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Το τεύχος που κρατάτε στα χέρια σας είναι το

πρώτο για τη νέα «σεζόν», το πρώτο μετά τις καλοκαιρινές διακοπές.

Δυστυχώς, μεσολάβησαν ιδιαίτερα δυσάρεστα γεγονότα, από την προηγούμενη κυκλοφορία.
Οι καταστροφές στο Μάτι και την Κινέτα δεν
μας αφήνουν να μιλήσουμε για ένα εν γένει καλό καλοκαίρι.

Στο παρόν τεύχος, εκτός της σταθερής πλέον, θεματολογίας μας, θα βρείτε άρθρο του Προέδρου του
ΠΣΔΑΤΜ, σχετικό – από τεχνικής απόψεως – με τα
ανωτέρω δυσάρεστα γεγονότα στη χώρα μας.

Επίσης, καθώς βρισκόμαστε λίγο πριν την έναρξη της
Κτηματογράφησης, στο υπόλοιπο της χώρας, κρίθηκε
σκόπιμο να συμπεριλάβουμε κάποια στοιχεία σχετικά
με τη χρησιμότητα – κρισιμότητα – του εξαρτημένου
τοπογραφικού διαγράμματος στις σχετικές δηλώσεις.

Θα διαπιστώσετε ακόμα, ότι ξεκινήσαμε ήδη,
μια δυναμική σεζόν με αρκετές εκδηλώσεις – συνέδρια,
ημερίδες, εσπερίδες – με ποικίλα θέματα που άπτονται του αντικειμένου μας και η συμμετοχή όλων μας
θα κριθεί απαραίτητη. Εκδηλώσεις που είτε διοργανώνει ο ΠΣΔΑΤΜ, είτε συμμετέχει σε αυτές.
Από την επιτροπή δελτίου, μέχρι το επόμενο τεύχος ή την επόμενη συνάντηση, καλή χειμερινή σεζόν.

Από την Επιτροπή Δελτίου

6 Επισημανσεισ
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συνθήκες ερήμου στις αραβικές χώρες
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14 Νεα

απο τον

Κλαδο

w Το δίπλωμα Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού αναγνωρίζεται ως

Εμπειρίες από τα 10 χρόνια λειτουργίας του συστήματος
Γιαννίου Μιχάλης, Μάστορης Δημήτρης
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w Ηλεκτρονική Υποβολή Τοπογραφικών Διαγραμμάτων
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w Ανταπόκριση από το 18ο Διεθνές Συνέδριο Τηλεπισκόπισης και Φωτογραμ-

w ΔΚΜ - ΔΑΠ Τοπογράφων

μετρίας “FROM IMAGERY TO DIGITAL REALITY: ERS & Photogrammetry”

w ΕΝΟΤΗΤΑ

- Χαιρετισμός του Προέδρου του ΠΣΔΑΤΜ, Μιχάλη Καλογιαννάκη

w ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΤΜ

w ΤΕΕ: Διεθνής διεπιστημονική διάσκεψη «Οικονομία, Κοινωνία και Κλιματική
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w Συσπείρωση Αριστερών Τοπογράφων

επισημάνσεις
Αγαπητές συναδέλφισσες, αγαπητοί συνάδελφοι,
η τελευταία περίοδος έφερε ευχάριστα νέα για τον κλάδο μας παρά την καλοκαιρινή ραστώνη. Επιτέλους ξεκίνησε η ψηφιακή υποβολή τοπογραφικών διαγραμμάτων που προσαρτώνται στις πράξεις
που υποβάλλονται στα Κτηματολογικά Γραφεία και Υποθηκοφυλακεία της χώρας καθώς και των
διαγραμμάτων γεωμετρικών μεταβολών.
Εκτός του ότι ήταν μια θετική εξέλιξη που οδηγεί στην περαιτέρω τεχνολογική αναβάθμιση της
ειδικότητάς μας, ενίσχυσε τον ρόλο μας γενικότερα στις μεταβιβάσεις ακινήτων. Στον τομέα αυτό,
διαχρονικά, οι περισσότεροι συμβολαιογράφοι θεωρούσαν ότι είναι οι μόνοι υπεύθυνοι και γνώστες χωρίς να γνωρίζουν το τεχνικό τμήμα του, ενώ πολλές φορές το απαξίωναν. Καλώς ή κακώς
«κατανοούν» αναγκαστικά πλέον ότι ο καθένας έχει διακριτά τον δικό του ρόλο.
Εκτός όμως από τα παραπάνω, η διαδικασία κατά την ηλεκτρονική υποβολή διασφαλίζει μέσω
του συστήματος του ΤΕΕ, μετά από παρέμβαση της διοίκησης του συλλόγου, ότι συντάσσονται και
αναρτώνται τα εν λόγω τοπογραφικά διαγράμματα μόνο από όσους έχουν το σχετικό επαγγελματικό δικαίωμα, δηλαδή σύμφωνα με το ΤΕΕ, Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί, Πολιτικοί Μηχανικοί
και Τοπογράφοι Τ.Ε.
Αυτή είναι μια μεγάλη κατάκτηση του συλλόγου μας και κατ’ επέκταση όλων των Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, μιας και εφαρμόζεται στο ανώτερο κεντρικό επίπεδο το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
Η εξέλιξη αυτή είναι συνέχεια των αντίστοιχων παρεμβάσεων που έχουμε κάνει στο νέο σύστημα
ηλεκτρονικής έκδοσης οικοδομικών αδειών και το ηλεκτρονικό σύστημα ρύθμισης αυθαιρέτων.
Ο σύλλογος έχει καταθέσει ήδη πρόταση να εφαρμοστεί το ίδιο πλαίσιο για την κατάθεση τοπογραφικών διαγραμμάτων για τις ενστάσεις κατά τη σύνταξη του κτηματολογίου και για τις αντιρρήσεις
δασικών χαρτών. Αναμένεται επιπλέον, να θεσμοθετηθεί και η ισχύς των τοπογραφικών διαγραμμάτων που συντάσσονται.
Όλη αυτή την περίοδο, επιλέξαμε ως διοίκηση του ΠΣΔΑΤΜ, να μην αναδείξουμε το ζήτημα αυτό
μέχρι να ξεκινήσει και να εδραιωθεί η λειτουργία του. Η επιλογή αυτή έγινε διότι υπήρξαν αρκετοί πολέμιοί της. Χαρακτηριστικά παραδείγματα ήταν η διοίκηση της συντονιστικής επιτροπής
των συμβολαιογραφικών συλλόγων, αρκετοί αρχιτέκτονες που συνέτασσαν κακώς μέχρι σήμερα
τοπογραφικά διαγράμματα και η διοίκηση της ΕΕΤΕΜ που επιδίωξε ακόμα και με συνάντηση με τη
διοίκηση του αρμόδιου υπουργείου την κατάργησή της.
Η επιτυχία αυτή προστίθεται στις ιστορικές επιτυχίες του συλλόγου το τελευταίο διάστημα, όπως
η απόφαση 267/2016 του ΣτΕ, ενώ αναμένονται και άλλες, αρκεί να είμαστε ενωμένοι και ενεργοί.
Στο προσεχές διάστημα, εκτιμώ ότι θα ολοκληρωθεί η πρόταση του συλλόγου για τη λειτουργία
του θεσμού του διαπιστευμένου μηχανικού για το κτηματολόγιο, ενώ σε αυτό το τεύχος υπάρχουν
κατευθυντήριες οδηγίες για την επικείμενη έναρξη των δηλώσεων κατά τη σύνταξη του κτηματολογίου σε ένα πολύ μεγάλο τμήμα της χώρας.
Από τα παραπάνω, αποδεικνύεται ότι η ύπαρξη του ΠΣΔΑΤΜ είναι αναγκαία και έμπρακτα υλοποιούνται οι καταστατικοί σκοποί ίδρυσής του, όπως η προάσπιση των συμφερόντων των μελών του
και η βελτίωση των όρων άσκησης του επαγγέλματός τους.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Μιχάλης Καλογιαννάκης
Πρόεδρος ΠΣΔΑΤΜ

6 ATM 239 / ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018

Δραστηριότητα Συλλόγου

Τα δυσάρεστα γεγονότα που έλαβαν χώρα τον Ιούλιο
στην Ανατολική Αττική και την Κινέτα, ξεσήκωσαν και
πάλι έντονες συζητήσεις σε σέχση με την αυθαίρετη δόμηση στη χώρα, αλλά και την έλλειψη σχεδιασμού. Τοποθετήθηκε σχετικά ο Πρόεδρος του ΠΣΔΑΤΜ με το ακόλουθο
άρθρο του, το οποίο φιλοξενήθηκε στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, 2 Aυγούστου 2018.

Από τον «στρατηγό» άνεμο,
στην «αναρχική» δόμηση…

Όσον αφορά στην περιοχή του Κόκκινου Λιμανιού, εντάχθηκε τελικά μέρος του, στο σχέδιο το 2012 (ΦΕΚ 43ΑΑΠ/2012). Το τμήμα
αυτό είναι πολύ κοντά στο αγροτεμάχιο όπου δεν κατάφεραν να
φύγουν οι συνάνθρωποί μας. Επισυνάπτεται και η σχετική εικόνα. Δυστυχώς βέβαια, η περιοχή δεν αντιμετωπίστηκε πολεοδομικά ως σύνολο
και ενιαία, ενώ επισημαίνεται ότι εκδόθηκε μετά την υπ’ αριθμ. 4748/16-71999 τελεσίδικη πράξη χαρακτηρισμού Δασάρχη Πεντέλης.
Τα χαρακτηριστικά της περιοχής αυτής δεν είναι πολύ διαφορετικά από την
περιοχή του Ματιού. Όσον αφορά στην απόφαση του Υπουργού που
βγήκε στη δημοσιότητα για το 2017 (ΦΕΚ 43ΑΑΠ/2017), αυτή
αφορά σε τροποποίηση δύο οικοδομικών τετραγώνων του ανωτέρω σχεδίου πόλης και όχι ένταξη στο σχέδιο πόλης. Σίγουρα βέβαια, η
υπογραφή του Υπουργού στη σχετική τροποποίηση τεκμηριώνει
τη γνώση του για το πολεοδομικό καθεστώς στην περιοχή.

Γράφει ο Μιχάλης Καλογιαννάκης, Πρόεδρος Πανελληνίου Συλλόγου
Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών
Ως εκπρόσωπος επαγγελματιών και επιστημόνων που δραστηροποιούνται
στον χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό, την πρόληψη και την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος (δάσος, παραλία, κλπ) και γενικότερα τη διαχείριση γης, οφείλω
να εκφραστώ για όλα όσα γράφονται και ακούγονται για τους λόγους που
οδήγησαν στην εθνική τραγωδία.
Η απάντηση των ερωτημάτων που τίθενται παρακάτω δόθηκε μόνο μετά
από αυτοψία που διενήργησα ο ίδιος στην περιοχή, άλλα και έχοντας τη
σχετική γνώση. Δυστυχώς, τις τελευταίες μέρες ακούμε από περισσότερο
ή λιγότερο μη σχετικούς να τοποθετούνται σε ζητήματα που δεν έγκεινται
στο αντικείμενό τους γεωλόγος να εμφανίζεται ως ειδικός για τον πολεοδομικό σχεδιασμό και την εναέρια αποτύπωση μιας περιοχής.
Τα ερωτήματα είναι τα εξής:

1. Η περιοχή δεν είχε σχέδιο;

Η περιοχή του Ν. Βουτσά εντάχθηκε στο σχέδιο το 1969 (ΦΕΚ
59Δ/1969) και συγκεκριμένα εγκρίθηκε το ρυμοτομικό σχέδιο οικισμού
του Οικοδομικού και Παραγωγικού Συνεταιρισμού «Ο ΝΕΟΣ ΒΟΥΤΖΑΣ».
Παρακάτω παρατίθεται απόσπασμα του ΦΕΚ.

Όσον αφορά στην περιοχή του Ματιού, η περιοχή αγοράστηκε από αγρότες από τη Μονή Πετράκη το 1930. Η προσπάθεια ένταξης ξεκίνησε
επί του Υπουργού κ. Τρίτση το 1982 και εντάχθηκε στην Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου για παραθεριστική κατοικία το 1985. Εντάχθηκε
στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο της Νέας Μάκρης το 1992 και ανατέθηκε
η απαιτούμενη πολεοδομική μελέτη το 1998. Η τελευταία προσπάθεια
ένταξης της περιοχής στο σχέδιο πόλης σταμάτησε με την κατάργηση του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας το 2014.

2. Η περιοχή ήταν δάσος;

Σύμφωνα με την ερμηνευτική δήλωση του άρθρου 24 παρ. 1 του Συντάγματος (Ψήφισμα της Ζ’ Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων ”Ψήφιση,
δημοσίευση και θέση σε ισχύ των αναθεωρημένων διατάξεων του Συντάγματος» –Φ.Ε.Κ. 84/17-4-2001/Τ.Α.):
«Ως δάσος ή δασικό οικοσύστημα νοείται το οργανικό σύνολο
άγριων φυτών με ξυλώδη κορμό πάνω στην αναγκαία επιφάνεια
του εδάφους, τα οποία, μαζί με την εκεί συνυπάρχουσα χλωρίδα και πανίδα, αποτελούν μέσω της αμοιβαίας αλληλεξάρτησης και αλληλοεπίδρασής τους, ιδιαίτερη βιοκοινότητα (δασοβιοκοινότητα) και ιδιαίτερο φυσικό
περιβάλλον (δασογενές). Δασική έκταση υπάρχει όταν στο παραπάνω σύνολο η άγρια ξυλώδης βλάστηση, υψηλή ή θαμνώδης, είναι
αραιά.»
Γενικός κανόνας ώστε μια περιοχή να υπόκειται στη δασική νομοθεσία
και ιδιαιτέρως να έχει τον χαρακτηρισμό δασική έκταση, είναι ότι πρέπει
είτε στον ιστορικό, όπως λέγεται, ορθοφωτοχάρτη του 1945 (εάν αυτός
δεν υπάρχει του 1960) να φαίνεται δασική έκταση, είτε στις πρόσφατες
αεροφωτογραφίες του 2007-2009.
Σύμφωνα με το Π.Δ. 32/2016 κριτήρια προσδιορισμού είναι:
α. “Αναγκαία επιφάνεια εδάφους”, ως τέτοια επιφάνεια δίδεται, ενδεικτικά,
η έχουσα μέγεθος λόχμης με ελάχιστο εμβαδόν επτακόσια τετραγωνικά μέτρα (700 τ.μ.).
β. Ύπαρξη ιδιαίτερης βιοκοινότητας (δασοβιοκοινότητα) και ιδιαίτερου φυσικού περιβάλλοντος (δασογενές). Δηλαδή λαμβάνεται υπόψη:
• Η φυόμενη επί της εκτάσεως άγρια ξυλώδης βλάστηση (υψηλή ή θαμνώδης).
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Η ύπαρξη άγριας ζωής ως στοιχείο της δασοβιοκοινότητας
Η φυτοκοινωνιολογική ζώνη
Οι εδαφολογικές συνθήκες
Οι σταθμολογικές συνθήκες
Το γεωλογικό υπόστρωμα
Οι κλιματολογικές συνθήκες
Η θέση της έκτασης σε σχέση με την ευρύτερη περιοχή

Θεωρείται αραιά η δασική βλάστηση, εφόσον μεταξύ των διακένων
των δασικών ατόμων δύναται να παρεμβληθεί άτομο με κανονική κόμη
και εφόσον στο σύνολο της έκτασης ο μέσος βαθμός συγκόμωσης δεν
υπερβαίνει το 25% (αραιά συγκόμωση). Το κριτήριο είναι ενδεικτικό
και μπορεί η έκταση να αποτελεί δάσος και με μικρότερη συγκόμωση.
Σύμφωνα με την παρ. 3 του Ν.998/1979, δεν υπόκεινται στη δασική νομοθεσία οι περιοχές για τις οποίες υφίστανται εγκεκριμένα
σχέδια πόλης ή καταλαμβάνονται από οικισμούς προυφιστάμενους του έτους 1923. Σύμφωνα με τη νομολογία του ΣτΕ, και συγκεκριμένα τις αποφάσεις 4539/2011 και 4454/2005 «Δεν έχουν χαρακτήρα
δάσους και δασικής εκτάσεως εκτάσεις εντός ορίων οικισμών προϋφισταμένων του έτους 1923. Ως οικισμοί προϋφιστάμενοι του 1923 νοούνται όχι
μόνον εκείνοι που έχουν νομίμως οριοθετηθεί, αλλά και εκείνοι, για τους
οποίους προκύπτει ότι πράγματι προϋπήρχαν του 1923, έστω και αν δεν
έχουν οριοθετηθεί ή αν η οριοθέτησή τους με διοικητική πράξη είναι μη
νόμιμη.»
Επομένως, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, αφενός οι περιοχές του Ν. Βουτσά και μεγάλο τμήμα της περιοχής του Κόκκινου Λιμανιού δεν υπόκεινται στη δασική νομοθεσία, διότι βρίσκονται εντός σχεδίου και αφετέρου το Μάτι εξαιρείται επίσης, εφόσον προκύπτει ότι περιοχή του Ματιού προυπήρχε ως οικισμός
προ του έτους 1923.

Δραστηριότητα Συλλόγου

•
•
•
•
•
•
•

Ιστορικός Ορθοφωτοχάρτης της περιοχής του Ματιού

Για να δούμε όμως τον ιστορικό ορθοφωτοχάρτη της περιοχής

Ιστορικός Ορθοφωτοχάρτης της περιοχής

Πρόσφατη λήψη ορθοφωτοχάρτη της περιοχής του Ματιού

Πρόσφατη λήψη ορθοφωτοχάρτη της περιοχής
Βλέπουμε ξεκάθαρα ότι η ευρύτερη περιοχή δεν ήταν δάσος το
1945. Για να δούμε όμως ειδικά την περιοχή του Ματιού.

Συμπεραίνουμε ξεκάθαρα ότι το 1945, η περιοχή ήταν κυρίως
αγροτική με κάποια μικρά τμήματα της που είναι δασική έκταση.
Δεν φαίνεται να έχει αποψιλωθεί δάσος, λόγω του πολέμου στη
χώρα μας, διότι φαίνονται ξεκάθαρα, στο μεγαλύτερο τμήμα, όρια
των αγροτεμαχίων που καλλιεργούνταν.
Το 2007-2009, η περιοχή έχει αρκετά πεύκα και υπόκεινται στην επιστήμη
του δασολόγου αν η συγκόμωσή τους είναι αραιή, ώστε η περιοχή να
έχει χαρακτηρισμό δασική έκταση. Σίγουρα δεν ήταν δάσος πριν την
φωτιά.
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3. Η
 περιοχή δεν είχε ελεύθερη πρόσβαση στη θάλασσα;

Ο ισχυρισμός αυτός είναι αληθής. Μάλιστα, σύμφωνα με το πολεοδομικό δίκαιο μετά την έναρξη ισχύος του Ν.1337/1983, «σε περιοχές
εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων ή οικισμών, προ του 1923 και
σε ζώνη πλάτους 500 μ. από την ακτή ή την όχθη δημόσιων λιμνών
(εκτός αν έχει οριστεί μεγαλύτερο πλάτος Ζ.Ο.Ε. κατά το άρθρ. 29 του
νόμου αυτού) δεν επιτρέπονται οι περιφράξεις.»
«Κατ’ εξαίρεση περιφράξεις επιτρέπονται σε περίπτωση που είναι
αναγκαίες για την προστασία καλλιεργειών ή άλλων ειδικών χρήσεων:
• Ειδικών καλλιεργειών, που η περίφραξή τους είναι αναγκαία για την
προστασία τους και την προστασία του κοινού από φυτοφάρμακα.
• Κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων γεωργικών, κτηνοτροφικών, αλιευτικών και λοιπών αγροτικών δραστηριοτήτων.
• Τουριστικών - Ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων - Βιομηχανικών εγκαταστάσεων.
• Χώρων και εγκαταστάσεων τεχνικής εξυπηρέτησης οικισμών (α. Βιολογικού καθαρισμού, β. Εγκαταστάσεων και δεξαμενών ύδρευσης, γ.
Εγκαταστάσεων ΔΕΗ, ΟΤΕ).
• Στρατιωτικών εγκαταστάσεων…
Οι περιφράξεις πρέπει να τοποθετούνται σε απόσταση 50 μ. από
τη γραμμή αιγιαλού ή την όχθη δημόσιας λίμνης.
…
Η περίφραξη των τουριστικών εγκαταστάσεων τοποθετείται σε
απόσταση όχι μεγαλύτερη από 5 μέτρα γύρω από το περίγραμμα
του κτιρίου.
…
Δεν επιτρέπεται η περίφραξη ολόκληρου του γηπέδου στις καλλιέργειες ή
ειδικές χρήσεις … Σε κάθε περίπτωση επιβάλλεται να αφήνεται απερίφρακτο τμήμα γηπέδου πλάτους τριών (3) μέτρων, τουλάχιστον
στο ένα όριο του γηπέδου.
…
Σε περίπτωση που το πρόσωπο του γηπέδου το παράλληλο προς την ακτή
είναι μεγαλύτερο ή ίσο με τριακόσια (300) μέτρα επιβάλλεται σε κάθε
τμήμα γηπέδου που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από 300 μέτρα να διακόπτεται η περίφραξη και να αφήνεται απερίφρακτο τμήμα
του γηπέδου κάθετο προς την ακτή, πλάτους τουλάχιστον 3 μέτρα.
…
Εξαιρούνται από την υποχρέωση έκδοσης άδειας για περίφραξη οι
ειδικές χρήσεις, εφόσον βρίσκονται σε περιοχές όπου συντρέχουν αθροιστικά τα παρακάτω:
α) Έχουν αγροτικό ή κτηνοτροφικό χαρακτήρα.
β) Δεν είναι πόλοι παραθεριστικού, τουριστικού ενδιαφέροντος και δεν
γειτνιάζουν ούτε έχουν λειτουργική εξάρτηση με πόλους τουριστικού ενδιαφέροντος, παραδοσιακούς οικισμούς και αστικά κέντρα.»
«στις πιο πάνω περιοχές είναι δυνατό με απόφαση της αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας να επιβληθεί η διακοπή των εργασιών κάθε είδους
περίφραξης, καθώς και η κατεδάφιση περιφράξεων που έχουν τελειώσει,
εφόσον οι περιφράξεις αυτές παρεμποδίζουν την πρόσβαση προς την ακτή
ή την όχθη δημοσίας λίμνης και στο μέτρο που η διακοπή ή η κατεδάφιση
εξυπηρετεί την πρόσβαση αυτή ή που συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος. Οι περιφράξεις κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου
αυτού θεωρούνται αυθαίρετες και εφαρμόζονται για την κατεδάφισή τους»
«Επιτρέπεται για δημόσια ωφέλεια η απαλλοτρίωση ιδιοκτησιών
για τη δημιουργία οδών προσπέλασης προς την παραλία και τον
αιγιαλό καθώς και των αναγκαίων χώρων στάθμευσης οχημάτων.
Οι οδοί είναι δημοτικές ή κοινοτικές περίπτωση και δεν υπάγονται στις κατηγορίες των οδών που παρέχουν ειδικές ανοικοδόμησης. Για την απαλλοτρίωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.1065/1980 «περί κυρώσεων
δημοτικού και κοινοτικού κώδικος».
Πουθενά δεν υπάρχει αναφορά για περιτοίχιση.
Στις περιπτώσεις όπου έχουν εκδοθεί οικοδομικές άδειες, επιτρέπεται η κατασκευή περιτοίχισης ή περίφραξης μέχρι 1,00 μέτρο.

4. Η
 περιοχή ήταν γεμάτη με αυθαίρετα και αυτό οδήγησε στον εγκλωβισμό των θυμάτων;
Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε το ΤΕΕ, στο Μάτι έχουν δηλωθεί 327 αυθαίρετα εκ των οποίων παντελώς αυθαίρετα ή με μεγάλα
αυθαίρετα είναι τα 156. Από τις αυτοψίες που διενέργησε το Υπουρ-
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γείο Υποδομών και Μεταφορών στο Μάτι και τον Ν. Βουτζά, ελέγχθηκαν
1765 κτίρια (εκ των οποίων 1672 κατοικίες). Με την υπόθεση ότι στον
Ν. Βουτζά που βρίσκεται εντός σχεδίου δεν υπάρχουν εξ’ ολοκλήρου
αυθαίρετα ή αυτά είναι πολύ λίγα, στην συγκεκριμένη περιοχή τα εξ’
ολοκλήρου αυθαίρετα είναι λιγότερο από το 10% των κτιρίων.
Ενδεχομένως, κάποια αυθαίρετα κτίρια δεν έχουν ενταχθεί στον
νόμο, ενώ αρκετά έχουν «άδειες» από την εποχή της χούντας.
Επομένως, το ποσοστό είναι μεγαλύτερο, αλλά όχι πολύ μεγαλύτερο.
Όσον αφορά στην περιοχή της Ραφήνας, είναι δύσκολο να γίνει αντίστοιχη
εκτίμηση διότι ένα μεγάλο τμήμα είναι εντός σχεδίου, χωρίς όμως να έχει
τόσο ξεκάθαρα όρια, με βάση τα δεδομένα αυθαιρέτων και αυτοψιών που
έχουμε, όπως στο Μάτι που είναι όλο εκτός σχεδίου και ο Ν. Βουτζάς που
είναι εντός σχεδίου.
Σίγουρα η μη πολεοδόμηση της περιοχής, η οποία έχει δομηθεί σε μεγάλο βαθμό, λειτούργησε επιβαρυντικά, αλλά δεν ήταν η βασική
αιτία της καταστροφής. Αντίστοιχα και το βόρειο τμήμα της Κινέττας
πάνω από την Εθνική Οδό, όπως και αρκετά τμήματα στην παραθαλάσσια
περιοχή, δεν έχουν πολεοδομηθεί.
Επισημαίνεται ότι ένας από τους λόγους της αυθαίρετης δόμησης
είναι η εκκρεμότητα, για μεγάλο διάστημα (αρκετές δεκαετίες),
ένταξης περιοχών στο σχέδιο πόλης.
Όσον αφορά στους στενούς δρόμους και την κακή διάρθρωσή τους,
προφανώς και τα προβλήματα αυτά οφείλονται στην μη πολεοδόμηση
της περιοχής. Όμως, αυτό δε σημαίνει ότι δεν θα υπήρχαν, εάν η περιοχή
δεν ήταν δομημένη, γιατί εξ αρχής έτσι είχαν «κοπεί» τα «οικόπεδα».
Επομένως, επιβαρυντικά λειτούργησε η παρεμπόδιση της πρόσβασης στην παραλία, ακόμα και αν οδηγούσε σε δύσβατα σημεία.
Την τελευταία περίοδο, αυτή η κυβέρνηση ήταν έτοιμη να καταθέσει προς
διαβούλευση σχέδιο νόμου για την «νομιμοποίηση» των οικιστικών πυκνώσεων, στην πλειονότητά τους αυθαίρετοι οικισμοί σε δασικές περιοχές.
Επιπροσθέτως ο τελευταίος νόμος για την τακτοποίηση αυθαιρέτων
είναι, με διαφορά, ο πιο ευνοϊκός. Συγκεκριμένα, τα πρόστιμα μειώθηκαν ακόμα και πάνω από 50%. Ενώ δεν υπήρχε καμία πρόβλεψη για
ένταξη τέτοιων περιοχών στο σχέδιο, ώστε να αντιμετωπιστεί αυτό το
πρόβλημα τόσων χρόνων, οριστικά και οργανωμένα.
Είναι τουλάχιστον ειρωνικό να επικαλείται κάποιο μέλος της κυβέρνησης ότι φταίνε τα αυθαίρετα και οικισμοί αυθαιρέτων μέσα
σε δάση.

5. Η φωτιά είχε μεγάλη ταχύτητα, τι ισχύει για την απομάκρυνση πολιτών σε επικείμενη καταστροφή από
δασική πυρκαγιά;

Καλό είναι να γνωρίζουμε τι λέει ο Ξενοκράτης για τις εκκενώσεις, ακόμα
και αν δεν υπάρχει σχέδιο εκκένωσης.
Σύμφωνα με τις «Κατευθυντήριες οδηγίες για την οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών για λόγους προστασίας από εξελισσόμενη ή επικείμενη
καταστροφή εξ αιτίας δασικών πυρκαγιών.» που εκδόθηκαν από τη Γενική
Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας με Αρ. Πρωτ. 2934/2015:
«…η υλοποίηση της οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών θα πρέπει να
λάβουν υπόψη τους τα εξής:
• Η οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών εξετάζεται ως μέτρο προληπτικής προστασίας τους, που πρέπει να δρομολογείται εγκαίρως
(ενώ η καταστροφή βρίσκεται σε εξέλιξη) και κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις και περιορισμούς, η εκτίμηση των οποίων μπορεί να γίνει μόνο
σε τοπικό επίπεδο.»
Όσον αφορά τις κατευθυντήριες οδηγίες για τη λήψη απόφασης αναφέρεται ότι:
«το όργανο που αποφασίζει, πλαισιωμένο από τους επικεφαλείς των φορέων που εμπλέκονται, πριν λάβει την απόφαση, πρέπει εγκαίρως να εκτιμήσει ή εξασφαλίσει τα εξής:
• Τον αριθμό των ατόμων που πρέπει να απομακρυνθούν…
• Τον προσδιορισμό των μέσων μεταφοράς…
• Τον αρχικό χώρο συγκέντρωσης των πολιτών (σημεία συγκέντρωσης)
για την εν συνεχεία οργανωμένη απομάκρυνσή τους, εφόσον χρειάζονται μεταφορά…

Δραστηριότητα Συλλόγου
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• Το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ειδοποίηση των

πολιτών εντός των ορίων της περιοχής που θα χρειαστεί να
υλοποιηθεί η δράση, καθώς και τον τρόπο εντοπισμού και ειδοποίησής τους (πόρτα-πόρτα, ανακοινώσεις σε μέσα μαζικής
ενημέρωσης κλπ).
• Τη δυνατότητα ελέγχου και διαχείρισης της κυκλοφορίας, σε
όλα τα εναλλακτικά δρομολόγια που έχουν προσδιοριστεί από την
αρμόδια Αστυνομική Αρχή, ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν, λαμβάνοντας υπόψη και την εκτιμώμενη εξέλιξη της πυρκαγιάς από τον εκάστοτε Επικεφαλής Αξιωματικό του Πυροσβεστικού Σώματος, ώστε να μην
υπάρχει κίνδυνος κατά την απομάκρυνση των πολιτών…
• Τη διασφάλιση επικοινωνιών μεταξύ των αρμόδιων φορέων που
εμπλέκονται στην υλοποίηση της δράσης έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ο
συντονισμός τους, καθώς και η παροχή πληροφοριών σχετικών με την
τρέχουσα εξέλιξη της πυρκαγιάς.
• Την υποδοχή και φροντίδα των πολιτών που απομακρύνονται σε επιλεγμένους ασφαλείς χώρους συμπεριλαμβανομένης και της ιατρικής βοήθειας και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης.
• Το χρονικό διάστημα που απαιτείται να απομακρυνθούν από
την περιοχή (π.χ. για 6 ώρες) μέχρι να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος
για τον οποίο απομακρύνονται. Η εκτίμηση αυτή αφορά κυρίως τους
πολίτες που διαμένουν στην περιοχή.
• Τη φροντίδα για την επιστροφή των πολιτών που απομακρύνθηκαν και
διαβιούν στην περιοχή, εφόσον χρειάζονται μεταφορά.»
Και τέλος για το σχέδιο δράσης «προοδευτικά υλοποιούνται σε μια οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών περιγράφονται ως εξής:
1. Εκτίμηση της κατάστασης και σχετική εισήγηση από τον εκάστοτε Επικεφαλής Αξιωματικό του Πυροσβεστικού Σώματος προς τον αρμόδιο Δήμαρχο/Πρόεδρο Κοινότητας, ή Νομάρχη κλπ.
2. Άμεσος καθορισμός σημείου συγκέντρωσης φορέων που κύρια
εμπλέκονται (ΕΛΑΣ, ΠΣ, ΕΚΑΒ) από το αρμόδιο όργανο που έχει την
ευθύνη για τη λήψη της απόφασης (Δήμαρχος/Πρόεδρος Κοινότητας, ή
Νομάρχης, κλπ).
3. Λήψη απόφασης για την απομάκρυνση, ή μη απομάκρυνση,…
4. Ενημέρωση κοινού, όταν έχει ληφθεί απόφαση για την απομάκρυνσή του...
Σημειώνεται ότι έχει ιδιαίτερη σημασία στα Μ.Μ.Ε. που θα δεχτούν να αναμεταδώσουν την ανακοίνωση, να επιτευχθεί η δημιουργία μίας και μοναδικής συνολικής εικόνας αντιμετώπισης της
κατάστασης προς το κοινό…
5. Εκτέλεση/δρομολόγηση επιμέρους ενεργειών.
6. Τερματισμός επιμέρους δράσεων και αποκλιμάκωση εμπλεκομένων φορέων, μετά από σχετική αναγγελία, του οργάνου που έχει τον γενικό
συντονισμό.
7. Καταγραφή και αποτίμηση έργου, από τον υπεύθυνο του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας».
Σύμφωνα με τα παραπάνω ο χρόνος εκκένωσης θα ήταν ελάχιστος μόνο αν δεν έγινε σωστή εκτίμηση της κατάστασης («Η οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών εξετάζεται ως μέτρο προληπτικής
προστασίας τους, που πρέπει να δρομολογείται εγκαίρως (ενώ η καταστροφή βρίσκεται σε εξέλιξη)».

6. Α
 κόμα και αν δινόταν η εντολή για εκκένωση, ήταν
δυνατό να γίνει;

Σύμφωνα με μαρτυρίες για την εκκένωση του Λύρειου Ιδρύματος (65
παιδιών και 25 ηλικιωμένων) έγινε σε 20 λεπτά. Ενώ ο αξιωματικός της
Αστυνομίας δημόσια ανέφερε ότι σε 15 λεπτά πέρασαν από τη λεωφόρο Μαραθώνος 500 οχήματα.
Σε περίπτωση που ισχύουν οι μαρτυρίες για την εκτροπή της κυκλοφορίας από τη λεωφόρο Μαραθώνος μέσα στο Μάτι, αντί της αναστροφής, ήταν σημαντικό λάθος. Σίγουρα δεν είναι ευθύνη των τροχονόμων που βρίσκονταν εκεί, εκτός και αν δεν εφάρμοσαν τις
εντολές που τους δόθηκαν. Οφείλουν να εκτελούν εντολές που
τους δίνονται από τους ανωτέρους τους που είχαν πληρέστερη
εικόνα. Δεν έχουν ευθύνη οι τελευταίοι τροχοί της άμαξας, αλλά ο
οδηγός που καθοδηγεί. Ο υπεύθυνος συντονισμού δίνει εντολές.
Επιπροσθέτως, ακόμα και αν σε αυτούς τους στενούς δρόμους και ιδιαιτέρως στον παραλιακό δρόμο λεωφόρο Ποσειδώνος, υπήρχε εν εξελίξει
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σχέδιο εκκένωσης, θα λειτουργούσαν από την Τροχαία ως μονόδρομοι με κατεύθυνση την έξοδο από το Μάτι. Το πλάτος των δρόμων
επαρκούσε για μία κατεύθυνση.
Αντιθέτως δεν ήταν προσπελάσιμοι, μιας και ακινητοποιήθηκαν
κάποια αυτοκίνητα τα περισσότερα από πανικό.

Οι δρόμοι που εγκλωβίστηκαν τα αυτοκίνητα έχουν περίπου πλάτος 7
μέτρων και προφανώς όλα εγκαταλείφθηκαν γιατί οι οδηγοί τους έφτασαν
κοντά στη θάλασσα και τα παράτησαν. Το αντίστοιχο πλάτος έχουν
και οι οδοί Μητροπόλεως και Καραγιώργη Σερβίας στο κέντρο της
Αθήνας. Δεν φαίνεται να εγκλωβίστηκαν αυτοκίνητα για παράδειγμα στην
οδό Κυανής Ακτής που είναι ο κεντρικός δρόμος ή στα στενά πριν την παραλιακή οδό. Αυτό δείχνει ότι υπήρχε χρόνος, παρά το κακό δίκτυο
των οδών να φτάσει ένα αυτοκίνητο στην παραλιακή οδό για να
διαφύγει. Πόσο μάλλον αν είχε δοθεί εντολή για εκκένωση.
Όσον αφορά το «οικόπεδο» όπου δεν κατάφεραν να ξεφύγουν από τη
φωτιά δεκάδες συνάνθρωποί μας, βρίσκεται στον πρώτο κάθετο δρόμο της Λεωφόρου Ποσειδώνος όταν σταματά να είναι πια παραλιακή οδός. Η Λεωφόρος Ποσειδώνος οδηγεί στο κέντρο της Ραφήνας.
Βρίσκεται μόνο 450 μέτρα από την Αργυρά Ακτή όπου κατέφυγαν οι
περισσότεροι για να γλυτώσουν.

Ακόμα αναμένουμε για τις πρωτοβουλίες αυτές, από την Κυβέρνηση μέσω των Υπουργείων της, κυρίως αυτό των Υποδομών και
Μεταφορών και τον πρώην πρόεδρο του ΤΕΕ, να τις αξιοποιήσει.

topo@drone 2018:

Οι προκλήσεις και οι προοπτικές από τη χρήση
των ΣμηΕΑ στην επιστήμη του ΑΤΜ

Δραστηριότητα Συλλόγου

χρήση πιστοποιημένων ΣΜηΕΑ (γνωστά ως drone). Οι ορθοφωτοχάρτες
αυτοί θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την καταγραφή των ζημιών,
των επιδοτήσεων, των προμελετών που απαιτούνται για τα πρώτα απαιτούμενα έργα (π.χ. αντιπλημμυρικά).

ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Παρασκευή 30 Νοέμβρη
Σάββατο & Κυριακή 1-2 Δεκέμβρη 2018
Σχολή Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ, Αθήνα

Τι έφταιξε λοιπόν;

Σε συνέχεια της επιτυχημένης διημερίδας που είχε διοργανώσει ο ΠΣΔΑΤΜ
στην Αθήνα στις 25-26 Νοέμβρη 2016 με τίτλο «Μη Επανδρωμένα Εναέρια
Συστήματα (UAS) και Χαρτογράφηση» ήρθε η στιγμή να επαναληφθεί μια
αντίστοιχη διοργάνωση!

Σίγουρα όχι η άναρχη δόμηση. Δεν ήταν η αιτία, αλλά έδρασε επιβαρυντικά, αποκλειστικά και μόνο γιατί είχε αποκλειστεί η έξοδος
στη θάλασσα.
Το γεγονός ήταν η πυρκαγιά που έπρεπε να αντιμετωπιστεί με κάποιο
οργανωμένο τρόπο από τα αρμόδια όργανα του κράτους που για αυτό
υπάρχουν. Το πλήθος των νεκρών αποδεικνύει ότι δεν έγινε.
Ακόμα και αν η πυρκαγιά δεν μπορούσε να σβήσει, δεν σημαίνει ότι πρέπει
να πεθάνουν συνάνθρωποί μας. Για κανένα λόγο. Για αυτό υπάρχει η
οργανωμένη πολιτεία σε μια χώρα που δεν θέλει να κατατάσσεται
στις υπανάπτυκτες.
Η άναρχη δόμηση επηρέασε λιγότερο από τις καμένες ξύλινες κολώνες της ΔΕΗ και τη διακοπή του ρεύματος που οδήγησε στη
διακοπή της υδροδότησης. Δεν φταίει η ΔΕΗ που το δίκτυό της
στην περιοχή αυτή δεν είναι υπογειοποιημένο.
Δεν μπορεί να φταίνε πάντα οι άλλοι. Δεν είναι όλα αγγελικά πλασμένα.
Καλό είναι όσοι κατέχουν θέσεις ευθύνης να αντιμετωπίζουν και να σχεδιάζουν σύμφωνα με την πραγματικότητα και όχι θεωρητικά.
Η πολεοδόμηση της περιοχής είναι αναγκαία, αλλά δεν είναι ο λόγος που οδήγησε στην τραγωδία. Οι λόγοι είναι ξεκάθαρα η μη
ορθή εκτίμηση της πυρκαγιάς, η μη εντολή εκκένωσης και ο κακός συντονισμός.
Φωτιές θα υπάρχουν, μπορεί σε μεγαλύτερη κλίμακα, αλλά δεν σημαίνει
ότι δεν πρέπει να αντιμετωπιστούν. Δολοφόνοι και κλέφτες στην κοινωνία μας θα υπάρχουν, δεν σημαίνει ότι πρέπει να σταματήσει να υπάρχει
αστυνομία. Επάρατες νόσοι θα υπάρχουν, δεν σημαίνει ότι η ιατρική δεν
θα προσπαθήσει να τις αντιμετωπίσει.
Δυστυχώς η κρίση στη χώρα μας δεν είναι μόνο οικονομική.
Η φωτιά μπορεί να μην μπορούσε να σβηστεί (ίσως μόνο στην έναρξή της)
μπορούσε όμως να καθυστερήσει, αλλά σίγουρα η τελευταία λύση ήταν η
έγκαιρη εκκένωση. Αυτό, θεωρητικά, μας ξεχωρίζει από τις τριτοκοσμικές
χώρες. Ότι έχεις κρατικό μηχανισμό, πολιτική προστασία που αντιμετωπίζει τέτοια φαινόμενα. Ακόμα και «πρωτόγνωρα καιρικά φαινόμενα». Σε λιγότερο από ένα χρόνο «έτυχε» δυο φορές να συμβούν.
Ως τεχνικός κόσμος οφείλουμε να συμβάλουμε σε αυτόν τον τόπο
με τις δυνάμεις μας. Να δείξουμε την αλληλεγγύη μας. Για τον λόγο
αυτό το ΤΕΕ κάλεσε τους μηχανικούς να δημιουργήσουμε μια μεγάλη
εθελοντική ομάδα. Τις πρώτες ώρες ανταποκρίθηκαν εκατοντάδες συνάδελφοι. Με τον ίδιο σκοπό ο σύλλογός μας (ΠΣΔΑΤΜ) ζήτησε μαζί με το
ΤΕΕ να δημιουργήσουμε ορθοφωτοχάρτες μεγάλης ακρίβειας με τη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Δελτίο ΑΤΜ σε ηλεκτρονική μορφή
Το Δελτίο του ΠΣΔΑΤΜ εκδίδεται έξι φορές το χρόνο και αποστέλλεται δωρεάν σε όλους τους Αγρονόμους Τοπογράφους Μηχανικούς. Σε
πείσμα των χαλεπών καιρών και παρά τις εξαιρετικά δυσμενείς οικονομικές συνθήκες, θα συνεχίσει να διανέμεται δωρεάν σε όλους. Παρ'
όλα αυτά, εάν κάποιος συνάδελφος επιθυμεί να λαμβάνει το δελτίο
σε ψηφιακή μορφή και όχι έντυπο, παρακαλείται να ενημερώσει την
Επιτροπή Δελτίου με σχετικό μήνυμα στο psdatm@tee.gr, με κοινοποίηση στο evi.liappi@gmail.com, αναγράφοντας και τον αριθμό μητρώου του, έτσι ώστε να του αποστέλλεται κάθε φορά που αυτό εκδίδεται.		
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΟΥ ΠΣΔΑΤΜ
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Το δίπλωμα Αγρονόμου
Τοπογράφου Μηχανικού
αναγνωρίζεται ως
intergrated master
Με την έκδοση του ΦΕΚ 3987/Δ/14-09-2018 άρθρο 4, αναγνωρίζεται, μεταξύ άλλων, το δίπλωμα
του Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού ως ενιαίος αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού
επιπέδου.

Ηλεκτρονική Υποβολή Τοπογραφικών Διαγραμμάτων
Από τις 14 Ιουλίου του 2018, έχει ενεργοποιηθεί η υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής των τοπογραφικών διαγραμμάτων του N.4409/16 για τις εμπράγματες συναλλαγές στα Κτηματολογικά
Γραφεία και τα Υποθηκοφυλακεία της χώρας.
Η ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας ορίστηκε με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2216/Β/14-6-2018, όπως προβλέπεται στο άρθρο 40 του Ν.4409/2016 (ΦΕΚ
136/Α΄/28.7.2016).

Συγκεκριμένα αναφέρεται στο άρθρο 4:
[…] ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΕΤΑΙ
Ότι η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου
σπουδών, που οργανώνεται στα τμήματα: α)
Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, β) Πολιτικών Μηχανικών, γ) Μηχανολόγων Μηχανικών, δ) Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, ε)
Χημικών Μηχανικών, στ) Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, ζ) Μηχανικών Μεταλλείων
Μεταλλουργών, η) Ναυπηγών Μηχανολόγων
Μηχανικών καθώς και θ) Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, των αντίστοιχων Σχολών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου
(integrated master) στην ειδικότητα εκάστου Τμήματος, επιπέδου 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού
Πλαισίου Προσόντων. […]
Σχετικά με το ανωτέρω θέμα, ο Πρόεδρος του
ΤΕΕ Γιώργος Στασινός δήλωσε:
«Η αναγνώριση ως integrated master του Διπλώματος των Μηχανικών με πενταετείς σπουδές
ήταν ένα πάγιο αίτημα του ΤΕΕ των πολυτεχνείων και πολυτεχνικών σχολών της Χώρας τα
τελευταία 15 χρόνια τουλάχιστον, που σήμερα
ξεκινά να εφαρμόζεται.
Καταφέραμε με επιτυχία να διεκδικήσουμε όσα
αξίζουν στον επαγγελματικό και επιστημονικό
ρόλο του Έλληνα Μηχανικού.
Ήταν αναγκαίο για να αποδοθεί με σωστό θεσμικά τρόπο η διαβάθμιση στο επίπεδο σπουδών
των μηχανικών στη χώρα μας. Απομένει η ακαδημαϊκή αυτή εξέλιξη να αντιστοιχηθεί και τυπικά
στον τομέα των επιπέδων της ευρωπαϊκής κλίμακας προσόντων στην άσκηση του επαγγέλματος.
Όλα αυτά που ζήταγε επί χρόνια το ΤΕΕ και γίνονται σήμερα, είναι συνεπή και συναφή με όσα
συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο και ευνοούν τη
διεθνή ανταγωνιστικότητα των αποφοίτων των
ελληνικών Πολυτεχνείων και πολυτεχνικών τμημάτων σε ακαδημαϊκό και επαγγελματικό επίπεδο.
Επειδή όμως οι σχετικές διαπιστωτικές αποφάσεις του Υπουργού Παιδείας δεν περιλαμβάνουν
ακόμη όλα τα πολυτεχνικά τμήματα με πενταετείς σπουδές, πιθανότατα λόγω γραφειοκρατικών
προβλημάτων και αγκυλώσεων, αναλαμβάνω
άμεσα πρωτοβουλία τόσο προς το Υπουργείο όσο
και προς τα αρμόδια ακαδημαϊκά ιδρύματα, ώστε
να ολοκληρωθεί η διαδικασία για όλα τα Τμήματα
Διπλωματούχων Μηχανικών».
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Με την έναρξη της ισχύος, όπως ήταν αναμενόμενο, καθώς πρόκειται για μια νέα για όλους διαδικασία, υπήρξαν αρκετές αντιδράσεις και ερωτήματα, ως προς τη διαδικασία, με πρώτο και κύριο το
θέμα της ημερομηνίας σύνταξης του εκάστοτε διαγράμματος.
Η μεγάλη αναστάτωση που προκλήθηκε, και μετά από ανακοινώσεις του Συμβολαιογραφικού
Συλλόγου, που αντί να διασαφηνίσουν τις νέες διατάξεις, δημιούργησαν αλαλούμ στις μεταβιβάσεις, εκδόθηκε σχετική Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 3017/B’/26-7-2018), στην οποία ορίστηκαν τα εξής:
1. Οι υποχρεώσεις και οι συνέπειες των παρ. 1 και 3 του άρθρου 40 του ν.4409/2016 ισχύουν για διαγράμματα με ημερομηνία σύνταξης από 16 Ιουλίου 2018 και εφεξής.
2. Διαγράμματα που έχουν συνταχθεί πριν από τις 16 Ιουλίου 2018, μπορούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη βάση δεδομένων του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» με τον τρόπο,
τους όρους, τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις που ορίζει η υπ΄αρ. 27623/1752 απόφαση.
Συνεπώς, για τα τοπογραφικά διαγράμματα με ημερομηνία σύνταξης 16/7/2018 και
εφεξής, συντρέχει νόμιμη υποχρέωση του συντάκτη για την ηλεκτρονική υποβολή τους στη βάση δεδομένων.
Για τοπογραφικά διαγράμματα με ημερομηνία σύνταξης προγενέστερη της 16ης Ιουλίου 2018, η ηλεκτρονική υποβολή είναι προαιρετική και οπωσδήποτε δεν συνιστά νόμιμη προϋπόθεση για την προσάρτησή τους σε εγγραπτέα πράξη κατά την κείμενη νομοθεσία.
Με την παρέλευση περίπου 2 μηνών από την έναρξη λειτουργίας του συστήματος υποβολής τοπογραφικών διαγραμμάτων στην πλατφόρμα της Ελληνικό Κτηματολόγιο, ήδη οι διαδικασίες
έχουν εξομαλυνθεί και τα όποια θέματα προκύπτουν, είτε σχετικά με την ηλεκτρονική υπογραφή
είτε με την υποβολή, σταδιακά επιλύονται.
Ο ΠΣΔΑΤΜ παρακολουθούσε από κοντά και συμμετείχε στην προώθηση της νέας αυτής διαδικασίας (μεταξύ άλλων συμμετέχοντας και στη συγγραφή των σχετικών τεχνικών προϋποθέσεων),
δημιουργώντας δια της στάσης του τις κατάλληλες προϋποθέσεις για να προχωρήσει, χωρίς να
δημιουργεί αναχώματα.
Γνώμονας ήταν ότι η νέα διαδικασία αυτή, διασφαλίζει όσο το δυνατόν την ποιότητα των διαγραμμάτων, καθώς αποκλείονται (από το σύστημα) πλέον οι μη έχοντες το δικαίωμα σύνταξης τοπογραφικών διαγραμμάτων. Επίσης υπάρχει πλεον η δυνατότητα δημιουργίας μιας
ενιαίας βάσης δεδομένων, που θα μπορεί να συνδράμει, μακροπρόθεσμα, στην ολοκλήρωση της
Κτηματογράφησης της χώρας.
Αναλυτικές οδηγίες σχετικά με τη διαδικασία απόκτησης ηλεκτρονικής υπογραφής, υποβολής τοπογραφικού διαγράμματος (για δικαιοπραξία ή χωρική μεταβολή) στο σύστημα της Ελληνικό Κτηματολόγιο, καθώς και οι τεχνικές προδιαγραφές, παρέχονται στο site του ΠΣΔΑΤΜ
www.psdatm.gr
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Το εξαρτημένο τοπογραφικό
διάγραμμα στο Εθνικό Κτηματολόγιο
Η δημιουργία του Εθνικού Κτηματολογίου έχει χαρακτηρισθεί ως ένα από
τα μεγαλύτερα αναπτυξιακά έργα. Αποτελεί το βασικό εργαλείο που διασφαλίζει την οριστική και αμετάκλητη οριοθέτηση της δημόσιας και ιδιωτικής περιουσίας καθώς επίσης βασικό μοχλό επίτευξης των πολιτικών σχεδιασμού, προστασίας του περιβάλλοντος, αξιοποίησης των φυσικών πόρων,
ανάπτυξης της δημοσιονομικής και οικονομικής πολιτικής.
Εδώ και δεκαετίες η υλοποίησή του αποτελεί όραμα γιατί μέσω της αξιοποίησής του ως θεμελίου λίθου γεωχωρικής διαχείρισης, θα αναδυθούν πλείστες δυνατοτήτων ανάπτυξης της χώρας και βελτίωσης της εξυπηρέτησης
των πολιτών σε καθημερινές τους συναλλαγές με την Πολιτεία αλλά και της
παροχής υπηρεσιών της Πολιτείας προς αυτούς.
Η σωρευμένη εμπειρία από την υλοποίηση των προγραμμάτων κτηματογράφησης, οδήγησε σε συνεχείς αναμορφώσεις και βελτιώσεις των τεχνικών προδιαγραφών σύνταξης του Εθνικού Κτηματολογίου, καθώς και σε
τροποποιήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας.
Εξάλλου καθοριστικό παράγοντα σε αυτή την κατεύθυνση αποτέλεσε και η
ανάγκη αντιμετώπισης των όποιων προβλημάτων παρουσιάστηκαν κατά τη
λειτουργία των Κτηματολογικών Γραφείων, προβλήματα που οδηγούσαν
τόσο σε χρονικές καθυστερήσεις όσο και σε οικονομικές επιβαρύνσεις των
πολιτών.
Μεγάλο κομμάτι αυτών των προβλημάτων οφείλεται στην αδυναμία κατανόησης τόσο από την πολιτεία όσο και από τους πολίτες της καθοριστικής
σημασίας που έχει στον τρόπο διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας τους ο
σωστός εντοπισμός και οριοθέτηση αυτών. Το προσεχές διάστημα θα είναι
κρίσιμο για την ολοκλήρωση της σύνταξης του Έργου δεδομένου ότι, θα
ξεκινήσει η συλλογή δηλώσεων ιδιοκτησίας για το υπόλοιπο της χώρας. Οι
περιοχές που αφορά είναι κυρίως αγροτικές όπου πολλές φορές παρουσιάζεται μειωμένο ενδιαφέρον των πολιτών για την υποβολή δήλωσης στο
κτηματολόγιο, κυρίως λόγω της χαμηλής αξίας της γης.
Λόγω της κρίσιμης για το Έργο καμπής, ο ΠΣΔΑΤΜ θεωρεί σημαντικό να
δώσει κατευθυντήριες οδηγίες προς τους συναδέλφους για τη διαδικασία
συλλογής των δηλώσεων με απώτερο στόχο οι οδηγίες αυτές να προωθηθούν στους πολίτες με κάθε πρόσφορο τρόπο, με δημοσιεύσεις σε τοπικά
ΜΜΕ, με διοργάνωση ημερίδων είτε με κατ’ ιδίαν ενημέρωση πολιτών.
Αποτελεί κοινή αντίληψη μεγάλης μερίδας πολιτών ότι, το Εθνικό Κτηματολόγιο έρχεται να αντιμετωπίσει και επιλύσει προβλήματα ετών σε αυτή τη
χώρα, το οποίο είναι μεν ο στόχος του Έργου απαιτεί δε τη συμμετοχή σε
αυτό τόσο του πολίτη όσο και των εμπλεκομένων φορέων.

Πηγή: www.ktimatologio.gr
Συνήθως ο απλός πολίτης έχει την εντύπωση ότι, χωρίς ούτε ο ίδιος να
γνωρίζει την ακριβή θέση του ακινήτου του το κτηματολόγιο με την απλή
κατάθεση της δήλωσής του θα το πράξει γι’ αυτόν. Πράγματι, μέσω του
κτηματολογίου δίνεται η ευκαιρία και η δυνατότητα να αποκτήσει κάθε ακίνητο στην ελληνική επικράτεια την ταυτότητά του. Ταυτότητα που προσδιορίζει τόσο την ακριβή θέση του ακινήτου στο χώρο όσο και τη νομική
του υπόσταση και κατ’ επέκταση οδηγεί στην κατοχύρωση της ακίνητης
περιουσίας, δημόσιας και ιδιωτικής. Το πρώτο όφελος αυτού είναι η διευκόλυνση των συναλλαγών του πολίτη και εν συνεχεία ως εργαλείο και μοχλός
ανάπτυξης για την πολιτεία επιφέρει πολλαπλά άλλα οφέλη.
Η εξ αρχής ορθή υποβολή και καταχώριση των τεχνικών και νομικών στοιχείων που χαρακτηρίζουν το ακίνητο αποτελεί κρίσιμη προϋπόθεση για τη
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σύνταξη του έργου.
Επομένως η συμμετοχή των κατά τόπους επαγγελματιών οι οποίοι είναι
γνώστες των ιδιαιτεροτήτων της εκάστοτε περιοχής αποκτά ιδιαίτερο ρόλο.
Επισημαίνεται ότι:
(i) ανεντόπιστα δικαιώματα δεν συμπεριλαμβάνονται ούτε στους κτηματολογικούς πίνακες της ανάρτησης αλλά και εν τέλει στους οριστικούς κτηματολογικούς πίνακες και διαγράμματα.
(ii) εσφαλμένος εντοπισμός ακινήτου καθώς και λάθος οριοθέτηση αυτού
οδηγεί εν πρώτοις σε ταλαιπωρία του πολίτη προκειμένου να προβεί στις
απαιτούμενες διορθώσεις κατά τη λειτουργία του Κτηματολογίου και επίσης
οικονομική επιβάρυνση.
(iii) εκτεταμένα λάθη οδηγούν σε χρονοβόρες και αντιοικονομικές διαδικασίες όπως αυτές των επαναχωροθετήσεων.
Με δεδομένο ότι, οι συμβάσεις για το υπόλοιπο της χώρας αφορούν ως επί
τω πλείστον αγροτικές περιοχές με μεγάλες δυσκολίες στον εντοπισμό κατ’
αρχάς της κατά προσέγγιση θέσης των ακινήτων και κατ’ επέκταση των
ορίων αυτών, θα πρέπει να αξιοποιηθεί κάθε πρόσφορος τρόπος προς αυτή
την κατεύθυνση.
Προκειμένου να επιτευχθεί ο παραπάνω στόχος πραγματοποιήθηκε ρητή
αναφορά στα Τεύχη των Τεχνικών Προδιαγραφών σχετικά με την υποχρέωση συνυποβολής με τη δήλωση των τοπογραφικών διαγραμμάτων που
αναφέρονται ή προσαρτώνται στις πράξεις.
Με τον τρόπο αυτό είναι προφανές ότι, περιορίζεται μεν η πιθανότητα
αστοχίας σε αρκετές των περιπτώσεων και ως επί τω πλείστον στις αστικές περιοχές αλλά στις περισσότερες από τις περιοχές του υπολοίπου της
χώρας δεν επιλύεται το πρόβλημα. Κάποιοι από τους βασικούς λόγους που
συμβαίνει αυτό είναι οι ακόλουθοι:
• Παλαιοί τίτλοι με προσαρτώμενα παλαιά τοπογραφικά διαγράμματα
• Τοπογραφικά διαγράμματα αμφιβόλου πιστότητας
• Πράξεις στις οποίες δεν είναι υποχρεωτική η προσάρτηση τοπογραφικού
(αποδοχές κληρονομιάς, κλπ)
Το πρόβλημα αυτό θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με την ενημέρωση και
επισήμανση στους δηλούντες της αναγκαιότητας συνυποβολής στοιχείων
απαραίτητων για τον εντοπισμό των ακινήτων αλλά και την ορθή οριοθέτηση αυτών.
Σημειώνεται ότι, κατά τη συλλογή δηλώσεων ιδιοκτησίας είναι πλέον υποχρεωτική η επισύναψη στη δήλωση ιδιοκτησίας, εναλλακτικά:
• Εξαρτημένου τοπογραφικού διαγράμματος
• Διοικητικής Πράξης
• Εκτύπωση αποσπάσματος από την υπηρεσία θέασης του ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ή εντοπισμός στο Γραφείο Κτηματογράφησης (συνήθως η ακρίβεια είναι πολύ μεγαλύτερη του μέτρου).
• Οποιουδήποτε άλλου πρόσφορου μέσου (παλαιά διαγράμματα που συνοδεύουν πράξεις της διοίκησης, αεροφωτογραφίες κλπ)
Από τα παραπάνω θα πρέπει να επισημανθεί ότι μόνο το εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα είναι το πλέον κατάλληλο και πρόσφορο μέσο για τον ορθό εντοπισμό και την οριοθέτηση του ακινήτου τους με ακρίβεια.
Ειδικά σε περιπτώσεις που το καθεστώς του ακινήτου είναι περίπλοκο (ενδεικτικά: αμφισβήτηση ορίων, διεκδικήσεις κλπ) θα πρέπει να επισημαίνεται
στον πολίτη ότι το εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα είναι η μόνη ασφαλής λύση για την αποφυγή μελλοντικής ταλαιπωρίας και δαπάνης.
Κατά τη διαδικασία σύνταξης του κτηματολογίου και πριν την ανάρτηση
κτηματολογικών διαγραμμάτων, σε περίπτωση ασάφειας ορίων λαμβάνονται αρχικά υπόψη η ύπαρξη υλοποιημένων ορίων και στη συνέχεια τα
εξαρτημένα τοπογραφικά διαγράμματα που έχουν επισυναφθεί στις δηλώσεις. Σύμφωνα με το παραπάνω η επισύναψη εξαρτημένου τοπογραφικού
διαγράμματος, οδηγεί στην αποφυγή ανάγκης στο μέλλον κατάθεσης ένστασης για χωρικούς λόγους.
Είναι κρίσιμο να επισημανθεί επίσης ότι, εφόσον κατά τη διαδικασία της
ανάρτησης των κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων, εντοπισθούν
διαφορές στο σχήμα και το εμβαδόν των ακινήτων οι οποίες είναι εκτός
των αποδεκτών ορίων απόκλισης, η ένσταση που θα υποβληθεί από τον
ιδιοκτήτη θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα. Η ένσταση παραπέμπεται προς εξέταση από Επιτροπή
Ενστάσεων. Εφόσον οι διορθώσεις επηρεάζουν άλλο ακίνητο ο ενιστάμενος
θα πρέπει υποχρεωτικά να κοινοποιήσει την ένστασή του στους θιγομένους
διαφορετικά η ένστασή του απορρίπτεται ως απαράδεκτη από την Επιτροπή. Συνήθως το κόστος της ολοκληρωμένης κατάθεσης της ένστασης

Από την πτήση σε νέφος και αληθή όρθο.
Αυτόματα και με πλήρη φωτογραμμετρικό έλεγχο σε όλα τα στάδια.
Άφθονα εργαλεία στερεοσκοπικής απόδοσης
σε άπταιστα Ελληνικά (και Αγγλικά, Ρώσικα, Ισπανικά και Κινέζικα).
Από την πτήση με απλό drone
…σε νέφος

…αληθή όρθο

…3d μοντέλο

…στερεοσκοπική 3d απόδοση

Γιάννης Γιαννίρης

Ακαδημίας 63 Αθήνα
Τηλ.: 210 3302759
E-mail: yyanniris@gmail.com
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ξεπερνά το κόστος της δήλωσης ιδιοκτησίας όταν επισυνάπτεται εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα.
Εάν ο ιδιοκτήτης δεν φροντίσει ώστε το ακίνητό του να κτηματογραφηθεί
με το ορθό σχήμα και εμβαδόν και μεταφερθεί αυτό στις πρώτες εγγραφές
του κτηματολογίου με διαφορές στο σχήμα και το εμβαδόν των ακινήτων
οι οποίες είναι εκτός των αποδεκτών ορίων απόκλισης, θα υποχρεωθεί
να ακολουθήσει τη διαδικασία διόρθωσης αυτών κατά τη χρονική στιγμή που θα προβεί σε οποιαδήποτε εγγραπτέα στα κτηματολογικά πράξη
(αγοραπωλησία, κλπ). Για τις διορθώσεις αυτές θα πρέπει να προσκομίσει
υποχρεωτικά εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα του ακινήτου του, ενώ
η διαδικασία που απαιτείται είναι χρονοβόρα.

Στην περίπτωση όπου ο ιδιοκτήτης δεν έχει προβεί στην υποβολή της
δήλωση της ιδιοκτησίας του και έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της
κτηματογράφησης, απαιτείται για τις περισσότερες περιπτώσεις, δικαστική
απόφαση προκειμένου να καταχωρηθεί το δικαίωμά του.
Από τα ανωτέρω γίνεται σαφές ότι, η ορθή χωρική απεικόνιση των
ακινήτων προϋποθέτει την προσκόμιση εξαρτημένου τοπογραφικού
διαγράμματος. Ο χρόνος που θα υποβληθεί αυτό επαφίεται στον ιδιοκτήτη
ο οποίος θα πρέπει να συνεκτιμήσει την οικονομική επιβάρυνση και την
επιπλέον ταλαιπωρία που θα έχει ανάλογα με τον χρόνο που θα επιλέξει
να κάνει τις απαιτούμενες ενέργειες για τη διασφάλιση της περιουσίας του.

Ανταπόκριση από το 18ο Διεθνές Συνέδριο
Τηλεπισκόπισης και Φωτογραμμετρίας

25 χρόνια της». Τη συνεδρίαση άνοιξε ο Victor Adrov, διευθύνων σύμβουλος της Racurs, που είναι και ο οργανωτής του συνεδρίου. Χαιρετισμούς
απεύθυναν ο Γιάννης Γιαννίρης συνδιοργανωτής του συνεδρίου και ο πρόεδρος του ΠΣΔΑΤΜ Μιχάλης Καλλογιαννάκης.

Με επιτυχία διεξήχθη στην Κρήτη το 18ο Διεθνές Συνέδριο Τηλεπισκόπισης και Φωτογραμμετρίας από 24-27 Σεπτεμβρίου. Η συμμετοχή από
Ελληνικής πλευράς ήταν αξιόλογη τόσο από πλευράς απλής συμμετοχής
όσο και από την πλευρά τής παρουσίασης εισηγήσεων. Παρουσίασαν εισηγήσεις ο καθηγητής Ανδρέας Γεωργόπουλος, ο Γιάννης Καβάδας από
την ΕΚΧΑ και ο Γιάννης Γιαννίρης, ενώ συμμετείχε και ο πρόεδρος του
ΠΣΔΑΤΜ Μιχάλης Καλογιαννάκης. Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και
ο Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ήταν Partners του συνεδρίου, ενώ ο Γιάννης Γιαννίρης συνδιοργανωτής.
Η πρώτη ημέρα του συνεδρίου ήταν αφιερωμένη σε «Πρωτότυπες παραγωγικές λύσεις και νέες τάσεις στη Φωτογραμμετρία, Εναέριες και UAS
λύσεις – Από την ιδέα στην Παγκόσμια αναγνώριση Η Racurs γιορτάζει τα

Οι εισηγήσεις κινήθηκαν γύρω από τις νέες τεχνολογίες και νέα όργανα.
Στη συνεδρίαση αυτή μίλησαν (με τη σειρά που παρουσιάστηκαν) ο συνάδελφος Καββάδας με θέμα «Ελληνικό Κτηματολόγιο – Έλεγχος ποιότητας
ορθοεικόνων», ο καθηγητής Ανδρέας Γεωργόπουλος με θέμα «Τρισδιάστατη τεκμηρίωση Πολιτιστικής κληρονομιάς», όπου παρουσιάστηκε η
τεκμηρίωση του Πανάγιου Τάφου της Ιερουσαλήμ (Έκθεση στο Βυζαντινό
Μουσείο), ο συνάδελφος Γιάννης Γιαννίρης με θέμα «Αρίβεια υποπολαπλάσια του μεγέθους εδαφοψηφίδας με χρήση απλού drone και χρήση
του PHOTOMOD». Άλλες ενδιαφέρουσες ομιλίες αφορούσαν την εφαρμογή φωτογραμμετρικών λύσεων geocloud και την παρουσίαση νέων
οθονών ειδικευμένων ποντικιών για φωτογραμμετρική στερεοσκοπική
απόδοση και παρατήρηση.

Ο πρόεδρος του ΠΣΔΑΤΜ Μιχάλης Καλογιαννάκης αναπτύσσει
την παρουσίασή του

Ο Παύλος Καρύδης παρουσιάζει στο στρογγυλό τραπέζι την εφαρμογή
του real estate με τη χρήση augmented reality

Ερώτηση από τον Γιάννη Γιαννίρη υπό την επίβλεψη του καθηγητή
Αντρέα Γεωργόπουλου

Οι σύνεδροι στον Άγιο Νικόλαο
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Η τρίτη μέρα ήταν αφιερωμένη στα νέα χαρακτηριστικά
και βελτιώσεις του Photomod για τη νέα του έκδοση 6.4.
και έγινε συζήτηση σε στρογγυλό τραπέζι με 1ο θέμα τη
μετάβαση των λογισμικών στο ηλεκτρονικό νέφος και 2ο
θέμα τη χρήση ειδικών γυαλιών εικονικής πραγματικότητας στη φωτογραμμετρία.
Το συνέδριο κύλησε χαλαρά με τις εξωσυνεδριακές δραστηριότητες και έδωσε την ευκαιρία για επαφές και συνεργασίες με συναδέλφους από άλλες χώρες.

Ο χαιρετισμός του Προέδρου του ΠΣΔΑΤΜ
Μιχάλη Καλογιαννάκη
Ως πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Διπλωματούχων
Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών σας καλωσορίζω και
εγώ με τη σειρά μου στην Κρήτη και εύχομαι καλή επιτυχία στο διεθνές αυτό συνέδριο που αφορά την Φωτογραμμετρία και την Τηλεπισκόπηση.
Στη χώρα μας αυτά τα επαγγελματικά αντικείμενα αφορούν αποκλειστικά τους Τοπογράφους μηχανικούς και τα
τελευταία χρόνια είναι η ταχύτερα αναπτυσσόμενη πτυχή
του επαγγέλματός μας.
Η ταχεία εξέλιξη των UAV, που αναμένεται να συνεχιστεί,
και η ευκολία στην προμήθεια δορυφορικών εικόνων είναι
το κλειδί στη συνεχή ανάπτυξη της Φωτογραμμετρίας και
της Τηλεπισκόπησης και την ανάδειξή τους στις κορυφαίες εφαρμογές του τεχνικού κλάδου.
Για εμάς του Αγρονόμους Τοπογράφους Μηχανικούς η
Τρίτη διάσταση έχει ανέκαθεν την ίδια αξία με τις άλλες
δύο. Με τη σειρά της και η κοινωνία εξοικειώνεται όλο και
περισσότερο με το να «βλέπει» σε τρεις διαστάσεις είτε
από μεγάλη απόσταση, από ψηλά, είτε από μικρή απόσταση (3d ταινίες, κλπ).
Η προστιθέμενη αξία που μπορούν να προσφέρουν στην
κοινωνία, η Φωτογραμμετρία και η Τηλεπισκόπηση, είναι
μη μετρήσιμη, ενώ μελλοντικά θα βοηθήσουν, πέραν των
κλασσικών εφαρμογών τους, στις έξυπνες πόλεις, αλλά
και στην αντιμετώπιση και πρόβλεψη των φυσικών καταστροφών.
Είναι μεγάλη μας χαρά και τιμή, που η καταξιωμένη εταιρεία RACUR επέλεξε τη χώρα μας για να διεξάγει φέτος το
Παγκόσμιο Συνέδριό της.
Τολμώ να πω ότι το PHOTOMOD είναι ένα πρόγραμμα
που δεν ακολουθεί τη λογική του κλειστού κουτιού, που
σου προσφέρει λύσεις χωρίς να παρέμβεις ουσιαστικά ή
τουλάχιστον να γνωρίζεις σε βάθος πώς λειτουργεί. Είναι
από τα προγράμματα που δίνουν λύσεις περισσότερο τεχνικά αποδεκτές.
Θα ήθελα να σας ευχηθώ καλά αποτελέσματα στις συνεδρίες τις οποίες θα παρακολουθήσω με μεγάλο ενδιαφέρον.
Θα ήταν μεγάλη μας τιμή, και σας κάνω ανοικτή πρόσκληση, να συμμετάσχετε στο επόμενο πανελλήνιο συνέδριο
που θα διοργανώσουμε ως ΠΣΔΑΤΜ. Είμαι σίγουρος ότι η
συνεργασία μας θα συνεχιστεί και θα είναι άκρως αποδοτική.
Σας ευχαριστώ και καλή αρχή!

Τ

ο Τεχνικό Επιμελητήριο της
Ελλάδος
θα
φιλοξενήσει και θα διοργανώσει τη διεθνή
διεπιστημονική διάσκεψη υψηλού επιπέδου με τίτλο «Οικονομία, Κοινωνία και Κλιματική Αλλαγή» σε συνεργασία με την FIG (Διεθνής Οργάνωση Τοπογράφων), την UIA
(Διεθνής Οργάνωση Αρχιτεκτόνων), το ECCE (Διεθνές Συμβούλιο Πολιτικών Μηχανικών)
και το UNECE WPLA (Ομάδα εργασίας για τη διαχείριση της γης της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη) στην Αθήνα το διάστημα 7-10 Νοεμβρίου
2018.
Ο κύριος στόχος της Διάσκεψης είναι:
• Να εισάγει την επαγγελματική συνεργασία και να ενεργοποιήσει την ανταλλαγή διεπιστημονικών ιδεών σχετικά με τον αντίκτυπο των τρεχουσών και μελλοντικών μεγάλων
τάσεων στο δομημένο περιβάλλον, την κατασκευαστική βιομηχανία και την ακίνητη
περιουσία.
• Να αυξήσει την ευαισθητοποίηση και να βελτιώσει τη συνεργασία μεταξύ των σχετικών επαγγελματιών στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα και στον ακαδημαϊκό χώρο,
για τον ρόλο τους στην ψηφιακή κοινωνία για την καλή διαχείριση της γης και των
ακινήτων και για μια βιώσιμη αγορά ακινήτων.
• Να εμπνεύσει τους σχετικούς επαγγελματίες να συνειδητοποιήσουν την ανάγκη για
κοινή ανταπόκριση των επαγγελματιών και να καθιερώσουν στενότερη συνεργασία
για έναν κόσμο απαλλαγμένο από φτώχεια, φόβο και ανισότητα, όπου η ζωή είναι
ασφαλής και η ανάπτυξη είναι ανθεκτική και βιώσιμη.
Δωρεάν εγγραφή παρέχεται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και έχει ξεκινήσει!
Για την εγγραφή στο συνέδριο πατήστε: https://tufe2018.com/register/
Για περισσότερες πληροφορίες ακολουθήστε τον σύνδεσμο: https://tufe2018.com/
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Η δεύτερη μέρα ήταν αφιερωμένη στα «Δορυφορικά Δεδομένα και επεξεργασία Εικόνων. Υπηρεσίες δορυφορικών
δεδομένων. Ανάπτυξη νέων φωτογραμμετρικών υλικών».
Στη συνεδρίαση αυτή παρουσιάστηκαν τα χαρακτηριστικά
δορυφόρων Ρωσικών, Ευρωπαϊκών και Αμερικάνικων και
εφαρμογές με τη χρήση δορυφορικών εικόνων. Παρουσιάστηκε πρώτη φορά σε συνέδριο η νέα εφαρμογή της
DigitalGlobe για τη βελτίωση της ευκρίνειας των δορυφορικών προϊόντων της, και εφαρμογή συνδυασμού διαφόρων γεωδεδομένων στην Python.

Άμεση οικονομική ενίσχυση ΠΣΔΑΤΜ
Αγαπητοί/ες συνάδελφοι/ισσες,
τα τελευταία χρόνια, εξαιτίας της συνολικά δύσκολης οικονομικής κατάστασης στη χώρα,
και την αδυναμία του ΤΕΕ να χρηματοδοτήσει τους συλλόγους με μεγαλύτερα ποσά από ότι
έχει προβλέψει στον προϋπολογισμό του (κατάργηση υπέρ ΤΕΕ), ο ΠΣΔΑΤΜ παλεύει καθημερινά να ανταποκριθεί στον ρόλο του και συγχρόνως να καλύψει με διάφορους τρόπους
τα έξοδα λειτουργίας του.
Στο πλαίσιο αυτό τα χρόνια της κρίσης έχει:
• Μειώσει κατακόρυφα τα έξοδά του. Έχουν απομείνει μόνο τα ανελαστικά έξοδα.
• Μειώσει το ωράριο λειτουργίας της γραμματείας (είναι ο μόνος σύλλογος μηχανικών που
διατηρεί γραμματεία).
• Μηδενισμός των εξόδων παράστασης και μετακίνησης των μελών του ΔΣ.
Τα τελευταία 2 χρόνια έχει:
• Μετακομίσει το τελευταίο διάστημα σε χώρο που του διέθεσε η ΣΑΤΜ ΕΜΠ.
•Δ
 ιοργανώσει αρκετές ημερίδες και συνέδρια ώστε να αυξήσει τα έσοδα από τους
εκθέτες (πλέον προσεγγίζει πάνω από το 50% των εσόδων).
• Ξεκίνησε μια νέα πρωτοβουλία προμήθειας διάφορων ειδών (T-shirt, καπέλα, κλπ) για
την οικονομική ενίσχυσή του.
Οι παραπάνω προσπάθειες, δυστυχώς, δεν αρκούν. Για να μπορεί ο ΠΣΔΑΤΜ να παραμείνει
ενεργός και να σας εκπροσωπεί επάξια, απαιτείται τα μέλη του να καταβάλλουν την ετήσια
συνδρομή τους, η οποία, με τα δεδομένα των τελευταίων χρόνων αποτελεί το 5% των
εσόδων του.
Η ετήσια συνδρομή είναι μόλις
• 5 ευρώ για τα μέλη κάτω πενταετίας και 10 ευρώ για τα υπόλοιπα μέλη
Η καταβολή μπορεί να γίνει στον λογαριασμό του συλλόγου στην Τράπεζα Πειραιώς: IBAN
GR21 0172 0800 0050 8007 1615 938
Τα οικονομικά διαθέσιμα, αυτή τη στιγμή, του συλλόγου αρκούν μέχρι αυτό τον μήνα.
Όπως καταλαβαίνετε πρέπει να γίνει κάτι άμεσο.
Το Δ.Σ. του ΠΣΔΑΤΜ αποφάσισε να απευθυνθεί άμεσα σε όλους τους Συναδέλφους ζητώντας οικονομική στήριξη.
Ιδιαίτερα όμως απευθύνεται στους συναδέλφους ΑΤΜ, οι οποίοι έχουν εταιρείες με μεγάλη τάξη πτυχίο και οι οποίοι μετά από έναν κοινό αγώνα τριών ετών ανακηρύχτηκαν
ανάδοχοι στις μελέτες κτηματολογίου για το υπόλοιπο της χώρας. Μπορείτε να καταβάλετε
όποιο ποσό επιθυμείτε. (Το ανάλογο παραστατικό θα σας σταλεί μέσω e-mail).
Αν πιστεύετε ό τι ο ΠΣΔΑΤΜ πρέπει να παραμείνει ενεργός και να σας εκπροσωπεί, παρακαλούμε για την άμεση καταβολή, έστω, της ετήσιας συνδρομής.
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Νομοθετικές εξελίξεις

Νέα νομοθετήματα και διατάξεις
που άπτονται του ενδιαφέροντος του ΑΤΜ
Ø Δημοσιεύθηκε στις 19 Ιουνίου 2018 στο ΦΕΚ 2318 Β η Υπουργική
Απόφαση με αριθμ. οικ. 34124/2768 και θέμα: «Τροποποίηση της αριθμ.
οικ. 62134/4100/28-12-2017 απόφασης της Υπουργού και του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Εξειδίκευση των κριτηρίων για τη διαμόρφωση λύσεων ρύθμισης οφειλών
προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης έως 50.000 ευρώ κατά
την παράγραφο 21 του άρθρου 15 του Ν.4469/2017, καθορισμός της μεθοδολογίας για τον προσδιορισμό του ύψους και του αριθμού των δόσεων βάσει αυτών, εξαίρεση οφειλών από τις λύσεις ρύθμισης και ρύθμιση
κάθε άλλου ειδικότερου θέματος για την εφαρμογή αυτής» (Β΄ 4640)».
Ο ΕΦΚΑ κοινοποίησε την παραπάνω Υπουργική απόφαση με την Εγκύκλιο
31/23-9-2018 ΜΕ ΑΔΑ 6ΦΑΒ465ΧΠΙ-1Η1.
Ø Δημοσιεύθηκε στις 19 Ιουνίου 2018 στο ΦΕΚ 2319 Β η Υπουργική Απόφαση με αριθμ. ΠΟΛ. 1116 και θέμα: «Τροποποίηση της ΠΟΛ.
1223/29-12-2017 (Β’ 4643) απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών για
τη διαμόρφωση λύσεων ρύθμισης και για οφειλές προς το δημόσιο
που υπερβαίνουν τις 50.000 ευρώ, καθώς και για οφειλές που έχουν
βεβαιωθεί εντός του έτους 2017, κατά την παράγραφο 21 του άρθρου 15
του Ν.4469/2017 (Α’ 62).
Ø Η Γενική Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος
του Το ΥΠΕΝ εξέδωσε την εγκύκλιο αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/38145/2834
της 19-6-2018 με ΑΔΑ ΩΙ174653Π8-ΥΟΕ και θέμα: «Σχετικά με την
εφαρμογή του άρθρου 19 παρ.2α του Ν.4067/2012 (79Α΄)». Με
την εγκύκλιο περιορίζεται κάθε δυνατότητα για περισσότερο πράσινο στις
ταράτσες και τους υπαίθριους χώρους υφιστάμενων κτιρίων και νέων οικοδομών, ξεκαθαρίζοντας ότι τα «μπόνους» δόμησης, που δίνει ο Νέος
Οικοδομικός Κανονισμός (Ν.4067/2012), υπολογίζονται μόνον επί της
επιφάνειας του δώματος.
Ø Δημοσιεύθηκε στις 25 Ιουνίου 2018 στο ΦΕΚ 2414 Β η Υπουργική
Απόφαση με αριθμ. οικ 34715/785 και θέμα: «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 15.000 ανέργων νέων
ηλικίας 18-29 ετών, με έμφαση στους πτυχιούχους ανωτάτων
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού
τομέα».
Στην απόφαση περιέχονται το αντικείμενο και ο σκοπός του προγράμματος, πλαίσιο ένταξης, χρηματοδότηση, επιλέξιμες περιοχές, ρόλος
ΟΑΕΔ, δικαιούχοι-ωφελούμενοι και προϋποθέσεις συμμετοχής, διάρκεια
προγράμματος και ποσό επιχορήγησης, διαδικασία υποβολής αιτήσεων,
διαδικασία αξιολόγησης-έγκρισης και υπόδειξης ανέργων, επίλυση διαφορών-ενστάσεις, διαδικασία υλοποίησης, υποχρεώσεις δικαιούχων-κυρώσεις κτλ.
Σε συνέχεια της Υπουργικής απόφασης ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού με αρ. Πρωτ. 43204/27-6-2018 καλεί τις ιδιωτικές επιχειρήσεις, τους Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας
(Κ.ΑΛ.Ο) και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που ασκούν τακτική
οικονομική δραστηριότητα σε όλη τη χώρα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στο «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση
10.000 ανέργων νέων ηλικίας 18-29 ετών, με έμφαση στους πτυχιούχους
ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού
τομέα» και να υποβάλλουν αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τις
28/06/2018 και ώρα 12η μεσημβρινή στο διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ,
www.oaed.gr.
Ø Δημοσιεύθηκε στις 29 Ιουνίου 2018 στο ΦΕΚ 114 Α το Προεδρικό Διάταγμα υπ΄ αριθμό 59 «Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης».
Στο νέο ΠΔ καθορίζονται 13 γενικές κατηγορίες χρήσεων (άρθρο 1, παρ.
Ι) οι οποίες καλύπτουν τον αστικό και εξωαστικό χώρο, σε αντιστοιχία με
το πεδίο εφαρμογής των πολεοδομικών σχεδίων. Εκτός από τις περιοχές
κατοικίας (αμιγούς και γενικής) οι νέες γενικές κατηγορίες χρήσεων γης
περιλαμβάνουν υποδοχείς για την εγκατάσταση παραγωγικών δραστηριοτήτων, περιοχές συγκέντρωσης αστικών υποδομών και άλλων ιδιαίτερων
χρήσεων, καθώς και περιοχές άσκησης αγροτικών δραστηριοτήτων.
Κάθε μία από τις γενικές κατηγορίες περιλαμβάνει συγκεκριμένες ειδικές
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χρήσεις (άρθρο 1, παρ. ΙΙ), οι οποίες έχουν εμπλουτιστεί, σε σχέση με
το προηγούμενο ΠΔ και νόμο, ώστε να αποτυπωθεί το εύρος τόσο των
αλλαγών στο σύγχρονο τρόπο ζωής, όσο και των κοινωνικο-οικονομικών
δραστηριοτήτων, που ο αστικός και εξωαστικός χώρος καλούνται να ικανοποιήσουν.
Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπονται 47 ειδικές χρήσεις που εκτός από τις
παραδοσιακές δραστηριότητες, λειτουργίες και υποδομές (όπως κατοικία,
εκπαίδευση, πράσινο, βιομηχανία, μέσα μαζικής μεταφοράς κλπ), περιλαμβάνουν και νέες όπως:
− τα πράσινα σημεία και οι γωνιές ανακύκλωσης που αποτελούν βασικά
εργαλεία υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων,
− η αστική γεωργία – λαχανόκηποι που επιτρέπουν την καλλιέργεια στις
πόλεις γεωργικών προϊόντων για ατομική κατανάλωση,
− οι εγκαταστάσεις υποδοχής και φιλοξενίας μεταναστών/ προσφύγων
ως αναγκαίες δομές για τη διαχείριση της προσφυγικής κρίσης,
− οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις ως βασική παραγωγική δραστηριότητα
στην ύπαιθρο,
− τα κέντρα αποτέφρωσης νεκρών κλπ.
Τέλος, βασική αρχή για τον καθορισμό του περιεχομένου των γενικών
κατηγοριών χρήσεων γης (δηλ. του εύρους των ειδικών χρήσεων που
επιτρέπονται στις επιμέρους γενικές κατηγορίες), αποτελεί τόσο η προστασία του αμιγούς πολεοδομικού χαρακτήρα κάθε γενικής χρήσης, που
συνεπάγεται τον εμπλουτισμό της κύριας λειτουργίας (βλ. κατοικία, βιομηχανία, τουρισμός κλπ) με συμπληρωματικές και συμβατές μεταξύ τους
δραστηριότητες, όσο και η άρση μονοπωλιακών καταστάσεων (όπως
ισχύει για την πρόβλεψη εγκατάστασης ΙΚΤΕΟ στις περιοχές γενικής κατοικίας και πολεοδομικού κέντρου).
Για τη συνολική ρύθμιση των περιοχών του εξωαστικού χώρου που περιλαμβάνονται στην έκταση ενός δήμου (άρθρο 15), το ΠΔ παραπέμπει στις
αντίστοιχες ζώνες που προβλέπει ο νέος νόμος 4447/2016 για τον χωρικό
σχεδιασμό, οι οποίες λειτουργούν συμπληρωματικά με τις περιοχές ειδικής προστασίας που προβλέπονται από τον ίδιο νόμο.
Ø Δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 2401 Β στις 22 Ιουνίου 2018 η απόφαση της Υπουργού Εργασίας με αριθμό οικ. 32143/Δ1.11288 και θέμα:
«Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως
Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)».
και
στο ΦΕΚ 2404 Β στις 25 Ιουνίου 2018 η απόφαση της Υπουργού
Εργασίας με αριθμό 32126/1463 και θέμα: «Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης 50067/ 28/27.11.2017 «Ηλεκτρονική Βάση καταχώρισης
δεδομένων Τεχνικών Ασφάλειας και διαδικασία ανάθεσης καθηκόντων
Τεχνικού Ασφαλείας μέσω ΟΠΣ-ΣΕΠΕ».
Ø Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με Αρ. Πρωτ.:
ΕΠΕΑ/Γ/οικ.176381 της 21 Ιουνίου 2018, ΑΔΑ 6ΔΡΜ4653Π8-ΘΙΟ και
θέμα: «Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών. Ενεργειακές Υπηρεσίες,
Μητρώο και Κώδικας Δεοντολογίας Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών». Η απόφαση δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2672Β στις 6 Ιουλίου 2018.
Η απόφαση ορίζει νέο Κώδικα Δεοντολογίας για τις Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών, με δέκα κανόνες και ταυτοχρόνως φέρνει ανακατατάξεις
στο Μητρώο Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών, που λειτουργεί ως
ηλεκτρονική πλατφόρμα.
Ø Δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Κανονισμός (ΕΕ) 2018/841 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2018, σχετικά με τη συμπερίληψη των
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και των απορροφήσεων από δραστηριότητες χρήσης γης, αλλαγής χρήσης γης και δασοπονίας στο πλαίσιο για το
κλίμα και την ενέργεια έως το 2030, καθώς και για την τροποποίηση του
κανονισμού (EE) αριθ. 525/2013 και της απόφασης (EE) αριθ. 529/2013/
ΕΕ.
Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2018/841 καθορίζει τις δεσμεύσεις των κρατων-μελών σχετικά με τον τομέα της χρήσης γης, της αλλαγής χρήσης γης και της δασοπονίας (land use, land use change and forestry
– «LULUCF»), οι οποίες συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της συμφωνίας του Παρισιού και του στόχου της Ένωσης για μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για την περίοδο από το 2021 έως το 2030.
Ο κανονισμός παραθέτει επίσης τους κανόνες για τη λογιστική καταγραφή
των εκπομπών και των απορροφήσεων από τον τομέα LULUCF και τον
έλεγχο της συμμόρφωσης των κρατών-μελών με τις εν λόγω δεσμεύσεις.

Ø Δημοσιεύτηκαν σε ΦΕΚ (Β 2640, 2691, 2692, 2686, 2684, 2693, 2682,
2685, 2689, 2638, 2690, 2688, 2687, 2683, 2639-Έβρος) τα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (ΣΔΚΠ) για τα 14 Υδατικά Διαμερίσματα της χώρας και τη λεκάνη απορροής του ποταμού Έβρου,
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τις Πλημμύρες
(2007/60/ΕΚ) και της εθνικής νομοθεσίας. Tα ΣΔΚΠ είναι στρατηγικού
χαρακτήρα με σκοπό την εδραίωση κοινής πολιτικής και συντονισμένης
δράσης για την αντιμετώπιση των κινδύνων πλημμύρας. Καταρτίζονται σε
επίπεδο Περιοχής Λεκάνης Απορροής Ποταμού (ΠΛΑΠ) ώστε να υπάρχει
ενιαία δράση σε όλη την έκταση των ρεμάτων στις περιοχές που υπάρχουν δυνητικοί σοβαροί κίνδυνοι πλημμύρας ή είναι πιθανόν να σημειωθεί
πλημμύρα.
Τα ΣΔΚΠ λαμβάνουν υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των περιοχών
που καλύπτουν και παρέχουν ενδεδειγμένες λύσεις, ανάλογα με τις ανάγκες και τις προτεραιότητες των περιοχών αυτών, εξασφαλίζοντας παράλληλα συντονισμό εντός των περιοχών λεκάνης απορροής ποταμών
και προωθώντας την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων που έχουν

θεσπισθεί με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ για τα υπόγεια και επιφανειακά υδατικά συστήματα. Τα συγκεκριμένα σχέδια, τα οποία θα έπρεπε να έχουν
δημοσιευθεί εντός του 2015, μπορούν να αποτελέσουν στρατηγικό εργαλείο της Κυβέρνησης, των Περιφερειών αλλά και των Δήμων ιδιαίτερα την
περίοδο αυτή που εμφανίζονται κατ’ επανάληψη πλημμυρικά φαινόμενα.
Ø Εκδόθηκε Εγκύκλιος του ΥΠΕΝ/ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
με Αριθμ. πρωτ.: 170900/1631/18-07-2018 και θέμα: «Υποβολή δήλωσης Δημοσίου εντός ορίων κτηματογράφησης και δασικού
χάρτη».
Η Οδηγία του ΥΠΕΝ, προς τις Δασικές Αρχές, που υπογράφει η γενική
γραμματέας Περιβάλλοντος δίνει σαφείς εντολές στις περιοχές, που τελούν υπό κτηματογράφηση και δεν έχει ακόμα κυρωθεί ο δασικός χάρτης,
«τα Τμήματα των Δασικών Χαρτογραφήσεων των Διευθύνσεων Δασών
οφείλουν να επικαλούνται κατά την υποβολή των σχετικών δηλώσεων ή
ενστάσεων, οποιοδήποτε πρόσφορο αποδεικτικό στοιχείο περί της φύσεως δεδομένης έκτασης ως δάσους, δασικής ή χορτολιβαδικής και περί της
κυριότητας του Δημοσίου επ’ αυτής, κάνοντας χρήση μεταξύ άλλων των
στοιχείων του αναρτημένου δασικού χάρτη».
Η οδηγία του ΥΠΕΝ τονίζει την υποχρέωση του δημοσίου να δηλώσει και
να προστατεύσει την περιουσία του. Σημειώνεται χαρακτηριστικά στην
οδηγία δύο σημεία:
«Με δεδομένο τη διάταξη της παρ. 2 άρθρου 2 του Ν.2308/1995 όπως
ισχύει (παρ. 12 άρθρου 154 Ν.4389/2016), σύμφωνα με την οποία το
Δημόσιο υποχρεούται να υποβάλει δήλωση εγγραπτέου δικαιώματος, για
τους λόγους της διασφάλισης και προστασίας των δικαιωμάτων του, στα
πλαίσια των κτηματογραφήσεων του Εθνικού Κτηματολογίου, σε συνδυασμό με τις οδηγίες που κατά καιρούς σας έχουν δοθεί για το σχετικό
θέμα, οι Διευθύνσεις Δασών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, ως αρμόδιες (παρ. 10 αρθ. 28 Ν.2664/1998), θα συνεχίσουν να υποβάλλουν δηλώσεις και συμπληρωματικά στοιχεία αυτών, στις περιοχές των μερικώς ή
ολικώς κυρωμένων δασικών χαρτών με τα στοιχεία που προκύπτουν από
αυτούς».
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Ø Υπογράφηκε από την Υπουργό Εργασίας η Εγκύκλιος με Αριθμ. Πρωτ.
οίκ. 32921/2175/13-6-2018 και θέμα: «Έλεγχος συνδρομής των προϋποθέσεων του άρθρου 11 παρ.2 του Ν.1876/1990».
Η εγκύκλιος επισφραγίζει την επαναφορά της αρχής της επεκτασιμότητας
και της αρχής της ευνοϊκότερης ρύθμισης των συλλογικών συμβάσεων
εργασίας από τον Αύγουστο του 2018. Διευκολύνεται η διαδικασία, όπως
για πολλούς άλλους κλάδους να ρυθμιστεί σταδιακά η αγορά εργασίας
στον τεχνικό κλάδο και να αποκτήσουν σταδιακά Συλλογικές Συμβάσεις
Εργασίας και οι μισθωτοί μηχανικοί, οι οποίοι αποτελούν το 35% του
τεχνικού επιστημονικού δυναμικού της χώρας.
Η εγκύκλιος καθορίζει τον έλεγχο των προϋποθέσεων για την επέκταση
και την κήρυξη ως γενικώς υποχρεωτικής για το σύνολο των εργαζομένων ενός κλάδου της συλλογικής σύμβασης εργασίας, η οποία έχει υπογραφεί από εργοδοτική συνδικαλιστική οργάνωση και δεσμεύει εργοδότες
που απασχολούν τουλάχιστον το 51% των εργαζομένων του κλάδου.
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και
«Στις περιπτώσεις που έχει υποβληθεί προγενέστερα δήλωση στηριγμένη σε στοιχεία τού καταρτιζόμενου δασικού χάρτη και εφόσον τα
Τμήματα Δασικών Χαρτογραφήσεων των οικείων Δ/νσεων Δασών διαπιστώσουν ότι αυτά τα στοιχεία έκτοτε έχουν μεταβληθεί, είτε με αύξηση
είτε με μείωση των δασικών και χορτολιβαδικών εκτάσεων, κατόπιν της
επικαιροποίησής τους, της ανάρτησης, της μερικής ή ολικής κύρωσης
των δασικών χαρτών, τότε θα επανέρχεστε με νέα τροποποιητική δήλωση».
Ø Το Υπουργείο Οικονομικών κοινοποίησε εγκύκλιο ΠΟΛ. 1137, στις 1807-2018, με θέμα: «Παροχή οδηγιών για την καταγραφή ακινήτων με την ένδειξη «αγνώστου ιδιοκτήτη» μετά την οριστικοποίηση του Εθνικού Κτηματολογίου».
Με την ισχύουσα νομοθεσία περί Εθνικού Κτηματολογίου και συγκεκριμένα για ακίνητα που δεν έχουν εγγραφεί ως ανήκοντα σε ορισμένο
πρόσωπο και φέρονται στα κτηματολογικά βιβλία και στα λοιπά στοιχεία
του Κτηματολογίου, ως ακίνητα «αγνώστου ιδιοκτήτη», θεωρείται ότι
ανήκουν στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου μόλις καταστεί οριστική η πρώτη εγγραφή.
Σε εφαρμογή των ανωτέρω, στις περιοχές αρμοδιότητας των Κτηματικών Υπηρεσιών που έχει επέλθει οριστικοποίηση αρχικών εγγραφών του
Εθνικού Κτηματολογίου, θα πρέπει οι υπηρεσίες να έρθουν σε συνεννόηση με τα κατά τόπους αρμόδια κτηματολογικά γραφεία για τη λήψη
στοιχείων των ακινήτων προς καταγραφή των στα οικεία βιβλία του
Δημοσίου, ως δημόσια κτήματα, ενημερώνοντας τις αρμόδιες υπηρεσίες
σχετικά.
Για τα ακίνητα με την ένδειξη του «αγνώστου ιδιοκτήτη» για τα οποία,
κατόπιν αιτήσεων τρίτων είχαν νόμιμα και εμπρόθεσμα ασκηθεί αγωγές,
εντός της αποκλειστικής προθεσμίας διόρθωσης των αρχικών εγγραφών, κατά τις διατάξεις του Ν.2664/1998 και μέχρι να εκδοθούν τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις, απαιτείται η συνεργασία με τα Δικαστικά
Γραφεία και τους ορισθέντες δικηγόρους του Δημοσίου των περιοχών,
τα οποία καθίστανται υπεύθυνα για την ενημέρωσή μετά την έκδοση
των αποφάσεων αυτών και τις περαιτέρω ενέργειες για την εκτέλεση
όσων σύμφωνα με το διατακτικό τους, κατέστησαν τελεσίδικες υπέρ
του Δημοσίου.
Ø Δημοσιεύθηκαν σε ΦΕΚ δύο νόμοι:
Ο Νόμος 4554 ΦΕΚ 130 Α/18-07-2018 με θέμα: «Ασφαλιστικές και
συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις -Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας - Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων - Επιτροπεία
ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις».
και
Ο Νόμος 4555 ΦΕΚ 133 Α/19-08-2018 με θέμα: «Μεταρρύθμιση του
θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση
της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της
οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό
του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση
των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την
πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου
Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».
Ø Δημοσιεύθηκε η Απόφαση Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/39459/683 του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο ΦΕΚ 2818 Β 16 Ιουλίου 2018
με θέμα: «Τεχνικές προδιαγραφές εκπόνησης μελετών Περιφερειακών Χωροταξικών Πλαισίων (Π.Χ.Π.) του Ν.4447/2016 (Α΄
241)».
Με την εκπόνηση των Περιφερειακών Χωρικών Πλαισίων προβλέπεται να
αντιμετωπιστούν ζητήματα χωρικής οργάνωσης μεσοπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης εμβέλειας (σε βάθος15ετίας). Ειδικότερα οι τεχνικές προδιαγραφές εκπόνησης των νέων μελετών ΠΣΠ, όσον αφορά στη χωροταξική οργάνωση και διαχείριση του χώρου και περιβάλλοντος προβλέπουν
ότι θα αναλύονται, κατά περίπτωση, και σε ορισμένες κατηγορίες περιοχών ή γεωγραφικές κατηγορίες χώρου (π.χ. Μητροπολιτικές Περιοχές,
Λειτουργικές Αστικές Περιοχές, ορεινές περιοχές, παράκτιες περιοχές κλπ)
και τα θέματα οικιστικό δίκτυο, αστικά κέντρα, αστικοποίηση, Χρήσεις
γης, σχέση δομημένου περιβάλλοντος με ύπαιθρο χώρα, Γενικές θεσμοθετημένες χρήσεις γης και γενική κάλυψη του εδάφους κτλ.
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Ø Νέο Προεδρικό Διάταγμα με αριθμό 90/2018 του ΥΠΕΝ, δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ΦΕΚ 162 Α 3 Σεπτεμβρίου 2018, με θέμα: «Αρμόδια διοικητικά όργανα, διαδικασίες
και προθεσμίες έγκρισης, αναθεώρησης και τροποποίησης των
πλαισίων και σχεδίων του συστήματος χωρικού σχεδιασμού
του Ν.4447/2016 (Α΄ 241), καθώς και ειδικότερο περιεχόμενο
αυτών».
Το ΠΔ, είναι ένα νέο πλαίσιο για τον πολεοδομικό και χωροταξικό σχεδιασμό της χώρας και προβλέπει λεπτομερή καθορισμό και εξειδίκευση
των διαδικασιών και προθεσμιών έγκρισης, αναθεώρησης και τροποποίησης των πλαισίων και σχεδίων του συστήματος χωρικού σχεδιασμού του Ν.4447/2016, των διοικητικών οργάνων που είναι προς τούτο
αρμόδια, καθώς και η εξειδίκευση του ειδικότερου περιεχομένου των
πλαισίων και σχεδίων αυτών. Ο καθορισμός και εξειδίκευση καλύπτουν
τόσο τους χρόνους που απαιτούνται για την εκπόνηση και έγκριση των
μελετών, οι οποίες προηγούνται της θεσμοθέτησης των πλαισίων και
σχεδίων όσο και τους χρόνους που απαιτούνται για την έγκριση, αναθεώρηση και τροποποίηση των πλαισίων και σχεδίων.
Ειδικότερα προβλέπεται η διαδικασία αναλυτικά για: Τοπικά Χωρικά Σχέδια, Ειδικά Χωροταξικά Σχέδια, Περιφερειακά Χωροταξικά Σχέδια, Ειδικά
Χωροταξικά Σχέδια, Πολεοδομικά Σχέδια Εφαρμογής.
Ø Στο ΦΕΚ 3519 Β 21 Αυγούστου 2018 δημοσιεύθηκε η με Αριθμ.
168586/1388 απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, με θέμα: «Διαχείριση και εκμετάλλευση εγκαταλελειμμένων ιδιωτικών ή συνιδιόκτητων μετά του Δημοσίου δασών,
από εικοσαετίας και πλέον».
Η απόφαση στοχεύει στη διαχείριση και εκμετάλλευση των συγκεκριμένων δασών, στα οποία για 20 και πλέον χρόνια οι ιδιοκτήτες - κάτοχοι
αυτών δεν προέβησαν σε καμία πράξη διαχείρισής τους, όπως αυτή
προβλέπεται από τη δασική νομοθεσία. Τα έσοδα από την εκμετάλλευση του δάσους μετά την αφαίρεση των εξόδων, είναι στη διάθεση των
δικαιούχων σύμφωνα με το ποσοστό ιδιοκτησίας τους.
Ø Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2837 Β 16 Ιουλίου 2018 απόφαση με αριθμό
4/2018 της ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
με θέμα: «Έκδοση προτύπων τευχών διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων
έργου με αξιολόγηση μελέτης, κατ’ άρθρο 50 του Ν.4412/2016,
άνω των ορίων και κάτω των ορίων του Ν.4412/2016 (Α΄ 147),
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά με βάση την τιμή».
Ø Στο ΦΕΚ 3017 Β 26 Ιουλίου 2018 δημοσιεύθηκε η με Αριθμ.
ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/47426/6888 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με θέμα: “Τροποποίηση της αριθμ. ΥΠΕΝ/
ΔΝΕΠ/27623/1752/25.4.2018 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Καθορισμός του τρόπου, των όρων,
των προϋποθέσεων, της διαδικασίας και των τεχνικών προδιαγραφών για την ηλεκτρονική υποβολή των τοπογραφικών
διαγραμμάτων και των διαγραμμάτων γεωμετρικών μεταβολών στη βάση δεδομένων του Νομικού Προσώπου Δημοσίου
Δικαίου (ΝΠΔΔ) με την επωνυμία «Ελληνικό Κτηματολόγιο»
-Έναρξη ισχύος των υποχρεώσεων και των συνεπειών των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 40 του Ν.4409/2016 (Α΄ 136)»
(Β΄ 2216)”.
Ø Στο ΦΕΚ 3584 Β 23 Αυγούστου 2018 δημοσιεύθηκε η με Αριθμ. ΥΠΕΝ/
ΔΕΣΕΔΠ/54336/486 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με θέμα: «Ηλεκτρονικό Μητρώο Ελεγκτών Δόμησης».
Στην απόφαση περιέχονται: Σκοπός, Ορισμοί, Διαδικασία Εγγραφής,
Πρόσβαση, Διαδικασία Αποκλεισμού-Διαγραφής, Έναρξη Ισχύος.
Ø Με απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος Γιώργου Σταθάκη
γίνεται αποδεκτή ομόφωνη γνωμοδότηση του ΝΣΚ, (υπ’ αριθμ.
232/2017), η οποία κατά κανόνα απαγορεύει τις νομιμοποιήσεις
αυθαιρέτων στον αιγιαλό, για σχεδόν το σύνολο των περιπτώσεων, με περιορισμένες και υπό συγκεκριμένα αυστηρά κριτήρια
και προϋποθέσεις εξαιρέσεις.
Ειδικότερα, στη γνωμοδότηση του ΝΣΚ, η οποία εκδόθηκε για υπόθεση
καθορισμού των ορίων του αιγιαλού και παραλίας στη θέση Καρτεράς
Ηρακλείου Κρήτης, σημειώνεται ότι «αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις
που βρίσκονται στον αιγιαλό ή στον παλαιό αιγιαλό, δεν δύνανται να
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υπαχθούν κατά κανόνα στο πεδίο εφαρμογής του Ν.4178/2013 (άρθρο
2 παρ. 2 περ. ζ (εδάφιο πρώτο)», δηλαδή σε καθεστώς νομιμοποίησης,
με πρόστιμο.
Ταυτοχρόνως η ίδια απόφαση, σύμφωνα με τη γνωμοδότηση του ΝΣΚ,
που κάνει αποδεκτή το ΥΠΕΝ δίνει δυνατότητες τακτοποίησης αυθαιρέτων σε παραθαλάσσιες περιοχές, με δύο βασικές προϋποθέσεις και τρία
αυστηρά και σωρευτικά κριτήρια.
Ø Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ εξέδωσε στις
10 Αυγούστου 2018 με αρ. πρωτ. 4263 και ΑΔΑ ΩΒ7ΣΟΞΤΒ-1ΝΚ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ δυνάμει της περίπτωσης ια της παραγράφου 2 του
άρθρου 2 του Ν.4013/2011, με θέμα: «Έννοια των συμβάσεων παραχώρησης».
Ø Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ εξέδωσε στις
10 Αυγούστου 2018 με αρ.πρωτ. 4264 και ΑΔΑ 7ΝΡ0ΟΞΤΒ-ΜΡΨ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ δυνάμει της περίπτωσης ια της παραγράφου 2 του
άρθρου 2 του Ν.4013/2011, με θέμα: «Συμβάσεις καινοτομίας».
Ø Δημοσιεύθηκε η απόφαση Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/48123/6983 του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΦΕΚ 3136 Β 31 Ιουλίου 2018 με
θέμα: «Διαδικασίες ηλεκτρονικής υποβολής, έλεγχου και έκδοσης των διοικητικών πράξεων του άρθρου 29 του Ν.4495/2017
και καθορισμός ηλεκτρονικών υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν.4495/2017».
Με την απόφαση, καθορίζονται:
α) η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαιτούμενων, κατά περίπτωση, δικαιολογητικών και στοιχείων για την έκδοση των πράξεων
εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών του άρθρου 28 του Ν.4495/2017
(όπως οικοδομικών αδειών, εγκρίσεων μικρής κλίμακας, εγκρίσεων
εκτέλεσης εργασιών κλπ), καθώς και οι τεχνικές προδιαγραφές των
ηλεκτρονικών αρχείων που συνοδεύουν τα παραπάνω δικαιολογητικά,
β) το πληροφοριακό σύστημα και οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχονται προς τις δημόσιες αρχές για την έκδοση των αναγκαίων
διοικητικών πράξεων εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών (οικοδομικών
αδειών), κατά τις διατάξεις του Ν.4495/2017,
γ) οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχονται στους πολίτες και τους
ενδιαφερόμενους,
δ) οι όροι πρόσβασης και διάθεσης στα παραπάνω στοιχεία, ηλεκτρονικές υπηρεσίες και πληροφοριακό σύστημα,
ε) κάθε άλλο θέμα σχετικό με την ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων και των μηχανικών, με σκοπό την εξασφάλιση της
διαφάνειας,
στ) κάθε άλλο είδος γεωχωρικών δεδομένων που απαιτούνται για τον
εντοπισμό της θέσης του ακινήτου,
ζ) το τέλος ανταπόδοσης για κάθε ηλεκτρονική υποβολή για την έκδοση
των διοικητικών πράξεων αδειοδότησης.
➣Η
 υπουργική απόφαση για το βοήθημα ανεργίας σε αυτοτελώς και
ανεξαρτήτως απασχολούμενους δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3003 Β 25
Ιουλίου 2018 με Αριθ. Φ.10043/3018/Δ18.153 και θέμα: «Καταβολή βοηθήματος αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολούμενων
κατ΄ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 44 του Ν.3986/2011
(Α΄ 152), όπως ισχύει στους ασφαλισμένους του ΕΦΚΑ (τέως
ΕΤΑΑ)».
Η Υπουργική Απόφαση καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις καταβολής, το ύψος και τη διάρκεια χορήγησης του βοηθήματος ανεργίας, σε αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολούμενους (π.χ. δικηγόρους,
μηχανικούς, γιατρούς).
Η δυνατότητα λήψης του βοηθήματος ανεργίας δίνεται για πρώτη φορά
σε αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολούμενους, παρότι η σχετική
εισφορά καταβάλλεται από το 2011.
Συγκεκριμένα, δικαιούχοι του βοηθήματος είναι ασφαλισμένοι που υπάγονται στον ΕΦΚΑ, οι οποίοι βάσει γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων που ίσχυαν κατά την 31-12-2016 είχαν υποχρέωση υπαγωγής
στο τέως ΕΤΑΑ και καταβάλλουν εισφορά για τον Ειδικό Λογαριασμό
Ανεργίας υπέρ των Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολουμένων-Κλάδος ασφαλισμένων τέως ΕΤΑΑ.
Το βοήθημα ανεργίας ανέρχεται στο ποσό των 360 ευρώ μηνιαίως και
θα χορηγείται για χρονικό διάστημα 3 έως 9 μηνών, ανάλογα με το
χρόνο ασφάλισης του δικαιούχου. Θα καταβάλλεται από τις αρμόδιες
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υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, μετά από έλεγχο των προϋποθέσεων και των κριτηρίων που ορίζει η Υπουργική Απόφαση.
Τα 12 κριτήρια για το επίδομα μηχανικών, δικηγόρων, γιατρών κλπ.
είναι ιδιαίτερα ασφυκτικά.
1. Να έχει συμπληρωθεί από τον δικαιούχο 3ετία συνεχούς ή διακεκομμένης ασφάλισης εμμίσθου (σ.σ. δηλαδή να είναι ασφαλισμένος πχ
από τον Ιούλιο του 2015) ή και ελεύθερου επαγγελματία στον πρώην
Τομέα του ΕΤΑΑ.
2. Να υπάρχει αποδεδειγμένη διακοπή της επαγγελματικής δραστηριότητας. Εναλλακτικά, θα πρέπει το ετήσιο καθαρό ατομικό φορολογητέο εισόδημα του δικαιούχου από την άσκηση επαγγελματικής
δραστηριότητας κατά το φορολογικό έτος που προηγείται του έτους
υποβολής της αίτησης για τη χορήγηση του βοηθήματος, να μην
υπερβαίνει τα 4.219 ευρώ. Παράλληλα, θα πρέπει ο δικαιούχος να
μην ασκεί επαγγελματική δραστηριότητα κατά το εξάμηνο που προηγείται του μήνα που υποβάλλεται η αίτηση για τη χορήγηση του
βοηθήματος.
3. Να έχει γίνει καταβολή της εισφοράς υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού
Ανεργίας Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολούμενων-Κλάδος
ασφαλισμένων πρώην ΕΤΑΑ, για τουλάχιστον τρία έτη συνεχούς ή
διακεκομμένης ασφάλισης στον πρώην Τομέα του ΕΤΑΑ.
4. Να μην παρέχει εξαρτημένη εργασία ή αυτοαπασχόληση, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, εκτός της αυτοαπασχόλησης για την οποία
χορηγείται βοήθημα.
5. Να μην υπάγεται στην υποχρεωτική ή προαιρετική ασφάλιση του
ΕΦΚΑ ή άλλου φορέα κύριας ασφάλισης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
6. Να μην λαμβάνει σύνταξη από τον ΕΦΚΑ ή από οποιονδήποτε φορέα
κύριας ασφάλισης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ή μη υποβολή
αίτησης για συνταξιοδότηση στους παραπάνω φορείς, εκτός των περιπτώσεων συνταξιοδότησης ή υποβολής αίτησης για τη συνταξιοδότηση λόγω θανάτου.
7. Να μην υπάρχει οφειλή από οποιαδήποτε αιτία προς τους πρώην
Τομείς του ΕΤΑΑ στους οποίους υπάγεται υποχρεωτικά ο δικαιούχος,
ή σε περίπτωση ύπαρξης οφειλής ο δικαιούχος να έχει υπαχθεί σε
καθεστώς ρύθμισης των οφειλών, οι όροι της οποίας τηρούνται.
8. Να μην έχει διακόψει την επαγγελματική του δραστηριότητα προκειμένου να υπηρετήσει τη στρατιωτική του υπηρεσία ή προκειμένου να
μετέχει σε πανεπιστημιακές ή μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές.
9. Το συνολικό ατομικό καθαρό εισόδημά του από οποιαδήποτε πηγή
των δύο φορολογικών ετών που προηγούνται του έτους υποβολής
της αίτησης να μην υπερβαίνει αθροιστικά το ποσό των €20.000.
10. Παράλληλα, θα πρέπει το συνολικό οικογενειακό καθαρό εισόδημα
από οποιαδήποτε πηγή των δύο φορολογικών ετών που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης να μην υπερβαίνει αθροιστικά
το ποσό των €30.000.
11. Ο δικαιούχος θα πρέπει να μην έχει μεταβιβάσει την επιχείρησή του
ή το μερίδιό του ή τις μετοχές του στην επιχείρηση στην οποία ανήκε, σε σύζυγο ή πρόσωπο α΄ και β΄ βαθμού συγγένειας.
12. Ο δικαιούχος να διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα.
➣Μ
 ε νέα απόφαση Φ.10043/43602/Δ18.2592/2018, ΦΕΚ 3496/Β/21-082018 καταργείται και τροποποιείται η προηγούμενη απόφαση
Φ.10043/3018/ Δ18.153/2018 του Ιουλίου για την καταβολή του βοηθήματος αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολούμενων κατ΄ εφαρμογή
της παρ. 2 του άρθρου 44 του Ν.3986/2011, όπως ισχύει στους ασφαλισμένους του ΕΦΚΑ (τέως ΕΤΑΑ).
Στην τροποποίηση της απόφασης -προφανώς κατόπιν των αντιδράσεων
που υπήρξαν- για την καταβολή επιδόματος ανεργίας σε αυτοτελώς και
ανεξαρτήτως απασχολούμενους, η μόνη διαφορά που προκύπτει είναι η
απάλειψη μίας εκ των προϋποθέσεων της «δδ. Μη ύπαρξη οφειλής από
οποιαδήποτε αιτία προς τους πρώην Τομείς του ΕΤΑΑ στους οποίους
υπάγεται υποχρεωτικά ο δικαιούχος, ή σε περίπτωση ύπαρξης οφειλής
ο δικαιούχος να έχει υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης των οφειλών, οι
όροι της οποίας τηρούνται.» που υπήρχε στην προηγούμενη εκδοχή.
Οι υπόλοιπες σωρευτικές και απαγορευτικές για τους περισσότερους
παραμένουν.
➣ Η νέα Οδηγία (ΕΕ) 2018/844 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της οδηγίας
2010/31/ΕΕ «για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων» και της οδη-

Νομοθετικές εξελίξεις

γίας 2012/27/ΕΕ «για την ενεργειακή απόδοση», δημοσιεύτηκε στην
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (στο τεύχος L 159/196-2018) και τα κράτη-μέλη πρέπει να φροντίσουν για την υποχρεωτική
εφαρμογή της από τον Μάρτιο του 2020.
Η οδηγία προβλέπει η Μελέτη τεχνικής, περιβαλλοντικής και οικονομικής
σκοπιμότητας εγκατάστασης εναλλακτικών συστημάτων υψηλής απόδοσης θα προηγείται της κατασκευής νέων κτιρίων, ενώ για τα κτίρια
που θα υφίστανται ανακαίνιση μεγάλης κλίμακας παράλληλα με εναλλακτικά συστήματα υψηλής απόδοσης θα πρέπει να αντιμετωπίζονται τα
ζητήματα της δημιουργίας υγιεινών κλιματικών συνθηκών εσωτερικού
χώρου, της πυρασφάλειας και των κινδύνων, που συνδέονται με την
έντονη σεισμική δραστηριότητα.
➣Σ
 τις 10 Αυγούστου 2018 δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 149 Α η ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ «Επείγοντα μέτρα για την εκτέλεση πράξεων κατεδάφισης και την αποκατάσταση ζημιών από
τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018».
Με την ΠΝΠ επιτρέπεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας να
προβαίνει στην εκτέλεση αφενός των πράξεων που θα εκδοθούν με τη
νεοεισαχθείσα διαδικασία της κοινής υπουργικής απόφασης και αφετέρου των πράξεων κατεδάφισης αυθαίρετων κτισμάτων, κατασκευών και
περιφράξεων, σε ζώνη αιγιαλού-παραλίας, σε εθνικούς δρυμούς, και σε
δασικές εκτάσεις στην Αττική. Πρόκειται για μία παράλληλη διαδικασία
που θα λειτουργεί συμπληρωματικά με το έργο των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Προβλέπεται δε, η διαβίβαση από την αρμόδια
Υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής προς την Ειδική Γραμματεία Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του ΥΠΕΝ των πράξεων
κατεδάφισης που έχει στην κατοχή της και αφορούν αυθαίρετα κτίσματα, κατασκευές, περιφράξεις και άλλες εγκαταστάσεις, που βρίσκονται
σε αιγιαλό και παραλία, σε εθνικούς δρυμούς και σε δασικές εκτάσεις,
εφόσον για τα τελευταία έχει συνταχθεί πρωτόκολλο παράδοσης και
παραλαβής του αρμόδιου δασάρχη, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.
5 του άρθρου 67 Α του Ν.998/1979 (Α’ 289).
➣ Γ ια πρώτη φορά στη χώρα μας, συγκεκριμένα στις 05 Ιουλίου 2018,
τίθεται σε πλήρη λειτουργία το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ), ένα επιχειρησιακό εργαλείο της περιβαλλοντικής πολιτικής το οποίο θα προσπαθήσει να μειώσει τη γραφειοκρατία, τον χρόνο
και το κόστος των περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων και να προωθήσει διαφανείς διαδικασίες. Το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο θα
υποστηρίζει όλες τις διαδικασίες και όλα τα στάδια της περιβαλλοντικής
αδειοδότησης, ενώ θα εμπεριέχει το σύνολο των πληροφοριών σχετικά με την περιβαλλοντική επίδοση ενός έργου ή μίας δραστηριότητας
κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του. Στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο θα καταχωρούνται όλα τα στοιχεία ενός έργου, όπως ο
Προκαταρκτικός Προσδιορισμός Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων (ΠΠΠΑ),
η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), η Ανανέωση ή/
και Τροποποίηση ΑΕΠΟ, ο Φάκελος Συμμόρφωσης Τελικού Σχεδιασμού,
η Τεχνική Περιβαλλοντική Μελέτη (ΤΕΠΕΜ) κ.ά.
➣ Σε δοκιμαστική λειτουργία από τη Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου 2018 και
σε πλήρη λειτουργία από το Σάββατο 15 Σεπτεμβρίου 2018 τέθηκε το
νέο πληροφοριακό σύστημα «e-Άδειες», για την ηλεκτρονική έκδοση των οικοδομικών αδειών, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση
(αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/48123/6983). Η απόφαση του ΥΠΕΝ δημοσιεύτηκε
στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 3136, Τεύχος Β 31
Ιουλίου 2018)), με τίτλο: Διαδικασίες ηλεκτρονικής υποβολής, έλεγχου
και έκδοσης των διοικητικών πράξεων του άρθρου 29 του Ν.4495/2017
και καθορισμός ηλεκτρονικών υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 33 του Ν.4495/2017. Με την απόφαση του ΥΠΕΝ, καθορίζονται: α) η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαιτούμενων, κατά
περίπτωση, δικαιολογητικών και στοιχείων για την έκδοση των πράξεων εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών του άρθρου 28 του Ν.4495/2017
(όπως οικοδομικών αδειών, εγκρίσεων μικρής κλίμακας, εγκρίσεων
εκτέλεσης εργασιών κλπ), καθώς και οι τεχνικές προδιαγραφές των
ηλεκτρονικών αρχείων που τα συνοδεύουν β) το πληροφοριακό σύστημα και οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχονται προς τις δημόσιες
αρχές για την έκδοση των αναγκαίων διοικητικών πράξεων εκτέλεσης
οικοδομικών εργασιών (οικοδομικών αδειών), κατά τις διατάξεις του
Ν.4495/2017, γ) οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχονται στους πολίτες και τους ενδιαφερόμενους, δ) οι όροι πρόσβασης και διάθεσης στα
παραπάνω στοιχεία, ηλεκτρονικές υπηρεσίες και πληροφοριακό σύστη-
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μα, ε) κάθε άλλο θέμα σχετικό με την ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των
ενδιαφερομένων και των μηχανικών, με σκοπό την εξασφάλιση της διαφάνειας, στ) κάθε άλλο είδος γεωχωρικών δεδομένων που απαιτούνται
για τον εντοπισμό της θέσης του ακινήτου. ζ) Το τέλος ανταπόδοσης για
κάθε ηλεκτρονική υποβολή για την έκδοση των διοικητικών πράξεων
αδειοδότησης. Από τις 15 Οκτωβρίου 2018 όλες οι άδειες θα εκδίδονται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά. Παράλληλα το διάστημα μέχρι την 15η
Οκτωβρίου, ημερομηνία έναρξης της λειτουργίας του πληροφοριακού
συστήματος «e-Άδειες», ορίζεται ως μεταβατικό διάστημα κατά το
οποίο σύμφωνα με την απόφαση του ΥΠΕΝ οι αιτήσεις, θα συνεχίσουν
να υποβάλλονται σε έντυπη μορφή και θα διεκπεραιώνονται με τις ισχύουσες διαδικασίες κατά τον χρόνο υποβολής τους. Το νέο σύστημα, που
θα είναι προσβάσιμο μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης e-adeies.ypen.
gr. θα επιτρέπει την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής, ελέγχου και
χορήγησης οικοδομικών αδειών και εγκρίσεων των εργασιών δόμησης.
Πάροχος των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και της ανάπτυξης του πληροφοριακού συστήματος είναι το Τ.Ε.Ε.
➣ Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Δ 294 στις 21 Αυγούστου 2018 η απόφαση
με Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/47695/2669 του Υφυπουργού Περιβάλλοντος
και Ενέργειας με θέμα: «Όροι και περιορισμοί για την προστασία
των περιοχών του δικτύου Natura 2000 με κωδικό GR1220002
«Δέλτα Αξιού - Λουδία - Αλιάκμονα - Ευρύτερη περιοχή -Αξιούπολη», με κωδικό GR1220010 «Δέλτα Αξιού - Λουδία - Αλιάκμονα - Αλυκή Κίτρους» και με κωδικό GR1250004 «Αλυκή Κίτρους - Ευρύτερη περιοχή.»
Η απόφαση δημοσιεύεται λίγες ημέρες μόνο μετά την απόρριψη από το
Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας του σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος που πρέπει να εκδοθεί και βρίσκεται ήδη σε δημόσια
διαβούλευση από 4-7-2018. Η θέση αυτή του Περιφερειακού Συμβουλίου συνοδεύτηκε από αναλυτικά επιχειρήματα και προκάλεσε ήδη πολλές
συζητήσεις. Επειδή η ολοκλήρωση αυτού του ΠΔ θα πάρει χρόνο, το
ΥΠΕΝ έκρινε ότι απαιτείται νέα Υπουργική Απόφαση Προστασίας της
περιοχής. Η απόφαση έχει διάρκεια δύο έτη. Τόσο ο Φορέας Διαχείρισης της Περιοχής όσο και περιβαλλοντικές οργανώσεις πιέζουν για την
υιοθέτηση του σχεδίου ΠΔ ως έχει, ενώ η αυτοδιοίκηση πλέον βρίσκεται απέναντι, με το ΥΠΕΝ να καλείται να κάνει τον διαιτητή. Υπάρχουν
περιπτώσεις όπου το ΥΠΕΝ δεν ενέδωσε στις πιέσεις για περιορισμό της
προστασίας στις περιοχές Natura και άλλες που προσάρμοσε τα κείμενα.
Σε κάθε περίπτωση φαίνεται ότι η λύση που θα δοθεί θα έχει νομική
διάσταση, δηλαδή επιχειρήματα που θα μπορούν να πείσουν το ΣτΕ.
➣ Αξιοσημείωτη είναι η πρόσφατη απόφαση 487/2018 του ΣτΕ
η οποία αναφέρεται στα ζητήματα: Ιδιοκτησία - Περιορισμοί –
Δημιουργία Ζ.Ο.Ε - Αποζημίωση.
Ιδιαίτερα αναφέρεται στο δικαίωμα αποζημίωσης εταιρίας, κατ’ άρθρο
105 του ΕισΝΑΚ, για τους περιορισμούς που επιβλήθηκαν στην ευρισκόμενη στην περιοχή Καλαμακίου του Δήμου Λαγανά Ζακύνθου ιδιοκτησία
της, με το από 1.12.1999 π.δ. (Δ΄ 906) περί θεσπίσεως Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου. Tο δικάσαν εφετείο έκρινε ότι οι θεσπισθέντες πρόσθετοι περιορισμοί με το από 1.12.1999 π.δ. ήταν σημαντικοί,
αλλοίωναν μερικώς τον πυρήνα του δικαιώματος της ιδιοκτησίας της
αναιρεσίβλητης εταιρείας και, ως εκ τούτου, δημιουργούσαν, σύμφωνα
με τις διατάξεις των άρθρων 24 παρ. 1 και 2, 17 παρ. 1 και 2 του Σ. και
τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.1650/1986, σε συνδυασμό προς το
1ο ΠΠ ΕΣΔΑ, ευθεία αξίωση αυτής προς αποζημίωση, χωρίς να τίθεται
ζήτημα προηγούμενης υποβολής από τη θιγόμενη αναιρεσίβλητη εταιρεία σχετικής αιτήσεως στη Διοίκηση. Λόγω όμως, της σπουδαιότητας
του ανωτέρω ζητήματος, εάν δηλαδή κατά την έννοια του άρθρου 22
του Ν.1650/1986, ο θιγόμενος από τη δημιουργία Ζ.Ο.Ε. ιδιοκτήτης έχει
τη δυνατότητα να επιδιώξει με την άσκηση ευθείας αγωγής κατά του
Ελληνικού Δημοσίου ενώπιον του αρμόδιου διοικητικού δικαστηρίου την
επιδίκαση αποζημιώσεως ή απαιτείται προηγούμενη υποβολή από αυτόν σχετικής αιτήσεως στη Διοίκηση και, ενόψει και της πάγιας επί του
ζητήματος αυτού νομολογίας του Τμήματος και της διαφορετικής προς
αυτήν πρόσφατης ως άνω αποφάσεως του Ε΄ Τμήματος που αφορά την
ερμηνεία της ίδιας διάταξης του άρθρου 22 του Ν.1650/1986, το Τμήμα
κρίνει ότι το εκτεθέν ζήτημα πρέπει να παραπεμφθεί προς επίλυση στην
Ολομέλεια του Δικαστηρίου.
Επιμέλεια: Χρήστος Λάλας, ΑΤΜ
Ευάγγελος Στεφανής, ΑΤΜ

Νέα από ΑΤΜ εξωτερικού

Αγρονόμοι και Τοπογράφοι Μηχανικοί

Η Φύση του Επαγγέλματος σε συνθήκες ερήμου στις αραβικές χώρες

Το Burj Khalifa διακρίνεται στο βάθος

Ο

ι Τοπογράφοι Μηχανικοί έχουμε ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων.
Χρησιμοποιώντας πληθώρα μεθόδων δίνουμε την πληροφορία του
χώρου σε ιδιωτικούς ή κρατικούς φορείς. Πλήθος τοπογράφων
απασχολούνται καθημερινά σε τεράστια κατασκευαστικά έργα στις χώρες της αραβικής χερσονήσου με κλασσικό παράδειγμα τα έργα υποδομής,
τα οδικά και σιδηροδρομικά έργα καθώς και αρκετά κτιριακά. Τα έργα
υποδομής μπορεί να έχουν εύκολα έκταση 300 Εκτάρια (μιλούμε για ολόκληρες πολιτείες που ξεπηδούν σε μικρό χρονικό διάστημα στη μέση της
ερήμου), τα κτιριακά τουλάχιστον 15 ορόφους (σε αρκετές περιπτώσεις
πολύ περισσότερο, το Burj Khalifa στο Dubai πλησιάζει το ένα χιλιόμετρο
σε ύψος και αυτή τη στιγμή κατασκευάζεται ακόμη ψηλότερο κτίριο, πάλι
στο Dubai) ενώ τα οδικά έργα κυμαίνονται σε ανάλογες κλίμακες. Σημαντικό είναι να τονίσουμε ότι απασχολούνται επίσης αρκετοί τοπογράφοι και
τοπογράφοι μηχανικοί σε έργα oil and Gas, σε έργα κατασκευής αγωγών
φυσικού αερίου ή ακόμη και σε offshore έργα.
Εκτός της κατασκευής οι
Τοπογράφοι
Μηχανικοί
δραστηριοποιούνται
και
στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών
(GIS), σε αρκετές μελέτες
οδικών καθώς και υδραυλικών έργων, σε έργα του
στρατού ανάλογα με τα
έργα της Γ.Υ.Σ. και σε 2Δ ή
3Δ αποτυπώσεις κτιρίων
και περιοχών αξιοποιώντας
τεχνικές Lidar ή/και φωτογραμμετρίας.

Όπως και να έχει είναι γνωστό ότι το επάγγελμά μας απαιτεί σε μεγάλο
βαθμό να δουλέψουμε στο πεδίο κι εδώ κυρίως θα αναφερθώ. Οι Συνθήκες εργασίας στο πεδίο στις χώρες της αραβικής χερσονήσου θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι σκληρές. Οι αρκετές ώρες εργασίας (10-12
την ημέρα), τα αυστηρά και πολλές φορές μη εφικτά χρονοδιαγράμματα
σε συνδυασμό με την υγρασία, ζέστη (τους καλοκαιρινούς μήνες το θερμόμετρο πλησιάζει τους 50+ βαθμούς κελσίου) και σκόνη (αμμοθύελλες)
καθιστούν το περιβάλλον εργασίας δύσκολο. Τους καλοκαιρινούς μήνες
τα καλώδια των GPS «βάσεων» λιώνουν κυριολεκτικά, οι μπαταρίες φθείρονται και οι οθόνες touch screen των τοπογραφικών οργάνων πολλές
φορές καταστρέφονται από την υπερβολική ζέστη γι’ αυτό κατασκευάζουμε πρόχειρα ξύλινα «σκίαστρα» για τα συγκεκριμένα καλώδια και μπαταρίες. Ένας τρόπος να προστατευτούμε από τη ζέστη (εκτός φυσικά
από τη λήψη νερού αναμειγμένου με ισοτονικά ποτά ανά τακτά χρονικά
διαστήματα) είναι τα ρούχα (μακριά μανίκια, φυσικά μακρύ παντελόνι,
καλύματα στο πρόσωπο, γάντια), οι ομπρέλες (όταν πρόκειται για εργασία
στην οποία ο τοπογράφος δε θα μετακινηθεί από συγκεκριμένο μέρος για
αρκετή ώρα) και η αποφυγή εργασιών από τις 12 μέχρι και τις 3 το μεσημέρι (Στα Ηνωμένα αραβικά Εμιράτα απαγορεύεται δια νόμου η εργασία
στο πεδίο τις ώρες αυτές).

Τα Ηνωμένα αραβικά Εμιράτα
απαγορεύουν διά νόμου την
εργασία στο πεδίο από τις 12
μέχρι τις 3 το μεσημέρι
(καλοκαιρινούς μήνες)

Έργο υποδομής στο Abu Dhabi (Η.Α.Ε.)

Εγκατάσταση Τριγωνομετρικού σε περιοχή των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων
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Θα αναφερθώ επίσης και στις αμμοθύελλες οι οποίες καθιστούν ακόμη
δυσκολότερη την εργασία στο πεδίο. Το προσωπικό πρέπει να αποφεύγει
να εισπνέει άμμο (για προφανείς λόγους) κι αυτό γίνεται χρησιμοποιώντας
είτε φτηνά respirators είτε φορώντας καλύμματα στο πρόσωπο. Επίσης,
πρέπει να αποφεύγεται να εισέρχεται η άμμος στα μάτια, κάτι το οποίο
επιτυγχάνεται τόσο με τη χρήση γυαλιών ηλίου, όσο και με τη χρήση
προστατευτικών γυαλιών.
Σημαντικό είναι να αναφερθούμε στην έκθεση στον ήλιο, που όπως και
στη χώρα μας, πρέπει να λαμβάνουμε κατάλληλη προστασία (ρούχα,
αντιηλιακά κ.τ.λ.) για την αποφυγή ηλίασης και σοβαρών εγκαυμάτων τα
οποία μπορούν να μας οδηγήσουν στο νοσοκομείο.
Όπως και στην Ελλάδα, το όχημα του τοπογράφου πρέπει να είναι 4X4 για
την ευκολότερη πρόσβαση στις περιοχές εργασίας. Ειδικότερα, στις αρχικές φάσεις ενός έργου ή κατά την εύρεση τριγωνομετρικών είναι πιθανό
να κολλήσουμε στην άμμο. Γι’ αυτό πρέπει να έχουμε πάντα μαζί μας αρκετό νερό, δεν θα θέλαμε σε καμία περίπτωση να κολλήσουμε στην άμμο
σε περιοχή της ερήμου τους καλοκαιρινούς μήνες χωρίς βοήθεια, κάτι το
οποίο έχω βιώσει και έχω να πω ότι είναι από τις χειρότερες εμπειρίες.

Τα τελευταία χρόνια σημαντική εφαρμογή
στον τομέα των τοπογράφων έχουν βρει
τα U.A.V. (drones) τα οποία τα χρησιμοποιούμε για αποτυπώσεις μεγάλων εκτάσεων
γης, είτε εφαρμόζοντας κάμερα (φωτογραμμετρική μέθοδος) είτε κάποια μονάδα
Lidar (πολλές φορές κάνουμε και συνδυασμό των δύο μεθόδων). Δεν θα αναφερθώ
σε περισσότερα για το κομμάτι αυτό σε
αυτό το άρθρο όμως σημαντικό είναι να
αναφέρουμε ότι πλεονέκτημά τους είναι η
χρήση ακόμη και στις πιο αντίξοες συνθήκες (κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες) και
η αυξημένη παραγωγή (σε πολύ μεγάλο
βαθμό) σε σχέση με τις παραδοσιακές τοπογραφικές μεθόδους αποτύπωσης.

Εφαρμογή Drone σε τοπογραφική αποτύπωση

Τέλος, αυτό που θα ήθελα να τονίσω είναι ότι σε οποιοδήποτε έργο κι αν βρεθούμε, οι τοπογράφοι είμαστε οι πρώτοι που θα πατήσουμε το πόδι μας
εκεί και θα φύγουμε τελευταίοι. Καλές αποτυπώσεις σε όλους τους συναδέλφους.
Δημήτρης Τσαγκαλίδης, ΑΤΜ

Νέα από ΑΤΜ εξωτερικού

Προς εύρεση τριγωνομετρικού

Επιστημονικά-Τεχνικά Θέματα

Σωστές πρακτικές στη χρήση του GPS και του HEPOS:
Εμπειρίες από τα 10 χρόνια λειτουργίας του συστήματος*
Γιαννίου Μιχάλης, Μάστορης Δημήτρης
Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση Α.Ε., Μεσογείων 288, 155 62 Χολαργός

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η εργασία αυτή παρουσιάζει συνοπτικά τα σημαντικότερα σημεία που σχετίζονται με τη σωστή χρήση της τεχνολογίας GPS και
ειδικότερα των υπηρεσιών του Ελληνικού Συστήματος Εντοπισμού (Hellenic Positioning System: HEPOS). Εξετάζονται θέματα
επίλυσης ασαφειών φάσης (λύσεις ‘fixed’) σε συνδυασμό με πηγές σφαλμάτων του δορυφορικού εντοπισμού όπως η ιονόσφαιρα. Παρουσιάζεται αναλυτικά η μεταβολή της ιονοσφαιρικής δραστηριότητας κατά το μέγιστο του 24ου Ηλιακού Κύκλου,
όπως καταγράφηκε από το HEPOS. Επίσης εξετάζονται θέματα σχετικά με την εσωτερική συνοχή του Κρατικού τριγωνομετρικού
δικτύου και το μετασχηματισμό συντεταγμένων από το σύστημα αναφοράς του HEPOS (HTRS07: Hellenic Terrestrial Reference
System 2007) στο ΕΓΣΑ87.
Λέξεις-κλειδιά: HEPOS, GPS, ιονοσφαιρική δραστηριότητα, μετασχηματισμός HTRS07-ΕΓΣΑ87

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το GPS έχει αναμφίβολα αποτελέσει μία από τις μεγαλύτερες τομές στον τρόπο εργασίας του σύγχρονου Τοπογράφου Μηχανικού. Τη δεκαετία του 1980
άρχισε να χρησιμοποιείται για τη μέτρηση γεωδαιτικών δικτύων ανώτερης τάξης, τη δεκαετία του 1990 για τον προσδιορισμό τοπογραφικών σημείων
ελέγχου με μετεπεξεργασία, ενώ από τη δεκαετία του 2000 χρησιμοποιείται εντατικά για τη μέτρηση σημείων με τοπογραφική ακρίβεια σε πραγματικό
χρόνο (RTK: Real-Time Kinematic). Η μεγαλύτερη όμως ανάπτυξη στις τοπογραφικές χρήσεις του GPS ήρθε με την τεχνολογία των δικτύων μόνιμων
σταθμών αναφοράς. Στην Ελλάδα η τεχνολογία αυτή εισήχθη μέσω του Ελληνικού Συστήματος Εντοπισμού HEPOS (Hellenic Positioning System) που
εγκαταστάθηκε το 2007 από την ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.
Το HEPOS σηματοδότησε για τη χώρα μας μία εποχή, όπου ο τρόπος εκτέλεσης των συνήθων τοπογραφικών εργασιών άλλαξε ριζικά και o αριθμός των
γεωδαιτικών δεκτών των επαγγελματιών Μηχανικών αυξήθηκε κατακόρυφα. Βέβαια, παρά την απλοποίηση της καθημερινής τοπογραφικής πρακτικής
που επέφερε το HEPOS, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι τοπογραφικές τεχνικές του GPS, όπως π.χ. το RTK μέσω δικτύου σταθμών αναφοράς, στηρίζονται
σε ιδιαίτερα σύνθετες και πολύπλοκες τεχνολογίες. Η σωστή χρήση αυτών των τεχνικών προϋποθέτει τις κατάλληλες γνώσεις προκειμένου να διασφαλίζεται η απαραίτητη ακρίβεια και ποιότητα του τελικού προϊόντος. Στη συνέχεια περιγράφονται μερικές από τις βασικές παραμέτρους που σχετίζονται
άμεσα με την αξιοπιστία και την ακρίβεια των αποτελεσμάτων των γεωδαιτικών τεχνικών GPS.

2. ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΣΑΦΕΙΩΝ ΦΑΣΗΣ

Το GPS αναπτύχθηκε για να καλύπτει ανάγκες πλοήγησης και ως εκ τούτου σχεδιάστηκε για να παρέχει ακρίβεια εντοπισμού στο επίπεδο του 1m σε
στρατιωτικούς/εξουσιοδοτημένους χρήστες (μέσω του κώδικα ακριβείας Ρ(Υ)) και στο επίπεδο λίγων m (ή αρκετών δεκάδων m αν είναι ενεργοποιημένη
η Επιλεκτική Διαθεσιμότητα (Γιαννίου, 2000)) σε μη-εξουσιοδοτημένους χρήστες (μέσω του απλούστερου κώδικα C/A). Οι μετρητικοί κώδικες C/A και
P δεν μπορούν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες ακρίβειας γεωδαιτικών-τοπογραφικών εφαρμογών. Για να επιτευχθεί ακρίβεια (οριζόντιας) θέσης λίγων
mm ή cm θα πρέπει η απόσταση δορυφόρου-δέκτη να μετριέται με ακρίβεια λίγων mm. Όπως φαίνεται και στον Πίνακα 1, αυτή η ακρίβεια μπορεί να
επιτευχθεί μόνο χρησιμοποιώντας μετρήσεις φάσης της φέρουσας συχνότητας. Η δυσκολία όμως που παρουσιάζεται είναι ότι οι φέρουσες συχνότητες
L1 και L2 είναι αρμονικές ταλαντώσεις. Κάθε ταλάντωση είναι ίδια με τις προηγούμενες ταλαντώσεις και έτσι ο δέκτης δεν μπορεί να διακρίνει σε ποιο
σημείο της ακολουθίας του σήματος βρίσκεται (όπως μπορεί να κάνει με τους κώδικες C/A και P). O δέκτης μετράει με ακρίβεια της τάξης των 2 mm
την απόσταση που διανύει το φέρον κύμα εντός μίας ταλάντωσης, δεν μπορεί όμως να διακρίνει σε ποια ακριβώς ταλάντωση βρίσκεται. Με άλλα λόγια,
δεν μπορεί να γνωρίζει πόσες πλήρεις ταλαντώσεις έχει κάνει το φέρον κύμα από τη στιγμή που εκπέμφθηκε από το δορυφόρο μέχρι να γίνει η πρώτη
μέτρηση από το δέκτη. Αυτός ο αριθμός των πλήρων ταλαντώσεων είναι η λεγόμενη ασάφεια φάσης και εξ ορισμού είναι ακέραιος αριθμός. Οι γεωδαιτικές-τοπογραφικές εφαρμογές του GPS έγιναν πραγματικότητα όταν αναπτύχθηκαν αλγόριθμοι που μπορούν να επιλύουν τις ασάφειες φάσης. Όταν η
επίλυση γίνει επιτυχώς, οι υπολογισθείσες ασάφειες είναι ακέραιοι αριθμοί και η λύση ονομάζεται fixed. Αντίθετα, αν δεν υπολογιστούν ακέραιες τιμές
αλλά δεκαδικές, τότε η λύση ονομάζεται float και δεν εξασφαλίζει τοπογραφική ακρίβεια. Μία εκτενέστερη παρουσίαση των μεθόδων της επίλυσης ασαφειών φάσης ξεφεύγει από τους σκοπούς της παρούσας εργασίας. Πηγές σφαλμάτων που προκαλούν σφάλματα μέτρησης της τάξης του μισού μήκους
κύματος της φέρουσας συχνότητας (~10 cm) είναι δυνατόν να οδηγήσουν σε αδυναμία επίτευξης λύσης fixed, όπως θα δειχθεί στην παράγραφο 3 για
την περίπτωση της Ιονόσφαιρας.
ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Ενδεικτική ακρίβεια μέτρησης απόστασης μέσω κώδικα και φάσης GPS.

(*) Η εργασία αυτή παρουσιάστηκε στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο του ΠΣΔΑΤΜ που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, 14-15 Οκτωβρίου 2017
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Η επίλυση ασαφειών φάσης είναι ένα ιδιαίτερα απαιτητικό εγχείρημα. Τα πρώτα χρόνια των γεωδαιτικών εφαρμογών του GPS μπορούσε να γίνει μόνο
πραγματοποιώντας πολύωρες μετρήσεις με τη στατική μέθοδο (static). Στη συνέχεια αναπτύχθηκε η σύντομη στατική μέθοδος (rapid-static, fast-static),
η οποία περιόρισε την απαιτούμενη διάρκεια μέτρησης σε περίπου 10 min. Τέλος, οι τεχνικές RTK επιτυγχάνουν την επίλυση των ασαφειών μέσα σε
ελάχιστο χρονικό διάστημα, το οποίο αρχικά ήταν 1-2 min, ενώ σήμερα έχει μειωθεί στο επίπεδο των λίγων sec.
Σε κάθε περίπτωση, για να εξασφαλιστεί τοπογραφική ακρίβεια πρέπει να υπολογιστούν οι ακέραιες τιμές των ασαφειών φάσης (λύση fixed). Οι αλγόριθμοι επίλυσης για σύντομες στατικές μετρήσεις και RTK στηρίζονται σε στατιστικά στοιχεία για τον υπολογισμό/αποδοχή της λύσης fixed (RMS, Reference
variance, ratio κλπ). Το ζητούμενο είναι η λύση που θα υπολογιστεί να είναι όσο γίνεται πιο αξιόπιστη. Οι αλγόριθμοι επίλυσης εγγυώνται, υπό καλές
συνθήκες μέτρησης, ένα πολύ υψηλό επίπεδο αξιοπιστίας (π.χ. >99.9%). Ακόμα λοιπόν και με καλές συνθήκες παρατηρήσεων υπάρχει θεωρητικά μία
πολύ μικρή πιθανότητα λανθασμένης επίλυσης ασαφειών φάσης και συνεπώς λανθασμένων συντεταγμένων. Ο κίνδυνος αυτός μεγαλώνει εκθετικά και
γίνεται ουσιαστικός όταν οι συνθήκες μέτρησης δεν είναι καλές, όπως π.χ. όταν:
² η διάρκεια των σύντομων στατικών μετρήσεων δεν είναι αυτή που προβλέπει ο κατασκευαστής του εξοπλισμού για τις εκάστοτε συνθήκες μέτρησης
² το μήκος της βάσης είναι μεγάλο για τον εξοπλισμό που διαθέτουμε, την τεχνική που μετράμε και τις συνθήκες μέτρησης
² υπάρχουν εμπόδια που εμποδίζουν τη λήψη σημάτων και οδηγούν σε μικρό αριθμό παρατηρούμενων δορυφόρων ή/και κακή γεωμετρία με αυξημένες
τιμές DOP

Επιστημονικά-Τεχνικά Θέματα

2.1 Σωστές πρακτικές για την επίλυση ασαφειών φάσης

² η λήψη του δορυφορικού σήματος δεν είναι καλή, όπως όταν:
− το σήμα περνάει μέσα από φυλλώματα δέντρων
− υπάρχουν ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές
− υπάρχουν κοντά στο δέκτη ανακλαστικές επιφάνειες (π.χ. μεταλλικές πινακίδες, λαμαρίνες, τζάμια, ελεύθερη επιφάνεια θάλασσας ή λίμνης) που
προκαλούν multipath.
Προκειμένου να μειώσουμε στο ελάχιστο την πιθανότητα αποδοχής λανθασμένης επίλυσης ασαφειών (λύση fixed η οποία δεν είναι σωστή) συνιστάται
να ακολουθούμε τις ακόλουθες σωστές πρακτικές:
² Χρησιμοποιούμε τις προτεινόμενες από τον κατασκευαστή ρυθμίσεις για το επίπεδο εμπιστοσύνης της επίλυσης (π.χ. 99%).
² Επιλέγουμε ένα σημείο που προσφέρει καλές συνθήκες λήψης για να «φιξάρουμε».
² Πριν ξεκινήσουμε τη μέτρηση ελέγχουμε από την οθόνη παρακολούθησης δορυφόρων του χειριστηρίου ότι:
− η λήψη έχει σταθεροποιηθεί
− έχουμε επαρκή αριθμό δορυφόρων με λήψη σε L1 και L2.
² Αν ο δέκτης RTK αργήσει να «φιξάρει» (π.χ. 5 min αντί του συνήθους < 1 min) ενδέχεται η λύση fixed να μην είναι σωστή οπότε όλα τα σημεία που
θα μετρηθούν με τη συγκεκριμένη λύση fixed (μέχρι δηλαδή να «φιξάρει» ξανά ο δέκτης) θα έχουν συστηματικό σφάλμα. Συνιστάται να μετρηθεί
ένα συγκεκριμένο σημείο και να επαναμετρηθεί (με νέο fix), μετά από πάροδο τουλάχιστον 1-2 ωρών, ώστε να έχει διαφοροποιηθεί η γεωμετρία
των δορυφόρων. Αν οι δύο μετρήσεις συμπίπτουν, η πιθανότητα λανθασμένου fixing είναι εξαιρετικά μικρή. Η επαναμέτρηση μετά από 1-2 ώρες
συνιστάται γενικότερα όταν έχουμε επιφυλάξεις για τη λύση.
² Αν δεν επιτυγχάνεται λύση fixed ενώ παρατηρούνται υπό καλές συνθήκες (καλή γεωμετρία, ισχυρό σήμα σε L1 και L2, απουσία εμποδίων) πολλοί
δορυφόροι (π.χ. 8), μπορούμε να αυξήσουμε λίγο τη γωνία αποκοπής (elevation mask), π.χ.:
− σε 20ο αν το συνιστώμενο από τον κατασκευαστή είναι 13ο
− σε 10ο ή 15ο αν το συνιστώμενο από τον κατασκευαστή είναι 5ο.

3. ΙΟΝΟΣΦΑΙΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΣΑΦΕΙΩΝ ΦΑΣΗΣ

Η ιονόσφαιρα αποτελεί μία από τις σημαντικότερες πηγές σφαλμάτων στο δορυφορικό εντοπισμό. Το σφάλμα dI που εισάγει στη μέτρηση της απόστασης δορυφόρου-δέκτη είναι συνάρτηση του βαθμού φόρτισής της (TEC: Total Electron Content) και της συχνότητας f του σήματος, όπως φαίνεται από
τη σχέση (1) για την περίπτωση των μετρήσεων ψευδοαποστάσεων με κώδικα (gr) και των μετρήσεων φάσης (ph).
(1)
Η ιονοσφαιρική επίδραση είναι ο κύριος λόγος ύπαρξης δύο συχνοτήτων στα δορυφορικά συστήματα πλοήγησης. Χρησιμοποιώντας συνδυαστικά τις
μετρήσεις στις δύο συχνότητες (L1 και L2 στην περίπτωση του GPS) μπορούμε να αντιμετωπίζουμε το ιονοσφαιρικό σφάλμα.
Κατά τις τοπογραφικές μετρήσεις με GPS (static, rapid-static, RTK) τα σφάλματα της ιονόσφαιρας περιορίζονται με δύο βασικούς τρόπους. Πρώτον,
με το μοντέλο του σχετικού εντοπισμού, καθώς η επίδραση της Ιονόσφαιρας είναι κοινή σε base και rover (για βάσεις μέχρι 5-10 km) και απαλείφεται.
Δεύτερον, με τη χρήση δεκτών δύο συχνοτήτων και ένα γραμμικό συνδυασμό των μετρήσεων σε L1 και L2 (ionosphere-free linear combination). Οι δύο
αυτοί τρόποι έχουν πολύ καλά αποτελέσματα σε περιπτώσεις συνήθους φόρτισης της ιονόσφαιρας. Σε περιόδους έντονης ιονοσφαιρικής δραστηριότητας
μπορούν όμως να παρουσιαστούν σημαντικά προβλήματα στην επίλυση ασαφειών φάσης, όπως περιγράφεται στις παραγράφους 3.2 και 3.3.

3.1 Δείκτης Ι95
Για τις γεωδαιτικές-τοπογραφικές μετρήσεις GPS αυτό που έχει βαρύνουσα σημασία δεν είναι τόσο ο βαθμός φόρτισης της ιονόσφαιρας, όσο κυρίως η
χωρική μεταβολή του βαθμού φόρτισης. Για να προσδιορίσουμε ποσοτικά τη χωρική μεταβολή της ιονοσφαιρικής φόρτισης χρησιμοποιούμε στα δίκτυα
μόνιμων σταθμών αναφοράς το δείκτη Ι95. Πιο συγκεκριμένα ο δείκτης Ι95 υπολογίζεται με βάση τους όρους ΔΙLAT and ΔILON που εκφράζουν το πόσο
μεταβάλλεται το ιονοσφαιρικό σφάλμα κατά τη διεύθυνση Βορρά-Νότου και Ανατολής-Δύσης αντίστοιχα. Αρχικά υπολογίζεται ο όρος:
(2)
και στη συνέχεια ο δείκτης Ι95 ως το 95ο εκατοστημόριο όλων των τιμών ΔΙ εντός ενός προκαθορισμένου χρονικού διαστήματος (Wanninger, 2004).
Στην Εικόνα 1 δίνονται τυπικά παραδείγματα ημερήσιας μεταβολής του δείκτη Ι95 του HEPOS, όπου είναι φανερή η εντονότερη ιονοσφαιρική επίδραση
κατά τις μεσημβρινές ώρες λόγω της αυξημένης ηλιακής ακτινοβολίας.
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EIKONA 1: Τυπική μεταβολή του δείκτη Ι95 κατά τη διάρκεια της ημέρας (11/10/2014 αριστερά και 6/10/2017 δεξιά).

3.2 Ο 24ος Ηλιακός κύκλος
Η ιονοσφαιρική δραστηριότητα, πέραν της ημερήσιας μεταβολής της, υπόκειται και σε μεταβολές μακράς περιόδου λόγω του ενδεκαετούς κύκλου του
Ήλιου, εξαιτίας του οποίου η ηλιακή δραστηριότητα δεν είναι σταθερή αλλά παρουσιάζει διακυμάνσεις με περίοδο περίπου ένδεκα ετών. Σήμερα διανύουμε τον 24ο Ηλιακό κύκλο, του οποίο τα μέγιστα παρατηρήθηκαν τις χρονιές εκατέρωθεν του 2013 (για περισσότερες λεπτομέρειες βλ. Gianniou et
al., 2016). Στο πλαίσιο της διαχείρισης του HEPOS παρακολουθείται συστηματικά ο δείκτης Ι95 για την αποτελεσματικότερη εποπτεία της λειτουργίας
του συστήματος.
Στα τέλη του 2011 η επίλυση των ασαφειών φάσης άρχισε να γίνεται αισθητά πιο δύσκολη και χρονοβόρα, ιδιαίτερα τις μεσημβρινές ώρες. Αυτό οφειλόταν στη ραγδαία αύξηση της ιονοσφαιρικής δραστηριότητας, όπως φαίνεται και από τις Εικόνες 2 και 3 που δίνουν τη μέγιστη και μέση ημερήσια τιμή
του δείκτη Ι95 του HEPOS αντίστοιχα. Για την περιοχή της Κρήτης η επίδραση της ιονόσφαιρας είναι πολύ εντονότερη, καθώς η Κρήτη βρίσκεται πολύ
πιο κοντά στο (γεωμαγνητικό) Ισημερινό. Ενδεικτικά σημειώνουμε ότι, ενώ στις αρχές του 2010 η μέγιστη τιμή του Ι95 στην Κρήτη δεν ξεπερνούσε την
τιμή 5, στις αρχές του 2014 ξεπέρασε την τιμή 50.

EIKONA 2: Μέγιστη ημερήσια τιμή του δείκτη Ι95 του HEPOS για την ηπειρωτική-νησιωτική χώρα (μπλε γραμμή) και την Κρήτη (κόκκινη γραμμή).

EIKONA 3: Μέση ημερήσια τιμή του δείκτη Ι95 του HEPOS για την ηπειρωτική-νησιωτική χώρα (μπλε γραμμή) και την Κρήτη (κόκκινη γραμμή).
Για λόγους καλύτερης εποπτείας έχει χρησιμοποιηθεί φίλτρο κινητού μέσου όρου εύρους 7 ημερών.
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3.3 Εμπειρίες από επίλυση ασαφειών φάσης κατά τον 24o Ηλιακό κύκλο
Για να γίνει πιο σαφής η άμεση σχέση της ιονοσφαιρικής επίδρασης με το χρόνο επίλυσης των ασαφειών φάσης παρατίθενται στη συνέχεια αποτελέσματα από μετρήσεις RTK που έγιναν το 2012 με χρήση του HEPOS. Οι μετρήσεις έγιναν στην περιοχή των Κυκλάδων, σε σημείο γνωστών συντεταγμένων,
σε διαδοχικές ημέρες (12-14 Απριλίου) και σε διάφορες ώρες της ημέρας.
Σκοπός των μετρήσεων ήταν να διερευνηθεί η σταθερότητα της λύσης RTK και η επίδραση της ιονόσφαιρας στο χρόνο επίλυσης ασαφειών φάσης. Κάθε
φορά η μέτρηση γινόταν με χρήση τεσσάρων διαφορετικών RΤΚ-mountpoints του HEPOS: Single-Base, VRS με RTCM 2.3, VRS με RTCM 3.0 και MAC.
Όπως φαίνεται στην Εικόνα 4, στις ομάδες μετρήσεων 1 και 3-7 η επίλυση των ασαφειών φάσης έγινε σε λιγότερο από 0.5 min, που είναι εντός των
φυσιολογικών ορίων για τον εξοπλισμό που χρησιμοποιήθηκε (Trimble R6).
Αντίθετα στη δεύτερη ομάδα μετρήσεων παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση του χρόνου επίλυσης, ο οποίος ξεπέρασε τα 4.5 min για την περίπτωση του
Single-Base. Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι με χρήση των δικτυακών τεχνικών, ο χρόνος επίλυσης ήταν αισθητά μικρότερος, ειδικά με την
τεχνική του εικονικού σταθμού αναφοράς VRS. Παρά τις καθυστερήσεις στην επίτευξη λύσης fixed, όλες οι μετρήσεις αποδείχθηκαν αξιόπιστες, με την
ακρίβεια να κυμαίνεται στα φυσιολογικά επίπεδα του RTK (1-3 cm).

EIKONA 4: Χρόνοι επίλυσης ασαφειών φάσης από μετρήσεις RTK με το HEPOS (πάνω) και αντίστοιχες τιμές του δείκτη Ι95 (κάτω).

Για την περαιτέρω διερεύνηση των επιπτώσεων της ιονοσφαιρικής δραστηριότητας στο χρόνο επίλυσης ασαφειών φάσης πραγματοποιήθηκε ανάλυση
αποτελεσμάτων επίλυσης μετρήσεων με μετεπεξεργασία χρησιμοποιώντας αλγόριθμους επίλυσης ασαφειών φάσης On-The-Fly, αντίστοιχους με αυτούς
που χρησιμοποιούν οι δέκτες RTK. Ως πεδίο δοκιμής επιλέχθηκε η Κρήτη λόγω της υψηλής ιονοσφαιρικής δραστηριότητας. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την επεξεργασία των μετρήσεων βλ. Gianniou and Mitropoulou (2012).
Στην Εικόνα 5 δίνονται οι χρόνοι επίλυσης των ασαφειών σε διάφορες χρονικές στιγμές και οι αντίστοιχες τιμές του δείκτη Ι95 του HEPOS. Παρατηρούμε
ότι μέχρι τις 15:00 που ο δείκτης Ι95 δεν ξεπερνά την τιμή 6, η επίλυση ασαφειών είναι εφικτή, έστω με λίγο αυξημένους χρόνους. Στο διάστημα 15:0017:00, όπου το Ι95 είναι μεγάλο, παρουσιάστηκαν δύο περιπτώσεις πλήρους αδυναμίας επίτευξης λύσης fixed, ενώ στις υπόλοιπες δοκιμές ο χρόνος
επίλυσης (6 - 11.5 min) ήταν κατά πολύ μεγαλύτερος του φυσιολογικού.
Στην προτελευταία δοκιμή ο χρόνος επίλυσης ασαφειών ήταν 26 min, το οποίο εκ πρώτης είναι μη αναμενόμενο καθώς το Ι95 ήταν ίσο με 5. Αυτό
μπορεί να αιτιολογηθεί βάσει του τρόπου υπολογισμού του Ι95 (95ο εκατοστημόριο των τιμών σε ωριαία βάση κλπ) και καταδεικνύει ότι ο ρόλος του
δείκτη Ι95 είναι κατά κύριο λόγο ενδεικτικός.
Σημειώνεται ότι οι μετρήσεις είναι από την 21η Μαρτίου 2012, μία ημέρα που ο δείκτης Ι95 είχε τιμές έως 24, οι οποίες είναι μεν υψηλές αλλά όχι ακραίες.
Γίνεται εύκολα αντιληπτό πόσο δυσμενέστερη ήταν η επίδραση της ιονόσφαιρας σε ημέρες εντονότερης ηλιακής δραστηριότητας, όπου οι τιμές του
δείκτη Ι95 ξεπέρασαν ακόμα και την τιμή 50.
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EIKONA 5: Χρόνοι επίλυσης ασαφειών φάσης από μετεπεξεργασία μετρήσεων (πάνω) και αντίστοιχες τιμές του δείκτη Ι95 (κάτω).
Οι κόκκινες στήλες αντιστοιχούν σε πλήρη αδυναμία επίλυσης ασαφειών.

3.4 Σωστές πρακτικές σε περιόδους έντονης ιονοσφαιρικής δραστηριότητας
Τις ημέρες έντονων ιονοσφαιρικών φαινομένων αποφεύγουμε κατά το δυνατόν να μετράμε με GPS. Πληροφορίες για το επίπεδο της ιονοσφαιρικής διαστηριότητας παρέχονται ελεύθερα από τον ιστοχώρο του HEPOS (www.hepos.gr). Εφόσον πρέπει να γίνουν μετρήσεις, το βέλτιστο είναι να μετρήσουμε
τις πρωϊνές ώρες (περίπου μέχρι τις 10:00 π.μ.) και αν αυτό δεν είναι εφικτό, τότε αργά το απόγευμα. Προτιμάμε τις δικτυακές τεχνικές που παρέχει
το HEPOS (π.χ. VRS), ειδικότερα αν δεν είμαστε πολύ κοντά σε πραγματικό σταθμό αναφοράς. Τέλος, εφόσον έχουμε αμφιβολίες για μία λύση fixed,
κάνουμε επαναληπτικές μετρήσεις ελέγχου (με νέο fix), μετά από πάροδο 1-2 ωρών, έτσι ώστε να έχει αλλάξει η γεωμετρία των δορυφόρων, σύμφωνα
με τα προαναφερθέντα στην παράγραφο 2.1.

4. ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

4.1 Εσωτερική συνοχή Κρατικού Τριγωνομετρικού Δικτύου
Το Κρατικό τριγωνομετρικό δίκτυο ιδρύθηκε με κλασικές τοπογραφικές μεθόδους και ως εκ τούτου η εσωτερική του συνοχή περιορίζεται αναγκαστικά
στα επίπεδα της ακρίβειας που προσέφεραν οι μέθοδοι και τα όργανα που χρησιμοποιούνταν πριν από πέντε και πλέον δεκαετίες. Άμεση συνέπεια αυτού
είναι, όταν προσδιορίζουμε με GPS ένα σημείο από διαφορετικά κάθε φορά γειτονικά τριγωνομετρικά, να καταλήγουμε σε διαφορετικές συντεταγμένες.
Στην Εικόνα 6 δίνεται ένα παράδειγμα από την περιοχή των Μεσογείων Αττικής, όπου ένα τριγωνομετρικό ΓΥΣ προσδιορίστηκε διαδοχικά από τα γειτονικά τριγωνομετρικά ΓΥΣ. Οι διαφορές που προέκυψαν από κάθε βάση GPS σε σχέση με τις γνωστές συντεταγμένες του σημείου δίνονται στον Πίνακα
2. Οι διαφορές αυτές παρουσιάζουν ένα εύρος τιμών 8.9 cm κατά ΔΕ και 3.4 cm κατά ΔΝ. Το εν λόγω εύρος διαφορών αντιστοιχεί στις διαφορές που θα
έβρισκαν διάφοροι τοπογράφοι που θα μέτραγαν στην περιοχή του σημείου 018099 χρησιμοποιώντας κάθε φορά άλλο τριγωνομετρικό ΓΥΣ ως σημείο
εξάρτησης.

EIKONA 6: Προσδιορισμός σημείου με GPS από γειτονικά τριγωνομετρικά σημεία. Τα μήκη των βάσεων κυμαίνονται από 3.3 km ως 8.9 km.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Σφάλματα συντεταγμένων που προκύπτουν για το σημείο 018099 από κάθε βάση.

Αντίστοιχες διερευνήσεις με την παραπάνω έγιναν και σε άλλες περιοχές στη χώρα, στο πλαίσιο του ελέγχου ποιότητας των γεωδαιτικών δικτύων των
πρώτων μελετών του Εθνικού Κτηματολογίου, πριν δηλαδή αναπτυχθεί το HEPOS και εκλείψει η ανάγκη ίδρυσης δικτύων σημείων ελέγχου. Τα αποτελέσματα συνοψίζονται στον Πίνακα 3. Αυξημένες διαφορές παρουσιάζονται κατά κανόνα σε περιοχές με έντονα γεωλογικά φαινόμενα, τα οποία στην
πάροδο των δεκαετιών προκάλεσαν τοπικές παραμορφώσεις (πχ. η περιοχή της Κεφαλονιάς λόγω των σεισμών). Κλείνοντας, αξίζει να σημειωθεί ότι το
τριγωνομετρικό δίκτυο της ΓΥΣ είχε ιδρυθεί με υψηλή ακρίβεια για τα δεδομένα της εποχής.
ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Ενδεικτικά αποτελέσματα από τις επιλύσεις ελέγχου των τριγωνομετρικών δικτύων σε διάφορες περιοχές της χώρας.

4.2 Υλοποίηση του ΕΓΣΑ’87 μέσω του HEPOS
Ο μετασχηματισμός από το γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς του HEPOS HTRS07 στο ΕΓΣΑ87 γίνεται μέσω συνδυασμένης χρήσης ενός εφτα-παραμετρικού μετασχηματισμού και δύο καννάβων διορθώσεων σύμφωνα με το επίσημο μοντέλο μετασχηματισμού που έχει δημοσιευθεί από την ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. (Κωτσάκης et al., 2010). Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον ορισμό του HTRS07 βλ. Katsampalos et al. (2010).
Η χρήση του επίσημου μοντέλου μετασχηματισμού του HEPOS αντιμετωπίζει ουσιαστικά τα προβλήματα που περιγράφηκαν στην παράγραφο 4.1,
εξασφαλίζοντας το εξαιρετικά σημαντικό πλεονέκτημα ότι όλοι οι χρήστες προσδιορίζουν τις ίδιες συντεταγμένες για τα ίδια σημεία, κάτι που δεν επιτυγχάνεται όταν χρησιμοποιούνται τριγωνομετρικά σημεία.
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Secret και NATO Secret.
Κρέοντος 25, 104 42, Αθήνα
Τηλ: 210 51 93 740 • Φαξ: 210 51 93 555
E-mail: eshop@adacom.com
LRA@adacom.com • www.adacom.com

Λήψη και Επεξεργασία
LiDAR Δεδομένων
Με την ευκαιρία παρουσιάζουμε την ψηφιακή απεικόνιση
εδάφους (LiDAR/DEM) στην περιοχή του μνημείου “Αρχαίος
Δίολκος”.
Ευγενική συνεισφορά της AeroPhoto Co Ltd, σε συνεργασία
με την Εγνατία Οδός ΑΕ, για το Υπουργείο Πολιτισμού.

Αντώνη Τρίτση 21, ΤΚ 57001 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Τηλ: +30 2310 804991-2 & 3, Fax: +30 231-4013040
E-mail: info@aerophoto.gr • www.aerophoto.gr

Το “KTIMALOG” είναι το μοναδικό πρόγραμμα ολοκληρωμένης διαχείρισης Δηλώσεων Κτηματολογίου που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα.
Έχει δομηθεί αποκλειστικά σύμφωνα με τη θεσμοθετημένη οργάνωση και
λειτουργία της Κτηματογράφησης από το «Ελληνικό Κτηματολόγιο» και έχει
δοκιμαστεί σε πραγματικές συνθήκες για τουλάχιστον ένα χρόνο έχοντας

ολοκληρώσει την επεξεργασία σε περισσότερα από 3000 δικαιώματα.
Μέσω του “KTIMALOG” ο χειριστής έχει τη δυνατότητα να καταχωρεί τα προσωπικά στοιχεία των δικαιούχων, να οργανώνει τα δεδομένα του κάθε ακινήτου, να πραγματοποιεί τον εντοπισμό των γεωτεμαχίων, να επεξεργάζεται σε ένα ή περισσότερα στάδια την κάθε δήλωση και τελικά να ολοκληρώνει τη
διαδικασία εκτυπώνοντας με μια κίνηση σε ένα αρχείο την κάθε αίτηση με ταυτόχρονη αρχειοθέτηση σε διαδικτυακό χώρο (cloud storage) και κατεπιλογή
έκδοση παραστατικών πληρωμής (ΑΠΥ-ΤΠΥ).
Παράλληλα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί την πρόοδο των εργασιών του, ελέγχοντας τα στατιστικά στοιχεία που προκύπτουν από την εξαρχής καταχώρηση των δικαιούχων έως την τελική υποβολή της αίτησής του στο γραφείο κτηματογράφησης και την εν τέλει έκδοση του αποδεικτικού Υποβολής,
της τυπικής ολοκλήρωσης δηλαδή της διαδικασίας.
Το “KTIMALOG” είναι η απόλυτη λύση για τον ελεύθερο επαγγελματία που θέλει να οργανώσει πραγματικά τη δουλειά του! http://www.ktimalog.gr

Πιστοποιημένη Εκπαίδευση για
Νόμιμες και Ασφαλείς πτήσεις Drones

Η HELILAND DRONE ACADEMY αποτελεί αδειοδοτημένο από την
Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.) Εκπαιδευτικό Κέντρο για
την εκπαίδευση και κατάρτιση Χειριστών ΣμηΕΑ (Drones) στην ικανότητα του πολυκοπτέρου (multirotor).
Ευέλικτα και οικονομικά ταχύρρυθμα τμήματα εξασφαλίζουν την
άρτια και ολοκληρωμένη εκπαίδευση των χειριστών από πιστοποιημένους και έμπειρους εκπαιδευτές.
Η Heliland.com αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες εταιρίες εισαγωγής, διάθεσης και τεχνικής υποστήριξης drones στην Ελλάδα και θα
σας στηρίξει σε κάθε σας βήμα, ακόμα και μετά την απόκτηση της
αδείας σας.

Αποκτήστε τώρα τη δική σας Άδεια Xειριστή Drone!
Γρυπάρη 131, Καλλιθέα, 17672
Τ: 210 9598448
E: academy@heliland.com
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Χ•POLE
Η πλήρης ενσωμάτωση της
λειτουργίας X-Pole, στο λογισμικό πεδίου X-PAD της
Geomax, επιτρέπει την εναλλαγή μεταξύ δύο τρόπων
μέτρησης με διαφορετικά
μηχανήματα.
Με το πάτημα ενός κουμπιού εναλλάσσεται από λειτουργία TPS σε κατάσταση
λειτουργίας GNSS (ή και το
ανάποδο), εξαλείφοντας τις
χρονικές καθυστερήσεις.

Ανακρέντος 8
542 50, Χαριλάου
Θεσσαλονίκη
 2310-826-777
 2310-826-134
 www.geoshop.gr
 info@geoshop.gr

Ψαρών 21
155 62, Χολαργός
Αθήνα
 2118-000-095
 2118-008-195
 www.geonoesis.gr
 info@geonoesis.gr

Θέσεις παρατάξεων

Μετά από ένα σημαντικά δύσκολο καλοκαίρι για τη χώρα μας, όλοι πλέον επιστρέψαμε στην καθημερινότητα.
Το διάστημα που μας πέρασε έγινε πλέον πράξη, μετά από χρόνιες προσπάθειες της διοίκησης, η εφαρμογή της ηλεκτρονικής υποβολής τοπογραφικών διαγραμμάτων.
Μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη, καθώς, όσον αφορά τις δικαιοπραξίες αλλά και τις χωρικές μεταβολές, αποκλείονται οι μη έχοντες το δικαίωμα
υπογραφής εξαρτημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων. Ένα ακόμα σημαντικό βήμα στη διασφάλιση των επαγγελματικών μας δικαιωμάτων
αλλά και τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στους πολίτες.
Στα ευχάριστα νέα, περιλαμβάνεται και η εκλογή του Προέδρου του ΠΣΔΑΤΜ και επικεφαλής της ΔΗ.ΣΥ.ΑΤΜ, Μιχάλη Καλογιαννάκη στη θέση
του αντιπροέδρου της CLGE, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου των Τοπογράφων Μηχανικών.
Τα ανοιχτά θέματα είναι πολλά και σημαντικά.
Ασφαλιστικό, όπου αναμένεται σημαντική νίκη του τεχνικού κόσμου με την επικείμενη απόφαση του ΣτΕ. Καλούμε κάθε συναδέλφισσα και κάθε
συνάδελφο να είναι σε εγρήγορση για ένα τόσο σημαντικό θέμα που προεκλογικά θα επιλέξουν πολλοί να τάξουν ότι μπορούν.
Σε εγρήγορση βέβαια πρέπει να είμαστε όλοι για την εκκρεμή έκδοση του ΠΔ για τα επαγγελματικά μας δικαιώματα που έχει καθυστερήσει περισσότερο του αναμενόμενου. Το ζήτημα είναι αρκετά σημαντικό διότι θα αποτελέσει τον θεμελιώδη νόμο για το επάγγελμά μας. Ο προηγούμενος
νομοθετήθηκε το 1930. Ίσως έρθει η ώρα να πάρουμε κρίσιμες αποφάσεις μετά την έκδοσή του.
Το προσεχές διάστημα αναμένεται και η πρόταση του ΠΣΔΑΤΜ για τον θεσμό του Διαπιστευμένου Μηχανικού. Μια πρωτοβουλία που έχει αναδείξει προεκλογικά, αλλά ήταν και η δέσμευση της προηγούμενης διοίκησης του ΠΣΔΑΤΜ. Η πρόταση δεν θα έχει αναίτιους αποκλεισμούς, αλλά
θα διασφαλίζει το κύρος του. Σύμφωνα με το Πρόγραμμα Δράσης:
«Οι αρχές στις οποίες πρέπει να στηριχθεί αυτό το σχέδιο είναι:

• Η διασφάλιση ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι ανεξάρτητες, έγκυρες και υψηλής ποιότητας. Η μεταβίβαση αρμοδιοτήτων
από την πολιτεία πρέπει να γίνει με τρόπο που να εξασφαλίζει κατ’ αρχήν τα συμφέροντα της πολιτείας, την εγκυρότητα των
πράξεων και των συναλλαγών, την ακρίβεια - αξιοπιστία των μεταβολών.

• Διαπιστευμένοι μηχανικοί θα είναι εν δυνάμει όλοι οι Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί. Δεν πρέπει να υπάρξουν αποκλεισμοί
σε νέους συναδέλφους.

•
•
•
•
•

Το ειδικό μητρώο να μην έχει περιορισμένο αριθμό ή χωρικούς περιορισμούς.
Οι παρεχόμενες υποστηρικτικές υπηρεσίες να είναι συγκεκριμένες και να αφορούν μόνο το Εθνικό Κτηματολόγιο.
Καθορισμός συγκεκριμένων κατώτερων αμοιβών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες.
Καθορισμός αυστηρού κώδικα δεοντολογίας, κανονισμού λειτουργίας και αυστηροί κανόνες διαχείρισης ποιότητας.
Μετά την ένταξη στο μητρώο μόνο μετά από σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα θα μπορεί να απενταχθεί κάποιος και δεν θα μπορεί
να επανέλθει για πάντα.

• Όλες οι διαδικασίες θα γίνονται ηλεκτρονικά και κάθε έγγραφο θα απαιτεί ψηφιακή υπογραφή.»
Πέραν όμως των παραπάνω, το επόμενο διάστημα αναμένεται πλήθος ημερίδων και συνεδρίων όπου ο σύλλογος είτε διοργανώνει είτε συμμετέχει. Είναι σημαντική η ανάδειξη της ειδικότητάς μας, η ενημέρωση των μελών μας και η συνεργασία με άλλους φορείς.
Χαρακτηριστικά οι διοργανώσεις είναι:
• topo@drone 2018: «Οι προκλήσεις και οι προοπτικές από τη χρήση των ΣμηΕΑ στην επιστήμη του ΑΤΜ», Αθήνα, 31 Νοεμβρίου - 2 Δεκέμβρη
2018
• 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (HellasGIs), Αθήνα, 12-14 Νοεμβρίου 2018
• tufe2018: Economy, Society and Climate Change – The impact of mega trends in the Built Environment, Construction Industry and Real
Estate, Athens, 7-10 November 2018
• ΤΕΕ – Ημερίδα για τις Φυσικές Καταστροφές 30 Οκτωβρίου 2018
• Copernicus Hackathon in Greece, Αθήνα, 12-13 Οκτώβρη 2018
• ΠΣΔΑΤΜ: «Νέο Γεω-Ευρετήριο ΓΥΣ. Δυνατότητες και Τρόπος Χρήσης», Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2018
• Racur - 18th International Scientific and Technical Conference “FROM IMAGERY TO DIGITAL REALITY: ERS & Photogrammetry”, 24-26 Σεπτέμβρη 2018
Η δυναμική του ΠΣΔΑΤΜ δεν είναι αυτονόητη ούτε διασφαλισμένο ότι μπορεί να συνεχιστεί αέναα, για τον λόγο αυτό, καλούμε, ξανά, όλες τις
υπόλοιπες παρατάξεις που δεν συμμετέχουν στη διοίκησή του, αλλά και τους μεμονωμένους συναδέλφους, να είναι παρόντες ενεργοί και να
συμβάλουν στην ενίσχυση του ΠΣΔΑΤΜ και την ενίσχυση όλων των Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών χωρίς εξαίρεση.
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ΝΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΠΑΛΑΙΑ ΠΡΟΒΛHΜΑΤΑ
Νέα διοίκηση για τον σύλλογό μας, νέα εποχή, νέες προσδοκίες. Παλαιά όμως και επαναλαμβανόμενα τα προβλήματα του κλάδου
που ζητούν λύσεις.
Ορισμένα μάλιστα έρχονται από πολύ παλιά και μπορούμε να πούμε ότι παρουσιάζουν σχετική ακινησία διαχρονικά. Περιμένουμε
από τη νέα διοίκηση να ασχοληθεί ουσιαστικά με τα υπαρκτά προβλήματα, να συνεργασθεί με όλες τις παρατάξεις και να δώσει
λύσεις.
Κατ’ αρχήν θα επιμείνουμε στην αποκομματικοποίηση του συλλόγου. Να σταματήσει η παραταξιακή ενασχόληση και
συμμετοχή. Τα επαγγελματικά θέματα δεν μπορούμε να τα βλέπουμε μέσα από κομματικά φίλτρα, ούτε μπορούμε
να παρακολουθούμε ως επαγγελματίες την πολιτική δύναμη του κάθε κόμματος και ανάλογα να παίρνουμε αποφάσεις ή να
προσαρμόζουμε τις ενέργειές μας.
Το λέμε πολλά χρόνια. ΕΝΑ Ψηφοδέλτιο για όσους ενδιαφέρονται να ασχοληθούν σοβαρά. Το συμφέρον του κλάδου, δεν
μπορεί να κρύβεται πίσω από κομματικές ταμπέλες και χρώματα.
Τα επαγγελματικά δικαιώματα παρά τις πολλές και θετικές αποφάσεις που έχουν κατά καιρούς εκδοθεί, δεν τηρούνται από την
ίδια την πολιτεία. Οι αρχιτέκτονες συνεχίζουν να υπογράφουν τοπογραφικές μελέτες, οι τεχνολόγοι να υπογράφουν κάθε μελέτη,
ακόμη οι δασολόγοι διεκδικούν αποκλειστικότητα στη σύνταξη διαγραμμάτων για πράξεις χαρακτηρισμού κτλ.
Στο λειτουργούν κτηματολόγιο δεν βλέπουμε καμία προσπάθεια επίλυσης της γραφειοκρατικής, χρονοβόρας και νομικίστικης
προσέγγισης στην επίλυση απλών περιπτώσεων χωρικών μεταβολών.
Η καθιέρωση του διαπιστευμένου τοπογράφου ακόμη ευρίσκεται σε επιτροπές. Θα πρέπει να κατασταλάξουμε κάποια στιγμή, με
γνώμονα, όχι τον αποκλεισμό των συναδέλφων (και δη των νέων), αλλά προς όφελος του κλάδου μας.
Στο κτηματολόγιο που ξεκινά δεν βλέπουμε να ενσωματώνονται τα πορίσματα από τα προηγούμενα προγράμματα. Η απαίτηση
υποβολής εξαρτημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων όπου δεν υπάρχουν, αφήνεται στην κρίση των πολιτών για να φανεί το
χαμηλό κόστος του προγράμματος δηλαδή για να γίνει αρεστή η πολιτεία στην ευρύτερη κοινωνία. Το κόστος όμως αυτής της
προσέγγισης δεν προβάλλεται ώστε να γνωρίζει ο πολίτης τις συνέπειες και να αναλαμβάνει τις ευθύνες του. Στο γεγονός αυτό
οφείλονται λανθασμένες εγγραφές των πρώτων και μεταγενέστερων προγραμμάτων οι οποίες μάλιστα καθίστανται οριστικές
με αποτέλεσμα να αλλάζουν υλοποιημένα από χρόνια όρια, χωρίς ο πολίτης να συνειδητοποιεί το μέγεθος του προβλήματος.
Η επαγγελματική δεοντολογία στον κλάδο σε μεγάλο βαθμό τελευταία δεν υφίσταται. Οι τιμές των τοπογραφικών εργασιών
έχουν συρρικνωθεί, απαξιωθεί σε μεγάλο βαθμό.
Οι εκπτώσεις σε διαγωνισμούς ξεπερνούν κάθε λογική δημιουργώντας ερωτήματα για τη βιωσιμότητα των σχημάτων αφ’ ενός
και αφ’ ετέρου για την ποιότητα των παραδοτέων.
Σε αυτά ο σύλλογος πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλία πριν είναι πολύ αργά.
Η παράταξή μας θα είναι δίπλα σε κάθε πρωτοβουλία που θα έχει στόχο την επίλυση των παραπάνω και πολλών άλλων
ουσιαστικών προβλημάτων του κλάδου.
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ΠΡΟΤΑΣΗ – ΤΟΜΗ της ΡΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ
Καταθέτουμε την κάτωθι πρόταση-τομή παρέμβασης στο Ασφαλιστικό:
Εθελοντική διαγραφή των βεβαιωμένων μέχρι 31.12.2016 ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία
ΕΤΑΑ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ που προέκυψαν λόγω μη καταβολής των ατομικών ασφαλιστικών εισφορών για το χρονικό
διάστημα από 1.1.2011 μέχρι 31.12.2016 με διαγραφή του αντίστοιχου ασφαλιστικού χρόνου. Ο ασφαλισμένος
διατηρεί το δικαίωμα της μελλοντικής εξαγοράς του διαγραφόμενου ασφαλιστικού χρόνου σύμφωνα με τις διατάξεις του Αρθρου
34 του Ν.4387/2016.
Η προτεινόμενη ρύθμιση αντιμετωπίζει ως εξαιρετική περίπτωση το χρονικό διάστημα της κρίσης που χρήζει
ιδιαίτερης παρέμβασης, εκτός του γενικού πλαισίου, ενώ δε φέρεται να έχει δημοσιονομικό κόστος γιατί οι συγκεκριμένες
οφειλές αφενός δεν είναι εισπράξιμες και αφετέρου σύμφωνα με ενημέρωσή μας δεν εντάσσεται ποσό από την είσπραξή τους
στον ετήσιο προϋπολογισμό του ΕΦΚΑ. Δίνει τη δυνατότητα στους ωφελούμενους ασφαλισμένους να επαναδραστηριοποιηθούν
με αποτέλεσμα να έχουν κίνητρο να πληρώσουν τις τρέχουσες εισφορές. Επιπλέον είναι δίκαιη και δεν εγείρει αντιδράσεις
καθώς η διαγραφή των οφειλών επιφέρει απώλεια του αντίστοιχου ασφαλιστικού χρόνου. Με τον τρόπο αυτό επιβραβεύονται
οι συνεπείς ασφαλισμένοι.
Προτείνεται η μη επιβολή πρόσθετων κριτηρίων παρά μόνο ο χρόνος δημιουργίας του χρέους για να είναι δυνατή η
άμεση εφαρμογή του μέτρου, προκειμένου να αποφευχθεί η αρνητική εμπειρία του εξωδικαστικού συμβιβασμού.
Κλείνοντας, αυτό το μέτρο επιτρέπει σε μηχανικούς, δικηγόρους, γιατρούς, ΕΒΕ και κάθε ελεύθερο επαγγελματία να αφήσουν
πίσω τους την εποχή της λιτότητας και τα χρέη που αυτή τους δημιούργησε και να κάνουν μια νέα αρχή. Μια νέα προοπτική
δίνεται σε χιλιάδες επαγγελματίες που είχαν περιθωριοποιηθεί και αδρανοποιηθεί επαγγελματικά να επαναδραστηριοποιηθούν και
να κάνουν ξανά μια νέα αρχή, συνεισφέροντας στην επόμενη μέρα.
Η πρόταση αυτή σε συνδυασμό με τη μείωση του ασφάλιστρου υπέρ του κλάδου σύνταξης από 20% επί του
εισοδήματος σε 13.3%, και τη θέσπιση ελάχιστου ποσού 64.6 ευρώ το μήνα υπέρ επικούρησης και εφάπαξ, αναδρομικά από
την 1/1/2017, αποτελεί μια ολοκληρωμένη πρώτη παρέμβαση στο ασφαλιστικό στην μεταμνημονιακή εποχή.
Στο ίδιο πνεύμα κινείται και η προσφυγή στο ΣτΕ του ΤΕΕ κατά της διαβίβασης στο ΚΕΑΟ των ληξιπρόθεσμων
ασφαλιστικών εισφορών των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης και δη, πλέον, του ΕΦΚΑ. Αντικείμενο της προσφυγής είναι
η ακύρωση της υπ’ αριθμόν 29715/2410/2018 απόφασης του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 2105/Β/8-6-2018) που τροποποιεί προηγούμενες αποφάσεις σχετικά με τη διαβίβαση στο Κέντρο Είσπραξης
Ασφαλιστικών Εισφορών (ΚΕΑΟ) των οφειλών κοινωνικής ασφάλισης.
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Χωρίς όρια η απάτη των εξαγγελιών Αλ. Τσίπρα για το Ασφαλιστικό

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ συνεχίζει να προκαλεί τη νοημοσύνη μας με τη μείωση της εισφοράς για κύρια σύνταξη στο 13,3% από 20% του εισοδήματος που είναι μέχρι σήμερα και της μηνιαίας εισφοράς των 64,5 ευρώ για επικουρικό και εφάπαξ αντί του 11% επί του εισοδήματος που δεν έχει ακόμα εισπράξει.
Ποιο ευφυολόγημα χρησιμοποιεί η προπαγάνδα του ΣΥΡΙΖΑ; Συγκρίνει τις εισφορές του 2019 με τις εισφορές που θα προέκυπταν αν επιβάλλονταν
ολόκληρες οι αυξήσεις στις εισφορές που είχε θεσπίσει η κυβέρνηση από πριν. Με απλά λόγια, συγκρίνει με το ύψος που ΘΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΤΑΝ οι
εισφορές εάν αυξάνονταν με τον τρόπο που επεδίωκε η κυβέρνηση, αλλά που δεν της βγαίνει γιατί ως γνωστόν “ουκ αν λάβοις παρά του μη έχοντος...” καθώς το
80% των αυταπασχολούμενων μηχανικών χρωστάει στον ΕΦΚΑ. Τι αποκρύπτει όμως;
• Για το 2018 ήδη καλούμαστε να πληρώσουμε αυξημένες εισφορές, καθώς οι περσινές ασφαλιστικές εισφορές δεν εκπίπτουν από το εισόδημα
του 2017 ως βάση υπολογισμού των εισφορών. Ενώ, μόνο για φέτος, η ασφαλιστική εισφορά υπολογίζεται επί του 85% του ανωτέρω φορολογητέου
αποτελέσματος δηλαδή θα αυξηθεί περαιτέρω το 2019.
• Δεν πληρώσαμε ακόμα εισφορές που συνολικά ανέρχονται στο 11% του εισοδήματός μας (7% για επικουρικό και 4% για εφάπαξ), και τις
οποίες γύρω στα 1.500 Ευρώ για τα έτη 2017-18, θα κληθούμε να πληρώσουμε αναδρομικά και σε δόσεις από το 2019.
• Μόνο για 2 ακόμη χρόνια (έως 31/12/2020) ισχύουν οι μεταβατικές εκπτώσεις (για το ποσό του εισοδήματος που υπερβαίνει τις 7.000
Ευρώ) στις εισφορές που θέσπισε ο Νόμος Κατρούγκαλου, που για καθαρό ετήσιο εισόδημα κοντά στα 14.000 ευρώ οδηγούν σε προσωρινά ελαττωμένες
εισφορές περίπου 27%.
• Η κυβέρνηση ζητά να εισπράξει αναδρομικές εισφορές, που προκύπτουν (για το πρώην ΤΣΜΕΔΕ) από την εφαρμογή του προηγούμενου
αντιασφαλιστικού εκτρώματος (Ν. 3986/2011), μετατρέποντας σε ανασφάλιστους όσους χρωστούν αναδρομικά.
• Η ρύθμιση αυτή δεν «αγγίζει» καν άνεργους ή υποαπασχολούμενους, με εισοδήματα μέχρι 7.000 ευρώ, που καλούνται να πληρώνουν 2800 € τον
χρόνο για να έχουν υγειονομική κάλυψη και δικαίωμα σε μια σύνταξη «επίδομα πτωχοκομείου».
• Η κυβερνητική πρόκληση «χτυπάει κόκκινο» εάν αναλογιστούμε ότι όποια προσωρινή, μεσοπρόθεσμη ή μόνιμη «ελάφρυνση» τελικά
μετατρέπεται σε απώλεια δικαιώματος από τη μελλοντική σύνταξη (κύρια ή επικουρική) και το εφάπαξ.
Για ένα αυταπασχολούμενο μηχανικό που διατηρεί κάθε χρονιά το καθαρό του εισόδημα σταθερά στα 14.000 ευρώ το χαράτσι εξελίσσεται:
• Το 2017 με υπολογισμό κλάδων σύνταξης και υγείας κοντά στα 2.950 ευρώ.
• Το 2018 με συνυπολογισμό ασφαλιστικών εισφορών στο καθαρό εισόδημα και έκπτωση 15%, κοντά στα 3.015 ευρώ.
• Το 2019 με συνυπολογισμό του συνόλου ασφαλιστικών εισφορών στο εισόδημα και επιβολή του ποσού των 64,5 ευρώ μηνιαία για Eπικουρικό
και εφάπαξ κοντά στα 3.360 ευρώ. Δηλαδή αύξηση για το 2019 των πληρωτέων εισφορών.
• Το 2021 χωρίς τις μεταβατικές εκπτώσεις που λήγουν το 2020, εκτόξευση εισφορών σε πάνω από 4.400 ευρώ
Όλα αυτά χωρίς να συνυπολογίσουμε την επιβάρυνση της ληστρικής φορολογίας στους αυταπασχολούμενους και μισθωτούς με ΔΠΥ. Για μια ακόμη φορά η κυβέρνηση επιδίδεται με μαεστρία στην εξαπάτηση με τη γνωστή, από το σχετικό ανέκδοτο, τακτική του Χότζα με το υποζύγιο... Απειλεί να προσθέσει
100 επιπλέον κιλά πάνω στο υπερφορτωμένο υποζύγιο και εφόσον δεν προσθέσει τίποτα ή προσθέσει “μόνο” 50 ζητά από το υποζύγιο να νιώσει «ανακούφιση».
Την ίδια ώρα ετοιμάζει ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς για χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία ενώ ξεκίνησε κατασχέσεις και δέσμευση λογαριασμών για
ασφαλιστικές οφειλές και κάτω των 5.000 Ευρώ, εφόσον με υπουργική απόφαση του περασμένου Ιούνη περνούν στο ΚΕΑΟ οφειλές από το
πρώτο ευρώ. Ακόμα κι όσοι πληρώνουν εισφορές δεν έχουν ασφαλιστική ενημερότητα με αποτέλεσμα άρρωστοι συνάδελφοι να υποχρεώνονται να καταφύγουν στις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ για να τη λάβουν.
Από την εφαρμογή του νόμου Κατρούγκαλου δεν έχει εκδοθεί ακόμα ούτε μια σύνταξη μηχανικού με αποτέλεσμα να χρονίζουν συντάξεις από το
2013 δηλαδή κοντά στα 5 χρόνια.
Το ασφαλιστικό Κατρούγκαλου, «νομιμοποίησε» οριστικά την εργασία με το Μπλοκάκι, οι εργοδότες αρνήθηκαν να αναλάβουν τη συμμετοχή τους (21% του
μισθού) στην ασφάλιση και μετακύλησαν στις πλάτες μας την εργοδοτική εισφορά. Η «δίκαιη ανάπτυξη» του ΣΥΡΙΖΑ περιλαμβάνει απολύσεις για όποιον αντιστέκεται, νέες περικοπές μισθών και επιδομάτων, πολύμηνες καθυστερήσεις στην καταβολή τους, άρνηση πληρωμής αποζημιώσεων για τα μπλοκάκια, δίωξη της
μητρότητας για τις γυναίκες εργαζόμενες με ΔΠΥ.

Ασφαλιστικό Πινοσέτ: είναι ο νόμος Κατρούγκαλου

Δεν υπάρχει «σωτηρία» εντός του αντιασφαλιστικού πλαισίου της ανταποδοτικότητας στην κοινωνική ασφάλιση. Ανταποδοτικότητα σημαίνει αύξηση εισφορών και μείωση συντάξεων και δικαιωμάτων σε Υγεία-Πρόνοια, όποιος κι αν είναι ο κυβερνητικός «χειριστής» του αντιλαϊκού οδοστρωτήρα και ήδη την
εφαρμόζει πλήρως ο ΣΥΡΙΖΑ με τον νόμο Κατρούγκαλου: Με τον σχηματισμό «ατομικού λογαριασμού ασφάλισης» όπου σε ένα κουμπαρά ο ασφαλισμένος
συλλέγει δια βίου τις εισφορές του προκειμένου να εξασφαλίσει μια πενιχρή σύνταξη με ένα ισχνό ποσοστό αναπλήρωσης που ανέρχεται σε περίπου 40% του
συνόλου των εισφορών που έχει καταβάλει στο σύνολο του εργασιακού του βίου. Είτε με ΣΥΡΙΖΑ είτε με ΝΔ σπρώχνονται όσοι ασφαλισμένοι έχουν ακόμα τη
δυνατότητα να πληρώσουν, στο ιδιωτικό «κεφαλαιοποιητικό» σύστημα ασφάλισης για να εξασφαλίσουν ικανοποιητική σύνταξη ενώ οι υπόλοιποι καταδικάζονται
στη σύνταξη πτωχοκομείου.
Οι «κορόνες» της ηγεσίας του ΤΕΕ για την αναστολή πληρωμής των αναδρομικών μέχρι την εκδίκαση της προσφυγής από το ΣτΕ, αποτελούν
κοροϊδία καθώς ζητά να παραμείνει το ασφαλιστικό πλαίσιο ανέγγιχτο με μικρές «διορθώσεις» όπως το να μπει πλαφόν στο ύψος της συνολικής
επιβαρυνσης για ΕΦΚΑ και φορολογία. Το ΤΕΕ αποδέχεται το πλαίσιο της ανταποδοτικότητας και «σκούζει» προκειμένου να πάρει από την κυβέρνηση το
«αντίδωρο» του Επαγγελματικού Ταμείου, για να επιδωθεί στα γνώριμα σε όλους μας παιχνίδια με τον Τραπεζικό τζόγο, όπως στην Τράπεζα Αττικής όπου χάθηκαν
άνω των 800 εκ. Ευρώ από τις εισφορές μας στο πρώην ΤΣΜΕΔΕ. Σήμερα η αφαίμαξη των αποθεματικών συνεχίζεται καθώς το ΤΜΕΔΕ, με κυβερνητική
απόφαση, συμμετείχε στην τελευταία αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με 11 εκ. Ευρώ από την οφειλόμενη (περίπου 200 εκ. Ευρώ)
από τον ΕΦΚΑ, περιουσία του ΤΜΕΔΕ. Τα 11 εκ. Ευρώ, μεταβίβασε η υπουργός Αχτσιόγλου προκειμένου η κυβέρνηση να «στηρίξει» την Τράπεζα, παρά την
αντίθετη απόφαση της Διοικούσας του ΤΕΕ και των εκπροσώπων του στη Διοίκηση του ΤΜΕΔΕ, οι οποίοι βέβαια αποδέχτηκαν τη διαδικασία, αποδεικνύοντας
ότι η απόφαση της ΔΕ του ΤΕΕ ήταν προσχηματική. Πρόσφατα η κυβέρνηση μεταβίβασε από τον ΕΦΚΑ στο ΤΜΕΔΕ μετοχές της Τράπεζας αξίας άνω των 30 εκ.
ευρώ και το ΤΜΕΔΕ είναι ξανά μεγαλομέτοχος της Τράπεζας Αττικής με ποσοστό άνω του 30%.

Αγώνας μέχρι την οριστική ανατροπή της αντιλαϊκής πολιτικής

Η «μεταμνημονιακή Ελλάδα» της «δίκαιης ανάπτυξης» του ΣΥΡΙΖΑ, όχι μόνο δεν περιλαμβάνει ανάκτηση των απωλειών και ανακούφιση για
τον εργαζόμενο λαό, αλλά προϋποθέτει νέα κλιμάκωση της αντιλαϊκής επίθεσης με τα «μεταμνημονιακά» μνημόνια επιτήρησης της ΕΕ. Μονόδρομος είναι ο συντονισμός της πάλης μας, των μισθωτών και αυτοαπασχολουμένων μηχανικών, με το ζωντανό αγωνιστικό κομμάτι του κινήματος που θέτει
στο στόχαστρο τον πραγματικό αντίπαλο, τους μονοπωλιακούς ομίλους, το κράτος τους, την ΕΕ και το ΝΑΤΟ που τους στηρίζει, με τον ταξικό
πόλο του εργατικού κινήματος, με τα ταξικά σωματεία και τις επιτροπές αγώνα, με το ΠΑΜΕ και την ΠΑΣΕΒΕ. Με αιχμή την κατάργηση του νόμου
Κατρούγκαλου πρέπει να τεθεί ξανά το θέμα του ασφαλιστικού σε όλα τα Δ.Σ. και τις Γενικές Συνελεύσεις των επιστημονικών συλλόγων.
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Όχι στην «Ομηρία».
Ναι στην Επαγγελματική Ευθύνη του Τοπογράφου Μηχανικού.

Α

γαπητοί συνάδελφοι, είναι γεγονός ότι σήμερα το επάγγελμα του τοπογράφου μηχανικού γίνεται κάθε μέρα και περισσότερο απαιτητικό.
Η ηλεκτρονική υποβολή των τοπογραφικών διαγραμμάτων στο σύστημα του Κτηματολογίου που είναι σε ισχύ από τις 16 Ιουλίου σε
συνδυασμό με την ηλεκτρονική έκδοση αδειών δόμησης με ευθύνη του μηχανικού, που θα ισχύσει από τις 18 Οκτωβρίου, μας καθιστά
ακόμα περισσότερο υπεύθυνους, αφού όλα πλέον τα δικαιολογητικά και οι μελέτες για την έκδοση άδειας δόμησης, θα υποβάλλονται και θα
διεκπεραιώνονται ηλεκτρονικά.
Πρώτοι εμείς ως κλάδος μπήκαμε μπροστά στις νέες ψηφιακές προκλήσεις της εποχής, ανταποκρινόμενοι άμεσα σε αυτές. Εξοπλίσαμε τα γραφεία μας με όλα τα απαιτούμενα εργαλεία, λογισμικά, GPS, ψηφιακή υπογραφή κλπ. Αυτό όμως που κρίνεται σήμερα απαραίτητο είναι η άμεση
ολοκλήρωση από πλευράς υπουργείου περιβάλλοντος του ψηφιακού χάρτη της χώρας, όπου θα βρίσκονται πάνω σε ένα σύγχρονο
χαρτογραφικό υπόβαθρο όλες οι θεμοσθετημένες πολεοδομικές γραμμές (αιγιαλοί – παραλίες, αρχαιολογικοί χώροι, δασικές εκτάσεις, περιοχές
νατούρα κλπ) καθώς και οι ισχύοντες όροι δόμησης όλης της χώρας.
Η έλλειψη κωδικοποίησης της πολεοδομικής νομοθεσίας καθώς και διάσπαρτες ειδικές διατάξεις που ισχύουν σε κάθε περιοχή ( π.χ. πρασιές –
στοές, μέσοι συντελεστές δόμησης στα Νέα ΓΠΣ/ ΣΧΟΟΑΠ) που βρίσκονται στα αρχεία των πολεοδομικών γραφείων, καθιστούν το επάγγελμα
του τοπογράφου πολλές φορές επικίνδυνο, αφού κάτι είναι πιθανόν να μας ξεφύγει κατά την έρευνα του μηχανικού και να βρεθούμε υπόλογοι
απέναντι στη δικαιοσύνη.
Εμείς οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί, έχουμε την απαραίτητη επάρκεια και μπορούμε να αναλάβουμε με υπευθυνότητα τις επαγγελματικές ευθύνες
που ούτως ή άλλως μας βαραίνουν στην πράξη. Στη βάση αυτή, είναι απαράδεκτο στο νόμο να μπαίνει ως ασφαλιστική δικλείδα για το ότι “θα
κάνουμε καλά τη δουλειά μας”, η απειλή επιβολής υπερβολικών ποινών που φτάνουν μέχρι και στην αφαίρεση της άδειας άσκησης επαγγέλματος.
Σημειώνεται πως οι εν λόγω προβλέψεις κυρώσεων, εκτός του ότι είναι πρακτικά ανεφάρμοστες, προσβάλλουν το κύρος των Μηχανικών και
συνιστούν καθεστώς διαρκούς «ομηρίας» τους.
Στη χώρα μας, δυστυχώς, φαίνεται πως αγνοούμε την έννοια της Επαγγελματικής Ευθύνης. Στην περίπτωση του Επαγγελματία Μηχανικού,
συγχέουμε την Ποινική Ευθύνη, που ορθώς προβλέπεται για τους παρανομούντες και σχετίζεται με πρόστιμο ή τιμωρία, με την Αστική Ευθύνη, που μεταφράζεται σε νομική υποχρέωση αποζημίωσης για τυχόν ζημιές από λάθη ή παραλείψεις (καθαρά αστικό αδίκημα) κατά την άσκηση
της επαγγελματικής δραστηριότητας του Μηχανικού.
Η ευθύνη της Πολιτείας είναι να θέτει κανόνες και αρχές και να μεριμνά για την εφαρμογή τους.
Ίσως ήρθε η ώρα να συζητήσουμε τη θεσμοθέτηση της Ασφάλισης Επαγγελματικής Ευθύνης Μηχανικού, σύμφωνα με τα ισχύοντα σε
όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Δεν είναι δυνατόν να υπογράφουμε τακτοποιήσεις αυθαιρέτων με χρονολογία προ του έτους 2011 και ακόμα να μην έχει ανεβάσει στο ηλεκτρονικό σύστημα το υπουργείο τον αντίστοιχο χάρτη, για διασταύρωση.
Δεν είναι δυνατόν να υπάρχει χαρτογραφικό υπόβαθρο του έτους 2015 και ακόμα να σκαλώνουμε σε γραφειοκρατικούς μηχανικούς και να μην
έχει δοθεί στους μηχανικούς.
Ο σύλλογός μας στα πλαίσια της ανάρτησης των δασικών χαρτών ζήτησε τη χορήγηση των γεωχωρικών δεδομένων των αναρτημένων δασικών
χαρτών από τη Διεύθυνση Δασικών Έργων & Υποδομών του ΥΠΕΝ τα οποία έδωσε η Διεύθυνση Δασικών Έργων & Υποδομών του ΥΠΕΝ και
πλέον ο σύλλογος μπορεί να τις διαθέσει σε όλα τα οικονομικώς ενήμερα μέλη του.
Ζητούμε όμως να γίνει και η ηλεκτρονική παράδοση αεροφωτογραφιών/άλλων προϊόντων, καθώς και η διάθεση των αεροφωτογραφιών μετά το 2009 καθώς και η δωρεάν διάθεση των αεροφωτογραφιών του έτους 1945 για τα μέλη του συλλόγου.
Επίσης σημαντική θεωρούμε τη θέσπιση της επικαιροποίησης του Τοπογραφικού Διαγράμματος. Σε πολλές πράξεις κάθε είδους προσκομίζονται τοπογραφικά διαγράμματα που έχουν εκπονηθεί σε χρόνους πολύ παλαιότερους με αμφίβολη ποιότητα. Θα επιδιώξουμε να θεσμοθετηθεί μια εύλογη χρονική περίοδος πριν από την οποία τα τοπογραφικά διαγράμματα θα θεωρούνται μη άρτια και δεν θα είναι πλέον σε ισχύ.
Η Ανασυγκρότηση Μηχανικών θα συνεχίσει την προσπάθειά της και θα βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους συναδέλφους ΑΤΜ. Στόχος
είναι μέσα από συνεργασία να πετύχουμε στη λύση των μεγάλων επαγγελματικών προβλημάτων που απασχολούν τον κλάδο μας καθώς και στη
συνεχή αναβάθμιση του ρόλου μας στην κοινωνία.
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ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΛΙΓΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟΥΣ;

Ε

δώ και αρκετά χρόνια έχει ανοίξει μια κουβέντα για την εισαγωγή
διαχωρισμών και φραγμών στο αντικείμενο του μηχανικού με πιο
σκληρές εξετάσεις στο ΤΕΕ, νέα πιο περιορισμένα αντικείμενα και
πιστοποιήσεις που απαιτούνται επιπλέον στο πτυχίο για συγκεκριμένα
δικαιώματα. Κομμάτι αυτής της κουβέντας είναι και η εισαγωγή
του διαπιστευμένου μηχανικού στο κτηματολόγιο.
Η υιοθέτηση ενός θεσμού σαν τον διαπιστευμένο τοπογράφο θέτει
δύο κυρίως ζητήματα:
• Τη δυνατότητα καταχώρησης και μεταβολής της Κτηματολογικής
βάσης από ιδιώτες.
• Τα «εξειδικευμένα» προσόντα του διαπιστευμένου μηχανικού.
Δηλαδή σοβαρά ζητήματα τα οποία πρέπει να συζητηθούν ανοιχτά,
αντίθετα όμως η προσπάθεια από το προεδρείο του συλλόγου είναι
σε αντίθετη κατεύθυνση. Στο τελευταίο ΔΣ του ΠΣΔΑΤΜ μπήκε μετ’
επιτάξεως το θέμα της υιοθέτησης του Συλλόγου του «Κώδικα
Επαγγελματικών Προσόντων για τους Διαπιστευμένους
Τοπογράφους Μηχανικούς για το Κτηματολόγιο (Code of
Professional Qualifications for Property Surveyors)» (δυστυχώς δεν
μπορούμε να παραπέμψουμε στην ίδια την απόφαση καθώς κατά
πάγια τακτική δεν αναρτήθηκαν ούτε η απόφαση του Δ.Σ. ούτε
πολύ περισσότερο τα πρακτικά της συνεδρίασης). Παρά τη μειωμένη
συμμετοχή η πρόταση υπερψηφίστηκε με ψήφους 4-3.
Ο πρόεδρος του συλλόγου στην εισήγησή του ενέταξε το θέμα στη
βούληση της παράταξής του για τη δημιουργία του διαπιστευμένου
μηχανικού στο κτηματολόγιο, υποστηρίζοντας επίσης πως το θέμα
μπαίνει έντονα από τη διοίκηση της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ»,
επειδή η ίδια δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις που
έχουν γεννηθεί για την ολοκλήρωση των χωρικών μεταβολών που
καθημερινά καταφθάνουν στην εταιρεία. Βέβαια δεν υπάρχει κανένα
έγγραφο ή δημόσια τοποθέτηση που να δηλώνει αυτή την αδυναμία
οπότε γεννάται σοβαρό θέμα τόσο προς την Κτηματολόγιο που
αντί να απευθυνθεί θεσμικά στους αρμόδιους φορείς των μηχανικών
και των τοπογράφων αν θέλει να ζητήσει τη γνώμη τους για τον
«διαπιστευμένο μηχανικό», προτιμά αντίθετα να «πιέζει υπόγεια» τον
ΠΣΔΑΤΜ να προτείνει αυτός τα προσόντα και τις αρμοδιότητες του
μηχανικού αυτού, όσο και για το πώς ο πρόεδρος του συλλόγου
και οι παρατάξεις που αποτελούν το προεδρείο του ΔΣ
αποδέχθηκαν και υπέκυψαν στις υπόγειες αυτές πιέσεις.

φραγμός των εξετάσεων ενώ ακόμα κι αν κάποιος τα καταφέρει
θα κινδυνεύει να τη χάσει ανά πάσα στιγμή αν για ένα χρόνο
δεν (πολύ)ασχοληθεί με το συγκεκριμένο αντικείμενο. Μια
τέτοια εξέλιξη θα είναι καταστροφική όχι μόνο για τους μισθωτούς
που θα πρέπει να εργάζονται σαν ανειδίκευτο προσωπικό αλλά και για
τους αυτοαπασχολούμενους που εργάζονται σε όλο το αντικείμενο
του τοπογράφου και θα δυσκολεύονται να βγάζουν κάθε χρονιά την
απαραίτητη προϋπηρεσία στο κτηματολόγιο. Σε άλλες χώρες όπου
υπάρχει διαπιστευμένος τοπογράφος αυτό είναι ήδη πραγματικότητα,
είναι χαρακτηριστικό ότι στην Αυστρία, χώρα αντίστοιχου μεγέθους με
την Ελλάδα, μόλις 300 τοπογράφοι είναι διαπιστευμένοι (ενώ μόνο οι
εργαζόμενοι σε αυτούς είναι 3.000).
Αν δε αναλογιστούμε ότι οι συνάδελφοι της επαρχίας σποραδικά
ασχολούνται με το Κτηματολόγιο, τότε είναι σχεδόν σίγουρο ότι δεν
θα μπορούν να λάβουν τη διαπίστευση αυτή και θα τους αφαιρεθεί
τελικά ένα μεγάλο κομμάτι εργασίας, αν όχι το μεγαλύτερο, που θα
έπρεπε να έχουν τα επόμενα χρόνια
Η δε καταχώρηση και μεταβολή της Κτηματολογικής
βάσης από ιδιώτες ανοίγει την κερκόπορτα σε κάθε είδους
επιτήδειους και τελικά σε ιδιωτικοποίηση του Κτηματολογίου.
Η πολιτεία δεν μπορεί και δεν πρέπει να μεταβιβάσει τις
αρμοδιότητες διόρθωσης των κτηματολογικών εγγραφών ούτε
την καταχώρηση διαφόρων πράξεων σε «διαπιστευμένους»
ιδιώτες διότι στην Ελλάδα το ιδιοκτησιακό καθεστώς δεν είναι
ξεκάθαρο και υπάρχει κίνδυνος αυθαιρεσίας στην εφαρμογή
των ορίων των ακινήτων.
Μέχρι σήμερα στις υπό Κτηματογράφηση περιοχές, η Κτηματολόγιο
ζητά οι εργαζόμενοι στη σύνταξη της μελέτης, που διαμορφώνουν
τους προσωρινούς Κτηματολογικούς Πίνακες και Διαγράμματα, να
μην εκπονούν ταυτόχρονα τοπογραφικά διαγράμματα στην υπό
κτηματογράφηση περιοχή, θεωρώντας ότι υπάρχει ασυμβίβαστο.
Οι προτάσεις που ακούστηκαν στο τελευταίο ΔΣ από τη ΔΗΣΥ, όχι
μόνο αναιρούν το προφανές ασυμβίβαστο, αλλά κατοχυρώνουν ότι
ο «διαπιστευμένος» και συντάσσει και διορθώνει. Γιάννης κερνάει και
Γιάννης πίνει δηλαδή.

1. Προϋπηρεσία κάποιων χρόνων στο κτηματολόγιο

Είναι προφανές ότι με τέτοιους όρους ο διαπιστευμένος τοπογράφος
δεν είναι τίποτα παραπάνω από μια προσπάθεια διάσπασης του
κλάδου από τη μία σε μια πιστοποιημένη ελίτ και από την άλλη στη
μεγάλη πλειοψηφία των συναδέλφων οι οποίοι ή δεν θα μπορούν να
εργαστούν ή θα εργάζονται με πολύ άσχημους όρους, μια κατάσταση
αντίστοιχη με τις μέχρι τώρα μελέτες του κτηματολογίου αλλά με
ακόμα χειρότερους όρους. Είναι κατανοητό επομένως γιατί δεν υπάρχει
ουσιαστική ενημέρωση για αυτές τις κινήσεις ή πολύ περισσότερο
για τις παρασκηνιακές επαφές που γίνονται για την επιβολή του
διαπιστευμένου μηχανικού.

2. Εξετάσεις

Ως κλάδος πρέπει να είμαστε κάθετοι:

3. Ελάχιστη απασχόληση τον προηγούμενο χρόνο στο
κτηματολόγιο

• Η πρόσβαση στα διαγράμματα και τους πίνακες του
Εθνικού Κτηματολογίου πρέπει να είναι ελεύθερη σε όλους
τους πολίτες.

Όλα αυτά, ενώ έχει συσταθεί από το προηγούμενο ΔΣ επιτροπή για «το
σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης για το Διαπιστευμένο Μηχανικό
για το Κτηματολόγιο», η οποία όμως υπολειτούργησε το προηγούμενο
διάστημα και όπως φαίνεται θα έρθει απλά να επικυρώσει την άποψη
ότι η διαπίστευση θα είναι μέθοδος αποκλεισμού ενός μεγάλου
τμήματος του κλάδου από το κτηματολόγιο. Αυτό φαίνεται ξεκάθαρα
από τα βασικά κριτήρια που μπαίνουν σύμφωνα με αυτό τον κώδικα
για την αναγνώριση κάποιου ως διαπιστευμένου τοπογράφου και είναι:

Με άλλα λόγια οι νέοι συνάδελφοι θα είναι υποχρεωμένοι
να δουλεύουν για χρόνια σαν μαθητευόμενοι χωρίς να είναι
σίγουρο ότι θα πάρουν τη διαπίστευση αφού θα υπάρχει ο
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• Δεν δεχόμαστε καμία πιστοποίηση για το κτηματολόγιο
πέρα από το ίδιο το πτυχίο μας.

