκολία καθώς οι καιρικές συνθήκες ήταν ευνοϊκές και
οι μετακινήσεις σχετικά εύκολες.

3.3 Χερσαία τοπογραφική αποτύπωση

Η χερσαία τοπογραφική αποτύπωση αφορούσε τη χαρτογράφηση του αιγιαλού, του παράκτιου τμήματος της δημοτικής οδού, της προβλήτας,
τις εμφανείς θεμελιώσεις των πεσσών του Μεσαιωνικού υδραγωγείου (που εκτείνονται κατά μήκος του αιγιαλού), ένα εναπομείναν τμήμα
επίσης Μεσαιωνικού αγωγού (σχεδόν κάθετο στον αιγιαλό), κάποια χαρακτηριστικά σημεία του εδάφους (ώστε να προκύψει η μηκοτομή που να
απεικονίζει την υψομετρική διαφορά μεταξύ των ιδιοκτησιών πέραν της δημοτικής οδού), τη δημοτική οδό, την ακτογραμμή και τις περιμέτρους
των εμφανών συγκεντρώσεων των αρχαιοτήτων.
Οι αποτυπώσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν με GPS-RTK και δεν παρουσίασαν κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα.
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Με την ένταξη της μελέτης στο ΕΓΣΑ εξασφαλίζεται η δυνατότητα επαναπροσδιορισμού των συντεταγμένων σε οποιοδήποτε σύστημα
αναφοράς καθώς και η χάραξη των θέσεων των ευρημάτων μελλοντικά ακόμη και αν χαθούν οι σημάνσεις των πολυγωνομετρικών σημείων.
Με λίγα λόγια στην περίπτωση που τα ευρήματα θαφτούν από την άμμο και δεν είναι προσβάσιμες ή εμφανείς οι πολυγωνομετρικές στάσεις,
είναι δυνατό να επαναπροσδιοριστεί η ακριβής θέση του κάθε ευρήματος.

3.4 Ενάλια τοπογραφική αποτύπωση

Στο υποβρύχιο μέτωπο αποτυπώθηκαν καθορισμένα χαρακτηριστικά σημεία, τα οποία είχαν ήδη εντοπιστεί και επισημανθεί με διακριτές
αριθμημένες «πινακίδες-ταμπελάκια» από τους καταδυόμενους αρχαιολόγους που πραγματοποίησαν τη συγκεκριμένη έρευνα στον αρχαιολογικό
χώρο (εικ. 4). Κατά συνέπεια, οι τοπογραφικές εργασίες, οι οποίες ακολουθούν τις αρχαιολογικές, πραγματοποιήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα
που η αρχαιολογική ομάδα παρέμενε στην περιοχή, έτσι ώστε να υπάρχει δυνατότητα καθοδήγησης στον χώρο των ευρημάτων καθώς και η
επισήμανση τυχόν νέων θέσεων προς αποτύπωση.

ΕΙΚΟΝΑ 4.
Επισήμανση σημείων
προς αποτύπωση
(πηγή: μελετητική ομάδα)
Για την ενάλια αποτύπωση κατασκευάστηκαν ειδικές διατάξεις οι οποίες επέτρεψαν την προβολή των προς αποτύπωση σημείων στην επιφάνεια
της θάλασσας (περιγράφονται στη συνέχεια).

3.5 Ενάλια φωτογραμμετρική αποτύπωση

Η φωτογραμμετρική μέθοδος αποφασίστηκε να εφαρμοστεί από τη μελετητική ομάδα, πέρα από τις συμβατικές της υποχρεώσεις, καθώς
εκτιμήθηκε ότι θα μπορούσε να συνεισφέρει στην αρχαιολογική έρευνα. Με αυτό το σκεπτικό, οι φωτογραφικές λήψεις αποδείχτηκαν ένας
ξεχωριστός τομέας της προσέγγισης της μελέτης καθώς οι φωτογραφίες έπρεπε να ληφθούν με συγκεκριμένη μέθοδο, ώστε να μπορούν να
παρέχουν ταυτόχρονα με την οπτική προβολή των σημείων αποτύπωσης και μετρητικό αποτέλεσμα.
Για την επίτευξη του στόχου, ακολουθήθηκε η παρακάτω διαδικασία:
Αρχικά υπολογίστηκε στο γραφείο, από τα στοιχεία της ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής η διάσταση του κάδρου της κάθε φωτογραφίας
σε μέτρα από συγκεκριμένο ύψος (απόσταση από τον βυθό). Με βάση τις διαστάσεις αυτές σχεδιάστηκε η θέση του κέντρου λήψης της
κάθε φωτογραφίας, ώστε να επιτευχθεί γεωμετρική επικάλυψη τουλάχιστον 60% κατά μήκος των λήψεων και 40% κατά πλάτος. Από την
επεξεργασία αυτή προέκυψε ότι απαιτούνται τρεις άξονες φωτοληψίας σε ίσες αποστάσεις μεταξύ τους. Κατόπιν τούτου υλοποιήθηκαν στο
βυθό οι άκρες των αξόνων της φωτοληψίας με τοποθέτηση πασσάλων. Οι πάσσαλοι αποτυπώθηκαν με GPS ώστε να είναι γνωστή η θέση
τους και ο κάθε άξονας υλοποιήθηκε με μετροταινία. Οι λήψεις με τη βοήθεια της μετροταινίας πραγματοποιούνταν επί του άξονα σε ίσες
αποστάσεις μεταξύ τους. Η φωτογραφική μηχανή αναρτήθηκε σε στειλεό με ειδική διάταξη για την εξασφάλιση της καθετότητας της λήψης και
σε σταθερή απόσταση τεσσάρων μέτρων από τον βυθό. Για τον εσωτερικό και εξωτερικό προσανατολισμό του μοντέλου χρησιμοποιήθηκαν
τα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά της φωτογραφικής μηχανής και οι συντεταγμένες των σημείων που προέκυψαν από την τοπογραφική
αποτύπωση ως φωτοσταθερά.
Η πραγματοποίηση των εργασιών έγινε από έναν δύτη υπεύθυνο του χειρισμού της φωτογραφικής μηχανής και της κατακορύφωσης του
στειλεού, και έναν δεύτερο δύτη που τοποθετούσε το στειλεό επί του άξονα των λήψεων στις προκαθορισμένες θέσεις.

4. Αποτελέσματα

Η χαρτογραφική απόδοση της τοπογραφικής αποτύπωσης έγινε μέσω λογισμικού CAD σε κλίμακες 1:5000 (εποπτικό σχέδιο), 1:1000
(τοπογραφικό σχέδιο) και 1:50 (τεκμηρίωση λεπτομερειών).
Τα σημεία λεπτομερειών - ενδιαφέροντος αποδόθηκαν με χρήση των κωδικών αριθμών που χρησιμοποιήθηκαν από τους αρχαιολόγους για την
επισήμανση των ευρημάτων.
Οι λήψεις από τη φωτογραμμετρική αποτύπωση χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία φωτομωσαϊκών από περιοχές ιδιαίτερου αρχαιολογικού
ενδιαφέοντος (εικ. 5).
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ΕΙΚΟΝΑ 5. Φωτομωσαϊκό τμήματος ναυαγίου 19ου αιώνα (πηγή: μελετητική ομάδα)
Ειδικότερα, με τα αποτελέσματα της μελέτης αναδείχθηκε ότι:
• Κατά μήκος της ακτής της παραλίας της Μεθώνης εκτείνονται ερείπια του υδραγωγείου της περιοχής και συγκεκριμένα ερείπια των πεσσών
τα οποία και αποτυπώθηκαν. Αποτυπώθηκε επίσης τμήμα αγωγού του υδραγωγείου και συγκεκριμένη τομή επί του εδάφους.
• Στον προϊστορικό οικισμό που βρίσκεται στον υποθαλάσσιο χώρο του όρμου της Μεθώνης, αποτυπώθηκαν, κατόπιν υπόδειξης της
αρχαιολογικής υπηρεσίας, ευκρινείς διατάξεις λιθοδομών και συγκεκριμένα σημεία σε τοιχοποιίες και τομές τους, ενώ ιδιαίτερη ενασχόληση
έγινε με διάταξη θεμελιοδομής, με κύριο χαρακτηριστικό την κάτοψη εγκατάστασης κυκλικού σχήματος, που καταλαμβάνει έκταση 150 τ.μ.
περίπου.
• Στα όρια του υποβρύχιου προϊστορικού οικισμού, εντοπίστηκαν και αποτυπώθηκαν επίσης δύο ναυάγια. Το ένα από αυτά βρίσκεται στα
δυτικά του οικισμού, έχει μήκος 35 μέτρα και έχει αποτυπωθεί η πλώρη, η πρύμη και το πλάτος του. Το δεύτερο που βρίσκεται στα
βορειοανατολικά σε σχέση με τον καταποντισμένο οικισμό είναι μικρότερο και χαρτογραφήθηκε η διακριτή πλώρη, η πρύμη και η άγκυρά
(;) του. Αποτυπώθηκαν επίσης οι θέσεις και ο προσανατολισμός οπλισμού του πλοίου (δύο κανόνια) που υπάρχουν κοντά στο ναυάγιο.

5. Συμπεράσματα

Η αρχαιολογική και κατ’ επέκταση η τοπογραφική μελέτη, είναι δεδομένο ότι χρειάζονται αρκετά περισσότερο χρονικό διάστημα για να
ολοκληρωθούν στο σύνολο της έκτασης που καταλαμβάνει ο αρχαιολογικός χώρος. Με την προοπτική αυτή, εντοπίστηκαν στην ευρύτερη
περιοχή, υποθαλάσσιες εκτάσεις που παρουσιάζουν ενδείξεις για επιπλέον έρευνα και χαρτογράφηση.
Το φαινόμενο μετακίνησης της άμμου, είναι αέναο, με αποτέλεσμα να αποκαλύπτει νέα ή να αποκρύπτει ήδη εντοπισμένα ευρήματα. Τούτο
παρατηρήθηκε κατά τη Β΄ φάση σε σχέση με την αποτύπωση της Α΄ φάσης. Επομένως, αποτύπωση των ευρημάτων είναι κάθε φορά
τμηματική και η ολοκλήρωσή της μπορεί να γίνει μόνο σε διαδοχικές φάσεις.
Κατά την Α’ φάση η μέθοδος ταχυμετρικής αποτύπωσης αποδείχτηκε χρονοβόρα και επίπονη. Για την κατακορύφωση του κατόπτρου πάνω
από το προς αποτύπωση σημείο απαιτούνται ιδανικές καιρικές συνθήκες με νηνεμία και μηδενικά ή ελάχιστα ρεύματα. Ακόμη, ο χρόνος που
απαιτείται για τη λήψη της μέτρησης (4-5 sec) από τον χειριστή του γεωδαιτικού σταθμού είναι μεγάλος και υπάρχει ο κίνδυνος της μετατόπισης
του κατόπτρου από την αρχική θέση. Επιπλέον δυσχέρεια διαπιστώθηκε λόγω των περιορισμών στη συνεννόηση μεταξύ του καταδυόμενου και
του επιφανειακού μέλους της ομάδας κατά τη λήψη των μετρήσεων, αφού η επικοινωνία τους μπορεί να γίνει μόνο με οπτικά σήματα. Ο δύτης
καθώς ήταν στραμμένος προς το βυθό, έπρεπε να στρέψει ολόκληρο τον κορμό του προς την επιφάνεια για να βλέπει, ενώ οι αναδυόμενες
φυσαλίδες και η αντανάκλαση του ήλιου δυσκόλευαν ακόμη περισσότερο τη συνεννόηση. Το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε τελικά με τον
αναλυτικό προγραμματισμό για την πορεία της εργασίας και με την καθιέρωση σημάτων επικοινωνίας με τραβήγματα του νήματος της στάθμης.
Κατά τη Β’ φάση, με τη χρήση GPS οι μετρήσεις λαμβάνονταν ακαριαία κατά τη στιγμή της κατακορύφωσης του στειλεού. Ο συνολικός
απαιτούμενος χρόνος των μετρήσεων όμως, παρέμεινε υψηλός καθώς η μετακίνηση του στειλεού από θέση σε θέση ήταν δύσκολη, λόγω της
αντίστασης του νερού, παρά τη χρήση συνοδευτικού σκάφους.
Ως προς τα αποτελέσματα προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα:
• Το βάθος των ευρημάτων παίζει σημαντικό ρόλο στην επιλογή της κατάλληλης μεθοδολογικής προσέγγισης των αποτυπώσεων καθώς η
χρήση στειλεού είναι οριακή στα 6 μέτρα ενώ η χρήση του νήματος στάθμης δίνει σαφώς λιγότερη ακρίβεια σε μεγάλα βάθη αλλά αποτελεί
μονόδρομο.
• Η φωτογραμμετρική αποτύπωση μπορεί να αποδώσει σε όλα τα βάθη πλην των πολύ ρηχών.
• Όλες οι υποβρύχιες εργασίες θέτουν χρονικούς περιορισμούς καθώς τίθεται θέμα ασφάλειας των καταδυόμενων (ακόμη και σε μικρά βάθη).
Απαιτούν δε τουλάχιστον τον διπλάσιο χρόνο περαίωσης και επιπλέον προσωπικό που να διαθέτει εμπειρία τόσο στις τοπογραφικές μελέτες
όσο και στις υποβρύχιες εργασίες.
• Οι εργασίες θα πρέπει να προετοιμάζονται σχολαστικά εκ των προτέρων και να έχουν κατανοηθεί και αφομοιωθεί από όλα τα μέλη της
ομάδας μελέτης.
• Για τη διεκπεραίωση της μελέτης απαιτούνται επιπρόσθετες εργασίες και ιδιαίτερος εξοπλισμός προσαρμοσμένος στις εκάστοτε συνθήκες.

Ευχαριστίες
Στο καταδυόμενο προσωπικό, Ηλία Κούβελα, Αθανάσιο Κούβελα, Θεμιστοκλή Τρουπάκη, Κωνσταντίνο Καλδή και Σπυρίδωνα Μουρέα της
Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων για τη φιλοξενία και τη στήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής μας στη Μεσσηνία, τους καταδυόμενους
αρχαιολόγους Δέσποινα Κουτσούμπα και Στράτο Καραγιαννάκη, τον επιστημονικά υπεύθυνο της αρχαιολογικής έρευνας, Ηλία Σπονδύλη, τόσο
για την καθοδήγηση όσο και για τις αρχές και τις γνώσεις που μας μετέδωσε, καθώς και την προϊσταμένη της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων,
Δρ. Αγγελική Σίμωσι, για την υποστήριξη της ομάδας μας με το σκάφος και τις εγκαταστάσεις τής υπηρεσίας στην Πύλο αλλά και για τις πάντα
χρήσιμες υποδείξεις της. Τέλος, ευχαριστούμε τον φίλο και συνεργάτη Άγγελο Μαγκλή για την παραχώρηση του προσωπικού του σκάφους κατά
τη Β’ φάση εργασιών.
1

Γκλαβάνη 106 Τ.Κ. 38221 Βόλος, 2 Γκλαβάνη 106 Τ.Κ. 38221 Βόλος, 3 Κτίριο Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Πανεπιστημιούπολη
ΑΠΘ, Τ.Κ. 54124, Θεσσαλονίκη
(*) Η εργασία παρουσιάστηκε στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο του ΠΣΔΑΤΜ που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, 14-15 Οκτωβρίου 2017
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H JGC Συστήματα Γεωπληροφορικής Α.Ε. που κατέχει ηγετική θέση στην Ελλάδα με τα προϊόντα Spectra Precision
και Nikon της Trimble Inc., με την προσθήκη και των laser
scanning προϊόντων της Trimble στη γκάμα της, έχει τη δυνατότητα να παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις με πρόδηλα πλεονεκτήματα για τον χρήστη, όπως ενιαίο και ολοκληρωμένο
λογισμικό για όλες τις εφαρμογές που υποστηρίζει το σύνολο των «αισθητήρων» της
Trimble.
Η κορυφαία ποιότητα των προϊόντων της Trimble Inc, σε συνδυασμό με τη δυναμική, το γνωστικό υπόβαθρο των στελεχών της JGC Α.Ε. και την υποστήριξη μετά την πώληση που
η JGC A.E. προσφέρει, αποτελούν τους βασικούς πυλώνες της
συνεργασίας.
Η νέα εποχή ξεκίνησε…
Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες!
JGC Συστήματα Γεωπληροφορικής Α.Ε.
Π. Τσαλδάρη 3A& Αριστείδου
151 22 Μαρούσι - Αθήνα
τηλ: 210 8023917 fax: 210 6148178
website: www.jgc.gr e-mail: info@jgc.gr

RTC360 – 3D Reality Capture

Άλλη μια καινοτομία συγκλονίζει τον κόσμο του 3D Scanning
Έναν χρόνο μετά το λανσάρισμα του επαναστατικού Leica BLK360 η Leica
Geosystems AG «ταράζει»
τα νερά με την παρουσίαση του Leica RTC360. Ο
νέος 3D σαρωτής Leica
RTC360
ενσωματώνει
έναν έξυπνο συνδυασμό
λειτουργιών και δυνατοτήτων καθιστώντας τους χρήστες πιο παραγωγικούς από ποτέ. Χάρη στο αδρανειακό σύστημα καταγραφής τροχιάς -Virtual Inertial System - ο σαρωτής «ενώνει» τα νέφη σημείων
που προκύπτουν από τις διαδοχικές στάσεις χωρίς να απαιτούνται
στόχοι με αποτέλεσμα οι χρήστες να κερδίζουν πολύτιμο χρόνο τόσο
στο πεδίο – αποφεύγοντας τη χειροκίνητη διαδικασία – όσο και στο
γραφείο – λόγω της απρόσκοπτης μεταφοράς δεδομένων και της αυτοματοποιημένης διαδικασίας pre-registration.
Συνεργάζεται άψογα με το λογισμικό Leica Cyclone FIELD 360 το
οποίο «τρέχει» σε όλες τις έξυπνες συσκευές (iOS & Android) για
αποτελεσματικό έλεγχο των αποτελεσμάτων στο πεδίο. Επιταχύνει
τη διαδικασία ολοκλήρωσης ενός έργου 3D αποτύπωσης από τη
συλλογή δεδομένων στο πεδίο, την επεξεργασία στο γραφείο έως την
ολοκλήρωσή του και τα επιθυμητά παραδοτέα αρχεία.
Για περισσότερες πληροφορίες
καλέστε μας στο 210 2815440.

www.metrica.gr

PHOTOMOD UAS - αυτόνομο πλήρες φωτογραμ-

Ψηφιακή υπογραφή από την ADACOM:
Υπογράφεις ψηφιακά από όλες τις συσκευές

Στη νέα έκδοση 6.4 του PHOTOMOD-UAS ενσωματώνεται η δυνατότητα 3dtin. Με αυτήν παράγεται αυτόματα από το Ψηφιακό
Μοντέλο Επιφάνειας (DSM) στερεό, επί του οποίου προβάλλονται
αυτόματα και οι όψεις των αντικειμένων. Έτσι δεν χρειάζονται
άλλα προγράμματα για την παραγωγή 3D μοντέλου πόλης. Όλα
γίνονται μέσα στο PHOTOMOD.

Η ADACOM είναι πάροχος υπηρεσιών Cyber Security και Εγκεκριμένος Πάροχος Υπηρεσιών Εμπιστοσύνης με γραφεία σε
Αθήνα, Λονδίνο, Τελ Αβίβ, Βελιγράδι και Λευκωσία.
Με 20ετή εμπειρία στον χώρο της ψηφιακής υπογραφής και
υλοποιήσεις που συμπεριλαμβάνουν μεταξύ των άλλων και
την υλοποίηση της Αρχής Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ), η ADACOM παρέχει εγκεκριμένα ψηφιακά πιστοποιητικά ηλεκτρονικής υπογραφής για Φυσικά Πρόσωπα
και Φυσικά Πρόσωπα που εκπροσωπούν Νομικά, καθώς και
εγκεκριμένα ψηφιακά πιστοποιητικών
ηλεκτρονικών σφραγίδων για Νομικά Πρόσωπα. Οι υπηρεσίες ψηφιακής
υπογραφής παρέχονται μέσα από τις
ασφαλείς εγκαταστάσεις της οι οποίες είναι πιστοποιημένες κατά eIDAS,
ISO/IEC 27001:2013, ISO 9001:2008 EU
Secret και NATO Secret.
Αποκτήστε εύκολα και γρήγορα, ψηφιακή υπογραφή από την
ADACOM, η οποία καλύπτει την απαίτηση της νέας οδηγίας
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή των διαγραμμάτων των εμπράγματων συναλλαγών στα Κτηματολογικά Γραφεία και τα Υποθηκοφυλακεία της χώρας, με τη χρήση ηλεκτρονικής υπογραφής.

μετρικό λογισμικό προσανατολισμένο στα UAS-ΣμηΕΑ

Και φυσικά παραμένουν οι δυνατότητες της επεξεργασίας δεδομένων UAS στο PHOTOMOD με ακριβή φωτογραμμετρική επεξεργασία των εικόνων, δυνατότητα στερεοσκοπικής παρατήρησης
και έλεγχο σε όλα τα στάδια (μετρήσεις αεροτριγωνισμού, συνόρθωση, προσανατολισμοί στερεοαπόδοση) και τελική ακρίβεια συγκρίσιμη με το μέγεθος εδαφοψηφίδας (GSD).
Το PHOTOMOD UAS έχει πλήρη αυτοματοποίηση των φωτογραμμετρικών λειτουργιών, ταχύτερη κατανεμημένη επεξεργασία και
απλή διεπαφή (και στα Ελληνικά) με τον χρήστη αλλά με έλεγχο
σε όλα τα στάδια. Το PHOTOMOD-UAS δεν είναι μαύρο κουτί.
Για περισσότερες πληροφορίες:
Γιάννης Γιαννίρης: τηλ: 210 3302759, e-mail: yyanniris@gmail.com

Νέα της αγοράς

Η Trimble Inc., κορυφαίος κατασκευαστής συστημάτων γεωπληροφορικής παγκοσμίως και η JGC Συστήματα Γεωπληροφορικής Α.Ε., επεκτείνουν τη συνεργασία τους και στα προϊόντα 3D αποτύπωσης (laser scanning h/w & s/w)!

Κρέοντος 25, 104 42, Αθήνα
Τηλ: 210 51 93 740 Φαξ: 210 51 93 555
E-mail: eshop@adacom.com
LRA@adacom.com
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41,5 % δεν είναι λίγο! Σας ευχαριστούμε!
Στις εκλογές στις 13 Μαΐου 2018, οι συνάδελφοι επέλεξαν ξανά η πρώτη παράταξη του συλλόγου με μεγάλη διαφορά,
να είναι η ΔΗΣΥΑΤΜ με ποσοστό 41,5% και άνοδο 5%.
Το 41,5% των συναδέλφων επέλεξε να επικροτήσει τη δράση της ΔΗΣΥΑΤΜ και να δώσει το δικαίωμα ο επικεφαλής
της συμπαράταξής μας να διεκδικήσει εκ νέου τη θέση του προέδρου. Μια επιλογή που δεν αμφισβητήθηκε από καμία
άλλη παράταξη.
Η χαρά από την επιτυχία αυτή, μας δίνει τη δύναμη να συνεχίσουμε ακόμα πιο δυναμικά, ενώ η ευθύνη προς όλους
τους συναδέλφους είναι ακόμα πιο μεγάλη.
Η επιλογή μας είναι μια. Να εκπροσωπήσουμε και τη νέα περίοδο όλους τους συναδέλφους που θέλουν ένα σύλλογο
δυνατό, ενεργό και παρεμβατικό, χωρίς κομματικές ή προσωπικές επιλογές.
Καλούμε όλες τις συναδέλφισσες και όλους τους συναδέλφους να δώσουμε τις μάχες που έρχονται μαζί, πλάι πλάι.
Είτε είναι μεγάλες-κομβικές μάχες είτε είναι μάχες καθημερινότητας.
Μόνο με αυτό τον τρόπο μπορούν να είναι νικηφόρες για όλους μας.
Για να είμαστε υπερήφανοι ότι ο σύλλογος είναι ο δυναμικότερος σύλλογος μηχανικών.
Μην διστάσετε να έρθετε να παρακολουθήσετε τις συνεδριάσεις του ΔΣ, τις ημερίδες του συλλόγου ή να συντάξετε μια
εισήγηση για κάποιο θέμα που θεωρείται ότι πρέπει να τεθεί. Στο πλαίσιο αυτό, η λειτουργία των μόνιμων επιτροπών
του συλλόγου τη νέα περίοδο είναι ένα στοίχημα για όλους.
Το μήνυμα που μας έδωσαν οι συνάδελφοι ήταν ηχηρό, το λάβαμε και θα συνεχίσουμε ακόμα πιο δυναμικά
σύμφωνα με τις αρχές μας, προσπαθώντας να εκπροσωπήσουμε κάθε συνάδελφο, όπου και αν βρίσκεται,
όποιο και αν είναι το πεδίο ενασχόλησής του.
Ο νέος κύκλος για τον σύλλογο που άνοιξε το 2016 επικροτήθηκε και συνεχίζει!
Σας καλούμε όλους να είστε συμμέτοχοι και παρόντες στο ταξίδι αυτό!
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ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ
ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ;;;
Η ΔΗΣΥΑΤΜ (ΠΑΣΚ) ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΧΙ !!!

Μ

ια ακόμη εκλογική αναμέτρηση έφτασε στο τέλος της.
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους τους συναδέλφους
που μας στήριξαν με την ψήφο τους! Η παράταξή μας

Εν ολίγοις, μας υπέδειξαν πώς θα συμμετάσχουμε, θέλοντας

διατήρησε τους εκπροσώπους της, στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο,

όπως ήταν αναμενόμενο, αρνήθηκαν να συμμετάσχουν σε ένα

καθώς και για αυτή τη θητεία θα εκπροσωπείται από τρία μέλη σε

προεδρείο που θα είναι προϊόν υποδείξεων της ΔΗΣΥΑΤΜ.

σύνολο έντεκα.

να έχουν λόγο στα εσωτερικά της παράταξης. Το γεγονός αυτό
καταδικάστηκε και από άλλες παρευρισκόμενες παρατάξεις και

Η μοναδική άλλη παράταξη που απ’ ότι φαίνεται συμφωνεί με

Μάλιστα, βελτιώσαμε το εκλογικό μας αποτέλεσμα, σε σχέση

τις πρακτικές της ΔΗΣΥΑΤΜ είναι η ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ, η οποία

με τις εκλογές του 2015, τόσο σε ποσοστό (αύξηση 4,6%), όσο

όχι μόνο δεν δήλωσε αν συμφωνεί ή όχι με τη συγκεκριμένη

και σε απόλυτα νούμερα (αύξηση 82 ψήφοι), με την αύξηση να

αντιμετώπιση, αλλά στήριξε την ΔΗΣΥΑΤΜ για τη θέση του

παρουσιάζεται τόσο στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, όσο και στις

Προέδρου και αποδέχθηκε τη θέση του Αντιπροέδρου.

υπόλοιπες πόλεις.

Οι πρακτικές των εκπροσώπων της ΔΗΣΥΑΤΜ δείχνουν ότι δεν

Η στήριξη και το ενδιαφέρον του κόσμου στην περιφέρεια

ενδιαφέρεται για το καλό του Συλλόγου, αλλά μόνο για την

καταδεικνύεται και από το γεγονός ότι μεταξύ των δέκα πρώτων

προσωπική τους προβολή…

υποψηφίων είναι μόλις 4 από την Αθήνα, ενώ οι υπόλοιποι είναι
3 από τη Θεσσαλονίκη και ένας από Λάρισα, Ρέθυμνο και Κοζάνη.

Σε μια κρίσιμη για τον κλάδο διετία, όπου μεταξύ άλλων κρίσιμων
θεμάτων, συζητείται η αλλαγή του ονόματος της Σχολής στο ΕΜΠ

Η ΔΗΣΥΑΤΜ (ΠΑΣΚ) τα τελευταία χρόνια συμμετείχε μόνη της

και τα επαγγελματικά δικαιώματα του κλάδου, η Δημοκρατική

στο Προεδρείο και εν πολλοίς δρούσε με λογικές αποφασίζω και

Συμπαράταξη, αποκλείει από τον Σύλλογο τις υπόλοιπες

διατάζω.

παρατάξεις.

Σε ένδειξη καλής θέλησης και συνεργασίας, αλλά και προκειμένου

Το μαγαζάκι που προσπαθεί να χτίσει η τέως ΠΑΣΚ, δε μας πτοεί.

να υπάρχει μεγαλύτερος έλεγχος στα πεπραγμένα του συλλόγου

Ακόμα και έτσι θα προσπαθήσουμε να μείνουμε συνεπείς και να

και στις ενέργειες της ΔΗΣΥΑΤΜ, αποφασίσαμε να αποδεχτούμε

υλοποιήσουμε τις προτάσεις μας.

την αρχική πρότασή της για συμμετοχή μας σε αναλογικό
Προεδρείο, όπως άλλωστε και οι περισσότερες παρατάξεις.
Ως 2η σε ψήφους παράταξη, προτείναμε να διεκδικήσουμε τη
θέση του Γενικού Γραμματέα. Η ΔΗΣΥΑΤΜ, παρά την αρχική,
προσχηματική όπως αποδείχθηκε, πρότασή της για αναλογικό
Προεδρείο, μας αρνήθηκε τη θέση, προφασιζόμενη ότι «δεν της
κάνει» το πρόσωπο που προτείναμε ως Παράταξη. Σε συνέχεια
του παραλογισμού ανακοίνωσαν ότι η παράταξή μας, θα λάβει
θέση στο Προεδρείο μόνο αν τη διεκδικούσε με συγκεκριμένο
υποψήφιο.

Σε κάθε περίπτωση
ευχόμαστε τα καλύτερα
στη Δημοκρατική Συμπαράταξη,
που για ακόμα μία φορά
απέδειξε ότι
ΜΟΝΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ!!!
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Για το εκλογικό αποτέλεσμα
της 13ης Μάη 2018
στο Σύλλογο Τοπογράφων
Η

ΕΝΟΤΗΤΑ (Ριζοσπαστική Πρωτοβουλία Μηχανικών – Αλληλεγγύη Νέα Συνδικαλιστική Κίνηση

Τοπογράφων – Δημοκρατικό Κίνημα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών), ευχαριστεί τους
συναδέλφους που τη στήριξαν στις εκλογές του Πανελλήνιου Συλλόγου Διπλωματούχων Αγρονόμων
Τοπογράφων Μηχανικών (ΠΣΔΑΤΜ). Η ΕΝΟΤΗΤΑ κατέλαβε την τρίτη θέση αυξάνοντας τις
δυνάμεις της με 166 ψήφους και ποσοστό 10,69% σε σύνολο 1567 ψηφισάντων.
Τι καταφέραμε
• να αναδείξουμε τα πραγματικά προβλήματα του κλάδου
• να δείξουμε ότι υπάρχουν εναλλακτικές και δημιουργικές λύσεις αντίστασης και προοπτικής
• να δημιουργήσουμε δεσμούς μεταξύ των συναδέλφων που δεν είχαν «φωνή»
• να διατηρήσουμε την 3η θέση μεταξύ των παρατάξεων
• να ενισχύσουμε – έστω και οριακά – τις δυνάμεις μας
Τι δεν καταφέραμε
• να αντιμετωπίσουμε τη μειωμένη συμμετοχή των συναδέλφων
• να
 αλλάξουμε τον συσχετισμό των δυνάμεων στο σύλλογο περιορίζοντας τους παραδοσιακούς
πολιτικούς μηχανισμούς
Τι έχουμε μπροστά μας
• ν α δώσουμε λόγο και χώρο δράσης στους συναδέλφους που έχουν γυρισμένη την πλάτη στο σύλλογο
• ν α συμβάλουμε ώστε να δημιουργηθεί ένα πανελλαδικό, δημιουργικό δίκτυο πρωτοβουλιών από τα
κάτω
• να συμβάλουμε στην άρση της πολυδιάσπασης των αριστερών δυνάμεων
Εμείς ξεκινάμε μία καινούργια διαδρομή και καλούμε μαζί μας όσους δεν θέλουν ή δεν έχουν την
πολυτέλεια να παραμένουν αδρανείς.
Ο σύλλογός μας με μεγάλη ιστορία σε δημοκρατικούς αγώνες αλλά και σημαντικές δυνατότητες
που ανοίγονται μέσα από τα επιστημονικά – γνωστικά του αντικείμενα, οφείλει να συμβάλλει στον
σχεδιασμό της επόμενης ημέρας.
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Φίλες και φίλοι συνάδελφοι,

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ! για τη στήριξη και υποστήριξη.
Η Ανασυγκρότηση εξέλεξε ένα μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΣΔΑΤΜ στην πρώτη της συμμετοχή στις εκλογικές διαδικασίες
στις 13-05-2018. Θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες των συναδέλφων, ώστε στο τέλος της
θητείας μας να κριθούμε για την παρουσία μας.
Επιπλέον, κατά τη συγκρότηση του προεδρείου το εκλεγμένο μέλος της Ανασυγκρότησης ΑΤΜ εξελέγχθηκε στη θέση του αντιπροέδρου
του Συλλόγου, γεγονός που επιφορτίζει με ακόμα μεγαλύτερη ευθύνη την παρουσία μας. Μάλιστα, αποτελεί το μοναδικό μέλος του
προεδρείου εκτός της πληοψειφούσας παράταξης και ουσιαστικά τη μοναδική διαφορετική φωνή εντός του προεδρείου.
Στόχος μας πάντα αποτελεί η προσφορά, η συνεισφορά, η δημιουργία θέσεων και η κατάθεση απόψεων και σε καμία περίπτωση η
στείρα αντιπολίτευση, η διχόνοια και η άστοχη κριτική. Στον σύλλογο δεν περισσεύει κανείς, όλοι πρέπει να λειτουργήσουμε συλλογικά
χωρίς αποκλεισμούς, αλλά και χωρίς συνεχόμενες και πολλαπλές απουσίες για να καταφέρουμε να αποδώσουμε στο μέγιστο δυνατόν.
Μην ξεχνάμε άλλωστε πως η παρουσία μας μπορεί να είναι εθελοντική και καθαρά από τον εργασιακό και προσωπικό μας χρόνο, όμως
είναι επιλογή μας η ενασχόληση με τα κοινά και οφείλουμε να την υπηρετήσουμε όσο καλύτερα είναι εφικτό.
Μερικοί από τους στόχους μας για την επόμενη διετία αποτελούν:
•

Η σύνταξη ολοκληρωμένης πρότασης για τον θεσμό του πιστοποιημένου Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού που ουσιαστικά θα
βάλει τα θεμέλια για τη λειτουργία του θεσμού στο μέλλον. Δίχως αποκλεισμούς συναδέλφων, αλλά με αντικειμενικά και ποιοτικά
κριτήρια, όπως και με την αρμόζουσα σε έναν τόσο σημαντικό θεσμό προσοχή θα προσπαθήσουμε να οικοδομήσουμε μία πρόταση
που θα τεθεί προς διαβούλευση σε όλους τους εμπλεκόμενους.

•

Η θέσπιση της επικαιροποίησης του Τοπογραφικού Διαγράμματος. Σε πολλές πράξεις κάθε είδους προσκομίζονται τοπογραφικά
διαγράμματα που έχουν εκπονηθεί σε χρόνους πολύ παλαιότερους με αμφίβολη ποιότητα. Θα επιδιώξουμε να θεσμοθετηθεί μια
εύλογη χρονική περίοδος πριν από την οποία τα τοπογραφικά διαγράμματα θα θεωρούνται μη άρτια και δεν θα είναι πλέον σε ισχύ.

•

Η ομαλή λειτουργία της ηλεκτρονικής υποβολής τοπογραφικών διαγραμμάτων που ξεκίνησε μόλις πριν από λίγες εβδομάδες. Θα
παρακολουθήσουμε την εξέλιξη της διαδικασίας και θα παρέμβουμε σε κάθε δυσλειτουργία της διαδικασίας.

•

Η ορθή εφαρμογή του διατάγματος των Επαγγελματικών δικαιωμάτων που πρόκειται να εκδοθεί στο αμέσως επόμενο χρονικό
διάστημα και στο οποίο ελπίζουμε να μην έχουμε εκπλήξεις.

•

Η διαρκής επιμόρφωση των συναδέλφων και πιστοποίηση των γνώσεών τους.

•

Η οικονομική αυτοτέλεια του Συλλόγου με ανταποδοτικό τρόπο για τους συναδέλφους.

•

Η πρόταση συγκεκριμένων παρεμβάσεων προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα φαινόμενα υπέρμετρων εκπτώσεων και ο «εξευτελισμός» του κλάδου.

Παράλληλα ο σύλλογος θα πρέπει να συμβάλλει στην προσπάθεια για την προώθηση επαγγελματικών στρατηγικών που θα περιλαμβάνουν την υγιή επιχειρηματικότητα και την καινοτομία, στην οποία ο κλάδος μας έχει το πλεονέκτημα λόγω τεχνογνωσίας. Είναι άκρως
απαραίτητο συλλογικά να δώσουμε τα κατάλληλα ερεθίσματα και τη γνώση στους νέους -και όχι μόνο- συναδέλφους για παραμέτρους
που πρέπει να περιλαμβάνουν τα επαγγελματικά τους πλάνα, στο σημερινό ζοφερό οικονομικό περιβάλλον, όπως είναι η δημιουργία
αξίας, το υπολογισμένο ρίσκο, η ανταγωνιστικότητα, η εξωστρέφεια, η δικτύωση και οι επιχειρηματικές συνέργειες σε οικονομικές
δραστηριότητες υπάρχουσες αλλά και νέες.
Φίλες και φίλοι συνάδελφοι, η ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΑΤΜ, με οργανωμένες ομάδες εργασίας και τεχνοκρατικό τρόπο θα
εργασθεί για την επίτευξη των παραπάνω στόχων ώστε να τέλος της θητείας μας να αξιολογηθούμε για την προσφορά
μας.
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ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΕΡΓΟ ΘΕΑΤΕΣ (ενώ το θέατρο καίγεται…)
Για το αποτέλεσμα των εκλογών

Το βασικό αποτέλεσμα των τελευταίων εκλογών είναι ότι για άλλη
μια φορά η μεγάλη πλειοψηφία των μελών του συλλόγου γύρισε
τις πλάτες στον σύλλογο με τη συμμετοχή να μένει στα χαμηλά
ποσοστά των προηγούμενων χρόνων, ιδιαίτερα στην Αθήνα όπου
σε σχέση με το 2011 η συμμετοχή είναι μειωμένη κατά 34%. Τα
αποτελέσματα των εκλογών θα δώσουν μια νέα διοίκηση (ανάλογα με το πώς θα καταλήξουν τα παζάρια για τις καρέκλες) η οποία
θα συνεχίσει την παλιά πολιτική συμμόρφωσης στις ευρωμνημονιακές κατευθύνσεις, μια πολιτική που παρά τη θριαμβολογία της
πλειοψηφίας του συλλόγου όχι μόνο δεν βελτιώνει τη θέση του
τοπογράφου μηχανικού, αλλά αντίθετα την αποδυναμώνει.
Την ίδια περίοδο (με τις μελέτες του κτηματολογίου σε πλήρη
εξέλιξη) η πλειοψηφία των μισθωτών βιώνει την πλήρη εργασιακή
ανασφάλεια και εργοδοτική εκμετάλλευση ενώ οι περισσότεροι
μελετητές προσπαθούν να επιβιώσουν με ταπεινωτικές αμοιβές
(ακόμα και για τα περίφημα εξαρτημένα τοπογραφικά) αντιμέτωποι με την τεράστια φοροκαταιγίδα.

Το πρόσωπο και το προσωπείο

Αντί να κινητοποιήσουν τον σύλλογο απέναντι σε αυτή τη ζοφερή
πραγματικότητα, οι καθεστωτικές παρατάξεις που αποτελούν για
χρόνια τις διοικήσεις του συλλόγου έχουν καταστήσει τον σύλλογο «μαγαζάκι» τους που εξυπηρετεί τα συμφέροντά τους. Αυτό
φάνηκε από μια σειρά γεγονότα το τελευταίο διάστημα πριν τις
εκλογές, κατά τη διάρκεια των εκλογών, αλλά και αμέσως. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε:
• Η εκλογοαπολογιστική συνέλευση αποφάσισε ότι
όπως και στις προηγούμενες εκλογές, οι συνάδελφοι
που δεν έχουν εγγραφεί στο ΤΕΕ θα είχαν τη δυνατότητα να εγγραφούν στο σύλλογο. Η δυνατότητα αυτή
δυστυχώς υπονομεύτηκε από την εφορευτική επιτροπή καθώς δόθηκε διορία μόλις λίγων ημερών για τις εγγραφές. Ακόμα χειρότερα και σε ευθεία αντίθεση με την απόφαση της Γ.Σ.
δεν επετράπη στους συνάδελφους που γράφτηκαν στον σύλλογο με αυτή τη διαδικασία να είναι υποψήφιοι στις εκλογές
• Επιπλέον έγινε προσπάθεια να μην εφαρμοστεί το καταστατικό του συλλόγου σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα των τακτικών
του μελών και να δημιουργήσουν εντός του συλλόγου τακτικά μέλη με διαφορετικά δικαιώματα και υποχρεώσεις.
• Εμφανίστηκαν στην εφορευτική επιτροπή ψηφοδέλτια χωρίς
σφραγίδα που έγιναν δεκτά.
• Αποκορύφωμα των παρατυπιών στη διεξαγωγή των
εκλογών ήταν η κατάσταση που δημιουργήθηκε στο
Ρέθυμνο όπου διαπιστώθηκε από την εφορευτική επιτροπή
στην πρώτη συνεδρίασή της αλλά και εκπροσώπους παρατάξεων, μεταξύ αυτών και ο απερχόμενος πρόεδρος του συλλόγου, το γεγονός ότι τα ψηφοδέλτια της ΔΚΜ από το Ρέθυμνο
ήταν αλλοιωμένα (ενιαία σταυροδοσία με το ίδιο μαύρο στυλό) ενώ είχε παραποιηθεί και η σταυροδοσία συγκριτικά με
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την κατάσταση που είχε στείλει η Εφορευτική Επιτροπή του
Ρεθύμνου. Αποτέλεσμα αυτής της διαπίστωσης ήταν να αποφασιστεί επί τόπου η ακύρωση της σταυροδοσίας στα ψηφοδέλτια που πήρε η ΔΚΜ στο Ρέθυμνο. Σε επόμενη συνεδρίαση
της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής (αγνώστων παρόντων)
διαπιστώθηκε ότι πρόβλημα ψηφοδελτίων της ΔΚΜ στο Ρέθυμνο δεν υφίσταται (!), επομένως γίνονται αποδεκτά στο σύνολό τους τα αποτελέσματα της εκεί ψηφοφορίας.

Η επόμενη περίοδος

Το επόμενο διάστημα θα ενταθεί η προσπάθεια ανατροπής των
επαγγελματικών δικαιωμάτων σε μια κατεύθυνση αποσύνδεσής
τους από το πτυχίο και αντικατάστασής τους από ένα πλήθος
διαπιστεύσεων για κάθε μεμονωμένο αντικείμενο που θα αποκτούνται με σεμινάρια, δίδακτρα, εξετάσεις και πιστοποιήσεις με
διοργανωτή το ΤΕΕ. Σε αυτή την κατεύθυνση κυβέρνησης - ΤΕΕ
εντάσσονται και οι τοπογράφοι μέσω της συζήτησης που έχει
ανοίξει για τον «διαπιστευμένο τοπογράφο», αλλά και
την προσπάθεια για αλλαγή ονόματος και προγράμματος
σπουδών της σχολής του Ε.Μ.Π., ένα ζήτημα στο οποίο έχουμε ήδη τα πρώτα αρνητικά δείγματα από τη μεριά της πλειοψηφίας του συλλόγου. Η προσπάθεια για αλλαγή ονόματος της σχολής
αλλά και έγκρισης ενός συνολικού προγραμματισμού με ορίζοντα
μέχρι το 2030 έγινε με σχεδόν πραξικοπηματικό τρόπο εν μέσω
εξεταστικής για τους φοιτητές και με τον σύλλογο διπλωματούχων αμέσως μετά τις εκλογές και χωρίς συγκροτημένα όργανα.
Παρ όλο που στο πρώτο ΔΣ, όπου βάλαμε το θέμα, κανείς δεν
διαφώνησε με το να ζητηθεί να αναβληθεί η συζήτηση ώστε να
μπορέσει να ενημερωθεί ο σύλλογος και να έχει μια ολοκληρωμένη τοποθέτηση, δυστυχώς ο απερχόμενος πρόεδρος, χωρίς
καν θεσμική ιδιότητα, δεν μετέφερε αυτή τη θέση συμβάλλοντας έτσι έμμεσα στην προώθηση αυτών των αλλαγών. Ακόμα χειρότερα γίνονται, χωρίς καμία επίσημη ενημέρωση
προς τον σύλλογο και τα μέλη του, παρασκηνιακές επαφές στα
πλαίσια των σχεδιαζόμενων αλλαγών όπου παζαρεύονται τα επαγγελματικά δικαιώματα και το μέλλον όλων των διπλωματούχων.

Εντός Εκτός και Εναντίον

Απέναντι στη λογική της ανάθεσης όπου οι Τοπογράφοι καλούνται να τοποθετηθούν μόνο με την ψήφο τους κάθε δύο χρόνια
(σε όσους τους επιτρέπεται και αυτό) και στο υπόλοιπο διάστημα
κάποιοι μιλούν ερήμην τους αλλά εξ ονόματός τους στους διαδρόμους των υπουργείων, καλούμε σε μια κινητοποίηση των ίδιων
των μελών του συλλόγου για την υπεράσπιση των συμφερόντων
τους. Να αγωνιστούμε για να μην ανατραπούν τα επαγγελματικά
δικαιώματα με κύριο σύνθημα «Πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα στο πτυχίο». Με το Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών για
την υπογραφή συλλογικών συμβάσεων και αξιοπρεπείς μισθούς.
Με συλλογικότητες όπως η Ανοικτή Συνέλευση Μηχανικών ενάντια στις εξοντωτικές εισφορές. Να φέρουμε τον σύλλογο
δίπλα στους τοπογράφους μηχανικούς και την κοινωνία.

