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Aπό την 
Eπιτροπή ∆ελτίου
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Ραγδαίες οι εξελίξεις από την προηγούµενη έκδοση του

δελτίου. 

Έχουµε νέα κυβέρνηση, αλλαγές στο ∆Σ του συλλόγου, εµπλου-

τισµό της Επιτροπής ∆ελτίου µε νέα (και στην ηλικία) µέλη, ενώ

έρχονται και αρχαιρεσίες του συλλόγου. 

Μέσα σε ένα δύσκολο οικονοµικό περιβάλλον (εµείς σε αντίθεση

µε τους µεγαλοκαναλάρχες πληρώνουµε κανονικά τα διαφηµι-

στικά τέλη) αγωνιζόµαστε για να εκδοθεί το δελτίο στην ώρα

του. Αν πάρετε το δελτίο µέσα στον Μάρτιο, τα καταφέραµε και

αυτή τη φορά. 

Παράλληλα ο σύλλογος αγωνίζεται να επιβιώσει οικονοµικά

µαζεύοντας τις συνδροµές των µελών του και ελπίζοντας να

επανέλθει η επιχορήγηση του ΤΕΕ.

Η ύλη µας κινείται στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του

συλλόγου. Έγινε η απολογιστική Γενική Συνέλευση και µια σειρά

τοπικές συνελεύσεις, που φέρνουν κοντά τα µέλη του ∆Σ µε τα

µέλη των τοπικών παραρτηµάτων του συλλόγου. 

Η καινούργια κυβέρνηση προσπαθεί να δώσει τα πρώτα δείγ-

µατα της πολιτικής της. Στο κτηµατολόγιο φαίνεται να ξεκόλ-

λησαν κάποιοι παλιοί διαγωνισµοί ενώ η τύχη του τελευταίου

µεγάλου πακέτου αγνοείται ακόµη. 

Καταφέραµε σε αυτό το τεύχος να καλύψουµε επαρκώς το επι-

στηµονικό τµήµα του δελτίου µε ανακοινώσεις που θα συζητη-

θούν καθώς θέτουν το ζήτηµα της νέας φθηνότερης και πιο

προσιτής τεχνολογίας, η οποία όµως κατά τη γνώµη µας δεν

αναιρεί την αναγκαιότητα του µηχανικού που τη χρησιµοποιεί.

Απ’ αυτό το τεύχος καθιερώνουµε µια µόνιµη στήλη

που θα συγκεντρώνουµε όλη τη νέα νοµοθεσία που αφορά τον

κλάδο. Θα χρειαστούµε γι αυτό τη βοήθειά σας για την επισή-

µανση νοµοθετηµάτων και αποφάσεων που µας αφορούν.

Στείλτε την πληροφορία στο email του συλλόγου και η επιτροπή

δελτίου θα την αξιολογήσει.

Το επόµενο τεύχος θα είναι εκλογικό και θα εκδοθεί αµέσως µε-

τά το πέρας της κατάθεσης των υποψηφιοτήτων για τις εκλο-

γές. Αυτό σηµαίνει περισσότερες σελίδες στις παρατάξεις και

προσπάθεια να κρατηθεί και το επιστηµονικό τεχνολογικό κοµ-

µάτι σε καλό επίπεδο. 

Η στήλη “απόψεις” περιµένει τις επώνυµες απόψεις σας. Αν

έχετε κάποια άποψη µην τη λέτε µόνο στην παρέα σας. ∆ηµο-

σιεύστε την. Ο διάλογος ωφελεί, δεν βλάπτει. Ιδίως οι νέοι συ-

νάδελφοι που πιέζεστε από την αναδουλειά και τις ασφαλιστι-

κές εισφορές εκµεταλλευτείτε αυτό το βήµα. Το κλείσιµο στον

εαυτό µας, φέρνει κατάθλιψη και η ξενιτιά δεν είναι λύση.

Ελπίζουµε η ανάγνωση του δελτίου να σας ενηµερώσει

και να σας ευχαριστήσει. Στείλτε µας τις υποδείξεις σας και

δεν θα πάνε χαµένες.

Η Επιτροπή ∆ελτίου
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““∆∆ÂÂÏÏÈÈÎÎ¿¿  ÂÂ››ÓÓ··ÈÈ  ÓÓ··  ··ÓÓ··ÚÚˆ̂ÙÙÈÈ¤¤ÙÙ··ÈÈ  ÎÎ··ÓÓÂÂ››˜̃,,  ÙÙÈÈ  ÂÂ››ÓÓ··ÈÈ  ÎÎ··ÏÏ‡‡ÙÙÂÂÚÚÔÔ……..
∏∏  ··ÏÏÙÙÚÚÔÔ˘̆ÈÈÛÛÙÙÈÈÎÎ‹‹  ÚÚÔÔÛÛ¿¿ııÂÂÈÈ··,,  ÔÔ˘̆  ÌÌ¤¤ÛÛ··  ··fifi  ÎÎfifiÔÔ˘̆˜̃  &&  ıı˘̆ÛÛ››ÂÂ˜̃,,  ÌÌ¤¤ÛÛ··  ··fifi  ··ÎÎÔÔ‡‡ÛÛÈÈ··  ÏÏ¿¿ııËË  &&  ··ÚÚ··ÏÏ‹‹„„ÂÂÈÈ˜̃,,
ÔÔ‰‰ËËÁÁÂÂ››  ÛÛÂÂ  ˘̆ÏÏÔÔÔÔ››ËËÛÛËË  ÛÛÙÙfifi¯̄ˆ̂ÓÓ  
‹‹
∏∏  ··‰‰ÈÈ··ÊÊÔÔÚÚ››··  ÁÁÈÈ··  ÙÙÔÔ˘̆˜̃  ÛÛ˘̆ÓÓ··‰‰¤¤ÏÏÊÊÔÔ˘̆˜̃  ÎÎ··ÈÈ  ËË  ÂÂÛÛÙÙ››··ÛÛËË  ÛÛÙÙËËÓÓ  ÈÈÎÎ··ÓÓÔÔÔÔ››ËËÛÛËË  ÙÙÔÔ˘̆  ˘̆ÂÂÚÚÂÂÁÁÒÒ  ‹‹  ··ÎÎfifiÌÌ··  ¯̄ÂÂÈÈÚÚfifiÙÙÂÂÚÚ··
ÛÛÙÙËËÓÓ  ÂÂÍÍ˘̆ËËÚÚ¤¤ÙÙËËÛÛËË  ÙÙˆ̂ÓÓ  ÚÚÔÔÛÛˆ̂ÈÈÎÎÒÒÓÓ,,  ÂÂÈÈ¯̄ÂÂÈÈÚÚËËÌÌ··ÙÙÈÈÎÎÒÒÓÓ  ‹‹  ÎÎÔÔÌÌÌÌ··ÙÙÈÈÎÎÒÒÓÓ  ÛÛ˘̆ÌÌÊÊÂÂÚÚfifiÓÓÙÙˆ̂ÓÓ;;””

∞Á·ËÙÔ› Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔÈ,
∂ÓÙfi˜ ÙÔ˘ ÚÔÛÂ¯Ô‡˜ ÙÂÙÚ·Ì‹ÓÔ˘ ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È Ë ıËÙÂ›· ÙË˜ ·ÚÔ‡Û·˜ ¢ÈÔ›ÎËÛË˜ Î·È ÛÛ‡‡ÛÛÛÛˆ̂ÌÌÔÔ ÙÔ ¢È-
ÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù›ıÂÙ·È ÛÙËÓ ÎÚ›ÛË Û·˜.
™™ÙÙÈÈ˜̃  ÂÂÈÈÎÎÂÂ››ÌÌÂÂÓÓÂÂ˜̃  ··ÚÚ¯̄··ÈÈÚÚÂÂÛÛ››ÂÂ˜̃  ıı··  ÎÎÚÚÈÈııÔÔ‡‡ÓÓ  ÔÔ  ¶¶ÚÚfifiÂÂ‰‰ÚÚÔÔ˜̃,,  ÙÙÔÔ  ¶¶ÚÚÔÔÂÂ‰‰ÚÚÂÂ››ÔÔ,,  ÙÙ··  ˘̆fifiÏÏÔÔÈÈ··  ÌÌ¤¤ÏÏËË  ÙÙÔÔ˘̆  ¢¢..™™..  ÎÎ··ÈÈ  ÊÊ˘̆--
ÛÛÈÈÎÎ¿¿  ÔÔÈÈ  ¶¶··ÚÚ··ÙÙ¿¿ÍÍÂÂÈÈ˜̃ Ô˘ ˙ËÙÔ‡Ó ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË Î·È ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË, Ì¤Ûˆ ÙË˜ „‹ÊÔ˘ Û·˜.
££··  ÎÎÚÚÈÈııÔÔ‡‡ÓÓ  ÁÁÈÈ··  ÙÙËË  ÛÛ˘̆ÌÌ‚‚ÔÔÏÏ‹‹  ÙÙÔÔ˘̆˜̃  ÛÛÙÙ··  ÛÛ˘̆ÏÏÏÏÔÔÁÁÈÈÎÎ¿¿  ÂÂÚÚ··ÁÁÌÌ¤¤ÓÓ··,,  ÁÁÈÈ··  ÙÙÔÔ  ‚‚··ııÌÌfifi  ÛÛÙÙ‹‹ÚÚÈÈÍÍ‹‹˜̃  ÙÙÔÔ˘̆˜̃  ÛÛÙÙÈÈ˜̃  ÎÎÏÏ··‰‰ÈÈÎÎ¤¤˜̃
‰‰ÈÈÂÂÎÎ‰‰ÈÈÎÎ‹‹ÛÛÂÂÈÈ˜̃,,  ÁÁÈÈ··  ÙÙËËÓÓ  ··ÚÚ··ÁÁˆ̂ÁÁÈÈÎÎ‹‹  ÙÙÔÔ˘̆˜̃  ÛÛ˘̆ÓÓÂÂÈÈÛÛÊÊÔÔÚÚ¿¿  ÛÛÂÂ  ÈÈ‰‰¤¤ÂÂ˜̃,,  ÚÚÔÔÙÙ¿¿ÛÛÂÂÈÈ˜̃  ÎÎ··ÈÈ  ÛÛÙÙÚÚ··ÙÙËËÁÁÈÈÎÎ¤¤˜̃, ÒÛÙÂ Ó· Î¿ÓÔ˘-
ÌÂ ÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ, ÁÈ· Ó· ÂÎÏËÚÒÓÂÙ·È Ô È‰Ú˘ÙÈÎfi˜ ÙÔ˘ ÛÎÔfi˜.
∂∂˘̆ÙÙ˘̆¯̄ÒÒ˜̃,,  ÛÛÙÙÔÔÓÓ  ¶¶™™¢¢∞∞∆∆ªª  ¤¤¯̄ÔÔ˘̆ÌÌÂÂ  ÌÌ¿¿ııÂÂÈÈ,,  ÂÂ‰‰ÒÒ  ÎÎ··ÈÈ  ¯̄ÚÚfifiÓÓÈÈ··,,  ÓÓ··  ÏÏÂÂÈÈÙÙÔÔ˘̆ÚÚÁÁÔÔ‡‡ÌÌÂÂ  ÛÛ˘̆ÏÏÏÏÔÔÁÁÈÈÎÎ¿¿  ÎÎ··ÈÈ  fifi¯̄ÈÈ  ÏÏÂÂÈÈÔÔ„„ËËÊÊÈÈÎÎ¿¿..  
∫·Ì›· ¿Ô„Ë ‰ÂÓ ·Ú·Î¿ÌÙÂÙ·È, Î·Ì›· ÚfiÙ·ÛË ‰ÂÓ ·ÁÓÔÂ›Ù·È, Î·ÓÂ›˜ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ˜ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ
ÛÙÈ˜ Û˘ÓÂ‰ÚÈ¿ÛÂÈ˜ ÙÔ˘ ¢.™. ‰ÂÓ ıÂˆÚÂ›Ù·È fiÙÈ ¤¯ÂÈ ‚·Ú‡ÓÔÓÙ· ÏfiÁÔ ¤Ó·ÓÙÈ Î¿ÔÈÔ˘ ¿ÏÏÔ˘. ∞’ ÙÔÓ ¶ÚfiÂ-
‰ÚÔ, Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙÔ ·Ïfi Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Ô˘ ‰Â›¯ÓÂÈ ‰È¿ıÂÛË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜, fiÏÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÚfiÏÔ Î·È ÏfiÁÔ
ÛÙË Û˘ÏÏÔÁÈÎ‹ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· Î·È ÛÙË Ï‹„Ë ÙˆÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ.
∂˘Ù˘¯Ò˜, Â›ÛË˜, fiÓÙ·˜ ¤Ó·˜ ÌÈÎÚfi˜ ÎÏ¿‰Ô˜, ÁÓˆÚÈ˙fiÌ·ÛÙÂ ÔÏ‡ Î·Ï¿ ÌÂÙ·Í‡ Ì·˜. 
∫·È ‰Â ÁÓˆÚÈÛÙ‹Î·ÌÂ ÙÒÚ·. ∫·ı’ ÂÈ˜ ÂÍ ËÌÒÓ ¤¯ÂÈ ÌÈ· ÔÚÂ›· ·fi Ù· ÊÔÈÙËÙÈÎ¿ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÈ· Î·È ÙÔ ÔÈfiÓ
ÙÔ˘ ‰ÂÓ ·Ú·¯·Ú¿ÛÛÂÙ·È fiÛÔ ÎÈ ·Ó Î¿ÔÈÔÈ Î·ÎÔÚÔ·›ÚÂÙ· ÁÈ· ÌÈÎÚÔ·Ú·Ù·ÍÈ·Î¿ ‹ ÂÈ¯ÂÈÚËÌ·ÙÈÎ¿ Û˘Ì-
Ê¤ÚÔÓÙ· ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ÙÔ ÛÈÏÒÛÔ˘Ó.
™Â fi,ÙÈ ÌÂ ·ÊÔÚ¿, Ë ÂÌÏÔÎ‹ ÌÔ˘ ÛÙ· Û˘ÏÏÔÁÈÎ¿ ‰ÚÒÌÂÓ· ÚÔ‹ÏıÂ ·fi ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏˆ ÎÈ ÂÁÒ
ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ ÁÈÓfiÙ·Ó ÒÛÙÂ Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ Ó· ·ÔÙÂÏ¤ÛÂÈ ÙË ÊˆÓ‹, ÙËÓ ·Û›‰· Î·È ÙË ‰‡Ó·ÌË fiÏÔ˘
ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ÙˆÓ ∞ÁÚÔÓfiÌˆÓ ∆ÔÔÁÚ¿ÊˆÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ.
ŸÙ·Ó ÚˆÙÔ·Û¯ÔÏ‹ıËÎ· Û˘Ó‰ÈÎ·ÏÈÛÙÈÎ¿ ÙÔ ª¿ÚÙÈÔ ÙÔ˘ 2009, ‰ÂÓ Â›¯· ÔÙ¤ Î·Ù¿ ÓÔ˘ Ó· ‰ÈÂÎ‰ÈÎ‹Ûˆ Î·-
Ì›· ı¤ÛË, Î·Ó¤Ó· ÔÊ›ÙÛÈÔ, Î·Ó¤Ó· Ù›ÙÏÔ.
∆∆ÔÔ  ÁÁÂÂÁÁÔÔÓÓfifi˜̃  fifiÙÙÈÈ  fifiÏÏÔÔÈÈ  ÂÂÛÛÂÂ››˜̃,,  ÔÔÈÈ  ÛÛ˘̆ÓÓ¿¿‰‰ÂÂÏÏÊÊÔÔ››  ÌÌÔÔ˘̆,,  ÌÌÂÂ  ÂÂÌÌÈÈÛÛÙÙÂÂ˘̆ÙÙ‹‹ÎÎ··ÙÙÂÂ  ÁÁÈÈ··  ÓÓ··  ··ÓÓ··ÏÏ¿¿‚‚ˆ̂  ÙÙÔÔÓÓ  ππÔÔ‡‡ÓÓËË  ÙÙÔÔ˘̆  22001133
ÙÙÈÈ˜̃  ÙÙ‡‡¯̄ÂÂ˜̃  ÙÙÔÔ˘̆  ™™˘̆ÏÏÏÏfifiÁÁÔÔ˘̆,,  ··ÔÔÙÙÂÂÏÏÂÂ››  ‡‡„„ÈÈÛÛÙÙËË  ÙÙÈÈÌÌ‹‹  ÁÁÈÈ··  ÌÌ¤¤ÓÓ··..  
ªªÂÂÁÁ··ÏÏ‡‡ÙÙÂÂÚÚËË  fifiÌÌˆ̂˜̃  ¯̄··ÚÚ¿¿  ÌÌÔÔ˘̆  ‰‰››ÓÓÂÂÈÈ  fifiÙÙ··ÓÓ, ·fi ÙÈ˜ ÂÈÛÎ¤„ÂÈ˜ Ô˘ Î¿Óˆ ÛÂ ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÓÔÌÔ‡˜ ÙË˜ ÃÒÚ·˜,
‰‰ÈÈ··ÈÈÛÛÙÙÒÒÓÓˆ̂  fifiÙÙÈÈ  ÌÌÂÂÙÙ··ÍÍ‡‡  ÌÌ··˜̃  ÛÛÊÊ˘̆ÚÚËËÏÏ··ÙÙÂÂ››ÙÙ··ÈÈ  ÌÌÈÈ··  ÛÛ¯̄¤¤ÛÛËË  ¤¤ÚÚ··  ÎÎ··ÈÈ  ¿¿ÓÓˆ̂  ··fifi  ÙÙÈÈ˜̃  ÛÛ˘̆ÓÓ‰‰ÈÈÎÎ··ÏÏÈÈÛÛÙÙÈÈÎÎ¤¤˜̃  ÂÂÚÚÈÈ¯̄··ÚÚ··--
ÎÎÒÒÛÛÂÂÈÈ˜̃..  ªªÈÈ··  ÛÛ¯̄¤¤ÛÛËË  ÊÊÈÈÏÏ››··˜̃  ÎÎ··ÈÈ  ÂÂÌÌÈÈÛÛÙÙÔÔÛÛ‡‡ÓÓËË˜̃..
∏ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ·˘Ù‹ ÌÂ Î¿ÓÂÈ Ó· ÈÛÙÂ‡ˆ ˆ˜ Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ ¤¯ˆ Î·Ù·‚¿ÏÂÈ fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ¯ÚfiÓÈ· Á›ÓÂ-
Ù·È ·ÓÙÈÏËÙ‹ Î·È ÂÎÙÈÌ¿Ù·È ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÈ˜ ÚÔı¤ÛÂÈ˜ – ÛÙÔ¯Â‡ÛÂÈ˜ ÙË˜.
∏ ·Ó·ÊÔÚ¿ ·˘Ù‹ Á›ÓÂÙ·È ÙÒÚ·, ÁÈ·Ù› ÂÓ fi„ÂÈ ÙˆÓ ·Ú¯·ÈÚÂÛÈÒÓ ÙÔ˘ ¶™¢∞∆ª ÔÏÏÔ› ·fi ÂÛ¿˜ Û›ÁÔ˘Ú· ı·
ÛÎ¤ÊÙÂÛÙÂ ·Ó ¤¯ÂÈ ÓfiËÌ· Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Û·˜ ÛÙ· Û˘ÏÏÔÁÈÎ¿ ‰ÚÒÌÂÓ·, ‰È· ÙË˜ ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ·˜.
∫·Ù·Ï·‚·›Óˆ ÙÔ˘˜ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜, ÁÈ·Ù› ÎÈ ÂÁÒ Â›¯· ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ fiÙ·Ó ÌÔ˘ ÚÔÙ¿ıËÎÂ Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏˆ
ÂÓÂÚÁ¿ ÌÂ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÌÔ˘ ÛÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÓÔÔÙÚÔ›·˜ Î·È ÛÙË ¯¿Ú·ÍË Ó¤·˜ ÔÚÂ›·˜ ÛÙÔÓ ¶™¢∞∆ª.  
∫·Ù·Ï·‚·›Óˆ fiÙÈ ÁÈ· ÔÏÏÔ‡˜ ·fi ÂÌ¿˜ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘ÌÂ Û˘Ó‰ÈÎ·ÏÈÛÙÈÎ‹ ÚÔ¸ËÚÂÛ›· Â›Ó·È „˘¯ÔÊıfiÚÔ
Î·È ›Ûˆ˜ ·ÓÙÈ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfi Ó· ÚÔÛ·ıÔ‡ÌÂ Ó· Â›ÛÔ˘ÌÂ ÁÈ· Ù· ·˘ÙÔÓfiËÙ·. ¡· ÚÔÛ·ıÔ‡ÌÂ, ·Ú¿ÏÏËÏ·
ÌÂ ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ Ì·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘, Ó· ·ÔÊÂ‡ÁÔ˘ÌÂ ÙË
Ï¿ÛË Î·È Ó· ·ÔÎÚÔ‡Ô˘ÌÂ Ù· «‚¤ÏË» Î·ÎÔ‹ıÂÈ·˜ Ô˘ ÂÎÙÔÍÂ‡ÔÓÙ·È ÂÂÈ‰‹ Î¿ÔÈÔÈ ÎÚ›ÓÔ˘Ó ÂÍ È‰›ˆÓ Ù·
·ÏÏfiÙÚÈ·.
∫È fiÌˆ˜, ÂÚ¯fiÌÂÓÔ˜ Ó· ··ÓÙ‹Ûˆ ÛÙÔ ÚËÙÔÚÈÎfi ÂÈÛ·ÁˆÁÈÎfi ÂÚÒÙËÌ·, ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, fifiÏÏÔÔÈÈ  ÂÂÌÌÂÂ››˜̃
ÔÔ˘̆  ıı¤¤ÏÏÔÔ˘̆ÌÌÂÂ  ¤¤ÓÓ··  ™™ÀÀ§§§§√√°°√√  ∞∞••ππøø¡¡,,  ‰‰ÂÂÓÓ  ¤¤¯̄ÔÔ˘̆ÌÌÂÂ  ¿¿ÏÏÏÏËË  ÂÂÈÈÏÏÔÔÁÁ‹‹  ··’’  ÙÙÔÔ  ÓÓ··  ÌÌÔÔ‡‡ÌÌÂÂ  ÌÌ··¯̄ËËÙÙÈÈÎÎ¿¿  ÛÛÙÙÔÔ  ÛÛ˘̆ÓÓ‰‰ÈÈÎÎ··--
ÏÏÈÈÛÛÙÙÈÈÎÎfifi  ÛÛÙÙ››‚‚ÔÔ  ÎÎ··ÈÈ  ÓÓ··  ‰‰ÒÒÛÛÔÔ˘̆ÌÌÂÂ  ÙÙÔÔÓÓ  ÂÂ˘̆ÁÁÂÂÓÓ‹‹,,  ÙÙÔÔÓÓ  ¤¤ÓÓÙÙÈÈÌÌÔÔ  ··ÁÁÒÒÓÓ··  ÁÁÈÈ··  ÓÓ··  ··ÚÚ··ÌÌÂÂ››ÓÓÂÂÈÈ  ÔÔ  ™™‡‡ÏÏÏÏÔÔÁÁÔÔ˜̃  ˆ̂˜̃  ËË  ÛÛ˘̆ÓÓ‰‰ÈÈÎÎ··--
ÏÏÈÈÛÛÙÙÈÈÎÎ‹‹  ¤¤ÎÎÊÊÚÚ··ÛÛËË  √√§§øø¡¡  ÙÙˆ̂ÓÓ  ∆∆ÔÔÔÔÁÁÚÚ¿¿ÊÊˆ̂ÓÓ..              
∫∫ÈÈ  ÂÂÁÁÒÒ,,  fifiˆ̂˜̃  ÎÎ··ÈÈ  ÔÔÏÏÏÏÔÔ››  ÛÛ˘̆ÓÓ¿¿‰‰ÂÂÏÏÊÊÔÔÈÈ,,  ıı··  ÚÚÔÔÙÙÈÈÌÌÔÔ‡‡ÛÛ··ÌÌÂÂ  ÛÛ’’  ··˘̆ÙÙ‹‹  ÙÙËË  ÛÛ˘̆ÁÁÎÎ˘̆ÚÚ››··  ÓÓ··  ««¤¤ÛÛÔÔ˘̆ÓÓ  ÙÙ··  ··ÚÚ··ÙÙ··ÍÍÈÈ··ÎÎ¿¿
ÙÙÂÂ››¯̄ËË»»  ÎÎ··ÈÈ  ÓÓ··  ÔÔÚÚııÒÒÛÛÔÔ˘̆ÌÌÂÂ  fifiÏÏÔÔÈÈ  ÌÌ··˙̇››,,  ÌÌ¤¤ÛÛ··  ··fifi  ¤¤ÓÓ··  ÂÂÓÓÈÈ··››ÔÔ  „„ËËÊÊÔÔ‰‰¤¤ÏÏÙÙÈÈÔÔ,,  ÙÙÔÔ  ¤¤ÓÓ··  ÎÎ··ÈÈ  ÌÌÔÔÓÓ··‰‰ÈÈÎÎfifi  ÙÙÂÂ››¯̄ÔÔ˜̃  ÔÔ˘̆  ıı··
ÚÚÔÔÛÛÙÙ··ÙÙÂÂ‡‡ÂÂÈÈ  ÙÙ··  ‰‰››ÎÎ··ÈÈ··  ÙÙÔÔ˘̆  ÎÎÏÏ¿¿‰‰ÔÔ˘̆..
¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, ÁÈ· ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿, ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ‚Ú›ÛÎÔ˘ÌÂ Â˘‹ÎÔ· ÒÙ·.
∞˘Ùfi fiÌˆ˜ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ‹ÛÂÈ Î·Ó¤Ó·Ó ·’ fiÛÔ˘˜ ÂÍ ˘ÌÒÓ ÂÈı˘ÌÂ›ÙÂ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÙÂ ÂÓÂÚÁ¿ ÛÙË
‰È·ÌfiÚÊˆÛË ÙË˜ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ Î·È ÌÂÏÏÔÓÙÈÎ‹˜ ÎÏ·‰ÈÎ‹˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜.
∫∫¿¿ııÂÂ  ˘̆ÔÔ„„ËËÊÊÈÈfifiÙÙËËÙÙ··  ÌÌÂÂ  ¯̄··ÚÚ··ÎÎÙÙËËÚÚÈÈÛÛÙÙÈÈÎÎ¿¿  ··ÓÓÈÈ‰‰ÈÈÔÔÙÙ¤¤ÏÏÂÂÈÈ··˜̃,,  ··ÏÏÙÙÚÚÔÔ˘̆ÈÈÛÛÌÌÔÔ‡‡  ÎÎ··ÈÈ  ÛÛ˘̆ÏÏÏÏÔÔÁÁÈÈÎÎ‹‹˜̃  --  ÎÎÏÏ··‰‰ÈÈÎÎ‹‹˜̃  ÛÛ˘̆ÓÓÂÂ››‰‰ËË--
ÛÛËË˜̃  ÂÂ››ÓÓ··ÈÈ  fifi¯̄ÈÈ  ··ÏÏ¿¿  ¯̄ÚÚ‹‹ÛÛÈÈÌÌËË,,  ··ÏÏÏÏ¿¿  ˘̆ÔÔ¯̄ÚÚÂÂˆ̂ÙÙÈÈÎÎ‹‹..
™’ ·˘Ù‹ ÏÔÈfiÓ ÙËÓ ÂÎÏÔÁÈÎ‹ ‰È·‰ÈÎ·Û›· ÌËÓ ·Ê‹ÛÂÙÂ ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ Ó’ ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÂÛ¿˜ ¯ˆÚ›˜ ÂÛ¿˜. 
∂ÓÙ·¯ıÂ›ÙÂ ÛÂ ˘¿Ú¯ÔÓÙ· „ËÊÔ‰¤ÏÙÈ·, ÊÙÈ¿ÍÙÂ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ·, Î·ÙÂ‚Â›ÙÂ ·˘ÙfiÓÔÌ·, fiÌˆ˜ ‰ÒÛÙÂ ÙÔ ·ÚfiÓ,
·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ·fi ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ ÎÈ fi¯È ·Ï¿ ÙÔ˘ ÂÈ‚¿ÙË.
∞∞ÔÔÙÙÂÂÏÏÂÂ››  ÓÓfifiÌÌÔÔ  ÙÙËË˜̃  ÊÊ‡‡ÛÛËË˜̃  fifiÙÙÈÈ  ÙÙ··  ÎÎÂÂÓÓ¿¿  ÛÛ˘̆ÌÌÏÏËËÚÚÒÒÓÓÔÔÓÓÙÙ··ÈÈ..  ªªËËÓÓ  ··ÊÊ‹‹ÛÛÂÂÙÙÂÂ  ÙÙ··  ÎÎÂÂÓÓ¿¿  ÓÓ··  ÎÎ··ÏÏ˘̆ÊÊııÔÔ‡‡ÓÓ  ··’’  ··˘̆--
ÙÙÔÔ‡‡˜̃  ÔÔ˘̆  ıı··  ‚‚¿¿˙̇ÔÔ˘̆ÓÓ  ÙÙÔÔ  ÚÚÔÔÛÛˆ̂ÈÈÎÎfifi,,  ÂÂÈÈ¯̄ÂÂÈÈÚÚËËÌÌ··ÙÙÈÈÎÎfifi  ‹‹  ÎÎÔÔÌÌÌÌ··ÙÙÈÈÎÎfifi  ÙÙÔÔ˘̆˜̃  ÛÛ˘̆ÌÌÊÊ¤¤ÚÚÔÔÓÓ  ¿¿ÓÓˆ̂  ··fifi  ÙÙÔÔ  ÛÛ˘̆ÏÏÏÏÔÔÁÁÈÈÎÎfifi..
√√  ¶¶™™¢¢∞∞∆∆ªª, ÌÂ Â˘ı‡ÓË ÙË˜ ‰È··Ú·Ù·ÍÈ·Î‹˜ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜ ÙË˜ ¢ÈÔ›ÎËÛ‹˜ ÙÔ˘, ÙˆÓ ¢ÈÔÈÎ‹ÛÂˆÓ fiÏˆÓ ÙˆÓ
‰ÔÌÒÓ ÙÔ˘ ÛÂ ∆ÔÈÎfi Î·È ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi Â›Â‰Ô Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÙË˜ ‰ÈÎ‹˜ Û·˜ Û˘Ì‚ÔÏ‹˜, fiˆ˜ ·˘Ù‹ ·ÔÙ˘-
ÒÓÂÙ·È ÛÙÈ˜ ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎ¤˜ Û˘Ó‰È·ÛÎ¤„ÂÈ˜, ÛÙ· Û˘Ó¤‰ÚÈ·, Î·ıÒ˜ Î·È ÛÂ Î¿ıÂ Û˘ÏÏÔÁÈÎ‹ ‰Ú¿ÛË, ‚‚ÚÚ››ÛÛÎÎÂÂÙÙ··ÈÈ
ÛÛÂÂ  ÛÛˆ̂ÛÛÙÙ‹‹  ÚÚfifiÙÙ··..  ∫∫ÈÈ  ··˘̆ÙÙ‹‹  ËË  ÚÚfifiÙÙ··  ‰‰ÂÂÓÓ  ÚÚ¤¤ÂÂÈÈ  ÌÌÂÂ  ÙÙ››ÔÔÙÙ··  ÓÓ··  ‰‰ÈÈ··ÙÙ··ÚÚ··¯̄ııÂÂ››..
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Το Σάββατο 14/02/2015 έλαβε χώρα
η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση
του ΠΣ∆ΑΤΜ στον 1ο όροφο του ΤΕΕ. 

Τα προς συζήτηση θέµατα της Γενική
Συνέλευσης ήταν ο οικονοµικός απο-
λογισµός του έτους 2014 και η έγκρι-
ση του προϋπολογισµού για το 2015,
καθώς και ο απολογισµός των πεπραγ-
µένων του 2014.

Η συµµετοχή των συναδέλφων ήταν
µικρή αλλά δυναµική. Συζητήθηκαν,
εκτός των θεµάτων της ηµερήσιας
διάταξης, και φλέγοντα ζητήµατα για
τον κλάδο, όπως το Κτηµατολόγιο, τα
επαγγελµατικά δικαιώµατα κ.α. τα
οποία προέκυψαν και µετά την ανά-
γνωση του απολογισµού πεπραγµέ-
νων από τον Πρόεδρο του ΠΣ∆ΑΤΜ
Ιωάννη Μαχίκα.

Ο οικονοµικός απολογισµός του έτους
2014, µετά και από τις σχετικές διευ-
κρινίσεις εγκρίθηκε από το σώµα, κα-
τά πλειοψηφία. Οµοίως εγκρίθηκε και
ο προϋπολογισµός για το έτος 2015
µετά από κάποιες διορθώσεις που ζη-
τήθηκε να ενσωµατωθούν.

Κατά τη διάρκεια της ΓΣ τέθηκε από
συναδέλφους, αν και δεν ήταν στην
ηµερήσια διάταξη, το θέµα της επικεί-
µενης διεξαγωγής των αρχαιρεσιών
του κλάδου, θέµα που συζητήθηκε
στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 27ης Φε-
βρουαρίου και αποφασίστηκε οµόφω-
να από όλες τις παρατάξεις η ηµερο-
µηνία διεξαγωγής των εκλογών την 1η

Ιουλίου 2015.

Ακολουθεί ο απολογισµός δράσης του
ΠΣ∆ΑΤΜ για το έτος 2014, όπως ανα-
γνώστηκε και συζητήθηκε στη Γενική
Συνέλευση, ο οικονοµικός απολογι-
σµός του 2014 και ο προϋπολογισµός
για το έτος 2015.

∞ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ¶™¢∞∆ª 
¤ÙÔ˘˜ 2014

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Οι γραµµές αυτές γράφονται την ώρα που ο τόπος έχει πλέον νέα κυβέρνηση. 
Η εξέλιξη αυτή σαφώς και τονώνει το ενδιαφέρον σε ό,τι αφορά στη συνδικαλιστική δράση, καθ’
όσων δηµιουργεί κίνητρο για την ενίσχυση των προσπαθειών υιοθέτησης των θέσεων του κλαδι-
κού µας φορέα.
Είθισται να λέµε ότι το κράτος πάντα έχει µια συνέχεια. Πολλές φορές αυτό βέβαια στην Ελλάδα
ηχεί ως κακόηχο ανέκδοτο.
Σε κάθε περίπτωση, µε όλα τα µέτωπα ανοιχτά, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Αγρονόµων & Τοπογρά-
φων Μηχανικών θα συνεχίσει να επιδεικνύει διάθεση συνεργασίας προς τα παραγωγικά υπουργεία
και τους φορείς του δηµόσιου και ευρύτερου δηµόσιου τοµέα που άπτονται του επιστηµονικού και
επαγγελµατικού ενδιαφέροντος των ΑΤΜ. 
Το προσεχές διάστηµα, θα παρακολουθήσουµε µε µεγάλο ενδιαφέρον κατά πόσον θέσεις µας που
το κυβερνών κόµµα είχε υιοθετήσει ως αντιπολίτευση, θα ενταχθούν προς υλοποίηση µέσα απ’ το
κυβερνητικό πρόγραµµα.
Κατά πόσο θα µειωθούν οι εισφορές του ΤΣΜΕ∆Ε, θα αυξηθούν οι αµοιβές των συναδέλφων στον
ιδιωτικό τοµέα, θα επανέλθουν οι Σ.Σ.Ε., θα προχωρήσει οριστικά και αµετάκλητα το κτηµατολόγιο
για το σύνολο των συναδέλφων, θα αλλάξει ο νόµος έργων και µελετών, θα υπάρξει µελετητικό
και κατασκευαστικό αντικείµενο για κάθε βαθµίδα µηχανικού, κ.α.
Έχει περάσει όµως και ένας χρόνος από την προηγούµενη Γενική Συνέλευση αλλά και είκοσι µήνες
από τη συγκρότηση σε σώµα του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΠΣ∆ΑΤΜ, και η ∆ιοίκηση του Συλ-
λόγου θέτει σήµερα στην κρίση του σώµατος της Γενικής Συνελεύσεως τον απολογισµό δράσης
του ∆.Σ. για το 2014.
Από το περιεχόµενο του απολογισµού γίνεται διακριτός ο βαθµός τήρησης, υλοποίησης όσων απο-
φασίστηκαν στην 8η και 9η Πανελλαδική συνδιάσκεψη και δίνεται η δυνατότητα σε κάθε συνάδελ-
φο να αξιολογήσει τη συνέπεια των δράσεων - παρεµβάσεων, ως προς την κατεύθυνση της απο-
τελεσµατικής επίλυσης των στόχων, που ακολούθησε η ∆ιοίκηση του ΠΣ∆ΑΤΜ ανάλογα µε τις κα-
ταστάσεις που διαµορφώθηκαν στο εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον.
Η παρούσα ∆ιοίκηση είχε την ατυχία να λειτουργεί µέσα σ’ ένα διαµορφωµένο περιβάλλον εξαιρε-
τικά δυσµενές τόσο εξωτερικά, όσο και εσωτερικά. Απ’ τη µια είχαµε να αντιµετωπίσουµε τις κυ-
βερνητικές επιλογές που κάθε άλλο παρά συνέβαλαν στην ανάπτυξη της παραγωγικότητας και της
απασχόλησης κι απ’ την άλλη είχαµε µπροστά µας το οικονοµικό αδιέξοδο στο οποίο οδηγηθήκαµε
από την αδυναµία του ΤΕΕ να στηρίξει οικονοµικά τους κλαδικούς συλλόγους.
Παρόλα αυτά προσπαθήσαµε πολύ και θεωρούµε ότι µε τους πενιχρούς οικονοµικούς και ανθρώπι-
νους πόρους που είχαµε στη διάθεσή µας ως ∆ιοίκηση τηρήσαµε τις προγραµµατικές δεσµεύσεις
που είχαν τεθεί υλοποιώντας τα παρακάτω: 

Θωράκιση επαγγελµατικών δικαιωµάτων:
1. Τη χρονιά αυτή συνεχίστηκαν µε αµείωτη ένταση οι παρεµβάσεις σε δηµόσιες υπηρεσίες που

παραλαµβάνουν τοπογραφικά συνταγµένα από µη έχοντες το δικαίωµα επαγγελµατίες. 
• Την 1.10.2014 λάβαµε γνώση του µε αρ. πρωτ. 1428285/ΑΝΤ_515 εσωτερικού σηµειώµατος

του αντιπροέδρου της ΕΚΧΑ Α.Ε. κ. Νικ. Ζυγούρη προς τα κτηµατολογικά γραφεία, σύµφω-
να µε το οποίο αναστελλόταν η ισχύς του εγγράφου της Κτηµατολόγιο Α.Ε. µε αρ. πρωτ.
1020517/7-7-2010, µε το οποίο λάµβανε γνώση το προσωπικό των Κτηµατολογικών Γραφεί-
ων και καθίσταντο σαφές ποιες ειδικότητες µηχανικών έχουν σύµφωνα µε το νόµο το δικαί-
ωµα υπογραφής εξαρτηµένων τοπογραφικών διαγραµµάτων για γεωµετρικές διορθώσεις.
Καταθέσαµε άµεσα εξώδικη δήλωση – διαµαρτυρία – πρόσκληση κατά της ΕΚΧΑ ΑΕ την
οποία µάλιστα κοινοποιήσαµε µέσω του σωµατείου τεχνικών σε όλους τους συναδέλφους
που εργάζονται στα κτηµατολογικά γραφεία. 

• Την 26.11.2014 καταθέσαµε προσφυγή κατά της πολεοδοµικής υπηρεσίας (Υ∆ΟΜ) δήµου
∆ράµας, για ακύρωση – διόρθωση διοικητικής πράξης (άδεια δόµησης) η οποία εκδόθηκε µε
τοπογραφικό διάγραµµα εκπονούµενο από πρόσωπο που κατά τις κείµενες διατάξεις δεν δια-
θέτει τα απαιτούµενα επαγγελµατικά προσόντα – δικαιώµατα.  

2. Σε συνεργασία µε τη δικηγόρο του ΤΕΕ συντάχθηκε υπόµνηµα το οποίο κατατέθηκε στο ΣτΕ
κατά την ηµέρα εκδίκασης της προσφυγής αποφοίτων Τ.Ε.Ι. ∆οµικών Έργων που ζητούσαν να
γίνουν δεκτά τοπογραφικά τους διαγράµµατα από φορείς του δηµοσίου (∆ήµος Νάουσας). Η
συζήτηση έγινε στις 6.5.2014 και αναµένεται η έκδοση της απόφασης από στιγµή σε στιγµή. 

3. Στο Π.∆. της ταυτότητας κτιρίου, που πέρασε ήδη από το ΣτΕ και αναµένεται η έκδοσή του,
έχουν ενσωµατωθεί όλες οι θέσεις του Συλλόγου σχετικά µε την αναγκαιότητα ύπαρξης εξαρ-
τηµένου τοπογραφικού στο φάκελο του ακινήτου.

4. Ο ΠΣ∆ΑΤΜ αποτελούσε βασικό συντελεστή της διακλαδικής επιτροπής του ΤΕΕ για τα επαγγελ-
µατικά δικαιώµατα που συζητούσε το νέο πλαίσιο ασκήσεως του επαγγέλµατος µετά την κα-
τάργηση του νόµου 4663/1930. Με την ψήφιση του νόµου που ψηφίστηκε στις 30.03.2014 µε
τη µορφή πολυνοµοσχεδίου και δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 85Α/07.04.2014 ήταν ο πρώτος Σύλλο-
γος που τοποθετήθηκε µε δελτίο τύπου λειτουργώντας καταλυτικά στις εξελίξεις.

5. Ο ΠΣ∆ΑΤΜ ήταν ο µόνος Σύλλογος που τοποθετήθηκε στις 3.1.2014 µε επιστολή του απέναντι
στις θέσεις της Επιτροπής Ανταγωνισµού σχετικά µε τις επαγγελµατικές δραστηριότητες των
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µηχανικών καταθέτοντας τις απόψεις του επί των νοµοθετικών προ-
τάσεων σχετικά µε τις αποκλειστικές δραστηριότητες των ΑΤΜ. Επί-
σης κατέθεσε δια ζώσης τις απόψεις του µε πλήρες κείµενο – υπόµνη-
µα όταν κλήθηκε από την αρµόδια επιτροπή στις 2.10.2014 και πα-
ράλληλα προχώρησε σε µονοµερείς επαφές µε µέλη της επιτροπής
προκειµένου να τους κάνει κοινωνούς των θέσεων του συλλόγου.   

Εθνικό Κτηµατολόγιο: 
1. Για πρώτη φορά σε νόµο για το κτηµατολόγιο εισάγεται η έννοια του

διαπιστευµένου µηχανικού σε θέµατα κτηµατολογίου γεγονός που κα-
τά τα ευρωπαϊκά πρότυπα θα αυξήσει το κύρος του επαγγέλµατος και
θα εξασφαλίσει επαγγελµατική ύλη µε θεσµοθετηµένες αµοιβές σε
αυταπασχολούµενους συναδέλφους. Στο 4ο Παν. Συνέδριο παρουσιά-
στηκε εισήγηση για τον θεσµό του διαπιστευµένου Τοπογράφου σε
θέµατα κτηµατολογίου, όπου παρουσίαζε την εφαρµογή του εν λόγω
θεσµού στη Γερµανία και στην Αυστρία.  

2. Για πρώτη φορά σε νόµο για το κτηµατολόγιο υπάρχει πρόβλεψη
ώστε οι ΑΤΜ που στελεχώνουν τις επιτροπές ενστάσεων να προτείνο-
νται από τον ΠΣ∆ΑΤΜ ή τον εκάστοτε κατά τόπους Σύλλογο ή Τµήµα
ΑΤΜ. Στο πλαίσιο αυτό ήδη ο Σύλλογος έχει καλέσει τα µέλη του να
εκδηλώνουν ενδιαφέρον για τις µελέτες που εισάγονται στη φάση
των ενστάσεων.  

3. Η ∆ιοίκηση του ΠΣ∆ΑΤΜ συµµετείχε στη διαβούλευση για τις τεχνικές
προδιαγραφές των µελετών κτηµατολογίου και για τον διαγωνισµό
που ολοκληρώνει το πρόγραµµα των κτηµατογραφήσεων. Παρενέβη
στις 4.7.2014 στη δηµόσια διαβούλευση για τις µελέτες προσαρµογής
κτηµατολογικών διαγραµµάτων λόγω επαναπροσδιορισµού θέσης και
ορίων γεωτεµαχίων, ζητώντας να προκηρυχτούν περισσότερες µελέ-
τες κάτι το οποίο και έγινε αποδεκτό από τη διοίκηση της ΕΚΧΑ ΑΕ.
Βρίσκεται δε µε στοχευµένες τοποθετήσεις και ισχυρή επιχειρηµατο-
λογία σε όλες τις συναντήσεις που κάνουν οι φορείς µε το Υπουργείο
και την Task Force και υπερασπίζεται τα συµφέροντα του κλάδου και
του έργου.

4. Η ∆ιοίκηση του ΠΣ∆ΑΤΜ το προηγούµενο διάστηµα κινήθηκε δρα-
στήρια (µε συναντήσεις µε τον Υπουργό ΠΕΚΑ, τον Γενικό Γραµµατέα
ΠΕΚΑ, τον Πρόεδρο και τους αντιπροέδρους της ΕΚΧΑ Α.Ε.) για να
λυθούν τα όποια προβλήµατα παρουσιάζονταν στην εξέλιξη των δια-
γωνισµών για τις µελέτες των κτηµατογραφήσεων. Με µόνιµο επιχεί-
ρηµα την ανάγκη µαζικών αναθέσεων, για να δουλέψει το σύνολο
του δυναµικού του κλάδου µε αµοιβές αντάξιες των επιστηµονικών
γνώσεων και των ευθυνών που αναλαµβάνει, κατόρθωσε να εισακου-
στεί και να κινητοποιήσει την πολιτική ηγεσία στην κατεύθυνση υπέρ-
βασης των όποιων προβληµάτων. Όταν ανέκυψε το πρόβληµα για πι-
θανή ακύρωση του ΚΤΙΜΑ 13 η διοίκηση του συλλόγου παρενέβη µε
παράσταση στο ∆.Σ της ΕΚΧΑ, δηµοσίευση δελτίου τύπου αλλά και
µε κάλεσµα των συναδέλφων σε συγκέντρωση µπροστά από τα γρα-
φεία της ΕΚΧΑ.       

Ο Σύλλογος δίπλα στα µέλη του (σεµινάρια, ηµερίδες, ενηµε-
ρώσεις, υποστήριξη µελών, συµµετοχή σε περιφερειακές εκ-
δηλώσεις):
1. Και αυτή τη χρονιά συνεχίσθηκε η συνεχής υποστήριξη και ενηµέρω-

ση των µελών µέσω της καθηµερινής αποστολής emails, ενώ και τα
µέλη του ∆.Σ. βρισκόταν ανά πάσα στιγµή στη διάθεση του κάθε συ-
ναδέλφου. 

2. Η ∆ιοίκηση του ΠΣ∆ΑΤΜ παρενέβη επιτυχώς προς τον Υπουργό
Π.Ε.Κ.Α. για την επαναλειτουργία του τµήµατος χορήγησης αεροφω-
τογραφιών ΟΚΧΕ ώστε να εξυπηρετούνται οι συνάδελφοι.

3. Το ∆.Σ. παρενέβη επιτυχώς στην ΕΚΧΑ για να σταµατήσει ο αποκλει-
σµός πρόσβασης των ΑΤΜ στα γεωχωρικά στοιχεία του Κτηµατολογι-
κού Γραφείου Σαλαµίνας. 

4. Προχώρησε σε συνεργασία µε το ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ στη διοργάνωση δύο
σεµιναρίων (1) για το Εθνικό Κτηµατολόγιο και (2) για την επιµόρφω-
ση νέων άνεργων µηχανικών σε θέµατα WEB GIS 

5. Χορηγεί ελεύθερα τα αρχεία VLSO, LSO και DEM σε κάθε ενδιαφερό-
µενο συνάδελφο και ήδη τα έχει χορηγήσει σε περισσότερους από
100 συναδέλφους.

6. Εκπρόσωποι του ∆.Σ. συµµετείχαν σε Γ.Σ. και εκδηλώσεις Τµηµάτων
& Συλλόγων ΑΤΜ στη Λαµία, τη Χαλκίδα, τη ∆ράµα, ενώ πραγµατο-
ποιήθηκε και ανοιχτό κοινό ∆.Σ. µε το Σ∆ΑΤΜΒΕ στη Θεσσαλονίκη και

το Περιφερειακό Τµήµα Κεντρικής & ∆υτικής Θεσσαλίας.
7. Ο ΠΣ∆ΑΤΜ συνδιοργάνωσε µαζί µε τα κατά τόπους περιφερειακά

τµήµατα στην Πάτρα και στα Γιάννενα ηµερίδες µε θεµατολογία πάνω
στα Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών και το Εθνικό Κτηµατολό-
γιο αντίστοιχα, ενώ παράλληλα µε την 9η Παν. Συνδιάσκεψη συνδιορ-
γάνωσε ηµερίδα µε θέµα τοπογραφικός εξοπλισµός και λογισµικό. 

8. Συνέχισε τον επιτυχηµένο θεσµό των πανελλαδικών συνδιασκέψεων
µε τη διοργάνωση της 9ης συνδιάσκεψης στη Χαλκίδα.

9. Ο ΠΣ∆ΑΤΜ διοργάνωσε µε τεράστια επιτυχία το 4ο Πανελλήνιο Συνέ-
δριο ΑΤΜ στις 26, 27 και 28 Σεπτεµβρίου. Περισσότερα από 500 άτο-
µα, κυρίως Αγρονόµοι Τοπογράφοι Μηχανικοί, παρακολούθησαν τις
εργασίες του 4ου Πανελληνίου Συνεδρίου ΑΤΜ που πραγµατοποιήθη-
κε, για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη. Παράλληλα µε τις εργασίες
του συνεδρίου, πραγµατοποιήθηκε στον ίδιο χώρο έκθεση εξοπλι-
σµού, λογισµικών και επιστηµονικών εντύπων. Κατά τη διάρκεια του
συνεδρίου παρουσιάστηκαν 61 εισηγήσεις, οι οποίες κάλυψαν όλο το
φάσµα του αντικειµένου του ΑΤΜ. Επίσης για πρώτη φορά παρουσιά-
στηκαν 10 διπλωµατικές εργασίες φοιτητών, εκ των οποίων βραβεύ-
τηκαν δύο, ελπίζοντας έτσι να θα έρθουµε ακόµη πιο κοντά και στις
επόµενες γενιές τοπογράφων.

10.Ο σύλλογος συνδιοργάνωσε µε µεγάλη επιτυχία, την εναρκτήρια συ-
νεδρίαση της FIG υπό την προεδρία της νέας της προέδρου καθηγή-
τριας του ΕΜΠ και µέλους του ∆.Σ. του ΠΣ∆ΑΤΜ, Χρυσής Πότσιου.
Θέµα της ηµερίδας ήταν “Ensuring the rapid response to change,
ensuring the surveyor of tomorrow” δηλαδή “εξασφαλίζοντας τη γρή-
γορη απάντηση στις αλλαγές, εξασφαλίζοντας τον τοπογράφο του
αύριο”. Έγιναν δεκάδες οµιλίες από διακεκριµένους Έλληνες και κυ-
ρίως ξένους οµιλητές που εκπροσωπούσαν διεθνείς οργανισµούς και
χώρες. 

11.Το ∆.Σ. αποφάσισε να διοργανώσει µαζί µε τους ανά την Ελλάδα Συλ-
λόγους ΑΤΜ, τα περιφερειακά και τοπικά τµήµατα, ανοιχτές Γενικές
Συνελεύσεις προκειµένου να ενηµερωθούν οι συνάδελφοι για τα δρώ-
µενα του συλλόγου αλλά και για να γίνει γόνιµη συζήτηση πάνω στα
τοπικά προβλήµατα. Ήδη την στιγµή που συντάσσεται ο απολογισµός
µέλη του ∆.Σ. έχουν παρευρεθεί σε γενική συνέλευση και κοπή πίτας,
στην Πάτρα, στη Λάρισα, στη Χαλκίδα, στην Κατερίνη και στην Κα-
στοριά, έχουν δε προγραµµατιστεί εκδηλώσεις σε Βόλο, Αγρίνιο, ∆ρά-
µα, Γιάννενα έχοντας και συνέχεια. 

Ο Σύλλογος στηρίζει τους συναδέλφους στο δηµόσιο
τοµέα:
1. Το ∆.Σ. του ΠΣ∆ΑΤΜ παρενέβη προς τον Υπουργό Π.Ε.Κ.Α. για τον

αποκλεισµό των ΑΤΜ από το οργανόγραµµα της Γενικής ∆ιεύθυνσης
Ορυκτών Πρώτων Υλών της Γενικής Γραµµατείας Ενέργειας & Ορυ-
κτών Πρώτων Υλών.

2. Εξέδωσε δελτίο τύπου για την υποστήριξη των συναδέλφων στη
Γ.Γ.∆.Ε. που βρέθηκαν υπό τη δαµόκλειο σπάθη της διαθεσιµότητας.

3. Παρενέβη επιτυχώς προς τον Υπουργό Π.Ε.Κ.Α. για τη διατήρηση της
∆ιεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρµογών στον καινούργιο οργανισµό
του Υπουργείου. 

4. ∆ιασφάλισε τη δυνατότητα στους συναδέλφους ΑΤΜ που εργάζονται
στο ΥΠΕΚΑ να κρίνονται για την ανάληψη σηµαντικών θέσεων ευθύ-
νης.

5. Στήριξε τους συναδέλφους που εργάζονται στο Πολυτεχνείο και βρέ-
θηκαν υπό τον κίνδυνο της διαθεσιµότητας. 

Συµµετοχές και παρεµβάσεις:
1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ: Μαζί µε το ΤΕΕ η ∆ιοίκηση του ΠΣ∆ΑΤΜ βρισκόταν

πρώτη στης επάλξεις για την ανατροπή των κυβερνητικών πολιτικών
για το ασφαλιστικό. Και οι δικές της µάχες δεν περιοριζόταν µόνο στις
συγκεντρώσεις, αλλά επεκτεινόταν και στην ενεργό συµµετοχή δια
εκπροσώπου της στην προσφυγή που εκδικάστηκε το Μάιο στο ΣτΕ.

2. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΥΠΕΚΑ: Ο ΠΣ∆ΑΤΜ συµµετείχε στις επιτροπές για το
Νέο Κτιριοδοµικό Κανονισµό και για το Ν.Ο.Κ.

3. ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 1945: Ο Σύλλογος αποδόµησε δηµόσια και
µε επιστηµονική τεκµηρίωση τη θέση του πρώην Υπουργού Π.Ε.Κ.Α.
κου Λιβιεράτου περί ακαταλληλότητας των αεροφωτογραφιών του
1945 για τη σύνταξη δασικών χαρτών.

4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΕΜ: Η ∆ιοίκηση του ΠΣ∆ΑΤΜ παρενέβη µε επιστολή
της προς τον Υπουργό ΥΠΟΜΕ∆Ι κ. Χρυσοχοΐδη για την αναστολή της
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λειτουργίας της ΓΕΜ.
5. ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ: Συµµετέχει στο

διάλογο που έχει ξεκινήσει για τη σύνταξη νέου νοµοθετικού πλαισίου
για την ανάθεση µελετών, έργων και προµηθειών του δηµοσίου.

6. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΥΝΑ∆ΕΛΦΩΝ ΑΠΟ ΜΕΛΕΤΕΣ: Το ∆.Σ. του
ΠΣ∆ΑΤΜ παρενέβη µε επιστολή του προς τον Περιφερειάρχη Πελο-
ποννήσου κ. Τατούλη, τον ∆ήµαρχο Παλλήνης και τον πρόεδρο του
Οργανισµού Λιµένος Ηγουµενίτσας για τις απαράδεκτες απαιτήσεις
που ζητούνταν σε διαγωνισµούς µελετών και οδηγούσαν σε τεχνητό
αποκλεισµό συναδέλφων.

7. ΑΠΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΟΥ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΕΡΟΦΩΤΟ-
ΓΡΑΦΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ
ΣΥΓΚΛΙΣΗ: Ο Σύλλογος παρενέβη µε επιστολή του προς τον Υπουρ-
γό για να ενηµερωθεί σχετικά µε την αναιτιολόγητη υστέρηση στις
διαδικασίες που οδήγησαν στην απένταξη του έργου από το πρόγραµ-
µα και να καλέσει για τον άµεσο επανασχεδιασµό και την προκήρυξη
του έργου που θα εξυπηρετήσει τόσο τους ΑΤΜ, όσο και τους πολί-
τες.

8. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΚΕΙΜΕΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛ-
ΜΑΤΙΚΗ ΜΑΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ: Ο ΠΣ∆ΑΤΜ συµµετείχε στη 2η

Πρωτοβάθµια Επιτροπή Επίλυσης ∆ασικών Αµφισβητήσεων Αποκεντρ.
∆ιοικ. Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας και ενώπιον του Ειρηνοδίκη εξέ-
θεσε τα επιχειρήµατα και τις αντιρρήσεις που διαφυλάττουν το κύρος
της ειδικότητας µας και των συναδέλφων. 

9. ΝΕΑ ΝΟΜΟΣΧΕ∆ΙΑ: Στο πλαίσιο της συζήτησης στην Βουλή, του
σχεδίου νόµου του ΥΠΕΚΑ “πράξεις εισφοράς σε γη
και χρήµα - απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις” ο
ΠΣ∆ΑΤΜ ανταποκρίθηκε στο αίτηµα της διαρκούς
επιτροπής παραγωγής και εµπορίου, για κατάθεση
απόψεων, αποστέλλοντας επιστολή µε θέσεις, διορ-
θώσεις και τροποποιήσεις. 

Αναδιοργάνωση ΠΣ∆ΑΤΜ – Θεσµοθετη-
µένη πανελλαδική έκφραση – Συλλει-
τουργία & Συνευθύνη µελών (Τροποποίη-
ση καταστατικού):
-∆ελτίο Συλλόγου:
Το ∆.Σ. προχώρησε λίγο πριν από την έλευση του 2015
σε αναδιάρθρωση της επιτροπής ∆ελτίου µε νέο πλέον
υπεύθυνο αυτής, τον συν. Γιάννη Γιαννίρη, προκειµέ-
νου να επιτευχθεί ξανά η περιοδικότητα του δελτίου
αλλά και να εµπλουτισθεί η ύλη µε επιπλέον επιστηµο-
νικά και επαγγελµατικά κείµενα.  
- Οικονοµικά:
Προκειµένου να µπορέσει ο ΠΣ∆ΑΤΜ να αποκτήσει οι-
κονοµική αυτοτέλεια λόγω της δυσχερούς οικονοµικής
κατάστασης που έχει περιέλθει, το ∆.Σ. αποφάσισε να
έρθει σε επαφή µε όλους τους κλαδικούς συλλόγους
και µε από κοινού επιστολή να ζητηθεί από την ∆ιοικού-
σα Επιτροπή του ΤΕΕ να θεσµοθετηθεί συγκεκριµένο
ποσοστό επί των εισφορών υπέρ ΤΕΕ, να κατευθύνεται
στους αντίστοιχους κλαδικούς συλλόγους. Επίσης το
∆.Σ. αποφάσισε να απευθυνθεί, µέσω του ∆ελτίου, στο
σύνολο των συναδέλφων προκειµένου να καταβληθεί η
ετήσια συνδροµή του 2015. 
-Τροποποίηση Καταστατικού:  
Στο πλαίσιο των αποφάσεων που ελήφθησαν κατά τις
διεργασίες της 9ης Πανελλήνιας Συνδιάσκεψης, που
πραγµατοποιήθηκε στη Χαλκίδα στις 29/06/2014, ήταν
και η απόφαση για αυστηρό χρονοδιάγραµµα διαδικα-
σιών τροποποίησης του καταστατικού του ΠΣ∆ΑΤΜ. 
Το χρονοδιάγραµµα που εγκρίθηκε µε αυξηµένη πλειο-
ψηφία και το οποίο εφαρµόζεται µε µικρές τροποποιή-
σεις είναι το εξής: 
• Μέχρι 30 Σεπτεµβρίου 2014 συγκέντρωση προτάσεων

από ∆.Σ. Τµηµάτων/Συλλόγων, παρατάξεων & αυτό-
νοµων συναδέλφων. (δόθηκε παράταση υποβολής
µέχρι 30 Οκτωβρίου 2014 µε απόφαση του ∆.Σ. του
ΠΣ∆ΑΤΜ). 

• Μέχρι τέλος Φεβρουαρίου 2015 το ∆.Σ. του ΠΣ∆ΑΤΜ

θα προχωρήσει σε διαβούλευση µε όλους όσους στείλουν προτάσεις και
θα δηµοσιοποιήσει την τελική «συνθετική πρόταση».    

• Η τελική «συνθετική πρόταση» θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο για ένα µή-
να (µέχρι τέλος Ιανουαρίου).  

• Θα συγκεντρωθούν τα σχόλια/παρατηρήσεις, θα ενσωµατωθούν στο
τελικό κείµενο και θα προκηρυχτεί περί τα τέλη Μαρτίου Καταστατική
συνέλευση ταυτόχρονα µε απολογιστική Γενική Συνέλευση και Πανελ-
λαδική Συνδιάσκεψη στην Αθήνα (έδρα του ΠΣ∆ΑΤΜ).

Το πιο πάνω χρονοδιάγραµµα εγκρίθηκε οµόφωνα κατά την 20η Τακτική
Συνεδρίαση του ∆.Σ. στις 04.07.2014.
Όλες οι προτάσεις που κατατέθηκαν βρίσκονται αναρτηµένες στον διαδι-
κτυακό χώρου του ΠΣ∆ΑΤΜ (www.psdatm.gr) και ήδη τριµελής επιτροπή
έχει αναλάβει να συνθέσει τις προτάσεις προκειµένου το ∆.Σ. να προτεί-
νει είτε οµόφωνα είτε µε µεγάλη πλειοψηφία σχέδιο τροποποίησης κατα-
στατικού στην προγραµµατιζόµενη καταστατική συνέλευση.    

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι 

Το προσεχές διάστηµα κρίνονται πολλά και σε πολλά µέτωπα (επαγγελ-
µατικά δικαιώµατα, κτηµατολόγιο, νέες δραστηριότητες, ασφαλιστικές ει-
σφορές κ.α.) και η παρούσα διοίκηση θα κληθεί, µπαίνοντας στην τελική
ευθεία της θητείας της να τα αντιµετωπίσει µε γνώµονα το συµφέρον
του κλάδου και των 6500 συναδέλφων.  
Και αυτή τη µάχη πρέπει και θα τη δώσουµε όλοι µαζί όπως κάνουµε τα
τελευταία χρόνια, όλοι µαζί δυναµώνουµε ακόµη περισσότερο τη φωνή
και την παρεµβατική ισχύ του κλαδικού µας φορέα.   
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Σε λίγους µήνες φτάνουµε αισίως στη συµπλήρωση δύο ετών από την
ανάδειξη της σηµερινής διοίκησης του ΠΣ∆ΑΤΜ.
Παραδοσιακά λοιπόν, στη γενική συνέλευση που προηγείται των εκλογών
ξεκινάει απ’ το σύνολο των Παρατάξεων η “κολοκυθιά” της ηµεροµηνίας
των εκλογών.
Κάθε εκπρόσωπος, είτε είναι ενεργός στα διοικητικά δρώµενα κατά τη
διάρκεια της διετίας, είτε όχι, έρχεται και τοποθετείται σχετικά µε το θέµα
αυτό, αναγιγνώσκοντας το καταστατικό κατά το δοκούν.
Αυτά βέβαια είναι “απόνερα” της εµµονής για τη µη προσαρµογή του κα-
ταστατικού του ΠΣ∆ΑΤΜ στις σηµερινές ανάγκες κλαδικής δραστηριοποί-
ησης, που οδηγεί το Σύλλογο σε προσαρµογή των σηµερινών δεδοµένων
µ’ αυτά του έτους 1984, τότε δηλαδή που έγινε η τελευταία τροποποίηση
του καταστατικού.
Κάνοντας λοιπόν µια αναδροµή στις συνθήκες του τότε, µπορεί κανείς να
παρατηρήσει τα εξής:
1. Το 1984 ο αριθµός των ∆ιπλωµατούχων ΑΤΜ ήταν κατά πολύ υπο-

πολλαπλάσιος του σηµερινού.
2. Το 1984 ο αριθµός των Περιφερειακών ∆οµών του ΠΣ∆ΑΤΜ ήταν µε-

τρηµένος στα δάκτυλα του ενός χεριού, σε σχέση µε τις 28 σηµερινές
δοµές που καλύπτουν ένα εύρος 40 Νοµών της Χώρας.

3. Το 1984, βάσει καταστατικού, ήταν απειροελάχιστα τα εκλογικά τµή-
µατα στα οποία οι συνάδελφοι µπορούσαν να ασκήσουν το εκλογικό
τους δικαίωµα, έναντι των κατ’ ελάχιστο 43 τµηµάτων που θα υπάρ-
ξουν στην επικείµενη εκλογική διαδικασία.

Ως αποτέλεσµα λοιπόν αυτών των τριών παραµέτρων, το 1984 ο αριθ-
µός των συναδέλφων που συµµετείχαν στην εκλογική διαδικα-
σία ήταν τέτοιος που καθιστούσε ρεαλιστική την προσέγγιση για
διεξαγωγή εκλογών ταυτόχρονα µε την απολογιστική γενική συ-
νέλευση και εξ αυτού του λόγου, η εκλογή της Κεντρικής Εφο-
ρευτικής Επιτροπής λίγα λεπτά πριν την έναρξη της εκλογικής
διαδικασίας, δεν προκαλούσε ιδιαίτερο πρόβληµα. Τότε, όλα γινό-
ταν σε ένα πλαίσιο “οικογενειακό”, εµείς κι εµείς.
Τα χρόνια πέρασαν, ο αριθµός των συναδέλφων που συµµετέ-
χουν στην εκλογική διαδικασία διαρκώς αυξάνεται, πλέον στον
ΠΣ∆ΑΤΜ ψηφίζουν περίπου 2000 συνάδελφοι και υπάρχει προσδο-
κία, ένεκα της δουλειάς που κάνει ο Σύλλογος και της ανάγκης για συλλο-
γική δράση, για συµµετοχή ακόµα περισσοτέρων. 
Η θετική αυτή εξέλιξη οδήγησε εδώ και πολλά χρόνια τις ∆ιοική-
σεις του Συλλόγου στην αναζήτηση λύσεων που δεν θα επηρέα-
ζαν το πνεύµα του ισχύοντος καταστατικού, αλλά και δε θα λει-
τουργούσαν ανασχετικά στη µαζικοποίηση του κλαδικού φορέα,
ούτε στη λειτουργία του ∆.Σ. εν µέσω προεκλογικής περιόδου ή
περισσότερο στο διάστηµα από την ηµέρα διεξαγωγής των εκλο-
γών µέχρι την έκδοση των αποτελεσµάτων και τη συγκρότηση
της νέας ∆ιοίκησης.
Κάπως έτσι, “εφευρέθηκαν” οι συνεχιζόµενες συνελεύσεις, κάπως έτσι
οδηγηθήκαµε στην άτυπη συγκρότηση της Κ.ΕΦ.Ε. µε σύνθεση αποτε-
λούµενη από το σύνολο των παρατάξεων που συµµετείχαν στις εκλογές
και κάπως έτσι έβγαιναν οι ανακοινώσεις διεξαγωγής των εκλογών µέσω
του site και του δελτίου πολύ νωρίτερα από την ολοκλήρωση της “συνε-
χιζόµενης” εκλογοαπολογιστικής γενικής συνέλευσης, η οποία τυπικά
πλέον, µεταξύ συγγενών και φίλων, επικύρωνε τις αποφάσεις που ήδη
υλοποιούνταν.
Όλα αυτά συµβαίνουν χρόνια, συµβαίνουν εδώ και πάρα πολλές
διετίες και οφείλονται αποκλειστικά και µόνο στην αδυναµία ή
αδιαφορία του σώµατος για εκσυγχρονισµό του καταστατικού
του ΠΣ∆ΑΤΜ.
Όσο λοιπόν πορευόµαστε έτσι, η εκάστοτε ∆ιοίκηση του ΠΣ∆ΑΤΜ. έχει
ως ελάχιστο καθήκον: 
1. Τη διαφύλαξη της δηµοκρατικότητας της διαδικασίας και της συµµε-

τοχικότητας, µέσω παροχής δυνατότητας - διευκόλυνσης στο σύνολο
των συναδέλφων τακτικών και οµότιµων µελών του ΤΕΕ να συµµετέ-

χουν.
2. Τη διαφύλαξη ότι, παρότι κατά κοινή οµολογία η διετία είναι µικρό

διάστηµα για την παραγωγή έργου από ένα ∆.Σ., οι εκλογές θα γίνο-
νται στον προβλεπόµενο από το καταστατικό χρόνο. Αξίζει να ση-
µειωθεί πως ο ΠΣ∆ΑΤΜ είναι ο µόνος σύλλογος µηχανικών,
απ’ όλους όσους έχουν διετή θητεία, που τηρεί απαρέγκλιτα
τους χρόνους τέλεσης των εκλογών.

3. Την απρόσκοπτη λειτουργία του Συλλόγου και τη διατήρηση του πα-
ρεµβατικού του ρόλου καθ’ όλο το διάστηµα µετάβασης στην επόµε-
νη ∆ιοίκηση.

4. Την οµαλή µετάβαση στη νέα ∆ιοίκηση, έτσι ώστε να µην υπάρχουν
εκκρεµότητες που θα µπορούσαν να δηµιουργήσουν “πονοκεφάλους”
στην αρχή της θητείας ενός νέου ∆.Σ.

Όπως λοιπόν συνέβη και στο παρελθόν, έτσι και σήµερα η πα-
ρούσα ∆ιοίκηση, µέσα από τις αποφάσεις και τη λειτουργία της,
συνδράµει ώστε, να πληρούνται όλες οι ικανές και αναγκαίες
συνθήκες, που θα διασφαλίσουν τη συνέχεια της ∆ιοίκησης και
θα συµβάλουν στην τέλεση µιας άρτιας, µαζικής εκλογικής διαδι-
κασίας.
Γι’ αυτό το λόγο δεν υπήρξε ως θέµα στη Γενική Συνέλευση της
14ης Φεβρουαρίου 2015 η οργάνωση της εκλογικής διαδικασίας
και η εκλογή της Κ.ΕΦ.Ε. 
Γιατί, απέχοντας αρκετό διάστηµα από το χρόνο ολοκλήρωσης της διε-
τούς θητείας του ∆.Σ., κρίθηκε, από το σύνολο των µελών του ∆.Σ. που
συµµετείχαν στη συνεδρίαση που αποφάσισε το χρόνο διεξαγωγής της
συνέλευσης, ότι ήταν πρώιµο και η ∆ιοίκηση και οι συµµετέχουσες Παρα-
τάξεις ήταν ανέτοιµες ως προς την προετοιµασία των εκλογών για να το
θέσουν σ’ αυτή τη συνέλευση. 
Γι’ αυτό το λόγο κανείς δεν έθεσε αίτηµα, παρότι µπορούσε βά-
σει του άρθρου 16 του καταστατικού, για εισαγωγή του θέµατος
αυτού στη διενεργηθείσα γενική συνέλευση, ούτε καν ετέθη
στην αρχή της διαδικασίας όπως προβλέπει ο εσωτερικός κανο-
νισµός της Γ.Σ., ως οφείλουν να γνωρίζουν όσοι επικαλούνται
τον τύπο και ξεχνούν την ουσία. 
Γι’ αυτό, προκρίθηκε η λύση της διενέργειας νέας συνέλευσης,
πλησίον του χρόνου που θα διεξαχθεί η εκλογική διαδικασία.
Κάπως έτσι φτάσαµε στη συνεδρίαση της 27/02/2015, κατά την
οποία το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΠΣ∆ΑΤΜ, παρουσία 10 µελών
του ∆.Σ. που εκπροσωπούσαν το σύνολο των Παρατάξεων που
έχουν εκλεγµένους εκπροσώπους στη ∆ιοίκηση του Συλλόγου,
ασχολήθηκε µε τον καθορισµό της ηµεροµηνίας διεξαγωγής των αρχαιρε-
σιών του ΠΣ∆ΑΤΜ, καθώς και των ∆ιοικήσεων των Τοπικών και Περιφε-
ρειακών Τµηµάτων ΑΤΜ.
Κατόπιν συζήτησης και εξέτασης διαφόρων ηµεροµηνιών που προτάθη-
καν (από 29 Μαρτίου, τέλη Απριλίου, τέλη Μαΐου έως και τέλη Σεπτεµ-
βρίου), τα µέλη της ∆ιοίκησης του ΠΣ∆ΑΤΜ λαµβάνοντας υπόψη:
1. Ότι οι αρχαιρεσίες το 2013 είχαν διεξαχθεί στις 26 Μαΐου και το ∆.Σ.

συγκροτήθηκε σε σώµα στις 28 Ιουνίου, συνεπώς δεν τίθεται ουσια-
στικό θέµα υπέρβασής της διετούς του θητείας.

2. Ότι αυτή την περίοδο, µε µεγάλα κρίσιµα θέµατα ανοικτά,
όπως αυτά των επαγγελµατικών δικαιωµάτων, της συνέχισης του κτη-
µατολογίου, του νόµου για την ανάθεση δηµοσίων έργων και µελε-
τών, του ΜΗ.Κ.Ι.Ε., της ταυτότητας κτιρίου και πολλών άλλων, είναι
σηµαντικό η ∆ιοίκηση του ΠΣ∆ΑΤΜ και όλοι όσοι ασχολούνται
µε τα κλαδικά δρώµενα να είναι εστιασµένοι στο πώς θα µπο-
ρέσουν να επιτύχουν την υιοθέτηση από τη νέα Κυβέρνηση
των θέσεων του κλάδου, όπως αυτές έχουν προκύψει στις πανελ-
λαδικές συνδιασκέψεις σε Πάτρα και Χαλκίδα, καθώς και στο συνέδριο
του Σεπτεµβρίου στη Θεσσαλονίκη.

3. Ότι ο Σύλλογος βρίσκεται σήµερα σε εξαιρετικά δεινή οικονο-
µική κατάσταση, αφού δυσκολεύεται ακόµα και να καλύψει τα
τρέχοντα ανελαστικά του έξοδα, όπως τους λογαριασµούς των δι-
κτύων Ο.Κ.Ω., το Φ.Μ.Υ., το Ι.Κ.Α., καθώς και το µισθό της υπαλλή-
λου, πολλώ δε µάλλον να καλύψει το µεγάλο προκαταβολικό
κόστος διεξαγωγής των εκλογών χωρίς να υπάρχει εισροή
των χρηµάτων που η ∆ιοίκηση του ΤΕΕ έχει υποσχεθεί να κα-
ταβάλει, εντός του πρώτου εξαµήνου του 2015, στους κλαδι-
κούς συλλόγους για να καταστεί δυνατή η έστω και βραχυπρόθεσµη
επιβίωσή τους. °È· ÙÔ ı¤Ì· ·˘Ùfi Ì¿ÏÈÛÙ· ˘‹ÚÍÂ ÂÈÛ‹ÁËÛË ÙÔ˘ ¶ÚÔ-
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ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ·fi ÙÈ˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘ÛÂ˜ ÛÙÈ˜
ÂÎÏÔÁ¤˜ ¶·Ú·Ù¿ÍÂÈ˜, ÒÛÙÂ Ó· ‰ÈÂ˘ÎÔÏ˘ÓıÂ› Ë
Ù¤ÏÂÛË ÙË˜ ‰È·‰ÈÎ·Û›·˜, ¯ˆÚ›˜ fiÌˆ˜ Ó· ‚ÚÂÈ
ÚfiÛÊÔÚÔ ¤‰·ÊÔ˜. 

4. Ότι σήµερα πλέον διαφαίνεται, µετά από συνά-
ντηση του Προέδρου του ΠΣ∆ΑΤΜ µε τον εκτε-
λών χρέη Προέδρου στο ΤΕΕ συν. Θοδωρή Σε-
ραφίδη, fiˆ˜ ¿ÏÏˆÛÙÂ ÂÈ‚Â‚·ÈÒıËÎÂ ·fi
ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ô˘ ¤Ï·‚Â Ë ¢ÈÔÈÎÔ‡Û· ∂ÈÙÚÔ-
‹ ÙÔ˘ ∆∂∂ ÛÙÈ˜ 03/03/2015, ότι υπάρχει δυ-
νατότητα µετεγκατάστασης του Συλλόγου
σε χώρο του ΤΕΕ, οπότε θα πρέπει να γί-
νουν άµεσα όλες εκείνες οι απαιτούµενες
ενέργειες για να µη χαθεί η ευκαιρία και να
γλιτώσει ο Σύλλογος από ένα σηµαντικό µηνιαίο
έξοδο, καθώς και µε ότι αυτό επιπλέον συνεπά-
γεται (κοινόχρηστα, λογαριασµούς, κ.α.).

ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ ΟΜΟΦΩΝΩΣ ΝΑ ΠΡΟΚΡΙΝΟΥΝ
ΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 1η ΙΟΥΛΙΟΥ
2015
Το ∆.Σ. του ΠΣ∆ΑΤΜ, τηρώντας τις διαδικασίες
που ακολουθούνται σε κάθε εκλογές, θα καλέσει
το προσεχές διάστηµα σε ανοικτή του συνεδρίαση,
που θα γνωστοποιηθεί µέσω του διαδικτυακού του
τόπου και της emailing list, όλους τους εκπροσώ-
πους των παρατάξεων που συµµετείχαν στις αρχαι-
ρεσίες του 2013, καθώς και όσους άλλους εκπρο-
σωπούν πιθανές νέες παρατάξεις ή επιθυµούν να
συµµετέχουν ως αυτόνοµες υποψηφιότητες, ώστε
από κοινού να συγκροτηθεί επιτροπή προε-
τοιµασίας των εκλογών, ούτως ώστε να µην πα-
ρατηρηθούν φαινόµενα προχειρότητας του παρελ-
θόντος.
Η διαπαραταξιακή αυτή επιτροπή θα υποβοηθήσει
το έργο της γραµµατέως του Συλλόγου για όλα τα
διαδικαστικά θέµατα που αφορούν στην εκλογική
διαδικασία (ανακοινώσεις, επαφή µε Τµήµατα και
Συλλόγους για το πού θα διεξαχθούν εκλογές στην
περιοχή ευθύνης τους και για την έγκαιρη εύρεση
των κατά τόπους εφορευτικών, εκλογικό υλικό,
κ.α.), έτσι ώστε να µην παρακωλύεται το έργο του
Συλλόγου και η ∆ιοίκησή του να συνεχίσει απερί-
σπαστη την άσκηση των καθηκόντων της.
Την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδι-
κασίας θα την έχει η Κεντρική Εφορευτική
Επιτροπή η οποία θα προκύψει από τη Γενική
Συνέλευση που θα πραγµατοποιηθεί σε χρό-
νο προ της ηµέρας των εκλογών για να επικυ-
ρώσει και τυπικά, όπως γίνεται σε κάθε αρχαιρεσία,
το πρόγραµµα διεξαγωγής της εκλογικής διαδικα-
σίας, τη συνδροµή των µελών, καθώς και την απα-
λοιφή των οικονοµικών βαρών για τους συναδέλ-
φους που χρωστάνε παρελθόντα έτη, τις εφορευ-
τικές επιτροπές που υπόκεινται στην ευθύνη της
∆ιοίκησης του ΠΣ∆ΑΤΜ και τα εκλογικά τµήµατα
των νοµών οι οποίοι δεν υπάγονται σε κάποιο Πε-
ριφερειακό - Τοπικό Τµήµα ή Σύλλογο ΑΤΜ, κ.α.
Υπενθυµίζεται ότι την ευθύνη διεξαγωγής των
εκλογών, και ως εκ τούτου της στελέχωσης και
επικύρωσης των εφορευτικών επιτροπών στους
νοµούς ευθύνης των Περιφερειακών – Τοπικών
Τµηµάτων και Συλλόγων ΑΤΜ την έχουν οι κατά
τόπους ∆ιοικήσεις τους, οι οποίες υποχρεούνται να
γνωστοποιήσουν εγκαίρως τους χώρους διεξαγω-
γής και τα µέλη των εφορευτικών στην Κ.ΕΦ.Ε.

KA§E™MA °IA E¶I™THMONIKA AP£PA

Η Επιτροπή ∆ελτίου του ΠΣ∆ΑΤΜ έχει αποφασίσει, στο πλαίσιο της έκδοσης
του δελτίου, τη δηµοσίευση άρθρων επιστηµονικού ενδιαφέροντος µε θέµατα
που άπτονται του ευρέως φάσµατος γνωστικού αντικειµένου του ΑΤΜ. 
Για το λόγο αυτό, όποιος εκ των συναδέλφων έχει τη δυνατότητα και επιθυ-
µεί, παρακαλείται να αποστείλει το άρθρο του στην ηλεκτρονική διεύθυνση
του Συλλόγου, µε την επιπλέον παράκληση το άρθρο αυτό, να καταλαµβάνει
λογικό αριθµό σελίδων (έως 6 σελίδες A4, µε γράµµατα 12 στιγµών). 
Kαλό είναι το αρχείο να είναι σε µορφή .doc και οι εικόνες που το συνοδεύουν
να είναι σε µορφή .jpg και να αποστέλλονται και χωριστά.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΕΛΤΙΟΥ TOY ΠΣ∆ΑΤΜ

N¤· Û‡ÓıÂÛË ¢.™.
Μετά και την εκλογή, κατά τη συνεδρίαση του ∆.Σ. της 27ης Φεβρουαρίου 2015, στη θέση
του Αντιπροέδρου του ΠΣ∆ΑΤΜ του συναδέλφου Γιάννη Πολυµενίδη, η σύνθεση της ∆ιοίκη-
σης του Συλλόγου έχει ως εξής:

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΧΙΚΑΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΥΜΕΝΙ∆ΗΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥΡΛΑΚΗΣ
ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΤΖΗΛΙΑ∆ΗΣ
ΤΑΜΙΑΣ : ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆Η
ΜΕΛΗ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΟΥΝΑΡΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΙΟ∆ΡΟΜΙΤΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΚΑΚΑΡ∆ΑΚΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΛΑΣ
ΧΡΥΣΗ ΠΟΤΣΙΟΥ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΕΜΟΥΝ∆ΟΣ

™∏ª∞¡∆π∫∏ Y¶∂¡£Àªπ™∏
Η ετήσια συνδροµή, την οποία ο ΠΣ∆ΑΤΜ έχει διατηρήσει σε χαµηλά ποσά αναλογιζόµενος
και τη δύσκολη οικονοµική συγκυρία, είναι ζωτικής σηµασίας για τη λειτουργία του.

Ήδη από το προηγούµενο τεύχος του δελτίου του ΠΣ∆ΑΤΜ υπήρξε υπενθύµιση για την πλη-
ρωµή της συνδροµής του έτους 2015. 

∆υστυχώς έως σήµερα ανταποκρίθηκαν µόνο περί τους 40 συναδέλφους. 

Όσοι συνάδελφοι επιθυµούν να εξοφλήσουν τη συνδροµή τους µέσω τραπέζης, µπορούν να
καταθέσουν στον ακόλουθο λογαριασµό του ΠΣ∆ΑΤΜ, στην τράπεζα Πειραιώς:
GR2101720800005080071615938

¢˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·ÔÛÙÔÏ‹˜ 
ÙÔ˘ ¢ÂÏÙ›Ô˘ ∞∆ª ÛÂ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ‹ ÌÔÚÊ‹

∞  ¡  ∞  ∫  √  π   ¡  ø  ™  ∏ 

Το δελτίο του ΠΣ∆ΑΤΜ 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 µορ-

φή και όχι έντυπο, παρακαλείται να ενηµερώσει την Επιτροπή ∆ελτίου 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 ∆ΕΛΤΙΟΥ TOY ΠΣ∆ΑΤΜ
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Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο σεβόµενο τις αρχές του και ανταποκρινόµενο
στις προσκλήσεις των περιφερειακών, τοπικών τµηµάτων και συλλόγων
ΑΤΜ ανά την επικράτεια, συµµετείχε µε εκπροσώπους του σε όλες τις εκ-
δηλώσεις που έχουν πραγµατοποιηθεί µέχρι τέλος Φεβρουαρίου είτε αυ-
τές αφορούσαν ανοιχτές Γενικές Συνελεύσεις είτε κοπή πίτας. Οι εκδηλώ-
σεις αυτές ενισχύουν τη συλλογική του δράση µιας και η συµµετοχή σε
αυτές ήταν ενθαρρυντική.

Ειδικότερα πραγµατοποιήθηκαν εκδηλώσεις στα παρακάτω τµήµατα:
• Περιφερειακό Τµήµα ∆υτικής Ελλάδας: Πάτρα 28/01/2015
• Περιφερειακό Τµήµα Κεντρικής & ∆υτικής Θεσσαλίας: Λάρισα

03/02/2015
• Σύλλογος Ν. Εύβοιας: Χαλκίδα 06/02/2015
• Τοπικό τµήµα Πιερίας: Κατερίνη 07/02/2015
• Τοπικό Τµήµα Καστοριάς: Καστοριά 07/02/2015
• Τοπικό τµήµα Τρικάλων: Τρίκαλα 11/02/2015
• Τοπικό τµήµα Μαγνησίας: Βόλος 18/02/2015

Τα θέµατα συζήτησης που τέθηκαν ήταν:
1. Επαγγελµατικές δραστηριότητες. ∆ιασφάλιση επαγγελµατικού αντικει-

µένου ΑΤΜ – ∆ηµιουργία επαγγελµατικών προοπτικών & ευκαιριών

στο νέο πλαίσιο άσκησης του επαγγέλµατος, όπως αυτό διαµορφώνε-
ται σήµερα σε θεσµικό και επιστηµονικό / τεχνολογικό επίπεδο – Προ-
βολή του ρόλου των ΑΤΜ στις τοπικές κοινωνίες.

2. Εθνικό Κτηµατολόγιο. ∆ιαµόρφωση συνθηκών απρόσκοπτης συµµε-
τοχής των συναδέλφων στη σύνταξη και στη λειτουργία του - Θεσµι-
κή θωράκιση του ρόλου του ΑΤΜ στην επόµενη µέρα.

3. Ενίσχυση του ρόλου του ΑΤΜ στα οργανογράµµατα των υπηρεσιών
στο ∆ηµόσιο και ευρύτερο ∆ηµόσιο Τοµέα, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση
και την αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση.

4. Τροποποίηση καταστατικού. Θεσµοθέτηση συλλογικής έκφρασης και
πανελλαδικής λειτουργίας του ΠΣ∆ΑΤΜ σύµφωνα µε τις ανάγκες και
τα αιτήµατα των ανά την Ελλάδα συναδέλφων.

5. ∆ιάφορα τοπικά ζητήµατα.

Έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για επερχόµενες ανοιχτές Γενικές Συνελεύ-
σεις µε παρουσία µελών του ∆.Σ. του ΠΣ∆ΑΤΜ το Περιφερειακό Τµήµα
Ηπείρου, το Περιφερειακό Τµήµα Ανατ. Στερεάς Ελλάδας, το τοπικό τµή-
µα Ξάνθης, το τοπικό τµήµα Έβρου, το τοπικό τµήµα Μεσσηνίας, ο Σύλ-
λογος Καβάλας, ο Σύλλογος ∆ράµας. Αναµένονται να οριστούν οι τελικές
ηµεροµηνίες προκειµένου να προγραµµατιστούν οι εκδηλώσεις.

Στο τοπικό τµήµα 
Πιερίας το φλουρί
κέρδισε η ταµίας 

του ΠΣ∆ΑΤΜ 
κα Κωνσταντινίδη 

Μαρία. 
Εδώ µε τον πρόεδρο

του τµήµατος 
κο Βασίλειο Ταβαντζή

Από τη Γενική 
Συνέλευση 

στο Τοπικό τµήµα
Μαγνησίας 

Βόλος 18/02/2015

Από τη Γενική Συνέλευση
στο Τοπικό Τµήµα 

Καστοριάς
Καστοριά 07/02/2015

Από τη Γενική Συνέλευση
και την κοπή πίτας στο
Τοπικό τµήµα Πιερίας
Κατερίνη 07/02/2015

Από την κοπή πίτας του
Σύλλογου Ν. Εύβοιας
Χαλκίδα 06/02/2015

Από τη Γενική Συνέλευση
στο Περιφερειακό Τµήµα
Κεντρικής & ∆υτικής 
Θεσσαλίας 
Λάρισα 03/02/2015

Από τη Γενική Συνέλευση
στο Περιφερειακό Τµήµα
∆υτικής Ελλάδας 
Πάτρα 28/01/2015

∞ÓÔÈÎÙ¤˜ °ÂÓÈÎ¤˜ ™˘ÓÂÏÂ‡ÛÂÈ˜ Î·È ∫Ô¤˜ ›Ù·˜
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Αθήνα, 25.02.15  
ΠΡΟΣ: Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Αρ. Πρωτ.: 036

Περιβάλλοντος & Ενέργειας 
κo Παναγιώτη Λαφαζάνη 

ÀÔ‚ÔÏ‹ ·ÈÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÁÈ· Û˘Ó¿ÓÙËÛË
Αξιότιµε Κύριε Υπουργέ,
Μετά και την επίσηµη ανάθεση των καθηκόντων σας, η ∆ιοίκηση του Πα-
νελληνίου Συλλόγου ∆ιπλωµατούχων Αγρονόµων & Τοπογράφων Μηχανι-
κών θα ήθελε να σας συγχαρεί, να σας εκφράσει τις ευχές της για επιτυχία
στο έργο σας και να σας γνωστοποιήσει ότι προτίθεται να σας συνδράµει
σε κάθε θέµα που άπτεται του επαγγελµατικού και επιστηµονικού αντικει-
µένου της ειδικότητάς µας.

Τα προηγούµενα χρόνια, ο πολιτικός σας φορέας, ως Αξιωµατική Αντιπολί-
τευση, είχε προκαλέσει πολλές φορές συναντήσεις µε επιστηµονικούς φο-
ρείς, ανάλογα µε το περιεχόµενο των νοµοσχεδίων που συζητούντο στο
Ελληνικό Κοινοβούλιο. 
Μέσα από τη διαβούλευση αυτή, ο Πανελλήνιος Σύλλογος ∆ιπλωµατούχων
Αγρονόµων & Τοπογράφων Μηχανικών είχε τη δυνατότητα να κάνει κοι-
νωνούς των προβληµάτων, των θέσεων, αλλά και των λύσεων που προ-
τείνονται επί των βασικών θεµάτων που απασχολούν τον κλάδο των
Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών, όλα τα µέλη σας που στελεχώνουν
τους αντίστοιχους τοµείς πολιτικής. 
Επί των προτάσεών µας, συναντήσαµε θετική αποδοχή, η οποία και µε-
τουσιώθηκε σε υιοθέτηση αρκετών εκ των θέσεών µας και υποστήριξή
τους σε συνεδριάσεις των αντίστοιχων επιτροπών & της ολοµέλειας του
κοινοβουλίου.  
Επ’ αυτών των θεµάτων, αλλά και επί άλλων που αφορούν την τρέχουσα
επικαιρότητα, αιτούµαστε συναντήσεως, ώστε να µπορέσουµε δια ζώσης
να σας ενηµερώσουµε για το πώς ο κλάδος των Αγρονόµων Τοπογράφων
Μηχανικών, δια µέσου των προτάσεων του συλλογικού του φορέα που εκ-
προσωπεί τους 6070 ∆ιπλωµατούχους Μηχανικούς 5ετους φοιτήσεως σε
Ελληνικές & αλλοδαπές πολυτεχνικές σχολές – µέλη του ΤΕΕ, δύναται να
συµβάλει στην παραγωγική ανασυγκρότηση της Χώρας, καθώς και για να
τοποθετηθούµε συγκεκριµένα επί των θεµάτων που άπτονται του επαγ-

γελµατικού και επιστηµονικού µας ενδιαφέροντος και αναφέρθηκαν στις
πρόσφατες προγραµµατικές δηλώσεις της κυβέρνησης.
Στη συνάντηση αυτή θα προσέλθουµε µε «προίκα» τα πορίσµατα του 4ου

Πανελλήνιου Συνεδρίου ΑΤΜ που διεξήχθη το τριήµερο 26-28 Σεπτεµβρί-
ου 2014 στη Θεσσαλονίκη και είχε ως θέµα «Ο ρόλος του Αγρονόµου Το-
πογράφου Μηχανικού στην ανασυγκρότηση της Χώρας».    
Κωδικοποιηµένα τα κυρίαρχα θέµατα που απασχολούν τον κλάδο των
ΑΤΜ και άπτονται των αρµοδιοτήτων σας είναι:
Το Εθνικό Κτηµατολόγιο
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος ∆ιπλωµατούχων Αγρονόµων & Τοπογράφων Μη-
χανικών πιστεύει και αγωνίζεται για ένα Εθνικό Κτηµατολόγιο δηµόσιο, τε-
χνικά άρτιο, µε γρήγορους ρυθµούς εκπόνησης και ολοκλήρωσης, που θα
απευθύνεται στο σύνολο του παραγωγικού δυναµικού, µε το λιγότερο δυ-
νατό οικονοµικό κόστος για τους πολίτες κατά την εκπόνηση και λειτουρ-
γία του, που θα διασφαλίζει τη δηµόσια και ιδιωτική περιουσία, θα αποκα-
λύπτει κάθε είδους αυθαιρεσία, θα συµβάλλει στην αναπτυξιακή προοπτι-
κή της Χώρας και θα συνδράµει στην προσπάθεια ενίσχυσης της εύρυθµης
δηµοσιονοµικής λειτουργίας του κράτους. 
Σήµερα βρίσκεται τόσο κυριολεκτικά, όσο και µεταφορικά στον αέρα το
πρόγραµµα σύνταξης του κτηµατολογίου, αφού όπως κι εσείς διαπιστώσα-
τε υπάρχει θέµα µε τη χρηµατοδότηση του έργου, αλλά και κωλυσιεργία
µε την εξέλιξη των διαγωνιστικών διαδικασιών ακόµα και για µελέτες που
υπάρχουν τα χρηµατοδοτικά κεφάλαια για την εκπόνησή τους.
Παράλληλα, είναι εξαιρετικά κρίσιµο να υπάρξει εστίαση στα θέµατα λει-
τουργούντος κτηµατολογίου, ώστε οι πολίτες να πάψουν να υφίστανται
ταλαιπωρία στις συναλλαγές τους που ισοδυναµεί µε χρονικές καθυστερή-
σεις και επιπλέον δαπάνες.  
Τα επαγγελµατικά δικαιώµατα σύνταξης µελετών έργου 
µηχανικού 
Πάγια θέση του Συλλόγου µας είναι η διακριτότητα των ρόλων µεταξύ των
επιστηµονικών ειδικοτήτων, µέσα από την ανάλυση του σκοπού ίδρυσης
της εκάστοτε πολυτεχνικής σχολής και του γνωστικού αντικειµένου που
απορρέει από τα προγράµµατα σπουδών της, και η διαµόρφωση διεπιστη-
µονικών συνεργασιών που θα προσδίδουν υπεραξία στο κράτος και το κοι-
νωνικό σύνολο. 
Το προηγούµενο διάστηµα η ∆ιοίκηση του ΠΣ∆ΑΤΜ εκλήθη και τοποθετή-
θηκε δια του Προέδρου της συν. Γιάννη Μαχίκα στην επιτροπή που είχε
ορίσει ο προκάτοχός σας µε βάσει τα προβλεπόµενα στο Ν. 4254/2014. 
Ανεξαρτήτως των προεκλογικών σας δεσµεύσεων για ακύρωση του συγκε-
κριµένου νόµου, θα πρέπει να υπάρξει µια πρόβλεψη για την τήρηση του
θεσµικού πλαισίου που διέπει τη σύνταξη των µελετών έργου µηχανικού,
έτσι ώστε να αποφεύγονται, εκούσιες ή ακούσιες ενέργειες που θολώνουν
το τοπίο των επαγγελµατικών δικαιωµάτων και επιτρέπουν σε επαγγελµα-
τικές οµάδες να αυθαιρετούν, θέτοντας σε κίνδυνο το δηµόσιο συµφέρον
και το κοινωνικό σύνολο εν γένει.
Άλλα σηµαντικά θέµατα
Από την κατάργηση του Ο.Κ.Χ.Ε. έχει ατονήσει πλήρως η προσπάθεια για
τη διαχείριση και αξιοποίηση των δηµόσιων γεωχωρικών δεδοµένων. Η
Εθνική Υποδοµή Γεωχωρικών Πληροφοριών παραµένει στάσιµη, στα επί-
πεδα της περιόδου ίδρυσής της, ενώ κατά µια άλλη εκδοχή έχει καταστεί
πλήρως ανενεργή. Το θέµα αυτό αποτελεί ζήτηµα ύψιστης πολιτικής ση-
µασίας, καθώς τεράστιοι δηµόσιοι οικονοµικοί πόροι σπαταλήθηκαν τα
προηγούµενα χρόνια για την παραγωγή ταυτόσηµων γεωχωρικών δεδοµέ-
νων από διαφόρους φορείς του δηµόσιου και ευρύτερου δηµόσιου τοµέα.

Επίσης, στην επικείµενη συνάντηση θα θέλαµε να σας γνωστοποιήσουµε
τις θέσεις µας σε θέµατα πολεοδοµίας, χωροταξίας και γενικότερα διαχείρι-
σης γης (πράξεις εφαρµογής, αστικές αναπλάσεις, αυθαίρετα, κ.α.), την
ταυτότητα κτιρίου, αλλά και πώς αυτή µπορεί να µετεξελιχθεί προοπτικά
στο B.I.M. (Building Information Modeling).

Ευελπιστώντας ότι, παρά το φόρτο εργασίας σας, θα µας δοθεί η δυνατό-
τητα µιας πρώτης συνάντησης γνωριµίας, που θα αποτελέσει την αφετη-
ρία µιας εποικοδοµητικής συνεργασίας τόσο µε εσάς, όσο και µε τα άλλα
κυβερνητικά και υπηρεσιακά στελέχη του Υπουργείου σας, αναµένουµε
τον προγραµµατισµό της.  

Με εκτίµηση
Για το ∆.Σ.

Ο Πρόεδρος                  Ο Γεν. Γραµµατέας
Γιάννης Μαχίκας            Παναγιώτης Τουρλάκης
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ÚÔÎ‡ÙÔ˘Ó ·fi ÙÈ˜ ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎ¤˜ Û˘Ó‰È·ÛÎ¤„ÂÈ˜, Ù· Û˘Ó¤‰ÚÈ· Î·È ÙÈ˜
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‰‰ÈÈ¿¿ÛÛÙÙËËÌÌ··  ÎÎ··ÈÈ  ÛÛÙÙ··  ··ÛÛ‡‡ÛÛÙÙÔÔÏÏ··  „„ÂÂ‡‡‰‰ËË  ÔÔ˘̆  ‰‰ÈÈ··ÎÎÈÈÓÓÔÔ‡‡ÓÓÙÙ··ÈÈ Î·È ‰ËÏËÙËÚÈ¿˙Ô˘Ó

ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘, ˆ˜ ·fiÚÚÔÈ· ÌÈÎÚÔ·Ú·Ù·ÍÈ·ÎÒÓ

Ì·Ù·ÈÔ‰ÔÍÈÒÓ Î·È ÂÈ¯ÂÈÚËÌ·ÙÈÎÒÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ, ÔÔ  ¶¶ÚÚfifiÂÂ‰‰ÚÚÔÔ˜̃  ÎÎ··ÈÈ  ÙÙÔÔ  ¢¢ÈÈ--
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∞Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛË˜, ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ & ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜, Î. ¶·Ó·ÁÈÒÙË §·Ê·˙¿ÓË.
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Υπενθυµίζεται στους συναδέλφους ότι ο σύλλογος δια-
θέτει για τα µέλη του ελεύθερα δεδοµένα.

Τα δεδοµένα δόθηκαν τον Απρίλιο του 2013 από τον καταργηµένο πλέον
ΟΚΧΕ µε την άδεια Creative Commons Αναφορά ∆ηµιουργού 3.0 Ελλάδα1

(https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/gr/) και θα προωθούνται
µέσω των περιφερειακών τµηµάτων του συλλόγου στους επαγγελµατίες
του χώρου µε την ίδια άδεια.
Πρόκειται για τα εξής δεδοµένα από τα έργα παραγωγής ψηφιακών ορ-
θοφωτογραφιών µεγάλης και πολύ µεγάλης κλίµακας (LSO και VLSO,
αντίστοιχα) της Κτηµατολόγιο Α.Ε., τα οποία δηµιουργήθηκαν για αξιο-
ποιηθούν κατά τη φάση σύνταξης των µελετών κτηµατογράφησης:
- Ψηφιακές Ορθοφωτογραφίες Μεγάλης Κλίµακας (LSO)
- Ψηφιακά Μοντέλα Εδάφους (DEM)
- Ψηφιακές Ορθοφωτογραφίες πολύ Μεγάλης Κλίµακας (VLSO)
- Ψηφιακά Μοντέλα Επιφανείας (DSM)
- Μεταδεδοµένα για κάθε σύνολο δεδοµένων

1. Ψηφιακές Ορθοφωτογραφίες Μεγάλης Κλίµακας-
LSO

Το έργο LSO αφορά στην παραγωγή έγχρωµων ψηφιακών ορθοφωτο-
γραφιών µεγάλης κλίµακας και των αντίστοιχων ψηφιακών υψοµετρικών
µοντέλων (DEM). Οι ορθοφωτογραφίες παρήχθησαν από αεροφωτογρα-
φίες περιόδου λήψης 03/2007 – 09/2008 και καλύπτουν το σύνολο της
χώρας.
Το µέγεθος του εικονοστοιχείου στο έδαφος είναι 0,50m, έχουν διαστά-
σεις στο έδαφος 4000m X 3000m, χωρίς περιµετρική επικάλυψη, και ακο-
λουθούν τη διανοµή ΕΓΣΑ87 κλίµακας 1:5000. Ο τύπος των αρχείων είναι
TIFF (µε το αντίστοιχο αρχείο γεωαναφοράς – tfw) και έχουν ραδιοµετρι-
κή ανάλυση 24-bit. Η γεωµετρική ακρίβεια των ορθοφωτογραφιών LSO
είναι RMSEx ≤ 1,00m, RMSEy ≤ 1,00m, RMSExy ≤ 1,41m. Η απόλυτη
ακρίβεια του προϊόντος είναι ≤ 2,44m, για επίπεδο εµπιστοσύνης 95%.

2. Ψηφιακά Μοντέλα Εδάφους - DEM
Το ψηφιακό υψοµετρικό µοντέλο (DEM) που δηµιουργήθηκε για την πα-
ραγωγή των παραπάνω ορθοφωτογραφιών έχει µέγεθος εικονοστοιχείου
στο έδαφος 5,00m. Κάθε πινακίδα DEM έχει διαστάσεις στο έδαφος
4600m X 3600m, µε περιµετρική επικάλυψη 300m, και ακολουθούν τη
διανοµή ΕΓΣΑ87 κλίµακας 1:5000. Ο τύπος των αρχείων είναι img. Η γε-
ωµετρική ακρίβεια του προϊόντος είναι RMSEz ≤ 2,00m και η απόλυτη
ακρίβεια ≤ 3,92m για επίπεδο εµπιστοσύνης 95%.

3. Ψηφιακές Ορθοφωτογραφίες πολύ Μεγάλης Κλίµα-
κας - VLSO

Το έργο VLSO αφορά στην παραγωγή έγχρωµων ψηφιακών «αληθών»

ορθοφωτογραφιών (true ortho) πολύ µεγάλης κλίµακας και των αντίστοι-
χων ψηφιακών υψοµετρικών µοντέλων επιφανείας (DSM). Αυτές οι ορ-
θοφωτογραφίες δηµιουργήθηκαν µε διαδικασίες πλήρους ορθοαναγωγής
της αρχικής εικόνας, χρησιµοποιώντας το ψηφιακό µοντέλο επιφανείας,
το οποίο συµπεριλαµβάνει, εκτός από τα υψόµετρα του εδάφους, τα
υψόµετρα όλων των τεχνικών κατασκευών (κτήρια, γέφυρες, τεχνικά έρ-
γα, κλπ). Οι ορθοφωτογραφίες VLSO παρήχθησαν από αεροφωτογραφίες
περιόδου αεροφωτογράφησης 05/2007 – 09/2007 και καλύπτουν 58 πό-
λεις της Ελλάδας συνολικής έκτασης 3.976 Km2.
Το µέγεθος του εικονοστοιχείου στο έδαφος είναι 0,20m, µε διαστάσεις
στο έδαφος 800m X 600m, χωρίς περιµετρική επικάλυψη, και ακολου-
θούν τη διανοµή ΕΓΣΑ87 κλίµακας 1:1000. Ο τύπος των αρχείων είναι
TIFF (µε το αντίστοιχο αρχείο γεωαναφοράς – tfw) και έχουν ραδιοµετρι-
κή ανάλυ ση 24-bit. Η γεωµετρική ακρίβεια των ορθοφωτογραφιών για
σηµεία στο έδαφος είναι RMSEx ≤ 0,20m, RMSEy ≤ 0,20m, RMSExy ≤
0,28m, ενώ για σηµεία στις οροφές είναι RMSEx ≤ 0,40m, RMSEy ≤
0,40m, RMSExy ≤ 0,56m.

4. Ψηφιακά Μοντέλα Επιφανείας - DSM
Το ψηφιακό υψοµετρικό µοντέλο (DSM) που δηµιουργήθηκε για την πα-
ραγωγή των παραπάνω ορθοφωτογραφιών έχει µέγεθος εικονοστοιχείου
στο έδαφος 0,80m. Κάθε πινακίδα DSM έχει διαστάσεις στο έδαφος
960m X 760m, µε περιµετρική επικάλυψη 80m, και ακολουθούν τη διανο-
µή ΕΓΣΑ87 κλίµακας 1:1000. Ο τύπος των αρχείων είναι img. Η γεωµε-
τρική ακρίβεια του προϊόντος είναι RMSEz ≤ 0,60m και η απόλυτη ακρί-
βεια ≤ 1,18m για επίπεδο εµπιστοσύνης 95%

5. Μεταδεδοµένα
Για κάθε ένα από τα παραπάνω σύνολα δεδοµένων υπάρχουν τα αντί-
στοιχα µεταδεδοµένα. Ο τύπος των αρχείων των µεταδεδοµένων είναι
xml. Για κάθε σύνολο δεδοµένων υπάρχει ένα αρχείο xls, όπου φαίνεται
η αντιστοιχία των αρχείων xml µε κάθε πινακίδα.

6. ∆οµή Φακέλων
Τα παραπάνω σύνολα δεδοµένων έχουν αποθηκευτεί σε ξεχωριστούς
φακέλους, ανάλογα µε την Περιφερειακή Ενότητα, στην οποία ανήκουν.
Έτσι, έχουν δηµιουργηθεί φάκελοι για όλες τις Περιφέρειες της Ελλάδας,
µε υποφακέλους τις αντίστοιχες Περιφερειακές Ενότητες. 
Στο φάκελο κάθε Περιφερειακής Ενότητας υπάρχουν υποφάκελοι για τα
δεδοµένα LSO, DEM, VLSO και DSM. Σε κάποιες Περιφερειακές Ενότητες
δεν υπάρχουν δεδοµένα VLSO και DSM. 
Τα µεταδεδοµένα κάθε συνόλου δεδοµένων βρίσκονται σε ξεχωριστό
φάκελο (METADATA), χωρίς να έχουν ταξινοµηθεί ανά περιφερειακή ενό-
τητα.

∂ Ï Â ‡ ı Â Ú ·  ¢ Â ‰ Ô Ì ¤ Ó ·

1 Με την άδεια αυτή µπορείτε να:
• Μοιραστείτε - αντιγράψετε και αναδιανέµετε το υλικό µε κάθε µέσο και τρόπο
• Προσαρµόστε - αναµείξτε, τροποποιήστε και δηµιουργήστε πάνω στο υλικό για κάθε σκοπό, ακόµα και εµπορικό.
• Ο αδειοδότης δεν µπορεί να ανακαλέσει αυτές τις ελευθερίες όσο εσείς ακολουθείτε τους όρους της άδειας.
Υπό τους ακόλουθους όρους:
• Αναφορά ∆ηµιουργού - Θα πρέπει να καταχωρίσετε αναφορά στο δηµιουργό, µε σύνδεσµο της άδειας, και µε αναφορά αν έχουν γίνει αλλαγές. Μπορείτε

να το κάνετε αυτό µε οποιονδήποτε εύλογο τρόπο, αλλά όχι µε τρόπο που να υπονοεί ότι ο δηµιουργός αποδέχεται το έργο σας ή τη χρήση που εσείς κάνετε.
• ∆εν υπάρχουν πρόσθετοι περιορισµοί - ∆εν µπορείτε να εφαρµόσετε νοµικούς όρους ή τεχνολογικά µέτρα που να περιορίζουν νοµικά τους άλλους από το

να κάνουν ο,τιδήποτε επιτρέπει η άδεια.
Σηµειώσεις:
• ∆εν είστε υποχρεωµένοι να συµµορφωθείτε µε την άδεια για στοιχεία του υλικού που είναι σε Κοινό Κτήµ/ public domain, ή εκεί όπου η χρήση επιτρέπεται στα

πλαίσια µιας ισχύουσας εξαίρεσης ή περιορισµού.
• ∆εν παρέχεται καµία εγγύηση. Η άδεια µπορεί να µη σας δίνει όλα τα απαραίτητα δικαιώµατα για τη χρήση που σκοπεύετε. Για παράδειγµα, άλλα δικαιώµατα,

όπως διαφήµιση, ιδιωτικότητα, ή ηθικά δικαιώµατα µπορεί να περιορίσουν το πώς χρησιµοποιείτε το υλικό.

Περισσότερα στο: https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/gr/legalcode.
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Βόλος 7.2.2015

Προς 
Πρόεδρο ΤΕΕ κα Νάνσυ Καπούλα & ∆ιοικούσα Επιτροπή ΤΕΕ 
Τµήµατος Μαγνησίας

Με το παρόν σας ενηµερώνουµε για τη σύσταση, τη λειτουργία και τις
αρµοδιότητες των Κτηµατικών Υπηρεσιών της χώρας και ιδιαιτέρως του
Νοµού µας, µε αφορµή την έκδοση του Προεδρικού ∆ιατάγµατος υπ’
αριθµ. 111, Οργανισµός του Υπουργείου Οικονοµικών (ΦΕΚ τ. Α’
178/29-8-14) το οποίο είχε ως αποτέλεσµα, η λειτουργία των υπηρε-
σιών αυτών να έχει µετατραπεί σε έναν Γολγοθά, τόσο για τους πολίτες
όσο για τους υπαλλήλους της υπηρεσίας και τους µηχανικούς ελεύθερους
επαγγελµατίες που αναλαµβάνουν τη διεκπεραίωση σχετικών υποθέσεων.  

ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Οι Κτηµατικές Υπηρεσίες από τη σύστασή τους το έτος 1988 (Π.∆.
551/1988, Οργανισµός Νοµαρχιών-Οργάνωση Οικονοµικών Υπηρεσιών)
αποτελούσαν περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονοµικών σε
επίπεδο αρχικά Νοµαρχίας, κατόπιν περιφέρειας και σήµερα Αποκεντρω-
µένης ∆ιοίκησης, στην έδρα κάθε νοµού. Λειτουργούσαν σε επίπεδο
∆/νσης ή σε επίπεδο Τµήµατος και σε κάποιες περιπτώσεις ως Γραφεία.
Οι αρµοδιότητες όµως ήταν σε όλες οι ίδιες. Αποτελούσαν αυτοτελείς ορ-
γανικές µονάδες δηλαδή κάθε Υπηρεσία είχε Προϊστάµενο, δικό της προϋ-
πολογισµό, αποκλειστική ευθύνη για θέµατα της χωρικής της αρµοδιότη-
τας, άµεση σχέση και επαφή µε την περιοχή ευθύνης της κ.λπ. 

Τα κύρια αντικείµενα των Κτηµατικών Υπηρεσιών ήταν: Καταγραφή, προ-
στασία, αξιοποίηση δηµοσίων και ανταλλαξίµων κτηµάτων, διοικητικός
καθορισµός οριογραµµών αιγιαλού-παραλίας-παλαιού αιγιαλού και ο έλεγ-
χος καταπατήσεων αυτών, ο καθορισµός πρωτοκόλλων αποζηµίωσης αυ-
θαίρετης χρήσης, πρωτόκολλων διοικητικής αποβολής, πρωτόκολλων κα-
τεδάφισης, οι απαλλοτριώσεις, οι έρευνες ιδιοκτησιακού καθεστώτος για
προβολή δικαιωµάτων του ∆ηµοσίου, η χορήγηση αδειών αµµοληψίας, η
στέγαση των Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου, η διενέργεια κάθε πράξης που
προβλέπεται από τη νοµοθεσία περί Εθνικού Κτηµατολογίου για τη δια-
σφάλιση της δηµόσιας κτήσης.

Ο κύριος όγκος των εργασιών κάθε Κτηµατικής Υπηρεσίας ήταν πάντα σε
άµεση εξάρτηση µε τον νοµό που αυτή βρισκόταν (αιγιαλός-παραλία σε
νησιά και σε νοµούς µε µεγάλη ακτογραµµή, ανταλλάξιµα κτήµατα στη Β.
Ελλάδα κ.ο.κ.) 

Στη δικαιοδοσία των Κτηµατικών Υπηρεσιών και του προσωπικού της
υπήρχε και µία πληθώρα επιτροπών, το έργο των οποίων είναι αρκετά
σύνθετο και πολύπλευρο. Ενδεικτικά αναφέρουµε τις: α) Επιτροπή ∆ηµο-
σίων Κτηµάτων (άρθρου 98 Π.∆. 284/88), β) Επιτροπή καθορισµού αιγια-
λού-παραλίας και παλαιού αιγιαλού ή/και όχθης - παρόχθιας ζώνης & πα-
λαιάς όχθης µεγάλων λιµνών και πλεύσιµων ποταµών, γ) Επιτροπή άρ-
θρου 15 του Ν. 2882/2001, δ) Επιτροπή στέγασης ∆ηµοσίων Υπηρεσιών
(άρθρο 9 Ν. 3130/2003), ε) Επιτροπή εκµίσθωσης και εκποίησης ∆ηµο-
σίων και Ανταλλαξίµων Κτηµάτων, σύµφωνα µε το άρθρο 101 Π.∆.
284/88. 

Η σωστή αντιµετώπιση όλων των παραπάνω που περιληπτικά αναφέρθη-
καν και η παροχή ουσιαστικής υπηρεσίας λάµβανε χώρα µετά από επιτό-
πιο έλεγχο από εξειδικευµένο προσωπικό (αυτοψία).

ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Η Κτηµατική Υπηρεσία Ν. Μαγνησίας λειτουργούσε σε επίπεδο τµήµατος
διεκπεραιώνοντας όλα τα αντικείµενα (δηµόσια και ανταλλάξιµα κτήµατα,
απαλλοτριώσεις, αιγιαλό-παραλία, στεγάσεις) σε ένα τµήµα. 

Χάρη στη φυσικο-γεωγραφική του διαµόρφωση ο νοµός Μαγνησίας έχει
µια ακτογραµµή, µε ιδιαιτερότητες και πολυµορφία, που περιλαµβάνει τις
ανατολικές και νότιες ακτές του Πηλίου καθώς και αυτές του Παγασητι-
κού κόλπου καταλήγοντας στη χερσόνησο του Τρικερίου, καλύπτοντας
έκταση περίπου 312 χιλιοµέτρων. Επιπλέον στο νοµό ανήκουν και τα νη-
σιά των Βορείων Σποράδων: Σκιάθος µε ακτογραµµή 44χλµ., Σκόπελος µε
ακτογραµµή 44χλµ., Αλόννησος µε 67 περίπου χλµ. ακτογραµµή καθώς
και µικρότερα νησιά όπως η Κυρά Παναγιά, τα Γιούρα, το Πιπέρι, η Ψα-
θούρα κ.α. 

Είναι ευνόητο ότι λόγω της µεγάλης ακτογραµµής κύριο όγκο των εργα-
σιών της Υπηρεσίας καταλάµβανε το αντικείµενο του αιγιαλού. Υπάρχουν
250 περίπου διοικητικοί καθορισµοί αιγιαλού στο ηπειρωτικό τµήµα του
νοµού και πάνω από 100 στα νησιά των Β. Σποράδων. Υπάρχει µεγάλος
αριθµός καταγγελιών για καταπάτηση κυρίως αιγιαλού - παλαιού αιγιαλού
και τα τελευταία δύο χρόνια προστέθηκε µεγαλύτερος όγκος εργασίας κα-
θώς σύµφωνα µε την απόφαση της παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού
οι Κτηµατικές Υπηρεσίες συµµετέχουν στη διαδικασία παραχώρησης
απλής χρήσης, ελέγχοντας αν τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις πα-
ραχώρησης και αναλόγως παρέχοντας τη σύµφωνη γνώµη και συνυπο-
γράφοντας τις συµβάσεις µίσθωσης. Επίσης από 1η Ιουνίου 2014 σύµφω-
να µε την ισχύουσα ΚΥΑ περί παραχώρησης απλής χρήσης, οι συµβάσεις
µίσθωσης συνάπτονται από την οικεία Κτηµατική κατόπιν αιτήσεως των
ενδιαφεροµένων µε όλα τα απαιτούµενα από το νόµο στοιχεία, αφού
προηγουµένως γίνει ο απαραίτητος έλεγχος των προαναφερόµενων προ-
ϋποθέσεων. Στη συνέχεια πραγµατοποιούνται πολλές αυτοψίες  για τυχόν
παραβίασης των όρων της σύµβασης παραχώρησης απλής χρήσης αιγια-
λού.

Επιτόπιος έλεγχος επίσης απαιτείται σε παλιές υποθέσεις και σε αποσύρ-
σεις κατασκευών. Κατά την αυτοψία γίνεται αποτύπωση ευρύτερης πε-
ριοχής για ορθή εφαρµογή γραµµής αιγιαλού-παραλίας-παλαιού αιγιαλού,
σύνταξη τοπογραφικών διαγραµµάτων και τεχνικής έκθεσης µε λεπτοµε-
ρή περιγραφή των κατασκευών εντός του δηµοσίου κτήµατος µε αντί-
στοιχη φωτογραφική απεικόνιση. Επιπλέον όταν εκδοθούν διοικητικά µέ-
τρα σε βάρος των αυθαίρετων κατόχων είναι αναγκαία η παρουσία του
µηχανικού που διενέργησε την αυτοψία στο δικαστήριο, δεδοµένου ότι
καλείται από το ∆ικαστικό Γραφείο ως µάρτυρας υπεράσπισης των συµ-
φερόντων του ∆ηµοσίου σε όλα τα ∆ικαστήρια που γίνονται σε όλες τις
βαθµίδες καθώς και στο Ποινικό ∆ικαστήριο (για µια υπόθεση µπορεί να
παραβρεθεί σε δικαστήριο 3 φορές πέραν των αναβολών που µπορεί να
ζητηθούν και των καταθέσεων που ήδη έχουν προηγηθεί). Επίσης κατά
τον καθορισµό-επανακαθορισµό αιγιαλού διενεργείται αυτοψία από την
Επιτροπή Αιγιαλού (2 µέλη από Κτηµατική) για να δει τις φυσικές ενδεί-
ξεις πριν προχωρήσει στον καθορισµό των οριογραµµών αιγιαλού και πα-
ραλίας και απαιτείται έλεγχος και θεώρηση του τοπογραφικού διαγράµµα-
τος από τον µηχανικό-µέλος της επιτροπής ως προς την αποτύπωση. Θε-
ώρηση τοπογραφικών διαγραµµάτων ως προς τη γραµµή αιγιαλού από
µηχανικό της Υπηρεσίας, απαιτείται και στις µελέτες λιµενικών έργων.

Συνοπτικά περιγράφοντας το έργο των µηχανικών ως προς τα υπόλοιπα
αντικείµενα της Υπηρεσίας έχουµε τα εξής:

• ∆ηµόσια – ανταλλάξιµα κτήµατα: Εντοπισµός- Αποτυπώσεις και σύντα-
ξη τοπογραφικών µε εφαρµογή διαγραµµάτων στην υφιστάµενη κατά-
σταση - Σύνταξη τεχνικών ελέγχων - Σύνταξη τεχνικής έκθεσης µε λε-
πτοµερή περιγραφή των κατασκευών εντός δηµόσιου κτήµατος µε
αντίστοιχη φωτογραφική απεικόνιση - Χορηγήσεις βεβαίωσης περί
ύπαρξης ή µη διαθέσιµων εκτάσεων.

• Απαλλοτριώσεις: Εφαρµογή τίτλων στη διαδικασία αναγνώρισης δικαι-
ούχων κατ’ άρθρο 26 του ν.2882/01 και σύνταξη τεχνικής έκθεσης.

• Κτηµατολόγιο: Απαντήσεις σε αιτήµατα περί αναγνώρισης κυριότητας
και διόρθωσης κτηµατολογικής εγγραφής ή σε αιτήσεις διόρθωσης κτη-
µατολογικών στοιχείων κατόπιν ελέγχου των κτηµατολογικών διαγραµ-
µάτων σε µορφή .dxf, τα οποία έχουν χορηγηθεί σε όλες τις Κτηµατικές
Υπηρεσίες από την Κτηµατολόγιο Α.Ε. σε σχέση µε τους καθορισµένους
αιγιαλούς και τα καταγεγραµµένα δηµόσια κτήµατα. – Έλεγχος ορθής
εφαρµογής οριογραµµών αιγιαλού-παλαιού αιγιαλού στο Εθνικό Κτηµα-
τολόγιο και κατόπιν συνεργασίας µε στέλεχος του Τµήµατος Χωρικών
Μεταβολών της Κτηµατολόγιο Α.Ε. ολοκλήρωση της διαδικασίας για κα-
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ταχώριση εγγραπτέας πράξης. 

• Έκθεση απόψεων Υπηρεσίας µετά συνηµµένων στοιχείων επί αιτήσεων
αναστολής-ακύρωσης πρωτοκόλλων κατεδάφισης προς το ∆ιοικητικό
Εφετείο Λάρισας.

• Μέλη σε πολλές από τις επιτροπές που είναι στη δικαιοδοσία των Κτη-
µατικών Υπηρεσιών ή άλλων φορέων του δηµοσίου. 

Νόµος υπ’ αριθµ. 4281, Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελλη-
νικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών
και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ τ.Α’ 160/8-8-2014) 

Με το άρθρο 11 – Χάραξη αιγιαλού – παραλίας 1.α Το άρθρο 4 του
ν.2971/2001 (Α’ 285) αντικαθίσταται ορίζοντας ότι για τη χάραξη του αι-
γιαλού λαµβάνονται πλέον υπόψη έγχρωµοι ορθοφωτοχάρτες, οι οποίοι
θεωρούνται ως υπόβαθρα επί των οποίων είναι χαραγµένη προκαταρκτι-
κή οριογραµµή αιγιαλού µε κόκκινο χρώµα, κλίµακας 1:1000 και φωτολη-
ψίας ετών 2008-2009.

Εντός προθεσµίας έξι (6) µηνών από τη λήψη των ορθοφωτοχαρτών οι
Κτηµατικές Υπηρεσίες υποχρεούνται να διαγράψουν την προκαταρκτική
οριογραµµή αιγιαλού στις περιοχές που υφίσταται εγκεκριµένη οριογραµ-
µή αιγιαλού, η οποία θα πρέπει να αποτυπωθεί ως οριστική ταυτόχρονα
µε τις ήδη εγκεκριµένες οριογραµµές παραλίας και παλαιού αιγιαλού,
εφόσον υφίστανται στην περιοχή. 

Εντός προθεσµίας δώδεκα (12) µηνών, επίσης από τη λήψη των ορθο-
φωτοχαρτών (εντός του οποίου συµπεριλαµβάνεται και το προηγούµενο
διάστηµα των έξι µηνών), οι Κτηµατικές Υπηρεσίες υποχρεούνται να
ελέγξουν την υπόλοιπη προκαταρκτική οριογραµµή και να υποβάλλουν
πρόταση για την τελική οριογραµµή σε περιπτώσεις εµφανώς εσφαλµέ-
νης προκαταρκτικής οριογραµµής και για να αντιµετωπισθούν ασυνέχειες
µεταξύ της ήδη εγκεκριµένης και της προκαταρκτικής οριογραµµής.

Σύµφωνα µε την ΠΟΛ. 1196/27-8-14 της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµόσιας
Περιουσίας του Υπουργείου Οικονοµικών που αποστέλλεται για ενέργειες
σε όλες τις Κτηµατικές Υπηρεσίες: «…ı· Ú¤ÂÈ Ó· Î·Ù·‚ÏËıÂ› Î¿ıÂ ‰˘-
Ó·Ù‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÒÛÙÂ Ó· ÌËÓ ÔÚÈÛÙÈÎÔÔÈËıÂ› ÚÔÎ·Ù·ÚÎÙÈÎ‹ ÔÚÈÔ-
ÁÚ·ÌÌ‹ ·ÈÁÈ·ÏÔ‡, ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯ÂÈ ÚÔËÁËıÂ› Ô ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜
·fi ÙÈ˜ ˘ËÚÂÛ›Â˜ Û·˜, ‰Â‰ÔÌ¤ÓÔ˘ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ÙË˜ ÌË ‰È·-
ÛÊ¿ÏÈÛË˜ ÙË˜ ÎÔÈÓÔ¯ÚËÛ›·˜ ÙÔ˘ ·ÈÁÈ·ÏÔ‡ Î·È Î·Ù’ Â¤ÎÙ·ÛË ÙˆÓ Û˘ÌÊÂ-
ÚfiÓÙˆÓ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ¢ËÌÔÛ›Ô˘, ˆ˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘ ÔÈ ˘ËÚÂÛ›Â˜ Û·˜ ı·
Ú¤ÂÈ Ó· ÊÚÔÓÙ›ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙË˜ ‰È·‰ÈÎ·Û›·˜ ÙÔ˘ ÂÏ¤Á-
¯Ô˘ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙË˜ ÚÔÎ·Ù·ÚÎÙÈÎ‹˜ ÔÚÈÔÁÚ·ÌÌ‹˜ ÙÔ˘ ·ÈÁÈ·ÏÔ‡ ÙË˜
¯ˆÚÈÎ‹˜ ÙÔ˘˜ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ·˜, ÂÓÙfi˜ ÙË˜ ÚÔıÂÛÌ›·˜ ÙˆÓ ‰ÂÎ·ÔÎÙÒ (18)
ÌËÓÒÓ ÙË˜ ·Ú. 7 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 4 ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ 2971/2001 (fiˆ˜ ·˘Ùfi ·ÓÙÈ-
Î·ı›ÛÙ·Ù·È)» 

Σε αυτό το σηµείο πρέπει να τονίσουµε ότι βάσει των παραπάνω οι µηχα-
νικοί της Υπηρεσίας µας επιφορτίζονται µε ένα τεράστιο όγκο δουλειάς
καθώς: α) οι διοικητικά καθορισµένοι αιγιαλοί στο νοµό Μαγνησίας ξεπερ-
νούν τους 350 και β) η υπόλοιπη ακτογραµµή που αποµένει για να ελεγ-
χθεί αγγίζει τα 300 χλµ.

1. Προεδρικό ∆ιάταγµα υπ’ αριθµ. 111, Οργανισµός του Υπουργείου Οι-
κονοµικών (ΦΕΚ τ. Α’ 178/29-8-14)

Με το νέο οργανόγραµµα αλλάζει εντελώς η διάρθρωση των υπηρεσιών
της ∆ηµόσιας Περιουσίας. Οι Κτηµατικές Υπηρεσίες πρακτικά καταργού-
νται και σύµφωνα µε τα άρθρα 105 και 106 του Προεδρικού ∆ιατάγµατος
δηµιουργούνται οι Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις ∆ηµόσιας Περιουσίας και
τα Αυτοτελή Γραφεία ∆ηµόσιας Περιουσίας. 

Με το νέο Οργανισµό του Υπουργείου αντί για µία Κτηµατική Υπηρεσία
στην έδρα κάθε νοµού θα λειτουργούν µόλις 7 Περιφερειακές ∆ιευθύν-
σεις ∆ηµόσιας Περιουσίας στην έδρα κάθε Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης.
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Αυτή η µορφή οργανικής µονάδας θα έχει ουσιαστικά στην αρµοδιότητα
και ευθύνη της όλα τα αντικείµενα της ∆ηµόσιας Περιουσίας για ολόκλη-
ρη την γεωγραφική έκταση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης. Στην έδρα
κάθε Περιφερειακής Ενότητας (πρώην Νοµαρχίας) οι Κτηµατικές Υπηρε-
σίες ουσιαστικά καταργούνται αφού µετονοµάζονται και υποβιβάζονται
σε Αυτοτελή Γραφεία ∆ηµόσιας Περιουσίας (46 στο σύνολο της επικρά-
τειας) υπαγόµενα στην οικεία Περιφερειακή ∆ιεύθυνση ∆ηµόσιας Περιου-
σίας. Τα θέµατα της χωρικής τους αρµοδιότητας µεταφέρονται στην οι-
κεία Περιφερειακή ∆ιεύθυνση και ουσιαστικά για κάθε υπόθεση που προ-
κύπτει θα πρέπει να επικοινωνούν µε το αρµόδιο Τµήµα και τον αρµόδιο
Προϊστάµενο της Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης.

Η υλοποίηση και εφαρµογή των διατάξεων του Π.∆. τέθηκε σε εφαρµογή
στις 29 Οκτωβρίου 2014.
Έως τότε η µόνη ενηµέρωση που έγινε στις Κτηµατικές Υπηρεσίες ήταν
µέσω του αρ. πρωτ. Γ.∆.∆.Π.Ε.Κ.0013986 ΕΞ2014/23-10-14 εγγράφου
της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµόσιας Περιουσίας, µε θέµα «Κατασκευή νέ-
ων υπηρεσιακών σφραγίδων» !!!
Με το αρ. πρωτ. Γ.∆.∆.Π.Ε.Κ.0014203 ΕΞ2014/29-10-14 έγγραφο της
Γ.Γ.∆.Π. του Υπουργείου µας, δίνονται οδηγίες για τη λειτουργία του
πρωτοκόλλου στα Αυτοτελή Γραφεία. Το έγγραφο αυτό απευθύνεται στις
Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις (στις οποίες δεν έχουν τοποθετηθεί ακόµη δι-
ευθυντές) και στα Αυτοτελή Γραφεία.  

Με την αριθµ. πρωτ. 2/85962/0004/6-11-14 απόφαση του Υπουργού Οι-
κονοµικών γίνεται η τοποθέτηση των Προϊσταµένων ∆ιευθύνσεων της
Γ.Γ.∆.Π. του Υπουργείου Οικονοµικών και µε την αριθµ. πρωτ.
2/88948/0004/19-11-14 απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών γίνεται η
τοποθέτηση των Προϊσταµένων Τµηµάτων των Υπηρεσιών της Γ.Γ.∆.Π.
του Υπουργείου Οικονοµικών. Για τις συγκεκριµένες τοποθετήσεις προ-
σωρινού χαρακτήρα ∆ιευθυντών και Προϊσταµένων σε όλες τις Υπηρεσίες
της Γ.Γ.∆.Π., σε εφαρµογή του Π.∆. 111/2014 έχουν ήδη κατατεθεί ερω-
τήµατα-προτάσεις τόσο από το Σύλλογο Τεχνικών Υπαλλήλων Υπουργεί-
ου Οικονοµικών από 1-12-14 όσο και µε το αρ. πρωτ. 6777/12-12-14 έγ-
γραφο της Π.Ο. Ε.Μ.∆.Υ.∆.Α.Σ.

Από τη µέχρι τώρα εφαρµογή του νέου οργανισµού η διαδικασία πρωτο-
κόλλησης ενός εγγράφου έχει εξελιχθεί σε τεράστιο γραφειοκρατικό θέµα
καθώς: για κάθε εισερχόµενο έγγραφο στο Αυτοτελές Γραφείο (Α.Γ.)
προηγείται τηλεφωνική επικοινωνία µε την Περιφερειακή ∆/νση (Π.∆.)
προκειµένου να δοθεί ένας αριθµός πρωτοκόλλου. Στη συνέχεια δίνεται ο
αριθµός πρωτοκόλλου του Α. Γ. και αφού περαστούν και τα δύο στο βι-
βλίο Πρωτοκόλλου του Α. Γ. αποστέλλεται το έγγραφο συµπληρωµένο µε
FAX, στην Π.∆. Ο ∆/ντής Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης χρεώνει το έγγραφο
στον τµηµατάρχη του αρµόδιου τµήµατος και στη συνέχεια ο τµηµατάρ-
χης το χρεώνει στο αυτοτελές γραφείο, πολλές φορές χωρίς οδηγίες κα-
θώς δεν γνωρίζει ούτε την υπόθεση ούτε τον υπάλληλο που τη χειριζό-
ταν. 

Έτσι για παράδειγµα διαβιβαστικό έγγραφο του Ν.Σ.Κ. (από 18-11-14)
πράξης του Προέδρου του ∆ιοικητικού Εφετείου Λάρισας, περί ακυρώσε-
ως πρωτοκόλλου κατεδάφισης, µε ορισµό δικασίµου 11-2-15, και καταλη-
κτική ηµεροµηνία υποβολή εκθέσεως απόψεων ένα µήνα πριν τη δικάσι-
µο, έχει αποσταλεί µε fax στην Π.∆. (αφού ακολουθήθηκε η προαναφε-
ρόµενη διαδικασία) στις 25-11-14 και αφού χρεώθηκε από τη ∆ιευθύ-
ντρια στο Τµήµα Β’ (αιγιαλού και παραλίας) στις 27-11-14, εν συνεχεία
στάλθηκε έγγραφο από την Π.∆. προς το Α.Γ. (χωρίς να έχει ορισθεί ακό-
µη υπεύθυνος γραφείου) µε νέο αρ. πρωτ. και ηµεροµηνία 12-12-14. Για
το έγγραφο αυτό τηρήθηκε η διαδικασία πρωτοκόλλησης της προηγούµε-
νης παραγράφου και τελικά έλαβε εκ νέου!!! πρωτόκολλο στις 16-12-14. 

Από τα προεκτεθέντα γίνεται κατανοητό το παράλογο του νέου οργανι-
σµού αφού ένα έγγραφο µε δικαστική προθεσµία, κάνοντας κύκλους, κα-
ταλήγει να εξετασθεί από το Α.Γ., σε πάνω από είκοσι ηµέρες από την αρ-
χική κοινοποίησή του κατασπαταλώντας έτσι και πολύτιµο εργάσιµο χρό-
νο και αναλώσιµα υλικά. Και όλα τα παραπάνω συµβαίνουν µόνο για ένα
πρωτόκολλο!!!

Αν και ανάµεσα στους επιχειρησιακούς στόχους των Περιφερειακών ∆ιευ-
θύνσεων είναι α) η ταχύτερη διεκπεραίωση των υποθέσεων, µέσω της
αποκέντρωσης και της διευθέτησής τους σε τοπικό επίπεδο, β) η αποτε-
λεσµατικότερη καταγραφή, προστασία και  αξιοποίηση της δηµόσιας πε-

ριουσίας και γ) η προστασία και βέλτιστη αξιοποίηση αιγιαλού και παρα-
λίας, ωστόσο αυτό που παρατηρείται είναι η καταστρατήγησή τους.

Η νέα αυτή διάρθρωση της ∆ηµόσιας Περιουσίας αποτελεί ξεκάθαρα,
υποβάθµιση της προστασίας της ∆ηµόσιας περιουσίας, είναι τελείως συ-
γκεντρωτική και ήδη δηµιουργεί µεγάλα προβλήµατα στην εξυπηρέτηση
των πολιτών, µεγάλη γραφειοκρατία και επιβράδυνση στη διεκπεραίωση
των υποθέσεων.

Ως προς τις συνεδριάσεις και το έργο των Επιτροπών τα προβλήµατα θα
διογκωθούν. Ο συντονισµός εργασιών/συνεδριάσεων – λόγω σηµαντικού
φόρτου εργασιών και διαφορετικών προτεραιοτήτων κατά συµµετέχοντα
µέλος Επιτροπής – θα καταστεί πολύ δύσκολος καθώς τα λοιπά µέλη πα-
ραµένουν στην υφιστάµενη σηµερινή έδρα του νοµού. Σύµφωνα µε πρό-
σφατο έγγραφο της Γ.Γ.∆.Π. του Υπουργείου µας «°È· ÙËÓ ·Ó·Û˘ÁÎÚfiÙË-
ÛË ÙˆÓ ∂ÈÙÚÔÒÓ ÙˆÓ ¿ÚıÚˆÓ 88 ¤ˆ˜ 128 ÙÔ˘ ¶¢ 284/88 ı· ÂÎ‰ÔıÂ›
Û¯ÂÙÈÎ‹ ·fiÊ·ÛË ·fi ÙËÓ ∞˘ÙÔÙÂÏ‹ ¢ÈÂ‡ı˘ÓÛË ∞ÓıÚˆ›ÓÔ˘ ¢˘Ó·ÌÈÎÔ‡
Î·È OÚÁ¿ÓˆÛË˜». Έως σήµερα κάτι τέτοιο δεν έχει γίνει, γεγονός που
κρατά σε οµηρία πλήθος υποθέσεων (αιγιαλού, απαλλοτριώσεων, στεγά-
σεων κ.λπ.) µε ό,τι συνέπεια µπορεί να έχει αυτό. Αλλά και αν ακόµη εκ-
δοθεί άµεσα η σχετική απόφαση θα ανακύψουν νέα προβλήµατα καθώς
εάν στις Επιτροπές όπου προέδρευε ή εισηγούταν ο πρώην Προϊστάµενος
της Κτηµατικής Υπηρεσίας αυτός:

α) αντικατασταθεί µε τον νυν ∆ιευθυντή της Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης ή
των Τµηµαταρχών αυτής, τότε αυτός θα πρέπει να συµµετέχει σε επι-
τροπές, εν προκειµένω, εννέα (9) νοµών, µε ότι αυτό συνεπάγεται
(οµαδοποίηση-κατηγοριοποίηση κατά βαθµό σπουδαιότητας, αύξηση
δαπανών για µετακινήσεις κ.α.)

β) αντικατασταθεί από τον υπεύθυνο κάθε αυτοτελούς γραφείου - ο
οποίος σηµειωτέον δεν έχει ακόµη ορισθεί - τότε αυτό συνεπάγεται για
ακόµη µια φορά υπέρβαση του Π.∆. 111/2014 καθώς κάτι τέτοιο δεν
προβλέπεται στις αρµοδιότητες που ασκούν τα Αυτοτελή Γραφεία βά-
σει του άρθρου 106.

Μεγάλα ερωτήµατα προκύπτουν και ως προς την εφαρµογή της νέας δια-
δικασίας χάραξης του αιγιαλού. Ενώ, όπως προαναφέραµε, στις 27-8-14
εκδίδεται η σχετική ΠΟΛ. 1196, θέτοντας σαφή χρονικά όρια στις Κτηµα-
τικές Υπηρεσίες ως προς την ολοκλήρωση της διαδικασίας του ελέγχου,
στις 29-8-14, δύο µόνο µέρες µετά!!, δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβέρνησης το Π.∆. 111 µε τον νέο Οργανισµό του Υπουργείου Οικονο-
µικών που ουσιαστικά καταργεί τις Κτηµατικές Υπηρεσίες υποβιβάζοντάς
τες σε Αυτοτελή Γραφεία. Κατά το άρθρο 105 του Π.∆. 111/2014 η αρ-
µοδιότητα της υλοποίησης της καθοριζόµενης από την κείµενη νοµοθεσία
διαδικασίας για το διοικητικό καθορισµό αιγιαλού, παραλίας, παλαιού αι-
γιαλού και όχθης και παρόχθιας ζώνης µεταβιβάζεται πλέον στο Τµήµα Β’-
Αιγιαλού και Παραλίας κάθε Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης. Πώς είναι λοιπόν
δυνατόν, το συγκεκριµένο τµήµα ακόµη και αν υπερστελεχωθεί, να φέρει
εις πέρας τη συγκεκριµένη διαδικασία ελέγχου σε πληθώρα νοµών, εν
προκειµένω έξι (6) νοµών, µε αµέτρητα χιλιόµετρα τόσο καθορισµένης
όσο και µη καθορισµένης οριογραµµής αιγιαλού:

Συνάγεται λοιπόν, από όλα τα παραπάνω, σαφώς το συµπέρασµα, ότι :

1. Η δηµιουργία των Περιφερειακών ∆ιευθύνσεων ∆ηµόσιας Περιουσίας
(πλην της Αττικής) µε χωρική αρµοδιότητα την αντίστοιχη της Αποκε-
ντρωµένης ∆ιοίκησης, ουσιαστικά καταργεί τη στόχευση της αποκέ-
ντρωσης και καθιστά αναποτελεσµατική την όποια προσπάθεια προ-
στασίας και αξιοποίησης της δηµόσιας και ιδιωτικής περιουσίας του
∆ηµοσίου.

2. Καθιστά επισφαλή τη θέση των υπαλλήλων των Αυτοτελών Γραφείων
καθώς βάσει της κατανοµής προσωπικού που έγινε µε την αριθµ.
Πρωτ. 2/94923/0004/11-12-14 απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών
όλοι οι υπάλληλοι ανήκουν οργανικά στην Περιφερειακή ∆ιεύθυνση.

Προτείνουµε να παραµείνουν ως είχαν οι Κτηµατικές Υπηρεσίες
στην έδρα του κάθε νοµού.

Με τιµή για το ∆.Σ. 
Ο Πρόεδρος                                    Η Γραµµατέας

Χρυσόστοµος Αποστόλου                      Αριάδνη Αναστασίου
∆ιπλ. Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός        ∆ιπλ. Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός
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√ÌÈÏ›· ÙÔ˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ¶™¢∞∆ª, Û˘Ó. °È¿ÓÓË ª·¯›Î· ÛÙËÓ ÂÓ·ÚÎÙ‹-
ÚÈ· Û˘ÓÂ‰Ú›·ÛË ÙË˜ FIG Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ ÛÙÈ˜ 24.01.2015 ÛÙÔ
∆∂∂, ÌÂ ı¤Ì·: “EEnnssuurriinngg  tthhee  rraappiidd  rreessppoonnssee  ttoo  cchhaannggee,,  eennssuurriinngg  tthhee
ssuurrvveeyyoorr  ooff  ttoommoorrrrooww” ‰ËÏ·‰‹ “ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·˜ ÙË ÁÚ‹ÁÔÚË ·¿ÓÙËÛË
ÛÙÈ˜ ·ÏÏ·Á¤˜, ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ÙÔÔÁÚ¿ÊÔ ÙÔ˘ ·‡ÚÈÔ”.

Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί προσκεκληµένοι 

Εκ µέρους του Πανελληνίου
Συλλόγου ∆ιπλωµατούχων
Αγρονόµων Τοπογράφων
Μηχανικών σας καλωσορίζω
στην Αθήνα και εύχοµαι κα-
λή επιτυχία στην ηµερίδα
που διοργανώνει η FIG σε
συνεργασία µε το ΤΕΕ και
σηµατοδοτεί την έναρξη
των εργασιών της νέας τε-
τραετίας.

Είναι ιδιαίτερη η χαρά µου
που συµµετέχω για πρώτη
φορά ως πρόεδρος του

ΠΣ∆ΑΤΜ σε εργασίες της FIG, καθώς συµπίπτει µε την ανάληψη της προεδρίας
από τη Χρυσή η οποία εκτός από φίλη και µέλος του ∆.Σ. του ΠΣ∆ΑΤΜ, είναι από
τους λίγους ανθρώπους που έχουν προσφέρει τα µέγιστα τόσο για την εξωστρέ-
φεια του κλάδου αλλά και για τη διάχυση νέων αντικειµένων στους Έλληνες το-
πογράφους. 

∆υστυχώς η ηµερίδα πραγµατοποιείται σε µια πολύ δύσκολη χρονική περίοδο για
τη χώρα µας η οποία βαδίζει ήδη στο 5ο έτος µιας κρίσης η οποία εκτός από οικο-
νοµική εξελίχθηκε σε ανθρωπιστική και πολιτισµική και η οποία µε τις αυριανές
εκλογές δείχνει ότι βρίσκεται σε µια κρίσιµη καµπή. 

Πέντε δύσκολα χρόνια όπου θα µπορούσαν να έχουν αλλάξει πολλά, φαινόταν
ότι θα αλλάξουν πολλά, και µε την εφαρµογή των µνηµονίων, αλλά δυστυχώς
παρέµεινε ο έντονος προβληµατισµός και η απογοήτευση στην πλειοψηφία των
Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών οδηγώντας πολλούς από αυτούς σε αναζή-
τηση επαγγελµατικού αντικειµένου εκτός των συνόρων της Ελλάδας.

Και όλα αυτά σε µια περίοδο που στις πατρίδες σας πιθανά να ακούγατε, µέχρι
και πριν από τρεις µήνες, για το Ελληνικό “success story” το οποίο όµως και από
το χώρο δραστηριότητας των µηχανικών φαίνεται ότι πέρασε και δεν άγγιξε.

Κι όµως, τουλάχιστον για τον κλάδο µας, τα πράγµατα θα µπορούσαν να είναι
πολύ καλύτερα. ∆εκάδες συµβάσεις εκπόνησης Εθνικού Κτηµατολογίου που µπο-
ρούν να καλύψουν εργασιακά το σύνολο του δυναµικού του κλάδου βρίσκονται
τελµατωµένες λόγω διοικητικών και πολιτικών ολιγωριών µε αποτέλεσµα και η
χώρα να στερείται ενός πολύτιµου αναπτυξιακού εργαλείου και χιλιάδες συνά-
δελφοί µας να βρίσκονται στα πρόθυρα της οικονοµικής εξαθλίωσης.

Αντικείµενα που σε άλλες χώρες αποτελούν αναµφισβήτητα επαγγελµατικά πεδία
του ΑΤΜ, όπως ο διαπιστευµένος τοπογράφος για θέµατα κτηµατολογίου, στη
χώρα µας θυσιάζονται στο βωµό του συντεχνιασµού και των λαϊκίστικων προ-
σεγγίσεων ότι όλοι τα κάνουν όλα.

Και µέσα σ’ όλα αυτά χωρίς το κράτος να δοµήσει πρώτα ελεγκτικούς µηχανι-
σµούς που θα διασφαλίζουν την τήρηση της ποιότητας µελετών και έργων επ’
ωφελεία των πολιτών, περνάει απευθείας στο επόµενο στάδιο απελευθερώνο-
ντας το επάγγελµα του µηχανικού στη λογική π.χ. ότι ο χηµικός µηχανικός µπο-
ρεί να χτίσει ουρανοξύστη. 

∆εν θέλω να επεκταθώ περαιτέρω γιατί αν συνεχίσω δε θα σας µείνει χρόνος για
τις εργασίες της ηµερίδας.

Θα ήθελα µόνο, γνωρίζοντας ότι πολλοί από εσάς συµµετέχετε σε διάφορους ορ-
γανισµούς και επιτροπές, να σας ζητήσω να µας µεταφέρετε την τεχνογνωσία
σας η οποία είναι σηµαντική και επωφελής για τη χώρα µας, όµως θα πρέπει να
συνοδεύεται από αναγνώριση των ελληνικών ιδιαιτεροτήτων και κυρίως να µην
επηρεάζεται από ιδιοτελείς εγχώριους παράγοντες. Επ’ ευκαιρία, θα ήθελα να σας
ζητήσω να συµβάλετε στη διαµόρφωση γεφυρών επικοινωνίας µεταξύ του συλ-
λογικού µας φορέα και των εκπροσώπων – συναδέλφων µηχανικών που συµµε-
τέχουν σε διάφορες επιτροπές και οργανισµούς.

Καλή διαµονή και καλή επιτυχία στις εργασίες της ιδιαίτερα ενδιαφέρουσας ηµε-
ρίδας. 

√ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ˜ ∞∆ª 

∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ ™ÙÂÊ·Ó‹˜, 

ÂÍÂÏ¤ÁË Ì¤ÏÔ˜ 

ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ 

ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ 

∂ÎÙÈÌËÙÈÎ‹˜ (∂§.π.∂.) ÛÙÈ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ 

Ô˘ ‰ÈÂÍ‹¯ıËÛ·Ó ÚfiÛÊ·Ù·

Σηµειώνεται ότι το Ελληνικό Ινστιτούτο Εκτιµητικής είναι
ένα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα επιστηµονικό ίδρυµα
που αποσκοπεί στην ανάπτυξη και την άνοδο της επιστή-
µης των εκτιµήσεων στην Ελλάδα, µέσω ηµερίδων, συνε-
δρίων, εκδόσεων και άλλου είδους συναφών παρεµβάσε-
ων. Έχει ως µέλη του το σύνολο σχεδόν όσων ασχολού-
νται µε τις εκτιµήσεις στη χώρα και ήδη ο αριθµός τους
ανέρχεται στους 900, έτσι ώστε να αποτελεί σήµερα βασι-
κό µοχλό ανάπτυξης της Εκτιµητικής. 

Από τα 900 περίπου µέλη του Ινστιτούτου, αρκετά είναι
διπλωµατούχοι Αγρονόµοι Τοπογράφοι Μηχανικοί, µέλη
του ΠΣ∆ΑΤΜ.

Η Επιτροπή ∆ελτίου του ΠΣ∆ΑΤΜ 
εύχεται στο συνάδελφο καλή επιτυχία στο έργο του.

¢∏ª∏∆ƒ∏™ ª¶∞ƒ∫∞™
·ÁÚ. Î·È ÙÔÔÁÚ¿ÊÔ˜ ÌË¯·ÓÈÎfi˜

10/2/1956 – 29/12/2014

¶·Ú·ÌÔÓ¤˜ ÙË˜ ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿˜, ¯¿Û·ÌÂ ¤Ó·Ó ·ÍÈfiÏÔ-
ÁÔ Û˘Ó¿‰ÂÏÊfi Ì·˜, ÙÔÓ ¢ËÌ‹ÙÚË ª¿ÚÎ·. °ÂÓÓ‹ıËÎÂ
ÛÙÔÓ µfiÏÔ, ÛÙÈ˜ 10 ºÏÂ‚¿ÚË ÙÔ˘ 1956. 

∞ÔÊÔ›ÙËÛÂ ·fi ÙÔ 1Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ ∞ÚÚ¤ÓˆÓ ÙÔ˘ µfiÏÔ˘
ÙÔ 1974 Î·È ÊÔ›ÙËÛÂ ÛÙËÓ Û¯ÔÏ‹ ÙˆÓ ∞ÁÚÔÓfiÌˆÓ ∆Ô-
ÔÁÚ¿ÊˆÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ªÂÙÛfi‚ÈÔ˘ ¶ÔÏ˘-
ÙÂ¯ÓÂ›Ô˘ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 1974 – 1979. 

ªÂÙ¿ ÙËÓ ·ÔÊÔ›ÙËÛË ÙÔ˘, ÂÚÁ¿ÛıËÎÂ ÛÙÈ˜ ÂÈ¯ÂÈÚ‹-
ÛÂÈ˜ §¿ÙÛË, ÛÙËÓ Jeddah ÙË˜ ∞Ú·‚›·˜, Û·Ó ÂÈ‚Ï¤ˆÓ
ÛÂ ÙÂ¯ÓÈÎ¿ ¤ÚÁ·.

∫·Ù¿ ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÂÁÎ·Ù·ÛÙ¿ıË-
ÎÂ ÛÙÔÓ µfiÏÔ, fiÔ˘ ‰È·ÙËÚÔ‡ÛÂ ÌÂÏÂÙËÙÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô
Î·È ·Û¯ÔÏ‹ıËÎÂ ÌÂ Ï‹ıÔ˜ ÌÂÏÂÙÒÓ. ∏ ÔÈfiÙËÙ· ÙË˜
‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ¿ÚÈÛÙÂ˜ Û¯¤ÛÂÈ˜ ÌÂ ÙÔ˘˜ Û˘-
Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜, ÙÔÓ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈ˙·Ó Ì¤¯ÚÈ Ù¤ÏÔ˘˜. 

∞ÁˆÓ›ÛÙËÎÂ fiˆ˜ ¿ÓÙ·, Û·Ó ·ÏÈÎ¿ÚÈ ÛÙËÓ ·ÚÚÒ-
ÛÙÈ·, Ë ÔÔ›· ÌÂÙ¿ ·fi Ù¤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ·, ÙÔÓ Ó›ÎËÛÂ.

∫·Ù¤ÏÂÈÂ Û‡˙˘ÁÔ Î·È ‰˘Ô ·È‰È¿, ¤Ó·˜ ÊÔÈÙËÙ‹˜ ÛÙÔ
ÙÌ‹Ì· ¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛ-
Û·Ï›·˜ Î·È ¤Ó·˜ Ì·ıËÙ‹˜ §˘ÎÂ›Ô˘.

¢ËÌ‹ÙÚË ı· ı˘ÌfiÌ·ÛÙÂ ÁÈ· ¿ÓÙ· ÙÔ ¯·ÌfiÁÂÏfi ÛÔ˘
Î·È ÙËÓ ÌÂÁ¿ÏË Î·Ú‰È¿ ÛÔ˘. 

√È Ê›ÏÔÈ Î·È Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ› ÛÔ˘
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Με δύο συνεδριάσεις στις 19/12/2014 και 13/02/2015
συνεχίσθηκε το έργο της επιστηµονικής επιτροπής της
ειδικότητας των Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών
στο ΤΕΕ.

Οι συνεδριάσεις της επιτροπής πλέον πραγµατοποιού-
νται µια φορά το µήνα, λόγω µικρής εισροής θεµάτων –
αιτηµάτων από τις αρµόδιες υπηρεσίες του ΤΕΕ. 

Επόµενη συνεδρίαση έχει ορισθεί για την Παρασκευή 27
Μαρτίου 2015 και ώρα 15:00 στην αίθουσα πειθαρχικού,
στον 7ο όροφο του κτιρίου του ΤΕΕ (Νίκης 4, Αθήνα). Οι
συνεδριάσεις είναι ανοικτές για τους συναδέλφους ΑΤΜ.

Υπενθυµίζουµε ότι ο ρόλος της επιστηµονικής
επιτροπής έχει γνωµοδοτικό χαρακτήρα και δεν
µπορεί να λειτουργεί αυτόνοµα σε σχέση µε τις
αποφάσεις και τις βουλές της ∆ιοίκησης του Επι-
µελητηρίου.

Ως εκ τούτου οι θέσεις της προωθούνται στην εκάστοτε
∆ιοίκηση και αυτή κρίνει αν τις συµπεριλαµβάνει στον
πολιτικό της σχεδιασµό ή αν τις υιοθετεί.

Αυτός είναι και ο λόγος που, παρότι η επιτροπή
εγκαίρως έχει τοποθετηθεί επί κρίσιµων κλαδικών
θεµάτων (σύσταση και λειτουργία επιτροπών κτηµατο-
λογίου, επαγγελµατικό δικαίωµα σύνταξης τοπογραφι-
κού για χωρικές µεταβολές, κ.α.), τα θέµατα αυτά δεν
αντιµετωπίσθηκαν από το ΤΕΕ µε τη ζέση και τη
βαρύτητα που στην πραγµατικότητα τους αρµό-
ζει.  

Στο σηµείο αυτό, θα πρέπει να επισηµανθεί ότι στο έργο
της επιτροπής δεν περιλαµβάνεται η σύνταξη γνωµοδο-
τήσεων εν είδει πραγµατογνωµοσυνών, γι’ αυτό και
όποιος συνάδελφος έχει θέµατα που απαιτούν την
εµπλοκή πραγµατογνώµονα θα πρέπει να προβαίνει σε
αίτηση προς το αρµόδιο τµήµα του ΤΕΕ για να µην
υπάρχει κωλυσιεργία στην απάντηση του αιτήµατός
τους και κυρίως για να µη φέρνει σε δύσκολη θέση τα
µέλη της επιτροπής.

Σε ό,τι αφορά στα γενικότερα θέµατα ενηµέρωσης αξίζει
να σηµειωθεί ότι δηµιουργεί έντονο προβληµατισµό η
στάση της ∆ιοίκησης του ΤΕΕ στα λογικά αιτήµατα της
επιτροπής που σχετίζονται µε τη λειτουργία της.

Συγκεκριµένα, παρότι από το καλοκαίρι είχαν ζητηθεί
από τη διοίκηση του ΤΕΕ τα αυτονόητα, ήτοι

1. Να διατεθεί χώρος στο διαδικτυακό τόπο του ΤΕΕ
για τη δηµοσιότητα των θέσεων και των δράσεων
της Ε.Ε.Ε. ΑΤΜ και να εκδοθεί κωδικός και διεύθυν-
ση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου από την Τράπεζα
Πληροφοριών του ΤΕΕ.

2. Να ορισθεί συγκεκριµένος δικηγόρος και σύµβουλος
του ΤΕΕ για οικονοµικά θέµατα.

3. Να χορηγηθούν τα στοιχεία όλων των µελών της
Κεντρικής Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ και των Αντι-
προσωπειών των Περιφερειακών του Τµηµάτων που
είναι ΑΤΜ, έτσι ώστε να υπάρχει άµεση συνεργασία
µαζί τους.

¡∂∞ ∞¶√ ∆∏¡ ∂¶π™∆∏ª√¡π∫∏ ∂¶π∆ƒ√¶∏

∆ø¡ ∞°ƒ√¡√ªø¡ ∆√¶√°ƒ∞ºø¡ ª∏Ã∞¡π∫ø¡ ™∆√ ∆∂∂

4. Να χορηγηθούν τα στοιχεία όλων των υποψηφίων που στελέχωσαν τα ψηφοδέλτια
των παρατάξεων στην Ε.Ε.Ε. ΑΤΜ έτσι ώστε να τους καλέσουµε να συµµετέχουν
ενεργά στις εργασίες της Επιτροπής.

η επιτροπή ακόµα περιµένει…………

Από τα θέµατα των δύο συνεδριάσεων, που στην πλειονότητά τους αφορούσαν σε
ερωτήµατα που κατά το παρελθόν έχουν απαντηθεί σχετικά µε επαγγελµατικά δικαιώµα-
τα, προδιαγραφές σύνταξης διαγραµµάτων κ.α., αξίζει να σταθούµε στη θέση της
επιτροπής ως προς το θέµα των τεχνικών ασφαλείας, για το οποίο διάχυτη είναι η
αντίληψη ότι υπάρχει πλήρης αποκλεισµός των Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών.

Για το θέµα αυτό λοιπόν, η επιτροπή απεφάνθη ότι σύµφωνα µε το άρθρο 13
του νόµου 3850/2010, που αναλύει τις ειδικότητες τεχνικού ασφαλείας κατά δραστη-
ριότητα επιχειρήσεων, οι συνάδελφοί µας δύνανται να εκτελέσουν τα καθήκοντα
του τεχνικού ασφαλείας στους κλάδους οικονοµικής δραστηριότητας εµπορί-
ου, µεταφορών – αποθηκεύσεων – επικοινωνιών, τραπεζών και λοιπών οικο-
νοµικών ιδρυµάτων – ασφαλειών, λοιπών υπηρεσιών. 

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 84

2 Ιουνίου 2010
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3850

∫‡ÚˆÛË ÙÔ˘ ∫Ò‰ÈÎ· ÓfiÌˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÁÂ›· Î·È ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ.

Άρθρο 13
Ειδικότητες τεχνικού ασφάλειας κατά δραστηριότητα επιχειρήσεων
Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να αναθέσουν καθήκοντα τεχνικού ασφάλειας σε άτοµα µε
ειδικότητα από εκείνες που ορίζονται στον παρακάτω πίνακα:

Κατά τα λοιπά, µετά την αποχώρηση, λόγω συνταξιοδότησης, του συν. Γιάννη Θεοδωρά-
κη, η επιστηµονική επιτροπή έχει από τις 13/02/2015 νέο µέλος τη συν. Ευαγγελία Λά-
µπρου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τοµέα Τοπογραφίας της Σχολής ΑΤΜ του ΕΜΠ. 

Πλέον η σύνθεση της Επιστηµονικής Επιτροπής έχει ως εξής:
Στέφανος Ξεκαλάκης, Επιµελητής
Χρήστος Γούναρης
Γιώργος ∆ηµητρίου 
Ευαγγελία Λάµπρου
Μιχάλης Καλογιαννάκης

Για την πλήρη και άµεση ενηµέρωσή σας επί του συνόλου των θεµάτων που συζητάει και
γνωµοδοτεί η επιτροπή, καθώς και για κάθε άλλη δράση της, ευελπιστούµε ότι άµεσα η
∆ιοίκηση του ΤΕΕ θα δεήσει να διαθέσει τον προβλεπόµενο χώρο στο διαδικτυακό του
τόπο, ώστε να αναρτώνται σ’ αυτόν.
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∆εδοµένης της πολυνοµοθεσίας που χαρακτηρίζει τη χώρα τα τελευ-
ταία τέσσερα χρόνια, η Επιτροπή ∆ελτίου αποφάσισε την καταγραφή
των τελευταίων νοµοθετηµάτων που άπτονται του ενδιαφέροντος του
ΑΤΜ, ώστε οι συνάδελφοι να ενηµερωθούν και να ανατρέξουν όταν
χρειάζεται στα σχετικά νοµοθετήµατα. Σκοπός της Επιτροπής είναι η
συνεχής ενηµέρωση σε νοµοθετικά ζητήµατα που αφορούν τον κλάδο
(νόµοι, εγκύκλιοι, αποφάσεις, σηµαντικές διοικητικές πράξεις), ώστε
να διευκολύνεται η εργασία όλων µας. Παρακάτω λοιπόν καταγράφο-
νται οι τελευταίες εξελίξεις:

� Ν. 4315: Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήµα - ρυ-
µοτοµικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ
269 Α/24-12-2014)

Πρόκειται για τροποποίηση των γνωστών διατάξεων του Ν. 1337/1983 για
τον υπολογισµό των εισφορών σε γη και σε χρήµα, τη δυνατότητα µετα-
τροπής της εισφοράς γης σε εισφορά σε χρήµα αλλά και τη δυνατότητα
αυτοδίκαιας άρσης της ρυµοτοµίας εάν παρέλθει άπρακτο ικανό χρονικό
διάστηµα µε αίτηση του θιγόµενου. 
Με τον ίδιο νόµο τροποιείται ο Νέος Οικοδοµικός Κανονισµός (Ν.Ο.Κ. -
Ν.4267/2012), ο οποίος βέβαια είχε ήδη τροποιηθεί αρχικά µε τον
Ν.4178/2013 περί της  τακτοποίησης των αυθαιρέτων αλλά και το
Ν.4258/2014 περί της οριοθέτησης των υδατορεµάτων.
Ορίζεται ακόµη η δυνατότητα κατοχύρωσης από ιδιώτες καταπατηµένης
δασικής έκτασης σύµφωνα µε τις προυποθέσεις που τίθενται. Το νοµοθέ-
τηµα αυτό είναι πολύ σηµαντικό και θα επανέλθουµε άµεσα. 

� Ν. 4258: διαδικασία οριοθέτησης και ρυθµίσεις θεµά-
των για τα υδατορέµατα - ρυθµίσεις της πολεοδοµι-
κής νοµοθεσίας

Με τον νόµο αυτόν ορίζονται οι υποχρεώσεις και οι διαδικασίες οριοθέτη-
σης των υδατορεµάτων, καθώς και οι ειδικότερες απαιτήσεις όταν πρόκει-
ται να εκδοθεί οικοδοµική άδεια. Μεγάλο µέρος του Νόµου καταλαµβάνει
η τροποποίηση του Οικοδοµικού Κανονισµού, όπου µεταξύ άλλων τίθενται
νέες διατάξεις για την έκδοση της οικοδοµικής άδειας αλλά και σχετικά µε
την απουσία της υποχρέωσης έκδοσης οικοδοµικής άδειας αλλαγής χρή-
σης σε χώρους κύριας χρήσης και γενικότερα η τροποποίηση των διατάξε-
ων για τους χώρους κύριας χρήσης. 

� Απόφαση 115963/6070 (ΦΕΚ 2980 Β/4-11-2014):
Έγκριση του «Οδηγού Εφαρµογής Υποδείγµατος για
την Εκτίµηση της Αξίας ∆ασικής Γης στην Ελλάδα»,
για τον προσδιορισµό της αξίας δάσους, δασικής
έκτασης και των εκτάσεων των περιπτώσεων α΄ και
β΄ της παρ. 5 του άρθρου 3 του Ν. 998/1979

Πρόκειται για εφαρµοστικό νόµο σχετικά µε την εκτίµηση της αξίας δασι-
κής έκτασης. Στηρίζεται στον γνωστό νόµο 998/1979 περί της προστασίας
των δασών και των δασικών εκτάσεων της χώρας, όπως αυτός έχει τρο-
ποποιηθεί µε τον Ν. 3208/2003 και κυρίως µε τον Ν. 4280/2014, ο οποίος
αναφέρεται παρακάτω. Σηµαντική, για τους Αγρονόµους Τοπογράφους
Μηχανικούς, παράµετρος του νόµου αυτού είναι η θέσπιση της χρήσης το-
πογραφικού διαγράµµατος για την εµβαδοµέτρηση των εκτάσεων, όπως
και η κατά περίπτωση θέσπιση της χρήσης ορθοφωτοχάρτη, ψηφιακού
µοντέλου εδάφους και γεωγραφικού συστήµατος πληροφοριών για τον
υπολογισµό των απαραίτητων παραµέτρων. 

� N. 4280: Περιβαλλοντική αναβάθµιση και ιδιωτική
πολεοδόµηση - βιώσιµη ανάπτυξη οικισµών Ρυθµί-
σεις δασικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις 
(ΦΕΚ 159 Α/08-08-2014)

Νόµος σε συνέχεια του 998/1979 µε έµφαση όµως στα περιβαλλοντικά
ζητήµατα, στην ιδιωτική πολεοδόµηση, τους οικοδοµικούς συνεταιρισµούς
και τους εγκαλελειµµένους οικισµούς. Θεσπίζει τις διαδικασίες πολεοδόµη-
σης, τις εκτάσεις ζωνών συγκέντρωσης δικαιωµάτων δόµησης και τις

ανταλλαγές εκτάσεων. Θεσπίζει επίσης τις διαδικασίες για την ανάδειξη και
την αναβίωση των εγκαταλελειµµένων µικρών και φθινόντων οικισµών.
Μεγάλο µέρος του νόµου αφορά θέµατα καθαρά δασικού χαρακτήρα.
Σύµφωνα µε τα λεγόµενα αρµόδιων κυβερνητικών στελεχών, ο νόµος αυ-
τός πρόκειται να αναθεωρηθεί στο προσεχές µέλλον.

� Ν. 4269: Χωροταξική και πολεοδοµική µεταρρύθµιση
- βιώσιµη ανάπτυξη (ΦΕΚ 142 Α/28-06-2014) 

Φαίνεται να αποτελεί νόµο - τοµή στο χωροταξικό και πολεοδοµικό καθε-
στώς της χώρας. Τίθενται οι νέες βασικές έννοιες και η διάρθρωση του συ-
στήµατος χωρικού σχεδιασµού. Επί της ουσίας τροποποιούνται τα επίπεδα
σχεδιασµού, αντικαθίστανται έννοιες όπως αυτή του γενικού πολεοδοµι-
κού σχεδίου/ΣΧΟΟΑΠ µε το Τοπικό Χωρικό Σχέδιο ή της πολεοδοµικής µε-
λέτης µε το Ρυθµιστικό Σχέδιο Εφαρµογής. 
Το βασικότερο σηµείο του ίσως είναι η θέσπιση νέων κατηγοριών χρήσε-
ων γης, η ανατροπή µέχρι σήµερα θέσφατων όπως η «αµιγής κατοικία»
και η απουσία πλέον πολλών απαγορευτικών πλαισίων στις χρήσεις γης (η
δυνατότητα για παράδειγµα επαγγελµατικών χρήσεων κατά µήκος κύριων
οδικών αξόνων σε περιοχές όπου µέχρι σήµερα υπήρχε ρητή απαγόρευ-
ση).
Σηµαντική επίσης είναι η θεσµοθέτηση της ψηφιοποίησης και ηλεκτρονι-
κής καταγραφής των θεσµικών γεωχωρικών δεδοµένων και η κωδικοποίη-
ση της χωροταξικής και πολεοδοµικής νοµοθεσίας. Οι συνάδελφοι µπο-
ρούν να ανατρέξουν σε σχετικό δηµοσίευµα σε πρόσφατο δελτίο του Συλ-
λόγου. 

� ΦΕΚ 148 Β/22-01-2015: ∆ηµιουργία «Μητρώου µε-
λετητών και Επιβλεπόντων Μηχανικών»

Με το νοµοθέτηµα αυτό δηµιουργείται ηλεκτρονικό µητρώο, όπου κατα-
γράφονται τόσο οι Μελετητές όσο και οι επιβλέποντες Μηχανικοί ως απα-
ραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση άδειας δόµησης ή οποιασδήποτε άλ-
λης διοικητικής πράξης. 

� Απόφαση 7581 (ΦΕΚ 405 Β/20-02-2014): Οδηγίες
για την εφαρµογή της παρ. 8 του άρθρου 11 του
Ν.4178/2013 για την αντιµετώπιση της αυθαίρετης
δόµησης

Επί της ουσίας πρόκειται για την αποσαφήνιση των διατάξεων του
Ν.4178/2013 για τη σύνταξη του δελτίου δοµικής τρωτότητας ή τη µελέ-
τη στατικής επάρκειας όπου απαιτείται. Ορίζονται οι κατηγορίες κτιρίων
ανάλογα µε τις οποίες απαιτούνται και οι ανάλογες ενέργειες. 

� ∆ηµοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η τροποποίηση της υπ’ αριθµ.
1065606/7222/∆Ε_Β΄ (ΦΕΚ 951 Β΄/31.7.2000) ΑΥΟ
περί καθορισµού διαφορετικού τρόπου υποβολής
των συµφωνητικών της παραγράφου 16 του άρθρου
8 του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Α΄/23.3.1990), ήτοι το
ΦΕΚ 246 Β/17.02.2015

Σύµφωνα µε την απόφαση αυτή, τα συµφωνητικά που καταρτίζονται µε-
ταξύ επιτηδευµατιών ή τρίτων καταχωρούνται από κάθε υπόχρεο επιτη-
δευµατία ηλεκτρονικά µέσω εφαρµογής TAXISnet µε την ονοµασία «Κατά-
σταση Συµφωνητικών παραγράφου 16 άρθρου 8 Ν. 1882/1990», ως συ-
νηµµένο υπόδειγµα, η οποία υποβάλλεται µέχρι την 20η ηµέρα των µηνών
Ιανουαρίου, Απριλίου, Ιουλίου, Οκτωβρίου εκάστου έτους, στην οποία
(κατάσταση) συµπεριλαµβάνονται τα συµφωνητικά που καταρτίστηκαν το
αµέσως προηγούµενο ηµερολογιακό τρίµηνο».

� Τέλος, αν και όχι νοµοθέτηµα, σηµειώνεται εδώ ότι
κυκλοφόρησε ο «Οδηγός απόκτησης γης και αποζη-
µίωσης» για τη διέλευση του διαδρατικού αγωγού
φυσικού αερίου

Με τον οδηγό αυτόν ορίζονται οι γενικές αρχές αποζηµίωσης, ο πίνακας
καταβολής αποζηµίωσης και οι αξίες αποκατάστασης για τα επηρεαζόµενα
γεωτεµάχια από τη διέλευση του σχεδιαζόµενου αγωγού. Οι γαίες γενικά
διακρίνονται σε αυτές µε αναπτυξιακή δυνατότητα, σε αρδευόµενες και µη
αρδευόµενες, περιαστικές και ορφανές. Στον υπολογισµό της αξίας λαµβά-
νονται υπόψη οι καλλιέργειες, η προσβασιµότητα και η απόσταση από
τους πλησιέστερους οικισµούς. Είναι γνωστό ότι το έργο αφορά περιοχές
της βορείου Ελλάδας. 

∂ÈÌ¤ÏÂÈ·: ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ ™ÙÂÊ·Ó‹˜, ∞∆ª

¡¤· ÓÔÌÔıÂÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ¿ÙÔÓÙ·È 
ÙÔ˘ ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓÙÔ˜ ÙÔ˘ ∞∆ª
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Σ
ταµάτησε να χορηγεί έγχρωµες αεροφωτογραφίες και διαθετι-
κά η Γεωγραφική Yπηρεσία Στρατού (ΓΥΣ). Βέβαια µπορεί κα-
νείς να προµηθευτεί σκαναρισµένες εικόνες. Όµως οι εικόνες
αυτές σαρώνονται σε κοινό σαρωτή Α3 που έχει σφάλµατα
και είναι ακατάλληλες για φωτογραµµετρικές εργασίες. Το

αποτέλεσµα είναι ότι αν θέλει κανείς να δουλέψει σωστά µε έγχρωµες αε-
ροφωτογραφίες δεν µπορεί, γιατί δεν του παρέχεται το κατάλληλο υλικό. 

Επίσης η ΓΥΣ υποβάθµισε σηµαντικά την ποιότητα των µεγεθύνσεων
αφού αυτές τυπώνονται πλέον όχι σε φωτογραφικό µηχάνηµα αλλά σε
plotter. Οι εκτυπώσεις αυτές είναι καλές για άσχετους αλλά εντελώς ακα-
τάλληλες για µηχανικούς που θέλουν υψηλή ανάλυση για να διακρίνουν
τις λεπτοµέρειες που τους ενδιαφέρουν. Έχουν γεωµετρικές παραµορφώ-
σεις και πολύ χαµηλότερη ανάλυση από οποιαδήποτε φωτογραφική εκτύ-
πωση, χρεώνονται δε από την ΓΥΣ το ίδιο µε τις φωτογραφικές µεγεθύν-
σεις. 

Οι συνάδελφοι της επαρχίας µπορούν, χάρη και στις φιλότιµες προσπά-
θειες του προσωπικού της χορήγησης, να εξυπηρετηθούν και από µακριά
(εν αντιθέσει µε την ΕΚΧΑ), αρκεί η αεροφωτογραφία που ψάχνουν να
υπάρχει στο δύσχρηστο γεωευρετήριο στο δικτυακό τόπο της ΓΥΣ
www.gys.gr. Αυτό γιατί το ευρετήριο έµεινε στην εποχή που κατασκευά-

στηκε και δεν περιέχει τις τελευταίες αεροφωτογραφίες. Βέβαια εδώ η
κατάσταση είναι καλύτερη από την ΕΚΧΑ, που όταν απορρόφησε τον ΟΚ-
ΧΕ κατάργησε τον δικτυακό του τόπο εντελώς, αφήνοντας τους συνα-
δέλφους της επαρχίας αποκλεισµένους από την πληροφορία.

Άλλη σοβαρή υποβάθµιση είναι η κατάργηση του ταµείου. Τώρα, για να
πληρώσει κανείς την παραγγελία του, πρέπει να πάει σε µία τράπεζα Πει-
ραιώς.

∆εν γνωρίζουµε τους λόγους αυτής της υποβάθµισης. Γράφουµε αυτό το
σηµείωµα καλόπιστα, γιατί η ΓΥΣ για δεκαετίες στάθηκε, µε όλα τα µειο-
νεκτήµατα της στρατιωτικής γραφειοκρατίας, σε ένα καλό επίπεδο υπη-
ρεσιών. Ελπίζουµε οι επισηµάνσεις µας να βοηθήσουν.
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Ηποιότητα γενικά ως όρος είναι ευρύτερα γνωστός σε όλες τις κοινωνι-
κές και οικονοµικές δοµές στη ∆ύση και στην Ανατολή.

Υπήρχαν πρωτοπόροι στην έκφραση και αποσαφήνιση της λέξης ποιότη-
τας. Ένας από τους πρώτους που µίλησαν για ποιότητα ήταν ο E.
Deming. Έδωσε κατευθυντήριες γραµµές και µίλησε για τις λεγόµενες 7
θανάσιµες ασθένειες και τα 14 σηµεία προς τη διοίκηση. 

Ένα από αυτά είναι η σταθερή στάση απέναντι στο σκοπό. Επίσης η υιο-
θέτηση νέας νοοτροπίας που ταιριάζει στη σύγχρονη ελληνική πραγµατι-
κότητα είναι ένα ακόµα σηµείο. Βασικό σηµείο που πρέπει να ληφθεί υπό-
ψη από το κλάδο των µηχανικών είναι η ενσωµάτωση της ποιότητας στη
φάση σχεδιασµού και η εγκατάλειψη των συνεργασιών µε βάση µόνο την
τιµή. Η συνεχής βελτίωση των υπηρεσιών και των κατασκευών µέσω διε-
πιστηµονικών κριτηρίων είναι αίτηµα των καιρών. Χρειάζεται να δηµιουρ-
γηθεί πρόγραµµα εκπαίδευσης και αυτοεπιθεώρησης. Τέλος χρειάζεται
όλοι να συµµετέχουν στη µεταρρύθµιση.

Ως προς το επάγγελµα του µηχανικού και της ευρύτερης δοµής του χρει-

άζεται να θεσµοθετηθούν κάποιες προτάσεις σχετικά µε την ποιότητα
των παραδοτέων είτε είναι παροχή υπηρεσιών είτε είναι προϊόν όπως µια
κατασκευή.

Η ποιότητα της κατασκευής είτε είναι ένας δρόµος, είτε είναι µια κατοικία
πρέπει να υπακούει σε κάποιες προδιαγραφές. Οι προδιαγραφές δεν είναι
µια φυλακή αλλά ένας τρόπος επικοινωνίας και διαχείρισης ενός µεγαλύ-
τερου όγκου και αριθµού κατασκευών. Κάποια παραδείγµατα όπως ένα
συγκοινωνιακό δίκτυο, ένα δίκτυο παροχής δεδοµένων στο κοινό (οικο-
δοµικές άδειες, γεοχωρικά δεδοµένα, περιβαλλοντικά δεδοµένα, µελέτες
κ.λπ.) χρειάζονται οργάνωση και κωδικοποίηση µε σκοπό τη βελτίωση
της διαχείρισης σε οπουδήποτε χρόνο. Η οργάνωση, βέβαια, δεν πρέπει
να είναι «στιβαρή» αλλά «εύπλαστη» για να µπορεί να επικοινωνεί και µε
άλλες δοµές. Η ποιότητα στο επάγγελµα του µηχανικού δεν κρίνεται βρα-
χυπρόθεσµα αλλά µακροπρόθεσµα. Για αυτό το λόγο οι διοικήσεις των
µηχανικών χρειάζεται να λάβουν υπόψη κάποια σηµεία που προαναφέρ-
θηκαν σχετικά µε αυτά που ειπώθηκαν από τον E. Deming.

H ÔÈfiÙËÙ· ÛÙÔ Â¿ÁÁÂÏÌ· ÙÔ˘ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ ÌË¯·ÓÈÎÔ‡

του Eυάγγελου Σταυριανάκη, ATM

°.À.™:  ™Ô‚·Ú‹ ˘Ô‚¿ıÌÈÛË ˘ËÚÂÛÈÒÓ
του Γιάννη Γιαννίρη, ΑΤΜ
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Γενικά
Τα τελευταία χρόνια, βάσει της ελληνικής νοµοθεσίας, η σύνταξη

εξαρτηµένων από το κρατικό σύστηµα αναφοράς τοπογραφικών δια-
γραµµάτων είναι απαιτητή σε µια πληθώρα εργασιών που αφορούν το
επάγγελµα του Αγρονόµου και Τοπογράφου Μηχανικού. Οι πλέον καθιε-
ρωµένες µεθοδολογίες ένταξης των ως άνω διαγραµµάτων βασίζονται
στη χρήση δεκτών GNSS µίας ή δύο συχνοτήτων και προϋποθέτουν την
ύπαρξη δύο εξ αυτών, προκειµένου να επιτευχθούν ακρίβειες της τάξης
µερικών εκατοστών ή και καλύτερες. Κατά συνέπεια, το κόστος απόκτη-
σης του εξοπλισµού που απαιτείται είναι ιδιαίτερα υψηλό, αν όχι απαγο-
ρευτικό, για τον επαγγελµατία Τοπογράφο Μηχανικό, αν αναλογιστεί κα-
νείς ότι η τιµή αγοράς ενός ζεύγους αξιόπιστων δεκτών GNSS µίας συ-
χνότητας ξεκινά από 3000-4000 €.

Μέρος του προβλήµατος του υψηλού κόστους του επαγγελµατικού
GNSS εξοπλισµού λύνουν τα δίκτυα µονίµων σταθµών GNSS που έχουν
δηµιουργηθεί τα τελευταία χρόνια στον ελλαδικό χώρο (δίκτυο HEPOS,
δίκτυα µονίµων σταθµών ιδιωτικών εταιρειών) [∫·ÙÛÔ˘ÁÈ·ÓÓfiÔ˘ÏÔ˜
2010]. Οι εγγεγραµµένοι συνδροµητές ενός τέτοιου είδους δικτύου έχουν
τη δυνατότητα να αντικαταστήσουν τον δεύτερο, «ÛÙ·ıÂÚfi» δέκτη
GNSS, που απαιτείται για τη «‰È·ÊÔÚÈÎ‹» λύση, µε έναν υπαρκτό δέκτη
του δικτύου, ή ακόµα και µε έναν «ÂÈÎÔÓÈÎfi» (Virtual Reference Station –
VRS), εφόσον το επιτρέπει η δοµή του δικτύου. Έτσι, η πλειονότητα των
επαγγελµατιών Μηχανικών επιλέγει τη λύση που προσφέρουν τα δίκτυα
µονίµων σταθµών, σε συνδυασµό µε την αγορά ενός γεωδαιτικού τύπου
δέκτη GNSS δύο συχνοτήτων, προκειµένου να αυξηθεί η απόσταση µετα-
ξύ των δεκτών που συµµετέχουν στη «‰È·ÊÔÚÈÎ‹» λύση και το κυριότε-
ρο να παρέχεται η δυνατότητα εντοπισµού ακριβείας σε πραγµατικό χρό-
νο, µε χρήση της µεθόδου Real Time Kinematic (RTK) [¶·Ú·‰Â›ÛË˜
2000]. Η ως άνω επιλογή προϋποθέτει τη διάθεση κεφαλαίου της τάξης
των 4000 – 5000 € κατ’ ελάχιστον, ενώ η εναλλακτική επιλογή της ενοι-
κίασης του εν λόγω εξοπλισµού κοστίζει περίπου 100 € ηµερησίως.

Τα τελευταία χρόνια γίνεται προσπάθεια από την παγκόσµια γεωδαιτι-
κή κοινότητα για τη χρήση οικονοµικότερων τεχνολογιών και τεχνικών
GNSS [Weston 2010], ικανών να προσφέρουν αποτελέσµατα εφάµιλλα
των ήδη χρησιµοποιούµενων. Στην παρούσα εργασία επιχειρείται η κατα-
γραφή των πλέον αξιόλογων προσπαθειών προς αυτή την κατεύθυνση.
Επιπρόσθετα, γίνεται χρήση ενός εξαιρετικά χαµηλού κόστους (< 300€)
µη γεωδαιτικού τύπου δέκτη GNSS µίας συχνότητας (L1), σε συνδυασµό
µε κινητό τηλέφωνο νέας γενιάς (smartphone), µέσω ελεύθερου λογισµι-
κού επεξεργασίας GNSS µετρήσεων για Android. Πιο συγκεκριµένα,
εφαρµόζεται η µέθοδος RTK για µετρήσεις σηµείων γνωστών συντεταγ-
µένων στο κρατικό σύστηµα αναφοράς, κάνοντας χρήση δικτύων µονί-
µων σταθµών GNSS (HEPOS, JGC-Net). Τα αποτελέσµατα των µετρήσε-
ων RTK συγκρίνονται τόσο µε τις γνωστές συντεταγµένες των µετρούµε-
νων σηµείων, όσο και µε τα αντίστοιχα από χρήση γεωδαιτικού δέκτη
GNSS δύο συχνοτήτων. Τελικά, παρατίθενται τα συµπεράσµατα και οι
προτάσεις που απορρέουν από την εργασία, που έχει ως απώτερο σκοπό
την ένταξη τοπογραφικών διαγραµµάτων στο Κρατικό Σύστηµα Αναφο-

ράς (Κ.Σ.Α) µε χρήση εξαιρετικά οικονοµικότερου εξοπλισµού από τον
συνήθως χρησιµοποιούµενο.

Χρήση δεκτών GNSS εξαιρετικά χαµηλού κόστους για
ένταξη τοπογραφικών διαγραµµάτων στο κρατικό σύ-
στηµα αναφοράς

Προκειµένου να µειωθεί το κόστος του GNSS εξοπλισµού, η πρώτη
επιλογή του επαγγελµατία Μηχανικού θα ήταν η αγορά γεωδαιτικού τύ-
που δεκτών µίας συχνότητας. Όπως όµως είναι ευρέως γνωστό, οι γεω-
δαιτικού τύπου δέκτες GNSS µίας συχνότητας µπορούν να χρησιµοποιη-
θούν σε εργασίες ένταξης τοπογραφικών διαγραµµάτων, στις περιπτώ-
σεις κατά τις οποίες το µήκος του διανύσµατος (‚¿ÛË˜) µεταξύ του ση-
µείου γνωστών συντεταγµένων, όπου τοποθετείται ο σταθερός δέκτης
και του προς προσδιορισµό σηµείου αγνώστων συντεταγµένων, όπου το-
ποθετείται ο κινούµενος δέκτης, δεν ξεπερνά τα 10-15 km [Schwieger
2014]. Η δέσµευση αυτή ισχύει, διότι µέχρι αυτή την τάξη αποστάσεων,
τα σφάλµατα που οφείλονται κυρίως στη διαδροµή των σηµάτων εντός
της ιονόσφαιρας, θεωρούνται κοινά και εξουδετερώνονται µέσω του δια-
φορικού εντοπισµού µε χρήση µίας συχνότητας [¶·Ú·‰Â›ÛË˜ 2000]. Επι-
πρόσθετα, η πλειονότητα των ως άνω δεκτών µπορούν να χρησιµοποιη-
θούν κατά κανόνα µόνο µε εφαρµογή της µεθόδου του σχετικού στατι-
κού εντοπισµού, κατά την οποία τα αποτελέσµατα των µετρήσεών τους
είναι διαθέσιµα µόνο µετά από εκ των υστέρων επεξεργασία και όχι σε
πραγµατικό χρόνο. Αυτό συµβαίνει διότι οι περισσότερες εταιρείες κατα-
σκευής GNSS δεκτών µίας συχνότητας, µε ελάχιστες εξαιρέσεις, δεν πα-
ρέχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στις πρωτογενείς µετρήσεις φάσης σε
πραγµατικό χρόνο, µε αποτέλεσµα να µην µπορεί να εφαρµοστεί η µέθο-
δος RTK µε ακρίβειες που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της ένταξης
τοπογραφικών διαγραµµάτων στο Κ.Σ.Α. Ωστόσο, τα τελευταία έτη, έχει
ξεκινήσει από αρκετές εταιρείες η διάθεση δεκτών µίας συχνότητας για
εφαρµογές πλοήγησης, οι οποίοι παρέχουν τη δυνατότητα εφαρµογής
της µεθόδου RTK µε ακρίβειες που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες του
Τοπογράφου Μηχανικού. Οι δέκτες αυτοί είναι εξαιρετικά χαµηλού κό-
στους και συνοδεύονται από κεραίες εξίσου χαµηλού κόστους.

Στη βιβλιογραφία αναφέρονται εργασίες στις οποίες έχουν χρησιµοποι-
ηθεί δέκτες GNSS µίας συχνότητας για εφαρµογές πλοήγησης, προκειµέ-
νου να επιτευχθούν ακρίβειες αντίστοιχες µε εκείνες των δεκτών GNSS
γεωδαιτικού τύπου. Η σηµαντικότερη εργασία που χρησιµοποιεί δέκτες
εξαιρετικά χαµηλού κόστους του ως άνω τύπου, έγινε το 2009 και αφορά
τον προσδιορισµό σηµείων σε βάθρα (∂ÈÎfiÓ· 1) µε τη µέθοδο του σχετι-
κού στατικού εντοπισµού, δηλαδή µε εκ των υστέρων επεξεργασία των
καταγεγραµµένων µετρήσεων [Schwieger 2009]. Τα µήκη των βάσεων
κυµαίνονταν από 150m έως 7.7 km. Στα σταθερά σηµεία χρησιµοποιήθη-
κε δέκτης γεωδαιτικού τύπου Leica 1200, ενώ στα προς προσδιορισµό
σηµεία χρησιµοποιήθηκε ο δέκτης LEA-4T της εταιρείας u-blox, ο οποίος
είναι ένας εξαιρετικά χαµηλού κόστους δέκτης GNSS µίας συχνότητας για
εφαρµογές πλοήγησης. Ακόµα, για τη µέτρηση των προς προσδιορισµό
σηµείων χρησιµοποιήθηκε και άλλος ένας δέκτης γεωδαιτικού τύπου

ŒÓÙ·ÍË ÙÔÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ ‰È·ÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ ÎÚ·ÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ·Ó·ÊÔÚ¿˜ 

ÌÂ ¯Ú‹ÛË ‰ÂÎÙÒÓ GNSS ÔÏ‡ ¯·ÌËÏÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜, 

Ì¤Ûˆ ÎÈÓËÙÔ‡ ÙËÏÂÊÒÓÔ˘ (smartphone) ‹ tablet
∆. Σταθάς*, Α. Σιούλης**, Γ. Πηνιώτης***, Αθ. Μπίµης***

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στην περίοδο της οικονοµικής κρίσης που διανύουµε, η αναζήτηση οικονοµικότερων τεχνολογιών και τεχνικών, ικανών να προσφέρουν αποτελέ-
σµατα εφάµιλλα των ήδη χρησιµοποιούµενων, κρίνεται περισσότερο αναγκαία από ποτέ. 
Στην παρούσα εργασία γίνεται χρήση εξοπλισµού αρκετά οικονοµικότερου από τους ευρέως χρησιµοποιούµενους δέκτες GNSS (Global
Navigation Satellite Systems). Περιγράφεται διεξοδικά ο συνδυασµός του ανωτέρω εξοπλισµού µε smartphones ή tablets µέσω ελεύθερου λογι-
σµικού για Android, µε σκοπό την ένταξη τοπογραφικών διαγραµµάτων στο κρατικό σύστηµα αναφοράς. Τελικά, επιχειρείται η αξιολόγηση της
εν λόγω µεθοδολογίας, µε βασικό κριτήριο την ακρίβεια των αποτελεσµάτων της, χωρίς να παραβλέπεται η ευκολία εφαρµογής της και το σηµα-
ντικό οικονοµικό όφελος του επαγγελµατία µηχανικού. 
Στόχος της εργασίας είναι η αναζήτηση και η καθιέρωση οικονοµικά αποδοτικότερων επαγγελµατικών εργαλείων και µεθοδολογιών, που θα κα-
ταστήσουν τις τεχνικές χρήσης GNSS προσιτές στο σύνολο των Τοπογράφων Μηχανικών.
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των αντίστοιχων του u-blox. Οι ακρίβειες που επιτεύχθηκαν για τα προ-
σεχτικά επιλεγµένα σηµεία, ώστε να µην υπάρχουν εµπόδια στα σήµατα
των δορυφόρων και για χρόνους παρατήρησης της τάξης των 20 λεπτών
ήταν καλύτερες από ±2cm.  

∂ÈÎfiÓ· 1: ∆ÔÔı¤ÙËÛË ÎÂÚ·›·˜ u-blox ¿Óˆ ÛÂ ÙÚÈÎfi¯ÏÈÔ

Το 2012, µε χρήση του δέκτη τελευταίας γενιάς LEA-6T της εταιρείας u-
blox και της κεραίας ANN-MS της ίδιας εταιρείας επετεύχθησαν µε χρήση
σχετικού στατικού εντοπισµού ακρίβειες καλύτερες των ±3.5cm για βά-
σεις µήκους <2.6 km [Zhang 2012], ενώ το 2013 µε τον ίδιο δέκτη και
την ίδια κεραία µε µεταλλικό υπόβαθρο (∂ÈÎfiÓ· 2) επετεύχθησαν ακρίβει-
ες καλύτερες του ±1cm, για µικρού µήκους βάσεις (<470m) και χρόνους
παρατήρησης 20 λεπτών. Ο ίδιος δέκτης, σε συνδυασµό µε τις κεραίες
πολύ χαµηλού κόστους (<100 €) Vimcom 96/1 και Trimble Bullet III σε
συνδυασµό µε χειροποίητες choke ring βάσεις, για µείωση του φαινοµέ-
νου πολλαπλών διαδροµών (multipath), πέτυχε ακρίβειες καλύτερες των
±1cm, µε µικρότερο τυπικό σφάλµα επίλυσης βάσης, εν συγκρίσει µε την
κεραία ANN-MS [Zhang 2013].

∂ÈÎfiÓ· 2: ¶·Ú·ÌÂÙÚÔÔ›ËÛË ÎÂÚ·›·˜ ANN-MS u-blox ÌÂ ÚÔÛı‹ÎË 
ÌÂÙ·ÏÏÈÎÔ‡ ˘fi‚·ıÚÔ˘ ÁÈ· Î·Ï‡ÙÂÚË ·ÎÚ›‚ÂÈ·

Περιγραφή συστήµατος µέτρησης

Α. Συσκευές (hardware) – ∆ιασύνδεση
Στη παρούσα εργασία εξετάζεται η ακρίβεια του δέκτη LEA-6T σε συν-

δυασµό µε την εξωτερική κεραία ANN-MS της εταιρείας u-blox για συνή-
θεις τοπογραφικές εργασίες (ένταξη τοπογραφικών διαγραµµάτων στο
Κ.Σ.Α.). Πρόκειται για δέκτη µίας συχνότητας του συστήµατος GPS µε
δυνατότητα µέτρησης φάσης φέροντος κύµατος (GPS L1 C/A & P(Y)). Ο
ως άνω δεκτής και η παραπάνω κεραία εµπεριέχονται στο u-blox
Evaluation Kit EVK-6T. Οι διαστάσεις του δέκτη u-blox είναι: 104 x 73 x
29 mm (ªx¶xÀ), και της κεραίας ANN-MS είναι: 40 x 48 x 13 mm.

Επίσης εξετάζεται η απόδοση του ως άνω δέκτη και µε χρήση εξωτερι-
κής κεραίας γεωδαιτικού τύπου Javad JPS LegANT. Για τον εντοπισµό της
θέσης, χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος RTK σε συνδυασµό µε τα δίκτυα
HEPOS και JGC – Net µονίµων σταθµών αναφοράς. Η επίλυση διενεργή-
θηκε µε το ελεύθερο λογισµικό RTKGPS+ για Android συσκευές, το
οποίο εγκαταστάθηκε και δοκιµάστηκε σε δύο κινητά τηλέφωνα
(smartphones) διαφορετικών εταιρειών και συγκεκριµένα στα HTC One S
και Samsung Galaxy SIII mini. Η διασύνδεση δέκτη GNSS και κινητού τη-
λεφώνου, έγινε χρησιµοποιώντας τεχνολογία Bluetooth µε τη συσκευή

Parani SD200 της εταιρείας Sena. Η συνδεσµολογία του ολοκληρωµένου
συστήµατος µέτρησης φαίνεται στην Εικόνα 3 και έχει ως εξής:

∂ÈÎfiÓ· 3: ™˘Ó‰ÂÛÌÔÏÔÁ›· ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡

∂ÈÎfiÓ· 4: ªÂÙÚ‹ÛÂÈ˜ ÌÂ ÎÂÚ·›· ANN-MS u-blox (∞), 
Î·È ÌÂ ÎÂÚ·›· LegANT Javad (µ)

Ο δέκτης GPS συνδέθηκε µε την εξωτερική κεραία ANN-MS και µέσω θύ-
ρας USB µε εξωτερική µπαταρία παροχής ρεύµατος 5V. Η αποστολή των
µετρήσεων GPS στο κινητό τηλέφωνο έγινε µέσω της ανωτέρω συσκευ-
ής Bluetooth, η οποία συνδέθηκε στη σειριακή θύρα (RS-232) του δέκτη. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι η κεραία ANN-MS δεν αντιµετωπίζει αποτελε-
σµατικά το φαινόµενο των πολλαπλών διαδροµών (multipath) από σήµα-
τα που έρχονται κάτω από τον ορίζοντα της κεραίας, συνεπώς προτείνε-
ται η χρήση βάσης κάτω από την κεραία, από υλικό κατάλληλο για τη µεί-
ωση του ως άνω φαινοµένου (∂ÈÎfiÓÂ˜ 2 Î·È 4) [Zhang 2013]. 

Β. Λογισµικό (software) – Ρυθµίσεις
¢¤ÎÙË˜ GPS u-blox

Ο δέκτης GPS ρυθµίστηκε µε το λογισµικό u-center, που περιέχεται
στο u-blox Evaluation Kit EVK-6T, έτσι ώστε να µεταδίδει παρατηρήσεις
στη σειριακή θύρα σε δυαδική µορφή ubx [u-blox 6 Receiver Description
Including Protocol Specification] της ίδιας εταιρείας. Επιπροσθέτως, τέ-
θηκε συγκεκριµένος ρυθµός αποστολής/λήψης δεδοµένων της σειριακής
θύρας του ως άνω δέκτη.

™˘ÛÎÂ˘‹ Bluetooth Parani SD200

Χρησιµοποιώντας το λογισµικό της εταιρείας Sena τέθηκε ο ίδιος ρυθ-
µός αποστολής/λήψης δεδοµένων της σειριακής θύρας της συσκευής
Bluetooth µε τον αντίστοιχο του δέκτη. Επιπρόσθετα, ρυθµίστηκε η συ-
σκευή, ούτως ώστε να είναι ορατή από άλλες συσκευές Bluetooth και να
επιτρέπει τη δυνατότητα σύζευξης (pairing) µε αυτές. 

™˘ÛÎÂ˘‹ ÎÈÓËÙÔ‡ ÙËÏÂÊÒÓÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Android 

Για την επίλυση GNSS παρατηρήσεων σε κινητό τηλέφωνο, έγινε εγκα-
τάσταση της δωρεάν εφαρµογής RTKGPS+, µέσω της πλατφόρµας
Google Play. Το λογισµικό αυτό αποτελεί εµπλουτισµένη έκδοση της
εφαρµογής RTKGPS, η οποία είναι η εξέλιξη της εφαρµογής RTKlib
[Takasu 2009], κατάλληλα διαµορφωµένης για κινητά τηλέφωνα ή tablet
µε λειτουργικό σύστηµα Android.

Αρχικά, τέθηκε στο RTKGPS+, η µορφή των εισερχοµένων παρατη-
ρήσεων από δέκτη GNSS στην επιλογή: “u-blox LEA-*T”, και αφού έγινε 

Î·ÏÒ‰ÈÔ
ÎÂÚ·›·˜

‰¤ÎÙË˜
u-blox

Ì·Ù·Ú›·

ÎÂÚ·›·
u-blox

A B

ÎÂÚ·›·
Javad

Û˘ÛÎÂ˘‹
bluetooth
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Σενάρια µετρήσεων – Αποτελέσµατα

Έγιναν µετρήσεις RTK µε τη χρήση δύο δικτύων µονίµων σταθµών ανα-
φοράς:
� Tου συστήµατος HEPOS, το οποίο παρέχει τη δυνατότητα εικονικών

σταθµών αναφοράς (Virtual Reference Station – VRS) και
� Tου συστήµατος JGC – Net, της ιδιωτικής εταιρείας JGC το οποίο δεν

έχει τη δυνατότητα VRS, παρέχοντας µόνο διορθώσεις single – base
από το σταθµό “ATHN”, που βρίσκεται στη περιοχή του Αµαρουσίου
Αττικής.

Μετρήθηκαν τρία σηµεία γνωστών συντεταγµένων στην Αττική (Εικόνα
4), τα οποία ήταν τα εξής:
� Σηµείο Α, που βρίσκεται στη περιοχή των Βριλησσίων και σε απόστα-

ση 3.5 km από το µόνιµο σταθµό αναφοράς µε την ονοµασία “ATHN”
του δικτύου JGC – Net.

� Σηµείο Β, που βρίσκεται στη Σχολή Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανι-

κών του ΕΜΠ, στη περιοχή του Ζωγράφου και σε απόσταση, 9.2 km
από το µόνιµο σταθµό αναφοράς µε την ονοµασία “ATHN” του δικτύ-
ου JGC – Net. 

� Σηµείο Γ, που βρίσκεται στη περιοχή της Ραφήνας και σε απόσταση
18.7 km από το µόνιµο σταθµό αναφοράς µε την ονοµασία “ATHN”
του δικτύου JGC – Net.

Η επιλογή των σηµείων έγινε µε σκοπό τη διερεύνηση της απόδοσης
του δέκτη σε διαφορετικές αποστάσεις από τον σταθµό αναφοράς.  Το
σηµείο Α επιλέχθηκε ώστε να βρίσκεται σε σχετικά κοντινή απόσταση,
ενώ το σηµείο Β επιλέχθηκε έτσι ώστε να προσεγγίζει το µέγιστο όριο
του µήκους της βάσης που υλοποιείται µε δέκτες µίας συχνότητας σε ερ-
γασίες ένταξης τοπογραφικών διαγραµµάτων [µέγιστο µήκος βάσης 10-
15 km (Schwieger 2014)]. Αντίστοιχα το σηµείο Γ επιλέχθηκε ώστε η
απόσταση σταθµού – δέκτη να είναι ακόµα µεγαλύτερη από τη µέγιστη
χρησιµοποιούµενη µε δέκτες µονής συχνότητας.

A B

∂ÈÎfiÓ· 5: ™ÙÈÁÌÈfiÙ˘· ÔıfiÓË˜ (screenshots) Î·Ù¿ ÙË Ï‹„Ë ÙˆÓ ÌÂÙÚ‹ÛÂˆÓ ÛÙÔ ÎÈÓËÙfi Samsung Galaxy SIII mini (∞), Î·È ÛÙÔ ÎÈÓËÙfi HTC One S (µ)

η σύζευξη µεταξύ του κινητού τηλεφώνου και της συσκευής Parani, µέ-
σω τεχνολογίας Bluetooth, ελέγχθηκε η λήψη δεδοµένων από το δέκτη
u-blox.

Το λογισµικό RTKGPS+ µεταξύ άλλων, παρέχει τη δυνατότητα για

NTRIP Client µε χρήση πρωτοκόλλων RTCM 2, RTCM3. Έτσι έγινε η δια-
µόρφωση των παραµέτρων που αφορούν τη λήψη διορθώσεων από µό-
νιµους σταθµούς των δικτύων αναφοράς GNSS.

∂ÈÎfiÓ· 6: ÕÔ„Ë ÙˆÓ ÛËÌÂ›ˆÓ ∞, µ, °, Î·È ÙÔ˘ ÛÙ·ıÌÔ‡ ·Ó·ÊÔÚ¿˜ ATHN ·fi Ùo Google Earth
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Τα σενάρια µετρήσεων και στα τρία ως άνω σηµεία παρατίθενται ακολού-
θως. 

Κάθε σενάριο αποτελείται από τρεις αλφαριθµητικούς χαρακτήρες, οι
οποίοι κωδικοποιούνται ως εξής:

Α) Ο πρώτος χαρακτήρας µας δείχνει το δικτύων µονίµων σταθµών ανα-
φοράς και είναι J στην περίπτωση του δικτύου JGC – Net και Η στην
περίπτωση του δικτύου HEPOS.

Β) Ο δεύτερος χαρακτήρας µας δείχνει τον δέκτη και είναι U για όλες τις
περιπτώσεις, αφού παντού χρησιµοποιήθηκε δέκτης u-blox.

Γ) Ο τρίτος χαρακτήρας µας δείχνει το είδος της κεραίας που χρησιµοποι-
ήθηκε και είναι 1 για την κεραία ANN-MS και 2 για την κεραία Javad
JPS LegANT.

Τα σενάρια που ακολουθήσαµε ήταν τα εξής:

• (JU1) Μετρήσεις RTK µε τον δέκτη u-blox και τη κεραία ANN-MS (που
εµπεριέχεται στο u-blox Evaluation Kit EVK-6T), µε τη χρήση του δι-
κτύου JGC – Net. Ως χειριστήριο χρησιµοποιήθηκε το smartphone
Samsung Galaxy SIII mini.

• (JU2) Μετρήσεις RTK µε τον δέκτη u-blox και τη κεραία Javad JPS
LegANT, µε τη χρήση του δικτύου JGC – Net. Ως χειριστήριο χρησιµο-
ποιήθηκε το smartphone Samsung Galaxy SIII mini.

• (HU1) Μετρήσεις RTK µε τον δέκτη u-blox και τη κεραία ANN-MS, µε
τη χρήση του δικτύου HEPOS µε τεχνική VRS. Ως χειριστήριο χρησιµο-
ποιήθηκε το smartphone HTC One S.

• (HU2) Μετρήσεις RTK µε τον δέκτη u-blox και τη κεραία Javad JPS
LegANT, µε τη χρήση του δικτύου HEPOS µε τεχνική VRS. Ως χειριστή-
ριο χρησιµοποιήθηκε το smartphone HTC One S.

Για τον έλεγχο της ακρίβειας του δέκτη u-blox LEA-6T µε τη χρήση της
εκάστοτε κεραίας χρησιµοποιήθηκαν τα σενάρια JPM και HR6, τα οποία
αναλύονται ως εξής: 

• (JPM) Μετρήσεις RTK µε τον δέκτη GNSS (L1+L2) Ashtech ProMark
220 και τη κεραία Ashtech ASH-661, µε τη χρήση του δικτύου JGC –
Net

• (HR6) Μετρήσεις σχετικού στατικού εντοπισµού (Static) µε τον δέκτη
GPS (L1+L2) Trimble R6-II, µε τη χρήση του δικτύου HEPOS µε τεχνι-
κή VRS

Οι προβολικές συντεταγµένες στο σύστηµα ΕΓΣΑ87/ΤΜ87 των σηµεί-
ων Α, Β, Γ, οι οποίες προέκυψαν από τις µετρήσεις σχετικού στατικού
εντοπισµού φαίνονται στον Πίνακα 1. 

Σηµείωση: Οι συντεταγµένες αυτές προέκυψαν µέσω µετασχηµατισµού
από το HTRS07/TM07 στο ΕΓΣΑ87/ΤΜ87.

¶›Ó·Î·˜ 1: ¶ÚÔ‚ÔÏÈÎ¤˜ Û˘ÓÙÂÙ·ÁÌ¤ÓÂ˜ ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ∂°™∞’87(HEPOS)
ÙˆÓ ÛËÌÂ›ˆÓ ∞, µ, ° Ô˘ ÚÔ¤Î˘„·Ó ·fi ÙÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ HR6

¶›Ó·Î·˜ 2: ∞ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· Û‡ÁÎÚÈÛË˜ ÙˆÓ ÌÂÙÚ‹ÛÂˆÓ ÙˆÓ ÛÂÓ·Ú›ˆÓ JU1,
JU2, HU1, HU2 ÁÈ· Ù· ÛËÌÂ›· ∞, µ, °, ÌÂ ÙÈ˜ Û˘ÓÙÂÙ·ÁÌ¤ÓÂ˜ Ô˘ ÚÔÎ‡ÙÔ˘Ó

·fi ÙÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ HR6

¶›Ó·Î·˜ 3: ∞ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· Û‡ÁÎÚÈÛË˜ ÙˆÓ ÌÂÙÚ‹ÛÂˆÓ ÙˆÓ ÛÂÓ·Ú›ˆÓ JU1,
JU2, HU1, HU2 ÁÈ· Ù· ÛËÌÂ›· ∞, µ, °, ÌÂ ÙÈ˜ Û˘ÓÙÂÙ·ÁÌ¤ÓÂ˜ Ô˘ ÚÔÎ‡ÙÔ˘Ó

·fi ÙÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ JPM
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¢È·ÁÚ¿ÌÌ·Ù· 1(∞), 1(µ): ÃÚÔÓÔÛÂÈÚ¤˜ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ 90sec ÙÔ˘ ÛËÌÂ›Ô˘ ∞ ÁÈ· ÙÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ JU1,Î·Ù¿ Ã (∞)
Î·È Î·Ù¿ Y(µ) [ÙÔ Â‡ÚÔ˜ ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÙˆÓ Û˘ÓÙÂÙ·ÁÌ¤ÓˆÓ Â›Ó·È 1.2cm]

¢È¿ÁÚ·ÌÌ· 2: OÚÈ˙ÔÓÙÈÔÁÚ·ÊÈÎ‹ ·ÔÙ‡ˆÛË ÙˆÓ Î·Ù·ÁÚ·ÊÒÓ ÙÔ˘ ÛËÌÂ›Ô˘ ∞ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ 90sec ÁÈ· ÙÔ
ÛÂÓ¿ÚÈÔ JU1 [ÙÔ Â‡ÚÔ˜ ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÙˆÓ Û˘ÓÙÂÙ·ÁÌ¤ÓˆÓ Â›Ó·È 1.2cm]

Συµπεράσµατα-Προτάσεις 
Α. Συµπεράσµατα
✔ Οι ακρίβειες των συντεταγµένων των ση-

µείων Α, Β, Γ, που προέκυψαν από την
εφαρµογή της µεθόδου RTK µε τη χρήση
του δέκτη u-blox LEA-6T σε συνδυασµό εί-
τε µε τη κεραία u-blox ANN-MS, είτε µε τη
γεωδαιτικού τύπου κεραία Javad JPS
LegANT, είναι της τάξης των 1 έως 3
εκατοστών.

Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί
ότι παρ’ όλο τα αποτελέσµατα της παρού-
σης εργασίας κρίνονται πολύ ικανοποιητι-
κά, είναι αναγκαία η διενέργεια περισσότε-
ρων δοκιµών, προκειµένου να διεξαχθούν
ασφαλή συµπεράσµατα για την ακρίβεια
και επαναληψιµότητα των αποτελεσµάτων
των µετρήσεων.

✔ Εξετάζοντας τις µετρήσεις που πραγµατο-
ποιήθηκαν στα ως άνω σηµεία, από τις
οποίες έγινε υπολογισµός των ακέραιων τι-
µών των ασαφειών φάσης (λύσεις fixed),
παρατηρήσαµε ότι αυτές κρίνονται
πολύ αξιόπιστες ανεξάρτητα από το
δίκτυο µονίµων σταθµών αναφοράς
που χρησιµοποιήθηκε. Το γεγονός αυτό
αποδεικνύεται από τη µικρή τυπική απόκλι-
ση αλλά και από το µικρό εύρος των συ-
ντεταγµένων των σηµείων που προκύ-
πτουν από τις «fixed» λύσεις. Βάσει των
µετρήσεων που πραγµατοποιήθηκαν, πα-
ρατηρήθηκε ότι από τη στιγµή που στο
πρόγραµµα RTKGPS+ του κινητού
τηλεφώνου, εµφανιζόταν η ένδειξη
«fixed» στη λύση, οι συντεταγµένες
που προκύπτουν από αυτήν ήταν ορ-
θές.

Το ανωτέρω συµπέρασµα περί της αξιοπι-
στίας του δέκτη που χρησιµοποιήσαµε ενι-
σχύεται από το γεγονός ότι σχεδόν σε
όλες τις έρευνες και τις εργασίες που
έχουν πραγµατοποιηθεί για τις δοκιµές των
δεκτών GNSS πολύ χαµηλού κόστους
έχουν χρησιµοποιηθεί δέκτες u-blox
[Weston 2010].

✔ Ο χρόνος που χρειάστηκε για να εµφανι-
στεί η ένδειξη «fixed» στην οθόνη της
εφαρµογής RTKGPS+ και σχετίζεται άµε-
σα µε τον εξοπλισµό που είχαµε στη διά-
θεσή µας, εξαρτάται από την απόσταση
µεταξύ του δέκτη και του σταθµού αναφο-
ράς, και από το είδος της κεραίας που χρη-
σιµοποιείται. Πιο συγκεκριµένα, χρησιµο-
ποιώντας τον δέκτη u-blox σε συνδυασµό
µε την κεραία u-blox ANN-MS ο χρόνος
αυτός κυµάνθηκε από 6 λεπτά στο ση-
µείο Α (σηµείο µε τη µικρότερη βάση),
έως 28 λεπτά στο σηµείο Γ (σηµείο µε
τη µεγαλύτερη βάση). Οι χρόνοι αυτοί µει-
ώθηκαν χρησιµοποιώντας τον παραπάνω
δέκτη µε την κεραία Javad LegANT, και ει-
δικότερα περιορίστηκαν στα 4 λεπτά για
το σηµείο Α και στα 8 λεπτά για το ση-
µείο Γ. 

✔ Συγκρίνοντας τη τεχνική VRS-RTK µε τη
Single Base-RTK, διαπιστώθηκε ότι δεν
υπήρχε διαφορά στις συντεταγµένες της

χρόνος (sec)

χρόνος (sec) B

A
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λύσης. Η ουσιώδης διαφορά τους, έγκειται στη µείωση του χρόνου
που χρειάστηκε για επιτευχθεί λύση «fixed» για τα πιο αποµακρυσµέ-
να σηµεία (Β και Γ) αφού η δηµιουργία εικονικών σταθµών αναφοράς
σε µικρή απόσταση από το σηµείο µέτρησης µέσω της τεχνικής VRS,
εξουδετερώνει τον περιορισµό λόγω µήκους βάσης που έχει η τεχνική
Single Base.

Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί ότι παρά το κοινώς αποδεκτό
ανώτατο όριο µήκους της βάσης των 10-15 km µέχρι το οποίο µπο-
ρούν να χρησιµοποιούνται δέκτες µίας συχνότητας για τοπογραφικές
εργασίες, η εφαρµογή της µεθόδου RTK που πραγµατοποιήθηκε µε τη
χρήση του δέκτη u-blox, κατάφερε να υπολογίσει τις ακέραιες
τιµές των ασαφειών φάσης και να δώσει λύσεις «fixed» µε ικα-
νοποιητικότατες ακρίβειες στο σηµείο Γ, δηλαδή σε βάσεις
µήκους 18.7 km. Το γεγονός αυτό µας προτρέπει να εξετάσουµε αν
πραγµατικά ισχύει το παραπάνω όριο.

✔ Μεγάλο πλεονέκτηµα της µεθόδου που ακολουθήθηκε είναι πως για
όλα τα στάδια της διαδικασίας στο ύπαιθρο, χρησιµοποιείται ελεύθερο
λογισµικό το οποίο είναι εγκατεστηµένο σε οποιαδήποτε συσκευή κι-
νητού τηλεφώνου (smartphone) ή tablet, µε λειτουργικό σύστηµα
Android, γεγονός το οποίο καθιστά µη αναγκαία την ύπαρξη
οποιουδήποτε άλλου χειριστηρίου για τη διαχείριση του δέ-
κτη.

Η µη ύπαρξη χειριστηρίου σε συνδυασµό µε τις πολύ µικρές διαστά-
σεις και βάρος τόσο του δέκτη u-blox όσο και του υπόλοιπου εξοπλι-
σµού αναδεικνύει και τα άλλα σηµαντικά πλεονεκτήµατα του συστή-
µατος που χρησιµοποιήθηκε, τα οποία είναι το µικρό του µέγε-
θος, η πολύ εύκολη µεταφορά του καθώς και η εξαιρετικά χα-
µηλή κατανάλωση µπαταρίας.

✔ Βάσει όλων των ανωτέρω διαπιστώσεων, καταλήγουµε στο ασφα-
λές συµπέρασµα ότι η εφαρµογή της µεθόδου RTK µε τον δέ-
κτη u-blox καλύπτει απόλυτα τις απαιτήσεις ένταξης Τοπο-
γραφικών ∆ιαγραµµάτων στο Κ.Σ.Α., για την πλειονότητα των
εργασιών του Αγρονόµου και Τοπογράφου Μηχανικού.

✔ Το σηµαντικότερο όµως πλεονέκτηµα της ανωτέρου µεθόδου,
είναι το πολύ χαµηλό κόστος του εξοπλισµού το οποίο κυµαί-
νεται από το 1/10 έως και πολύ µικρότερο, σε σχέση µε το
εξοπλισµό που χρησιµοποιείται για εφαρµογή της µεθόδου
RTK στην ένταξη τοπογραφικών διαγραµµάτων στο Κ.Σ.Α.

Συγκεκριµένα το κόστος του εξοπλισµού που χρησιµοποιήθηκε στην
παρούσα εργασία ήταν της τάξης των 400€ και η τιµή αυτή αναλύε-
ται ως εξής:

➘ Κόστος του u-blox Evaluation Kit EVK-6T: 260€

Το παραπάνω Evaluation Kit περιλαµβάνει:

Α. Τον δέκτη u-blox LEA-6T

B. Την κεραία u-blox ANN-MS

Γ. Τα απαραίτητα καλώδια σύνδεσης και τροφοδοσίας

∆. CD µε το λογισµικό u-center για τη παραµετροποίηση του δέ-
κτη

➘ Κόστος συσκευής Sena Parani SD200 τεχνολογίας Bluetooth: 70€

➘ Κόστος µπαταρίας µεγάλης χωρητικότητας µε υποδοχή USB: 70€

Προκειµένου να µειωθεί το κόστος, χωρίς να αλλοιωθεί η αξιοπι-
στία του συστήµατος, µπορούσε αντί για την συγκεκριµένη µπα-
ταρία να χρησιµοποιηθεί ειδικός µετατροπέας που δέχεται µπατα-
ρίες ΑΑ (USB Battery Adapter) και έχει κόστος 15-20€.

Στην περίπτωση που χρησιµοποιηθεί αντί της περιεχόµενης στο
Evaluation Kit, µία γεωδαιτική κεραία (συχνότητας L1) για το δέ-
κτη, θα έχουµε µια αύξηση του κόστους της τάξεως των 100-
400€, δηλαδή και πάλι το συνολικό κόστος του εξοπλισµού θα εί-
ναι πολύ µικρό και θα κυµαίνεται από 500-800€.

Β. Προτάσεις 
✔ Ο δέκτης u-blox LEA-6T που χρησιµοποιήθηκε δεν είχε τη δυνατότητα

για λήψη σηµάτων του συστήµατος Glonass. Προτείνεται η εξέταση
της χρήσης του δέκτη χαµηλού κόστους u-blox NEO-7P ο οποίος λαµ-

βάνει σήµατα GPS και Glonass, προκειµένου να διερευνηθεί κατά πό-
σο βελτιώνεται η µέθοδος που εφαρµόστηκε.

✔ Χρήση της παρούσης µεθόδου για εύρεση συντεταγµένων σηµείου
στη περιοχή που εξετάζουµε, σε συνδυασµό µε εφαρµογή µεθόδου
RTK µε χρήση ζεύγους δεκτών u-blox (base/rover) προκειµένου να
εξετάσουµε εάν υπάρχει δυνατότητα χρησιµοποίησης δεκτών πολύ
χαµηλού κόστους και για άλλες τοπογραφικές εργασίες (αποτύπωση
περιοχής, έλεγχος σηµείων και γραµµών, κ.α.).

✔ Σηµαντικό ρόλο στον χρόνο που χρειάζεται για να έχουµε λύση
«fixed» σε κάθε εργασία µε χρήση συσκευών GPS, έχει ο αριθµός και
η γεωµετρία των δορυφόρων από τους οποίους λαµβάνει σήµατα
εκάστοτε δέκτης, πόσο µάλλον στην περίπτωση του δέκτη µίας συ-
χνότητας (L1) που εξετάσαµε (µόνο µετρήσεις GPS). Προτείνεται η
χρήση των λογισµικών προγραµµατισµού µετρήσεων (mission
planning), για την επιλογή του βέλτιστου χρονικού διαστήµατος από
άποψη διαθεσιµότητας και γεωµετρίας δορυφόρων.

✔ Επέκταση δικτύου µόνιµων σταθµών αναφοράς µε δέκτες πολύ χαµη-
λού κόστους µίας συχνότητας (L1), έτσι ώστε εκτός των άλλων, να
διευκολυνθούν οι µετρήσεις µε δέκτες αντίστοιχους µε αυτόν που
χρησιµοποιήθηκε στη παρούσα εργασία.
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Στο πλαίσιο του έργου “AquaNet: ∆ιαχείριση Ύδατος για µία Πόλη µε
Έξυπνο, Αυτόνοµο και Χαµηλού-κόστους Ασύρµατο ∆ίκτυο Αισθητήρων”,
που υλοποιείται από την Κοινοπραξία «Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών
Συστηµάτων (TSI) του Πολυτεχνείου Κρήτης (TUC), Εργαστήριο Ραδιοε-
πικοινωνίων (RCL) του τµήµατος Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστη-
µίου Θεσσαλονίκης (AUTH), εταιρεία Geospatial Enabling Technologies,
εταιρεία Ζαλίκας Λιόντας Τεχνική και ∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης
Αποχέτευσης Χανίων», αναπτύχθηκε Γεωγραφικό Σύστηµα Πληροφοριών
βασισµένο στη χρήση ελεύθερων λογισµικών/λογισµικών ανοιχτού κώδι-
κα (ΕΛ/ΛΑΚ). Το έργο υποστηρίζεται από τη Γενική Γραµµατεία Έρευνας
και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), το αναπτυξιακό πρόγραµµα ΕΣΠΑ (2007-2013),
και το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Σκοπός του έργου είναι η σχεδίαση και ανάπτυξη ενός έξυπνου, αυτόνο-
µου, αυτοτροφοδοτούµενου και χαµηλού κόστους πιλοτικού δικτύου
ασύρµατων αισθητήρων (WSN) για τη διαχείριση πόσιµου νερού σε επί-
πεδο πόλη ενώ σηµαντικό µέρος αυτού (Ε.Ε.6 Επεξεργασία δεδοµένων
εκτός δικτύου) αποτελεί ο σχεδιασµός και η ανάπτυξη εφαρµογής GIS η
οποία θα δίνει τη δυνατότητα στη ∆.Ε.Υ.Α.Χ να διαθέτει ένα εύχρηστο
και λειτουργικό εργαλείο για την απόδοση γεωχωρικής υπόστασης στη
διαχείριση του ύδατος και στην έγκαιρη αντιµετώπιση προβληµάτων του
δικτύου. 

Οι υπάρχουσες τεχνικές διαχείρισης πόσιµου νερού σε επίπεδο πόλης,
βασίζονται σε αποµακρυσµένο έλεγχο περιορισµένου αριθµού δεξαµενών
νερού, τόσο σε µεγάλο υψόµετρο όσο και εντός κατοικηµένων περιοχών
(δεξαµενές διανοµής). Τυπικά η διαχείριση γίνεται χειροκίνητα µε ευρι-
στικούς τρόπους και σκοπεύει στη διατήρηση των δεξαµενών διανοµής
νερού τόσο άδειες ώστε το νερό να καταναλώνεται γρήγορα δεδοµένου
ότι δεν µπορεί να αναδιανεµηθεί σε άλλες περιοχές. Επιπλέον, υπάρχει η
έλλειψη ενός κατανεµηµένου συστήµατος µετρήσεων, που να µπορεί να
παρακολουθεί συνεχώς τη ροή του νερού κι αυτό έχει σαν αποτέλεσµα η
διάγνωση των διαρροών (είτε από κλοπές είτε από ζηµιές) να καθυστε-
ρεί. Τέλος, η έλλειψη ενός έξυπνου δικτύου αισθητήρων κάνει απαγορευ-
τική τη βέλτιστη λειτουργία της εταιρείας διαχείρισης του νερού. Το
AquaNet θα δίνει τη δυνατότητα στη ∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης
Αποχέτευσης Χανίων (∆.Ε.Υ.Α.Χ). να αυξήσει την υπάρχουσα ικανότητα
επίβλεψης και διαχείρισης νερού. 

Για την υλοποίηση του έργου που ολοκληρώνεται τον Ιούνιο του 2015
τα µέλη της οµάδας του AquaNet βασίζονται σε πρόσφατες τεχνικές επε-
ξεργασίας δεδοµένων εντός δικτύου, σε µια προσπάθεια να µειωθεί το
πλήθος της πληροφορίας που µεταδίδεται και να απλοποιήσει τη σχεδία-
ση του κάθε τερµατικού του ασύρµατου δικτύου αισθητήρων. Επίσης για
την αύξηση της χρηστικότητας και της λειτουργικότητας του έργου για
τον τελικό χρήστη (διαχειριστές από τη ∆ΕΥΑΧ) αλλά και για κάθε πολί-
τη, δίνεται στο έργο γεωχωρική υπόσταση της πληροφορίας µέσω της
δηµιουργίας Γεωγραφικού Συστήµατος Πληροφοριών (GIS). Η ανάπτυξη
του GIS του AquaΝet βασίζεται αποκλειστικά στη χρήση και παραµετρο-
ποίηση λογισµικών/εργαλείων ανοιχτού κώδικα, όπως Quantum GIS,
PostgreSQL – PostGIS, GeoServer, GeoWebCache, GeoNetwork
Opensource. Η διαδικτυακή εφαρµογή που θα δίνει τη δυνατότητα απει-
κόνισης των σηµείων ύδρευσης και των «συναγερµών» (alerts) σε περί-
πτωση διαρροής ή πτώσης στάθµης, βασίζεται στο GET SDI Portal, µια
Χαρτογραφική Πλατφόρµα Ανοικτού Κώδικα, η οποία αναπτύσσεται από
την GET. Το λογισµικό αποτελεί ιδανική λύση για την ανάπτυξη διαδι-
κτυακών χαρτογραφικών εφαρµογών και χωρικά ενεργοποιηµένων διαδι-
κτυακών πυλών (Geoportals). 

Περιγράφοντας µε απλά λόγια την αρχιτεκτονική του AquaNet GIS, οι αι-
σθητήρες που έχουν τοποθετηθεί σε δεξαµενές ύδρευσης στέλνουν δε-
δοµένα µε µετρήσεις στάθµης τα οποία αποθηκεύονται σε βάση δεδοµέ-
νων µετρήσεων στάθµης. Το ενδιάµεσο λογισµικό που έχει αναπτυχθεί
ενηµερώνει τη βάση δεδοµένων GIS όπου τα δεδοµένα αποκτούν γεω-
χωρική υπόσταση και µέσω του κατάλληλου GIS Server παρέχονται οι
απαραίτητες χαρτογραφικές υπηρεσίες απεικόνισης και διαχείρισης γεω-
χωρικών πληροφοριών σε συνδυασµό µε περιγραφικές πληροφορίες. Εν-
δεικτικά, η εφαρµογή GIS θα δίνει στους χρήστες τις παρακάτω δυνατό-
τητες:

• Εµφάνιση πινάκων µε πληροφορίες σχετικά µε τις δεξαµενές (στάθ-
µη, ενέργεια αισθητήρα).

• Εµφάνιση alert µε βάση τις τιµές για τη στάθµη της δεξαµενής που
θα δίνονται από τη βάση δεδοµένων µε τις µετρήσεις.

• Αναζήτηση µε βάση περιγραφικά attributes (όνοµα δεξαµενής, κωδι-
κός αισθητήρα, τιµή στάθµης) µε αυτόµατη εστίαση στο σηµείο εν-
διαφέροντος.  

• Εµφάνιση ιστορικού µετρήσεων στάθµης δεξαµενών και στατιστικών
στοιχείων (π.χ. ηµερήσια/εβδοµαδιαία µεταβολή της στάθµης της δε-
ξαµενής) στο περιβάλλον του AquaNet GIS.

Μέσω της εφαρµογής GIS του AquaNet, οι χρήστες θα έχουν τη δυνατό-
τητα: µετακίνησης, µεγέθυνσης, σµίκρυνσης, µεγέθυνσης βάσει κλίµακας
και µεγέθυνσης σε επιλεγµένο επίπεδο, µέτρησης αποστάσεων, εµβα-
δών, µετάβασης σε σηµείο, εµφάνισης συντεταγµένων σηµείου σε προ-
καθορισµένα συστήµατα συντεταγµένων, 3D Απεικόνιση επιπέδων WMS
και KML µε χρήση του Google Earth Plugin, προσθήκης - αφαίρεσης θε-
µατικών επιπέδων WMS (1.1.0, 1.1.1, 1.3.0), WFS (1.0.0, 1.1.0), WMTS
(1.0.0), προσθήκης - αφαίρεσης KML, Atom, GeoRSS αρχείων (τοπικά
αποθηκευµένων ή µέσω ∆ιαδικτύου), Atom αρχείων (τοπικά αποθηκευ-
µένων ή µέσω ∆ιαδικτύου), επιλογή ανανέωσης οντοτήτων ανά χρονική
περίοδο για δυναµικά ∆ιαδικτυακά αρχεία KML, Atom, GeoRSS. Σχετικά
µε τη λειτουργία αναζήτησης, η εφαρµογή του GIS αναπτύσσεται έτσι
ώστε να υπάρχουν οι παρακάτω δυνατότητες:

� Γρήγορη αναζήτηση σε προκαθορισµένα επίπεδα µε χρήση υπηρε-
σιών WFS 

� Αναζήτηση βάσει περιοχής ενδιαφέροντος και µε χρήση τελεστών
όπως «Τέµνονται», «∆ιατρέχουν», «Εµπεριέχονται» 

� Εξεζητηµένη αναζήτηση βάση περιοχής ενδιαφέροντος και πολλα-
πλών περιγραφικών κριτηρίων

� Ιστορικό αναζήτησης στη λειτουργία εξεζητηµένης αναζήτησης 

� Εξαγωγή αποτελεσµάτων σε µορφή Shapefile, GML, CSV, JSON,
JSONP και επιλογή κωδικοποίησης χαρακτήρων και συστήµατος συ-
ντεταγµένων

� Επιλογή υποβάθρου 

� Καρτέλα εµφάνισης πληροφοριών δεδοµένων και γεωµετρίας χωρι-
κών οντοτήτων από υπηρεσίες WMS, WFS και από αρχεία KML, Atom,
GeoRSS 

� Εµφάνιση – ρύθµιση καννάβου 

� Λίστα επιλεγµένων (προσθήκη, αφαίρεση, µεταφόρτωση) 

∞Ó¿Ù˘ÍË °ÂˆÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ™˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ 

ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ 

“AquaNet: ¢È·¯Â›ÚÈÛË ⁄‰·ÙÔ˜ ÁÈ· Ì›· ¶fiÏË ÌÂ ŒÍ˘ÓÔ, ∞˘ÙfiÓÔÌÔ 

Î·È Ã·ÌËÏÔ‡-ÎfiÛÙÔ˘˜ ∞Û‡ÚÌ·ÙÔ ¢›ÎÙ˘Ô ∞ÈÛıËÙ‹ÚˆÓ”
Εκ µέρους της οµάδας υλοποίησης του έργου “AquaNet: ∆ιαχείριση Ύδατος για µία Πόλη µε Έξυπνο, 

Αυτόνοµο και Χαµηλού-κόστους Ασύρµατο ∆ίκτυο Αισθητήρων” (κωδικός έργου 11ΣΥΝ-6-925)
Γεωργία Παπαδάκη (Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ, συνεργάτης GEOSPATIAL ENABLING TECHNOLOGIES)
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Η εφαρµογή GIS που αναπτύσσεται θα αποτελέσει για τη ∆ΕΥΑΧ σηµα-
ντικό εργαλείο παρακολούθησης του δικτύου ύδρευσης για την έγκαιρη
πρόληψη και διαχείριση του πόσιµου ύδατος ενώ θα είναι εύκολη η επέ-
κτασή του µε την προσθήκη νέων δεδοµένων, π.χ. επιπλέον σηµεία όπου
θα τοποθετηθούν νέοι αισθητήρες, δεδοµένα από άλλους φορείς του ∆ή-
µου που συνεργάζονται µε τη ∆ΕΥΑΧ, και πληροφορίες που υποστηρί-

ζουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων από τη ∆ΕΥΑΧ για την ανάπτυξη
και συντήρηση ενός έξυπνου δικτύου ύδρευσης. 

Στην υλοποίηση του έργου (Ε.Ε.6 και Ε.Ε.7) συµµετέχουν από την πλευ-
ρά της GET έξι Αγρονόµοι Τοπογράφοι Μηχανικοί µε εξειδίκευση στον το-
µέα της Γεωπληροφορικής. 

Εικόνα 1: Βeta
version AquaNet GIS
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∏ ÂÙ·ÈÚÂ›· Ì·˜ Î·ÏˆÛÔÚ›˙ÂÈ ÌÈ· Ó¤· ÂÔ¯‹ ÂÍÂÏ›ÍÂˆÓ
ÛÙÔ ·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓÔ ÙË˜ °ÂˆÏËÚÔÊÔÚÈÎ‹˜ Î·È ÙËÓ ˘Ô‰¤¯Â-
Ù·È ÌÂ ·Ó·ÓÂˆÌ¤ÓÔ ÚÔÊ›Ï, ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ Ó¤Ô
Ì·˜ ÂÙ·ÈÚÈÎfi ÏÔÁfiÙ˘Ô, Î·ıÒ˜ Â›ÛË˜ Î·È Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·
ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ Ì·˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ Î·Ù·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ www.e-
geosense.gr. 

∏ ¯ÚÔÓÈÎ‹ ÛÙÈÁÌ‹ ÙË˜ ·ÏÏ·Á‹˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù˘¯·›·, ÌÈ·˜ Î·È
ıÂˆÚÔ‡ÌÂ fiÙÈ ÔÈ Ó¤Â˜ Ù¿ÛÂÈ˜ Î·È ÂÍÂÏ›ÍÂÈ˜ ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô
Ì·˜, ÂÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛËÌ·›ÓÔ˘ÛÂ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÂÓ Á¤ÓÂÈ. ™·˜ Â˘-
¯·ÚÈÛÙÔ‡ÌÂ ÁÈ· ÙËÓ Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ· ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË Ô˘ Ì·˜
‰Â›¯ÓÂÙÂ, Î·ıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÙ›ÌËÛË ÛÙË ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ
ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ì·˜. 

™·˜ ˘ÔÛ¯fiÌ·ÛÙÂ fiÙÈ ı· Û˘ÓÂ¯›ÛÔ˘ÌÂ ‰˘Ó·ÌÈÎ¿ Ó· ÂÍÂ-
ÏÈÛÛfiÌ·ÛÙÂ Î·È Ó· Û·˜ ÚÔÛÊ¤ÚÔ˘ÌÂ ˘„ËÏ‹ ÙÂ¯ÓÔÏÔÁ›·
Î·È Î·ÈÓÔÙÔÌ›·, ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ Â¿ÁÁÂÏÌ· Î·È ÙËÓ
ÂÈÛÙ‹ÌË ÙÔ˘ ∞∆ª. 

wwwwww..ggeeoosseennssee..ggrr  
info@geosense.gr
T & F: 2310 953353 - 2310 953350

H TOPCON, ÌÂÙ¿ ÙËÓ È‰È·›ÙÂÚ· ÂÈÙ˘¯ËÌ¤ÓË ·ÚÔ˘-
Û›·ÛË ÙÔ˘ TOPCON SIRIUS PRO RTK, ÂÁÎ·ıÈ‰Ú‡ÂÈ
Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎ¿ ÌÈ· Ó¤· Î·ÙËÁÔÚ›· ÛÙ· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÂÓ·¤-
ÚÈ·˜ ÂÔÙÂ›·˜ Î·È ·ÔÙ‡ˆÛË˜ UAV (Unmanned
aerial vehicle).

∏ Î·ÙËÁÔÚ›· ·˘Ù‹ Â›Ó·È Ë UAS 
(Unmanned Aerial System) 

∏ Î·ÈÓÔÙfiÌÔ˜ È‰¤·
ÙÔ˘ ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ
˘ÏÔÔ›ËÛË ˘„ËÏ‹˜ ÁÂ-
ˆ‰·ÈÙÈÎ‹˜ ·ÎÚ›‚ÂÈ·˜
¤ˆ˜ Î·È 2 cm ¯ˆÚ›˜ ÙË
¯Ú‹ÛË Â›ÁÂÈˆÓ ÊˆÙÔ-
ÛÙ·ıÂÚÒÓ – control
points, ¯¿ÚË ÛÙË ¯Ú‹-
ÛË ÙÔ˘ ÂÓÛˆÌ·ÙˆÌ¤-
ÓÔ˘ GNSS ‰¤ÎÙË ˘„Ë-
Ï‹˜ ·ÎÚ›‚ÂÈ·˜ ÙË˜ TOPCON.

∆· ¿ÌÂÛ· ÔÊ¤ÏË ÙÔ˘ ¯Ú‹ÛÙË Â›Ó·È:
ñ ∂ÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ¯ÚfiÓÔ˘ 
ñ À„ËÏ‹ ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙËÙ·
ñ À„ËÏ‹ ·ÎÚ›‚ÂÈ· ·ÎfiÌ· Î·È ÛÂ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ô˘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ

ÚfiÛ‚·ÛË

∞Ó·Î·Ï‡„ÙÂ ÙË Ó¤· ‰È¿ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ÂÓ·¤ÚÈ· ·ÔÙ‡ˆÛË
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ TOPCON SIRIUS PRO RTK ÛÂ ÌÈ·
ÏËıÒÚ· ÂÊ·ÚÌÔÁÒÓ Î·È ÌÂÏÂÙÒÓ. 

www.treecomp.gr
210 94 73 600

∞fiÏ˘ÙË ∂ÏÂ˘ıÂÚ›· Laser
Scanning ÌÂ ÌfiÏÈ˜ 12.500€!

√ FFAARROO  FFrreeeessttyyllee33DD Â›-
Ó·È ¤Ó·˜ Ù·¯‡Ù·ÙÔ˜
ÙÚÈÛ‰È¿ÛÙ·ÙÔ˜ Û·ÚˆÙ‹˜
¯ÂÈÚfi˜ ÁÈ· ÏÂÙÔÌÂÚÂ›˜
ÌÂÙÚ‹ÛÂÈ˜ Î·È ·ÔÙ˘Ò-
ÛÂÈ˜ ˘„ËÏ‹˜ ·ÎÚ›‚ÂÈ·˜.
ÃÚËÛÈÌÔÔÈÂ› ÙÙÂÂ¯̄ÓÓÔÔÏÏÔÔ--
ÁÁ››··  ÛÛ¿¿ÚÚˆ̂ÛÛËË˜̃  llaasseerr ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ÌÂ ˘¤Ú˘ıÚË ÙÂ¯ÓÔÏÔÁ›·, ÁÈ· ÙËÓ ·-
Ú·ÁˆÁ‹ ·›ÛÙÂ˘Ù· ÏÂÙÔÌÂÚÒÓ ÙÚÈÛ‰È¿ÛÙ·ÙˆÓ ÓÂÊÒÓ ÛËÌÂ›ˆÓ ·fi
Û‡ÓıÂÙ· ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙ· ÌÂ ÔÏ‡ÏÔÎË ÁÂˆÌÂÙÚ›·, Ì¤Û· ÛÂ Ï›Á· ÌfiÏÈ˜
‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ·. ªÔÚÂ› Ó· ··ÔÔÙÙ˘̆ÒÒÛÛÂÂÈÈ  ÁÁÚÚ‹‹ÁÁÔÔÚÚ··  ÎÎ··ÈÈ  ··ÍÍÈÈfifiÈÈÛÛÙÙ·· ÔÏ‡-
ÏÔÎÔ˘˜ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡˜ Î·È ÂÍˆÙÂÚÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜, ÌË¯·ÓÔÛÙ¿ÛÈ·, ·ÏÏ¿
Î·È ÔÔÈÔ‰‹ÔÙÂ ·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓÔ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ¤Ó· ˘„ËÏ‹˜ ·ÎÚ›‚ÂÈ·˜ ¤¤ÁÁ--
¯̄ÚÚˆ̂ÌÌÔÔ  33DD  ÓÓ¤¤ÊÊÔÔ˜̃  ÛÛËËÌÌÂÂ››ˆ̂ÓÓ ··ÎÎÚÚ››‚‚ÂÂÈÈ··˜̃  <<11..55mmmm!! Ã¿ÚË ÛÙÔ ÂÏ·ÊÚ‡ ÙÔ˘
ÛÒÌ· ·fi ·ÓıÚ·ÎÔÓ‹Ì·Ù·, ˙˘Á›˙ÂÈ ÏÏÈÈÁÁfifiÙÙÂÂÚÚÔÔ  ··fifi  11kkggrr, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÙÔ
Î·ıÈÛÙ¿ ·fiÏ˘Ù· ÊÔÚËÙfi. ∂ÈÏ¤ÔÓ, Ë ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡ SScceennee
CCaappttuurree ÛÙÔ ∆ablet PC, ÚÔÛÊ¤ÚÂÈ ·Û‡ÁÎÚÈÙË Â˘ÎÔÏ›· ·ÎfiÌ· Î·È ÁÈ·
¿ÂÈÚÔ˘˜ ¯Ú‹ÛÙÂ˜. ∆· ÂÍ·ÁfiÌÂÓ· ‰Â‰ÔÌ¤Ó· Â›Ó·È ·ÔÏ‡Ùˆ˜ Û˘Ì‚·Ù¿ ÌÂ
Ù· ‰Â‰ÔÌ¤Ó· fiÏˆÓ ÙˆÓ 3D Laser Scanners FFAARROO  FFooccuuss33DD.

∂ÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙÂ Ì·˙› Ì·˜ ÁÈ· Ó· ÁÓˆÚ›ÛÂÙÂ ÙÔ FFAARROO  FFrreeeessttyyllee33DD

·fi ÎÔÓÙ¿!
JJGGCC  ™™˘̆ÛÛÙÙ‹‹ÌÌ··ÙÙ··  °°ÂÂˆ̂ÏÏËËÚÚÔÔÊÊÔÔÚÚÈÈÎÎ‹‹˜̃  ∞∞..∂∂..
¶. ∆Û·Ï‰¿ÚË 3A & ∞ÚÈÛÙÂ›‰Ô˘
151 22, ª·ÚÔ‡ÛÈ - ∞ı‹Ó·
∆ËÏ: 210 8023917, Fax: 210 6148178
Web: www.jgc.gr , E-mail: info@jgc.gr

∫˘ÎÏÔÊfiÚËÛÂ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ ÙÔ Ó¤Ô ÂÈ‰ÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· „ËÊÈ·Î‹˜ ÊˆÙÔ-
ÁÚ·ÌÌÂÙÚ›·˜ PHOTOMOD-UAS. 
∆Ô ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ÙËÓ Ï‹ÚË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ PHOTOMOD ÚÔÛ·Ú-
ÌÔÛÌ¤ÓË ÛÙÈ˜ ÌÈÎÚ¤˜ ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÎ¤˜ ÌË¯·Ó¤˜ (Ì¤¯ÚÈ 50 megapixels) Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔ-
ÔÈÔ‡Ó Ù· UAS (ÌË Â·Ó‰ÚˆÌ¤Ó· ÂÓ·¤ÚÈ· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù·) Ù· ÁÓˆÛÙ¿ Ì·˜ È· ·ÂÚÔ-
Ï·Ó¿ÎÈ· Î·È ÔÏ˘ÎfiÙÂÚ·.
∆Ô PHOTOMOD-UAS ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ¤¯ÂÈ ÙÈ˜ ·Ú·Î¿Ùˆ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜.
ñ ∞∞ÂÂÚÚÔÔÙÙÚÚÈÈÁÁˆ̂ÓÓÈÈÛÛÌÌfifi˜ Ï‹ÚË˜ Î·È ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓÔ˜, ÌÂ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·˘ÙÔ‚·ıÌÔÓfiÌËÛË˜

ÙË˜ ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÎ‹˜ ÌË¯·Ó‹˜ ÙÔ˘ UAS.
ñ ææËËÊÊÈÈ··ÎÎ¿¿  ÌÌÔÔÓÓÙÙ¤¤ÏÏ··  ÂÂ‰‰¿¿ÊÊÔÔ˘̆˜̃  ÎÎ··ÈÈ  ÂÂÈÈÊÊ··ÓÓÂÂÈÈÒÒÓÓ  DTM, DSM, DEM, ∆π¡ Î·È ˘„ÔÌÂ-

ÙÚÈÎ¤˜ Î·Ì‡ÏÂ˜ ÌÂ Ï‹ÚË ¤ÏÂÁ¯Ô ·ÎÚ›‚ÂÈ·˜ Î·È ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙÂÚÂÔÛÎÔÈÎÒÓ
‰ÈÔÚıÒÛÂˆÓ.

ñ 22DD  ÎÎ··ÈÈ  33DD  ÛÛÙÙÂÂÚÚÂÂÔÔÛÛÎÎÔÔÈÈÎÎ‹‹  ÙÙÔÔÔÔÁÁÚÚ··ÊÊÈÈÎÎ‹‹  ··fifi‰‰ÔÔÛÛËË, ÛÂ ÏÂÙÔÌÂÚ‹ ÔÌ·‰ÔÔ›ËÛË
(layers) Î·È ÔÏÏ¿ ÂÚÁ·ÏÂ›· ÁÂˆÌÂÙÚ›·˜ Î·È ÙÔÔÏÔÁ›·˜.

ñ √√ÚÚııÔÔ‰‰ÈÈfifiÚÚııˆ̂ÛÛËË  ÎÎ··ÈÈ  ÔÔÚÚııÔÔÌÌˆ̂ÛÛ··˚̊ÎÎ¿¿  ÂÓÈ·›·˜ ÙÔÓÈÎfiÙËÙ·˜ ÌÂ ‰ÈÔÚıÒÛÂÈ˜ Ô˘ ‰ÂÓ
Ê·›ÓÔÓÙ·È Î·È ·˘ÙfiÌ·ÙË ÎÔ‹ ¯·ÚÙÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ Ê‡ÏÏˆÓ (¯ ∂°™∞87).

ñ 33DD  ÌÌÔÔÓÓÙÙÂÂÏÏÔÔÔÔ››ËËÛÛËË  ÙÔ˘ ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ (fiÏË, ¯ˆÚÈfi ‹ ÎÙ›ÚÈÔ).

∆Ô PHOTOMOD-UAS Û˘Ó‰˘·˙fiÌÂÓÔ ÌÂ ¤Ó· ÊÙËÓfi UAS (¯ ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ ‚·ÛÈÛÌ¤-
ÓÔ ÛÂ open source ·˘ÙfiÌ·ÙÔ ÈÏfiÙÔ), ·ÔÙÂÏÂ› Ì›· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎ‹ ÊˆÙÔÁÚ·ÌÌÂ-
ÙÚÈÎ‹ Ï‡ÛË UAS ÌÂ ÎfiÛÙÔ˜ Î¿Ùˆ ·fi 10.000 €.
¶¶ÂÂÚÚÈÈÛÛÛÛfifiÙÙÂÂÚÚÂÂ˜̃  ÏÏËËÚÚÔÔÊÊÔÔÚÚ››ÂÂ˜̃: °È¿ÓÓË˜ °È·ÓÓ›ÚË˜ - ∞Î·‰ËÌ›·˜ 63, 10678 ∞ı‹Ó·
ÙËÏ: 210 3302759, email: yyanniris@gmail.com

UUAASS
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Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Όλα αυτά τα χρόνια δώσαµε µαζί πολλές µάχες για τον κλάδο των
Τοπογράφων και των Μηχανικών γενικότερα. Στη δυσκολότερη κοι-
νωνική, οικονοµική και πολιτική περίοδο που διανύει µεταπολεµικά η
Χώρα, αγωνιστήκαµε όλοι µαζί για να µπορέσει ο κλάδος µας να έχει
παρόν και µέλλον. 

Αγωνιστήκαµε για να δώσουµε ελπίδα και προοπτική σε
όλους τους συναδέλφους. 

Επειδή γνωρίζουµε καλά τις δυνατότητες παρέµβασης ενός Συλλό-
γου, επειδή δεν έχουµε αυταπάτες ως προς την ισχύ του, αφού ο Πα-
νελλήνιος Σύλλογος ∆ιπλωµατούχων Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχα-
νικών δεν είναι ούτε Κυβέρνηση, ούτε ΤΕΕ, δώσαµε τις µάχες µας
βασιζόµενοι: 
• Στην ιδεολογία µας, που µας επιβάλει να ασχολούµαστε µε τα προ-

βλήµατα όλου του κλάδου.

• Στην επιστηµονική µας κατάρτιση, που µας επιτρέπει να τεκµηριώ-
νουµε τις προτάσεις που καταθέτουµε και µας δίνει τη δυνατότητα
να αποδυναµώνουµε στο προσκήνιο τους πολέµιους των δίκαιων
αιτη σµάτων µας.

• Στη βούληση να υπερασπιζόµαστε τα συµφέροντα των Αγρονόµων
Τοπογράφων Μηχανικών κόντρα σε οποιονδήποτε και σε οτιδήπο-
τε µπορούσε να λειτουργήσει ενάντια.

• Στην αγάπη, στη στήριξη και στην εµπιστοσύνη που µας δείξατε
όλα αυτά τα χρόνια ανεξαρτήτως πολιτικής τοποθέτησης.

Η µάχη που δώσαµε όλοι µαζί δεν είχε προσωπικό ή κοµµατι-
κό χρωµατισµό. 
Είχε µόνο κλαδικό, είχε το χρώµα των Αγρονόµων Τοπογρά-
φων Μηχανικών.

Έχοντας κατά νου τις δικές σας επιθυµίες, τις δικές σας ανάγκες όπως
µας τις έχετε εκφράσει δια ζώσης στις µάχες που δώσαµε όλα αυτά
τα χρόνια πλάι πλάι για τα δίκαια του κλάδου και λαµβάνοντας το
ηχηρό µήνυµα που εκπέµψατε από τις εκλογές του 2011, όταν πολ-
λοί από εσάς υπερβήκατε τις διαχωριστικές γραµµές και στηρίξατε
την ΠΑΣΚ Α.Τ.Μ., καλέσαµε ξανά, όπως και το 2013, τους εκπροσώ-
πους όλων των παρατάξεων που συµµετέχουν στο Σύλλογο, σ’ αυτή
την κρίσιµη συγκυρία για τον κλάδο και την κοινωνία γενικότερα, να
συναινέσουν σε ενιαία κάθοδο σε ένα ψηφοδέλτιο, στο οποίο θα
συµµετέχουν όσοι επιθυµούν να αγωνιστούν για την στήριξη και την
προοπτική του κλάδου και από το οποίο όλοι εσείς οι συνάδελφοί µας
θα επιλέξετε κατά την κρίση σας τους πιο άξιους.

Το κάλεσµα αυτό το κάναµε χωρίς να τρέφουµε αυταπάτες ως προς
τη λογική και τη νοοτροπία που διέπει αρκετούς εκ τους συµµετέχο-
ντες στα κλαδικά δρώµενα, οι οποίοι ασχολούνται είτε για να υπερα-
σπιστούν, στην καλύτερη, την κοµµατική γραµµή, είτε τα προσωπικά
ή επαγγελµατικά τους συµφέροντα. 

Το κάναµε έχοντας την πίστη ότι οι Τοπογράφοι Μηχανικοί
µπορούν να εκπροσωπηθούν αποτελεσµατικότερα από µια
∆ιοίκηση, που θα προκύψει µέσα από ένα κοινό, µαχητικό,
ψηφοδέλτιο. 

Το κάναµε βάζοντας σε προτεραιότητα το κριτήριο της συµµετοχής
και προσφοράς, για το συλλογικό συµφέρον, άξιων και ικανών συνα-
δέλφων που δεν θέλγονται από την ύπαρξη παραταξιακών χαρακω-
µάτων, κόντρα σε αυτό των προσωπικών στρατηγικών και των κοµ-
µατικών απαιτήσεων.

Μετά και την επίσηµη ανακοίνωση της ηµεροµηνίας διεξαγω-
γής της εκλογικής διαδικασίας, καλούµε ξανά όλες τις παρα-
τάξεις που είχαν αρνηθεί µε τον έναν ή τον άλλο προσχηµατι-
κό ή µη τρόπο, να απαντήσουν θετικά και να υπερβούν τις
καιροσκοπικές επιλογές.

Καλούµε όλους τους συναδέλφους που έως πρότινος συνερ-
γασθήκαµε µέσα από διαφορετικά παραταξιακά µετερίζια να
ενώσουν µαζί µας τις δυνάµεις τους για να πάµε τον κλάδο
ακόµα πιο µπροστά.

Καλούµε κάθε µεµονωµένο συνάδελφο να στηρίξει αυτήν την προ-
σπάθεια µέχρις ότου τελεσφορήσει.  

Για να συνεχίσει ο Σύλλογος ακόµα πιο ενισχυµένα και αταλάντευτα
την πορεία που ήδη ακολουθεί, χωρίς να παραδόσει τον κλάδο στα
συµφέροντα των λίγων.

Αν παρ’ ελπίδα το κάλεσµα αυτό δεν βρει την ανταπόκριση που αρ-
µόζει στις καταστάσεις που βιώνουµε σε επαγγελµατικό και κοινωνικό
επίπεδο, η ΠΑΣΚ & ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΑΤΜ θα συνεχίσει, ως δύναµη
ευθύνης, κόντρα στον καιρό, µε την ίδια πυξίδα και νέο οδηγό την
πορεία που από κοινού έχουµε χαράξει όλα αυτά τα χρόνια στον Πα-
νελλήνιο Σύλλογο ∆ιπλωµατούχων Αγρονόµων & Τοπογράφων Μη-
χανικών.

Προχωράµε ξανά µαζί, µε εγγύηση την κλαδική µας δράση όλων
αυτών των χρόνων και φιλοδοξία ένα καλύτερο αύριο για όλο τον
κλάδο των Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών και όχι των προσω-
πικών, επαγγελµατικών και κοµµατικών µηχανισµών που επιχειρούν
τυχοδιωκτικά να φαλκιδεύσουν το παρόν και το µέλλον του κλάδου.

“H ¶∞™∫ ∞.∆.ª. ÌÂ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ MÈ¯¿ÏË ∫·ÏÔÁÈ·ÓÓ¿ÎË Î·È Û˘ÓÔ‰ÔÈfiÚÔ˘˜
fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ Ô˘ ÁÓˆÚ›Û·ÙÂ Î·È ·ÁˆÓÈÛÙ‹Î·ÙÂ Ì·˙› fiÏ· ·˘Ù¿ 
Ù· ¯ÚfiÓÈ· Û·˜ Î·ÏÂ› ÛÂ ·ÓÙÔÔÁÚ·ÊÈÎ‹ Û˘ÛÂ›ÚˆÛË.
∫fiÓÙÚ· ÛÙÔÓ Î·ÈÚfi, ÌÂ ÙËÓ ›‰È· ˘Í›‰· Î·È Ó¤Ô Ô‰ËÁfi, ı· Û˘ÓÂ¯›ÛÔ˘ÌÂ Ì·˙› 
ÙËÓ ÔÚÂ›· Ô˘ ·fi ÎÔÈÓÔ‡ ¤¯Ô˘ÌÂ ¯·Ú¿ÍÂÈ ÛÙÔÓ ™‡ÏÏÔÁÔ.”
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Την ώρα που έρχονται στο φως δηµοσιεύµατα για συναντήσεις συν-

δικαλιστών µε τον αν. Υπουργό Τσιρώνη, το φάντασµα του PLAN B

καλεί το ΠΑΣΟΚ του Βενιζέλου και την Αριστερά της δραχµής, ώστε

να επικυρώσουν και αυτοί µε την πολύτιµη εµπειρία τους αλλά και

ιδιότητά (?) τους την πορεία προς τα πίσω του µεγαλύτερου των µε-

γάλων έργων, του Εθνικού Κτηµατολογίου. Οι τρεις αυτές “συνιστώ-

σες”, κυκλοφορούν στα γραφεία τόσο του ΤΕΕ, του ΣΕΓΕΚ και του

ΠΣ∆ΑΤΜ(!), µε έργα και µεθοδεύσεις, νέοι και παλαιοί.

Προχώρησαν λοιπόν σε συνάντηση “εργασίας” στο ΤΕΕ, ο πρώην

πρόεδρος του ΤΕΕ, (τόσα χρόνια δεν κατάφερε να το ξεπεράσει...) µε

τα µέλη της κοινοπραξίας του, ένας τυχαίνει και νυν πρόεδρος του

ΠΣ∆ΑΤΜ, ο πρόεδρος του ΣΕΓΕΚ, και είπαν να αποδείξουν το για

πρώτη φορά αριστερά (όχι το πρώτη φορά δουλειά…), χωρίς θε-

σµούς και δυστυχώς χωρίς αρχές, µάλιστα διανεµήθηκε έτοιµη επι-

στολή, για να µην κουράζονται τα άλλα παιδιά και «ορίσθηκε» η νέα

διάδοχη (θηλυκή) κατάσταση στην ΕΚΧΑ. 

Λύπη, Γιάννη (µε ένα ή πολλά ν), οι θεσµοί που υπηρέτησες, και εσύ

πρόεδρε, µε το ίδιο όνοµα, που λες, πως υπηρετείς θεσµούς. Λύπη

γιατί τελικά επιλέγετε τους Θεσµούς για να σας εξυπηρετούν. Θλίψη,

Απογοήτευση και Αποτροπιασµός. Κοντά τα πόδια του “κακού”, πολλά

αυτά που ξέρουµε. (θα επανέλθουµε για να µαθαίνουν οι συνάδελ-

φοι…) 

Να πάτε λοιπόν στο καλό και να πείτε στους “συντρόφους” σας για

τους αγώνες σας...

∏ ∆ƒ√´∫∞ ÙË˜ ‰Ú·¯Ì‹˜….
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∏ ™Àªºø¡π∞ ∂¶∂∫∆∞™∏™ ∆ø¡ ª¡∏ª√¡πø¡ ∆∏™ ™À°∫Àµ∂ƒ¡∏™∏™ 20/2/2015

«Το Eurogroup σηµειώνει, στο πλαίσιο της υφιστάµενης συµφωνίας… η οποία υποστηρίζεται από µία σειρά δεσµεύσεων. Ο σκοπός της επέ-
κτασης είναι η επιτυχής ολοκλήρωση της αξιολόγησης βάση των συνθηκών στην τρέχουσα συµφωνία».
«Οι ελληνικές αρχές έχουν επίσης δεσµευτεί να διασφαλίσουν τα κατάλληλα πρωτογενή πλεονάσµατα ή έσοδα χρηµατοδότησης τα οποία
απαιτούνται για την εγγύηση της βιωσιµότητας του χρέους σύµφωνα µε την ανακοίνωση του Eurogroup του Νοεµβρίου 2012». 
∏ ™À°∫Àµ∂ƒ¡∏™∏ ∞¡∆π °π∞ ∆√ ∫√Àƒ∂ª∞ ∆√À Ãƒ∂√À™ ™Àªºø¡∂π ™∆∞ ª∞∆øª∂¡∞ ¶§∂√¡∞™ª∞∆∞ °π∞ ∆∏ µπø™πª√∆∏∆∞ ∆√À.

∏ ™À°∫Àµ∂ƒ¡∏™∏ ™∫√À¶π∑∂π √§∞ ∆∞ ∞¶√£∂ª∞∆π∫∞ ∆ø¡ ∆∞ª∂πø¡, ¡√™√∫√ª∂πø¡, √¶∂∫∂¶∂ ∫§¶ 

°π∞ ¡∞ ¶§∏ƒø£∂π ∆√ Ãƒ∂√™. ∂ƒÃ∂∆∞π ¡∂∞ §∏™∆∂π∞ ™∆∞ ∞¶√£∂ª∞∆π∫∞ ∆√À ∆™ª∂¢∂.

∂∫∆√™ ¶∞¡∂¶π™∆∏ª√¡π∫∏™ - √§∂™ √π ¶∞ƒ∞∆∞•∂π™ ™∆∏ ¢π√π∫√À™∞ ∆√À ∆∂∂ 

(™˘ÛÂ›ÚˆÛË – ƒ¶ª –¢∏¶∞ª –∂§∂ª –¡¢ –¶∞™√∫) 

™Àªºø¡∏™∞¡ ™∆∏¡ ¶∞ƒ∞Ãøƒ∏™∏ ∆ø¡ ∆∞ª∂π∞∫ø¡ ¢π∞£∂™πªø¡ ∆√À ∆™ª∂¢∂.

«Υπό το πρίσµα αυτών των δεσµεύσεων, χαιρετίζουµε ότι σε αρκετούς τοµείς, οι προτεραιότητες των ελληνικών αρχών µπορούν να συµβά-
λουν σε µια ενίσχυση και καλύτερη εφαρµογή της ισχύουσας ρύθµισης (ΜΝΗΜΟΝΙΟ). Οι ελληνικές αρχές δεσµεύονται να απόσχουν από οποι-
αδήποτε κατάργηση των µέτρων και από µονοµερείς αλλαγές στις πολιτικές και διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις… ». ∏ ™À°∫Àµ∂ƒ¡∏™∏ ¢∂-

™ª∂À∂∆∞π ™∆∏¡ ∂¡π™ÃÀ™∏ ∫∞π ∫∞§À∆∂ƒ∏ ∂º∞ƒª√°∏ ∆ø¡ ª¡∏ª√¡πø¡. ¢∂™ª∂À∂∆∞π ™∆∏ ª∏ ∫∞∆∞ƒ°∏™∏ ∆ø¡ ∂º∞ƒª√-

™∆π∫ø¡ ¡√ªø¡ ∆ø¡ ª¡∏ª√¡πø¡.

«Βάσει του αιτήµατος, των δεσµεύσεων από τις ελληνικές αρχές, των συµβουλών των θεσµών, και της σηµερινής συµφωνίας, θα ξεκινήσουµε
τις εθνικές διαδικασίες µε στόχο να καταλήξουµε σε µια τελική απόφαση για την παράταση του τρέχοντος EFSF Master Financial Assistance
Facility Agreement µέχρι τέσσερις µήνες από το δ.σ. του EFSF». ™À°∫Àµ∂ƒ¡∏™∏ ∫∞π ¢¡∆-∂∂ ∂∆√πª∞∑√À¡ ¡∂∞ ª∂∆ƒ∞ ¡∂∞ ª¡∏-

ª√¡π∞.

∏ ‰È·Ú·ÁÌ¿ÙÂ˘ÛË ›Ûˆ ·’ ÙËÓ ÔÔ›· Ì·˜ Î·ÏÂ› Ó· ÛÙÔÈ¯ËıÔ‡ÌÂ Ë Ó¤· Û˘ÁÎ˘‚¤ÚÓËÛË ™Àƒπ∑∞ - ∞¡∂§ Â›Ó·È «‰È·Ú·ÁÌ¿ÙÂ˘ÛË ÛÙÔ

ÛÙÚ·ÙfiÂ‰Ô ÙÔ˘ Â¯ıÚÔ‡». ŸÔÈ· Î·È Ó· Â›Ó·È Ë ¤Î‚·Û‹ ÙË˜, ‰Â ÌÔÚÂ› Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛÂ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎ‹ ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙË˜ ˙ˆ‹˜ Ì·˜, ÁÈ·Ù› Ô Ú·Á-

Ì·ÙÈÎfi˜ Ì·˜ ·ÓÙ›·ÏÔ˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ fiÚıÈÔ˜ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘. 

∏ ¿Ú¯Ô˘Û· Ù¿ÍË Î·È ÔÈ ·Ó¿ÁÎÂ˜ ÙË˜, Ë ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË ÙË˜ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÔÌ›ÏˆÓ Â›Ó·È Ë ·ÈÙ›· ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· ÚÔˆıÔ‡ÓÙ·È Ù· Ì¤-

ÙÚ· Ô˘ ÙÛ·Î›˙Ô˘Ó ÙË ˙ˆ‹ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓˆÓ. ªÂ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ‹ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÂÈÙ˘¯ËÌ¤ÓË ‰È·Ú·ÁÌ¿ÙÂ˘ÛË, ÌÂ Â˘ÚÒ ‹ ÌÂ ‰Ú·¯Ì‹, fiÛÔ ÔÈ

ÌÔÓÔˆÏÈ·ÎÔ› fiÌÈÏÔÈ Î·ıÔÚ›˙Ô˘Ó ÙÈ˜ Ù‡¯Â˜ ÙË˜ ¯ÒÚ·˜, Ù· Ï·˚Î¿ ÛÙÚÒÌ·Ù· ı· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÂÎÌÂÙ¿ÏÏÂ˘ÛË, ÂÍ·ıÏ›ˆÛË, ÊÙÒ¯ÂÈ·.

°È’ ·˘Ùfi Î·È ‰Â ÛÙÔÈ¯È˙fiÌ·ÛÙÂ ›Ûˆ ÙÔ˘˜. ÃˆÚ›˜ Î·ÌÈ¿ ·Ó·ÌÔÓ‹ ‚·‰›˙Ô˘ÌÂ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎ¿ ·¤Ó·ÓÙ› ÙÔ˘˜.

Ένα έργο εκατοντάδων εκατοµµυρίων βασίζεται σε ελάχιστους και άθλια αµειβόµενους µηχανικούς, σε ανειδίκευτους ακόµα
και µέσω προγραµµάτων voucher.

Το προσωπικό των Εταιρειών-Αναδόχων δεν έχει καµία σχέση µε αυτό που έχει δηλωθεί στην εκδήλωση ενδιαφέροντος των κοινοπραξιών.
Είναι διαφορετικό και από αυτό που δηλώνεται στο πρόγραµµα ποιότητας έργου (Π.Π.Ε.). Αν κάποιος αναζητήσει συµβάσεις, δελτία
αµοιβών για το προσωπικό θα δει ότι το έργο παράγεται από λιγότερο προσωπικό από αυτό που και η νοµοθεσία ακόµα προ-
βλέπει, χωρίς προσόντα για να είναι πιο φθηνό, µε αµοιβές άθλιες. Τα µικρά γραφεία συντρίβονται.

Αυτή είναι η καπιταλιστική ανάπτυξη. Μοιρασιές των έργων για λίγους ακόµα και µε παράνοµες παραχωρήσεις τµηµάτων των µε-
λετών που δεν είχαν φυσικά δηλωθεί στο δυναµικό των κοινοπραξιών. 

Με αποτέλεσµα κακής ποιότητας µελέτες, που έχουν γεµίσει τα δικαστήρια µε αγωγές για διόρθωση των ορίων των ιδιοκτησιών που
έχουν ήδη κτηµατογραφηθεί, ο µικροϊδιοκτήτης χαρατσώνεται για να έχει µόνο προβλήµατα και ταλαιπωρία, η δηµόσια περιου-
σία δεν προστατεύεται.

∏ ∫∞¶π∆∞§π™∆π∫∏ ∞¡∞¶∆À•∏ ∫∞π ∆∞ ™Àªº∂ƒ√¡∆∞ ∆ø¡ ∂ƒ°∞∑√ª∂¡ø¡ ¢∂¡ ¶∞¡∂ ª∞∑π.

∏ ∫∞¶π∆∞§π™∆π∫∏ ∞¡∞¶∆À•∏ £∞ ∂π¡∞π ∞¡∞πªπ∫∏, ∂À£ƒ∞™∆∏ ∫∞π £∞ ™∆∏ƒπ∑∂∆∞π ¶∞¡ø ™∆∏ ™º∞°∏ ∆ø¡ ¢π∫∞πøª∞∆ø¡ ª∞™, 

ª∂ ¶∞¡Àæ∏§∞ ¶√™√™∆∞ ∞¡∂ƒ°π∞™, º√ƒ√∂¶π¢ƒ√ª∏, ∂§∞Ãπ™∆∂™ À¶√µ∞£ªπ™ª∂¡∂™ ∫√π¡ø¡π∫∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™, 

∆√À™ ∞À∆√∞¶∞™Ã√§√Àª∂¡√À™ ¶∂∆∞°ª∂¡√À™ ™∆∏¡ ∞∫ƒ∏.

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΓΡΟΝOMΩN-ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧANIΚΩΝ
http://www.dpk.tee.gr, email: dpkmix@gmail.com τηλ.: 6946799833, 6936775422, 6977806266 

∆√ ¶∞ƒ∞¢∂π°ª∞ ∆√À ∫∆∏ª∞∆√§√°π√À Î·È Ë ÛÈˆ‹ ÙˆÓ ·Ú·Ù¿ÍÂˆÓ ÙË˜ ·ÛÙÈÎ‹˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛË˜ Î·È
ÙÔ˘ Â˘ÚˆÌÔÓfi‰ÚÔÌÔ˘, ÛÂ ∆∂∂ Î·È ¶™¢∞∆ª
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NEA ™YN¢IKA§I™TIKH KINH™H TO¶O°PAºøN

°π∞ ∆∏¡ ∞¡∞∆ƒ√¶∏ ∆ø¡ ¢√ªø¡ ∆∏™ ¢π∞º£√ƒ∞™ ∫∞π ∆∏™ ¢π∞¶§√∫∏™ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Ε-mail:       allhlegyh@psdatm.gr
Facebook:  Αλληλεγγύη Τοπογράφων

NA TI °PAºAME ¶PIN ¢YO XPONIA
(Η ΑΤΖΕΝΤΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΠΣ∆ΑΤΜ 

ΣΤΙΣ 26 ΜΑΪΟΥ 2013)

∆εν θα ασχοληθούµε µε τις µικροκοµµατικές/µικροπαραταξιακές σκο-
πιµότητες της αναβολής των εκλογών και την φαιδρή µετακίνηση
τους µια στις 16 Ιουνίου και µια στις 26 Μαΐου. 

∆εν θα θέλαµε ο κλάδος να απασχολείται µε τα µικροκοµµατικά/µι-
κροπαραταξιακά εφευρήµατα των κυβερνητικών παρατάξεων.

Ο κλάδος θα πρέπει να εκφραστεί και να δώσει διέξοδο για πραγµατι-
κές λύσεις ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ στην εξοντωτική καθηµερινότητα που βιώνει
τα δύο τελευταία χρόνια. 

Ποια θα ήταν εποµένως η ατζέντα των εκλογών του ΠΣ∆ΑΤΜ στις 26
Μαΐου για να έχουν νόηµα (λίγο;, περισσότερο;, πολύ;) για τη ζωή
των Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών; 

Το να περιγράφεις την τραγική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει
ο κλάδος, µαζί µε το µεγαλύτερο κοµµάτι του Ελληνικού λαού, ίσως
είναι κοινότοπο πια. Στην εκτίµηση της κατάστασης του κλάδου θα
συµφωνήσουµε όλοι. Αυτό φάνηκε και στην τελευταία τακτική γενι-
κή συνέλευση του ΠΣ∆ΑΤΜ.

Όταν όµως δεν το κάνεις καθόλου ή το θεωρείς έξω από σένα και
υπεράνω των δυνάµεών σου ως Συλλογικός Φορέας, τότε είτε κάνεις
λάθος είτε δουλεύεις για την ΣΥΓΚΑΛΥΨΗ.

Αυτή δυστυχώς είναι η τακτική των κυβερνητικών παρατάξεων (ΠΑ-
ΣΚ, ΝΕΑ ΧΑΡΑΞΗ). 

Αντιθέτως θριαµβολογούν για την επιτυχηµένη θητεία τους, για τις
ηµιτελείς παρεµβάσεις τους στους κοµµατικούς τους φορείς για το
εξαρτηµένο τοπογραφικό, υπερηφανεύονται ότι διαγράφουν από τον
Σύλλογο τα αντιτοπογραφικά (!) κοµµατικά τους στελέχη (και ποιος
νοιάστηκε;) και αδιαφορούν (συγκαλύπτουν;) τα πραγµατικά προ-
βλήµατα. 

Εµείς τοποθετηθήκαµε για αυτά :

« ... Η ανεργία, οι απολύσεις στον ιδιωτικό τοµέα, η κατάρ-
ρευση των µισθών και η ανασφάλεια στον δηµόσιο τοµέα, τα
χαράτσια, η υπερφορολόγηση, η αύξηση των ασφαλιστικών
εισφορών µε ταυτόχρονη µείωση των παροχών, η καταστρο-
φή του µελετητικού δυναµικού και των εργοληπτών, η ανυ-
παρξία εξαρτηµένων και µη τοπογραφικών έστω και µε τιµές
πείνας, οι καθυστερήσεις δεκαετιών στο κτηµατολόγιο και η
απουσία προοπτικής που απορρέουν απ’ την πολιτική του δι-
κοµµατισµού... (που έγινε πια Τρόικα Εσωτερικού).    

Ο ΠΣ∆ΑΤΜ, την κρίσιµη αυτή για τους συναδέλφους και για όλους
περίοδο, λειτούργησε ως ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ αποκρύπτο-
ντας τα προβλήµατα µε έναν πραγµατικά ιδιότυπο τρόπο. Με υπερ-
δραστηριότητα...  

...Όσο για την Ενιαία Έκφραση των Τοπογράφων, την Πανελληνιο-

ποίηση κλπ λυπούµαστε που κατέληξε, µετά από µια απέραντη και σε
λάθος κατεύθυνση διαδικασιολογία α) στην µη πραγµατοποίησή της
(διότι «πούλησαν» τον Πρόεδρο καµιά δεκαριά τµήµατα όπως αρέ-
σκεται να λέει) και β) σε ένα καταστατικό µόρφωµα, µε πλειοψηφικό
σύστηµα, που µετατρέπει µειοψηφίες σε πλειοψηφίες και στερεί από
τους συναδέλφους τη δυνατότητα άµεσης εκλογής των µελών του
∆Σ. 

Την ατζέντα των εκλογών πρέπει να την επιβάλλουν οι συνά-
δελφοι ΑΝΑΤΡΕΠΟΝΤΑΣ τον κυβερνητικό εφησυχασµό των
ηγεσιών των παρατάξεων του σηµερινού Προεδρείου. 

Να παλέψουν κατά της ανεργίας και των απολύσεων.

Να στηρίξουν τους συναδέλφους που δοκιµάζονται από την πρωτο-
φανή ανθρωπιστική κρίση που έχουν προκαλέσει οι κυβερνητικές πο-
λιτικές. 

Να επιβάλλουν λύσεις στο Ασφαλιστικό που αποτρέπει τους νέους
συναδέλφους να εγγραφούν για να ασκήσουν το επάγγελµα.

Να παλέψουν για την ανατροπή των δοµών της διαφθοράς και της
διαπλοκής. 

Να διασφαλίσουν την ολοκλήρωση του Εθνικού Κτηµατολογίου για
το σύνολο της χώρας που καρκινοβατεί για σχεδόν είκοσι χρόνια µε
τη συµµετοχή όλων των συναδέλφων (που δεν φθάνουν) στην εκπό-
νησή του.

Να παλέψουν για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, τον
σχεδιασµό και τα έργα υποδοµής σε νέα βάση, απορρίπτοντας τις κα-
ταστροφικές µνηµονιακές πολιτικές. 

Να σφυρηλατήσουν την ενότητα των δυνάµεων της ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ
και της ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ για τη ζωή και την ελπίδα.   

∆π ∂°π¡∂ ª∂∆∞ ∞¶√ ¢À√ Ãƒ√¡π∞;

Η «επιτυχηµένη» ηγετική οµάδα του ΠΣ∆ΑΤΜ, έξω από τις εξελίξεις
και την πραγµατικότητα, επαναλαµβάνει και αναπαράγει τον εαυτό
της δέσµια των κοµµατικών µνηµονιακών εξαρτήσεών της. Το τελευ-
ταίο κατόρθωµα του προέδρου, είναι η µε αµφιλεγόµενες διαδικασίες
αντικαταστατική επιµήκυνση της θητείας του µέχρι τις αρχές Ιουλίου,
όπου µεταθέτει τις εκλογές για το δικό του όφελος και το όφελος
των φίλων του. 

ΟΜΩΣ στις 25 Γενάρη συντελέστηκε µια µεγάλη ανατροπή. Ο
λαός αποφασιστικά απέρριψε τη µνηµονιακή πολιτική που
εφαρµόστηκε τα τελευταία 5 χρόνια και όξυνε τα ήδη σηµα-
ντικά προβλήµατα, έδωσε ευκαιρία στην ελπίδα, σε έναν άλ-
λο δρόµο για την υπεράσπιση των συµφερόντων του, για τη
βελτίωση της ζωής του. Αυτή η ελπίδα πρέπει να γίνει δύνα-
µη αλλαγής, δύναµη ανατροπής της υπάρχουσας κατάστα-
σης, να ανοίξει προοπτική ριζικά διαφορετική. 

ΚΑΙ ΟΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΚΕΙ.
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Πριν δύο χρόνια, στις 26 Μαΐου 2013, έγιναν οι εκλογές του
ΠΣ∆ΑΤΜ, από τις οποίες προήλθε το ∆.Σ. που το χρονικό διά-
στηµα αυτό έδρασε και λειτούργησε, για να υπηρετήσει την
ανάγκη της οργάνωσης όλων των ενεργειών και δράσεων του
συλλόγου, για την αντιµετώπιση των επαγγελµατικών, επιστη-
µονικών, εκπαιδευτικών, εργασιακών, ασφαλιστικών και οικο-
νοµικών προβληµάτων του κλάδου µας. 
Στο προεκλογικό µας κείµενο τον Μάιο του 2013 αναφέραµε:
«Η παράταξή µας, όπως αυτή σχηµατοποιείται µε τα µέλη της,
τα στελέχη της, τη δράση της, τις θέσεις της, τους στόχους
της, έχει διαχρονική παρουσία συνεχώς στα όργανα και στη
δράση του ΠΣ∆ΑΤΜ Και σε όλες τις κινητοποιήσεις και δρα-
στηριότητες των Αγρονόµων – Τοπογράφων Μηχανικών, από
τη δεκαετία του 1970 έως σήµερα. Αυτή η συνεχής παρου-
σία, µε συνέπεια, σταθερότητα, αγωνιστικότητα, µε
πνεύµα αλληλεγγύης και ενότητας είναι και η εγγύηση
ότι και στις σηµερινές δύσκολες συνθήκες θα συνεχί-
σουµε την ίδια πορεία. Χωρίς δηµαγωγίες, χωρίς προ-
σωπικά συµφέροντα και επιδιώξεις, χωρίς προσπάθεια
αποπροσανατολισµού και χειραγώγησης των συναδέλ-
φων».
Και αµέσως µετά τη συγκρότηση του ∆.Σ. σε σώµα, γράφαµε
στη στήλη της παράταξης µας: «Επειδή όµως πιστεύουµε
στην ενότητα, την κοινή δράση, τη συνεργασία, την αποτελε-
σµατικότητα στη λειτουργία και δράση του συλλόγου, θα
στηρίξουµε το προεδρείο που θα προκύψει και θα συµµετά-
σχουµε ενεργά σε όλες τις δραστηριότητες του ∆.Σ. και
του συλλόγου, µε γνώµονα τα συµφέροντα, τις επιδιώ-
ξεις και του στόχους του ΠΣ∆ΑΤΜ και όλων των συνα-
δέλφων».

Σήµερα µετά δύο χρόνια και ενώ η θητεία του ∆.Σ. του ΠΣ∆Α-
ΤΜ τελειώνει και ήδη έχουν προκηρυχθεί εκλογές τον Ιούνιο,
η παράταξή µας και όσοι από αυτήν συµµετείχαµε ενεργά στα
δρώµενα αυτό το διάστηµα, µπορούµε να είµαστε ικανοποιη-
µένοι και υπερήφανοι, ότι επηρεάσαµε θετικά και ουσιαστικά
τη δράση του ∆.Σ. και του συλλόγου και βοηθήσαµε αποφασι-
στικά να είναι ο απολογισµός του ∆.Σ. θετικός. Τριάντα πέντε
συνεδριάσεις του ∆Σ, δύο πανελλαδικές συνδιασκέψεις, ένα
πανελλαδικό συνέδριο, δύο συνεδριάσεις του ∆Σ στην περιφέ-
ρεια, δεκάδες συναντήσεις & επισκέψεις µελών του ∆.Σ. σε
περιφερειακούς συλλόγους, συµµετοχή σε όλες τις διαδικασίες
για τον τρόπο εφαρµογής των νέων διατάξεων για τα επαγ-
γελµατικά ζητήµατα των µηχανικών, τα µητρώα µελετητών
και εργοληπτών, τους κανονισµούς προκήρυξης και εκτέλεσης
δηµοσίων έργων και µελετών, δεκάδες παρεµβάσεις για ζητή-
µατα κτηµατολογίου (προδιαγραφές, διαγωνισµοί, χρηµατο-
δότηση), απασχόλησης και εργασίας (ανεργία, συλλογικές
συµβάσεις, αµοιβές), ζητήµατα ΥΠΕΚΑ (ΝΟΚ, αυθαίρετα,
εξηρτηµένο τοπογραφικό, δηµόσια περιουσία, προστασία δα-
σών και περιβάλλοντος), συνεχή κινητοποίηση και συµµετοχή
σε ζητήµατα Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. (εισφορές, οφειλές, αποθεµατικά
κτλ), προάσπιση, κατοχύρωση, διασφάλιση, προστασία των
επαγγελµατικών δικαιωµάτων των ΑΤΜ (προσφυγές σε
υπουργεία, υπηρεσίες, οργανισµούς, ΣτΕ, δικαστήρια), εκατο-
ντάδες άλλες παρεµβάσεις, ανακοινώσεις και δράσεις για όλα
τα ζητήµατα που απασχόλησαν το χώρο µας το περασµένο

χρονικό διάστηµα. Σε όλα τα παραπάνω η παρουσία και
συµµετοχή µας ως παράταξη ήταν συνεχής και η συµ-
βολή µας σηµαντική. Σε πολύ καλή συνεργασία και από
κοινού και µε τις υπόλοιπες δυνάµεις του ∆.Σ. και τους
συναδέλφους, που δραστηριοποιήθηκαν αυτό το διά-
στηµα.

Ο ΠΣ∆ΑΤΜ αποτελεί τον κλαδικό εκφραστή όλων των ΑΤΜ
και ενσαρκώνει τις ελπίδες των συναδέλφων για ένα καλύτερο
αύριο. Όσο δραστηριοποιείται και λειτουργεί σε θετική κατεύ-
θυνση, συνεισφέρει σηµαντικά και πολλές φορές καταλυτικά,
στη λύση µικρών και µεγάλων προβληµάτων όλων των ΑΤΜ
και κάθε ενός συναδέλφου ξεχωριστά. Πρέπει να γίνει ιδιαίτε-
ρα κατανοητό, ότι τα όλα τα παραπάνω ενδιαφέρουν και επη-
ρεάζουν περισσότερο τους αδύναµους και ευάλωτους συνα-
δέλφους (νέοι, άνεργοι, αυτοαπασχολούµενοι, ανασφάλιστοι,
χαµηλοαµοιβόµενοι κτλ). Αυτοί πληρώνουν και µάλιστα πολύ
ακριβά, κάθε αρνητική κατάσταση ή εξέλιξη που παρουσιάζε-
ται σε όλα τα οικονοµικά, ασφαλιστικά, εργασιακά και επαγ-
γελµατικά ζητήµατα. Είναι πρόδηλο, ότι η συνέχιση της
δράσης και της λειτουργίας του συλλόγου είναι το
πρώτιστο καθήκον κάθε συναδέλφου, που βλέπει την
ατοµική του πορεία και τη λύση των προβληµάτων, µέ-
σα από την κοινή δράση και το συλλογικό αγώνα. Πα-
ραµερίζοντας και αντιπαλεύοντας την αδράνεια, τις
δυσκολίες της καθηµερινότητας, τις σκοπιµότητες, τις
ιδιοτέλειες και τους µικροπαραταξιακούς και µικροπο-
λιτικούς υπολογισµούς.

Για να συνεχίσει η παράταξή µας να δραστηριοποιείται, µέσα
στο παραπάνω πλαίσιο δράσης και λειτουργίας του συλλόγου,
µε την ίδια συνέπεια και µε τις ίδιες αξίες και αρχές, όπως µέ-
χρι σήµερα έκανε, καλούµε όλους τους ΑΤΜ, που έχουν την
ίδια αντίληψη, να συνεχίσουµε τη δράση και τη λειτουργία
µας µε στόχο την πλατύτερη συνεργασία και δραστηριοποίη-
ση όλων των συνεπών δυνάµεων και των συναδέλφων. Παρα-
µερίζοντας και αποµονώνοντας τους συνεχώς απόντες (εκτός
από την περίοδο των εκλογών), τους καιροσκόπους, αυτούς
που κινούνται από στενές ιδιοτελείς σκοπιµότητες, τους εκ-
προσώπους προσωπικών και εταιρικών συµφερόντων, που το
µόνο µέληµά τους διαχρονικά είναι η µεγαλύτερη πρόσβαση
σε επαγγελµατικό αντικείµενο, µε ταυτόχρονα ανύπαρκτο εν-
διαφέρον για τα οξυµένα οικονοµικά, ασφαλιστικά, εργασιακά
προβλήµατα των εργαζοµένων ΑΤΜ. Είναι καιρός πια, οι
ΑΤΜ και ο ΠΣ∆ΑΤΜ, να απαλλαγούν από τα βαρίδια
των παρατάξεων-σφραγίδων µε ιδιοκτήτες εργοδότες. 

Εξάλλου και η ίδια ύπαρξη της δικής µας παράταξης
έχει νόηµα µόνο αν υπηρετεί αρχές και αξίες και το
συµφέρον των συνάδελφων. Αλλά και σε κάθε άλλη
περίπτωση, κανένας δεν µπορεί να εµποδίσει ή να ακυ-
ρώσει τη θέληση, την προσπάθεια και την επιλογή κά-
θε συναδέλφου, να έχει παρουσία και συµµετοχή
στους αγώνες και στις δράσεις των ΑΤΜ, µέσα από τις
δοµές και τη λειτουργία του συλλόγου.  

Για κάθε γνώµη και παρατήρηση 
στο e-mail: synergasia@tee.gr
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Όπως είχε προγραµµατιστεί, την Πέµπτη 5/3 έγινε συνάντηση της Ανοι-
κτής Συνέλευσης Μηχανικών µε τον Ειδικό Σύµβουλο του Υπ. Κοινωνικής
Ασφάλισης κ. Τεµπονέρα.
Στη συνάντηση που κράτησε πάνω από 1,5 ώρα τέθηκαν αρκετά αναλυ-
τικά όλα τα θέµατα και οι διεκδικήσεις µας και το πλαίσιό µας το οποίο
και του καταθέσαµε. ∆ώσαµε συγκεκριµένα στοιχεία για το ύψος των λη-
στρικών αυξήσεων εισφορών καθώς και για τα οικονοµικά δεδοµένα του
ταµείου (πάνω από 60% το πλήθος ανεξόφλητων ειδοποιητηρίων στους
αυτοαπασχολούµενους, 3000 διαγραφές µηχανικών από το ΤΕΕ κλπ).
Μια γενική διαπίστωση είναι πως α) κανείς άλλος φορέας µηχανικών δεν
έχει ενηµερώσει το Υπ. Ασφάλισης για τις διεκδικήσεις των µηχανικών και
τις ιδιαιτερότητες της ασφάλισής µας β) όπως είναι εν µέρει λογικό, η νέα
κυβέρνηση δεν έχει ενηµερωθεί επαρκώς (δε γνώριζαν ότι έχουν ήδη
υλοποιηθεί οι αυξήσεις εισφορών, ότι το ταµείο µας είναι πλεονασµατικό,
ότι υπάρχει υποχρέωση ασφαλιστικής ενηµερότητας για να εργαστείς
κλπ) γ) προς το παρόν δε θα υπάρχουν ειδικές ρυθµίσεις για το ΕΤΑΑ-
ΤΣΜΕ∆Ε αλλά γενικές για το ασφαλιστικό.
Οι απαντήσεις που µας έδωσε ανά θέµα:
- για την υγεία εκτός της επέκτασης της περσινής ρύθµισης επεξεργάζο-

νται ένα σχέδιο καθολικής ασφάλισης για ανασφάλιστους µε τη µορφή
ΚΥΑ, το οποίο να παρέχει ένα µίνιµουµ παροχών υγείας (π.χ. νοσοκο-
µεία). Ζητήσαµε έστω να υπάρχει η δυνατότητα κάθε Ταµείο να κρίνει
ανάλογα για τα µέλη του µε µεγαλύτερους βαθµούς ελευθερίας καθώς
και να υπάρχει σχετική ρύθµιση στο Νοµοσχέδιο που κατατέθηκε αυτές
τις ηµέρες για την “ανθρωπιστική κρίση”. Εξετάζεται επίσης η αποσύν-
δεση των εισφορών υγείας από αυτές της ασφάλισης, αλλά αυτό θα
εξεταστεί και από δηµοσιονοµικής άποψης καθώς σε ορισµένα ταµεία η
εισφορά αποτελεί κίνητρο ασφάλισης και πιθανόν να µην γίνει πλήρη
αποσύνδεση

- για το ΚΕΑΟ δε σκοπεύουν να το καταργήσουν µιας και θεωρούν ότι
αποτελεί “εργαλείο” πίεσης για την είσπραξη οφειλών, ενηµέρωσαν
όµως ότι έχουν δώσει οδηγία για “κοινωνική ευαισθησία”, δηλαδή δε θα
αγγίζει -για την ώρα- την κλίµακα οφειλών 15.000 έως 60.000 ευρώ αλ-
λά οφειλές από 60.000 ευρώ και πάνω

- για τις αυξήσεις στις εισφορές επεξεργάζονται σχέδιο επιλογής 1 ή 2 κα-
τώτερων ασφαλιστικών κατηγοριών (όχι κατάργηση των επίµαχων άρ-
θρων όπως εµείς ζητάµε, ή ελεύθερη επιλογή ασφαλιστικής κατηγο-
ρίας), θέσαµε να είναι αναδροµική η όποια ρύθµιση και να αφορά και
τους προ 93 ασφαλισµένους

- το θέµα της ασφαλιστικής ενηµερότητας που αποκλείει από την άσκηση
επαγγέλµατος την πλειοψηφία των συναδέλφων (όσων χρωστάνε), δεν
τη γνώριζε οπότε δε µπορέσαµε να τη συζητήσουµε

- για την ανεργία δε γνώριζε ότι δε δικαιούµαστε επιδόµατος αν και κατα-
βάλουµε σχετικές εισφορές, τον ενηµερώσαµε ότι ποτέ δεν εκδόθηκε η
σχετική Υπουργική Απόφαση που να ρυθµίζει το θέµα, παραδέχθηκε
πως είναι δίκαιο και θα το δούνε

- για το ύψος εισφορών και τη µη υποχρέωση καταβολής εισφορών από
όσους δεν έχουν εισόδηµα, είπε θα εξεταστεί αργότερα (την αναστολή
την εξετάζουν για την περίοδο της κρίσης πιθανά). Για τη διαγραφή
οφειλών ότι θέλει µεγαλύτερη συζήτηση, θα υπάρχει µόνο διαγραφή
προσαυξήσεων στη ρύθµιση για τις 100 δόσεις

- υπάρχουν γενικά πολλοί µεγαλοοφειλέτες σε όλα τα Ταµεία και κινούν
υποθέσεις προς τον εισαγγελέα

- υπάρχει ήδη ανακατανοµή πόρων µεταξύ ταµείων (πλεονάσµατα κάποι-
ων όπως το δικό µας, καλύπτουν τρύπες άλλων)

- οι “κοινωνικοί πόροι” που καταργήθηκαν ενδεχοµένως θα αντικαταστα-
θούν από κάποια εισφορά στα δηµόσια έργα ή στα τυχερά παιχνίδια για
το σύνολο του ασφαλιστικού συστήµατος όµως και όχι µόνο για το

ΤΣΜΕ∆Ε. ∆ε µπορούν να επανέλθουν µε την παλιά µορφή, γιατί υπάρ-
χει Ευρωπαϊκή νοµοθεσία η οποία πίεσε για την κατάργησή τους

- θα υπάρξει αναστολή του Ν.3863/2010 και του Ν.3865/2010 που άλλα-
ζαν τον τρόπο υπολογισµού των συντάξεων καθιερώνοντας τα 360€
βασική σύνταξη και θα επαναφέρουν τον υπολογισµό της µε τις προη-
γούµενες διατάξεις (το 70% της καλύτερης 5ετίας)

- θα καταργήσουν το νόµο που προβλέπει µεγάλες µειώσεις στις επικου-
ρικές συντάξεις (εµάς το ΤΣΜΕ∆Ε δε δίνει ακόµα γιατί φτιάχτηκε το
1993) αλλά θα υπάρξουν µειώσεις της τάξης του 15%

- θα καταργήσουν ή τροποποιήσουν τον Ν.4093/2012 που αύξησε κατά
µια διετία τα όρια ηλικίας

- δεν ήταν θετικός για το ζήτηµα της πρόωρης συνταξιοδότησης των µη-
χανικών µητέρων ανηλίκων αλλά πιθανά θα εξετάσουν κάποιες παροχές
για ειδικές κατηγορίες όπως τρίτεκνες.

ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ Προχωρά το έργο της αποδιάρθρωσης των επαγγελµατι-
κών δικαιωµάτων;;;;; Το ζήτηµα είναι ζωτικής σηµασίας για το µέλ-
λον των επαγγελµατικών δικαιωµάτων.

Η συσπείρωση αριστερών τοπογράφων απαιτεί από το ΤΕΕ να µην συµ-
µετέχει και να µην αναγνωρίσει τη λειτουργία της επιτροπής υπό
την προεδρεία του Κυριτσάκη, προέδρου της επιτροπής ανταγω-
νισµού, η οποία έχει σαν στόχο την επαναδιατύπωση και εκ νέου
ανάθεση επαγγελµατικών δικαιωµάτων στους τρεις κλάδους,
κατ’ εφαρµογή του µνηµονιακού νόµου 4254/2014 ο οποίος κα-
τάργησε σχετικά άρθρα του νόµου του ‘30.

Η επιτροπή µε εκπρόσωπο τον πρόεδρο του ΤΕΕ Χ. Σπίρτζη και βασικό
συµµετέχοντα τον αναπληρωτή του Θ. Παπαδόπουλο (αντιπροέδρου του
Συλλόγου Η/Μ) συνέχισε τη λειτουργία της εν κρυπτώ χωρίς καµία ενη-
µέρωση προς το ΤΕΕ ή τους επιστηµονικούς - επαγγελµατικούς συλλό-
γους τους οποίους αφορά το υπό διαµόρφωση Π∆.

Το σχέδιο Π∆ βρίσκεται ήδη στο τελικό στάδιο διαµόρφωσης χωρίς προς
το παρόν να το έχει δει κανείς εκτός της επιτροπής.

Η Ανοικτή Συνέλευση Μηχανικών:

- θεωρεί θετικό το διάλογο µε το Υπουργείο, αλλά διαπιστώνει απόσταση
µεταξύ των διεκδικήσεών µας και των προθέσεων της κυβέρνησης

- εκτιµά ότι η νέα κυβέρνηση οφείλει να δει τα ζητήµατα επιβίωσης του
κλάδου των µηχανικών µε πιο δραστικό τρόπο µιας και αυτά δεν παίρ-
νουν άλλες αναβολές και καθυστερήσεις 

- θα συνεχίσει να διεκδικεί µε κάθε τρόπο τα δίκαια αιτήµατά µας στο σύ-
νολό τους

- καλεί τους συναδέλφους να πάρουν την υπόθεση στα χέρια τους, να
συµµετέχουν, να συµβάλλουν στις διεκδικήσεις αυτές, µιας και µόνο η
ενεργός συµµετοχή τους µπορεί να φέρει ουσιαστικές λύσεις και ανα-
τροπές.

Η συσπείρωση αριστερών τοπογράφων, καλεί όλους τους συναδέλφους
να στηρίξουν το επόµενο χρονικό διάστηµα, όλες τις παρεµβάσεις και κι-
νητοποιήσεις που θα γίνουν τόσο από την ανοικτή συνέλευση µηχανικών,
όσο και από το σωµατείο µισθωτών τεχνικών, γιατί τα ζητήµατα που τα-
λανίζουν τον κλάδο, αλλά και όλους τους µηχανικούς, παραµένουν ανοι-
κτά και δεν πρόκειται να µας χαρίσει κανείς τίποτα. 

Η συνεχής κινητοποίηση και εγρήγορση, είναι ο µόνος τρόπος διεκδί-
κησης και ανατροπής των πολιτικών, που οδήγησαν τους τοπογρά-
φους αλλά και όλους τους µηχανικούς στον αφανισµό και την κατα-
στροφή.
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