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TRIMBLE R8s GNSS

ΕΝΑΣ ∆ΕΚΤΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟΣ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΑ. ΑΠΟΛΥΤΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΙΜΟΣ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ.
∆ιαµορφώστε το δέκτη σας µε γνώµονα τις ανάγκες σας στο
πεδίο. Με προσφερόµενες διαµορφώσεις για post-processing,
base, rover και επιπλέον ρυθµίσεις για επέκταση της λειτουργικότητας όταν η εργασία σας το απαιτεί.
Οι νέοι δέκτες Trimble R8s διαθέτουν ενσωµατωµένη την τεχνολογία Trimble 360 που περιλαµβάνει 440 κανάλια ταυτόχρονης λήψης σήµατος.

Περικλέους & Θέτιδος 2
153 44 Γέρακας, Aθήνα
Tηλ: 210 639 6660
Fax: 210 639 8627

Ακόµη, σας προσφέρουν εντελώς δωρεάν την εφαρµογή
Trimble DL, που σας επιτρέπει τη χρήση του smartphone σας
αντί του χειριστηρίου.
Γνωρίστε τους δέκτες της νέας σειράς της Trimble R8s και
εκµεταλλευτείτε τις απεριόριστες δυνατότητες διαµόρφωσης.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε µαζί µας.

Bασ. Όλγας 158
546 45 Θεσσαλονίκη
Tηλ.: 2310 869490
Fax: 210 639 8627

www.geotech.gr • www.geotech-eshop.gr
www.geotech-marine.gr
info@geotech.gr
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Το προηγούµενο τεύχος (ΑΤΜ 223) κυκλοφόρησε
αντί για τον Μάο τον Ιούνιο για να καλύψει τις εκλογές
του συλλόγου της 1ης Ιουλίου. Οι εκλογές αναβλήθηκαν
µε κοινή απόφαση των παρατάξεων για το φθινόπωρο.
Το καλοκαιρινό δελτίο αναβλήθηκε. Υπογράφτηκε καινούργιο µνηµόνιο (το τρίτο). Εν τω µεταξύ προκηρύχτηκαν εκλογές και όταν κυκλοφορήσει το δελτίο θα έχουµε
και καινούργια κυβέρνηση.
Λόγω των εξελίξεων αυτών, το δελτίο του Σεπτεµβρίου κυκλοφορεί κάπως καθυστερηµένα, αλλά µέσα σε πλαίσια ανεκτά ώστε να βγει και το τελευταίο
τεύχος του χρόνου, το οποίο αν δεν ξαναγίνει κάτι ξαφνικό θα είναι εκλογικό (τις εκλογές του συλλόγου εννοούµε).

Το τεύχος που κρατάτε στα χέρια σας περιέχει
εκτός από τα συνδικαλιστικά και τα νέα και τις εξελίξεις στον χώρο µας και αρκετά επιστηµονικά-τεχνικά
θέµατα. Η επιτροπή δελτίου προσπαθεί να ζυγίσει κάθε
φορά την ύλη ώστε να είναι πολύπλευρη. Νοµίζουµε ότι
µέχρι τώρα τα έχουµε καταφέρει.

Το επόµενο διάστηµα θα είναι δύσκολο. Το µνηµόνιο θα πρέπει να εφαρµοστεί συµπιέζοντας κι άλλο
τους συναδέλφους (29% εφορία, υψηλά ασφάλιστρα για
τους νέους, παγωµένες οι δαπάνες για έργα και µελέτες
κλπ), ενώ τρέχουν εργολαβίες και υπεργολαβίες των µελετών κτηµατολογίου µε εξευτελιστικές αµοιβές.

Όµως για να δώσουµε ένα τόνο αισιοδοξίας
διαλέξαµε ένα καλοκαιρινό εξώφυλλο.

Ταυτόχρονα, πιστεύουµε ότι µε συνεργασία, συννενόηση και αλληλεγγύη αλλά και µε τη δράση και τους
αγώνες µας, πολλά προβλήµτα θα µπορέσουµε να τα
αντιµετωπίσουµε και πολλά ζητήµατα να βελτιώσουµε.
Η επιτροπή δελτίου
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¶EPIEXOMENA
6 EÈÛËÌ¿ÓÛÂÈ˜

16 NÔÌÔıÂÙÈÎÂÛ EÍÂÏÈÍÂÈÛ
◗ ¡¤· ÓÔÌÔıÂÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ¿ÙÔÓÙ·È ÙÔ˘ ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓÙÔ˜ ÙÔ˘ ∞∆ª

8 ¢Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙ· ™˘ÏÏﬁÁÔ˘
◗ ∞ﬁÊ·ÛË ¤ÎÙ·ÎÙÔ˘ ¢.™. ¶™¢∞∆ª ÛÙÈ˜ 29/06 ÁÈ· ÌÂÙ¿ıÂÛË ÙÔ˘ ¯ÚﬁÓÔ˘ ÙˆÓ

ÂÎÏÔÁÒÓ
◗ ∂ÓËÌ¤ÚˆÛË ÌÂÏÒÓ ¶™¢∞∆ª ÁÈ· ·ÔÊ¿ÛÂÈ˜ Î·È ÂÓ¤ÚÁÂÈÂ˜ ÙÔ˘ ¢.™
◗ ∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ¢™ ¶™¢∞∆ª ÁÈ· ÙÈ˜ ¤ÎÙ·ÎÙÂ˜ Û˘Óı‹ÎÂ˜ ÙË˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ÙËÓ

·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ¿ÌÂÛˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ Û˘Ó·‰¤ÏÊˆÓ
◗ O ¶™¢∞∆ª ÛÙËÓ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÙË˜ 16/06 ÛÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∂ÚÁ·Û›·˜
◗ ¶ÚÔÛÊ˘Á‹ ÙÔ˘ ¶™¢∞∆ª ÚÔ˜ ÙË ¢ÈÂ‡ı˘ÓÛË ‰·ÛÒÓ ºÏÒÚÈÓ·˜ ÁÈ· ¤Î‰ÔÛË Ú¿ÍË˜

¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡ ¤ÎÙ·ÛË˜, ÌÂ ÙÔÔÁÚ·ÊÈÎﬁ ‰È¿ÁÚ·ÌÌ· Û˘ÓÙÂÙ·ÁÌ¤ÓÔ ·ﬁ ÌË ¤¯ÔÓÙ·
ÙÔ ‰ÈÎ·›ˆÌ·
◗ ¶Ú¿ÍË ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡ ·ﬁ ÙË ¢ÈÂ‡ı˘ÓÛË ‰·ÛÒÓ ºÏÒÚÈÓ·˜

14 NÂ· ·Ô ÙÔÓ KÏ·‰Ô
◗ ¶·Ú¿Ù·ÛË ÚÔıÂÛÌ›·˜ ÙË˜ Î·Ù·‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ ÙÔ˘ ·’ ÂÍ·Ì‹ÓÔ˘ 2015 ¤ˆ˜

ÙËÓ 30 ™ÂÙ¤Ì‚ÚË
◗ ™Â ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ë online ·›ÙËÛË ÁÈ· ˘·ÁˆÁ‹ ÛÂ Î·ÙÒÙÂÚË ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎ‹ Î·ÙËÁÔÚ›·

ÙÔ˘ ∂∆∞∞-∆™ª∂¢E
◗ ¡¤Ô ¢ÈÔÈÎËÙÈÎﬁ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÛÙËÓ ∂.∫.Ã∞. ∞.∂.
◗ ª∂.∫.¢.∂. ÙÔ˘ ∂.ª.¶.: 8Ô ¢ÈÂÈÛÙËÌÔÓÈÎﬁ ¢È··ÓÂÈÛÙËÌÈ·Îﬁ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ Î·È ÚÔÎ‹-

Ú˘ÍË ‚Ú·‚Â›ˆÓ
◗ ¢ˆÚÂ¿Ó ‰È¿ıÂÛË ∆ÔÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ §ÔÁÈÛÌÈÎÔ‡, ∞ÓÙÒÓË˜ ¶ÚﬁÎÔ˜, ∞∆ª

22 AÔ„ÂÈÛ
◗ ¶™¢∞∆ª: 40 ¯ÚﬁÓÈ· ·˘Ù·¿ÙÂ˜, ÕÓÓ· ∫·Ú·ÁÈ·ÓÓ¿ÎË, ∞∆ª

24 EÈÛÙËÌÔÓÈÎ·-TÂ¯ÓÈÎ· £ÂÌ·Ù·
◗ ™¯Â‰È·ÛÌﬁ˜ Î·È ˘ÏÔÔ›ËÛË ı·Ï¿ÛÛÈÔ˘ ÎÙËÌ·ÙÔÏÔÁ›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·,

¶·ÚÚ‹ πˆ¿ÓÓ·, ∞∆ª - ∆ÚÈ·ÓÙ·Ê‡ÏÏÔ˘ ∂ÈÚ‹ÓË, ∞∆ª
◗ ¢È·¯ÚÔÓÈÎ‹ ™˘Ì‚ÔÏÔÌÂÙÚ›· ƒ·ÓÙ¿Ú ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË Ú˘ıÌÒÓ ·Ú·ÌﬁÚÊˆÛË˜

ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙË˜ ¢˘ÙÈÎ‹˜ ∫Ú‹ÙË˜ ÁÈ· ÙË ¯ÚÔÓÈÎ‹ ÂÚ›Ô‰Ô 1992-2001,
ª·Ú›· ∫·ÛÎ·Ú¿, ∞∆ª

33 £ÂÛÂÈÛ ¶·Ú·Ù·ÍÂˆÓ
◗ ¢HMOKPATIKH ™YM¶APATA•H A°PONOMøN TO¶O°PAºøN MHXANIKøN
◗ ENøMENOI TO¶O°PAºOI ñ ™YNEP°A™IA ¢KM-¢A¶ TÔÔÁÚ¿ÊˆÓ
◗ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªO¡π∫∏ ∞∆ª
◗ ENOTHTA (PIZO™¶A™TIKH ¶PøTOBOY§IA MHXANIKøN, A§§H§E°°YH,
¢HMOKPATIKO KINHMA)
◗ ¢HKI TÔÔÁÚ¿ÊˆÓ
◗ ™˘ÛÂ›ÚˆÛË ∞ÚÈÛÙÂÚÒÓ ∆OÔÁÚ¿ÊˆÓ
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ÂÈÛËÌ¿ÓÛÂÈ˜
∞Á·ËÙÔ› Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔÈ, ˘ﬁ Î·ÓÔÓÈÎ¤˜ Û˘Óı‹ÎÂ˜ ÛÙÔ ÙÂ‡¯Ô˜ ·˘Ùﬁ ı· ˘‹Ú¯·Ó Ù· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ÙË˜ 1Ë˜ πÔ˘Ï›Ô˘, Ë Û‡ÓıÂÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, ÔÈ
ÛÙﬁ¯ÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ÂﬁÌÂÓË ‰ÈÂÙ›· Î·È Ê˘ÛÈÎ¿ Ô ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌﬁ˜ ÙË˜ 10Ë˜ ·ÓÂÏÏ‹ÓÈ·˜
Û˘Ó‰È¿ÛÎÂ„Ë˜. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ ·ÓÙ› ÁÈ· ﬁÏ· ·˘Ù¿ Ô˘ ÙﬁÛÔ Ê˘ÛÈÎ¿ ı· Ê·ÈÓﬁÙ·Ó ÛÂ ﬁÏÔ˘˜
Ì·˜, ˙‹Û·ÌÂ ¤Ó· ‰ËÌÔ„‹ÊÈÛÌ·, ÙÔ ÎÏÂ›ÛÈÌÔ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ, ÂÈ‚ÔÏ‹ Capital control ÛÙÈ˜
Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ Î·È Ù¤ÏÔ˜ ÙËÓ ·Ú·›ÙËÛË ÙË˜ Î˘‚¤ÚÓËÛË˜ Î·È ÙËÓ ÚÔÎ‹Ú˘ÍË ÂıÓÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ. ªÂ ﬁÏ· ·˘Ù¿ Ô˘ Û˘Ó¤‚ËÛ·Ó Ë ·Î‡ÚˆÛË ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ‹Ù·Ó ÙÔ ÏÈÁﬁÙÂÚÔ Î·Îﬁ ÁÈ·
ÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô Ì·˜. √ Â‡ÎÔÏÔ˜ ‰ÚﬁÌÔ˜ ÛÂ ·˘Ù‹ ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎﬁÙËÙ· Ô˘ ˙‹Û·ÌÂ ı· ‹Ù·Ó
Î·È ÁÈ· ÂÌ¿˜ Ë Ê˘Á‹, ı· ‹Ù·Ó Ó· ·ÊÂıÔ‡ÌÂ ÛÙËÓ ·Ú·›ÙËÛË, ÛÙËÓ Î·Ù¿ıÏÈ„Ë Î·È ÙË ÌÈ˙¤ÚÈ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÚÈ¤ÏıÂÈ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Û¯Â‰ﬁÓ ÙÔ˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ ÙË˜ ¯ÒÚ·˜ Î·È
Ó· ·Ê‹ÛÔ˘ÌÂ ÙÔÓ Û‡ÏÏÔÁÔ ÛÙËÓ Ù‡¯Ë ÙÔ˘ ‹ ÛÙÔÓ ·˘ÙﬁÌ·ÙÔ ÈÏﬁÙÔ ﬁˆ˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó
Î¿ÔÈÔÈ Î·ÏÔıÂÏËÙ¤˜, ﬁÙÈ ¤ÚÂÂ Ó· Î¿ÓÔ˘ÌÂ. ∞˘Ùﬁ ﬁÌˆ˜ ﬁ¯È ÌﬁÓÔ ‰ÂÓ Ì·˜ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ Î·È
‰ÂÓ Â›Ó·È Ì¤Û· ÛÙÈ˜ ·Ú¯¤˜ Ô˘ ÚÂÛ‚Â‡Ô˘ÌÂ ﬁÏ· ·˘Ù¿ Ù· ¯ÚﬁÓÈ· Ô˘ ·Û¯ÔÏÔ‡Ì·ÛÙÂ ÌÂ
ÙÔÓ ¯ÒÚÔ Î·È Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ¶™¢∞∆ª ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·È ·˘Ùﬁ ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô Ì·˜
ÂÈÏ¤Í·ÙÂ. ∆· Ì¤ÏË ÙÔ˘ ¢™ Ô˘ ·˘Ù¿ Ù· 2,5 ¯ÚﬁÓÈ· ·ÊÈÂÚÒÛ·ÌÂ ¯ÚﬁÓÔ Î·È ÂÓ¤ÚÁÂÈ·
·ﬁ ÙËÓ ÚÔÛˆÈÎ‹ Ì·˜ ˙ˆ‹ ÁÈ· Ó· ¿ÌÂ ÙÔÓ Û‡ÏÏÔÁÔ ¤Ó· ‚‹Ì· ÈÔ ÌÚÔÛÙ¿, ÙÔ Î¿Ó·ÌÂ Î·È ÛÂ ·˘Ùﬁ ÙÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ·ÎﬁÌË ÈÔ ¤ÓÙÔÓ· ›Ûˆ˜ ÁÈ· Ó· ÍÂ¯Ó¿ÌÂ ¤ÙÛÈ Î·È ÙÔÓ
ÂÊÈ¿ÏÙË Ô˘ ˙Ô‡Û·ÌÂ. ™ÙÈ˜ ÂﬁÌÂÓÂ˜ ÛÂÏ›‰Â˜ ı· ‰È·‚¿ÛÂÙÂ Î¿ÔÈÂ˜ ·ﬁ ÙÈ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙÂ˜ ÙÔ˘ ¢™ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÈ˜ ·ÔÊ¿ÛÂÈ˜ Ô˘ ÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘ÌÂ
ÛÂ Ó¤· °™ Î·È ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌﬁ ÙË˜ ÂÎÏÔÁÈÎ‹˜ ‰È·‰ÈÎ·Û›·˜.
™˘Ó¿‰ÂÏÊÔÈ, ﬁÙ·Ó ı· ¤¯ÂÙÂ Ï¤ÔÓ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Û·˜ ·˘Ùﬁ ÙÔ ‰ÂÏÙ›Ô ı· ¤¯Ô˘Ó ‰ÈÂÍ·¯ıÂ› ÔÈ
ÂıÓÈÎ¤˜ ÂÎÏÔÁ¤˜, ‰ÂÓ Â›Ì·È ÛÂ ı¤ÛË Ó· ÁÓˆÚ›˙ˆ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·˘ÙÒÓ, ÂÏ›˙ˆ ﬁÌˆ˜ ﬁÙÈ
ı· Û˘ÁÎÚÔÙËıÂ› ¿ÌÂÛ· Î˘‚¤ÚÓËÛË, Ë ÔÔ›· ı· Î·Ù·Ê¤ÚÂÈ Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÙË ¯ÒÚ· ÛÙËÓ
ÚÔÛ‰ÔÎÒÌÂÓË ·ﬁ ﬁÏÔ˘˜ Ì·˜ ·Ó¿Ù˘ÍË, ÛÙËÓ ÂÍ¿ÏÂÈ„Ë ÙÔ˘ Ù¤Ú·ÙÔ˜ ÙË˜ ·ÓÂÚÁ›·˜, ÛÙË
ÚÈ˙ÈÎ‹ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË, ·Ó·‚¿ıÌÈÛË Î·È ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌﬁ ÙË˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ ‰ËÌﬁÛÈÔ˘ ÙÔÌ¤·, ÛÙË ‰ÈÎ·ÈﬁÙÂÚË Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ‚·ÚÒÓ Î·È ÙÔ˘ ·Ú·ÁﬁÌÂÓÔ˘
ÏÔ‡ÙÔ˘, ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ‹ ÙË˜ Ê˘Á‹˜ ÙˆÓ Ê›ÏˆÓ Î·È Û˘Ó·‰¤ÏÊˆÓ Ì·˜ ÚÔ˜ ÙÔ ÂÍˆÙÂÚÈÎﬁ
Î·È Ó· ˘ÏÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÈ˜ ÂÍ·ÁÁÂÏ›Â˜ ÁÈ· Â·Ó¤Ó·ÚÍË ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÌÂÏÂÙÒÓ Î·È ¤ÚÁˆÓ.
°ÓˆÚ›˙ˆ ﬁÙÈ ﬁÏÔÈ Ì·˜ ¤¯Ô˘ÌÂ ·ÓÙÈÏËÊıÂ› ÙÈ˜ ÚÈ˙ÈÎ¤˜ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó, ÙÈ˜
·ÓÙÈÍÔﬁÙËÙÂ˜ Ô˘ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘ÌÂ Î·È ﬁÙÈ, Ù· ‰‡ÛÎÔÏ· Â›Ó·È ÌÚÔÛÙ¿ Ì·˜ Î·È ÛÂ ·˘ÙﬁÓ ÙÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ ‰ÚﬁÌÔ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ì·ÛÙÂ ﬁÏÔÈ Ì·˙›. Œ¯ˆ ÙË ‚·ıÈ¿ ÂÔ›ıËÛË, ÙË ‚Â‚·ÈﬁÙËÙ· Î·È ÙËÓ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ﬁÙÈ ˆ˜ ¯ÒÚ·, ˆ˜ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·, ˆ˜ ÔÏÈÙÈÎﬁ Û‡ÛÙËÌ· Î·È ˆ˜ Ï·Ô˜
ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘ÌÂ ÂÌÚﬁ˜, ı· ÍÂÂÚ¿ÛÔ˘ÌÂ Ù· ÂÌﬁ‰È· Î·È ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘ÌÂ Ó· ˙‹ÛÔ˘ÌÂ Î·Ï‡ÙÂÚÂ˜ ËÌ¤ÚÂ˜.

°È¿ÓÓË˜ M·¯›Î·˜
¶ƒ√∂¢ƒ√™ ¶™¢∞∆ª
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¢Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙ· ™˘ÏÏﬁÁÔ˘

Αθήνα, 29.06.2015
Αρ. Πρωτ.: 128

ΑΠΟΦΑΣΗ
ΕΚΤΑΚΤΟΥ ∆.Σ. ΠΣ∆ΑΤΜ
Σήµερα 29 Ιουνίου 2015 και ώρα 16:30 µ.µ. σε έκτακτο
∆ιοικητικό Συµβούλιο που πραγµατοποιήθηκε µετά από
πρόταση του προέδρου της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής (ΚΕΦΕ) και του προέδρου του ΠΣ∆ΑΤΜ, το ∆.Σ.
ενηµερώθηκε από τον πρόεδρο της ΚΕΦΕ και από εκπροσώπους παρατάξεων για την ανάγκη αναβολής των επικείµενων εκλογών του ΠΣ∆ΑΤΜ και την µετάθεσή τους
σε χρόνο που θα αποφασίσει η Γ.Σ. του ΠΣ∆ΑΤΜ.
Οι εκπρόσωποι της παράταξης ∆Η.ΣΥ.Α.Τ.Μ. στο ∆.Σ. και
ο εκπρόσωπος του ∆Η.ΚΙ. στο ∆.Σ. θεώρησαν ότι οι
εκλογές θα µπορούσαν να πραγµατοποιηθούν κανονικά
την Τετάρτη 1 Ιουλίου 2015 εκτιµώντας ότι οι πολιτικές
εξελίξεις δεν επηρεάζουν αρνητικά τις εκλογικές διαδικασίες του συλλόγου, αντίθετα µπορεί να τις επηρεάζουν
θετικά.
Υπέρ της αναβολής τοποθετήθηκαν οι εκπρόσωποι των
παρατάξεων: ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ-ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
∆ΚΜ & ∆ΑΠ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ, ΕΝΟΤΗΤΑ, ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ, ΑΥΤΟΝΟΜΟΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ και ΕΝΕΡΓΟΙ ΑΤΜ., εκτιµώντας τη δεδοµένη
ηµεροµηνία διενέργειας ∆ηµοψηφίσµατος την Κυριακή 5
Ιουλίου 2015 καθώς και τις έκτακτες συνθήκες στις οποίες βρίσκεται η χώρα λόγω του περιορισµού της διακίνησης κεφαλαίων (όριο αναλήψεων στις τράπεζες), που θα
οδηγήσουν σε περιορισµένη συµµετοχή των συναδέλφων στην ψηφοφορία.
Μετά από διαλογική συζήτηση οµόφωνα όλα τα παρευρισκόµενα µέλη του ∆.Σ. αποφάσισαν να συγκληθεί Γ.Σ. µε
ευθύνη του ∆.Σ. το πρώτο δεκαπενθήµερο του Σεπτεµβρίου για να καθορίσει τον ακριβή χρόνο τέλεσης των
εκλογών, την εκλογή νέας ΚΕΦΕ, την κατάθεση ψηφοδελτίων και διακηρύξεων κλπ.

°È· ÙÔ ¢.™.
O ¶ÚﬁÂ‰ÚÔ˜
π. ª·¯›Î·˜
O °ÂÓ. °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜
¶. ∆Ô˘ÚÏ¿ÎË˜
∆· Ì¤ÏË:
ª. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë
ª. ∫·ÏÔÁÈ·ÓÓ¿ÎË˜
Ã. °Ô‡Ó·ÚË˜
Ã. §¿Ï·˜
°. ƒÂÌÔ‡Ó‰Ô˜
¡. ∑·ÚÎ·‰Ô‡Ï·˜

°È· ÙËÓ ∫.∂º.∂.
O ¶ÚﬁÂ‰ÚÔ˜
ÃÚﬁÓË˜ ∞ÎÚÈÙ›‰Ë˜

°È· ÙÈ˜ ¶·Ú·Ù¿ÍÂÈ˜
¢∏.™À. ∞.∆.ª.
ª. ∫·ÏÔÁÈ·ÓÓ¿ÎË˜
∂¡øª∂¡Oπ ∆O¶O°ƒ∞ºOπ ¢∫ª – ¢∞¶
Ã. °Ô‡Ó·ÚË˜
¶∞¡∂¶π™∆∏ªO¡π∫∏
°. ƒÂÌÔ‡Ó‰Ô˜
∂¡O∆∏∆∞
∑. °ÂˆÚÁ›Ô˘
·/· ¡. ∑·ÚÎ·‰Ô‡Ï·˜
™À™¶∂πƒø™∏ ∞ƒπ™∆∂ƒø¡ ∆O¶O°ƒ∞ºø¡
π. ª·Ï¿ÙÛ·
∞À∆O¡OªOπ ∆O¶O°ƒ∞ºOπ ª∏Ã∞¡π∫Oπ
ª. ™Ù·ÁÈ¿ÓÓË
∂¡∂ƒ°Oπ ∞.∆.ª.
§. ∫·Ú·ÁÎÈﬁ˙Ë˜
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∂¡∏ª∂ƒø™∏ ª∂§ø¡ ¶™¢∞∆ª
°π∞ ∞¶√º∞™∂π™ ∫∞π ∂¡∂ƒ°∂π∂™ ∆√À ¢.™.

◗

Στην 39η Τακτική Συνεδρίαση του ∆.Σ. του ΠΣ∆ΑΤΜ και την Παρασκευή 17 Ιουλίου
2015 συζητήθηκαν τα παρακάτω θέµατα:
1. Προγραµµατισµός επόµενων ενεργειών για την προετοιµασία των εκλογών
2. Οικονοµικά προβλήµατα του συλλόγου
3. Συζήτηση για το δελτίο του συλλόγου (σύµβαση, οικονοµικά, πολιτική κλπ)
Και αποφασίστηκε, να πραγµατοποιηθεί η 40η συνεδρίαση του ∆.Σ. την Παρασκευή
11/09/2015 (όπου και θα λαµβάνονταν οι αποφάσεις για τις διαδικασίες προκήρυξης των
εκλογών), να καλυφθούν τα άµεσα ανελαστικά έξοδα του συλλόγου µε οικονοµική στήριξη
από τα µέλη του ∆.Σ. και τέλος να προγραµµατιστεί η έκδοση του επόµενου δελτίου του
συλλόγου για την 20η Σεπτεµβρίου.
Το ∆.Σ. παραµένοντας ενεργό και κατά τους καλοκαιρινούς µήνες προχώρησε στην αποστολή στους συναδέλφους κειµένων ενηµέρωσης για τα παρακάτω ζητήµατα:
• Στις 27-07-2015 για το ΦΕΚ 1435Β 10 07 2015 περί τροποποίησης των αποφάσεων για τις
άδειες χρήσεως νερού
• Στις 30-07-2015 για την Εγκύκλιο της 17 07 2015 για επιλογή κατώτερης ασφαλιστικής
κατηγορίας
• Στις 30-07-2015 Πρόσκληση σε Νέα Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 19/9/2015 και Προετοιµασία για Εκλογές
• Στις 03-08-2015 Οδηγίες για επιλογή κατώτερης ασφαλιστικής κατηγορίας από τους
ασφαλισµένους του ΕΤΑΑ
• Στις 03-08-2015 ανακοίνωση του ∆Σ του ΠΣ∆ΑΤΜ για τις έκτακτες συνθήκες της οικονοµίας και την αντιµετώπιση των άµεσων προβληµάτων των συνάδελφων
• Στις 27-07-2015 ενηµέρωση για νέες θέσεις εργασίας για µηχανικούς σε προγράµµατα του
ΟΑΕ∆
• Στις 27-08-2015 ενηµέρωση για την παράταση ηµεροµηνίας εξόφλησης των εισφορών
στο ΤΣΜΕ∆Ε
• Στις 03-09-2015 πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος για στελέχωση επιτροπών ενστάσεων για το Εθνικό Κτηµατολόγιο
• Στις 04-08-2015 Πρόσκληση σε εκπαιδεύσεις στα πλαίσια του έργου 5DMuPLIS

◗

Το ∆Σ του ΠΣ∆ΑΤΜ, σύµφωνα µε τον προγραµµατισµό, συνήλθε τελικά στην 40η τακτική συνεδρίαση στις 11 Σεπτεµβρίου 2015 µε θέµατα:
1. Κλήρωση για τη στελέχωση των επιτροπών Κτηµατολογίου
2. Προετοιµασία εκλογικής διαδικασίας (νέα Γ.Σ., ηµεροµηνία εκλογών κλπ)
3. Σύσταση οµάδας εργασίας για το σχέδιο νόµου του Υπουργείου ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι (µητρώα Εργοληπτών - Κατασκευαστών - Μελετητών, δηµόσια έργα και µελέτες κλπ)
4. Ενηµέρωση για τρέχοντα ζητήµατα

ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Για το δεύτερο θέµα της ηµερήσιας διάταξης «Προετοιµασία εκλογική διαδικασίας»,
µετά από συζήτηση όλα τα µέλη του ∆.Σ. συµφώνησαν οµόφωνα στις παρακάτω διαπιστώσεις και αποφάσεις:
1. Οι εκλογές για το νέο ∆.Σ., πρέπει να γίνουν όσο γίνεται πιο γρήγορα. Η αναβολή της 1ης
Ιουλίου ήταν επιβεβληµένη εξωγενώς, λόγω των οικονοµικών και πολιτικών εξελίξεων.
2. Όµως, χωρίς το αποτέλεσµα των εκλογών και το ξεκαθάρισµα του πολιτικού σκηνικού
και των πολιτικών εξελίξεων (συγκρότηση ή όχι κυβέρνησης) µετά την 20η Σεπτεµβρίου,
δεν µπορούµε από σήµερα να ορίσουµε συγκεκριµένη ηµεροµηνία εκλογών.
3. Στη βάση των παραπάνω συµφωνήθηκε οµόφωνα, ότι τις τελικές ηµεροµηνίες για τις
εκλογές, τη Γ.Σ και τις προεκλογικές διαδικασίες θα τις ορίσουµε αµέσως µετά την 20η
Σεπτεµβρίου. Σε ένα πλαίσιο όµως, που από σήµερα το καθορίζουµε µε τα εξής στοιχεία
σε γενικές γραµµές:
• Συνεδρίαση ∆.Σ. για προετοιµασία εκλογών την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου ή 9 Οκτωβρίου και εφόσον φυσικά έχει οµαλοποιηθεί η πολιτική κατάσταση. Τότε θα υπάρξει
και η απόφαση και η οργάνωση των απαραίτητων διαδικασιών.
• Πιθανή κατάθεση υποψηφιοτήτων την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου ή την Παρασκευή 16
Οκτωβρίου.
• Οριστικοποίηση ηµεροµηνίας εκλογών εντός του Νοεµβρίου.
• Γενική Συνέλευση του συλλόγου το Σάββατο 24 Οκτωβρίου ή 31 Οκτωβρίου 2015,
εκλογή κεντρικής εφορευτικής επιτροπής, επικύρωση εκλογικών τµηµάτων που διεξάγονται εκλογές µε την ευθύνη του ΠΣ∆ΑΤΜ, έγκριση εφορευτικών επιτροπών σε κάλπες που έχει την ευθύνη ο ΠΣ∆ΑΤΜ και παρουσίαση των προγραµµάτων των παρατάξεων.
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Aθήνα 03.08.2015

∞¡∞∫√π¡ø™∏ ¢™ ¶™¢∞∆ª
Τις ηµέρες αυτές αντιµετωπίζουµε µια κρίση µε ανυπολόγιστες επιπτώσεις στην οικονοµία, την κοινωνία και την καθηµερινή µας ζωή. Το κλείσιµο των τραπεζών και ο
έλεγχος κεφαλαίων, η στάση πληρωµών του δηµοσίου προς εργολάβους, εταιρείες
και προµηθευτές, ήρθαν να προστεθούν σε µία ήδη άθλια κατάσταση των µηχανικών και των Αγρονόµων & Τοπογράφων Μηχανικών (ανεργία, υπερφορολόγηση,
χωρίς συλλογικές συµβάσεις, ανασφάλιστη εργασία, υπέρογκες ασφαλιστικές εισφορές, οι δηµόσιες επενδύσεις και κατά επέκταση τα έργα και οι µελέτες να έχουν µηδενιστεί κτλ).
Σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες, το ∆Σ του ΠΣ∆ΑΤΜ καλεί τους Αγρονόµους & Τοπογράφους Μηχανικούς να δυναµώσουµε τη συµµετοχή µας στη δράση του συλλόγου, για να διεκδικήσουµε τα δίκαια αιτήµατά µας, να αµβλύνουµε τις συνέπειες της
κρίσης και να εκφράσουµε την αλληλεγγύη µας στους περισσότερο αδύνατους.
Ιδιαίτερα σηµειώνουµε, ότι καθηµερινά εµφανίζονται ορισµένες πρακτικές εργοδοτών,
οι οποίοι προσπαθούν να ρίξουν όλα τα βάρη στις πλάτες των εργαζοµένων µηχανικών
µε αδικαιολόγητες απολύσεις, µη καταβολή αµοιβών, υποχρεωτικές άδειες άνευ
αποδοχών κτλ.
Η τήρηση της ασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας εφαρµόζεται υποχρεωτικά και
αυστηρά από όλους και η µη τήρησή τους έχει σηµαντικές επιπτώσεις σε βάρος
των παραβατών.
Καλούµε τους συναδέλφους να ενηµερώνουν τον ΠΣ∆ΑΤΜ µε email και θα κάνουµε
ότι είναι δυνατόν, για να υπερασπίσουµε τα δικαιώµατα των εργαζοµένων και να
συµβάλουµε σε επίλυση των προβληµάτων όπου αυτά παρουσιάζονται.
Καλούµε τους εργοδότες µηχανικών να αναλογιστούν, ότι οι ευκαιριακές και εις βάρος των εργαζοµένων λύσεις δεν αποτελούν την καλύτερη επιλογή, γιατί τραυµατίζουν τη σχέση εργοδότη-εργαζόµενου, θίγουν την αξιοπιστία της επιχείρησης και
αποδοµούν την ικανότητα εκπλήρωσης των υποχρεώσεών της.
Για τα γενικότερα προβλήµατα των µηχανικών προτείνουµε στη διοίκηση του ΤΕΕ να
αντιµετωπίσει άµεσα µε παρεµβάσεις στην πολιτεία, τα προβλήµατα που δηµιουργήθηκαν από το κλείσιµο των τραπεζών και την επιβολή του ελέγχου κεφαλαίων,
όσον αφορά τις επαγγελµατικές συναλλαγές των µηχανικών µε τις τράπεζες καθώς
και στην έκδοση εγγυητικών επιστολών. Να παρθούν µέτρα για την επιτάχυνση της
διεκπεραίωσης των πιστοποιήσεων και λογαριασµών που καθυστερούν για γραφειοκρατικούς λόγους. Πρέπει να δοθεί και νέα παράταση της προθεσµίας για τις
πληρωµές εισφορών προς τα ασφαλιστικά ταµεία και φόρων, για να δοθεί ο χρόνος στους µηχανικούς να ρυθµίσουν τις διαδικασίες εκπλήρωσης των υποχρεώσεών
τους.

√ ¶™¢∞∆ª ÛÙËÓ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË
ÙË˜ ∆Ú›ÙË˜ 16/6, ÛÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∂ÚÁ·Û›·˜
Στις 30 Ιουνίου, ο ασφαλιστικός
φορέας των µηχανικών (ΕΤΑΑ)
έχει προγραµµατίσει να αναρτήσει
την πρόσκληση για καταβολή των
ασφαλιστικών εισφορών του
πρώτου εξαµήνου του 2015, που
θα περιλαµβάνουν αµείωτες τις
υπέρογκες µνηµονιακές αυξήσεις
και θα πρέπει να καταβληθούν µε
προθεσµία την 31 Ιουλίου.
Απέναντι σε αυτή την αθέτηση
της ρητής προεκλογικής δέσµευσης από τις σηµερινές κυβερνητικές δυνάµεις, για την
άµεση κατάργηση των µνηµονιακών αυξήσεων στις ασφαλιστικές εισφορές, που έχουν
ήδη αποδειχθεί καταστροφικές, τόσο για τους ασφαλισµένους όσο και τα ίδια τα έσοδα
του Ταµείου, το ∆Σ του Παελληνίου Συλλόγου ∆ιπλωµατούχων Αγρονόµων & Τοπογράφων Μηχανικών (ΠΣ∆ΑΤΜ):
Καλεί τους Αγρονόµους & Τοπογράφους Μηχανικούς σε αγωνιστική συγκέντρωση, στο
Υπουργείο Εργασίας (Σταδίου 29) την Τρίτη, 16/6, ώρα 09:00, διεκδικώντας:
- Να καταργηθούν άµεσα οι µνηµονιακές αυξήσεις στις εισφορές.
- Να ανασταλεί η ανάρτηση της πρόσκλησης για την καταβολή εισφορών από το
ΕΤΑΑ, µέχρι να γίνει η σχετική νοµοθετική ρύθµιση.
Καλεί όλους τους φορείς των µηχανικών, όλους τους συναδέλφους καθώς και τους συνασφαλισµένους άλλων κλάδων στο ΕΤΑΑ, να στηρίξουν και να συµµετάσχουν στην
επείγουσα αυτή κινητοποίηση.
Το ∆Σ του ΠΣ∆ΑΤΜ

∏ ¢ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ¶™¢∞∆ª ·ÚÂÓ¤‚Ë ÁÈ· ·ÎﬁÌ· ÌÈ·
ÊÔÚ¿ ÛÂ ¤Î‰ÔÛË Ú¿ÍË˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡ ¤ÎÙ·ÛË˜,
ÌÂ ÙÔÔÁÚ·ÊÈÎﬁ ‰È¿ÁÚ·ÌÌ· Û˘ÓÙÂÙ·ÁÌ¤ÓÔ ·ﬁ ÌË
¤¯ÔÓÙ· ÙÔ ‰ÈÎ·›ˆÌ·, ·ÔÛÙ¤ÏÏÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÈÔ Î¿Ùˆ
ÚÔÛÊ˘Á‹. ªÂÙ¿ ·ﬁ ÙËÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘ Û˘ÏÏﬁÁÔ˘
Ë Ú¿ÍË ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡ ¤ÎÙ·ÛË˜ ÙË˜ ¢/ÓÛË˜ ¢·ÛÒÓ ºÏÒÚÈÓ·˜ ıÂÚ·Â‡ÙËÎÂ Î·È ÂÎ‰ﬁıËÎÂ ÔÚı‹
Â·Ó¿ÏË„Ë ·˘Ù‹˜.
∏ ı¤ÛË ÙÔ˘ ¶™¢∞∆ª Â›Ó·È ÍÂÎ¿ı·ÚË Î·È ÚËÙ¿ ÂÎÊÚ·ÛÌ¤ÓË ÚÔ˜ Ù· Ì¤ÏË ÙÔ˘ Î·È Î¿ıÂ ÂÌÏÂÎﬁÌÂÓÔ
ÊÔÚ¤·. ∫¿ıÂ Ú¿ÍË Ô˘ ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÂ ÙÔÔÁÚ·ÊÈÎﬁ
˘ÔÁÂÁÚ·ÌÌ¤ÓÔ ·ﬁ ÌË ¤¯ÔÓÙ· ÙÔ ‰ÈÎ·›ˆÌ· Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›· ·Ó ‰ÂÓ ıÂÚ·Â‡ÂÙ·È ı· ·Î˘ÚÒÓÂÙ·È.
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Αθήνα, 09.06.2015
Αρ. Πρωτ.: 111

Προσφυγή
(Άρθρο 24 Ν.2690/1999)
Του Πανελληνίου Συλλόγου ∆ιπλωµατούχων Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών που εδρεύει στην Αθήνα,
οδός Αραχώβης 61 και εκπροσωπείται νοµίµως
ΠΡΟΣ
1. ∆ιεύθυνση ∆ασών Φλώρινας (Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση
Ηπείρου/∆υτικής Μακεδονίας – Γενική ∆ιεύθυνση ∆ασών και
Αγροτικών Υποθέσεων)
2. Γενικό Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου/∆υτικής Μακεδονίας, όπως νόµιµα εκπροσωπείται
Koινοποίηση
1. Ενδιαφερόµενο Αιτούντα την έκδοση Πράξης Χαρακτηρισµού Έκτασης, κ. ΜΗΤΡΟΥΛΗ ΣΤΑΥΡΟ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΗ - ∆ΙΟΡΘΩΣΗ - AΛΛΩΣ ΜΕΤΑΡΥΘΜΙΣΗ
Της 23968/2150/27-5-2015 πράξης Χαρακτηρισµού Έκτασης
της ∆ιεύθυνσης ∆ασών Ν. Φλώρινας (Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Ηπείρου/∆υτικής Μακεδονίας – Γενική ∆ιεύθυνση ∆ασών
και Αγροτικών Υποθέσεων).
Στις 29/05/2015 λάβαµε γνώση της έκδοσης της ως άνω διοικητικής πράξης Χαρακτηρισµού Έκτασης της ∆ιεύθυνσης ∆ασών Ν. Φλώρινας (Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Ηπείρου/∆υτικής
Μακεδονίας – Γενική ∆/νση ∆ασών και Αγροτικών Υποθέσεων).
Η ανωτέρω πράξη εκδόθηκε κατά παράβαση του ισχύοντος νοµοθετικού πλαισίου περί σύνταξης και εκπόνησης εξαρτηµένου τοπογραφικού διαγράµµατος καθώς
υποβλήθηκε και προσαρτήθηκε, κατά παράβαση του
νόµου, Τοπογραφικό διάγραµµα υπογεγραµµένο και
εκπονούµενο από Αρχιτέκτων Μηχανικό, πρόσωπο που
κατά τις κείµενες διατάξεις δεν διαθέτει τα απαιτούµενα επαγγελµατικά προσόντα - δικαιώµατα.
Ειδικότερα, την ακύρωση άλλως διόρθωση ή µεταρρύθµιση της από 27-05-2015 (αριθµ. πρωτ. 23968/2150) πράξης
Χαρακτηρισµού Έκτασης της ∆ιεύθυνσης ∆ασών Ν. Φλώρινας,
αιτούµαστε για τους κάτωθι ουσιαστικούς και βάσιµους
λόγους.
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.998/1979 «Περί προστασίας ∆ασών και δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας» (ΦΕΚ
289/τΑ/1979).
Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του Ν.998/1979 µετά την
ισχύ του Ν.3208/2003 «Προστασία ∆ασικών οικοσυστηµάτων,
κατάρτιση ∆ασολογίου, ρύθµιση εµπραγµάτων δικαιωµάτων
επί ∆ασών & ∆ασικών εν γένει εκτάσεων» (ΦΕΚ 303/τΑ/2003)
και του Ν.3818/2010 «Προστασία δασών και δασικών εκτάσεων του Ν. Αττικής, σύσταση Ειδικής Γραµµατείας Επιθεώρησης
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ17/τΑ/2010).
Τη διάταξη του άρθρου 3 του Ν. 4663/1930
Τη διάταξη του άρθρου 4 του Ν. 4663/1930
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Τη διάταξη του άρθρου µόνου του Β.∆/τος 769/1972 (ΦΕΚ 223 Α)
Τη διάταξη της παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.∆ 4564/1966
Την υπ΄αριθµ. 678/2005 απόφαση Ολοµέλειας ΣτΕ
Την υπ΄αριθµ.451/2010 Γνωµοδότηση του Ν.Σ.Κ επί σχετικού ερωτήµατος
της Κτηµατολόγιο Α.Ε. µε αριθµό πρωτ.1275/26.07.2010
Την εγκύκλιο ∆ΤΕ/β/34285/375/24-09-2010 του ΥΠΕΚΑ
Το µε αρ. Πρωτ. 26134/09-10.05.2010 έγγραφό του Τ.Ε.Ε
Τη διάταξη των άρθρων 3, 5, 8, 9 του Ν.4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α)
Τις διατάξεις του Ν. 4254/2014 (υποπαράγραφος ΙΓ. 12)
Σας αναφέρουµε τα ακόλουθα:
1. Η µελέτη τεχνικού έργου, ο τρόπος ελέγχου από τις αρµόδιες υπηρεσίες
και ο καθορισµός αποκλειστικών επαγγελµατικών δικαιωµάτων, υπόκεινται
στην εποπτεία του κράτους, λόγω της ανάγκης διασφάλισης του δηµοσίου
συµφέροντος.
Η εποπτεία του κράτους έχει υλοποιηθεί µε τη λήψη µέτρων στους εξής
άξονες:
·) ÕÍÔÓ·˜ 1 – ÌÂÏÂÙËÙ‹˜ – ªË¯·ÓÈÎﬁ˜
Θέσπιση υποχρεωτικών προδιαγραφών και επαγγελµατικών δικαιωµάτων,
έλεγχος της τήρησής τους στις µελέτες, προσωπική ευθύνη του µηχανικού
(ποινική – πειθαρχική) σε περίπτωση αστοχίας. Για τη θέσπιση υποχρεωτικών προδιαγραφών και τον καθορισµό των επαγγελµατικών δικαιωµάτων
βασική νοµοθετική εξουσιοδότηση παρέχουν τα άρθρα 53 και επόµενα του
Ν.∆. 17 Ιουλ.- 16 Αυγ. 1923. Υπάρχουν δε προδιαγραφές και για πολύ ειδικά θέµατα (π.χ. για τη θέσπιση ειδικών κανονισµών, όπως ο αντισεισµικός,
ο κτιριοδοµικός, για την πυροπροστασία, για τη θερµοµόνωση, για τις ηλεκτρικές και µηχανολογικές εγκαταστάσεις, για τις τοπογραφικές εργασίες¹
(Π.∆. 696/1975 – άρθρα 108 και επόµενα, κ.λπ.).
‚) ÕÍÔÓ·˜ 2 – ŒÏÂÁ¯Ô˜ ∆Â¯ÓÈÎÒÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Î·È ÀËÚÂÛÈÒÓ ¶ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ º˘ÛÈÎÔ‡ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜
Θέσπιση διοικητικής διαδικασίας χορήγησης πράξεων χαρακτηρισµού εκτάσεων και χορήγηση αυτών ύστερα από προηγούµενο έλεγχο και διασφάλιση των µέτρων. Για τον έλεγχο της τήρησης των υποχρεωτικών προδιαγραφών χορηγήθηκε αρµοδιότητα στις ∆ιευθύνσεις ∆ασών καθώς και ορίστηκε ειδική διαδικασία προς τούτο (Άρθρο 14 του Ν.998/1979 (ΦΕΚ
289/τΑ/1979), άρθρα 3 και 4 του Ν.998/1979 µετά την ισχύ του
Ν.3208/2003 (ΦΕΚ 303/τΑ/2003) και του Ν.3818/2010 (ΦΕΚ17/τΑ/2010)).
2. Σύµφωνα µε το ισχύον σήµερα νοµοθετικό πλαίσιο², όσον αφορά τη
σύνταξη και την εκπόνηση τοπογραφικών διαγραµµάτων, για λόγους που
αφορούν το δηµόσιο συµφέρον και την προστασία του περιβάλλοντος κατά το άρθρο 24 παρ. 2 του Συντάγµατος, αποκλειστικό δικαίωµα σύνταξης
και εκπόνησης τοπογραφικών διαγραµµάτων εξηρτηµένων από το κρατικό
σύστηµα συντεταγµένων ΕΓΣΑ 1987, έχουν οι ∆ιπλωµατούχοι Αγρονόµοι
και Τοπογράφοι Μηχανικοί, καθώς και οι ∆ιπλωµατούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί. Επίσης, περιορισµένα δικαιώµατα σύνταξης εξαρτηµένων τοπογραφικών διαγραµµάτων έχουν οι Πτυχιούχοι Πολιτικοί Υποµηχανικοί (οι σχολές
Υποµηχανικών καταργήθηκαν το 1977).
Εν προκειµένω και όσον αφορά τη διαπίστωση του χαρακτήρα εκτάσεως
(ενώπιον των δασικών υπηρεσιών), όπου απαραίτητη προϋπόθεση είναι η
προσκόµιση εξαρτηµένου τοπογραφικού διαγράµµατος, καθίσταται σαφές
ότι το συγκεκριµένο επαγγελµατικό δικαίωµα εντάσσεται στο πεδίο των
διατάξεων περί ασκήσεως επαγγέλµατος Μηχανικού και µάλιστα αποτελεί
ad hoc τεχνικό έργο εκπόνησης τοπογραφικών εργασιών, κατά την έννοια
των άρθρων 107-119 του Π.∆. 696/1974. Και τούτο διότι το τοπογραφικό
διάγραµµα που προσκοµίζεται στις δασικές υπηρεσίες απαιτείται επειδή µε
αυτό θα γίνει ο ακριβής και σαφής προσδιορισµός των ορίων, του εµβαδού
και της θέσης του ακινήτου, για το οποίο θα αποφανθούν στη συνέχεια οι
δασικές υπηρεσίες (ως προς το χαρακτήρα αυτού).
3. Κατά το ισχύον πλαίσιο (άρθρο 14 του Ν.998/1979 (ΦΕΚ 289/τΑ/1979),
άρθρα 3 και 4 του Ν.998/1979 µετά την ισχύ του Ν.3208/2003 (ΦΕΚ
¹ Στα άρθρα 107 - 119 του Π.∆. 696/1974 περί προδιαγραφών τοπογραφικών, κτηµατογραφικών και χαρτογραφικών εργασιών (που εκδόθηκαν κατ΄ εξουσιοδότηση
του άρθρου 52 του από 17/07 - 16/08/1923 Ν.∆) αποτυπώνονται περιοριστικά και
µε απόλυτη σαφήνεια οι επί µέρους επιστηµονικές εργασίες που καλύπτουν όλο το
φάσµα των τοπογραφικών και κτηµατογραφικών εργασιών τεχνικού έργου όπως µετρήσεις µηκών, κ.α.
² άρθρο 3 του Ν. 4663/1930, άρθρο 4 του Ν. 4663/1930, άρθρο µόνο του Β.∆/τος
769/1972 (ΦΕΚ 223 Α), παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.∆ 4564/1966,
υπ΄αριθµ.678/2005 απόφαση Ολ.ΣΤΕ υπ΄αριθµ.451/2010 γνωµοδότηση του Ν.Σ.Κ.,
την µε αρ. Πρωτ. 26134/09-10.05.2010 γνωµοδότηση του Τ.Ε.Ε.
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303/τΑ/2003) και του Ν.3818/2010 (ΦΕΚ17/τΑ/2010) τα αρµόδια όργανα
(υπάλληλοι, δασολόγοι, εξουσιοδοτούµενοι για τον έλεγχο των στοιχείων
και την έκδοση της πράξης χαρακτηρισµού) είναι υποχρεωµένα να εφαρµόζουν την κείµενη νοµοθεσία όσον αφορά τις προδιαγραφές, τις ευθύνες
και τα δικαιώµατα σύνταξης και εκπόνησης τοπογραφικών διαγραµµάτων
και λοιπών µελετών που απαιτούνται για την έκδοση της πράξης. Τυχόν δε
παράλειψή τους ή παράνοµη ενέργειά τους έχει σαν αποτέλεσµα:
α) την ακύρωση της διοικητικής πράξης η οποία εκδόθηκε κατά παράβαση
των κείµενων διατάξεων.
β) τη διερεύνηση για τη διαπίστωση τυχόν ποινικών και πειθαρχικών ευθυνών των οργάνων που στα πλαίσια της άσκησης των καθηκόντων τους,
µε τις πράξεις τους ή τις παραλείψεις τους, προχώρησαν στην έκδοση
παρανόµων διοικητικών πράξεων.
4. Σύµφωνα µε τις ως άνω αναφερόµενες διατάξεις (άρθρο 3 του
Ν.4663/1930 άρθρο 4 του Ν.4663/1930, άρθρο µόνου του Β.∆/τος
769/1972 (ΦΕΚ 223 Α), παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.∆ 4564/1966, την
υπ΄αριθµ.678/2005 απόφαση Ολ. ΣΤΕ), όσον αφορά τη σύνταξη και την
εκπόνηση τοπογραφικών διαγραµµάτων και για λόγους που αφορούν το
δηµόσιο συµφέρον και την προστασία του περιβάλλοντος (οικιστικό – φυσικό), σύµφωνα µε το άρθρο 24 του Συντάγµατος, αποκλειστικό δικαίωµα
σύνταξης και εκπόνησης τοπογραφικών διαγραµµάτων εξηρτηµένων από
το κρατικό σύστηµα συντεταγµένων ΕΓΣΑ 1987 έχουν οι ∆ιπλωµατούχοι
Αγρονόµοι και Τοπογράφοι Μηχανικοί καθώς και οι ∆ιπλωµατούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί. Επίσης, περιορισµένα δικαιώµατα σύνταξης εξαρτηµένων
τοπογραφικών διαγραµµάτων έχουν οι Πτυχιούχοι Πολιτικοί Υποµηχανικοί
(οι σχολές Υποµηχανικών καταργήθηκαν το 1977, βλ.κ. σχετ. εγκύκλιο
ΥΠΕΚΑ και Τ.Ε.Ε η οποία κωδικοποιεί την κείµενη νοµοθεσία).
Με βάση τα ανωτέρω και τη σχετική υπ΄ αριθµ. 451/2010 Γνωµοδότηση
του Ν.Σ.Κ καθίστανται σαφή τα εξής:
α) Ουδεµία αµφισβήτηση υφίσταται όσον αφορά το επαγγελµατικό δικαίωµα των Μηχανικών για τη σύνταξη και την εκπόνηση εξηρτηµένων τοπογραφικών διαγραµµάτων.
β) Η συγκεκριµένη Αρχιτέκτων Μηχανικός, ως Μηχανικός, η οποία φέρεται
ως συντάξας και εκπονών το προσαρτώµενο για την πράξη χαρακτηρισµού εκτάσεως τοπογραφικό διάγραµµα, δεν διαθέτει τα απαιτούµενα
εκ του νόµου επαγγελµατικά προσόντα και δικαιώµατα προς βλάβη του
δηµοσίου συµφέροντος.
γ) Οι αρµόδιες υπηρεσίες και οι εξουσιοδοτούµενοι υπάλληλοι υποχρεούνται στα πλαίσια των καθηκόντων τους όπως εφαρµόζουν την κείµενη
νοµοθεσία και τις σχετικές εγκύκλιους – οδηγίες κωδικοποίησης ιεραρχικά προϊσταµένων αρχών στο πλαίσιο της διοίκησης αναφορικά µε το συγκεκριµένο θέµα.
5. ∆ιοικητική πράξη είναι η κυριαρχική πράξη διοικητικής αρχής, που ρυθµίζει µια συγκεκριµένη ή αόριστο αριθµό περιπτώσεων διοικητικού δικαίου,
µε εξωτερικές έννοµες συνέπειες και άµεση νοµική ισχύ. Επισηµαίνεται δε
ότι σύµφωνα µε πάγια αρχή του διοικητικού δικαίου, η διοικητική πράξη,
από την έναρξη της ισχύος της έως την ακύρωσή της µε δικαστική απόφαση ή µε διοικητική πράξη ή την ανάκληση ή κατάργησή της ή γενικά την
παύση της ισχύος της, κατά οποιοδήποτε τρόπο, παράγει όλα τα έννοµα
αποτελέσµατά της, και έναντι των διοικητικών αρχών (ΣτΕ 2519/1982,
264/2005), ανεξάρτητα από το αν τυχόν έχει νοµική πληµµέλεια. Κατ’
εφαρµογή του τεκµηρίου νοµιµότητας των διοικητικών πράξεων, το διοικητικό όργανο που έχει εκδώσει την πράξη µπορεί να επανεξετάσει τη νοµιµότητά της, εφόσον θέλει να την ανακαλέσει και συντρέχουν οι προϋποθέσεις της ανακλήσεως (408/2003, 1612/2008 κ.ά.).
Συνεπώς, αντιλαµβανόµενοι την ευθύνη της διοίκησης, υπό την ισχύ των
συγκεκριµένων πιθανόν "παρανόµων" διοικητικών πράξεων, δίδεται η
εντύπωση στον πολίτη ότι ορθώς εκτελούνται εργασίες κατασκευής, καταρτίζονται δικαιοπραξίες, παράγονται πληθώρα σχετικών άλλων πράξεων,
οι οποίες στηρίζονται στην ακυρωτέα λόγω νοµικών πληµµελειών άδεια χαρακτηρισµού εκτάσεως της αρµόδιας υπηρεσίας της ∆ιεύθυνσης ∆ασών. Η
διατάραξη δε που θα επέλθει στις συναλλαγές, όταν µελλοντικά αποκαλυφθεί το σφάλµα, θα είναι µη αναστρέψιµη!
Οι διοικητικές πράξεις που εκδόθηκαν κατά παράβαση του θεσµικού πλαισίου, ως λεπτοµερώς αναλύεται, είναι ακυρωτέες κατά γενική αρχή του διοικητικού δικαίου. Προς το συµφέρον δε των αιτούντων πολιτών, και µε κύριο
γνώµονα την προστασία του οικιστικού περιβάλλοντος και της περιουσίας
των πολιτών οι αρµόδιες υπηρεσίες οφείλουν να προχωρήσουν σε διορθώ-
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σεις των παρανόµων εκδοθεισών πράξεων χαρακτηρισµού
εκτάσεων θεραπεύοντας τις ελλείψεις ως προς το θέµα της
σύνταξης και της υπογραφής των τοπογραφικών διαγραµµάτων και ενηµερώνοντας τους ενδιαφεροµένους για την
ανάγκη διόρθωσης, άλλως οφείλουν να προβούν σε ανάκληση των αδειών που εσφαλµένα εκδόθηκαν.
6. Kατά τα ανωτέρω σας καλούµε, εντός νοµίµου προθεσµίας από την υποβολή του παρόντος αιτήµατος, όπως
προβείτε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ανάκλησης άλλως διόρθωσης ή µεταρρύθµισης και θεραπείας της
23968/2150/27-5-2015 πράξης Χαρακτηρισµού Έκτασης
της ∆ιεύθυνσης ∆ασών Ν. Φλώρινας που παρανόµως εκδόθηκε σε αντίθεση µε το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο.
7. Περαιτέρω, ο Π.Σ.∆.Α.Τ.Μ., επιφυλασσόµενος παντός
νοµίµου δικαιώµατός του, ως έχων έννοµο συµφέρον και
υποχρέωση εκ του καταστατικού του, σε περίπτωση όπου
η διοίκηση δεν προχωρήσει στη διόρθωση άλλως ανάκληση των σχετικών πράξεων θα προσφύγει στο αρµόδιο διοικητικό δικαστήριο για την ακύρωση αυτών ενηµερώνοντας
τον αρµόδιο εισαγγελέα και τον επιθεωρητή δηµόσιας διοίκησης για τις σχετικές παράνοµες ενέργειες ή παραλείψεις
των οργάνων των ∆ιευθύνσεων ∆ασών στα πλαίσια των
καθηκόντων τους.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Και όσους άλλους προσθέσουµε νόµιµα, µε την επιφύλαξη
παντός νοµίµου δικαιώµατός µας.
ΖΗΤΟΥΜΕ
Να γίνει δεκτή η παρούσα αίτηση ανακλήσεως – διορθώσεως άλλως µεταρρυθµίσεως της από 27/05/2015
(23968/2150/27-5-2015) πράξης Χαρακτηρισµού Έκτασης
της ∆ιεύθυνσης ∆ασών Ν. Φλώρινας.
Μετά τιµής,
Για το ∆.Σ. του Π.Σ.∆.Α.Τ.Μ.
Ο Πρόεδρος
Ο Γεν. Γραµµατέας
Μαχίκας Ιωάννης
Τουρλάκης Παναγιώτης

Φλώρινα, 3/7/2015
Αριθ. Πρωτ.:27364/2474
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ-∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

∆·¯. ¢/ÓÛË : ¢ÈÔÈÎËÙ‹ÚÈÔ, 531 00 ºÏÒÚÈÓ·
¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ : ¶·Ú¿Û¯Ô˘ ¶.
∆ËÏ¤ÊˆÓÔ : 2385029195 (ÂÛ. 5), Fax: 2385025722
E-mail: dasonflo@otenet.gr - Web site: http:/www.apdhp-dm.gov.gr
¶ƒ√™: ¶∞¡∂§§∏¡π√ ™À§§√°√ ¢π¶§øª∞∆√ÀÃø¡ ∞°ƒ√¡√ªø¡
& ∆√¶√°ƒ∞ºø¡ ª∏Ã∞¡π∫ø¡ - ∞Ú·¯Ò‚Ë˜ 61, 106 81 ∞ı‹Ó·
∫√π¡.: ∞ÛÎÔ‡ÓÙ· Î·ı‹ÎÔÓÙ· °ÂÓ. °Ú·ÌÌ·Ù¤· ∞.¢.∏.-¢.ª.
µ. ∏Â›ÚÔ˘ 20-45445 πø∞¡¡π¡∞
£∂ª∞: «√Úı‹ Â·Ó¿ÏË„Ë ¶Ú¿ÍÂˆ˜ Ã·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡»
ΣΧΕΤ.: η Α.Π. 111/9-6-2015 Προσφυγή του Πανελληνίου
Συλλόγου ∆ιπλωµατούχων Αγρονόµων & Τοπογράφων Μηχανικών
Σε απάντηση ανωτέρω σχετικού γνωρίζεται ότι προς
επανόρθωση σχετικής παραδροµής εκδόθηκε η Α.Π.
23968/2150/3-7-2015 Πράξη Χαρακτηρισµού της Υπηρεσίας µας που συνοδεύεται από σχετικό εξαρτηµένο Τοπογραφικό ∆ιάγραµµα συνταχθέν από τον Πολιτικό Μηχανικό κ. ∆ράγο Παύλο (Α.Μ. Τ.Ε.Ε. 96911).
Ο Αναπλ. Προϊστάµενος
της ∆/νσης ∆ασών Ν. Φλώρινας
Παπαϊωάννου Παναγιώτης

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (την 03-07-2015)
∞¡∞ƒ∆∏∆∂∞ ™∆O ¢π∞¢π∫∆ÀO
Φλώρινα, 27/5/2015
Αριθ. Πρωτ.:23968/2150

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ-∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ
ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

∆·¯. ¢/ÓÛË : ¢ÈÔÈÎËÙ‹ÚÈÔ, 531 00 ºÏÒÚÈÓ·
¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ : ¶·Ú¿Û¯Ô˘ ¶.
∆ËÏ¤ÊˆÓÔ : 2385029195 (ÂÛ. 5), Fax: 2385025722
E-mail: dasonflo@otenet.gr - Web site: http:/www.apdhp-dm.gov.gr

ΠΡΟΣ: Όπως Π.∆.
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ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ
Ο Αναπληρωτής Προϊστάµενος της ∆/νσης ∆ασών Φλώρινας, έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4, της παραγράφου 3 του άρθρου 10 και του άρθρου 14 του Ν.998/1979 «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει
εκτάσεων της χώρας» (ΦΕΚ Α΄ 289) όπως ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87).
3. Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική
ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄
112).
4. Την µε αριθµ. 118790/7487/22-10-2014 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού
Περιβάλλοντος, Ενέργειας, και Κλιµατικής Αλλαγής (ΦΕΚ Α΄ 3632) «περί καθορισµού ενιαίων εντύπων: αιτήσεως για την έκδοση Πράξεως Χαρακτηρισµού, Πράξεων
Χαρακτηρισµού & Αποφάσεων Επιτροπών Επίλυσης ∆ασικών Αµφισβητήσεων».
5. Τις διατάξεις του Ν.4061/2012 «Περί διαχείρισης και προστασίας ακινήτων
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων – Ρύθµισης Εµπραγµάτων ∆ ικαιωµάτων και λοιπών διατάξεων» (ΦΕΚ Α΄ 66).
6. Τις σχετικές Εγκύκλιες διαταγές.
7. Το γεγονός ότι στην περιφέρεια της Τ.Κ. Φανού, για το χαρακτηρισµό της
έκτασης ως δασικής ή µη, εξακολουθεί να έχει εφαρµογή η διαδικασία του άρθρου
14 του Ν.998/79, επειδή δεν έχουν αναρτηθεί µέχρι σήµερα οι δασικοί χάρτες σύµφωνα µε την παρ. 18 του άρθρου 28 του Ν.2664/1998 (ΦΕΚ Α΄ 275).
8. Την µε ηµεροµηνία 04-5-2015 υποβληθείσα αίτηση του κ. ΜΗΤΡΟΥΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥ του
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ για το χαρακτηρισµό έκτασης (όπως αυτή συµπληρώθηκε µ ε την
από 23-6-2015 συµπληρωµατική αίτηση του ιδίου), συνολικού εµβαδού 4.328,32
τ.µ. η οποία κείται στη θέση «κτ. π. Φανού» της Τοπικής Κοινότητας Φανού,
∆ηµοτικής Ενότητας Αετού του ∆ήµου Αµυνταίου της Περιφερειακής Ενότητας
Φλώρινας και εµφαίνεται στο από τον Απρίλιο 2015 τοπογραφικό διάγραµµα µε
συντεταγµένες κορυφών, βασιζόµενες στο Εθνικό Γεωδαιτικό Σύστηµα Αναφοράς
ΕΓΣΑ ’87 και τα δια αυτής υποβληθέντα στοιχεία.
9. Την υπ’ αριθ. ∆Υ/2-7-2015 εισήγηση του Παράσχου Παναγιώτη, ∆ασολόγου της
Υπηρεσίας, τεκµηριωµένη και µε φωτοερµηνεία των αεροφωτογραφιών ετών
λήψης 1945 [αρ. ζεύγους (Φ193) 023-024] και των Ο/Φ µε αριθ.296-503 Ο/Φ
ετών λήψεως 1945, 1996 και 2007 η οποία συνοδεύει την πράξη αυτή.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΥΜΕ
Την έκταση συνολικού εµβαδού 4.328,32 τ.µ. που κείται στη θέση «κτ. π. Φανού» Τοπικής Κοινότητας Φανού ∆ηµοτικής Ενότητας Αετού του ∆ήµου Αµυνταίου Π.Ε. Φλώρινας και απεικονίζεται µε στοιχεία κορυφών (Α,Β,Γ,...Ι,Α), στο από Απρίλιο 2015 τοπογραφικό διάγραµµα της Μηχανικού κ. ∆ράγου Π., µε Α.Μ 96911 κλίµακας 1: 500 καθώς
και στο ενσωµατωµένο σ’ αυτό απόσπασµα χάρτη Γ.Υ.Σ. κλίµακας 1:5000 που θεωρήθηκε από την υπηρεσία µας και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης, ως:
µη δασικού χαρακτήρα έκταση κατά την έννοια των διατάξεων της παραγράφου 6
περίπτωση (β) του άρθρου 3 του Ν.998/79, όπως αυτή αντικαταστάθηκε µε την παρ. 4
του αρθ. 32 του Ν.4280/14 (ΦΕΚ- 159 Α) µη υπαγόµενη στις διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας.
Τα στοιχεία που συνηγορούν υπέρ του χαρακτηρισµού αυτού είναι η µορφή της έκτασης, η µορφή που είχε τα έτη 1945, 1990 και 2007, η µορφολογία εδάφους, ο τρόπος
διαχείρισης και τα υποβληθέντα µε την αίτηση στοιχεία, τα οποία σύµφωνα µε τη σχετική εισήγηση έχουν ως εξής:
Πρόκειται για έκταση που έχει χορτολιβαδική µορφή και είναι γυµνή οποιασδήποτε υψηλής βλάστησης. Η έκταση έχει ποικίλη έκθεση ως προς τον ορίζοντα, η κλίση κυµαίνεται
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από 0-5% και το υψόµετρό της κυµαίνεται από 660-670 µέτρα. Το βασικό πέτρωµα αποτελείται από «παλαιά πλευρικά κορήµατα, κώνους κορηµάτων και ριπιδοειδείς κώνους αλλουβίων», το έδαφος είναι βαθύ ενώ
βρίσκεται µέσα στην ευρύτερη γεωργική περιοχή της Τ.Κ. Φανού. Από
παρατήρηση ορθοφωτοχάρτη έτους 1945 προκύπτει ότι η έκταση ήταν
γεωργικά καλλιεργούµενη σε περισσότερα του ενός αγροτεµάχια καθώς
και ότι σύµφωνα µε τον ορθοφωτοχάρτη περιόδου 1990-96 η καλλιέργεια της έκτασης είχε πλέον εγκαταλειφθεί ενώ παραµένει γυµνή υψηλής
βλάστησης. Τέλος σύµφωνα µε τον πρόσφατο ορθοφωτοχάρτη (2007) η
έκταση διατηρεί χορτολιβαδική της µορφή καθώς παραµένει γυµνή υψηλής βλάστησης.
Η παρούσα Πράξη αφορά στο χαρακτήρα της έκτασης και δεν αποτελεί
στοιχείο απόδειξης εµπράγµατων δικαιωµάτων καθώς µε αυτή δεν θίγονται δικαιώµατα του ∆ηµοσίου ή ετέρων ιδιωτών. Με την επιφύλαξη των
διατάξεων των περιπτώσεων α και β της παραγράφου 8 του άρθρου 14
του Ν.998/79 όπως ισχύει, οι έννοµες συνέπειες αυτής, επέρχονται µε
την τήρηση όλων των διατυπώσεων δηµοσιότητας και κοινοποιήσεων, οι
οποίες πιστοποιούνται µε την έκδοση από την Υπηρεσία µας σχετικού πιστοποιητικού περί του οριστικού και αµετάκλητου χαρακτηρισµού της
έκτασης της παρ. 6 του άρθρου 14 του Ν.998/79 όπως ισχύει.
Κατά της Πράξης επιτρέπονται αντιρρήσεις σύµφωνα µε την παράγραφο
4 του άρθρου 14 του Ν.998/1979 όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 34
του Ν.4280/2014 (ΦΕΚ Α΄ 159), ενώπιον της κατά το άρθρο 10 παρ. 3
του Ν.998/79 όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 33 του
Ν.4280/2014, Επιτροπής Επίλυσης ∆ασικών Αµφισβητήσεων (Ε.Ε.∆.Α.)
Π.Ε. Φλώρινας που έχει έδρα στη Φλώρινα (∆/νση ∆ασών, ∆ιοικητήριο)
από κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που έχει έννοµο συµφέρον, εντός
προθεσµίας εξήντα (60) ηµερών από της κατά τα ανωτέρω επιδόσεως και
κοινοποιήσεως ή σε κάθε άλλη περίπτωση από την ανάρτηση στον ειδικό
δικτυακό τόπο, κατόπιν καταβολής παραβόλου, όπως ορίζεται στην µε
αριθµ. 117679/7182/11-12-2014 απόφαση των Αν. Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής και Οικονοµικών (ΦΕΚ Β΄ 3473).
Η παρούσα πράξη µετά του συνηµµένου τοπογραφικού διαγράµµατος να
αναρτηθεί εντός δέκα (10) ηµερών από την έκδοσή της σε ειδικά προς
τούτο δικτυακό τόπο. Με την ανάρτηση της απόφασης στον ειδικό αυτό
δικτυακό τόπο, τεκµαίρεται η πλήρης γνώση για κάθε ενδιαφερόµενο τρίτο προκειµένου να ασκήσει οποιοδήποτε ένδικο µέσο.
Αντίτυπο της παρούσης, συνοδευόµενο µε τοπογραφικό διάγραµµα αποστέλλεται για να αναρτηθεί επί ένα (1) µήνα στο ∆ήµο Αµυνταίου της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας.
Περίληψη του περιεχοµένου της πράξης αυτής, που συντάσσεται από την
υπηρεσία µας, να δηµοσιευτεί σε δύο τουλάχιστον τοπικές εφηµερίδες ή
σε µία τοπική και µία εφηµερίδα των Αθηνών ή της Θεσσαλονίκης µε πανελλήνια κυκλοφορία µερίµνη του ενδιαφεροµένου, ο οποίος οφείλει να
γνωστοποιήσει στην υπηρεσία τις πράξεις δηµοσιότητας.
Η παρούσα αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο του προγράµµατος ∆ ΙΑΥΓΕΙΑ για την απόκτηση Μοναδικού Αριθµού ∆ιαδικτυακής Ανάρτησης
(Α∆Α).
Ο Αναπλ. Προϊστάµενος
∆/νσης ∆ασών Ν. Φλώρινας
Παπαϊωάννου Παναγιώτης
∆ασολόγος
ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ
1. κ. ΜΗΤΡΟΥΛΗ ΣΤΑΥΡΟ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ, µε αποδεικτικό επίδοσης
2. ∆ήµο Αµυνταίου µε αποδεικτικό επίδοσης (για την ανάρτηση επί ένα (1)
µήνα, µε ευθύνη του ∆ηµάρχου, στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού καταστήµατος, και αποστολή στην υπηρεσία σχετικού αποδεικτικού).
3. Ασκούντα καθήκοντα Γεν. Γραµµατέα Α.∆.Η.-∆.Μ., Β. Ηπείρου 20-45445
ΙΩΑΝΝΙΝΑ
4. ∆ιεύθυνση Συντονισµού και Επιθεώρησης ∆ασών Μ. Κοτοπούλη 62 – 454
45 Ιωάννινα
5. Περιφερειακή ∆/νση ∆ηµ. Περιουσίας Ηπείρου-∆υτ. Μακεδονίας Αυτοτελές
Γραφείο Φλώρινας (µε αποδεικτικό επίδοσης)
Για την έρευνα δικαιωµάτων του ∆ηµοσίου
6. Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
∆/νση Τεχνικών Ελέγχων-Τµήµα ∆ιαχείρισης και Συντήρησης Χαρτογραφικών ∆εδοµένων, ∆οµοκού 5-10445 Αθήνα
7. ∆/νση ∆ασών Φλώρινας
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Επισκεφτείτε για ταχύτερη ενηµέρωση το επίσηµο group
του συλλόγου στο facebook µε την επωνυµία “ΠΣ∆ΑΤΜ” και
την ιστοσελίδα psdatm.gr

∆Ô ‰ÂÏÙ›Ô ‰ÂÓ ‚Á·›ÓÂÈ ÌﬁÓÔ ÙÔ˘
¢∏§ø™∆∂ ™Àªª∂∆√Ã∏ ™∆∏¡ ∂¶π∆ƒ√¶∏ ¢∂§∆π√À
Το δελτίο που κρατάτε στα χέρια σας δεν βγαίνει µόνο του. Υπάρχει µία
ανανεωθείσα επιτροπή που µοχθεί για να συγκεντρώσει την ύλη, να καλύψει την ενηµερότητα, να βρει άρθρα κλπ.
Η επιτροπή είναι ανοιχτή. Αν έχετε λίγο το δαιµόνιο του δηµοσιογράφου
δηλώστε τη συµµετοχή σας στο email του συλλόγου, psdatm@tee.gr.
Η δουλειά δεν είναι απαιτητική. Λίγο στριµωχνόµαστε τη βδοµάδα που
µαζεύουµε την ύλη. Η ικανοποίηση µεγάλη.
Βλέπουµε το κάθε καινούργιο δελτίο σαν ένα νέο δηµιούργηµα, είµαστε
ενηµερωµένοι για τα τεκταινόµενα στον κλάδο, συµµετέχουµε.
Ο υπεύθυνος της επιτροπής δελτίου, Γιάννης Γιαννίρης

KA§E™MA °IA E¶I™THMONIKA-TEXNIKA 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
επιθυµεί, 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

∞ ¡ ∞ ∫ √ π ¡ ø ™ ∏

¢˘Ó·ÙﬁÙËÙ· ·ÔÛÙÔÏ‹˜
ÙÔ˘ ¢ÂÏÙ›Ô˘ ∞∆ª ÛÂ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ‹ ÌÔÚÊ‹
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 µορφή 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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¡¤· ·ﬁ ÙÔ ∆™ª∂¢∂
¶·Ú¿Ù·ÛË ÚÔıÂÛÌ›·˜
ÙË˜ Î·Ù·‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ
ÙÔ˘ ·ã ÂÍ·Ì‹ÓÔ˘ 2015
¤ˆ˜ ÙËÓ 30 ™ÂÙ¤Ì‚ÚË
Σύµφωνα µε την απόφαση του ∆.Σ. του ΤΣΜΕ∆Ε στις
27/08/2015 παρατείνεται έως την 30/09/2015 η καταβολή
των τρεχουσών εισφορών των παλαιών ασφαλισµένων (πριν
το 1993). Μέχρι την ίδια µέρα µπορούν να καταβάλουν και οι
µετά το 1993 ασφαλισµένοι τις τρέχουσες εισφορές σύµφωνα
µε παλαιότερη απόφαση.

∂ÏÏËÓÈÎﬁ PHOTOMOD
·ﬁ ÙÔ ∂ª¶
ο εργαστήριο φωτογραµµετρίας µετέφρασε στα Ελληνικά το
φωτογραµµετρικό λογισµικό PHOTOMOD, που χρησιµοποιεί για
τη διδασκαλία στο µάθηµα της φωτογραµµετρίας. Έτσι όλα τα
µενού και οι εντολές του προγράµµατος είναι στα Ελληνικά
όπως επίσης και οι παραγόµενες εκθέσεις (reports) εσωτερικού,
σχετικού και απόλυτου (αεροτριγωνισµού) προσανατολισµού, αλλά ακόµα
και η άδεια χρήσης Ο χρήστης µπορεί να επιλέγει τη γλώσσα επικοινωνίας
που είναι Ρώσικα, Αγγλικά, Ισπανικά, Κινέζικα και Ελληνικά.

Τ

™Â ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ë online ·›ÙËÛË ÁÈ·
˘·ÁˆÁ‹ ÛÂ Î·ÙÒÙÂÚË ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎ‹ Î·ÙËÁÔÚ›· ÙÔ˘ ∂∆∞∞-∆™ª∂¢∂
Με το άρθρο 39 του Ν.4331/2015 οι νέοι ασφαλισµένοι, µετά
το 1993, έχουν τη δυνατότητα επιλογής κατώτερης ασφαλιστικής κατηγορίας. Για να έχετε τη δυνατότητα για την υπαγωγή πρέπει να µην έχετε οφειλές προς το ταµείο ή σε περίπτωση ύπαρξης οφειλών να έχουν ρυθµιστεί και να είστε ενήµεροι. Η υπαγωγή γίνεται ηλεκτρονικά στον σύνδεσµο
https://www.tsmede.gr/n4331/

™˘ÁÎÚﬁÙËÛË Ó¤Ô˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡
™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÛÙËÓ ∂∫Ã∞ ∞.∂.
Με το 641/28-08-2015 Πρακτικό του ∆.Σ της ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε. συγκροτήθηκε σε σώµα
το νέο διοικητικό Συµβούλιο στην ΕΚΧΑ Α.Ε. και ανατέθηκαν οι
αρµοδιότητες εκάστου µέλους. Ο ορισµός του ∆.Σ δηµοσιεύτηκε στο 610 Τεύχος υπαλλήλων ειδικών θέσεων και οργάνων διοίκησης φορέων του ∆ηµοσίου και του ευρύτερου ∆ηµοσίου
τοµέα / 25-08-2015.
Η συγκρότηση σε σώµα και οι αρµοδιότητες εκάστου µέλους
είναι οι παρακάτω:
1. Πρόεδρος ο κ. Βύρωνας Νάκος του Πέτρου, ΑΤΜ, Καθηγητής στο Ε.Μ.Π.
2. ∆ιευθύνουσα Σύµβουλος η συνάδελφος κα Χριστίνα Κλωνάρη του Νικολάου.
3. Εκτελεστικό µέλος και αντιπρόεδρος επί θεµάτων αρµοδιότητας του τοµέα γεωχωρικών πληροφοριών και χαρτογραφήσεων ορίστηκε ο κ. Βασίλειος Βεσκούκης του Χαράλαµπου, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Υπολογιστών.
4. Εκτελεστικό µέλος και αντιπρόεδρος επί θεµάτων αρµοδιότητας του τοµέα Κτηµατολογίου ορίστηκε η κα Μαρία Καλαντζοπούλου του Αλέξανδρου, Πολιτικός Μηχανικός Πολεοδόµος - Χωροτάκτρια.
5. Μέλος ∆.Σ ορίστηκε η κα Αναστασία Πέτρου - Βαρουχάκη του Σταύρου, Γεωτεχνικός ∆ασολόγος.
6. Μέλος ∆.Σ ορίστηκε ο κ. ∆αµιανός Ανδρέου του Γεωργίου, Τεχνολόγος Πολιτικός Μηχανικός.
7. Μέλος ∆.Σ τέλος, ως εκπρόσωπος των εργαζοµένων, ορίστηκε ο κ. ∆ηµήτριος Σιλιόγκας του Γεωργίου, Πληροφορικός.
Οι αρµοδιότητες εκάστου µέλους του νέου ∆.Σ. αναφέρονται
µε λεπτοµέρεια στο προαναφερθέν Πρακτικό.
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Η µετάφραση έγινε κυρίως από τα µέλη του εργαστηρίου κα Σέβη Ταπεινάκη και κα Αλεξάνδρα Παπαδάκη κάτω από την επίβλεψη του καθηγητή κ.
Αντρέα Γεωργόπουλου. Έτσι εξασφαλίστηκε η σωστότερη µετάφραση των
φωτογραµµετρικών όρων στα Ελληνικά.

Το ΕΜΠ εξασφάλισε µε τον τρόπο αυτό την αναβάθµιση των δύο αδειών
PHOTOMOD που κατέχει. Υπενθυµίζουµε ότι η δεύτερη άδεια “κερδήθηκε”
από το ΕΜΠ το 2012 στον ετήσιο διαγωνισµό PHOTOMOD-LITE για τη χρήση του προγράµµατος στην εκπαίδευση.
Η µετάφραση ενσωµατώθηκε στον κώδικα του προγράµµατος από τη Ρώσικη εταιρεία Racurs που κατασκευάζει το PHOTOMOD µε τη µεσολάβηση του
Έλληνα αντιπροσώπου Γιάννη Γιαννίρη.
Ήδη είναι έτοιµη η µετάφραση στην έκδοση 5 του προγράµµατος και σύντοµα θα διατεθεί και η καινούργια 64bit έκδοση 6.0 και θα ακολουθήσει και
η ελληνική έκδοση PHOTOMOD LITE η οποία είναι δωρεάν.
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π¢ƒÀª∞ ∞¡∞¶∆À•∏™ ∆√À ª∂∆™√µπ√À ∫∂¡∆ƒ√À
¢π∂¶π™∆∏ª√¡π∫∏™ ∂ƒ∂À¡∞™ (ª∂.∫.¢.∂.)
ÙÔ˘ ∂.ª.¶√§À∆∂Ã¡∂π√À
ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ Ι∆ΡΥΜΑ (Π.∆. Φ.Ε.Κ. 559, τ.Β, 15.5.2001)

8ο ∆ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ∆ΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ
ΤΟΥ Ε.Μ.Π. ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕ.Κ.∆.Ε.
ΤΟΥ Ε.Μ.Π. µε θέµα:

«Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΑΠΟΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ»
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΤΟΥ Ι∆ΡYΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ∆ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ
ΕΡΕΥΝΑΣ (ΜΕ.Κ.∆.Ε.) ΤΟΥ Ε.Μ.Π.
Το Ίδρυµα Ανάπτυξης του Μετσόβιου Κέντρου ∆ιεπιστηµονικής Έρευνας (ΜΕ.Κ.∆.Ε.) του Ε.Μ.Π. για την Προστασία και Ανάπτυξη του Ορεινού Περιβάλλοντος και των Τοπικών Ευρωπαϊκών Πολιτισµών προκηρύσσει:
• Βραβείο για την καλύτερη ερευνητική εργασία στο πεδίο: “∏ ™˘Ì‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ∂ÈÛÙËÌÒÓ Î·È ÙË˜ ∆Â¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ÛÙËÓ ∞ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ
¶ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ OÚÂÈÓÒÓ ¶ÂÚÈÔ¯ÒÓ Î·È ÛÙËÓ OÏÔÎÏËÚˆÌ¤ÓË
ÙÔ˘˜ ∞Ó¿Ù˘ÍË”, Αφιερωµένο στη µνήµη του αγαπηµένο µας συναδέλφου Καθηγητή Στράτου Γαλανή (χρηµατική ενίσχυση 1.500€).
• Βραβείο για την καλύτερη προπτυχιακή διπλωµατική εργασία στο
πεδίο: «¶ÚÔÛÙ·Û›· Î·È OÏÔÎÏËÚˆÌ¤ÓË ∞Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ OÚÂÈÓÒÓ ¶ÂÚÈÔ¯ÒÓ Î·È ∞Ó¿‰ÂÈÍË ÙˆÓ ∆ÔÈÎÒÓ ∂˘Úˆ·˚ÎÒÓ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÒÓ». (χρηµατική ενίσχυση 1.000 €).
• Βραβείο για την καλύτερη µεταπτυχιακή διπλωµατική εργασία στο
πεδίο: «¶ÚÔÛÙ·Û›· Î·È OÏÔÎÏËÚˆÌ¤ÓË ∞Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ OÚÂÈÓÒÓ ¶ÂÚÈÔ¯ÒÓ Î·È ∞Ó¿‰ÂÈÍË ÙˆÓ ∆ÔÈÎÒÓ ∂˘Úˆ·˚ÎÒÓ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÒÓ». (χρηµατική ενίσχυση 1.500 €).
Παράταση προθεσµίας υποβολής µέχρι 29/1/2016
Το Σεπτέµβριο του 2016 στις εγκαταστάσεις του Ε.Μ.Π., (ΜΕ.Κ.∆.Ε.
του Ε.Μ.Π.) στο Μέτσοβο θα πραγµατοποιηθεί το 8ο ∆ιεπιστηµονικό ∆ιαπανεπιστηµιακό Συνέδριο του Ε.Μ.Π. και του ΜΕ.Κ.∆.Ε.
του Ε.Μ.Π. µε θέµα: «Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ
ΟΡΕΙΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΑΠΟΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ». Η θεµατολογία του Συνεδρίου είναι απολύτως συναφής µε το
αντικείµενο των παραπάνω βραβείων του Ιδρύµατος Ανάπτυξης.
Ως εκ τούτου, οι ενδιαφερόµενοι προπτυχιακοί και µεταπτυχιακοί φοιτητές καθώς και οι ερευνητές οι οποίοι θα συµµετάσχουν µε εργασία τους
στο 8ο Συνέδριο, µπορούν να υποβάλλουν ταυτόχρονα και υποψηφιότητα για τα βραβεία του Ιδρύµατος Ανάπτυξης. Οι εργασίες οι οποίες µετά
από κρίση θα προκριθούν, θα βραβευθούν και µε το αντίστοιχο, ανά κατηγορία, ποσό χρηµατικής ενίσχυσης.
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να πληροφορηθούν για τους σκοπούς και τις
δραστηριότητες του ΜΕ.Κ.∆.Ε. του Ε.Μ.Π. και του Ιδρύµατος Ανάπτυξης
του ΜΕ.Κ.∆.Ε. του Ε.Μ.Π. στις ιστοσελίδες:
www.ntua.gr/MIRC/ και www.ntua.gr/MIRC/foundation.htm
Επίσης, στην ιστοσελίδα του ∆ιεπιστηµονικού Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών, ∆.Π.Μ.Σ. του Ε.Μ.Π. «Περιβάλλον και Ανάπτυξη»
http://environ.survey.ntua.gr/en, µπορούν να βρουν κείµενα για
τη θεωρία και την πράξη της Ολοκληρωµένης Ανάπτυξης
http://environ.survey.ntua.gr/en/text-for-complete- development.html
Πληροφορίες: Αγγελική Γεροντέλη, Τηλ. 210 7723944, 7723448,
Fax: 210 7723482, E-mail:mirc@central.ntua.gr, ageron@central.ntua.gr
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ∆ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΜΕ.Κ.∆.Ε.)
του ΕΜΠ
για την Προστασία και Ανάπτυξη του Ορεινού Περιβάλλοντος
και των Τοπικών Ευρωπαϊκών Πολιτισµών
ΠΑΤΗΣΙΩΝ 42, 10682, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 772-2593, 3448, 3944,
FAX: 772-2594, 3945, E-MAIL: mirc@central.ntua.gr
HTTP://www.ntua.gr/MIRC/

¢ˆÚÂ¿Ó
¢È¿ıÂÛË
∆ÔÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ §ÔÁÈÛÌÈÎÔ‡
Αντώνης Πρόκος
∆ρ. Αγρονόµος & Τοπογράφος Μηχανικός
Ελ. Επαγγελµατίας
ον τελευταίο καιρό οι ελεύθεροι επαγγελµατίες ΑΤΜ προσπαθούν να µειώσουν τα έξοδα της επιχείρησής τους. Αυτό είναι
κάτι που αφορά κυρίως τους νέους µηχανικούς που επιθυµούν
να δραστηριοποιηθούν στο ελεύθερο επάγγελµα. Τα αρχικά
έξοδα για έναν ελεύθερο επαγγελµατία είναι αρκετά µεγάλα. Για τον
λόγο αυτό διατίθενται δωρεάν, κάποιες από τις βασικές ρουτίνες που
είναι απαραίτητες για τη σύνταξη τοπογραφικών σχεδίων.
Το πακέτο λογισµικού “Prokos Survey Tools” έχει αναπτυχθεί µε τις
γλώσσες προγραµµατισµού Python και AutoLISP και διαθέτει τις εξής
τέσσερις ρουτίνες:
1. Ραπορτάρισµα σηµείων
Ρουτίνα για την εισαγωγή σηµείων από ASCII αρχείο συντεταγµένων. Τα σηµεία απεικονίζονται µε τον κωδικό τους, το υψόµετρό
τους και χαρακτηρισµό.
Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να εισάγει αρχεία µε τρεις µορφοποιήσεις:
Κωδικός, Χ, Υ
Κωδικός, Χ, Υ, Ζ
Κωδικός, Χ, Υ, Ζ, Περιγραφή
2. Προσαρµογή Μέσης Ευθείας µέσω γενικής µεθόδου συνόρθωσης
Σε συνήθεις µετρήσεις πεδίου υπάρχουν περισσότερες από δύο µετρήσεις σηµείων για την περιγραφή ευθειών. Στις περιπτώσεις αυτές είναι σκόπιµο να υπολογιστεί και να σχεδιαστεί η µέση ευθεία.
Ο χρήστης καλείται να έχει σχεδιάσει στο σχεδιαστικό πρόγραµµα
µία πολυγωνική γραµµή που να περνά από τα σηµεία που έχουν
στοχευθεί στο πεδίο. Η ρουτίνα ζητά από τον χρήστη να υποδείξει
την πολυγωνική αυτή γραµµή και επιστρέφεται η µέση ευθεία. Ο
υπολογισµός της µέσης ευθείας γίνεται µε τη γενική µέθοδο συνόρθωσης.
3. ∆ηµιουργία καννάβου αναλόγως µε την κλίµακα σχεδίασης
Η επιλογή Create Grids εµφανίζει ένα υπο-menu µε έξι επιλογές
αναλόγως µε τις συνήθεις κλίµακες τοπογραφικών σχεδίων.
4. Εισαγωγή στοιχείων ιδιοκτησίας
Ρουτίνα για τη σχεδίαση των στοιχείων ορίων µίας ιδιοκτησίας. Συγκεκριµένα, µέσω της ρουτίνας, σχεδιάζονται:
• Τα Ονόµατα Κορυφών Ιδιοκτησίας,
• Οι Κύκλοι στις Κορυφές της Ιδιοκτησίας,
• Οι Πλευρές της Ιδιοκτησίας και
• Ο Πίνακας Συντεταγµένων των κορυφών της ιδιοκτησίας.

Τ

Το λογισµικό διατίθεται δωρεάν και συνοδεύεται από άδεια χρήσης.
Μπορεί να εγκατασταθεί σε σχεδιαστικό πακέτο CAD που υποστηρίζει
την γλώσσα AutoLISP.
Για όλες τις λειτουργίες του λογισµικού έχει συνταχθεί η απαιτούµενη
βοήθεια.
Το αρχείο και οι οδηγίες εγκατάστασης είναι διαθέσιµα στην Κατηγορία
“Download” της ιστοσελίδας του συλλόγου:
http://psdatm.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id
=1162:dorean-diathesi-topografikoulogismikou&Itemid=253
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ÙÔ˘ ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓÙÔ˜ ÙÔ˘ ∞∆ª
∆εδοµένης της πολυνοµοθεσίας που χαρακτηρίζει τη χώρα τα
τελευταία τέσσερα χρόνια, η Επιτροπή ∆ελτίου αποφάσισε την
καταγραφή των τελευταίων νοµοθετηµάτων που άπτονται
του ενδιαφέροντος του ΑΤΜ, ώστε οι συνάδελφοι να ενηµερώνονται και να ανατρέχουν 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, άλλα
γενικότερα ενδιαφέροντα θέµατα), ώστε να διευκολύνεται η
εργασία όλων µας. Σηµειώνεται ότι η επισήµανση και η καταγραφή όλων αυτών των στοιχείων στηρίζεται στην εθελοντική
εργασία συναδέλφων καθώς δεν υπάρχει δυνατότητα θεσµικής ενηµέρωσης. Παρακάτω λοιπόν καταγράφονται οι τελευταίες εξελίξεις:
➢ ∆ηµοσιεύτηκαν οι δύο σχετικές αποφάσεις της Ολοµέλειας του
Συµβουλίου της Επικρατείας σχετικά µε την κατασκευή του γηπέδου «Αγιά Σοφιά» της ΑΕΚ στην περιοχή της Νέας Φιλαδέλφειας. Συγκεκριµένα, οι Σύµβουλοι µε τις υπ’ αριθµ. 21532154/2015 αποφάσεις, απορρίπτουν οµόφωνα τόσο τις προσφυγές του ∆ήµου Νέας Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας όσο και
των κατοίκων της περιοχής. Ο ∆ήµος Νέας Φιλαδέλφειας ζητούσε από το ΣτΕ, να ακυρωθεί η από 3.11.2014 απόφασης
της αποκεντρωµένης διοίκησης Αττικής µε την οποία επέρχεται
τροποποίηση και επικαιροποίηση της µελέτης «Προστασία, διαχείριση και ανάπλαση του άλσους Νέας Φιλαδέλφειας». Η επίµαχη µελέτη έχει εγκριθεί από τη ∆ιεύθυνση ∆ασών της Περιφέρειας Αττικής. Από την πλευρά τους, οι κάτοικοι υποστήριζαν ότι η κατασκευή του επίµαχου αθλητικού και πολυλειτουργικού κέντρου της ΑΕΚ σε έκταση 29.121 τετραγωνικών µέτρων (µαζί µε τους βοηθητικούς χώρους, τα εµπορικά καταστήµατα, µουσεία, εστιατόρια, κ.λπ. που προβλέπονται) είναι
αντισυνταγµατική και αντίθετη στην Ευρωπαϊκή και Ελληνική
νοµοθεσία.
Όπως είναι γνωστό, το άλσος της Νέας Φιλαδέλφειας έχει
έκταση 469 στρεµµάτων, εκ των οποίων τα 122 στρέµµατα
ανήκουν στον ∆ήµο Νέας Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας από το
1969 και τα υπόλοιπα 347 στρέµµατα έχουν παραχωρηθεί στον
∆ήµο «κατά χρήση» από το 1970, σύµφωνα µε τους ισχυρισµούς του εν λόγω ∆ήµου.
➢ ∆εκτή έκανε η Ολοµέλεια του Συµβουλίου της Επικρατείας την
προσφυγή του τέως προέδρου του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος Ιωάννη Αλαβάνου και άλλων Αθηναίων, που στρέφονταν
κατά της πεζοδρόµησης της οδού Πανεπιστηµίου. Οι Σύµβουλοι µε την υπ΄ αριθµ. 2152/2015 απόφασή τους έκριναν ως µη
νόµιµη την από 12.2.2014 απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος µε την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για «την
ανάπλαση της οδού Πανεπιστηµίου και την επέκταση του τραµ
σε συναφείς κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στο πλαίσιο της ανασυγκρότησης του κέντρο της Αθήνας µε άξονα την οδό Πανεπιστηµίου».
Σηµειώνεται ότι τις αρχιτεκτονικές µελέτες για την ανάπλαση
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και πεζοδρόµηση της οδού Πανεπιστηµίου είχε χρηµατοδοτήσει
και δωρίσει στο Ελληνικό ∆ηµόσιο το κοινωφελές Ίδρυµα Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης. Η επίµαχη υπουργική απόφαση κρίθηκε παράνοµη, καθώς «πέραν του ότι εκδίδεται υπό µορφή έγκρισης
περιβαλλοντικών όρων έργου, ενώ αποτελεί πρωτίστως πρόγραµµα ή σχέδιο», ο σχεδιασµός της είναι µερικά αντίθετος µε
τον ισχύοντα κατά την έκδοση του Ρυθµιστικού Σχεδίου της
Αθήνας και µε το ισχύον Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο του ∆ήµου
Αθηναίων.
➢ Το Ε΄ Τµήµα του Συµβουλίου της Επικρατείας µε την υπ΄
αριθµ. 2215/2015 απόφασή του αποφάνθηκε ότι πρέπει να κατεδαφίζεται κάθε αυθαίρετο κτίσµα που είναι µέσα σε δάσος ή
αναδασωτέα έκταση, ανεξάρτητα εάν αυτή η δασική έκταση είναι ιδιωτική ή δηµόσια και παράλληλα επικύρωσε πράξη κατεδάφισης αυθαιρέτων κατασκευών στο Γαλάτσι Αττικής και απόφαση του προέδρου του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών
που διέτασσε την κατεδάφιση. Ειδικότερα, µε πράξη του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας Αττικής διατάχθηκε η κατεδάφιση αυθαιρέτων κατασκευών και εγκαταστάσεων που έχουν
ανεγερθεί σε δηµόσια δασική αναδασωτέα έκταση εµβαδού
7.968 τ.µ., στη θέση «Λόφος Κόκκου-Οµορφοκκλησιά- Βεΐκου»
του ∆ήµου Γαλατσίου Αττικής. Εντός των εγκαταστάσεων αυτών υπάρχει, µεταξύ των άλλων, οικία, µαντριά (613 τ.µ.) αποτελούµενα από λαµαρίνες και ξύλινες κατασκευές, στάβλος
(263 τ.µ.) αποτελούµενος από τσιµεντόλιθους και σκεπή από
λαµαρίνες, εγκατάσταση ποιµνίου αιγοπροβάτων και πτηνοτροφείου, µανδρότοιχος µε σιδερένιους πασσάλους και πλέγµα µήκους 176,20 µ., διάφορα παλαιά αντικείµενα (παλιατζίδικο).
Από το ΣτΕ ζήτησαν οι κληρονόµοι του ιδιοκτήτη των εγκαταστάσεων να ανακληθεί η απόφαση κατεδάφισης των επίµαχων
κατασκευών. Το ΣτΕ απέρριψε την αίτηση των κληρονόµων και
στην εν λόγω απόφασή του αφού ερµήνευσε το Σύνταγµα και
τη δασική κ.λπ. νοµοθεσία έκρινε ότι «ÔÈÎÔ‰ÔÌ¤˜, ÎÙ›ÛÌ·Ù·

Î·È ¿ÛË˜ Ê‡ÛÂˆ˜ Î·Ù·ÛÎÂ˘¤˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÓÂÁÂÚıÂ› Â›ÙÂ
Ì¤Û· ÛÂ ‰ËÌﬁÛÈ· ‹ È‰ÈˆÙÈÎ¿ ‰¿ÛË ‹ ‰·ÛÈÎ¤˜ ÂÎÙ¿ÛÂÈ˜ Â›ÙÂ
Ì¤Û· ÛÂ ‰ËÌﬁÛÈÂ˜ ‹ È‰ÈˆÙÈÎ¤˜ ·Ó·‰·ÛˆÙ¤Â˜ ÂÎÙ¿ÛÂÈ˜ ÔÈ
ÔÔ›Â˜ ¤¯Ô˘Ó Î·Ù·ÛÙÚ·ÊÂ› ·ﬁ ˘ÚÎ·ÁÈ¿ ‹ ·ﬁ ÔÔÈ·‰‹ÔÙÂ ¿ÏÏË ·ÈÙ›·, ÚÔÂÚ¯ﬁÌÂÓË ·ﬁ ·ÓıÚÒÈÓË ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ‹
·ﬁ Ê˘ÛÈÎ‹ ·ÈÙ›·, Î·ÙÂ‰·Ê›˙ÔÓÙ·È ‡ÛÙÂÚ· ·ﬁ ·ﬁÊ·ÛË
ÙÔ˘ ·ÚÌÔ‰›Ô˘ ÔÚÁ¿ÓÔ˘». ∂›ÛË˜, ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙË ‰ÈÎ·ÛÙÈÎ‹ ·ﬁÊ·ÛË ﬁÙÈ «ÙÔ Ì¤ÙÚÔ ÙË˜ Î·ÙÂ‰¿ÊÈÛË˜ ·˘ı·ÈÚ¤ÙˆÓ
Î·Ù·ÛÎÂ˘ÒÓ ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ˘Ô¯ÚÂˆÙÈÎÒ˜ ·ﬁ ÙÔÓ ÓﬁÌÔ,
·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·ﬁ ÙÔÓ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙË˜ ¤ÎÙ·ÛË˜ ˆ˜ ‰ËÌﬁÛÈ·˜ ‹ È‰ÈˆÙÈÎ‹˜, ‰ÈﬁÙÈ Ù˘¯ﬁÓ ‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù· È‰ÈˆÙÈÎÔ‡ ‰ÈÎ·›Ô˘
ÛÂ ‰·ÛÈÎ‹ ‹ ·Ó·‰·ÛˆÙ¤· ¤ÎÙ·ÛË ‰ÂÓ ·ÔÎÏÂ›Ô˘Ó ÙËÓ
ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙË˜ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜, Î·Ù' ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙË˜ ÔÔ›·˜ ÂÎ‰ﬁıËÎÂ Ë Ú¿ÍË Î·ÙÂ‰¿ÊÈÛË˜ ·˘ı·ÈÚ¤ÙˆÓ Î·Ù·ÛÎÂ˘ÒÓ».
Τέλος, αναφέρεται στην απόφαση του ΣτΕ, ότι για την κατεδάφιση αυθαιρέτων κατασκευών σε δασικές ή αναδασωτέες εκτάσεις δεν απαιτείται, να έχει προηγουµένως καταρτισθεί δασολόγιο, ούτε να έχει χαρακτηρισθεί η έκταση ως δασική, µε τη
διαδικασία του δασικού Ν.998/1979 ούτε, να έχουν καταρτισθεί δασικοί χάρτες, αλλά αρκεί να διαπιστώνεται αιτιολογηµένα ο δασικός χαρακτήρας της έκτασης.
➢ Το Ε΄ Τµήµα του Συµβουλίου της Επικρατείας, µε την υπ’
αριθµ. 2880/2015 απόφασή του, ακύρωσε απόφαση του
υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε του 2004, που καθορίζει τις µικρές παραβάσεις που µπορούν να εξαιρεθούν από την κατεδάφιση, κατά τις
προβλέψεις του Ν.1512/1985 περί αυθαιρέτων. Στο ΣτΕ είχε
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προσφύγει η Επιστηµονική Ένωση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
Μηχανικών (ΕΕΤΕΜ) και ζητούσε να ακυρωθεί η υπ΄ αριθµ.
οικ.7587/2014 απόφαση του ΥΠΕΧΩ∆Ε, µε την οποία καθορίζονται οι µικρές παραβάσεις που µπορούν να εξαιρεθούν από την
κατεδάφιση, που προβλέπει ο Ν.1512/1985, όπως αυτός τροποποιήθηκε στη συνέχεια µε το νεότερο Ν.3212/2003. Ως µικρές παραβάσεις εννοούνται, µεταξύ των άλλων, οι παραβάσεις, των οποίων η κατεδάφιση θα κατέληγε σε υπέρµετρη
βλάβη του κτιρίου, ή θα έθετε σε κίνδυνο τη φέρουσα κατασκευή του κτιρίου, ή θα ήταν σε βάρος της αισθητικής εµφάνισης των κτιρίων, ή θα απαιτούσε υπέρµετρες δαπάνες για την
αποκατάσταση της αισθητικής. Οι µικρές αυτές παραβάσεις που
εξαιρούνται από το καθεστώς κατεδάφισης, µε το νοµοθετικό
καθεστώς του 2003 και µετά, καθορίζονταν µε απόφαση του
ΥΠΕΧΩ∆Ε - ενώ µε το προηγούµενο καθεστώς του 1985 ήταν
στη διακριτική ευχέρεια του κατά τόπου νοµάρχη, αφού είχε
προηγηθεί γνώµη του Συµβουλίου Χωροταξίας, Οικισµού και
Περιβάλλοντος (ΣΧΟΠ) του κάθε νοµού. Με το νοµοθετικό καθεστώς του 2003, ο ΥΠΕΧΩ∆Ε είχε πλέον αρµοδιότητα και ευχέρεια να εξαιρεί παραβάσεις από την κατεδάφιση, χωρίς να
προβλέπεται η προηγούµενη γνωµοδότηση του ΣΧΟΠ. Το Συµβούλιο της Επικρατείας, ακύρωσε την απόφαση του ΥΠΕΧΩ∆Ε
του 2004, κρίνοντας πως δεν συνάδει µε το N.1512/1985,
όπως αυτός τροποποιήθηκε µε το νεότερο Ν.3212/2003, και
αυτό γιατί δεν προβλέπει, ότι πριν την έκδοση της υπουργικής
απόφασης πρέπει να προηγείται η γνώµη του ΣΧΟΠ.
➢ Κυκλοφόρησε η Κατευθυντήρια Οδηγία 9/2015 (α.π.: 2984
/30-6-2015, www.eaadsy.gr, www.hsppa.gr). Η οδηγία αυτή,
που εξεδόθη από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Συµβάσεων, ασχολείται µε την καταπολέµηση της διαφθοράς κατά
τη διεξαγωγή δηµόσιων διαγωνισµών. Θέτει τις γενικές αρχές
∆ικαίου και το νέο εθνικό καθεστώς, το οποίο και αντιπαραληλίζεται µε το κοινοτικό καθεστώς.
➢ Κυκλοφόρησε το ΦΕΚ 1435Β/10-7-2015: Τροποποίηση της υπ’
αριθµ. 146896/2014 κοινής υπουργικής απόφασης «Κατηγορίες
αδειών χρήσης και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης των υδάτων.
∆ιαδικασία και όροι έκδοσης των αδειών, περιεχόµενο και διάρκεια ισχύος τους και άλλες συναφείς διατάξεις» (Β΄ 2878),
όπως διορθώθηκε µε το ΦΕΚ (Β΄ 3142)». Με τον νόµο αυτόν,
ο οποίος τροποποίησε το ΦΕΚ 2878Β/2014 ΦΕΚ, θέτει χρηµατικά πρόστιµα για τη µη υποβολή αίτησης για τη χορήγηση άδειας χρήσης ύδατος. Τα πρόστιµα αυτά ξεκινούν από 50€ για κάθε µήνα καθυστέρησης µέχρι το τέλος του 2015 και 1000 2000€ από το 2016.
➢ Κυκλοφόρησε ο Ν.4331 (ΦΕΚ 69 Α / 2-7-15), το άρθρο 39 του
οποίου αναφέρεται στη µείωση των ασφαλιστικών εισφορών
του ΕΤΑΑ. Σύµφωνα µε το άρθρο αυτό, οι ασφαλισµένοι στον
κλάδο κύριας ασφάλισης του Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα Απασχολούµενων (ΕΤΑΑ) - Τοµέας Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων (ΤΣΜΕ∆Ε), Τοµέας Σύνταξης και
Ασφάλισης Υγειονοµικών (ΤΣΑΥ), Τοµέας Ασφάλισης Νοµικών
(ΤΑΝ) - που έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης ή στο ∆ηµόσιο από 1.1.1993 και εφεξής,
και ασφαλίζονται στους ανωτέρω Τοµείς ως ελεύθεροι επαγγελµατίες, µπορούν να επιλέξουν µε αίτησή τους την κατάταξή
τους σε µία εκ των δύο κατώτερων της υποχρεωτικής ασφαλιστικών κατηγοριών που προβλέπονται από τα προεδρικά διατάγµατα 124/1993, 126/1993 και 125/1993 και να παραµείνουν σε αυτή µέχρι 31.12.2016. Κατά την υποβολή της αίτη-
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σης για υπαγωγή σε κατώτερη της υποχρεωτικής ασφαλιστική
κατηγορία οι ασφαλισµένοι πρέπει να µην έχουν ληξιπρόθεσµες
οφειλές προς το ΕΤΑΑ ή σε περίπτωση ύπαρξης οφειλών να
έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθµισης οφειλών και να είναι ενήµεροι. Η κατάταξη σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία αρχίζει
από την πρώτη του επόµενου έτους εντός του οποίου υποβλήθηκε η αίτηση.
Ειδικά για αιτήσεις που θα υποβληθούν εντός του 2015, είναι
δυνατή η αναδροµική υπαγωγή σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία από 1.1.2015. Σε περίπτωση που έχουν καταβληθεί
ασφαλιστικές εισφορές που αφορούν το έτος 2015, µε βάση
την υποχρεωτική ασφαλιστική κατηγορία, οι υπηρεσίες των Τοµέων του ΕΤΑΑ συµψηφίζουν το επιπλέον καταβληθέν ποσό µε
µελλοντικές ασφαλιστικές εισφορές. Οι ασφαλισµένοι παραµένουν στην κατώτερη επιλεγείσα ασφαλιστική κατηγορία, εφόσον καταβάλλουν εµπρόθεσµα τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές και σε περίπτωση που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς
ρύθµισης δεν έχουν εκπέσει αυτής. Σε αντίθετη περίπτωση
επανέρχονται αυτοδικαίως στην υποχρεωτική ασφαλιστική κατηγορία που θα υπάγονταν βάσει του χρόνου ασφάλισής τους,
εφόσον δεν είχαν ασκήσει το δικαίωµα κατάταξης σε κατώτερη
ασφαλιστική κατηγορία. Τα παραπάνω διευκρινίζονται και στην
εγκύκλιο Φ. 10043/οικ.32742/811/17-7-20015 του Υπουργείου
Εργασίας: «Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 39 του
Ν.4331/2015 - Επιλογή κατώτερης ασφαλιστικής κατηγορίας
από ασφαλισµένους του ΕΤΑΑ». Στην εγκύκλιο αυτή δίδονται
και οι απαραίτητες διευκρινίσεις για τους «παλιούς» (προ 1-193) και «νέους» ασφαλισµένους.
➢ Νέα υπηρεσία νοµικής υποστήριξης προς τους µηχανικούς µέλη του ΤΕΕ ανακοινώθηκε από τη διοίκηση του Επιµελητηρίου.
Πρόκειται για την υπηρεσία νοµικής υποστήριξης των µηχανικών από δικηγόρους του ΤΕΕ µε σκοπό την επίλυση θεµάτων
που ανακύπτουν κατά την άσκηση της επαγγελµατικής τους
δραστηριότητας. Στόχος της πρωτοβουλίας αυτής είναι η αντιµετώπιση θεµάτων νοµικής φύσης, τα οποία ενδέχεται να κωλύουν την αποτελεσµατική άσκηση του επαγγέλµατός τους. Η
νοµική υποστήριξη θα συνίσταται στην παροχή νοµικών οδηγιών/συµβουλών προς τους µηχανικούς και δεν θα περιλαµβάνει εκπροσώπησή τους ενώπιον των δικαστικών ή διοικητικών
αρχών. Η νοµική υποστήριξη θα παρέχεται κάθε Τρίτη & Τετάρτη και ώρες 11.00 - 14.00 στον 8ο όροφο, γραφείο αρ. 809
στην Κεντρική Υπηρεσία του ΤΕΕ (Νίκης 4, Αθήνα).
➢ Από την Τρίτη 16-6-2015 ανακοινώθηκε από το ΤΕΕ η έναρξη
λειτουργίας της εφαρµογής του πληροφοριακού συστήµατος
του ΤΕΕ για τον συµψηφισµό του 50% των προστίµων για τα
αυθαίρετα µε εργασίες ενεργειακής αναβάθµισης και στατικής
επάρκειας. Σύµφωνα µε το ΤΕΕ, πρόκειται για µία εφαρµογή
που δίνει στους πολίτες ένα επιπλέον κίνητρο να συνεργαστούν
µε το µηχανικό τους και να ενταχθούν στις ρυθµίσεις του
Ν.4178 για τα αυθαίρετα, οι διατάξεις του οποίου πρόσφατα
κρίθηκαν συνταγµατικές από το ΣτΕ. Οι πολίτες πλέον µπορούν
να συµψηφίσουν το µισό του προστίµου του αυθαιρέτου τους
µε εργασίες και υλικά ενεργειακής αναβάθµισης και στατικής
επάρκειας. «Στόχος όλων µας είναι αφενός τα αυθαίρετα να
συµµετέχουν στην προσπάθεια της χώρας για εξοικονόµηση
ενέργειας και αφετέρου οι αυθαίρετες κατασκευές να αποκτήσουν τη στατική ασφάλεια που απαιτείται µε επίβλεψη µηχανικού», τόνισε ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός. Υπενθυµίζεται ότι σύµφωνα µε το άρθρο 20 του Ν.4178 2013 δύναται

16-21.NOM/KES EXELIXEIS 224

23/9/2015 3:39 PM

™ÂÏ›‰· 5

NÔÌÔıÂÙÎ¤˜ ÂÍÂÏ›ÍÂÈ˜

16-21.NOM/KES EXELIXEIS 224

23/9/2015 3:39 PM

™ÂÏ›‰· 6

να καθορίζεται συµψηφισµός των ποσών που καταβάλλονται
από την έναρξη εφαρµογής του παρόντος για αµοιβές υπηρεσιών, εργασίες και υλικά για την ενεργειακή αναβάθµιση των
κτιρίων καθώς και για την στατική επάρκεια αυτών, επί κατασκευών προ του έτους 2003 µε τα ποσά του ειδικού προστίµου
που προβλέπονται στον παρόντα νόµο και έως το ποσοστό
50% του προβλεπόµενου του ειδικού προστίµου. Σύµφωνα µε
τη σχετική ΚΥΑ, οι εργασίες και δαπάνες που καλύπτονται,
αφορούν για τη µεν ενεργειακή αναβάθµιση την κάλυψη των
ελάχιστων απαιτήσεων του Κανονισµού Ενεργειακής Απόδοσης
Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ), για τη δε στατική επάρκεια τις εργασίες και
δαπάνες για την κάλυψη των ελάχιστων απαιτήσεων φέρουσας
ικανότητας σύµφωνα µε τον Κανονισµό Επεµβάσεων (ΚΑΝΕΠΕ). Αναλυτικές οδηγίες για την εφαρµογή µπορεί κανείς να
βρει στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ για τη διαχείριση των δηλώσεων
αυθαιρέτων κτισµάτων του Ν.4178/2013.
➢ Από το ΥΠΑΠΕΝ ανακοινώθηκε στις 25 Αυγούστου παράταση
πρόσβασης στο πληροφοριακό σύστηµα από τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές. Συγκεκριµένα σε συνέχεια προηγούµενης
ανακοίνωσης του ΥΠΑΠΕΝ, σύµφωνα µε την οποία σε νοµοθετική ρύθµιση που συµπεριλαµβάνεται στο νοµοσχέδιο «Βοσκήσιµες Γαίες Ελλάδας και άλλες διατάξεις», παρατείνεται έως την
31η ∆εκεµβρίου 2015 η προθεσµία για υποχρέωση επιτυχούς
συµµετοχής σε εξετάσεις για την απόκτηση της ιδιότητας του
Ενεργειακού Επιθεωρητή, κατά τις διατάξεις του π.δ.
100/2010, ανακοινώνεται ότι λόγω της µη έγκαιρης ρύθµισης
του ανωτέρω και για την εύρυθµη λειτουργία της κτηµαταγοράς, δίδεται άµεσα πλήρης πρόσβαση χρήσης του πληροφοριακού συστήµατος του Αρχείου Επιθεώρησης Κτιρίων και του
Μητρώου Ενεργειακών Επιθεωρητών (www.buildingcert.gr),
ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα η έκδοση των Πιστοποιητικών
Ενεργειακής Απόδοση(ΠΕΑ).
Η πρόσβαση αφορούσε τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές που
στις 30 Ιουνίου 2015 είχαν τη δυνατότητα πρόσβασης στο
πληροφοριακό σύστηµα και τη δυνατότητα έκδοσης ΠΕΑ, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.
Πολύ γρήγορα όµως και µετά από σχετική εντολή του Σώµατος
Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, ∆όµησης, Ενέργειας & Μεταλλείων, Υπηρεσίας του ΥΠΑΠΕΝ η οποία είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία του Αρχείου Ενεργειακών Επιθεωρήσεων, σύµφωνα µε
το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο, η πρόσβαση στο Αρχείο Ενεργειακών Επιθεωρήσεων των Επιθεωρητών που δεν είχαν συµµετάσχει µε επιτυχία στις εξετάσεις για την απόκτηση της ιδιότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή σταµάτησε να είναι πλέον
εφικτή, παρά την παράταση που είχε δοθεί.
➢ Υπέπεσε στην αντίληψή µας έγγραφο που απέστειλε η Υποδιεύθυνση Λειτουργούντος Κτηµατολογίου της ΕΚΧΑ ΑΕ στον ∆ικηγορικό Σύλλογο Αθήνας σχετικά µε την παρέλευση προθεσµίας διόρθωσης αρχικών εγγραφών στο ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα Γλίνου (πρώην Κοινότητα Γλίνου) του Νοµού Τρικάλων,
την οριστικοποίηση αρχικών εγγραφών και τα έννοµα αποτελέσµατα που παράγει η παρέλευση αυτής της προθεσµίας. Σχετικά µε το θέµα αυτό είδαν το φως της δηµοσιότητας και σκόρπια άρθρα στον τύπο.
Σύµφωνα λοιπόν µε την κείµενη νοµοθεσία, για τις περιοχές
των παλαιών προγραµµάτων κτηµατογράφησης των ετών
1997-1999 που κηρύχθηκαν δηλαδή υπό κτηµατογράφηση
πριν τη δηµοσίευση και έναρξη ισχύος του Ν.3481/2006 (Α'
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162), η προθεσµία διόρθωσης ορίζεται σε δώδεκα (12) έτη για
τους κατοίκους εσωτερικού και σε δεκατέσσερα (14) έτη για το
Ελληνικό ∆ηµόσιο, τους µόνιµους κατοίκους εξωτερικού και
τους εργαζοµένους µόνιµα στο εξωτερικό κατά τη λήξη της
δωδεκαετούς προθεσµίας. β) Για τις περιοχές που κηρύχθηκαν
υπό κτηµατογράφηση µετά τη δηµοσίευση και έναρξη ισχύος
του Ν.3481/2006 (νέα προγράµµατα κτηµατογράφησης µε
έναρξη το έτος 2008), η προθεσµία διόρθωσης ορίζεται σε πέντε (5) έτη για τους κατοίκους εσωτερικού και σε επτά (7) έτη
για το Ελληνικό ∆ηµόσιο, τους µόνιµους κατοίκους εξωτερικού
και τους εργαζοµένους µόνιµα στο εξωτερικό κατά τη λήξη της
πενταετούς προθεσµίας.
Τούτο σηµαίνει ότι στις περιοχές της χώρας που η έναρξη λειτουργίας του Κτηµατολογικού Γραφείου έγινε το
2003, οι αρχικές εγγραφές έχουν πλέον ή πρόκειται σύντοµα και µέχρι το τέλος του έτους να τραπούν σε οριστικές. Σύµφωνα µε τη σχετική νοµοθεσία (Ν.2664/1998,
Ν.3481/2006 και Ν.4164/2013), οι οριστικές εγγραφές είναι
πλέον δικαστικά απρόσβλητες και αποκλείεται οποιαδήποτε µεταβολή λόγω διορθώσεων. Πιθανός πραγµατικός δικαιούχος
έχει ενοχική µόνο αξίωση κατά του αναφερόµενου ανακριβώς
ως δικαιούχου για την απόδοση του πλουτισµού από τη δηµιουργία του αµάχητου τεκµηρίου. Τα ΑΓΝΩΣΤΟΥ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗ
ακίνητα θεωρείται ότι ανήκουν στην κυριότητα του Ελληνικού
∆ηµοσίου. Στην περίπτωση αυτή δηµιουργείται υπέρ του ∆ηµοσίου το αµάχητο τεκµήριο.
Επειδή το θέµα θεωρούµε ότι είναι λίαν κρίσιµο, καθώς υπάρχουν αρκετές περιοχές της χώρας που οι αρχικές εγγραφές καθίστανται οριστικές ή πρόκειται σύντοµα να καταστούν, η Επιτροπή ∆ελτίου θα επανέλθει στο θέµα αυτό διεξοδικότερα σε
επόµενο τεύχος.
➢ Κυκλοφόρησε από το ΥΠΑΠΕΝ έγγραφο µε το οποίο δίδονται
διευκρινίσεις σχετικά µε τις δυνατότητες προσθήκης σοφίτας,
ανοικτού ηµιυπαίθριου χώρου και ανοικτών εξωστών σε νοµίµως υφιστάµενα κτίσµατα (προ ΝΟΚ - Ν.4067/2012).
➢ Το ΤΕΕ, υλοποίησε και έθεσε σε λειτουργία κεντρικό σύστηµα
ηλεκτρονικής υποβολής και έγκρισης αιτηµάτων µεταβολών
αυθαιρέτων, µε αυτόµατη επιλογή των διαθέσιµων αιτηµάτων
και πλήρη τεκµηρίωση της διαδικασίας. Αυτό το σύστηµα µειώνει ήδη κατά πολύ τον χρόνο και την ποιότητα εξυπηρέτησης
των µηχανικών και των πολιτών. Μερικές από τις µεταβολές
που πλέον εξυπηρετούνται πλήρως ηλεκτρονικά είναι αλλαγή
της επιθυµίας του ιδιοκτήτη για το σχήµα πληρωµών της δήλωσης, η διόρθωση λαθών καταχώρησης, η προώθηση της δήλωσης µετά από έγκριση υπηρεσιών (πχ σε παραδοσιακούς οικισµούς, έκδοση Αδείας κλπ) και η αλλαγή διαχειριστή µηχανικού. Ταυτόχρονα, αναβαθµίστηκε το σύστηµα αναζήτησης δηλώσεων που είναι διαθέσιµο σε όλες της Υπηρεσίες ∆όµησης
της χώρας και στο οποίο έχουν πρόσβαση 750 στελέχη των
αντίστοιχων υπηρεσιών. Το νέο σύστηµα παρέχει ενιαία αναζήτηση µε πολλαπλά κριτήρια σε όλες τις δηλώσεις των
Ν.4014/2011 και 4178/2013, εµφάνιση σε ενιαίο χάρτη σε υπόβαθρο της ΕΚΧΑ ΑΕ και πρόσβαση στην τεκµηρίωση των δηλώσεων (αναλυτικά στοιχεία καταγραφής, πληρωµές, µεταβολές και υποβληθέντα δικαιολογητικά), διευκολύνοντας εξαιρετικά τη διαδικασία ελέγχου των δηλωθέντων αυθαιρέτων από
τους υπαλλήλους των Υπηρεσιών δόµησης.
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¶™¢ATM
40 ¯ÚﬁÓÈ· ·˘Ù·¿ÙÂ˜
της Άννας Καραγιαννάκη
ΑTM - ΕΜΠ 1976
Οµότιµο Μέλος ΤΕΕ µε Α.Μ. 23855
E-mail: ak-1@otenet.gr
άµαστε πάλι λίγες µέρες πριν στηθούν οι κάλπες που θα
φιλοξενήσουν για λίγες ώρες τα ψηφοδέλτια που θα ρίξουµε για
να αναδείξουµε τους εκλεκτούς µας στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο
του Συλλόγου για τη διετία 2015-2017.
Μια σύντοµη αναφορά στην ιστορία του ΠΣ∆ΑΤΜ από την πτώση
της δικτατορίας των συνταγµαταρχών µέχρι την ώρα που η χρεωκοπία
της δηµοκρατίας δεν αµφισβητείται, είναι ίσως χρήσιµη για να ξεκαθαρίσουµε ποιό ακριβώς αποτέλεσµα επιδιώκουµε ως κλάδος σε αυτές τις
εκλογές.
Τελειόφοιτοι της Σχολής ΑΤΜ του ΕΜΠ τον Νοέµβριο 1972 τα µεγάλα σήµερα ονόµατα του κλάδου Αλαβάνος, ∆ρακάκης, Κατωπόδης, µε την
υποστήριξη των Ανδρουλάκη, Νυσταζάκη, Ουρανού, Ποταµιάνου, Σαριδάκη, Φραντζεσκάκη αλλά και πάρα πολλών µη διάσηµων εξαιρετικών συναδέλφων, κατάφεραν να αποτρέψουν τη νοθεία και να εκλεγούν
στο διοικητικό συµβούλιο του σπουδαστικού συλλόγου. Λέγεται µάλιστα
ότι για να προστατεύσουν την κάλπη δεν άφησαν τον Κοσµήτορα της
Σχολής, Καθηγητή της Αστρονοµίας Γιάννη Αργυράκο να βγει από την αίθουσα ούτε για ένα λεπτό!
Αυτό το εκλεγµένο διοικητικό συµβούλιο των τοπογράφων ΕΜΠ µαζί
µε το επίσης εκλεγµένο διοικητικό συµβούλιο των χηµικών µηχανικών
ΕΜΠ στάθηκαν επικεφαλής των «νόµιµων» δραστηριοτήτων του αντιδικτατορικού φοιτητικού κινήµατος µέχρι τον Φεβρουάριο 1973, οπότε
ανήµερα Αγίου Βαλεντίνου έγινε η πρώτη µεγάλη αυθόρµητη αντιδικτατορική συγκέντρωση στο χώρο του Πολυτεχνείου. Αυθηµερόν παραπέµφηκαν σε δίκη 11 φοιτητές και διακόπηκε η αναβολή λόγω σπουδών διακοσίων περίπου από όλες τις σχολές της χώρας.
Οι στρατευµένοι φοιτητές γύρισαν τον Νοέµβριο 1973 από τα στρατόπεδα κατευθείαν στην κατάληψη του Πολυτεχνείου. Μερικοί δεν πρόφθασαν
ούτε τις στολές να βγάλουν.
Μετά τη δικτατορία οι δοξασµένοι ήρωες του Πολυτεχνείου ΑΤΜ ενεπλάκησαν στις δραστηριότητες του Συλλόγου και του ΤΕΕ ως επικεφαλής
δηµοκρατικών παρατάξεων ενώ παράλληλα έχτιζαν την επαγγελµατική
τους σταδιοδροµία.
Μεγάλες στιγµές του κλάδου των τοπογράφων αποτέλεσαν οι αναθέσεις
των αποτυπώσεων και των πράξεων αναλογισµού για τον εσωτερικό Κυκλοφοριακό ∆ακτύλιο της Αθήνας και τη Λεωφόρο Κηφισίας (1979), του
προσδιορισµού φωτοσταθερών σηµείων για την απόδοση φωτογραµµετρικών διαγραµµάτων στις Περιοχές Β΄ Κατοικίας (1980), των τοπογραφικών εργασιών της Επιχείρησης Πολεοδοµικής Ανασυγκρότησης (1983)
και των κτηµατογραφήσεων για τη σύνταξη Εθνικού Κτηµατολογίου
(1995). Με µέριµνα του Συλλόγου στις µελέτες αυτές δούλεψαν όλοι
σχεδόν οι τοπογράφοι. Έτσι ο Σύλλογος απέκτησε έναν ιδιαίτερο ρόλο
διαµεσολαβητή και εγγυητή της δίκαιης κατανοµής του µελετητικού
αντικειµένου σε όσους διέθεταν τα αναγκαία προσόντα και άσκησε την
εκπορευόµενη από το ρόλο αυτό εξουσία µέχρι το 2000 που ιδρύθηκε ο
ΣΕΓΕΚ.

Ν

Όµως οι έχοντες αποφασιστικό ρόλο και στην προκήρυξη των
µελετών και στη σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών - τιµολογίων και
στις αναθέσεις ήσαν από το 1975 µέχρι τώρα σταθερά οι ίδιοι άνθρωποι.
Άλλοι σαν διευθυντές σε υπουργεία και οργανισµούς, άλλοι σαν Καθηγητές ΑΕΙ και ΤΕΙ, άλλοι σαν επικεφαλής µελετητικών γραφείων και όλοι
µαζί µέλη των παρατάξεων που συµµετείχαν στα όργανα του ΠΣ∆ΑΤΜ
και του ΤΕΕ οδήγησαν, µε αδιάβλητες δηµοκρατικές διαδικασίες και µε
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αλλεπάλληλα σύννοµα µέτρα, όπως η µεγιστοποίηση του προϋπολογισµού των µελετών και η παράλληλη µείωση των τιµών µονάδας, η αύξηση των απαιτήσεων στη σύνθεση της οµάδας έργου και στον τεχνολογικό εξοπλισµό, η εισαγωγή του οικονοµικού κριτηρίου που ονοµάσθηκε
τεχνική καταλληλότητα και τέλος η κατάργηση του ορίου 20% στην
προσφερόµενη έκπτωση, τον κλάδο που εξ ορισµού έχει τον προορισµό
να καταγράψει τα όρια των ακινήτων και τους νόµιµους ιδιοκτήτες τους
(αυτό που διεθνώς λέγεται Κτηµατολόγιο) στη σηµερινή θλιβερή κατάσταση:
• Όσοι εξακολουθούν να έχουν αποφασιστικό ρόλο στις εξελίξεις της
δηµόσιας ζωής αλλά και της ζωής καθενός ΑΤΜ που προσπαθεί να
εργαστεί και να εξασφαλίσει τα προς το ζην χωρίς συµβιβασµούς,
υπογράφουν συµβάσεις δεκάδων εκατοµµυρίων ευρώ.
• Οι υπόλοιποι αφού εξορίστηκαν από τα αποφασιστικά όργανα των
φορέων πασχίζουν για µια κακοπληρωµένη υπεργολαβία ή αναγκάστηκαν ακόµα και να διακόψουν την άσκηση του επαγγέλµατος του
ΑΤΜ αφού εκτός όλων των άλλων επιβλήθηκαν τελευταία η υποχρέωση έκδοσης τιµολογίου τη στιγµή της παράδοσης της µελέτης και όχι
τη στιγµή της εξόφλησης της αµοιβής, η βαριά φορολογία του 26%
όπως και οι βαρύτατες ασφαλιστικές εισφορές στο ΤΣΜΕ∆Ε που απαγορεύουν την άσκηση του ελεύθερου επαγγέλµατος στους µη έχοντες και κατέχοντες.
• Οι δηµόσιοι υπάλληλοι δουλεύουν και θα δουλεύουν για το µεροκάµατο µέχρι να συνταξιοδοτηθούν κάτω από τις αντίξοες συνθήκες
που επικρατούν σε όλες τις δηµόσιες υπηρεσίες και έχουν και την ευθύνη για ό,τι υπογράφουν.
• Ειδική κατηγορία αποτελούν τα golden boys and girls που συνεπικουρούν από όποια θέση κι αν βρίσκονται την οµαλή ανάθεση και παραλαβή των συµβάσεων των δεκάδων εκατοµµυρίων ευρώ.
• Οι νέοι γίνονται υπάλληλοι µε τους όρους που επιβάλλουν οι
εργοδότες, χωρίς καν να εξασφαλίζουν το µεροκάµατο αλλά χωρίς
τουλάχιστον να έχουν και την ευθύνη για ό,τι κάνουν.
Κατά τα λοιπά, µε την ανοχή και τη φροντίδα όλων των κυβερνήσεων
προδικτατορικών και µεταδικατατορικών, προµνηµονιακών και µνηµονιακών:
• Οι γραµµές του αιγιαλού είναι ακόµα στον αέρα και δεν εφαρµόζονται αυτεπάγγελτα στη χωρική βάση του Εθνικού Κτηµατολογίου.
• Τα δασικά πολύγωνα ίσως εγκριθούν από τις ∆ασικές Υπηρεσίες αλλά
δεν ξέρουµε ακόµα πώς θα κατοχυρωθούν στην ιδιοκτησία του ελληνικού δηµοσίου.
• Οι κτηµατογραφήσεις ελέγχονται από µια θολή διαδικασία
ενστάσεων που εκδικάζονται από επιτροπές κατά τις εισηγήσεις των
αναδόχων µελετητών.
• Όσοι πολίτες προσπαθούν να διορθώσουν τις εσφαλµένες αρχικές
κτηµατολογικές εγγραφές πληρώνουν, εφόσον έχουν χρήµατα, µηχανικούς και δικηγόρους και τραβιώνται χρόνια στα δικαστήρια.
• Εκκρεµούν οι αναθέσεις των µελετών κτηµατογράφησης για τις
οποίες έχουν κατατεθεί προσφορές διότι οι διαγωνιζόµενες κοινοπραξίες κάνουν ενστάσεις και προσφυγές η µία κατά της άλλης.
• Πέφτουν στο τραπέζι προτάσεις για αναθεώρηση των προδιαγραφών
και των τιµολογίων των υπό ανάθεση µελετών.
Ο Σύλλογός µας σε όλα αυτά δεν έχει λόγο. ∆εν του επιτρέπεται να
έχει λόγο γιατί είναι ένας επιστηµονικός σύλλογος που µέλη του είµαστε
όλοι οι ΑΤΜ και λειτουργεί σαν χωνευτήρι όλων των επιστηµονικών γνώσεων - επαγγελµατικών επιλογών - οικονοµικών επιτευγµάτων που ο καθένας από εµάς έχει να επιδείξει. Αυτό λένε και τα φετινά ψηφοδέλτια.
Όλοι µαζί στην αράδα οι υποψήφιοι της κάθε παράταξης του λεγόµενου συνταγµατικού τόξου διεκδικούν σταυρό προτίµησης από γνωστούς
και φίλους εργοδότες, υπαλλήλους, υπεργολάβους, συνταξιούχους και

™HMEIø™H
 T· ¿ÚıÚ· Ô˘ ‰ËÌÔÛÈÂ‡ÔÓÙ·È ÛÙÈ˜ ·ﬁ„ÂÈ˜ ·Ë¯Ô‡Ó ÙË ÁÓÒÌË ÙˆÓ ·ÚıÚÔ-

ÁÚ¿ÊˆÓ ¯ˆÚ›˜ Ó· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Î·È ·ﬁ„ÂÈ˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏﬁÁÔ˘.
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άνεργους συναδέλφους.
Όποιος πιστεύει το αντίθετο πέφτει θύµα της αυταπάτης που εδώ και 40 χρόνια µας νανουρίζει.
Ο Σύλλογος όµως κατάφερε τα τελευταία χρόνια ένα πολύ σηµαντικό επίτευγµα, ένα σηµαντικό βήµα προς την
κατεύθυνση του ξεκαθαρίσµατος των
ορίων των ιδιοκτησιών: Την υποχρέωση προσάρτησης τοπογραφικού διαγράµµατος εξαρτηµένου από το κρατικό
τριγωνοµετρικό δίκτυο σε κάθε συµβολαιογραφική πράξη που αφορά σε δικαιοπραξία εν ζωή και αντίστοιχα την υποχρέωση κατάθεσης τοπογραφικού διαγράµµατος εξαρτηµένου από το κρατικό τριγωνοµετρικό δίκτυο σε κάθε αίτηση για έκδοση πράξης χαρακτηρισµού,
άδειας δόµησης, εξαίρεσης από κατεδάφιση.
Και έχει τη δύναµη να παρέµβει για να
προωθήσει πολλά ακόµα γνωστά σε
όλους θέµατα που η λύση τους εκκρεµεί
εδώ και τέσσερις δεκατίες.
Στο τέλος της φετινής εκλογικής διαδικασίας θα πρέπει η πλειοψηφία των συναδέλφων να διαµορφώσει µια καθαρή
απάντηση.
Τι θέλουµε από τον ΠΣ∆ΑΤΜ;
Να αποτελέσει έναν ακόµα φορέα υποστήριξης των µεγάλων µελετητικών
γραφείων που εκφράζονται µέσα από το
ΤΕΕ, τον ΣΕΓΜ και τον ΣΕΓΕΚ;
Ή να αποτελέσει τον καταλύτη για την
επίσπευση της ολοκλήρωσης του έργου
του Εθνικού Κτηµατολογίου στη βάση
της επιστηµονικής λογικής που θα σταµατήσει επιτέλους τις καταπατήσεις της
δηµόσιας και ιδιωτικής περιουσίας;
Ας δούµε προσεκτικά τα ψηφοδέλτια,
ας δούµε το who is who των υποψηφίων και ας αποφασίσουµε.
Αθήνα 15 Ιουνίου 2015

∆Ô ¿ÚıÚÔ ÙË˜ ÕÓÓ·˜ ∫·Ú·ÁÈ·ÓÓ¿ÎË ÁÚ¿ÊÙËÎÂ ÛÙÈ˜ 15 πÔ˘Ó›Ô˘ 2015, Ï›ÁÔ ÚÈÓ ÙÈ˜
ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏﬁÁÔ˘ Ô˘ ÂÚﬁÎÂÈÙÔ Ó·
Á›ÓÔ˘Ó ÙËÓ 1 πÔ˘Ï›Ô˘. √È ÂÎÏÔÁ¤˜ ·Ó·‚Ï‹ıËÎ·Ó, ÏﬁÁˆ ÙˆÓ ·ÚﬁÛÌÂÓˆÓ ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÁÂÁÔÓﬁÙˆÓ. ∆Ô ¿ÚıÚÔ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÂ› Ó· Â›Ó·È Û‹ÌÂÚ· Â›Î·ÈÚÔ Î·È
ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎ¿ ¯Ú‹ÛÈÌÔ ÁÈ· ﬁÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ∞ÁÚÔÓﬁÌÔ˘˜ & ∆ÔÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ ªË¯·ÓÈÎÔ‡˜, ÛÙËÓ
Î·ÙÂ‡ı˘ÓÛË ÙË˜ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹˜ ·ﬁ„ÂˆÓ,
ÙË˜ ÂÓËÌ¤ÚˆÛË˜ Î·È ÙÔ˘ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÔ‡
ÁÈ· ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘ÌÂ Û‹ÌÂÚ·. ∏ ÕÓÓ· ∫·Ú·ÁÈ·ÓÓ¿ÎË
‹Ù·Ó ª¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢™ Î·È ˘Â‡ı˘ÓË ÙË˜
∂ÈÙÚÔ‹˜ ∫ÙËÌ·ÙÔÏÔÁ›Ô˘ ÙÔ˘ ¶™¢∞∆ª,
ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2003-2007.
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∏ ÂÙ·ÈÚ›· GEOSENSE ·ÓÙÈÚÔÛˆÂ‡ÔÓÙ·˜
ÙÔÓ ∂Ï‚ÂÙÈÎﬁ Ô›ÎÔ senseFlyì, Û·˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔ eXom. ∆Ô eÃom Â›Ó·È ÙÔ Ï¤ÔÓ “¤Í˘ÓÔ” ÌË Â·Ó‰ÚˆÌ¤ÓÔ ·ÂÚÔÛÎ¿ÊÔ˜ ÔÏÈÙÈÎ‹˜ ¯Ú‹ÛË˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÊÙÈ·¯ÙÂ› ÔÙ¤! ∞ÔÙÂÏÂ› ÌÈ· ÏÔ‡ÛÈ· Ï·ÙÊﬁÚÌ· ÛÂ ·ÈÛıËÙ‹ÚÂ˜
Î·È Î¿ÌÂÚÂ˜, Î·ıÈÛÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ Ù‹ÛË ÙÔ˘ ÙËÓ
Ï¤ÔÓ ·ÛÊ·Ï‹ ·ÎﬁÌË Î·È ÁÈ· ÌË ¤ÌÂÈÚÔ˘˜ ¯ÂÈÚÈÛÙ¤˜.
∆Ô eXom Â›Ó·È Û¯Â‰È·ÛÌ¤ÓÔ ÁÈ· ·ÛÊ·Ï‹ ÂÈıÂÒÚËÛË ﬁÏˆÓ ÙˆÓ Î·Ù·ÛÎÂ˘ÒÓ ÌÂ ·ÎÚ›‚ÂÈ· ¯ÈÏÈÔÛÙÔ‡! √È ÂÓÛˆÌ·ÙˆÌ¤ÓÂ˜ Î¿ÌÂÚÂ˜ ÌÂ ·Ó¿Ï˘ÛË ¤ˆ˜ 38ªp Î·Ï‡ÙÔ˘Ó ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ÂÊ·ÚÌÔÁÒÓ
ÌÂ ÛÎÔﬁ ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ˘„ËÏ‹˜ ·ÎÚ›‚ÂÈ·˜ ÌÂÙÚËÙÈÎ‹˜ ÏËÚÔÊÔÚ›·˜, Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ video HD
Î·È ÂÈÎﬁÓˆÓ ıÂÚÌÈÎ‹˜ ·Ó¿ÎÏ·ÛË˜ (ıÂÚÌÔÁÚ¿ÊËÛË).
√ Û¯Â‰È·ÛÌﬁ˜ ÙÔ˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·ﬁ 5 ˙Â‡ÁË ·ÈÛıËÙ‹ÚˆÓ ÔÙÈÎÒÓ Î·È ˘ÂÚ‹¯ˆÓ,
ÌÂ ÛÎÔﬁ ÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌﬁ Î·È ÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ ÂÌÔ‰›ˆÓ Á‡Úˆ ÙÔ˘. ∏ Ù·˘Ùﬁ¯ÚÔÓË ÂÂÍÂÚÁ·Û›·
ÙˆÓ ÛËÌ¿ÙˆÓ ·ﬁ ÙÔ˘˜ ·ÈÛıËÙ‹ÚÂ˜, ÙÔ˘ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· “‚Ï¤ÂÈ” ÙÔÓ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙ· ¯ÒÚÔ Î·È ÙÔ
Î·ıÈÛÙ¿ ÈÎ·Óﬁ Ó· ÂÈ¯ÂÈÚÂ› ·˘ÙﬁÓÔÌ· ·ÎﬁÌË Î·È ÛÂ ÎÏÂÈÛÙÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜!

N¤· ÙË˜ ·ÁÔÚ¿˜
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°È· ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚÂ˜ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜:

www.geosense.gr - info@geosense.gr
T & F: 2310 953353 – 2310 953350

www.jgc.gr - info@jgc.gr
T: 210 8023917 – F: 210 6148178

Topcon Falcon 8 UAS
∏ Tree Company ¤Ú¯ÂÙ·È Ó· ÂÌÏÔ˘Ù›ÛÂÈ ÙÔ ÛÙﬁÏÔ ÙˆÓ ÌË Â·Ó‰ÚˆÌ¤ÓˆÓ ÈÙ¿ÌÂÓˆÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÙË˜ (UAS - Unmanned Aerial System) ÌÂ ÙËÓ ÚÔÛı‹ÎË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ Topcon Falcon 8.
∆Ô Topcon Falcon 8 ·ÔÙÂÏÂ› ÚˆÙÔÔÚÈ·Î‹ Ï‡ÛË Î·ıÒ˜ Â›Ó·È È‰·ÓÈÎﬁ ÁÈ·
·ÔÙ˘ÒÛÂÈ˜, ¯·ÚÙÔÁÚ·Ê‹ÛÂÈ˜, ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ˜ Î·È ÂÏ¤Á¯Ô˘˜ ÂÚÈÔ¯ÒÓ,
ÂÍ·ÚÙÒÌÂÓÔ ·ﬁ ÙÔÓ Ù‡Ô ÙˆÓ Î·ÌÂÚÒÓ Ô˘ Â›Ó·È ÛÂ ¯Ú‹ÛË Î¿ıÂ ÊÔÚ¿.
∆· UAV ÂÚÈÛÙÚÂÊﬁÌÂÓˆÓ ÙÂÚ‡ÁˆÓ
Â›Ó·È È‰·ÓÈÎ¿ ÁÈ· ¤ÚÁ· ÌÈÎÚ‹˜ ÎÏ›Ì·Î·˜,
ﬁÔ˘ ··ÈÙÂ›Ù·È Â˘ÂÏÈÍ›· ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÁÂ›ˆÛË Î·È ÙËÓ ÚÔÛÁÂ›ˆÛË. ∆Ô Topcon Falcon 8 ÚÔÛÊ¤ÚÂÈ ÙËÓ Â˘ÂÏÈÍ›· Î·È ·ÔÙÂÏÂ› ÙËÓ Ï¤ÔÓ ÂÓ‰Â‰ÂÈÁÌ¤ÓË Ï‡ÛË ÁÈ· Ó· ÌÂÈ ÛÂ ·˘Ù¤˜ ÙÈ˜ ‰˘ÓËÙÈÎ¿ ‰‡ÛÎÔÏÂ˜ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È Û˘¯Ó¿ ÛÂ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ ÙÔÔÁÚ·Ê›·˜, ÂÈıÂÒÚËÛË˜ Î·È ÂÏ¤Á¯Ô˘.
www.treecomp.gr
∆ËÏ.: 210 94 73 600

∏ Ó¤· ÚˆÙÔÔÚÈ·Î‹ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÈÎ‹ ˘ËÚÂÛ›· CenterPoint® RTX Ô˘ ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ
ÙÂ¯ÓÔÏÔÁ›· RTX ÙË˜ Trimble, ·Ú¤¯ÂÈ ÙË
‰˘Ó·ÙﬁÙËÙ· ÂÓÙÔÈÛÌÔ‡ ı¤ÛË˜ ÌÂ ÔÚÈ˙Ô∞ Î Ú › ‚ Â È · < 4 c m  · Á Î Ô Û Ì › ˆ ˜ ! ÓÙÈÔÁÚ·ÊÈÎ‹ ·ÎÚ›‚ÂÈ· <4cm RMS Ë ÔÔ›·
·ÔÎÙ¿Ù·È ÛÂ Û‡ÓÙÔÌÔ ¯ÚÔÓÈÎﬁ ‰È¿ÛÙËÌ· ·ﬁ ÙËÓ ÂÎÎ›ÓËÛË ÙÔ˘ ‰¤ÎÙË, ÛÂ ﬁÏÔ ÙÔÓ ÎﬁÛÌÔ.
H ˘ËÚÂÛ›· CenterPoint® RTX ·ÍÈÔÔÈÂ› Ù· ‰Â‰ÔÌ¤Ó· Ú·ÁÌ·ÙÈÎÔ‡ ¯ÚﬁÓÔ˘ ·ﬁ ¤Ó· ·ÁÎﬁÛÌÈÔ ‰›ÎÙ˘Ô ÛÙ·ıÌÒÓ ·Ó·ÊÔÚ¿˜ Î·È ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ ÙÈ˜ ‰ÈÔÚıÒÛÂÈ˜ ÙˆÓ ‰ÔÚ˘ÊÔÚÈÎÒÓ ÙÚÔ¯ÈÒÓ Î·È
¯ÚÔÓÔÌ¤ÙÚˆÓ, ÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ Î·È ·ÔÛÙ¤ÏÏÂÈ ÛÙÔ ‰¤ÎÙË Û·˜ Ì¤Ûˆ ‰ÔÚ˘ÊÔÚÈÎÔ‡ Û‹Ì·ÙÔ˜ L-Band.
Œ¯ÂÈ Û·Ó ÛÎÔﬁ ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ Rover GNSS ‰¤ÎÙË Û·˜ ÛÙÈ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ô˘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·ıﬁÏÔ˘ Û‹Ì· ÎÈÓËÙ‹˜ ÙËÏÂÊˆÓ›·˜ Î·È ‰Â ÌÔÚÔ‡Û·ÙÂ Ó· ·ÓÙÏ‹ÛÂÙÂ ‰ÈÔÚıÒÛÂÈ˜ ·ﬁ ÙÔ˘˜
Network-RTK ·Úﬁ¯Ô˘˜.
∏ ˘ËÚÂÛ›· CenterPoint® RTX Ì¤Ûˆ L-Band ‰ÔÚ˘ÊﬁÚÔ˘
˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÙ·È Ï‹Úˆ˜ ·ﬁ ÙÔ˘˜ ‰¤ÎÙÂ˜ SP60 & SP80 ÙË˜
Spectra Precision.
JGC ™˘ÛÙ‹Ì·Ù· °ÂˆÏËÚÔÊÔÚÈÎ‹˜ ∞.∂.
¶. ∆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
IOY§IO™ - AY°OY™TO™ - ™E¶TEMBPIO™ 2015 / ATM 224
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™¯Â‰È·ÛÌﬁ˜ Î·È ˘ÏÔÔ›ËÛË
£∞§∞™™π√À ∫∆∏ª∞∆√§√°π√À
ÁÈ· ÙËÓ EÏÏ¿‰·
Παρρή Ιωάννα, Αγρονόµος Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ
Τριανταφύλλου Ειρήνη, Αγρονόµος Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ
Επιβλέπων: Αρβανίτης Απόστολος, Καθηγητής ΤΑΤΜ ΑΠΘ
Η εργασία παρουσιάστηκε στη συνεδρίαση και συνδιάσκεψη της ολοµέλειας (Plenary Μeeting and Conference) της Μόνιµης Επιτροπής Κτηµατολογίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (PCC), που πραγµατοποιήθηκε στο Ζάππειο Μέγαρο στα πλαίσια της Ελληνικής Προεδρίας, Ιούνιος 2014
Καθώς και στο 4ο Πανελλήνιο συνέδριο Αγρονόµων & Τοπογράφων Μηχανικών, Σεπτέµβριος 2014, όπου και τιµήθηκε µε το 2ο βραβείο για
διπλωµατική εργασία.

Εισαγωγή
Οι θάλασσες και οι ωκεανοί της Ευρώπης αποτελούν πλούσια και συχνά
υποτιµηµένη πηγή ανάπτυξης, απασχόλησης και καινοτοµίας και παράλληλα παρέχουν πολύτιµες υπηρεσίες οικοσυστήµατος και πόρους από
τους οποίους εξαρτώνται όλες οι θαλάσσιες δραστηριότητες. Από τη δηµιουργία της το 2007 η Ολοκληρωµένη Θαλάσσια Πολιτική επεδίωξε να
αυξήσει τη βιώσιµη ανάπτυξη της θαλάσσιας οικονοµίας, όπως επίσης και
να προστατεύσει το θαλάσσιο περιβάλλον, µέσω της διευκόλυνσης της
συνεργασίας, τόσο διατοµεακά όσο και διασυνοριακά. Η συνεργασία καθιστά τις δραστηριότητες στη θάλασσα πιο αποδοτικές, από άποψη κόστους και ευνοεί τη βέλτιστη χρήση δεδοµένων.
Με την οδηγία πλαίσιο της Ε.Ε. για τη θαλάσσια στρατηγική καθίστανται
διαχειρίσιµες οι θάλασσες και οι ωκεανοί µε βιώσιµο τρόπο. Η βιωσιµότητα αποτελεί προϋπόθεση για την ανάπτυξη της θαλάσσιας οικονοµίας και
αποτελεί κινητήρια δύναµη για την ανάπτυξη προηγµένων τεχνολογιών,
που συµβάλουν στην µακροπρόθεσµη ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης
ικανοποιώντας τους στόχους της στρατηγικής “ΕΥΡΩΠΗ 2020”.
Πρόταση προς τις παραπάνω κατευθύνσεις συνιστά η δηµιουργία ενός
θαλάσσιου κτηµατολογικού συστήµατος, αποτελούµενου από µια χαρτογραφική και µία περιγραφική βάση δεδοµένων. Η λειτουργία του θα συντελέσει στην οργάνωση και διαχείριση του θαλάσσιου χώρου, καθώς και
στη βέλτιστη αξιοποίησή του.

Γαλάζια Ανάπτυξη
και Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασµός
∆ύο έννοιες πολύ σηµαντικές στη ρύθµιση του θαλάσσιου χώρου είναι
αυτές της Γαλάζιας ανάπτυξης και του ΘΧΣ. Η “Γαλάζια ανάπτυξη” είναι
µια µακροπρόθεσµη στρατηγική για τη στήριξη της ανάπτυξης ολόκληρου του θαλασσίου τοµέα µε στόχο την ανάληψη µιας κοινής πρωτοβουλίας από όλους τους συναφείς ενδιαφερόµενους φορείς, ώστε να αξιοποιηθεί το δυναµικό της γαλάζιας οικονοµίας. Ο Θαλάσσιος Χωροταξικός
Σχεδιασµός, εξ ορισµού νοείται ως η δηµόσια διαδικασία ανάλυσης και
σχεδιασµού της χωροχρονικής κατανοµής των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων στις θαλάσσιες περιοχές, για την επίτευξη - πραγµάτωση οικονοµικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών στόχων.

Ορισµός ελληνικού θαλάσσιου κτηµατολογίου
Το Θαλάσσιο Κτηµατολόγιο χρησιµοποιείται ως έννοια για να σηµατοδοτήσει ένα σύνολο αρχών, κανονισµών και πρακτικών, αλλά και µια νοοτροπία απέναντι στο υδάτινο στοιχείο. Αποτελεί τη βάση πάνω στην
οποία µπορεί να στηριχθεί κάθε αίτηµα, διένεξη και απόφαση σχετικά µε
τον θαλάσσιο χώρο.
Στην πράξη, πρόκειται για ένα χαρτογραφικό υπόβαθρο, πάνω στο οποίο
σηµαίνονται κατάλληλα τα χαρακτηριστικά του θαλάσσιου χώρου. Ο τρόπος σήµανσης καθώς και το είδος των φαινοµένων που κρίνεται απαραίτητο να χαρτογραφηθούν, µεταβάλλεται κάθε φορά από το λειτουργικό
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ρόλο που αναµένεται να διαδραµατίσει το σύστηµα στα πλαίσια της εκάστοτε κρατικής πολιτικής.
Η έννοια του κτηµατολογίου ωστόσο, δεν νοείται χωρίς την ταυτόχρονη
ύπαρξη µια περιγραφικής βάσης δεδοµένων. Στα πλαίσια αυτής, καταχωρούνται όλα τα στοιχεία, περιγραφικά ή νοµικά, τα οποία συνοδεύουν και
χαρακτηρίζουν πλήρως τα χαρτογραφηµένα φαινόµενα, όπως για παράδειγµα ο ειδικός χαρακτήρας του φαινοµένου, τα δικαιώµατα που ασκούνται πάνω σε αυτό, από ποιόν ασκούνται (δικαιούχοι) και ο φορέας αδειοδότησης για την άσκηση. Όπου είναι δυνατό θα εισάγεται και χρονική
πληροφορία, καθιστώντας το σύστηµα δυναµικό. Το θαλάσσιο κτηµατολόγιο λειτουργεί µε συνύπαρξη των δύο βάσεων πληροφορίας και αποτελεί µε αυτόν τον τρόπο ένα πολυδιάστατο και δυναµικό µέσο καταγραφής, παρακολούθησης και διαχείρισης της κάθε είδους ύπαρξης εντός
του θαλάσσιου χώρου.
Το Ελληνικό Θαλάσσιο Κτηµατολόγιο, ακολουθώντας τη λογική του Εθνικού Κτηµατολογίου, ιδανικά θα αποτελούσε τόσο ένα όργανο άσκησης
της κρατικής πολιτικής και του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασµού, όσο
και ένα µέσο παρακολούθησης των διαφόρων διεργασιών στο θαλάσσιο
χώρο, και διευκόλυνσης της υλοποίησής τους. Λαµβάνοντας όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά υπόψη, θα µπορούσαµε να καταλήξουµε στον
εξής ορισµό:

«∆Ô £·Ï¿ÛÛÈÔ ∫ÙËÌ·ÙÔÏﬁÁÈÔ (Marine Cadastre) ÔÚ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ¤Ó· ÂÓÈ·›Ô Û‡ÛÙËÌ· Î·Ù·ÁÚ·Ê‹˜ ÙˆÓ ÓÔÌÈÎÒÓ, ÙÂ¯ÓÈÎÒÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÚﬁÛıÂÙˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ, Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙÔ ı·Ï¿ÛÛÈÔ ¯ÒÚÔ Î·È ÙˆÓ
‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ, ÙˆÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌÒÓ Î·È ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰ÈÔÙ‹ÙˆÓ, Ô˘ ·ÛÎÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ı·Ï¿ÛÛÈÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ªÔÓ¿‰· ·Ó·ÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È ÙÌ‹Ì·Ù· ÙË˜ ı¿Ï·ÛÛ·˜ ÌÂ ÂÓÈ·›· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿ Î·È Ë ÁÂˆÁÚ·ÊÈÎ‹
ÙÔ˘ ·Ó·ÊÔÚ¿ Â›Ó·È Ô ı·Ï¿ÛÛÈÔ˜ ¯ÒÚÔ˜, Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÌÂÙ·Í‡ ÙË˜ ÁÚ·ÌÌ‹˜ ÙÔ˘ ·ÈÁÈ·ÏÔ‡, ÚÔ˜ ÙËÓ ÍËÚ¿ Î·È ÙË˜ ÁÚ·ÌÌ‹˜
¿ÛÎËÛË˜ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÚÔ˜ ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, Ë ÔÔ›· Î·ıÔÚ›˙ÂÙ·È ·ﬁ
‰ÈÂıÓÂ›˜ Û˘Óı‹ÎÂ˜. ™’ ·˘ÙﬁÓ ÙÔ ¯ÒÚÔ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Î·È ÔÈ
∞ÔÎÏÂÈÛÙÈÎ¤˜ OÈÎÔÓÔÌÈÎ¤˜ ∑ÒÓÂ˜ (∞.O.∑.).». (Απ. Αρβανίτης, 2013)
Η δηµιουργία του θαλάσσιου κτηµατολογίου, αναλύεται στη συνέχεια,
χωρισµένη σε σχεδιασµό, σύνταξη και λειτουργία.

Σχεδιασµός Ελληνικού Θαλάσσιου
Κτηµατολογίου
Αρχικά ορίζεται το πεδίο εφαρµογής του νέου αυτού συστήµατος, ώστε
να περιλαµβάνει εκτός του θαλάσσιου χώρου και µία παράκτια ζώνη. Σε
αυτή περιέχονται οι ζώνες του αιγιαλού και της παραλίας, η χερσαία ζώνη
λιµένα καθώς και επιπλέον παράκτια περιοχή, όπου κρίνεται απαραίτητο.
Ακολουθεί διαδικασία για τον προσδιορισµό του περιεχοµένου του συστήµατος του ελληνικού Θαλάσσιου Κτηµατολογίου. Με στόχο τον ακριβή καθορισµό του περιεχοµένου, πραγµατοποιήθηκε πολύµηνη µελέτη
νόµων, εγκυκλίων και κάθε άλλης µορφής οδηγία. Η προερχόµενη από
αυτά πληροφορία, κάλυψε όλο το φάσµα των φαινοµένων και δραστηριοτήτων που απαντώνται στον θαλάσσιο χώρο. Για τα φαινόµενα αυτά

23/9/2015 3:57 PM

™ÂÏ›‰· 3

καταγράφηκαν όλες οι χρήσιµες πληροφορίες, περιγραφικές και χωρικές,
καθώς και ό,τι είχε να κάνει µε τους αρµόδιους φορείς αδειοδότησης.
Συλλέχθηκαν συνολικά 103 τύποι αδειών οι οποίες θα αποτελέσουν το
περιεχόµενο του συστήµατος.
∆εύτερο στάδιο του σχεδιασµού αποτελεί ο ορισµός του λειτουργικού
συστήµατος. Με βάση τα απαραίτητα χαρακτηριστικά του οργανώνεται
ένα σύστηµα GIS σε σύνδεση µε µία Access βάση δεδοµένων. Τα επίπεδα
του GIS αρχικά οµαδοποιούνται µε βάση τα χαρακτηριστικά τους όπως
φαίνεται στο παρακάτω παράδειγµα:

τα βασικά λειτουργικά χαρακτηριστικά τα οποία απαιτείται να πληροί και
στη συνέχεια, έχοντας υπόψη το επιλεγµένο περιεχόµενο για το σύστηµα, σχεδιάστηκαν οι πρώτοι πίνακες, απαραίτητοι για τη δηµιουργία του
πίνακα της Θαλάσσιας Μονάδας Αναφοράς (ΘΜΑ). Οι υπόλοιποι βασικοί πίνακες της βάσης εκτός του ΘΜΑ είναι οι: ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ,
∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ, ΕΓΓΡΑΦΑ
Συµπληρωµατικά σε αυτούς λειτουργούν και οι: ΑΦΜ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ,
ΕΓΓΡΑΦΑ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
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¶›Ó·Î·˜ 1. ∂›Â‰· ÂÚÈÔ¯ÒÓ ÂÈ‰ÈÎ‹˜ ¯Ú‹ÛË˜

∆ηµιουργήθηκαν συνολικά 46 επίπεδα χωρισµένα σε 6 οµάδες ανάλογα
µε τα χαρακτηριστικά τους.

∂ÈÎﬁÓ· 1. ¶›Ó·Î·˜ £ª∞ Î·È Û˘ÛÙ·ÙÈÎÔ› ÙÔ˘

Σύνταξη Θαλάσσιου Κτηµατολογίου
Γεωγραφικό Σύστηµα Αναφοράς Μονάδα Αναφοράς Θαλάσσιου Κτηµατολογίου
Η χωρική βάση αποτελείται από ένα χαρτογραφικό υπόβαθρο, και τα ψηφιοποιηµένα χωρικά δεδοµένα. Πρόκειται δηλαδή για µία απεικόνιση του
φυσικού χώρου και η αναφορά σε οποιοδήποτε συγκεκριµένο σηµείο
απαιτεί την ύπαρξη ενός συστήµατος αναφοράς και συντεταγµένων. Επίσης, πρέπει να είναι εφικτή η άµεση µέτρηση και ο εκ νέου προσδιορισµός συντεταγµένων σηµείων του χώρου προκειµένου να τοποθετηθούν
και αυτά στη βάση του συστήµατος. Για τους παραπάνω λόγους είναι
απαραίτητο να επιλεγεί ένα σύστηµα αναφοράς, στο οποίο θα αναφέρονται όλα τα χωρικά στοιχεία του Θαλάσσιου Κτηµατολογίου. Θέτοντας ως
βασική και αρχική προϋπόθεση τη δυνατότητα µετρήσεων από κάποιο µη
σταθερό µέσο, επιλέγεται για την εφαρµογή το HEPOS. Το Ελληνικό Σύστηµα Εντοπισµού HEPOS επιτρέπει τον προσδιορισµό θέσης µε
υψηλή ακρίβεια αξιοποιώντας το υφιστάµενο παγκόσµιο δορυφορικό
σύστηµα εντοπισµού GPS, µε γρήγορες και ακριβείς µετρήσεις.
Για το διαχωρισµό και την οριοθέτηση των φαινοµένων που λαµβάνουν
χώρα εντός του πεδίου εφαρµογής του Θαλάσσιου Κτηµατολογίου, καθώς και µοναδική αναφορά σε αυτά, απαιτείται ο καθορισµός µίας κωδικοποιηµένης θαλάσσιας µονάδας αναφοράς. Μια τέτοια µονάδα ορίζεται
ως:

∫¿ıÂ ÌÂÌÔÓˆÌ¤ÓË ÂÚÈÔ¯‹ ÌÂ ÎÔÈÓ¿ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿ ÁÈ· ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ
ÙˆÓ ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ÙË˜ ÛËÌÂ›ˆÓ,
και χρησιµοποιείται κύρια για τον εντοπισµό της περιοχής εµφάνισης ενός
φαινοµένου και τον προσδιορισµό της διοικητικής ενότητας στην οποία
εµφανίζεται.
Λαµβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες του θαλάσσιου χώρου, ορίζεται η
κωδικοποίηση της θαλάσσιας µονάδας αναφοράς, ως εξής:
ΚΩ∆ΙΚΟΣ µε βάση τον κωδικό της θεσµοθετηµένης από το διεθνές δίκαιο ζώνης, ΚΩ∆ΙΚΟΣ µε βάση τον κωδικό του πελάγους, ΚΩ∆ΙΚΟΣ µε
βάση τον κωδικό της περιφέρειας, ΚΩ∆ΙΚΟΣ µε βάση την έδρα της Λιµενικής Αρχής δικαιοδοσίας, ΚΩ∆ΙΚΟΣ µε βάση τη χρήση της περιοχής,
όταν εκεί ασκείται κάποιο δικαίωµα, ΑΑ για τον τελικό διαχωρισµό όµοιων γειτονικών µονάδων αναφοράς

∆ηµιουργία Περιγραφικής Βάσης
Η διαδικασία δηµιουργίας του συστήµατος του θαλάσσιου κτηµατολογίου, ξεκίνησε µε την κατασκευή της περιγραφικής βάσης. Τέθηκαν αρχικά

∂ÈÎﬁÓ· 2. µ·ÛÈÎÔ› Î·È µÔËıËÙÈÎÔ› ›Ó·ÎÂ˜ ÙË˜ ÂÚÈÁÚ·ÊÈÎ‹˜ ‚¿ÛË˜
ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜

Στον αρχικό πίνακα της ΘΜΑ, υπάρχει το πεδίο Ω ΧΡΗΣΕΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ
ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ, το οποίο αντιστοιχεί σε έναν LUT. Ανάλογα µε τη
χρήση που θα επιλεγεί, οδηγεί αυτόµατα σε νέο πίνακα. Οι πίνακες αυτοί,
είναι συγκεκριµένοι για το κάθε φαινόµενο-χρήση που εµφανίζεται στο
θαλάσσιο χώρο, και περιέχουν σε πεδία όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για να περιγράψουν πλήρως το φαινόµενο. Για την καλύτερη λειτουργία της βάσης, δηµιουργείται µια σειρά από φόρµες και ερωτήµατα.
Η τελική βάση όπως διαµορφώθηκε αποτελείται από:
4 Βασικούς πίνακες, 3 πίνακες για την καταγραφή των Εκδοτών Εγγράφων και των Εγγράφων ∆ικαιούχων, 13 πίνακες για την καταγραφή ειδικών πληροφοριών ανά Μονάδα, 36 πίνακες για τη δηµιουργία λιστών για
τους παραπάνω, 30 Ερωτήµατα, 46 Φόρµες.

Λειτουργία της περιγραφικής βάσης
Η διαδικασία δηµιουργίας µιας νέας εγγραφής εξ ολοκλήρου περιγράφεται στη συνέχεια:

™ÙËÓ ·Ú¯ÈÎ‹ ÂÈÎﬁÓ· ÙË˜ ‚¿ÛË˜, ÂÈÏ¤ÁÔ˘ÌÂ ÙÔ ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ó¤·˜ ÂÁÁÚ·Ê‹˜. O‰ËÁÔ‡Ì·ÛÙÂ ÛÙË ÊﬁÚÌ· £∞§∞™™π∂™ ªO¡∞¢∂™
∞¡∞ºOƒ∞™. ™˘ÌÏËÚÒÓÔ˘ÌÂ Ù· ÛÙÔÈ¯Â›· ÙË˜ ÌÔÓ¿‰·˜. ∞Ó¿ÏÔÁ· ÌÂ
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ÙÔ Â›‰Ô˜ ÙÔ˘ Ê·ÈÓÔÌ¤ÓÔ˘, ÂÈÏ¤ÁÔ˘ÌÂ ÎÔ˘Ì› Î¿Ùˆ, Î·È Û˘ÌÏËÚÒÓÔ˘ÌÂ Î·È Ù· ˘ﬁÏÔÈ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿ ÙË˜. ∂ÈÛÙÚ¤ÊÔ˘ÌÂ ÛÙË
ÊﬁÚÌ· £∞§∞™™π∂™ ªO¡∞¢∂™ ∞¡∞ºOƒ∞™ Î·È ÂÈÏ¤ÁÔ˘ÌÂ ÙÒÚ· ÙÔ
ÎÔ˘Ì› ¢π∫∞πøª∞∆∞. ™˘ÌÏËÚÒÓÔ˘ÌÂ ÙË ÊﬁÚÌ· ÌÂ Ù· ‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù·
Ô˘ ·ÛÎÔ‡ÓÙ·È ÛÙË ÌÔÓ¿‰·, Î·È ÌÂ ÙÔ ÎÔ˘Ì› Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÎÂ› ÌÂÙ·ÊÂÚﬁÌ·ÛÙÂ ÛÙË ÊﬁÚÌ· ∞ºª ¢π∫∞πøª∞∆O™. ∂ÎÂ› Ì·›ÓÂÈ ·˘ÙﬁÌ·Ù· Ô ∫ˆ‰ÈÎﬁ˜ ∂ÁÁÚ·Ê‹˜ ¢ÈÎ·ÈÒÌ·ÙÔ˜ Î·È ÁÚ¿ÊÔ˘ÌÂ ÙÔ ∞ºª.
∞ÓÙÈÁÚ¿ÊÔ˘ÌÂ Î·È ÎÚ·Ù¿ÌÂ ÙÔ ∞ºª ÁÈ· ÙÔ ÂﬁÌÂÓÔ ‚‹Ì· ∂§∂°ÃO™
∞ºª. O ∂§∂°ÃO™ ∞ºª ˙ËÙ¿ÂÈ ÙÔ ∞ºª.
∞Ó Â›Ó·È Ó¤Ô (‰ÂÓ ÙÔ ¤¯ÂÈ Î·ÓÂ›˜ ‰ÈÎ·ÈÔ‡¯Ô˜), ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÎÂÓ‹ ÊﬁÚÌ· ¢ÈÎ·ÈÔ‡¯Ô˘. ∂ÈÎÔÏÏÔ‡ÌÂ ÙÔ ∞ºª ÛÙË ÊﬁÚÌ· Î·È ÁÚ¿ÊÔ˘ÌÂ ÙÔÓ
Ó¤Ô Îˆ‰ÈÎﬁ ¢ÈÎ·ÈÔ‡¯Ô˘ Î·È ﬁ,ÙÈ ¿ÏÏ· ÛÙÔÈ¯Â›· ¤¯Ô˘ÌÂ.

∞Ó ÙÔ ∞ºª Â›Ó·È ‹‰Ë ÂÚ·ÛÌ¤ÓÔ ÛÙË ‚¿ÛË ÙﬁÙÂ Ô ∂§∂°ÃO™ ∞ºª
ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ Û˘ÌÏËÚˆÌ¤ÓË ÊﬁÚÌ· ¢ÈÎ·ÈÔ‡¯Ô˘, ÌÂ ∫ˆ‰ÈÎﬁ ¢ÈÎ·ÈÔ‡¯Ô˘ ·˘ÙﬁÓ ÌÂ ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÚˆÙÔÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎÂ ÙÔ ∞ºª. ¢ÂÓ Î¿ÓÔ˘ÌÂ
Ù›ÔÙ· ÛÙË ÊﬁÚÌ· ·˘Ù‹ Î·È ËÁ·›ÓÔ˘ÌÂ ·Ú·Î¿Ùˆ, ÛÙË ÊﬁÚÌ· ∂∫¢O∆∏™ ∂°°ƒ∞ºOÀ. ™ÙË ÊﬁÚÌ· ∂∫¢O∆∏™ ∂°°ƒ∞ºOÀ ÁÚ¿ÊÔ˘ÌÂ ÙÔÓ
∫ˆ‰ÈÎﬁ ∂Î‰ﬁÙË Î·È ﬁ,ÙÈ ¿ÏÏ· ÛÙÔÈ¯Â›· ¤¯Ô˘ÌÂ Î·È Û˘ÓÂ¯›˙Ô˘ÌÂ ÌÂ
ÙÔ ÎÔ˘Ì› ÛÙË ÊﬁÚÌ· ∂°°ƒ∞º∞. O ∫ˆ‰ÈÎﬁ˜ ∂Î‰ﬁÙË Ì·›ÓÂÈ ·˘ÙﬁÌ·Ù· ÛÙ· ∂°°ƒ∞º∞ Î·È Û˘ÌÏËÚÒÓÔ˘ÌÂ Ù· ˘ﬁÏÔÈ· ÛÙÔÈ¯Â›·. ™˘ÓÂ¯›˙Ô˘ÌÂ ÙË ÊﬁÚÌ· ∂°°ƒ∞º∞ ¢π∫∞πOÀÃOÀ. O ∫ˆ‰ÈÎﬁ˜ ∂ÁÁÚ·Ê‹˜
¢ÈÎ·ÈÒÌ·ÙÔ˜ Î·È Ô ∫ˆ‰ÈÎﬁ˜ ∂ÁÁÚ¿ÊÔ˘ Ì·›ÓÔ˘Ó ·˘ÙﬁÌ·Ù·. °Ú¿ÊÔ˘ÌÂ ÙÔÓ ∫ˆ‰ÈÎﬁ ¢ÈÎ·ÈÔ‡¯Ô˘ ÙÔÓ ÔÔ›Ô ·›ÚÓÔ˘ÌÂ ·ﬁ ÙËÓ Î·ÚÙ¤Ï· ¢π∫∞πOÀÃOπ 1.

∂ÈÎﬁÓ· 3.
∞Ú¯ÈÎﬁ Index
ÂÚÈÁÚ·ÊÈÎ‹˜
‚¿ÛË˜

∂ÈÎﬁÓ· 4.
ºﬁÚÌ· Î·Ù·¯ÒÚËÛË˜
£·Ï¿ÛÛÈ·˜ ªÔÓ¿‰·˜

∆ηµιουργία χωρικής βάσης
Η χωρική βάση της εφαρµογής του Θαλάσσιου Κτηµατολογίου επιλέχθηκε να πραγµατοποιηθεί στο πρόγραµµα ArcGIS και συγκεκριµένα στις
εφρµογές ArcCatalog και ArcMAP. Το χαρτογραφικό υπόβαθρο, που χρησιµοποιείται για προσδιορισµό της περιοχής µελέτης είναι:
• Έγχρωµες ορθοεικόνες σε µορφή raster, ακρίβειας 25 cm στο έδαφος,
τις οποίες µας διέθεσε η Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε.
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• Ψηφιακά µοντέλα εδάφους σε µορφή ESRI lattice
• ∆ιανυσµατικά αρχεία της ακτογραµµής και της Προσωρινής Οριογραµµής Αιγιαλού ακρίβειας 2m
• ∆ορυφορική εικόνα του δορυφόρου RAPIDEYE, 5 διαύλων και ακρίβειας 5m
• Ναυτικοί χάρτες της Υδρογραφικής Υπηρεσίας Πολεµικού Ναυτικού
• Χάρτης των πελάγων και των περιφερειών της χώρας

23/9/2015 3:57 PM

™ÂÏ›‰· 5

Τα δεδοµένα υποβάθρου γεωαναφέρθηκαν, όσα έπρεπε, στο σύστηµα του ΗΕPΟS και εισήχθησαν
στη χωρική βάση. Ταυτόχρονα δηµιουργήθηκαν σε γεωβάση τα layers απεικόνισης της περιγραφικής βάσης.

∂ÈÎﬁÓ· 5. OÚıÔÂÈÎﬁÓ· ·ÈÁÈ·ÏÔ‡ - ·Ú·Ï›·˜
¶ËÁ‹: ∂∫Ã∞ ∞∂

Λειτουργία ελληνικού θαλάσσιου κτηµατολογίου
Όσον αφορά τη λειτουργία του θαλάσσιου κτηµατολογίου πραγµατοποιείται πιλοτική εφαρµογή
του συστήµατος. Ως περιοχή µελέτης επιλέγεται ο πατραϊκός κόλπος, οι ακτές του νοµού Αιτωλοακαρνανίας και τα νησιά του Ιονίου πελάγους.
Η διαδικασία συλλογής δεδοµένων επαναλήφθηκε για τις περισσότερες αρµόδιες αρχές, όπως αυτές εντοπίστηκαν στα νοµικά κείµενα του κράτους. Η συλλογή των δεδοµένων διήρκησε περίπου 5
µήνες. Τα δεδοµένα που συλλέχθηκαν, πέραν των δεδοµένων υποβάθρου που αναφέρθηκαν παραπάνω, είναι τα ακόλουθα:
Ιχθυοκαλλιέργειες από το Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης, έργα σε Ο.Λ και αιγιαλό – παραλία, από το Υ.
Εµπορικής Ναυτιλίας, φανοί, ναυάγια, περιοχές έρευνας Υδρογονανθράκων, γεωτρήσεις, Στρατιωτικές περιοχές, υποθαλάσσιοι αγωγοί, αιολικά πάρκα από το Υ.ΠΕ.Κ.Α., αγκυροβόλια, υδατοδρόµια
από το Υ. Εµπορικής Ναυτιλίας.
Τα δεδοµένα καταγράφηκαν στην περιγραφική βάση όπως είδαµε παραπάνω, και τοποθετήθηκαν
χαρτογραφικά στη χωρική, στην οποία παρέχονται και περιγραφικές πληροφορίες µέσω της σύνδεσης των δύο βάσεων. Το τελικό οπτικό αποτέλεσµα είναι αυτό των εικόνων 6 & 7:

∂ÈÎﬁÓ· 6. Attribute table ¯ˆÚÈÎ‹˜ ‚¿ÛË˜

Aποτελέσµατα
Κατά την πιλοτική εφαρµογή του Θαλάσσιου
Κτηµατολογίου, κτηµατογραφήθηκαν και καταχωρήθηκαν περίπου 150 εγγραφές Θαλάσσιων Μονάδων Αναφοράς, διαφορετικών χρήσεων. Το σύστηµα λειτούργησε ικανοποιητικά, χωρίς να δηµιουργηθούν προβλήµατα ή
κωλύµατα κανενός είδους. Η εφαρµογή είναι
πλήρης και εύχρηστη για τον οποιονδήποτε
χρήστη. Παρουσιάστηκε µεγάλη έλλειψη στοιχείων κυρίως ως προς τα δεδοµένα εγγράφων, καθώς αυτά είτε δεν υπήρχαν καθόλου
στις αρµόδιες υπηρεσίες, είτε δεν είχαν το δικαίωµα να τα παραχωρήσουν.
Η ολοκληρωµένη κρατική δηµιουργία ενός
κτηµατολογικού συστήµατος καταγραφής
φαινοµένων και των δικαιωµάτων που ασκούνται σε αυτά, αναµένεται να επιφέρει πολλές
αλλαγές στα δεδοµένα διαχείρισης του ελληνικού θαλάσσιου και παράκτιου χώρου. Αποδέκτες των αλλαγών αυτών θα είναι τόσο οι πολίτες όσο και το κράτος, µε τα αποτελέσµατα
να αποδεικνύονται θετικά και για τους δύο.
Όσον αφορά σε επίπεδο πολιτών και ιδιωτών
επιδιώκεται η ενηµέρωση και η ενθάρρυνσή
τους για την ανάληψη επενδυτικών δραστηριοτήτων. Παρέχεται η δυνατότητα να αποκτήσουν εύκολα κάθε σχετική πληροφορία και
να εκµεταλλευθούν στη συνέχεια κάθε έννοµο
αγαθό που προβλέπεται από το κράτος και το
δίκαιο. Ταυτόχρονα, ο κρατικός µηχανισµός
γίνεται λειτουργικός και ευκίνητος, ξεπερνώντας γραφειοκρατικές διαδικασίες και δυσκολίες.
Σε κρατικό επίπεδο τα αποτελέσµατα της λειτουργίας ενός θαλάσσιου κτηµατολογικού συστήµατος επιδιώκεται να ταυτίζονται µε τους
στόχους της Γαλάζιας Ανάπτυξης και του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασµού.
Ο σχεδιασµός και η υλοποίηση του Θαλάσσιου Κτηµατολογίου στην Ελλάδα,
θα επαναπροσδιορίσει όλες τις δραστηριότητες και τις σχέσεις των ανθρώπων
µε τη θάλασσα, όπως επίσης και την οργάνωση της ασκούµενης κρατικής πολιτικής, σε σχέση µε το υδάτινο περιβάλλον.
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¢È·¯ÚÔÓÈÎ‹ ™˘Ì‚ÔÏÔÌÂÙÚ›· P·ÓÙ¿Ú ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË
Ú˘ıÌÒÓ ·Ú·ÌﬁÚÊˆÛË˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙË˜ ¢˘ÙÈÎ‹˜ KÚ‹ÙË˜
ÁÈ· ÙË ¯ÚÔÓÈÎ‹ ÂÚ›Ô‰Ô 1992 - 2001
Μαρία Κασκαρά

(1), (2)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Το νησί της Κρήτης βρίσκεται στη σύγκλιση της Ευρασιατικής και της Αφρικανικής πλάκας - µια από τις περιοχές υψηλότερης σεισµικότητας
στην Ευρώπη.
Σκοπό της µελέτης αποτελεί η αποτύπωση της εδαφικής παραµόρφωσης χρησιµοποιώντας τη µέθοδο της διαφορικής συµβολοµετρίας
(InSAR). Στις περισσότερες γεωδαιτικές παρατηρήσεις αυτών των γεγονότων υποβύθισης χρησιµοποιούνται δεδοµένα GPS. Η βασική διαφορά των διαστηµικών παρατηρήσεων µε τις µετρήσεις GPS είναι η µεγάλη χωρική κάλυψη και η ευαισθησία της συµβολοµετρίας στην καταγραφή µετακινήσεων κατά τη κατακόρυφη διεύθυνση.
Χρησιµοποιώντας τη διαφορική συµβολοµετρία και πιο συγκεκριµένα τη µέθοδο των Σταθερών Σκεδαστών (Persistent Scatterer - PS) και την
τεχνική των µικρών υποσύνολων βάσεων (Small Baseline Subset - SBAS), εξάγονται για πρώτη φορά χάρτες παραµόρφωσης για το δυτικό
τµήµα της Κρήτης. Σηµαντική ανύψωση µέχρι 5 χιλιοστά/έτος παρατηρείται στο νοτιοδυτικό τµήµα του νησιού λόγω των διαδικασιών στη
ζώνη υποβύθισης. Επίσης, φαινόµενα καθίζησης έως και 4 χιλιοστά/έτος ανιχνεύονται τοπικά σε αρκετά σηµεία της δυτικής Κρήτης που οφείλονται πιθανόν σε ανθρωπογενείς δραστηριότητες.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η Ελλάδα βρίσκεται στο συγκλίνον όριο της Αφρικανικής και της Ευρασιατικής πλάκας. Σε τοπικό επίπεδο το γεωδυναµικό καθεστώς γίνεται περίπλοκο µε την ύπαρξη µικροπλακών όπως η Αιγιακή πλάκα - που φέρει
ουσιαστικά το κεντρικό τµήµα του Αιγαίου πελάγους - και αλληλεπιδρά
µε την πλάκα της Ανατολίας προς τα ανατολικά. Η σεισµικότητα της περιοχής οφείλεται άµεσα ή έµµεσα στην καταβύθιση της Αφρικανικής πλάκας κάτω από την Ευρασιατική (Εικ. 1).

ÌÂ ÎﬁÎÎÈÓÂ˜ ÎÔ˘Î›‰Â˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎ¿ ËÊ·›ÛÙÂÈ· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ë ¯ˆÚÈÎ‹ Î·Ù¿Ù·ÍË
‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ› ÙÔ ËÊ·ÈÛÙÂÈ·Îﬁ ÙﬁÍÔ ÙÔ˘ ∞ÈÁ·›Ô˘

Η Κρήτη αποτελεί µέρος του µη ηφαιστειακού τόξου που περιλαµβάνει
µια σειρά από άλλα νησιά, όπως η Ρόδος και η Κάρπαθος προς τα ανατολικά και τα Ιόνια νησιά προς τα δυτικά (Εικ. 2). Αυτή η περιοχή χαρακτηρίζεται από υψηλή σεισµικότητα και είναι ικανή να παράγει σεισµούς
έντασης Mw>8. Στο παρελθόν υπήρξε πηγή για µεγάλους σεισµούς
(όπως το 365 π.Χ. στη δυτική Κρήτη και το 1303 µ.Χ. στην ανατολική
Κρήτη) και είναι, συνεπώς, υψίστης σηµασίας όσον αφορά τη σεισµική
επικινδυνότητα.
Η κάθετη παραµόρφωση που παρατηρείται στο νησί της Κρήτης οφείλεται κατά κύριο λόγο στην άνοδο που συνδέεται µε τη σύγκλιση τω πλακών [Ganas & Parsons, 2009], ενώ η οριζόντια κίνησή του µε νότια-νοτιοδυτική κατεύθυνση οφείλεται στην αλληλεπίδραση των µικροπλακών
(Αιγαίο, Ανατολία) µε την Ευρασιατική και την Αφρικανική πλάκα.

∂ÈÎﬁÓ· 1. ∑ÒÓË ˘Ô‚‡ıÈÛË˜

Το όριο µεταξύ της Ευρασιατικής πλάκας και της Αφρικανικής πλάκας είναι ευρέως γνωστό ως Ελληνικό Τόξο. Είναι ένα τοξοειδές τεκτονικό χαρακτηριστικό της Ανατολικής Μεσογείου που σχετίζεται µε την υποβύθιση. Αποτελείται από µια θαλάσσια τάφρο (Ελληνική Τάφρος), ένα ηφαιστειακό τόξο (ηφαιστειακό τόξο του Αιγαίου) και ένα εσωτερικό µη ηφαιστειακό τόξο (Εικ. 2).

Η µέθοδος που χρησιµοποιήθηκε για την µέτρηση των µετακινήσεων είναι η συµβολοµετρία ραντάρ συνθετικού ανοίγµατος (InSAR). Η τεχνική
αυτή έχει αποδείξει την ικανότητά της να παρέχει γεωδαιτικές παρατηρήσεις ανθρωπογενών και γεωδυναµικών διαδικασιών. Στο παρελθόν έχει
χρησιµοποιηθεί για µελέτες µε σκοπό την αποτύπωση των µετακινήσεων
ζωνών καταβύθισης [Chlieh et al., 2004, Bekaert et al., 2010].
Στο άρθρο αυτό, παρουσιάζονται οι εδαφικές ταχύτητες παραµόρφωσης
για το δυτικό τµήµα του νησιού της Κρήτης, όπως προκύπτουν από την
επεξεργασία 35 εικόνων Ραντάρ Συνθετικού Ανοίγµατος (SAR) των δορυφόρων ERS-1 και ERS-2, καλύπτοντας το χρονικό διάστηµα 1992-2001.
Μαζί µε την παρατηρούµενη µεγάλης κλίµακας παραµόρφωση που συνδέεται µε τη ζώνη υποβύθισης, τοπικές µετατοπίσεις αποκαλύπτονται οι
οποίες αποδίδονται κυρίως σε ανθρωπογενείς διεργασίες.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
Η παραµόρφωση που παρατηρείται στο νησί της Κρήτης είναι σε µεγάλο
βαθµό αποτέλεσµα των τεκτονικών διεργασιών που λαµβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια εκατοµµυρίων ετών και συνδέεται µε το Ελληνικό Τόξο.
Το Ελληνικό Τόξο αναπτύσσεται στο όριο σύγκρουσης της Ευρασιατικής
και της Αφρικανικής πλάκας, µε σχετικό ρυθµό σύγκλισης της τάξης των
4-5 εκατοστών/έτος. Σύµφωνα µε τους Bohnhoff et al. (2001), η ενεργός
σεισµική περιοχή της ζώνης καταβύθισης του Νοτίου Αιγαίου βρίσκεται
περίπου 100 χιλιόµετρα νότια της Κρήτης.

∂ÈÎﬁÓ· 2. ∏ ÂÏÏËÓÈÎ‹ ˙ÒÓË ˘Ô‚‡ıÈÛË˜. µﬁÚÂÈ· ÙË˜ ∫Ú‹ÙË˜ ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·È
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Από τον πολλαπλασιασµό κάθε σηµείου µιας SAR απεικόνισης µε το συζυγή µιγαδικό µιας δεύτερης προκύπτει ένα συµβολόγραµµα, το οποίο
αποτελεί και το βασικό προϊόν της συµβολοµετρίας.
Αυτό που ενδιαφέρει στο συµβολόγραµµα είναι η διαφορά φάσης ενός
στόχου από διαφορετικές θέσεις στο διάστηµα έχοντας αποστάσεις R1
και R2 από τον κάθε δορυφόρο. Η διαφορά φάσης εκφράζεται µε τον παρακάτω τύπο:
φ=φ1-φ2= 4π/λ (R1-R2)=4π/λ * ∆R
Στη συµβολοµετρική φάση Φ συνεισφέρουν διάφοροι παράγοντες και
έτσι ισχύει:
Φ = Φκαµπυλότητα της Γης + Φτοπογραφίας + Φεδαφικής παραµόρφωσης + Φτροχιακά σφάλµατα + Φεπιδράσεις ιονόσφαιρας + Φεπιδράσεις
τροπόσφαιρας + άλλοι θόρυβοι
∂ÈÎﬁÓ· 3. Ã¿ÚÙË˜ ÌÂÚÈÎÒÓ ·Ó·ÁÓˆÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ÂÓÂÚÁÒÓ ÚËÁÌ¿ÙˆÓ
ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·

Σεισµικές µελέτες κατά µήκος της Κρήτης έχουν δείξει ισχυρές τοπικές
παραλλαγές στο τεκτονικό καθεστώς του νησιού µε αποτέλεσµα να εµφανίζονται ποικίλες µορφές παραµόρφωσης [Bohnhoff et al., 2001]. Τα
µοτίβα παραµόρφωσης που µελετήθηκαν σε αυτό το άρθρο συνδέονται
στο µεγαλύτερο βαθµό µε την υποβύθιση της Αφρικανικής πλάκας κάτω
από την περιοχή του Αιγαίου.

∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
Η τεχνική της Συµβολοµετρίας βασίζεται στο συνδυασµό τουλάχιστον
δύο εικόνων, οι οποίες προκύπτουν από διαφορετικές θέσεις του δορυφόρου ή χρόνους για την ίδια περιοχή λήψης, αφού γίνουν απαραίτητες
διορθώσεις.
Η γεωµετρία της τεχνικής της συµβολοµετρίας απεικονίζεται στην εικόνα
4. Ως SAR1 και SAR2 είναι οι δύο δορυφόροι που απεικονίζουν από δύο
διαφορετικές θέσεις την ίδια περιοχή. Ως R1 και R2 συµβολίζονται οι
αντίστοιχες αποστάσεις προς τον στόχο. Η απόσταση Β καλείται διάνυσµα βάσης και είναι η απόσταση µεταξύ των δύο διαφορετικών θέσεων
που είχε ο δορυφόρος κατά τις δύο ετεροχρονικές λήψεις.
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Η ανάλυση χρονοσειρών είναι µια τεχνική της διαφορικής συµβολοµετρίας (InSAR) για την επεξεργασία και εκµετάλλευση µιας σειράς Ν πλήθους εικόνων SAR για την ίδια περιοχή µελέτης και για µεγάλο χρονικό
διάστηµα, προκειµένου να παρακολουθούνται οι µεταβολές που προκαλούνται από φυσικά φαινόµενα ή ανθρώπινη παρέµβαση σε µια περιοχή
ενδιαφέροντος.
Στη µελέτη αυτή έχουν εφαρµοστεί τεχνικές ανάλυσης χρονοσειρών στη
δυτική Κρήτη ώστε να παραχθεί ένας χάρτης ετήσιου ρυθµού παραµόρφωσης από ένα σύνολο δεδοµένων 10 ετών. ∆ύο από τις πιο ευρέως
χρησιµοποιούµενες µεθόδους είναι η µέθοδος των Σταθερών Σκεδαστών
(PS) [Ferretti et al., 2001] και η µέθοδος των µικρών υποσύνολων βάσεων (SBAS) [Berardino et al., 2002]. Για τη διερεύνηση των φαινοµένων
τα οποία προκαλούν εδαφική παραµόρφωση λόγω γεωφυσικών διαδικασιών µπορούν να χρησιµοποιηθούν και οι δύο τεχνικές. Τα πλεονεκτήµατα αυτών των τεχνικών είναι η ακρίβεια των αποτελεσµάτων σε επίπεδο
χιλιοστού και η ικανότητα µεγάλης χωρικής κάλυψης.
Η ανάλυση χρονοσειρών πραγµατοποιήθηκε µε ελεύθερα και εµπορικά
λογισµικά, όπως Doris, ROI_PAC, StaMPS [Hooper et al., 2007] και
SARscape (µια επέκταση του λογισµικού ENVITM). Στο άρθρο αυτό παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα που λαµβάνονται από το StaMPS/ΜΤΙ
(Stanford Method for Persistent Scatterers; Multi-Temporal InSAR), ένα
πακέτο λογισµικού που υλοποιεί όχι µόνο τη µέθοδο PS, αλλά και την
SBAS καθώς επίσης και µια επεξεργασία συνδυασµού των δύο τεχνικών
[8].

∂ÈÎﬁÓ· 4. °ÂˆÌÂÙÚ›· Ï‹„Ë˜ Û˘Ì‚ÔÏÔÌÂÙÚ›·˜

Η πρώτη από τις δύο απεικονίσεις SAR ονοµάζεται κύρια (master) και η
δεύτερη δευτερεύουσα (slave). Κάθε εικονοστοιχείο µιας εικόνας SAR περιέχει πληροφορία για το εύρος και τη φάση του κύµατος του παλµού
του ραντάρ και εκφράζεται από τη µιγαδική σχέση:
z (x,y) = I(x,y) ei φ(x,y) , όπου
(x,y): οι συντεταγµένες του εικονοστοιχείου για το απεικονιζόµενο σηµείο του εδάφους,
z: η µιγαδική τιµή του εικονοστοιχείου,
Ι: το εύρος του σήµατος στο σηµείο που εκφράζεται από την ένταση του
εικονοστοιχείου,
Φ: η φάση του ανακλώµενου σήµατος από το αντίστοιχο σηµείο και
i=√-1: η φανταστική µονάδα.

∂ÈÎﬁÓ· 5. ÿ¯ÓË ÙË˜ ÙÚÔ¯È¿˜ ÙÔ˘ ERS1-2 ‰ÔÚ˘ÊﬁÚˆÓ Ô˘ Î·Ï‡ÙÔ˘Ó ÙË ‰˘ÙÈÎ‹ ∫Ú‹ÙË

Χρησιµοποιήθηκαν τριάντα πέντε (35) εικόνες καθοδικής τροχιάς (track
193) που καλύπτουν την περίοδο 1992-2001 (Εικ. 5). Οι εικόνες που
χρησιµοποιήθηκαν καλύπτουν το δυτικό τµήµα του νησιού της Κρήτης.
Η αφαίρεση της τοπογραφίας γίνεται µε τη χρήση ενός ψηφιακού µοντέIOY§IO™ - AY°OY™TO™ - ™E¶TEMBPIO™ 2015 / ATM 224
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λου εδάφους (DEM) χωρικής ανάλυσης 5 µέτρων που λήφθηκε από την
Κτηµατολόγιο ΑΕ., ανηγµένο σε 20 µέτρα για να ταιριάζει µε την ανάλυση
των εικόνων SAR (Εικ. 6).

λιοστά/έτος) και οι ταχύτητες της περιοχής µελέτης προκύπτουν αναφορικά µε αυτήν. Ως περιοχή αναφοράς επιλέχθηκε η περιοχή σε ακτίνα 100
µέτρων περιµετρικά του σταθµού GPS «CHAN» του Ελληνικού ∆ικτύου
(Εικ. 8).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Η Εικόνα 8 δείχνει τα αποτελέσµατα της επεξεργασίας για την περιοχή της
∆υτικής Κρήτης.

∂ÈÎﬁÓ· 6. æËÊÈ·Îﬁ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ ÙË˜ ∫Ú‹ÙË˜

Αρχικά, εφαρµόστηκε η επεξεργασία PS. Χρησιµοποιώντας τη µέθοδο PS,
η πρωτεύουσα εικόνα συνδυάζεται µε όλες τις υπόλοιπες εικόνες που ορίζονται ως δευτερεύουσες εικόνες (slave) για να δηµιουργηθούν Ν-1 συµβολογράµµατα. Η πρωτεύουσα εικόνα επιλέγεται ακολουθώντας κριτήρια
που σχετίζονται µε την ελαχιστοποίηση της χωρικής και χρονικής αποσυσχέτισης µεταξύ των εικόνων. Η µέθοδος PS αξιοποιεί τη φάση και τα χαρακτηριστικά πλάτους του συµβολοµετρικού ζεύγους για την επιλογή των
σταθερών σκεδαστών που έχουν αµετάβλητα χαρακτηριστικά οπισθοσκέδασης, όπως για παράδειγµα ανθρωπογενείς κατασκευές, δρόµους, φράγµατα, γέφυρες κτλ.
Έπειτα, το σύνολο των δορυφορικών εικόνων επεξεργάστηκε µε τη µέθοδο SBAS. Η τεχνική SBAS βασίζεται σε ένα κατάλληλο συνδυασµό συµβολογραµµάτων, τα οποία χαρακτηρίζονται από µικρές χωρικές, Doppler και
χρονικές γραµµές βάσης. Με αυτόν τον τρόπο δηµιουργήθηκε ένα δίκτυο
συνδέσεων που συσχετίζει τις εικόνες και στο οποίο κάθε σύνδεσµος αντικατοπτρίζει ένα συµβολόγραµµα (Εικ. 7).

∂ÈÎﬁÓ· 8. OÈ Ù·¯‡ÙËÙÂ˜ ÁÈ· ÙË ¢˘ÙÈÎ‹ ∫Ú‹ÙË, ﬁˆ˜ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È ·ﬁ
StaMPS/ª∆π. OÈ Ì·‡ÚÂ˜ ÁÚ·ÌÌ¤˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÙÈ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó
¤ÓÙÔÓË ¿ÓÔ‰Ô ‹ Î·ı›˙ËÛË

Στην Εικόνα 8, µια περιοχή έντονης ανύψωσης στη Νότιο-∆υτική Κρήτη
ξεχωρίζει (Cluster 1) µε ταχύτητα µέχρι και 5 χιλιοστά/έτος. Αυτή η περιοχή ανύψωσης πιστεύεται ότι συνδέεται µε την υποβύθιση των πλακών. Η
περιοχή αποτελείται κυρίως από βραχώδη, χαρακτηρίζεται από έντονο
ανάγλυφο και περιορισµένες ανθρώπινες δραστηριότητες. Επιπλέον, είναι
άφθονα τα γεωλογικά στοιχεία που µαρτυρούν ανύψωση στις παράκτιες
αυτές περιοχές [Tiberti et al., 2014].
Ο οικισµός Γάλλος στο βορειοανατολικό τµήµα της τροχιάς 193 (Εικ. 8),
έχει αναγνωριστεί ως περιοχή πιθανών καθιζήσεων (-4 χιλιοστά/έτος). Ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι εγκαταστάσεις του Πανεπιστηµίου Κρήτης κατασκευάστηκαν σε αυτή την περιοχή από το 1996, οπότε ίσως να υπήρχαν
κάποια κατασκευαστικά έργα που δηµιούργησαν επιφανειακές καθιζήσεις,
αλλά αυτή η υπόθεση χρήζει περαιτέρω διερεύνησης.
Τέλος, πολλές περιοχές εµφανίζουν καθιζήσεις και ανυψώσεις τοπικής κλίµακας, αλλά απαιτείται περαιτέρω διευκρίνιση των αιτιών της παραµόρφωσης.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

∂ÈÎﬁÓ· 7. ÃˆÚÈÎ‹ Î·È ¯ÚÔÓÈÎ‹ Û˘Û¯¤ÙÈÛË ÂÈÎﬁÓˆÓ. OÈ Î‡ÎÏÔÈ ·ÓÙÈÚÔÛˆÂ‡Ô˘Ó ÙÈ˜ ÂÈÎﬁÓÂ˜. OÈ Ú¿ÛÈÓÂ˜ ÁÚ·ÌÌ¤˜ Â›Ó·È Û‡Ó‰ÂÛÌÔÈ Ô˘ ·ÓÙÈÚÔÛˆÂ‡Ô˘Ó
Ù· Û˘Ì‚ÔÏÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·

Στη συνέχεια, εφαρµόστηκε η µέθοδος συνδυασµού των δύο τεχνικών (PS
και SBAS) του λογισµικού StaMPS για την αύξηση της χωρικής δειγµατοληψίας των συσχετισµένων εικονοστοιχείων. Το πλεονέκτηµα αυτής της
τεχνικής είναι ότι έχουµε ακόµη περισσότερα σηµεία µέτρησης επί του
εδάφους. [Hooper, 2008].
Πολύ σηµαντικό στοιχείο της επεξεργασίας αποτελεί η ορθή επιλογή της
περιοχής αναφοράς. Περιοχή αναφοράς ονοµάζεται µια µικρή περιοχή που
θεωρείται ως σταθερή, δηλαδή τα δεδοµένα GPS δείχνουν σταθερότητα
για την κατακόρυφη συνιστώσα (περιορίζονται στο εύρος -1,0 έως 1,0 χι-
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Η τεχνική της ανάλυσης χρονοσειρών είναι ένα ισχυρό εργαλείο που έχει
αναπτυχθεί για τη µέτρηση και τον προσδιορισµό της εδαφικής παραµόρφωσης.
Σε αυτή τη µελέτη, οι προσεγγίσεις PS και SBAS χρησιµοποιούνται για τη
µέτρηση της παραµόρφωσης στο δυτικό τµήµα της Κρήτης. Οι ταχύτητες
αυτές δείχνουν µια τάση ανύψωσης µέχρι και 5 χιλιοστά/έτος στο νοτιοδυτικό τµήµα του νησιού, λόγω της σύγκλισης της Ευρασιατικής και της
Αφρικανικής πλάκας. Ορισµένες τοπικές παραµορφώσεις που παρατηρούνται στη δυτική Κρήτη εξηγούνται από ανθρωπογενείς διεργασίες που λαµβάνουν χώρα, ωστόσο οι παραµορφώσεις λόγω τεκτονικών διεργασιών
πρέπει να διερευνηθούν περαιτέρω.
Περαιτέρω ενέργειες βρίσκονται σε εξέλιξη για την εκτίµηση των ταχυτήτων κατά τη διάρκεια της χρονικής περιόδου 2001-2010 µε δεδοµένα του
δορυφόρου ENVISAT για όλο το νησί της Κρήτης. Επιπλέον, προτείνεται η
επαλήθευση των αποτελεσµάτων µε µετρήσεις GPS, έτσι ώστε να συνδυαστεί η υψηλή χωρική ανάλυση της τεχνικής SAR µε την υψηλή χρονική
ανάλυση που προσφέρει η τεχνολογία GPS. Στόχος είναι η σύγκριση του
ρυθµού µετατόπισης των αποτελεσµάτων συµβολοµετρίας µε αυτών όπως
προκύπτουν από µετρήσεις GPS, προκειµένου να επιβεβαιωθούν οι ρυθµοί

24-32.E¶I™THMONIKA 224

23/9/2015 3:57 PM

™ÂÏ›‰· 9

EÈÛÙËÌÔÓÈÎ¿-TÂ¯ÓÈÎ¿ £¤Ì·Ù·

24-32.E¶I™THMONIKA 224

23/9/2015 3:57 PM

εδαφικής παραµόρφωσης SAR και να παρακολουθηθούν ενδεχόµενες µεταβολές στις ταχύτητες.
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™¯ﬁÏÈ· Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙËÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÛÙ·ÙÈÎÒÓ
ÌÂÙÚ‹ÛÂˆÓ GNSS: ∏ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ “ÊÈÍ·Ú›ÛÌ·ÙÔ˜”
ÙÚÈÁˆÓÔÌÂÙÚÈÎÔ‡ ‚¿ıÚÔ˘
∆ηµήτρης Αµπατζίδης, ΑΤΜ/ΑΠΘ, dimitrios_ampatzidis@yahoo.gr
ε την εµφάνιση του συστήµατος HEPOS από την ΕΚΧΑ Α.Ε και τα αντίστοιχα συστήµατα από
ορισµένες ιδιωτικές εταιρείες στην Ελλάδα, η χρήση του GNSS έγινε ακόµη πιο εκτεταµένη.
Ως επί το πλείστον χρησιµοποιείται η τεχνική RTK (Real Time Kinematics) για τον προσδιορισµό των σηµείων ως προς το ΕΓΣΑ87, µε οριζοντιογραφική ακρίβεια καλύτερη από 10 εκατοστά σε
πανελλήνια κλίµακα. Η χρήση στατικών µετρήσεων, που προϋποθέτει παραµονή αρκετών λεπτών ή
και ωρών, έχει περιοριστεί σηµαντικά. Παρόλα αυτά, οι στατικές µετρήσεις µπορούν να κριθούν
αναγκαίες, όταν παρατηρούνται προβλήµατα µε τη χρήση της τεχνικής RTK, ή όταν ζητείται ακρίβεια εκατοστού για συγκεκριµένες εφαρµογές (π.χ. οδοποιία, χάραξη σε αστικό περιβάλλον). Η πλέον ενδεδειγµένη για την ένταξη ενός δικτύου GNSS είναι η χρήση 2-∆ ή 3-∆ µετασχηµατισµού οµοιότητας. Τα µαθηµατικά µοντέλα και η εφαρµογή τους σε πρακτικά προβλήµατα παρέχονται από πανεπιστηµιακά συγγράµµατα, ενώ υπάρχει πλήθος δηµοσιεύσεων τόσο στην ξένη όσο και στην ελληνική βιβλιογραφία. Επιπλέον, πολλά λογισµικά όπως τα γνωστά σε όλους Autocad ή ArcGIS παρέχουν τη δυνατότητα µετασχηµατισµών. Σε γενικές γραµµές, επιλέγονται σηµεία που περικλείουν την
περιοχή µελέτης και έχουν πληροφορία (“διπλές τιµές”) τόσο στο σύστηµα αναφοράς του GNSS
(ITRF ή ETRS89) όσο και σε ένα από τα ελληνικά συστήµατα αναφοράς (ΕΓΣΑ87, “παλιό” ή “νέο”
Bessel). O µετασχηµατισµός οµοιότητας εφόσον εφαρµόζεται κάνοντας χρήση πλέον των δύο σηµείων (για τον 2-∆) ή των τριών (για τον 3-∆), έχει την απαιτούµενη πλεονάζουσα πληροφορία για
τη συνόρθωση. Θα πρέπει εδώ να τονιστεί, ότι στην ηλεκτρονική σελίδα www.michanikos.gr υπάρχουν πολλά προγράµµατα υλοποίησης του 2-∆ ή 3-∆ µετασχηµατισµού οµοιότητας και παρέχονται
δωρεάν.
Πολλοί συνάδελφοι για λόγους οικονοµίας και ευκολίας, ακολουθούν µία διαφορετική διαδικασία:
“Φιξάρουν” (κρατούν σταθερές) τις συντεταγµένες ενός τριγωνοµετρικού βάθρου της ΓΥΣ και ως
αναφορά αυτό το σηµείο λύνονται όλες οι 3-∆ βάσεις ως προς τα νέα σηµεία. Στη συνέχεια µέσω
ενός λογισµικού επεξεργασίας παρέχονται οι διαφορές των συντεταγµένων ως προς τη χαρτογραφική προβολή. Έτσι, τα 3-∆ διανύσµατα βάσης µετατρέπονται σε 2-∆ διανύσµατα στο επίπεδο και µε
βάση το σταθερό τριγωνοµετρικό, υπολογίζονται τα νεοϊδρυθέντα σηµεία. Η συγκεκριµένη διαδικασία βασίζεται στην υπόθεση ότι το σύστηµα αναφοράς των GNSS είναι παράλληλο σε σχέση µε ένα
από τα ελληνικά συστήµατα αναφοράς.
Στην περίπτωση του ΕΓΣΑ87 σύµφωνα µε την επίσηµη δηµοσίευσή του, έχει “κατασκευαστεί” ώστε
να είναι παράλληλο (µε µία µικρή αβεβαιότητα) σε σχέση µε το τότε ισχύον παγκόσµιο σύστηµα
αναφοράς, το BTS87. Μία πρώτη παρατήρηση είναι το γεγονός ότι το σύστηµα αναφοράς που χρησιµοποιείται από τα GNSS δεν συµπίπτει σε καµία περίπτωση µε το BTS87. Επιπλέον, θα πρέπει να
τονιστεί ότι το ΕΓΣΑ87 είναι σε πολλές περιπτώσεις επηρεασµένο από έντονες συστηµατικές επιδράσεις (π.χ. σφάλµατα των µετρήσεων, παραµορφώσεις λόγω τεκτονικών κινήσεων) και επιπλέον ότι
δεν έχει προέλθει από ενιαία συνόρθωση για όλη τη χώρα. Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, γεννάται το ερώτηµα: Είναι άραγε ορθή η επιλογή του “φιξαρίσµατος” ενός τριγωνοµετρικού συγκριτικά µε την εφαρµογή του µετασχηµατισµού οµοιότητας; Στο ερώτηµα αυτό θα προσπαθήσουµε να
δώσουµε απάντηση, µέσα από µία πραγµατική εφαρµογή.
Το Μάιο του 2014 για τις ανάγκες µίας τοπογραφικής µελέτης µετρήθηκαν στο φύλλο χάρτη ∆ράµα
(κωδικός 96) 4 τριγωνοµετρικά της ΓΥΣ µε αριθµούς: 44, 58, 61, 80. Συνολικά επιλύθηκαν 6 βάσεις,
κρατώντας σταθερό το τριγωνοµετρικό µε κωδικό αριθµό 80. Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει
τις διαφορές ανάµεσα στη µεθοδολογία “φιξαρίσµατος” και στις επίσηµες (ως προς το ΕΓΣΑ 87)
προβολικές αποστάσεις.

Μ

¶›Ó·Î·˜ 1.
OÈ ÚÔ‚ÔÏÈÎ¤˜ ·ÔÛÙ¿ÛÂÈ˜ ÂÍ·ÁﬁÌÂÓÂ˜
·ﬁ ÙË Ì¤ıÔ‰Ô ÊÈÍ·Ú›ÛÌ·ÙÔ˜ Î·È Ë Û‡ÁÎÚÈÛ‹ ÙÔ˘˜ ÌÂ ÙÈ˜
Â›ÛËÌÂ˜

Με βάση τον παραπάνω πίνακα συµπεραίνουµε ότι για αποστάσεις πέραν των 5 χµ το σφάλµα στη
µεθοδολογία “φιξαρίσµατος” είναι πλέον των 3 εκατοστών. Ακόµη δε και στις σχετικά µικρές αποστάσεις των 2-3 χµ, το σφάλµα της απόστασης είναι µεγαλύτερο του 1.5 εκατοστού.
Εν κατακλείδι, µπορούµε να σηµειώσουµε πως το “φιξάρισµα” των οριζοντιογραφικών συντετεγµένων και η υπόθεση της παραλληλίας των σύστηµα αναφοράς των GNSS και του ΕΓΣΑ87 µπορεί να
εισάγει σφάλµατα µεγαλύτερα του εκατοστού, ακόµη και για µικρές σχετικά αποστάσεις. Η πλέον
ενδεδειγµένη διαδικασία είναι η εφαρµογή ενός 2-∆ µετασχηµατισµού οµοιότητας.
Το παρόν άρθρο έγινε κατόπιν πολλών συζητήσεων και ανταλλαγής απόψεων µε τους συναδέλφους Νίκο ∆εµιρτζόγλου (µε τον οποίο κάναµε από κοινού την καµπάνια GNSS), Νικόλα Καλαµάκη, Γιώργο Μοσχόπουλο, Βασίλη Καµπούρη και Άρη Βαρθολοµαίο.
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- ¶∞™∫ ∞°ƒ√¡√ªø¡ ∆√¶√°ƒ∞ºø¡ ª∏Ã∞¡π∫ø¡
ο κείµενο γράφετε λίγο πριν πάµε όλοι να πράξουµε το καθήκον µας και µε την ψήφο µας να επιλέξουµε αυτούς που πιστεύουµε ότι θα µας εκπροσωπήσουν καλύτερα. Η συµµετοχή µας σε αυτή τη διαδικασία έχει µεγάλη σηµασία, διότι από τη νέα βουλή
που θα προκύψει, θα εκλεγεί η νέα κυβέρνηση που καλείται όχι µόνο να εφαρµόσει το οµολογουµένως πιο δύσκολο µνηµόνιο
αλλά να κάνει και όλες τις απαραίτητες διαρθρωτικές αλλαγές προκειµένου να εξέλθουµε µια και καλή από τη µακροχρόνια κρίση που
πλήττει τη χώρα µας.

Τ

∆ιαβάζοντας λοιπόν αυτές τις γραµµές, ελπίζουµε πλέον η νέα κυβέρνηση να είναι µακράς πνοής, µε ευρύτατη πλειοψηφία και η επόµενη φορά που θα χρειαστεί να ξαναψηφίσουµε να είναι για τον σύλλογό µας. Είναι καιρός να τελειώνει µια για πάντα το πνεύµα ανασφάλειας που επικρατεί στην αγορά και στο δηµόσιο τοµέα, ώστε να έρθει κάποια στιγµή η πολυφορεµένη ελπίδα για ανάπτυξη.
Το τελευταίο τρίµηνο στον ΠΣ∆ΑΤΜ έχουµε γεγονότα που είναι πρωτόγνωρα για τον σύλλογό µας ελέω βέβαια και της πρωτόγνωρης
κατάστασης που επικράτησε στη χώρα µας. Μια βδοµάδα πριν πραγµατοποιηθούν οι εκλογές του συλλόγου µας προέκυψε το δηµοψήφισµα και σε έκτακτο ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποφασίστηκε οµόφωνα να αναβληθούν. Η πρότασή µας ήταν βέβαια να διεξαχθούν
κανονικά ώστε να εκφραστεί ο κάθε συνάδελφος για τα δρώµενα του συλλόγου µας και να επιβραβεύσει ή όχι τη νυν διοίκησή του. Η
ζωή άλλωστε από ότι φάνηκε, συνεχίστηκε και µετά το δηµοψήφισµα.
Παρά την αναβολή όµως, η διοίκηση του συλλόγου συνέχισε να επιτελεί το έργο της και στο πλαίσιο αυτό:
• κατέθεσε προσφυγή στις 4 Αυγούστου προς τη ∆ιεύθυνση ∆ασών Ανατ. Αττικής για θέµα που αφορά τα επαγγελµατικά µας δικαιώµατα,
• παρενέβη στο πλαίσιο της ∆ηµόσια ∆ιαβούλευσης του σχεδίου νόµου για την ενσωµάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας
2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όπου αποκλείονταν όλοι οι συνάδελφοι από τους ενεργειακούς ελέγχους και τα συστήµατα ενεργειακής διαχείρισης,
• προχώρησε σε δηµόσια πρόσκληση για τη στελέχωση των επιτροπών Κτηµατολογίου σε περιοχές του νοµού Αττικής,
• κατέθεσε προτάσεις στην έρευνα του Υπουργείου Οικονοµικών για τη µελέτη και αξιολόγηση των ρυθµιζόµενων επαγγελµάτων,
• συγκρότησε οµάδα εργασίας για το σχέδιο νόµου του Υπουργείου ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι για τα µητρώα Εργοληπτών - Κατασκευαστών - Μελετητών, τα δηµόσια έργα και τις µελέτες,
• έστειλε κείµενα ενηµέρωσης στους συναδέλφους για διάφορα ζητήµατα όπως το ΤΣΜΕ∆Ε, οι άδειες χρήσεις νερού κ.λπ.
Και φυσικά, συνέχισε να είναι καθηµερινά διπλά σε κάθε συνάδελφο που χρειάστηκε να επικοινωνήσει µε τον σύλλογο για οποιοδήποτε επαγγελµατικό του θέµα.
Επειδή λοιπόν η ανάγκη για ένα δυνατό σύλλογο γίνετε όλο και πιο µεγάλη όσο βυθιζόµαστε στην κρίση, κάνουµε εκ νέου κάλεσµα,
σε κάθε µεµονωµένο συνάδελφο ή παράταξη, στο πνεύµα που συγκροτήθηκε η ∆Ηµοκρατική ΣΥµπαράταξη Αγρονόµων & Τοπογράφων Μηχανικών (∆Η.ΣΥ.Α.Τ.Μ.), να βαδίσει µαζί µας, για την πραγµατική ενότητα του συλλόγου µας.
Ακόµα και µετά τις εκλογές του συλλόγου µας όποτε και αν προκηρυχθούν.
Την ίδια ακριβώς στάση ευχόµαστε να έχει ακολουθήσει όποιο κόµµα και αν εκλεγεί πρώτο στις εθνικές εκλογές της 20.09.2015. Την
ίδια στάση δεσµευόµαστε ότι θα κρατήσουµε και εµείς.
Γιατί σε περιόδους κρίσης είµαστε πιο ισχυροί όταν είµαστε όλοι µαζί.

[

™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ·Ú·¿Óˆ Î·Ï¤ÛÌ·ÙÔ˜, ÛÙÈ˜ 7 √ÎÙÒ‚ÚË Î·È ÒÚ· 18:00Ì.Ì., ı· ‰ÈÂÍ¿ÁÔ˘ÌÂ ÛÙ· ÁÚ·ÊÂ›·
ÙÔ˘ ¶™¢∞∆ª ÙËÓ ÔÏÔÌ¤ÏÂÈ¿ Ì·˜ ÁÈ· ﬁÏ· Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ÙÚ¤¯Ô˘Ó. ™Â ·˘Ù‹Ó Â›Ó·È Â˘ÚﬁÛ‰ÂÎÙÔÈ, ﬁ¯È ÌﬁÓÔ Ù· Ì¤ÏË Ì·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ﬁÛÔÈ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔÈ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ‰˘Ó·ÌÒÛÔ˘ÌÂ Ì·˙›, ÙË ÊˆÓ‹ ÙÔ˘ ¶™¢∞∆ª.

]

IOY§IO™ - AY°OY™TO™ - ™E¶TEMBPIO™ 2015 / ATM 224

33

£¤ÛÂÈ˜ ¶·Ú·Ù·ÍÂˆÓ

33-38 PARATAXEIS 224

23/9/2015 4:03 PM

™ÂÏ›‰· 2

Αγαπητοί συνάδελφοι, η ακύρωση των εκλογών του ΠΣ∆ΑΤΜ που είχαν
προγραµµατιστεί 1η Ιουλίου και παρά την επιµονή της ∆ηµοκρατικής Συµπαράταξης-ΠΑΣΚ να διεξαχθούν εν µέσω ∆ηµοψηφίσµατος και κεφαλαιακών ελέγχων στις τράπεζες, δίδει τη δυνατότητα ανασύνταξης των υγειών
δυνάµεων του συλλόγου στην προσπάθεια αναγέννησης και επανεκκίνησης που συλλόγου µας. Ευτυχώς όµως επικράτησε η φωνή της λογικής και
του κοινού συµφέροντος και όχι οι καιροσκοπισµοί. Για το σκοπό αυτό καλούµε όσους συναδέλφους συµφωνούν µε το πλαίσιο προτάσεων και θέσεων που δηµοσίευσε η κίνηση των ΕΝΩΜΕΝΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ, µε τη
στήριξη των παρατάξεων της ∆ΚΜ και της ∆ΑΠ Τοπογράφων και επιθυµούν να στηρίξουν αυτήν την προσπάθεια είτε µε τη συµµετοχή τους ως
υποψήφιοι για το ∆Σ του ΠΣ∆ΑΤΜ µε το ψηφοδέλτιο των ΕΝΩΜΕΝΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ, είτε µε συγκεκριµένες προτάσεις για τη λειτουργία του συλλόγου, να επικοινωνήσουν άµεσα µαζί µας.
Στοιχεία επικοινωνίας:
Χρήστος Γούναρης – topographer@gmail.com – τηλ.6972001548
Θοδωρής Κακαρδάκος – kakardakos@gmail.com – τηλ.6944156746
Θανάσης Ηλιοδροµίτης – ailiodro@gmail.com – τηλ.6947444799

ΑΣ ΕΝΩΘΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Σήµερα, ο Σύλλογός µας βρίσκεται ένα βήµα από τη διάλυσή του
και οδηγείται µε µαθηµατική ακρίβεια σε αφανισµό.
• Για πρώτη φορά προβλέπεται στο τέλος του 2015 ΧΡΕΟΣ €5.000, βάσει του ψηφισµένου προϋπολογισµού!
• Οι συνάδελφοι γύρισαν την πλάτη στο σύλλογο, γεγονός που αποτυπώνεται στην πολύ µικρή ανταπόκριση που υπήρξε στο κάλεσµα της ∆ιοίκησης της ΠΑΣΚ για ΓΣ στα κατά τόπους Περιφερειακά και Τοπικά Τµήµατα µε παρουσία µελών του ∆Σ του ΠΣ∆ΑΤΜ.
Σήµερα, µετά από 6 χρόνια διοίκησης της ΠΑΣΚ-∆ηµοκρατικής Συµπαράταξης, η λειτουργία του Συλλόγου χαρακτηρίζεται από παντελή ανυπαρξία:
• ∆ράσεων για την υποστήριξη των µελών του και ειδικά των ανέργων και
των υποαπασχολούµενων.
• Ενηµέρωσης των µελών του και στην επικοινωνία µεταξύ τους, λόγω
κυρίως της απαξίωσης της λειτουργίας του δικτυακού τόπου.
• ∆ράσεων στα φλέγοντα και επίκαιρα θέµατα ανάθεσης και εκτέλεσης
µελετών και έργων.
Είναι γεγονός ότι τα όσα έχουν λάβει χώρα ειδικά τα τελευταία δύο χρόνια
στον ΠΣ∆ΑΤΜ, συνέβαλλαν στη δυσµενή θέση και απαξίωσή του. Οι εµµονές σε πρακτικές και λογικές ιδιοκτησιακής αντίληψης για τον σύλλογο, πρέπει να τεθούν επιτέλους στο περιθώριο. Οι µονίµως επικαλούµενοι την πλειοψηφία εντός του συλλόγου, άργησαν να καταλάβουν
ότι πλέον αποτελούν τη µειοψηφία στην κοινωνία, και επιχειρούν να διασώσουν τη συνδικαλιστική τους υπόσταση από το τελευταίο οχυρό που
τους απέµεινε, κληροδοτώντας τον ΠΣ∆ΑΤΜ στον επόµενο εκλεκτό τους.
Επιχειρούν µε αυτό τον τρόπο να συνεχίσουν να εξυπηρετούν πολιτικές ή/και επαγγελµατικές σκοπιµότητες των υποστηρικτών
τους και µόνο αυτών.
Το ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟ∆ΕΛΤΙΟ, το οποίο πρώτη η παράταξή µας το ζήτησε
πριν από αρκετά χρόνια στο σύλλογο και θα συνεχίσει να µάχεται για αυτό, δεν αρκεί απλά να το επικαλούµαστε, αλλά να το υποστηρίζουµε µε τις
πράξεις µας και τις συµπεριφορές µας.
Καλούµαστε όλοι τώρα να δώσουµε τέλος σε αυτή τη διαχείριση των τελευταίων ετών, και να αποκαταστήσουµε το κύρος και την σοβαρότητα
της υπόστασης ενός επιστηµονικού συλλόγου Μηχανικών, οι οποίοι όπως
έχουν αποδείξει πάντα βρίσκονται µπροστά και πριν από τις εξελίξεις.
Στη συνέχεια αναφέρουµε ενδεικτικά κάποιες από τις προτάσεις µας για τη
λειτουργία του συλλόγου µας.
• Αποκατάσταση αµφίδροµης επικοινωνίας µε τις περιφερειακές δοµές
του ΠΣ∆ΑΤΜ.
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• Ενεργοποίηση των επιστηµονικών επιτροπών του ΠΣ∆ΑΤΜ.
• ∆ηµιουργία ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, µε σκοπό την καταγραφή
προσφερόµενων θέσεων, την άµεση ενηµέρωση όλων των συναδέλφων
ΑΤΜ για αυτές, τηρώντας τη διαφάνεια στην απρόσκοπτη και συνεχή
ενηµέρωση όλων ανεξαιρέτως, για όλες τις δυνατότητες και ευκαιρίες
απασχόλησης και δραστηριότητας που δηµιουργούνται.
• Το ΠΑΡΑΤΗΡΗΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ θα αποτελέσει ταυτόχρονα τη βασική δοµή στη διεκδίκηση των θεµάτων που αφορούν τις ασφαλιστικές εισφορές. Άµεσοι στόχοι διεκδίκησης του ΠΣ∆ΑΤΜ για το ασφαλιστικό:
1. Μείωση ασφαλιστικών εισφορών κατά 30% τουλάχιστον για
όλους.
2. Αποδέσµευση ρύθµισης από πληρωµή τρεχουσών για διάστηµα 2 ως
3 ετών.
3. Πάγωµα απαιτήσεων οφειλών στο ΤΣΜΕ∆Ε επίσης για διάστηµα 2 ως
3 ετών.
4. Απαλλαγή ανέργων για όσο διάστηµα ευρίσκονται σε ανεργία - πλήρης ιατροφαρµακευτική κάλυψη ανεξάρτητα της
πληρωµής των εισφορών.
• ∆ηµιουργία ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΕΡΓΩΝ για την υποστήριξη των συναδέλφων που δραστηριοποιούνται στον τοµέα κατασκευής και επίβλεψης έργων.
• ∆ιαρκής επιµόρφωση των µελών του συλλόγου σε αντικείµενα άµεσου επαγγελµατικού ενδιαφέροντος, µε τη διοργάνωση σεµιναρίων και
επιστηµονικών ηµερίδων σε τακτά χρονικά διαστήµατα. Η διάχυση της
επιστηµονικής γνώσης και των σύγχρονων επαγγελµατικών µεθοδολογιών και τεχνικών πρέπει να είναι συνεχής, ώστε οι συνάδελφοι ΑΤΜ να
ενθαρρύνονται ειδικά αυτή την περίοδο που βρίσκονται εκτός αγοράς
εργασίας, να ενηµερώνονται για τις εξελίξεις, αλλά και να βρουν την
υποστήριξη που επιβάλλεται ο ΠΣ∆ΑΤΜ να παρέχει σε όλους.
• Ανασχεδιασµός και αναβάθµιση της ιστοσελίδας του ΠΣ∆ΑΤΜ, µε
σκοπό τη δηµιουργία κόµβου αµφίδροµης επικοινωνίας και ενηµέρωσης
όλων των µελών του ΠΣ∆ΑΤΜ, για όλα τα ζητήµατα (επιστηµονικά,
επαγγελµατικά, κοινωνικά, διαβουλεύσεις κλπ).
• Άµεση προώθηση του ζητήµατος Τροποποίησης του Καταστατικού
του ΠΣ∆ΑΤΜ, µε βασικές αλλαγές, οι οποίες θα συµβάλλουν στην ουσιαστική και αποτελεσµατική λειτουργία του ΠΣ∆ΑΤΜ. Οι προτάσεις αυτές έχουν ήδη κατατεθεί στο σχετικό κείµενο πρότασης τροποποίησης
του Καταστατικού από τον περασµένο Ιανουάριο και έχουν δηµοσιευτεί
στο ενηµερωτικό δελτίο του ΠΣ∆ΑΤΜ.
• Άµεση µετεγκατάσταση της έδρας του ΠΣ∆ΑΤΜ σε χώρο ιδιοκτησίας του ΤΕΕ, µε σκοπό τον περιορισµό των λειτουργικών εξόδων.
• Άµεση απαίτηση της οικονοµικής ενίσχυσης που δικαιούται ο ΠΣ∆ΑΤΜ
από τη διοίκηση του ΤΕΕ.
• Συνεργασία µε το ΤΕΕ για τη νοµική υποστήριξη των µελών του σε
εργασιακά ζητήµατα.
• Μέριµνα για την έκδοση των Π.∆. των τελευταίων νοµοθετηµάτων, που
αφορούν τα επαγγελµατικά δικαιώµατα και απαίτηση τήρησης από την
πολιτεία των κατοχυρωµένων επαγγελµατικών δικαιωµάτων µας.
• Προώθηση του σχεδίου, που ήδη έχει κατατεθεί στο ΤΕΕ για την αναθεώρηση του καθεστώτος διενέργειας πραγµατογνωµοσυνών.
• Σύνταξη κώδικα επαγγελµατικής δεοντολογίας ΑΤΜ και υπογραφή από
τα µέλη του ΠΣ∆ΑΤΜ.
• ∆ιεκδίκηση υποχρεωτικής καταβολής αµοιβών µέσω του συστήµατος
αµοιβών ΤΕΕ σε κάθε δικαιοπραξία, καθώς και υποχρεωτική επισύναψη
στο αντίστοιχο τοπογραφικό διάγραµµα.
• Συνδροµή του Συλλόγου στον έλεγχο από τις αρµόδιες υπηρεσίες της
τήρησης των επαγγελµατικών δικαιωµάτων, καθώς και αξιοπρεπών
αµοιβών των συναδέλφων.
• Αναθεώρηση του νοµοθετικού πλαισίου διενέργειας των διαγωνισµών
µε σκοπό την απλοποίηση των διαδικασιών, τη µείωση της γραφειοκρατίας, τη συντόµευση της διαδικασίας ανάθεσης.
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Συναδέλφισσα -Συνάδελφε
Άνεργοι, αυταπασχολούµενοι, µισθωτοί του ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα, συνταξιούχοι.
Την επόµενη µέρα των εκλογών, ανεξάρτητα από το ποια κυβέρνηση θα αναδειχτεί, το κυβερνητικό πρόγραµµα είναι δεδοµένο
και ψηφισµένο στην προηγούµενη Βουλή ήδη από τα µέσα Αυγούστου. Μπροστά µας έχουµε ένα νέο µνηµόνιο-οδοστρωτήρα που
έρχεται να ολοκληρώσει τη «δουλειά» των δύο προηγούµενων. Τα κόµµατα πολιτικοί υπηρέτες της άρχουσας τάξης ΣΥΡΙΖΑ - Ν∆ ΠΑΣΟΚ - ΠΟΤΑΜΙ - ΑΝΕΛ ψήφισαν το τρίτο και πιο σκληρό µνηµόνιο που προβλέπει: την απελευθέρωση των οµαδικών απολύσεων, την κατάργηση των αποζηµιώσεων, την απαγόρευση της συνδικαλιστικής δράσης, τη νέα δραµατική µείωση των µισθών
και δουλειά λάστιχο χωρίς Συλλογικές Συµβάσεις, την οριστική κατάργηση του κοινωνικού χαρακτήρα της ασφάλισης, την αύξηση
των ορίων στα 67 χρόνια, τη µείωση των συντάξεων άµεσα από 7% έως 25%, την κατάργηση της κρατικής χρηµατοδότησης και
προοπτικά συντάξεις στα 360 ευρώ για τη µεγάλη πλειοψηφία, το ξεπούληµα των δηµόσιων υποδοµών και του δηµόσιου πλούτου
που σηµαίνει απολύσεις και ξεζούµισµα του λαού µε αύξηση των τιµών, τη µονιµοποίηση και επέκταση της φοροληστείας, την παραπέρα ιδιωτικοποίηση σε παιδεία, υγεία. Να µην µείνει τίποτα όρθιο από όσα δικαιώµατα είχαµε κρατήσει µε αγώνα και µέσα στην κρίση.
Σήµερα φανερώνονται πιο καθαρά, δύο επιλογές. Η πρώτη είναι πολυφορεµένη και µε πολλά διαφορετικά κουστούµια που φέρνουν το ίδιο πικρό αποτέλεσµα για τη ζωή µας. Υποσχέσεις για βελτίωση της ζωής µας µέσα στη λυκοσυµµαχία της ΕΕ και του καπιταλιστικού δρόµου ανάπτυξης, της δικτατορίας του κεφαλαίου, µε βαριές λαϊκές θυσίες που µοναδικό κερδισµένο έχουν µια
χούφτα επιχειρηµατικούς οµίλους που τις καρπώνονται.
Η άλλη επιλογή είναι ο δρόµος της αποφασιστικής σύγκρουσης µε τους οµίλους και τα συµφέροντά τους για να µη
ζήσουµε σαν σύγχρονοι σκλάβοι! Η ίδια η ζωή, η πλούσια πείρα, κυρίως των τελευταίων ετών αποδεικνύει περίτρανα ότι
στο πλαίσιο της Ε.Ε., της εξουσίας των µονοπωλίων, δε µπορεί να υπάρξει φιλολαϊκή λύση. Καταρρίπτονται οι µύθοι ότι η Ε.Ε. είναι δήθεν “ένωση της αλληλεγγύης και απάνεµο λιµάνι για τους λαούς” όπως ισχυριζόταν η άρχουσα τάξη και τα πολύχρωµα πολιτικά στηρίγµατά της.
Ο αγώνας µας, για να έχει αποτελέσµατα, πρέπει να δοθεί µέσα και απ’ τα ταξικά σωµατεία που µας συσπειρώνουν σε κάθε κλάδο, το Σωµατείο Μισθωτών Τεχνικών, στα υπόλοιπα ταξικά σωµατεία που συσπειρώνουν Μηχανικούς, την επιτροπή αγώνα αυτοαπασχολούµενων µηχανικών, σε συντονισµό µε τον ταξικό πόλο του εργατικού κινήµατος, το ΠΑΜΕ και την ΠΑΣΕΒΕ.
Σήµερα είναι επιτακτική ανάγκη να ατσαλώσουµε τις προσπάθειές µας για να αλλάξουµε παντού, σε κάθε µετερίζι, το συσχετισµό
δύναµης σε θετική κατεύθυνση. Να δώσουµε µάχη για να συγκεντρώσουµε νέες δυνάµεις στα ταξικά σωµατεία, να
ισχυροποιήσουµε τις ταξικές δυνάµεις στα ∆.Σ. των συλλόγων. Με αφετηρία την οργάνωση της πάλης ενάντια στην νέα
αντιλαϊκή θύελλα που φέρνει το 3ο Μνηµόνιο, την ανάκτηση των απωλειών της κρίσης, συγκεντρώνουµε δυνάµεις
για την αποφασιστική σύγκρουση µε τον πραγµατικό αντίπαλο, την άρχουσα τάξη, τους οµίλους και την ΕΕ, την
εξουσία τους. Με προσανατολισµό του αγώνα µας τη λαϊκή εξουσία που θα κοινωνικοποιήσει τα µονοπώλια, θα αποδεσµεύσει
τη χώρα από την Ε.Ε. και το ΝΑΤΟ, θα διαγράψει µονοµερώς το χρέος.
Μόνο ο ριζικά διαφορετικός δρόµος ανάπτυξης µε κοινωνικοποίηση όλων των συγκεντρωµένων µέσων παραγωγής, π.χ. στις κατασκευές, την ενέργεια, τον τουρισµό κ.ο.κ., η λειτουργία και ανάπτυξή τους µε επιστηµονικό κεντρικό σχεδιασµό και εργατικό έλεγχο, µπορεί να αναπτύξει τις ανεξάντλητες παραγωγικές δυνάµεις της ελληνικής κοινωνίας, να επιτρέψει στους εργαζόµενους, µαζί και στους εργαζόµενους αγρονόµους-τοπογράφους µηχανικούς, να ζήσουν και να δηµιουργήσουν µε αξιοπρέπεια.
Αυτός είναι ο µονόδροµος για την κάλυψη των αναγκών µας.
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Στις κρίσιµες ιστορικές στιγµές που περνάει η χώρα σαν συνέπεια του παγκόσµιου καπιταλιστικού κραχ του 2007 - 2008, της κρίσης
της ευρωζώνης και των δοµών του σαθρού πολιτικού οικονοµικού µεταπολιτευτικού οικοδοµήµατος του εγχώριου δικοµµατισµού,
αποτελεί πολυτέλεια για τον κλάδο και τους συναδέλφους να ασχολούνται µε τις µικροπολιτικές / µικροπαραταξιακές σκοπιµότητες
της απερχόµενης διοίκησης του ΠΣ∆ΑΤΜ. Μικροί και αδιάφοροι κοροϊδεύουν τους εαυτούς τους και περιγελούν τον κλάδο, µε καµώµατα και συµπεριφορές που προσφέρουν στο τίποτα.
Κατάφεραν όµως κάτι. Να βάλουν στο γύψο τον σύλλογο για έναν ολόκληρο χρόνο, να διαλύσουν τη δηµοκρατική λειτουργία του
και να εγκλωβίσουν την έκφραση των αγρονόµων τοπογράφων µηχανικών.
Εκλογές στα µέσα του Νοέµβρη είναι η νέα πρόταση του απερχόµενου προέδρου. Ήδη, µέσα στο 2015, όπου παράνοµα παρατείνει
τη θητεία του και µέχρι τον Νοέµβρη, θα έχουν γίνει δύο φορές βουλευτικές εκλογές και ένα δηµοψήφισµα. Μόνο στον ΠΣ∆ΑΤΜ κατάφεραν να µην αλλάξει τίποτε. Η χειραγώγηση ενός συλλόγου θα πρέπει να αποτελέσει κύριο σηµείο στο βιογραφικό τόσο του προέδρου, όσο και του “υπερκοµµατικού” προκατόχου του, ο οποίος µάλιστα απ’ την µια καλεί τους τοπογράφους σε υπερκοµµατική συστράτευση και από την άλλη αναλαµβάνει γραµµατέας του ΠΑΣΟΚ!
ΑΣ ΕΡΘΟΥΜΕ ΟΜΩΣ ΣΤΗΝ ΟΥΣΙΑ
Η µεγάλη κρίση δεν έχει τελειώσει. Ζούµε µια µεγάλη µετάβαση από το παλιό στο καινούργιο. Το µετά δεν έχει ακόµα µορφοποιηθεί
και η δική µας συµβολή είναι η ανάπτυξη των αγώνων και της συλλογικής δράσης.
Η ΕΝΟΤΗΤΑ πρότεινε στην εκλογική της διακήρυξη, τις απαραίτητες διεκδικήσεις που αποτελούν τη δέσµευση και τον οδηγό στους
αγώνες µας.
Ο ΠΣ∆ΑΤΜ οφείλει να πρωταγωνιστήσει στην υπεράσπιση των δυνάµεων της εργασίας και των δικαιωµάτων τους.
∆ΙΕΚ∆ΙΚΟΥΜΕ: Οι ΑΤΜ στο ∆ηµόσιο και Ιδιωτικό τοµέα να διασφαλίσουν δουλειά µε αξιοπρέπεια, συλλογικές συµβάσεις εργασίας,
ασφαλιστική κάλυψη και ιατροφαρµακευτική περίθαλψη για όλους, απρόσκοπτη είσοδο στο επάγγελµα, ρόλο και χώρο στην παραγωγική ανασυγκρότηση, αξιοποίηση των δεξιοτήτων και της επιστηµονικής τους κατάρτισης.
∆ΙΕΚ∆ΙΚΟΥΜΕ: Το πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων να ξαναβρεί το βηµατισµό του συµβάλλοντας στο ξεπέρασµα της κρίσης και
την ανάπτυξη. Να ξεπεράσει τη στρέβλωση του προσανατολισµού σε φαραωνικά έργα που εξυπηρετούν σχεδιασµούς και συµφέροντα άσχετα µε τις κοινωνικές ανάγκες. Να προτάξει τις Υποδοµές που αφορούν την καθηµερινότητα και τις βασικές ανάγκες του κόσµου της εργασίας αλλά και τον σχεδιασµό για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας.
∆ΙΕΚ∆ΙΚΟΥΜΕ: Την ολοκλήρωση του Κτηµατολογίου. Το πολύπαθο έργο που κατάντησε της Άρτας το Γεφύρι µε κύρια ευθύνη του
µεταπολιτευτικού δικοµµατισµού , για να λειτουργήσει σαν εργαλείο άσκησης πολιτικής γης για την παραγωγική ανασυγκρότηση, τη
διασφάλιση της δηµόσιας περιουσίας και του περιβάλλοντος, τον σχεδιασµό και την ανάπτυξη πρέπει επιτέλους να ολοκληρωθεί. Η
νέα Κυβέρνηση, έχει αποκλειστική ευθύνη και δεδοµένη υποχρέωση να ολοκληρώσει το έργο, απαλλάσσοντάς το από τα βαρίδια της
διαχείρισής του από τον δικοµµατισµό και τα επιχειρηµατικά συµφέροντα.
∆ΙΕΚ∆ΙΚΟΥΜΕ: Ο ΠΣ∆ΑΤΜ να δυναµώσει την πανελλαδική του συγκρότηση, να αλλάξει σελίδα, να κερδίσει το στοίχηµα της συµµετοχής, της αγωνιστικής διεκδίκησης των αιτηµάτων και της προστασίας των µελών του, της ουσιαστικής συµβολής στην παραγωγική
ανασυγκρότηση της χώρας. Να απεξαρτηθεί από δήθεν απολίτικες, ουσιαστικά νεοφιλελεύθερες λογικές, αλλά και από εξωσυλλογικά
επιχειρηµατικά κέντρα που τον χειραγωγούν. Να επανέλθει η δηµοκρατική λειτουργία και ο σεβασµός των συλλογικών διαδικασιών, η
ανανέωση και η συµµετοχή όλων των ΑΤΜ στους αυριανούς αγώνες.
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ÙÔ˘ Û˘ÏÏﬁÁÔ˘ Î·È ÃÚ‹ÛÙÔ §¿Ï· Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢™ ÙÔ˘ ¶™¢∞∆ª ÂÎÏÂÁÌ¤ÓÔ˘
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σηµερινή κατάσταση στον χώρο των ΑΤΜ, η οποία καθορίζει και
τις απαραίτητες δράσεις και ενέργειες που πρέπει να υλοποιηθούν
έχει ως εξής. Η επικράτηση µιας µικρής οµάδας εταιρειών, µε
χαρακτηριστικά συγκέντρωσης των µελετών και των αναθέσεων,
οι οποίες παρά τις επιµέρους αντιθέσεις και συγκρούσεις, καθορίζουν τους όρους, καθώς και τις συνθήκες απασχόλησης, αµοιβών, εργασιακών δικαιωµάτων κτλ. Οι υπόλοιποι νεότεροι και
παλαιότεροι συνάδελφοι, αυτοαπασχολούµενοι και µισθωτοί,
βρίσκονται σε σχέσεις εξάρτησης, οικονοµικής εκµετάλλευσης,
ανασφάλειας, χωρίς δικαιώµατα, χωρίς κανόνες και συνθλίβονται επαγγελµατικά, επιστηµονικά και οικονοµικά. Μια τρίτη
οµάδα βρίσκεται στις παρυφές ή εκτός του επαγγέλµατος, µένουν άνεργοι για µεγάλα διαστήµατα, ετεροαπασχολούνται ή
αποχωρούν από το επάγγελµα. Για να µπορέσουµε να επηρεάσουµε
και να ανατρέψουµε αυτή τη ζοφερή πραγµατικότητα και να βελτιώσουµε τη θέση των µισθωτών και αυτοαπασχολούµενων συναδέλφων, εκτός
από τη γενικότερη ενασχόληση µε τα κεντρικά ζητήµατα της πολιτικής,
πρέπει να επικεντρώσουµε στα παρακάτω ζητήµατα, που απασχολούν τη
µεγάλη πλειοψηφία των συναδέλφων ΑΤΜ.

Η

➘ µόνιµη και σταθερή δουλειά, ενάντια στην ανεργία, την υποβάθµιση και την απαξίωση. Συλλογικές συµβάσεις για τους εργαζοµένους µε σχέση εξηρτηµένης εργασίας, µε αξιοπρεπείς
αµοιβές
Πρέπει άµεσα τα κυβερνητικά όργανα να προχωρήσουν σε όλα τα απαραίτητα µέτρα (αλλαγή νοµοθεσίας, υπουργικές αποφάσεις, ενεργοποίηση Οργανισµού Μεσολάβησης και ∆ιαιτησίας κτλ) για να υπογραφεί η
νέα Κλαδική Σύµβαση εργασίας των µηχανικών. Μετά από πολλά
χρόνια λιτότητας η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο για τους συναδέλφους στον ιδιωτικό τοµέα. Η ανεργία, η υποαπασχόληση, η υποβάθµιση, οι απαράδεκτα χαµηλές αµοιβές κυριαρχούν. Η κατάργηση των
συλλογικών συµβάσεων έχει δηµιουργήσει απαράδεκτες συνθήκες σε
γραφεία και εργοτάξια. Το καθεστώς του ∆ελτίου παροχής υπηρεσιών,
στερεί κάθε εργασιακό και ασφαλιστικό δικαίωµα. Στον τοµέα της ανεργίας η λύση δεν µπορεί να είναι η αδράνεια η αναβλητικότητα, η αδιαφορία. Ούτε η κοινωφελής εργασία, η επιδότηση των εργοδοτών, η ετεροαπασχόληση κτλ. Το πρόγραµµα ∆ηµόσιων Επενδύσεων, η κάλυψη των
τεράστιων κενών σε εξειδικευµένο προσωπικό στις τεχνικές υπηρεσίας
του δηµόσιου τοµέα, ο προγραµµατισµός, η χρηµατοδότηση και η συνέχιση των έργων υποδοµής, µπορούν να δώσουν µια διέξοδο και στη
συνέχεια, µε την αποµάκρυνση από την ύφεση και µε την επανεκκίνηση της οικονοµίας, είναι δυνατόν να υπάρξει η ελπίδα και
η προοπτική για βελτίωση των δυνατοτήτων απασχόλησης και
εργασίας των µηχανικών.
➘ οι διεκδικήσεις και τα δικαιώµατα στο ασφαλιστικό, πρώτη
προτεραιότητα
Στο ασφαλιστικό η κατάσταση χαρακτηρίζεται από την συνέχιση της ίδιας
εξοντωτικής πολιτικής. Σήµερα, το 68% των µηχανικών αδυνατεί να πληρώσει τις ασφαλιστικές του εισφορές, παραµένει ανασφάλιστο, χωρίς
υγειονοµική περίθαλψη, σωρεύοντας υπέρογκες οφειλές. Τα χρέη των
ανέργων και υποαπα-σχολούµενων συνεχίζουν, όχι απλά να είναι απαιτητά από το κράτος, αλλά και να τοκίζονται διαρκώς. Με το Ν. 3986/2011
οι ασφαλισµένοι του ΤΣΜΕ∆Ε υποχρεώνονται να αλλάζουν ασφαλιστική

κατηγορία ανά τρία χρόνια, µε αύξηση εισφορών σε κάθε νέα κατηγορία
τουλάχιστον 20%, µέχρι να φθάσουν τη 14η (µε εισφορές τότε
13.684,20 ευρώ το χρόνο!). Πρέπει να καταργηθεί άµεσα και αναδροµικά η παραπάνω διάταξη από το Υπουργείο Κοινωνικής
Ασφάλισης. Στην άµεση προτεραιότητα είναι και η κατάργηση των
αντιασφαλιστικών διατάξεων και νόµων, η άµεση ακύρωση των υπόλοιπων υπέρογκων αυξήσεων εισφορών στο ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕ∆Ε, η αναγνώριση
των ανέργων, η µη χρέωση µε εισφορές όσων δεν έχουν εισόδηµα, η κατάργηση των τοκογλυφικών επιβαρύνσεων στις οφειλές. Καθώς και η
αποτροπή της χρήσης των αποθεµατικών των ταµείων για αλλότριους
σκοπούς και η άµεση αποδέσµευση του ΤΣΜΕ∆Ε από την τράπεζα Αττικής µε τη διασφάλιση των ήδη καταβληθέντων κεφαλαίων από τα αποθεµατικά των εισφορών των µηχανικών.
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➘ η εξωπραγµατική και εξοντωτική φορολόγηση πρέπει να σταµατήσει
Οι ελεύθεροι επαγγελµατίες φορολογούνται από το πρώτο ευρώ, χωρίς
το αφορολόγητο των µισθωτών και καταβάλλουν και τέλος επιτηδεύµατος. Αυτό ανεξάρτητα από το καθαρό εισόδηµα που µπορεί να είναι µηδενικό ή πολύ χαµηλό. Το Υπουργείο Οικονοµικών πρέπει να επαναφέρει το αφορολόγητο και να καταργήσει άµεσα το τέλος επιτηδεύµατος. Με τις φορολογικές ρυθµίσεις που ισχύουν οι συνάδελφοι
µηχανικοί, εκτός όλων των άλλων προβληµάτων, έχουν βρεθεί να πληρώνουν και επιπλέον υπέρογκα ποσά κάθε χρόνο.
➘ για τη σύνταξη ενός Εθνικού Κτηµατολογίου µε συµµετοχή
των ΑΤΜ, µε ποιότητα, αρτιότητα, διαφάνεια και τήρηση της
ασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας
Οι στόχοι και η δραστηριότητά του συλλόγου, όσον αφορά το
Εθνικό Κτηµατολόγιο, δεν µπορεί να εξαντλούνται στην ανάθεση
µελετών και στην ανακήρυξη αναδόχων εταιρικών σχηµάτων. Η
σύνταξη του Εθνικού Κτηµατολογίου για τους ΑΤΜ, πρέπει να
εξασφαλίζει και την αξιοποίηση όλου του δυναµικού του κλάδου,
µε τη µέγιστη διασπορά των µελετών ανά σχήµα. Η απαίτηση
υπέρµετρης ειδικής τεχνικής ικανότητας, αποτελεί ξεκάθαρη καταστρατήγηση των κανόνων του υγιούς ανταγωνισµού, αφού αφαιρεί έντεχνα τη
δυνατότητα από πολλούς συναδέλφους να συµµετέχουν στο διαγωνισµό.
Η εφαρµογή, τήρηση και διασφάλιση της ασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας σε όλες τις φάσεις και σε όλα τα επίπεδα σύνταξης του Εθνικού
Κτηµατολογίου, για όλους τους εργαζόµενους και ιδιαίτερα τους ΑΤΜ,
αποτελεί αυτονόητη και αναγκαία προϋπόθεση και απαιτεί συνεχή έλεγχο
και µέτρα αντιµετώπισης των προβληµάτων. Όλοι πρέπει να εργάζονται
µε συµβάσεις, µε νόµιµες και αξιοπρεπείς αµοιβές, µε τακτικές καταβολές
των µισθών, µε όλα τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώµατα σε ισχύ
και µε πλήρη κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών.
➘ για τα επαγγελµατικά δικαιώµατα, τα µητρώα µελετητών και
εργοληπτών, τα κατώτερα όρια, το νοµοθετικό πλαίσιο παραγωγής µελετών και δηµοσίων έργων
Υπάρχει µια συνεχής προσπάθεια µε νόµους, διατάξεις και ενέργειες για
τη διάλυση των επαγγελµατικών δικαιωµάτων των µηχανικών, την υποβάθµιση των διπλωµάτων των πολυτεχνείων της χώρας, την απαξίωση
των διπλωµατούχων µηχανικών, µε στόχο την ελαχιστοποίηση του κόστους εργασίας, την υποβάθµιση της ποιότητας και του ελέγχου των έργων, των µελετών και των παρεµβάσεων στο περιβάλλον. Πρέπει να
αντιστραφεί αυτή η πορεία. Να υπάρξει σαφής διάκριση και αναβάθµιση του ρόλου των διπλωµατούχων µηχανικών στη βάση
του επιπέδου, του περιεχοµένου και των ετών σπουδών τους. Η
διατήρηση της ύπαρξης, της αναβάθµισης και της απρόσκοπτης πρόσβασης των µητρώων µελετητών και εργοληπτών δηµοσίων έργων, ώστε η
ύπαρξή τους να εξασφαλίζει ποιοτικές και άρτιες µελέτες και έργα, προς
όφελος του δηµοσίου και της κοινωνίας και την καλύτερη επιστηµονική,
επαγγελµατική και εργασιακή προοπτική για τους µηχανικούς.
∆ιεύθυνση επικοινωνίας: synergasia@tee.gr
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√Ãπ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜
στα παλιά και νέα µνηµόνια

σε ευρώ και ΕΕ
στον καπιταλιστικό µονόδροµο

για
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

την ανατροπή της πολιτικής της τρόικα
απαγόρευση των απολύσεων στον ιδιωτικό και δηµόσιο τοµέα
µόνιµη και σταθερή δουλειά για όλους µε συλλογικές συµβάσεις και δικαιώµατα
για ∆ηµόσιες Τεχνικές Υπηρεσίες και έργα µε όφελος για την κοινωνία
να ακυρωθούν τα Σ∆ΙΤ, οι χαριστικές συµβάσεις παραχώρησης σε τράπεζες και επενδυτές
να ακυρωθούν η εκποίηση της δηµόσιας περιουσίας και οι ιδιωτικοποιήσεις δηµοσίων αγαθών (ενέργεια, νερό, συγκοινωνίες)
δηµόσια και δωρεάν παιδεία, υγεία, ενηµέρωση, συγκοινωνίες
εθνικοποίηση του τραπεζικού συστήµατος και στρατηγικών επιχειρήσεων χωρίς αποζηµίωση, µε εργατικό και λαϊκό έλεγχο
να ακυρωθεί η φορολογική ληστεία, να ακυρωθούν όλοι οι µνηµονιακοί νόµοι και συµβάσεις
διαγραφή του χρέους, να µην πληρώσει ο λαός το χρέος και την κρίση
ρήξη µε ΕΕ και ΟΝΕ
τη συντριβή του ναζιστικού φαινοµένου
αντίσταση στον κρατικό αυταρχισµό, στην ποινικοποίηση των κοινωνικών αντιστάσεων

14 Σεπτέµβρη 2015.
Έξι µήνες «διαπραγµάτευσης» και η µεγάλη µάχη του δηµοψηφίσµατος µας έδειξαν ότι ΕΥΡΩΖΩΝΗ ΚΑΙ ΕΕ ΣΗΜΑΙΝΟΥΝ ΜΝΗΜΟΝΙΑ.
Έξι ηµέρες πριν τις εκλογές και όλοι γνωρίζουµε την πολιτική της νέας κυβέρνησης. Όλα τα µνηµονιακά κόµµατα (ΣΥΡΙΖΑ, Ν∆, ΠΑΣΟΚ, ΠΟΤΑΜΙ) έχουν επιλέξει το δρόµο της βαρβαρότητας των µνηµονίων, της ανεργίας, της διαρκούς επιτροπείας. Το δρόµο της ΕΕ, των επιχειρηµατικών οµίλων, των τραπεζιτών και όλου του σάπιου πολιτικού συστήµατος, που εκβίαζε για το ΝΑΙ. Οι καταγγελίες του Α. Τσίπρα για τον «παλιό πολιτικό κόσµο» και οι υποσχέσεις ότι θα αµβλύνει τις πιο αντιλαϊκές πλευρές του µνηµονίου δεν πείθουν κανέναν. Ιδιαίτερα στους µηχανικούς όπου ένα µεγάλο µέρος της προεκλογικής εκστρατείας στηρίχθηκε στον υπουργό Χρήστο Σπίρτζη. Τον άνθρωπο που κατάργησε τις
ελάχιστες αµοιβές (συλλογικές συµβάσεις των µηχανικών), λοιδόρησε και χτύπησε τον δηµόσιο έλεγχο δηµόσιων και ιδιωτικών έργων
µέσω της ιδιωτικής πολεοδοµίας, πρωτοστάτησε στο σπάσιµο των επαγγελµατικών δικαιωµάτων µας, συναίνεσε στις τροµακτικές
αυξήσεις των εισφορών µας, επέτρεψε το κούρεµα των αποθεµατικών του ΤΣΜΕ∆Ε, χωρίς να χρεωθεί την πολιτική ευθύνη,
υπερασπίστηκε την ανακεφαλαιοποίηση της τράπεζας Αττικής µε τα αποθεµατικά του µόχθου των µηχανικών, φόρεσε το ζουρλοµανδύα του ΚΕΝΑΚ για να χαρούν οι αλουµινάδες!
Ο άνθρωπος που δούλεψε για τους µεγαλοκατασκευαστές και τις εταιρείες όσο κανένας προκάτοχός του σε θεσµικό επίπεδο. Ο υπουργός που
δεν κατήργησε κανένα διόδιο.
Σήµερα όλοι γνωρίζουµε ότι δεν αρκεί µια «αριστερή κυβέρνηση» για να αλλάξουν τα πράγµατα. Αυτό που πρέπει σήµερα να απαντήσουµε είναι µέσα από ποιόν δρόµο µπορούµε να ξηλώσουµε παλιά και νέα µνηµόνια. Πώς θα δυναµώσουµε την αντίσταση σε όποια κυβέρνηση προκύψει από τις κάλπες, και επιχειρήσει να τα εφαρµόσει.
Σήµερα πρέπει να συνταχθούµε µε τις δυνάµεις του αγώνα, του κινήµατος και της µάχης. Για µια δυνατή εργατική και λαϊκή αντιπολίτευση.
Που παλεύει για την ανατροπή αυτού του βάρβαρου και σάπιου εκµεταλλευτικού συστήµατος της φτώχιας, της ανεργίας, του ολοκληρωτισµού και του πολέµου.
Που παλεύει για ένα πλατύ µέτωπο ανατροπής, όλων των δυνάµεων που µάχονται για τα εργατικά και λαϊκά δικαιώµατα, σε σύγκρουση µε το
µεγάλο κεφάλαιο και την ΕΕ, µε δηµοκρατική συγκρότηση από τα κάτω.
Που θα φτάσει τη µάχη µε τους εκµεταλλευτές και τους δυνάστες µας µέχρι το τέλος!
Σαν Συσπείρωση Αριστερών Τοπογράφων δεν µπορούµε να µην σχολιάσουµε δύο γεγονότα που µας αφορούν ως µηχανικούς.
Η απόφαση του Ευρωδικαστηρίου (10.9.2015), µε την οποία ουσιαστικά ακυρώνεται το ισχύον Προεδρικό ∆ιάταγµα Προστασίας του Υµηττού
(ΦΕΚ 187 ∆’/2011), αποτελεί την κατάληξη της οργανωµένης επίθεσης από εκατοντάδες καταπατητές και δήθεν ιδιοκτήτες του δασικού χώρου
του Υµηττού, στους οποίους, µε την επέκταση της Α’ Ζώνης απόλυτης προστασίας του βουνού, τους αφαιρέθηκε η δυνατότητα οικονοµικής
“αξιοποίησης” και εµπορευµατοποίησης του Υµηττού.
Παράλληλα, υποστηρίζοντας τα συµφέροντα των καταπατητών και των δήθεν ιδιοκτητών, είχαν προσφύγει στο ΣτΕ οι ∆ήµοι Κορωπίου, Παιανίας- Γλυκών Νερών, Χολαργού-Παπάγου, Ηλιούπολης, Γλυφάδας και Βάρης-Βούλας-Βουλιαγµένης. Το ΣτΕ, ύστερα από τέσσερα προδικαστικά
ερωτήµατα, παρέπεµψε τελικά το ζήτηµα στο Ευρωδικαστήριο, αν και είχε γνωµοδοτήσει προηγουµένως περί της νοµιµότητας του Π.∆!!
Ακόµη, η προσπάθεια κατάργησης του ισχύοντος Π.∆. για τον Υµηττό, αποτελεί κόλαφο και ντροπή για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και ειδικότερα για τον “Σύνδεσµο Προστασίας και Ανάπτυξης Υµηττού” (ΣΠΑΥ) στον οποίο σήµερα προΐσταται ο ∆ήµαρχος Ηλιούπολης.
Να µη τους επιτρέψουµε να ολοκληρώσουν τα σχέδιά τους!
Η θέση που εκφράστηκε επίσηµα από το ΚΚΕ για τη συνέχιση της εξόρυξης στις Σκουριές. Σύντροφοι η θέση του «να µην χαθούν οι θέσεις
εργασίας» δεν έχει καµία σχέση µε τις αρχές και τις αξίες της αριστεράς. Στο πολυτεχνείο διδαχθήκαµε ένα µάθηµα που λεγόταν «Επιπτώσεις
στο περιβάλλον από έργα και προγράµµατα». Ξαναδιαβάστε το κριτικά και αναθεωρείστε. ∆εν είναι δυνατόν να υποστηρίζετε την καταστροφή
µιας ολόκληρης περιοχής, τη ζωή χιλιάδων ανθρώπων για να µην χαθούν θέσεις εργασίας.
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