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Κορυφαίο ίσως όλων, η έκδοση του ΠΔ 99/2018
περί ρύθμισης των επαγγελματικών δικαιωμάτων των
μηχανικών. Η αντίδραση του ΠΣΔΑΤΜ άμεση και θα
βρείτε στις επόμενες σελίδες τις σχετικές κινήσεις οι
οποίες απαιτούν τη συμβολή όλων μας. Ήδη φαίνεται
η μεγάλη κινητοποίηση αρκετών συναδέλφων.
Ιδιαίτερη τιμή για τον ΠΣΔΑΤΜ αποτελεί και η
εκλογή του Προέδρου του, Μιχάλη Καλογιαννάκη, ως
αντιπροέδρου της CLGE. Συγχαρητήρια!
Το διάστημα που μας πέρασε, έλαβαν χώρα

αρκετές εσπερίδες, ημερίδες και συνέδρια που είτε διοργάνωσε, είτε συμμετείχε και υποστήριξε ο ΠΣΔΑΤΜ,
με αποκορύφωμα τη διοργάνωση του 1ου Συνεδρίου
topo@drone2018, στις αρχές του μήνα. Ακόμα μια φορά
ο ΠΣΔΑΤΜ βρέθηκε στην αιχμή της τεχνολογίας, διοργανώνοντας ένα συνέδριο με περίπου 300 συμμετοχές
από συναδέλφους από όλη τη χώρα!

Κάνοντας μια αναδρομή σε όλα τα δελτία του
2018, αντιλαμβανόμαστε ότι ήταν ένας πολύ γεμάτος
χρόνος για τους ΑΤΜ.
Κλείνοντας το έτος να ευχηθούμε, από την επιτροπή δελτίου, καλές και χαρούμενες γιορτές και φυσικά ένα επίσης γεμάτο και ευτυχές 2019.
Ραντεβού το νέο έτος!
Καλή χρονιά!
Από την Επιτροπή Δελτίου
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Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,
το τέλος αυτής της χρονιάς μας βρίσκει αντιμέτωπους με μια ιστορική στιγμή για το επάγγελμά
μας.
Παρά το ότι όλο αυτό το διάστημα έχουν γίνει αξιόλογα γεγονότα για τον κλάδο μας, όπως το
συνέδριο topo@drone2018 και η λήξη της θητείας της πρώτης Ελληνίδας Τοπογράφου Προέδρου σε παγκόσμιο οργάνωση, θα αναφερθώ αποκλειστικά στο ΠΔ 99/2018.
Το εν λόγω ΠΔ αντικαθιστά τον νόμο 4663/1930 όπου καθόριζε τα επαγγελματικά δικαιώματα
των Τοπογράφων, Πολιτικών και Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. Για το επάγγελμά μας υπήρχε, για
πρώτη φορά, αναφορά σε σημαντικό νόμο, ενώ κατοχυρώθηκε θεσμικά.
Στο άρθρο 3 αναφερόταν: «Η ελεύθερη άσκηση του επαγγέλματος του Τοπογράφου επιτρέπεται μόνο: Εις τους κεκτημένους δίπλωμα τοπογράφου της Ανωτάτης Σχολής των Τοπογράφων
του Ε.Μ.Π. ή ομοταγών Σχολών της αλλοδαπής…», ενώ στο άρθρο 4 «…εν τη ασκήσει του επαγγέλματος του διπλωματούχου πολιτικού μηχανικού νοείται: συνυπάρχουσα και η εξάσκηση του
επαγγέλματος του αρχιτέκτονος και τοπογράφου, της ασκήσεως του επαγγέλματος του… τοπογράφου περιοριζόμενης εις καθαρώς τοπογραφικές εργασίες». Η αναφορά του άρθρου 4 ήταν
αναπόφευκτη τότε, αλλά δεν ανταποκρίνεται με την πραγματικότητα εδώ και δεκαετίες.
Το νέο ΠΔ «προσπάθησε» να περιγράψει όλες τις ειδικότητες των μηχανικών και τα επαγγελματικά δικαιώματά τους. Το έκανε στρεβλά, χωρίς αρχές, ενώ δεν έλαβε υπόψιν του έστω το
πρόγραμμα σπουδών των αντίστοιχων σχολών. Η τεχνογνωσία που παρέχεται από τις σχολές
των Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών στο επιστημονικό αντικείμενο της Τοπογραφίας (Τοπογραφία, Γεωδαισία, Χαρτογραφία, Φωτογραμμετρία, Τηλεπισκόπηση) δεν μπορεί να συγκριθεί και να εξομοιωθεί με το ένα μάθημα Γεωδαισίας των σχολών των Πολιτικών Μηχανικών.
Το νέο ΠΔ «κινήθηκε» με τρόπο ώστε να διατηρηθούν οι στρεβλώσεις αρκετών δεκαετιών. Δυστυχώς αυτό το νομοθετικό πλαίσιο θα ισχύει για όσους συναδέλφους ασκούν το επάγγελμά
μας αυτή τη στιγμή μέχρι να συνταξιοδοτηθούν.
Αυτή την ιστορική στιγμή, έχω την τιμή να είμαι Πρόεδρος του συλλόγου μας και πρότεινα,
χωρίς ενδοιασμούς, την προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας με βασικό στόχο την αποτύπωση στο ΠΔ της οντότητας του επαγγέλματός μας ως διακριτός μηχανικός με συγκεκριμένα
χαρακτηριστικά.
Ο Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός είναι πλέον καταξιωμένος στον τεχνικό κόσμο και την κοινωνία και είναι ο μόνος μηχανικός που μπορεί και πρέπει να συντάσσει τοπογραφικές μελέτες
και να αναλάβει τοπογραφικές εργασίες.
Πέραν των παραπάνω, στόχοι της προσφυγής είναι και η αναιτιολόγητη δυνατότητα νέων ειδικοτήτων να συντάσσουν υδραυλικές, συγκοινωνιακές και τοπογραφικές μελέτες.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα για οικονομική ενίσχυση ώστε να προσφύγουμε στο ΣτΕ. Ήταν ένα στοίχημα για τη συνέχιση ύπαρξης
και λειτουργίας του συλλόγου μας με σκοπό την προάσπιση των δικαιωμάτων των Αγρονόμων
Τοπογράφων Μηχανικών.
Με την ευχή τη νέα χρονιά να δικαιωθούμε και να κερδίσουμε τη μεγαλύτερη μάχη για την
αυτόνομη ύπαρξη της ειδικότητάς μας σας εύχομαι καλή χρονιά με υγεία, ευτυχία και δημιουργικότητα!
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Μιχάλης Καλογιαννάκης
Πρόεδρος ΠΣΔΑΤΜ
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Δραστηριότητα Συλλόγου

Καλούμε τα μέλη μας,

Η έκδοση του ΠΔ διατάγματος 99/2018, με στόχο
τη ρύθμιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων είναι
γεγονός.
Ο ΠΣΔΑΤΜ αναλογιζόμενος την ιστορικότητα της στιγμής,
αντιδρά, με κατεύθυνση την προάσπιση των συμφερόντων
των μελών του προσφεύγοντας και ζητώντας τη συνδρομή των μελών του προς την κατεύθυνση αυτή με την κάτωθι επιστολή.

τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους δημοσίους υπαλλήλους,
τους ακαδημαϊκούς, τα στελέχη εταιρειών, τους ιδιωτικούς υπαλλήλους, τους συνταξιούχους και τους φοιτητές σύμφωνα με την
παρ.5 του αρ.5 του και του αρ.6 Καταστατικού, να καταβάλλουν ειδική
εισφορά ή δωρεά που επιθυμούν στον λογαριασμό του Συλλόγου
στην Τράπεζα Πειραιώς IBAN GR21 0172 0800 0050 8007 1615 938 με την
αιτιολόγηση ΣτΕ και το ονοματεπώνυμό τους.
Αν δεν υπάρξει άμεση ανταπόκριση από όλους μας, δεν θα μπορέσουμε να
προσφύγουμε στο ΣτΕ και η ευθύνη θα βαρύνει τον κάθε ένα από εμάς.

Προσφυγή στο ΣτΕ ενάντια του ΠΔ
99/2018
Αγαπητές συναδέλφισσες, αγαπητοί συνάδελφοι,
μετά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΣΔΑΤΜ την Τρίτη
13.11.2018 και έχοντας υπόψη το αρ.3 του Καταστατικού του, όπου περιγράφονται οι σκοποί του συλλόγου και συγκεκριμένα την παρ. β.
«Η προάσπιση των οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των
μελών του και η βελτίωση των όρων άσκησης του επαγγέλματός τους»
αποφασίστηκε η προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας ενάντια στο ΠΔ 99/2018 (ΦΕΚ 187Α/2018) «Ρύθμιση του επαγγέλματος του
μηχανικού με καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα».
Όλα αυτά τα χρόνια, ο Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός έχει αποδειχθεί
ότι επαγγελματικά και επιστημονικά είναι ένα διακριτό επάγγελμα μηχανικού.
Η έκδοση του ΠΔ 99/2018 είναι μια ιστορική στιγμή για το επάγγελμά μας και δεν μπορούμε να μην αντιδράσουμε στη στρέβλωση που αφορά το επάγγελμά μας.
Οι συνθήκες που ίσχυαν για την άσκησή του την εποχή που εκδόθηκε ο
νόμος 4663/1930 (ΦΕΚ 149Α/09.05.1930) «Περί εξασκήσεως του επαγγέλματος του Πολιτικού Μηχανικού, Αρχιτέκτονος και Τοπογράφου» εκλείπουν και δεν υφίσταται η ανάγκη προκειμένου να ασκηθεί με επάρκεια να
συμπεριλαμβάνεται στο επάγγελμα του Πολιτικού Μηχανικού. (αρ.4 «Εν τη
ασκήσει του διπλωματούχου πολιτικού μηχανικού νοείται συνυπάρχουσα
και η εξάσκησις του επαγγέλματος του αρχιτέκτονος και τοπογράφου»).
Την εποχή εκείνη οι απόφοιτοι της αντίστοιχης σχολής ήταν ελάχιστοι,
μιας και η ίδρυσής της ήταν πρόσφατη.
Σήμερα, το 2018, οι Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί είναι περίπου
6.000, ενώ υπάρχουν δύο σχολές που λειτουργούν δεκάδες χρόνια και
έχουν εκατοντάδες εισακτέους κάθε χρόνο. Η τεχνογνωσία που παρέχεται
στο επιστημονικό αντικείμενο της Τοπογραφίας (Τοπογραφία, Γεωδαισία,
Χαρτογραφία, Φωτογραμμετρία, Τηλεπισκόπηση) δεν μπορεί να συγκριθεί
και να εξομοιωθεί με το ένα μάθημα Γεωδαισίας των σχολών των Πολιτικών Μηχανικών.
Για τον λόγο αυτό, και όχι μόνο, δεν είναι δυνατόν να ασκείται
συνολικά το επάγγελμα του Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού
από τον Πολιτικό Μηχανικό.
Αποτελεί ύβρις προς όλο τον τεχνικό κόσμο της χώρας.
Για να διορθωθεί αυτή η στρέβλωση, δεν μας μένει καμία άλλη επιλογή
από το να προσφύγουμε στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
Επειδή το κόστος της προσφυγής είναι μερικές χιλιάδες ευρώ που ο
ΠΣΔΑΤΜ δεν διαθέτει,
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Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,
Ο Πρόεδρος
Μιχάλης Καλογιαννάκης

Για το Δ.Σ.
Η Γεν. Γραμματέας
Ελεονώρα Δημαλέξη

Συγκέντρωση χρημάτων για την προσφυγή
στο ΣτΕ
Απαιτούνται για την προσφυγή του ΣτΕ 7.500 ευρώ και μέχρι στιγμής
έχουν συγκεντρωθεί 6.272 ευρώ από 109 συναδέλφους και δύο τοπικά
τμήματα.

Ο πίνακας των καταθέσεων για τον λόγο αυτό:
(μέχρι 14 Δεκεμβρίου 2018)

Δραστηριότητα Συλλόγου
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Δραστηριότητα Συλλόγου

CLGE: Εκλέχθηκε αντιπρόεδρος
της CLGE ο Πρόεδρος του ΠΣΔΑΤΜ
Μιχάλης Καλογιαννάκης

ΤΕΕ - Ημερίδα:
«Φυσικές Καταστροφές:
Πρόληψη, Πολιτική Προστασία
και Έργα Υποδομής»
Τρίτη 30 Οκτωβρίου 2018
Παρουσίαση του προέδρου του
ΠΣΔΑΤΜ, Μιχάλη Καλογιαννάκη
Για τις «ανθρώπινες παρεμβάσεις που
συνέβαλλαν στη σφοδρότητα του
πλημμυρικού φαινομένου στη Μάνδρα», μίλησε ο πρόεδρος του ΠΣΔΑΤΜ Μιχάλης Καλογιαννάκης. Και τις
κατέγραψε:
− Δεν υπήρξε σεβασμός στις φυσικές
«χαράξεις» των ρεμάτων, μείωση
του εύρους της κοίτης τους (οδικό δίκτυο, εκτροπή της κοίτης αυθαίρετα – γωνία 90ο), στενώσεις σε
διαβάσεις και αλλαγές κατεύθυνσης με μικρές ακτίνες καμπυλότητας
− Παρουσία ρύπανσης και φερτών υλικών
− Ανεπαρκή τεχνικά έργα (γέφυρες, διαβάσεις κλπ)
− Κλειστοί αγωγοί και κυρίως δίδυμοι

Κατά τη Γενική Συνέλευση του Council of European Geodetic Surveyors
(Comité de Liaison des Géomètres Européens - C.L.G.E.) στη Βαρκελώνη
(4-6 Οκτωβρίου) ο Πρόεδρος του ΠΣΔΑΤΜ Μιχάλης Καλογιαννάκης, εκπροσωπώντας τον ΠΣΔΑΤΜ και το ΤΕΕ, εκλέχθηκε Αντιπρόεδρος!

− Διακοπή και παρεμπόδιση της συνέχειας των ρεμάτων
− Στένωση της κοίτης με αυθαίρετες και «νόμιμες» κατασκευές εντός
των ρεμάτων
− Κάλυψη της κοίτης των ρεμάτων που περνούν μέσα από τους αστικούς
ιστούς και μη υδατοπερατά υλικά.

Εσπερίδα ΠΣΔΑΤΜ:
«Γεωγραφικά Δεδομένα
και Νέο Γεω-Ευρετήριο ΓΥΣ»
Σε συνέχεια της καλής συνεργασίας του ΠΣΔΑΤΜ με τη Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού, την Τρίτη 9 Οκτωβρίου, πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα
εκδηλώσεων του ΤΕΕ, εσπερίδα με αντικείμενο τα Γεωγραφικά δεδομένα
και το νέο Γεω-ευρετήριο της ΓΥΣ.
Ο Διοικητής της ΓΥΣ, κ. Βαρδής Καγιαδάκης (Εικ.1) μας ενημέρωσε για
την πολιτική διάθεσης των γεωγραφικών δεδομένων, ενώ ο Λοχαγός κ.
Ιωάννης Πισπιδίκης (Εικ.2) μας παρουσίασε αρκετά αναλυτικά και το νέο
Γεω-Ευρετήριο, το οποίο ολοένα βελτιώνουν.
Όσοι συνάδελφοι παραβρέθηκαν έθεσαν ερωτήματα τα οποία και απαντήθηκαν αναλυτικά από τους εκπροσώπους της ΓΥΣ.
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Ακόμη αναφέρθηκε στα συμπεράσματα ημερίδας του Συλλόγου του Γενάρη του ’18. Οι διαπιστώσεις που υπήρξαν χρησιμοποιήθηκαν και στο
πόρισμα του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης για τις πλημμύρες.
Τα συμπεράσματα ήταν ότι η μελετώμενη περιοχή περιλαμβάνει επί μέρους περιοχές, όπου η απορροή είχε ήδη συγκεντρωθεί σε λίγους κλάδους,
με απότομη κλίση και το οποίο φόρτισε με ενέργεια το φαινόμενο λόγω
της μεγάλης υψομετρικής διαφοράς. Διαπιστώθηκε ένταση ταυτόχρονης
δραστηριότητας, σε πεδία κατάκλυσης της μελετώμενης περιοχής. Πυκνή
δόμηση, με την επέκταση των οικισμών προς τις παρυφές των ορεινών
όγκων και κάλυψη συγκεκριμένων σημείων με μη υδρατοπερατά υλικά που
επιδείνωσαν το φαινόμενο. Συγκεκριμένα για τα ρέματα ποταμού, εντοπίστηκε η διακοπή της συνέχειας των ρεμάτων, η αλλαγή της εκτροπής
τους, η κάλυψη της κοίτης τους και μεγάλα έργα, κυρίως οδικά. Και επίσης
δήλωσε πως, κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι δεν έχουν καθαριστεί
τα ρέματα αλλά και τα υφιστάμενα τεχνικά έργα από φερτά υλικά, μπάζα.
Μετά τη συμπλήρωση ενός έτους από την πλημμύρα δεν φαίνεται να ολοκληρώνονται τα σχεδιαζόμενα έργα, πρέπει να έχουν ένα μήνα που έχουν
ξεκινήσει. Δεν έχουν γίνει έργα υδρονομίας στους ορεινούς όγκους. Δεν
εντοπίστηκαν στοιχεία ακόμα και εκεί που γίνονται τα έργα, χάραξης των
έργων…
«Πρέπει να βάλουμε στη σκέψη μας ότι πολιτική γης είναι και να προστατέψουμε αυτές τις υποδομές που υπάρχουν και την περιουσία είτε δημόσια
είτε ιδιωτική. Και προφανώς πρέπει να υπάρχει συνεργασία πολεοδομικών
και υδραυλικών μελετών», είπε και συμπλήρωσε: «Στην Κίνα έχουν υπολογίσει ότι η ετήσια απώλεια από φυσικές καταστροφές φτάνει το 3,15
του εθνικού οικονομικού προϊόντος. Το αναφέρω γιατί αυτά τα έργα δεν
είναι δημοφιλή και ίσως γίνουν «δημοφιλή» σε συγκεκριμένους γιατί έχουν
οικονομικό αντίκρισμα, αν δεν γίνουν έχουμε οικονομικές απώλειες. Άρα σε
ένα σχεδιασμό μακροχρόνιο θα πρέπει να δώσουμε βάση σε αυτά.
Υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση στην έγκριση αυτών των έργων. Ακόμα,
δηλαδή οι απευθείας αναθέσεις έγιναν στην ουσία για εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις και όχι για να δίνονται έργα σε γνωστούς. Δεν χρησιμοποιείται, από ό,τι φαίνεται, αυτό το εργαλείο. Χρησιμοποιείται λάθος. Και
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όπως είπε και ο Πρόεδρος του ΤΕΕ, πρέπει να γίνει
ένα νομοθετικό πλαίσιο αντίστοιχο που υπήρχε για τα
έργα των ολυμπιακών έργων.
Προτείνω, τόνισε, μια ομάδα εργασίας από το ΤΕΕ, σε
συνεργασία με άλλους φορείς, όπως το ΓΕΩΤΕΕ, για
την οικονομική και τεχνική αποτίμηση φυσικών καταστροφών, σε αυτές τις περιοχές, συγκεκριμένα στην
πράξη, όχι γενικά, ώστε να εκτιμηθεί η οικονομική και
κοινωνική απώλεια και να συγκριθεί με το κόστος των
έργων που πρέπει να είχαν γίνει ώστε να μειωθούν οι
συνέπειες των φυσικών καταστροφών.
Μόνο έτσι μπορεί να πειστεί η Κυβέρνηση, οι τοπικές
αρχές, τα κόμματα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την
αναγκαιότητα των έργων που δεν είναι δημοφιλή,
δεν είναι «έφτιαξα ένα σχολείο» που και αυτό προφανώς είναι σημαντικό, αλλά κόβεις μία κορδέλα και
γίνεσαι αρεστός».

Στο πλαίσιο προάσπισης του
επαγγέλματος του ΑΤΜ, ο ΠΣΔΑΤΜ απέστειλε επιστολή στο τμήμα
Δυτικής Κρήτης του ΤΕΕ, σχετικά με το
δικαίωμα σύνταξης εξαρτημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων μετά από σχετική καταγγελία.

Επιστολή προς το ΤΕΕ τμήμα Δυτικής Κρήτης:
Επαγγελματικά δικαιώματα
σύνταξης εξαρτημένου
τοπογραφικού διαγράμματος
Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,
σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει για το
επαγγελματικό δικαίωμα σύνταξης εξαρτημένου τοπογραφικού διαγράμματος, η ειδικότητα του πτυχιούχου Μηχανικού Περιβάλλοντος Τ.Ε. δεν έχει αυτό
το δικαίωμα, όπως και κανένα δικαίωμα που αφορά
τις Τοπογραφικές Μελέτες εν γένει.

Tufe 2018: Διεπιστημονική συνεργασία για την
αντιμετώπιση των προκλήσεων της κλιματικής
αλλαγής
Αθήνα, 7-10 Νοεμβρίου 2018
Με μεγάλη επιτυχία και διεθνή απήχηση ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του Πρώτου Διεθνούς
Διεπιστημονικού Συνεδρίου «Οικονομία, Κοινωνία και Κλιματική Αλλαγή: Οι επιπτώσεις των μέγα-τάσεων στο δομημένο περιβάλλον, στην κατασκευαστική βιομηχανία και την αγορά ακινήτων», που διοργάνωσε το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας
- ΤΕΕ, σε συνεργασία με τους Διεθνείς Φορείς των Τοπογράφων, Αρχιτεκτόνων και Πολιτικών Μηχανικών, FIG – International Federation of Surveyors, UIA – International Union of
Architects, ECCE – European Council of Civil Engineers και την Επιτροπή των Ηνωμένων
Εθνών για το Κτηματολόγιο UNECE WPLA – Working Party on Land Administration, με την
υποστήριξη της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.
Οι τρεις αυτοί μεγάλοι διεθνείς οργανισμοί του τεχνικού κόσμου, αμέσως μετά, υπέγραψαν
μνημόνιο συνεργασίας.
Στο συνέδριο μίλησαν περισσότεροι από εξήντα (60) διακεκριμένοι ομιλητές από όλο τον
κόσμο, εκπροσωπώντας 5 ηπείρους του πλανήτη. Όπως τόνισε ο Πρόεδρος του ΤΕΕ κ. Γ.
Στασινός, υπο την αιγίδα του οποίου διοργανώθηκε το συνέδριο, μηχανικοί, εκπρόσωποι
Φορέων και Διεθνών Οργανισμών, εμπειρογνώμονες και ακαδημαϊκοί είχαν την ευκαιρία
να ανταλλάξουν επαγγελματικές εμπειρίες και επιστημονικές γνώσεις ώστε να συμβάλλουν
αποτελεσματικά στη δημιουργία πολιτικών και δράσεων στους τομείς της οικονομίας, της
κοινωνίας και της κλιματικής αλλαγής με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και της
ανθρωπότητας. Εξετάστηκαν επίκαιρα θέματα όπως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η ψηφιοποίηση του κατασκευαστικού τομέα και οι τάσεις που επικρατούν στην Ευρώπη, η τυποποίηση / μοντελοποίηση της πληροφορίας των κτιρίων BIM (Building Information Modeling),
η σεισμική επάρκεια των κτιρίων, η αγορά ακινήτων, η ένταξη των αυθαιρέτων κατασκευών
στη νομιμότητα και την οικονομία, το κτηματολόγιο, η τεχνολογία του blockchain, η δίκαιη
περιφερειακή ανάπτυξη, η επαγγελματική ηθική, οι έξυπνες πόλεις, η ανάπτυξη της αγοράς
ακινήτων στις πρώην σοσιαλιστικές χώρες, η ιστορία της FIG και τα επιτεύγματα στα 140 χρόνια δράσης, το έργο της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για το Κτηματολόγιο, η αειφόρος
ανάπτυξη, η βιώσιμη διαχείριση γης, των φυσικών διαθεσίμων και της ακίνητης περιουσίας,
η αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών αλλά και θέματα λιγότερο προβεβλημένα όπως η
αρχιτεκτονική στην Αφρική και στην Κορέα, και τα θέματα των γυναικών στην εκπαίδευση,
του τοπογράφου μηχανικού στον Αραβικό κόσμο και στη δυνατότητα απόκτησης ατομικών
ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων στη γη και τα ακίνητα. Το συνέδριο ήταν μια σημαντική πρωτοβουλία του Προέδρου το ΤΕΕ, κ. Στασινού, του τμήματος Διεθνών Σχέσεων του ΤΕΕ και των
εκλεγμένων αντιπροσώπων του ΤΕΕ στους συγκεκριμένους Διεθνείς Οργανισμούς.

Χρυσή Πότσιου: Η διαχείριση της γης πυλώνας της βιώσιμης
οικονομικής ανάπτυξης μέσα στην παγκοσμιοποιημένη αγορά

Επομένως κάθε εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα
που έχει συνταχθεί από πτυχιούχο της συγκεκριμένης ειδικότητας δεν μπορεί να έχει ισχύ και οι εκδοθείσες διοικητικές πράξεις που ενδεχομένως εκδοθούν, θα εκδοθούν κατά παράβαση του ισχύοντος
νομοθετικού πλαισίου περί εκπόνησης και σύνταξης
εξαρτημένου τοπογραφικού διαγράμματος καθώς θα
έχουν υποβληθεί και προσαρτηθεί από πρόσωπο που
κατά τις κείμενες διατάξεις δεν διαθέτει τα απαιτούμενα επαγγελματικά προσόντα – δικαιώματα.
Σας επισυνάπτουμε το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο
κατά την ημερομηνία αποστολής της επιστολής σας.
Η 26η πρόεδρος της FIG, Χρυσή Πότσιου, με τη
χαρακτηριστική αλυσίδα της FIG, η οποία υπάρχει από
την ίδρυσή της και κάθε τετραετία αυξάνεται κατά έναν
κρίκο
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Η πρόεδρος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Τοπογράφων και μέλος του συμβουλίου Κτηματολογίου της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών
για την Ευρώπη, Καθηγήτρια ΕΜΠ,
Χρυσή Α. Πότσιου, με την ευκαιρία
της επετείου των 140 χρόνων από την
ίδρυση της FIG, στην ομιλία της έκανε μια ιστορική αναδρομή και τόνισε
ότι: «Η Διεθνής Ομοσπονδία Τοπογράφων ιδρύθηκε το 1878 από επτά
Συλλόγους Τοπογράφων Ευρωπαϊκών
χωρών και σήμερα συμπλήρωσε 140
χρόνια δραστηριότητας. Έχει μέλη τις
εθνικές αντιπροσωπείες των τοπογράφων, πανεπιστήμια, ιδιωτικές εταιρείες και χαρτογραφικούς οργανισμούς

Με τον εκπρόσωπο των τοπογράφων της Γκάνα, κ. Kwame Tenadu, και
τον πρόεδρο του οργανισμού Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογίου της
Νιγηρίας κ. Mansur Kabir

από 120 χώρες και εκπροσωπεί ένα μεγάλο αριθμό ιδιωτών τοπογράφων,
αν σκεφτεί κανείς ότι μόνο οι Κινέζοι τοπογράφοι είναι περίπου 1,000,000.
Εκείνη τη χρονιά της ίδρυσής της μόλις είχε κυκλοφορήσει το πρώτο ηλεκτρικό τηλέφωνο, το οποίο διευκόλυνε τις επικοινωνίες, το εμπόριο και
την οικονομία, και έκανε την εμφάνισή του και ο ηλεκτρικός λαμπτήρας!
Από τότε μέχρι σήμερα οι τεχνολογικές, πολιτικές και κοινωνικές εξελίξεις
επηρέασαν πολύ το επάγγελμά μας, νέα αντικείμενα προστέθηκαν, και η
εστίαση της έρευνας κατευθύνθηκε σε συγκεκριμένους τομείς κάθε φορά.
Την εξέλιξη των τοπογραφικών και φωτογραμμετρικών οργάνων, την εποχή των δύο Παγκοσμίων Πολέμων, ακολούθησε η δημιουργία των EDM
και των ηλεκτρονικών υπολογιστών, των δορυφόρων και του internet,
και το ενδιαφέρον εστιάστηκε στην ολοκλήρωση και επικαιροποίηση της
χαρτογράφησης των χωρών του κόσμου σε μικρές και μεσαίες κλίμακες.
Ακολούθησε η πτώση του Τοίχους το 1989 και η μεγάλη πολιτική μεταρρύθμιση, η μεγαλύτερη που είδε ποτέ η ανθρωπότητα σε θέματα ιδιωτικοποίησης της γης και των ακινήτων, η οποία δημιούργησε περισσότερες
από 300 εκ. νέες ατομικές ιδιοκτησίες, και επηρέασε περισσότερους από
900 εκ. πολίτες και μια συνολική έκταση γης μεγαλύτερη από 28 εκ. τετραγωνικά χιλιόμετρα. Από τότε το ενδιαφέρον των ΗΕ και της Παγκόσμιας Τράπεζας καθώς και της FIG εστιάστηκε στη δημιουργία σύγχρονων
εργαλείων διαχείρισης γης και πολιτικής γης και στην επιστημονική και
τεχνική υποστήριξη όλων των χωρών στο δύσκολο έργο της εγγραφής
των ατομικών ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων και την ίδρυση σύγχρονων συστημάτων κτηματολογίου τόσο στις χώρες με μεταβατική οικονομία όσο
και στις ανεπτυγμένες.
Τη μεγάλη αυτή πολιτική και κοινωνική μεταρρύθμιση ακολούθησε η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας, το φαινόμενο της ραγδαίας αστικοποίησης, της μετανάστευσης, της ανάπτυξης των μεγαλουπόλεων κατά την
3η διάσταση, και της κλιματικής αλλαγής. Έτσι, το επιστημονικό ενδιαφέρον μεταφέρθηκε στη στήριξη της προσπάθειας των κυβερνήσεων να
ιδρύσουν εθνικές υποδομές χωρικών δεδομένων, αλλά και περιφερειακών
και παγκόσμιας υποδομής, για την καλή ηλεκτρονική διακυβέρνηση, την
ηλεκτρονική δημοκρατία, και τη διαχείριση των φυσικών καταστροφών, τη
δημιουργία τρισδιάστατου κτηματολογίου, τις εκτιμήσεις αξιών ακινήτων,
την ανταλλαγή χωρικής πληροφορίας, και την υποστήριξη της παγκόσμιας
αγοράς ακινήτων, η ομαλή λειτουργία της οποίας θεωρείται διεθνώς ως
πυλώνας της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης.
Ακολούθησε η εξέλιξη της κινητής τηλεφωνίας και της παροχής υπηρεσιών
μέσω κινητού τηλεφώνου και μέσω του cloud, των LiDAR/GPS, της ψηφιακής φωτογραμμετρίας, των ψηφιακών φωτογραφικών μηχανών, η εξέλιξη των δορυφόρων, του cloud, των smart phones, του crowdsourcing,
των ανοιχτών δεδομένων, του Internet of Μe, του Internet of Things,
της οικονομίας διαμοιρασμού όπως π.χ. των υπηρεσιών του Airbnb και
του uber, της επαυξημένης πραγματικότητας, της τεχνητής νοημοσύνης,
του cognitive computing, του Internet of Value και της τεχνολογίας του
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blockchain που σηματοδοτούν την ψηφιακή εποχή, την ψηφιακή οικονομία, την ψηφιακή κοινωνία, την ψηφιακή δημοκρατία. Το επιστημονικό
ενδιαφέρον των τοπογράφων μετατοπίστηκε ανάλογα και επικεντρώθηκε
στη βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων μας ώστε να συμβάλλουμε και
εμείς ως επαγγελματικός κλάδος στην παροχή ψηφιακών υπηρεσιών στους
τομείς που μας αφορούν, για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της
αγοράς ακινήτων, την εκτίμηση αξιών των ακινήτων, τη δημιουργία έξυπνων και «ευτυχισμένων» πόλεων και την άμεση και ψηφιακή διαχείριση καταστροφών. Παράλληλα, δόθηκε έμφαση στις ανθρωπιστικές αξίες,
και στην επαγγελματική ηθική, αλλά και στη δημιουργία δεικτών που θα
ποσοτικοποιούν την πρόοδο σε κάθε στόχο της ατζέντας των ΗΕ, ώστε
να διασφαλιστεί η δημοκρατία, η διαφάνεια και η καλή διακυβέρνηση, η
ισότητα των δύο φύλλων, η οικονομική ελευθερία, η ελευθερία από τη
διαφθορά και η μετάβαση στην ψηφιακή εποχή να αποτελέσει μια ειρηνική
μεταρρύθμιση προς όφελος όλων.
H πέμπτη γενιά κινητής επικοινωνίας, 5G, και η τεχνολογία του blockchain
αναμένεται να φέρουν στο μέλλον τεράστια αλλαγή στον τρόπο που ζούμε, σκεπτόμαστε και εργαζόμαστε, αντίστοιχη με αυτήν που έφερε το
internet 30 χρόνια πριν και η ανακάλυψη του ηλεκτρισμού και του ατμού
παλαιότερα. Σημαντικό θέμα είναι η χωρική δικαιοσύνη και η διασφάλιση
της βιωσιμότητας των αγροτικών περιοχών στην εποχή της ραγδαίας αστικοποίησης, που αναμένεται να διευκολυνθεί τόσο με την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών όπως m-gov, distant-learning, e-medicine, κλπ, και με την
εξέλιξη των UAVs, όσο και με την ένταξη όλων των ακινήτων στις εκτός
σχεδίου περιοχές στη νομιμότητα και στον κύκλο της οικονομίας, και με
τον αναβαθμισμένο ρόλο του κτηματολογίου για την επίτευξη της διασφάλισης της ατομικής ιδιοκτησίας παντού, της νομικής και οικονομικής ενδυνάμωσης όλων των πολιτών, της κοινωνικής σταθερότητας, δικαιοσύνης
και ευημερίας για μια ασφαλή, και χωρίς αποκλεισμούς βιώσιμη ανάπτυξη,
ώστε να μη μείνει κανείς πίσω.
Στο πλαίσιο αυτό οι τοπογράφοι, όπως κάθε επαγγελματικός κλάδος, δεν
μπορούν μόνοι τους να δώσουν τις κατάλληλες λύσεις. Απαιτείται μια δια-τομεακή, ολιστική προσέγγιση. Για τη βελτιστοποίηση των προσπαθειών
απαιτούνται συνεργασίες, αυτός είναι και ο στόχος 17 της Ατζέντας των
ΗΕ. Χρειάζεται να αναπτύξουμε δεξιότητες και κοινή γλώσσα επικοινωνίας
και συνεργασία τόσο με τις κυβερνήσεις, και τα ΗΕ, όσο και με τους άλλους συναφείς επαγγελματικούς κλάδους και την κοινωνία. Είναι εξαιρετικά
σημαντικό το γεγονός ότι οι τρεις διεθνείς φορείς των μηχανικών όπως
οι Αρχιτέκτονες, οι Τοπογράφοι και οι Πολιτικοί μηχανικοί συνυπόγραψαν
κοινή διακήρυξη με την οποία συμφωνούν και αποφασίζουν να αναπτύξουν ένα κοινό όραμα για τη δημιουργία ισχυρών και βιώσιμων κλάδων
όπου θα αναδείξουν τη χρησιμότητα της αρχιτεκτονικής, της στατικής
επάρκειας των κατασκευών, αλλά και της πολιτικής γης/διαχείρισης γης
και της αξιόπιστης χωρικής πληροφορίας για την επίτευξη των στόχων της
φιλόδοξης Ατζέντας των Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη ανάπτυξη μέχρι
το 2030. Από τα σημαντικότερα επιτεύγματα της FIG κατά την τελευταία
4-ετία είναι η σύναψη συνεργασίας στο πλαίσιο του στόχου SDG 17 με την
Παγκόσμια Τράπεζα, τη Διεθνή Ομοσπονδία Ακινήτων, FIABCI και άλλους
φορείς των ΗΕ όπως FAO, UNECE, UNGGIM, UNHABITAT-GLTN, αλλά και
των επαγγελματικών κλάδων UIA και ECCE».

Σύνεδροι του TUFE 2018
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Μιχάλης Καλογιαννάκης: Ο τοπογράφος πρέπει να
χαρακτηριστεί ο μηχανικός βελτίωσης της ποιότητας
ζωής και να κινηθεί με ένα μότο: «Με την τεχνολογία
και την οικονομία, για το περιβάλλον και την κοινωνία»
Ο πρόεδρος του ΠΣΔΑΤΜ,
Μιχάλης Καλογιαννάκης στον
χαιρετισμό του είπε τα εξής:
«Με μεγάλη μου χαρά, χαιρετίζω και εγώ εκ μέρους του
ΠΣΔΑΤΜ την εκδήλωση για τα
140 χρόνια της FIG.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Για τη συνάντηση με τον Υφυπουργό
Περιβάλλοντος και Ενέργειας
κ. Γ. Δημαρά
Την Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2018, η Διοίκηση του ΠΣΔΑΤΜ συναντήθηκε
με τον Υφυπουργό ΠΕΝ κ. Γ. Δημαρά, και το μέλος του ΔΣ του ΝΠΔΔ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ κ. Ανδρέου.

Η FIG είναι η παλαιότερη διεθνής οργάνωση μηχανικών
και τολμώ να πω η πιο ενεργή.
Έχει την ενέργεια, ενός νέου
οργανισμού που μόλις έχει
ιδρυθεί που συνδυάζει την
εμπειρία πολλών χρόνων.

Ο πρόεδρος του ΠΣΔΑΤΜ και
αντιπρόεδρος της CLGE, Μιχάλης
Καλογιαννάκης

Αυτό οφείλεται στους προέδρους που είχε όλα αυτά τα
χρόνια και θα ήθελα να τους
ευχαριστήσω εκ μέρους των
Ελλήνων Τοπογράφων.

Μια από αυτούς τους προέδρους είναι και η Χρυσή που με το έργο της τα τελευταία χρόνια έδειξε
πολλά.
Η Χρυσή, για όσους δεν γνωρίζουν, πέρα από καθηγήτρια σε μια από
τις δύο Ελληνικές Σχολές Τοπογράφων, ήταν και μέλος τους Διοικητικού
Συμβουλίου του συλλόγου μας.
Ως αντιπρόεδρος της CLGE θα ήθελα να την ευχαριστήσω που έφερε
ακόμα πιο κοντά την CLGE με την FIG.
Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να αποκαλύψω δημόσια ότι θα προτείνουμε,
εξαιτίας της δράσης της, που όλοι γνωρίζουμε, να ανακηρυχθεί επίτιμος
πρόεδρος της FIG, η πρώτη γυναίκα πρόεδρός της.
Θα ήθελα να πω και πολύ λίγα, όσον αφορά τα χαρακτηριστικά του τοπογράφου στο μέλλον.
Πρώτον, ο τοπογράφος είναι ο κατεξοχήν ο μηχανικός που ασχολείται με
τη γη, τη διαχείρισή της, αλλά και την παρατήρησή της.
Δεύτερον, το επάγγελμα του τοπογράφου έχει μεγάλη εξέλιξη λόγω της
τεχνολογικής ανάπτυξης.
Τρίτον, τα τελευταία χρόνια γίνεται, όλο και πιο έντονο, το ζήτημα της
ποιότητας ζωής των κατοίκων της γης.
Νομίζω ότι για αυτούς τους τρεις λόγους ο τοπογράφος πρέπει να χαρακτηριστεί ο μηχανικός βελτίωσης της ποιότητας ζωής και να κινηθεί με
ένα μότο:
«Με την τεχνολογία και την οικονομία, για το περιβάλλον και την κοινωνία».

Υπογραφή κοινής δήλωσης τριών διεθνών φορέων
Μετά το πέρας των εργασιών του συνεδρίου, στον απόηχο των δεκάδων
υψηλού επιπέδου επιστημονικών παρουσιάσεων, οι Διεθνείς Φορείς των
Τοπογράφων, Αρχιτεκτόνων και Πολιτικών Μηχανικών, FIG – International
Federation of Surveyors, UIA – International Union of Architects, ECCE –
European Council of Civil Engineers, υπέγραψαν για πρώτη φορά σε τέτοιο πλαίσιο κοινό κείμενο διακήρυξης με το οποίο δηλώνουν ότι:
“Έχουμε κοινό όραμα να αναπτύξουμε εύρωστους επαγγελματικούς κλάδους, να ενημερωνόμαστε για τις τεχνολογικές, κοινωνικές, οικονομικές
και κλιματικές εξελίξεις και την επίδραση αυτών στα επαγγέλματά μας,
να ενεργούμε χωρίς αποκλεισμούς, να ενθαρρύνουμε τη συμμετοχή, και
να αναπτύξουμε δυνατές συνέργειες συμβάλλοντας στους στόχους των
Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη ανάπτυξη μέχρι το 2030.”

14 ATM 240 / ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018

Κατά τη συνάντηση τα θέματα που συζητήθηκαν αφορούσαν το Εθνικό
Κτηματολόγιο και τα γεωχωρικά δεδομένα. Συγκεκριμένα:

Εξωστρέφεια

Η χώρα μας είναι η τελευταία αναπτυγμένη χώρα που συντάσσει από
την αρχή το εθνικό κτηματολόγιό της με τις πιο σύγχρονες τεχνολογικές προδιαγραφές, τη στιγμή που οι υπόλοιπες απλά το επικαιροποιούν.
Αξιοποιώντας κατάλληλα αυτό το δεδομένο δίνεται η ευκαιρία αυτό που
μέχρι σήμερα αποτελούσε αδυναμία (λόγω της χρονικής καθυστέρησης)
να μετατραπεί σε πλεονέκτημα για τη χώρα λόγω της συσσωρευμένης
τεχνογνωσίας στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα που απασχολείται με τη
σύνταξη του κτηματολογίου. Η συγκυρία είναι ευνοϊκή πέρα των παραπάνω, διότι καταξιωμένοι συνάδελφοι προεδρεύουν ή συμμετέχουν σε διεθνείς οργανισμούς τοπογράφων και έχουν την ευχέρεια να συνομιλούν με
διεθνείς οργανισμούς όπως τα Ηνωμένα Έθνη και η Παγκόσμια Τράπεζα.
Η ευκαιρία αυτή δεν πρέπει να χαθεί και η κυβέρνηση θα πρέπει συντεταγμένα να ετοιμάσει σχέδιο προώθησης της τεχνογνωσίας στο εξωτερικό κυρίως σε χώρες που επιχειρούν να συντάξουν κτηματολόγιο ή έχουν
ανάγκη επικαιροποίησής τους.

Θεσμός “διαπιστευμένου μηχανικού”

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν.2664/2013 –Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν.2664/1998 (Α275), όπως ισχύει, «Με προεδρικό διάταγμα που
εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της εταιρείας “ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”, όπως αυτή μετονομάζεται και πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, δύναται να συστήνεται
στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ειδικό
μητρώο διαπιστευμένων μηχανικών και να ορίζονται οι προϋποθέσεις, η
διαδικασία και τα ειδικότερα προσόντα εγγραφής στο μητρώο αυτό, καθώς και το πλαίσιο των παρεχομένων υποστηρικτικών τεχνικών υπηρεσιών προς τα Κτηματολογικά Γραφεία”.
Όπως προκύπτει από τον νόμο θα πρέπει να προσδιορισθούν:
α) τα οφέλη για το κοινωνικό σύνολο και την Πολιτεία,
β) οι προϋποθέσεις,
γ) η διαδικασία,
δ) τα ειδικότερα προσόντα και απαιτήσεις εγγραφής στο ειδικό μητρώο,
ε) το πλαίσιο των παρεχομένων υποστηρικτικών τεχνικών υπηρεσιών
προς τα Κτηματολογικά Γραφεία,
στ) οι κυρώσεις
ζ) το τιμολόγιο εργασιών.
Για να προσδιορισθούν τα ανωτέρω ο ΠΣΔΑΤΜ έχει συστήσει αρμόδια

Δραστηριότητα Συλλόγου
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επιτροπή στην οποία συμμετέχουν και στελέχη του ΝΠΔΔ ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ.
Στα πλαίσια της ανωτέρω συζήτησης προτάθηκε, ο διαπιστευμένος μηχανικός, να είναι αρμόδιος για χωρικές μεταβολές και στις υπόλοιπες θεσμικές γραμμές όπως οι δασικοί χάρτες.
Επιπρόσθετα προτάθηκε, να δρομολογηθούν άμεσα οι απαιτούμενες ενέργειες εκ μέρους του Υπουργείου προκειμένου με το πέρας των εργασιών της επιτροπής που έχει συσταθεί, το οποίο εκτιμάται περί τα τέλη
του έτους, να δρομολογηθεί σε συνεργασία και με τον Φορέα ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ η σύσταση του “ειδικού μητρώου διαπιστευμένων μηχανικών”.

Ανοιχτό κτηματολόγιο

Θα πρέπει να προδιαγραφεί και θεσμοθετηθεί η προσθήκη επιπλέον πληροφοριών στη βάση δεδομένων του Εθνικού Κτηματολογίου προκειμένου
αυτό να μπορέσει μελλοντικά να αποκτήσει τον ρόλο που του αρμόζει, ως
αναπτυξιακός μοχλός για την πολιτεία και τους πολίτες της.
Το ΝΠΔΔ Εθνικό Κτηματολόγιο μπορεί και πρέπει να διατηρεί το σύστημα
γεωχωρικών πληροφοριών που θα περιλαμβάνει όλη τη γεωχωρική πληροφορία που παράγει και διαχειρίζεται το κράτος.
Συγκεκριμένα θα πρέπει σε πρώτη φάση να συμπεριλάβει τις εξής πληροφορίες:
• κτίρια (χωρική, περιγραφική, πολεοδομική)
• πολεοδομική πληροφορία (θεσμικό καθεστώς, όροι δόμησης)
• θεσμικές γραμμές (δάση, αιγιαλός και παραλία, αρχαιολογία, ρέματα,
κλπ)
Στο πληροφοριακό αυτό σύστημα θα πρέπει να υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση σε όλους προκειμένου οι πληροφορίες του να μπορούν να αξιοποιηθούν από όλους.
Στο παραπάνω πλαίσιο έγινε λόγος και για την ιδέα της «Γεωχωρικής Διαύγειας», ώστε κάθε διοικητική πράξη που εμπεριέχει γεωχωρική πληροφορία, για να έχει ισχύ, να πρέπει να αναρτηθεί στο ενιαίο σύστημα γεωχωρικών πληροφοριών που θα διατηρεί το ΝΠΔΔ Εθνικό Κτηματολόγιο.

Απαιτούμενες βελτιώσεις κτηματολογίου

Τροποποιήσεις ισχύουσας νομοθεσίας με γνώμονα την επιτάχυνση και
διευκόλυνση διαδικασιών διόρθωσης “προδήλων” σφαλμάτων που εκ παραδρομής έχουν παρεισφρήσει στις πρώτες εγγραφές του κτηματολογίου.
Αξίζει να σημειωθούν κάποια χαρακτηριστικά παραδείγματα:
• Καταχώρηση διοικητικών πράξεων, πχ απαλλοτριώσεων που έχουν
συντελεσθεί στο παρελθόν και δεν έχουν καταχωρηθεί στο κτηματολόγιο.
• Πράξεων εφαρμογής που κυρώθηκαν μετά τις πρώτες εγγραφές και
λόγω αδυναμίας ή κωλυσιεργίας των αρμοδίων δήμων δεν καταχωρούνται στο κτηματολόγιο με αποτέλεσμα αφενός να δημιουργούν προβλήματα στις επικείμενες “πράξεις” των πολιτών αφετέρου να απαξιώνουν το έργο αφού στις εγγραφές του κτηματολογίου εξακολουθούν
να εμφανίζονται οι μη ισχύουσες πλέον αρχικές ιδιοκτησίες.
• Εγγραφές ως δικαιούχου ειδικών εκτάσεων δρόμων του ελληνικού
δημοσίου αντί του ορθού που είναι ο αρμόδιος Δήμος. Η διαδικασία
διόρθωσής τους εκτός από χρονοβόρα απαιτεί και μεγάλη οικονομική
επιβάρυνση για τον Δήμο. Η μη διόρθωση αυτών δε προκαλεί σωρεία
στρεβλώσεων επόμενων εγγραφών στο κτηματολόγιο καθώς σε περιπτώσεις πχ παραχώρησης εκτάσεων από ιδιώτες σε κοινή χρήση υπέρ
του οικείου δήμου εμφανίζεται το παράδοξο ο ευρύτερος δρόμος να
αποτελεί ιδιοκτησία του ελληνικού δημοσίου και το τμήμα που παραχωρείται να αποκτά χωριστή οντότητα (ΚΑΕΚ) ως ιδιοκτησία του
δήμου.
• Εγγραφές των στοιχείων μεταγραφής/εγγραφής των εγγραπτέων πράξεων (τόμος, αριθμός) που δεν έχουν καταχωρηθεί στις πρώτες εγγραφές. Σημειώνεται ότι, ενώ από τις τεχνικές προδιαγραφές σύνταξης της
κτηματογράφησης δεν είναι υποχρεωτική η προσκόμιση των στοιχείων
αυτών, στη συνέχεια κατά τις πρώτες εγγραφές ζητείται η καταχώριση
αυτών με σχετική αίτηση του ενδιαφερομένου υπό την μορφή “διόρθωσης προδήλου σφάλματος” η οποία μπορεί να του στοιχίσει έως
και 400 ευρώ ενώ τα στοιχεία αυτά υπάρχουν στα αρχεία των οικείων υποθηκοφυλακείων που συνήθως συστεγάζονται με τα αντίστοιχα
κτηματολογικά γραφεία.
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Απαιτήσεις πραγματοποίησης του στόχου σύνταξης
του Εθνικού Κτηματολογίου

• Ενίσχυση σε επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό
Είναι γεγονός ότι, προκειμένου να επισπευτεί η διαδικασία σύνταξης
και ολοκλήρωσης της κτηματογράφησης του συνόλου της χώρας αλλά
και των δασικών χαρτών, η πλειοψηφία του επιστημονικού προσωπικού του Φορέα κλήθηκε να απασχοληθεί με τους αντίστοιχους τομείς.
Αποτέλεσμα αυτού ήταν η ελαχιστοποίηση έως μηδενισμός του πλήθους των μηχανικών που απασχολούνται με τη λειτουργία του κτηματολογίου -σήμερα απασχολούνται μόλις τέσσερεις μηχανικοί με τις
χωρικές μεταβολές 422 ΟΤΑ που έχουν ενταχθεί στο λειτουργούν κτηματολόγιο-. Είναι προφανές ότι αυτό έχει ως αποτέλεσμα:
1. την αύξηση του χρόνου ανταπόκρισης στα συνεχώς αυξανόμενα
αιτήματα πολιτών, γεγονός που οδηγεί σε καθυστερήσεις ολοκλήρωσης εγγραπτέων πράξεων
2. την αδυναμία βελτίωσης της ποιότητας τόσο των παρεχόμενων
υπηρεσιών όσο και των διαγραμμάτων.
• Ενίσχυση με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό και εφαρμογές
Εφόσον, όπως προαναφέρθηκε το έργο του κτηματολογίου συντάσσεται με τις πιο σύγχρονες τεχνολογικές προδιαγραφές, είναι οξύμωρο
να το αφήσουμε να απαξιωθεί λόγω του ότι θα πρέπει να ανταποκριθεί
σ’ αυτές με παλιά, ξεπερασμένα και χαλασμένα μηχανήματα και εφαρμογές άλλης εποχής.

Ψηφιακή καταγραφή ανά κατηγορία του οδικού
δικτύου της χώρας

Θεωρούμε αναγκαία τη δημιουργία ενός πληροφοριακού συστήματος στο
οποίο θα γίνει η καταγραφή ανά κατηγορία του οδικού δικτύου της χώρας.

Τροποποίηση του θεσμικού καθεστώτος

Κρίνουμε αναγκαία την τροποποίηση του υπάρχοντος θεσμικού καθεστώτος που αφορά στην αναγνώριση οδών στις εκτός σχεδίου και αγροτικές
περιοχές. Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο θέτει ως προϋπόθεση για την αναγνώριση οδού ως αγροτικής το αυτή να είναι προϋφιστάμενη του 1923,
δηλαδή σχεδόν έναν αιώνα πριν. Το αποτέλεσμα είναι δρόμοι ασφαλτοστρωμένοι που έχουν αποδοθεί σε κοινή χρήση εδώ και δεκαετίες να μην
αναγνωρίζονται ως οδοί και να καταγράφονται ακόμα και στο κτηματολόγιο ως τμήματα ιδιοκτησιών.
Ως διοίκηση του ΠΣΔΑΤΜ θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον κ.
Δημαρά για την εποικοδομητική συνάντηση που είχαμε και αναμένουμε τη θετική ανταπόκρισή του στα ζητήματα που θέσαμε.
Μέσα από τέτοιες συνεργασίες αναδεικνύεται ο ρόλος των επιστημονικών φορέων, όπως ο ΠΣΔΑΤΜ, όταν η διοίκηση του κράτους είναι ενημερωμένη και διαθέτει ευήκοα ώτα στα ζητήματα
που αναδεικνύει ο τεχνικός κόσμος.
Τον ρόλο αυτό θα συνεχίσουμε υπεύθυνα, να επιτελούμε και ευελπιστούμε στη στενή συνεργασία.

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

Δραστηριότητα Συλλόγου
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Δραστηριότητα Συλλόγου

Συνέδριο topo@drone2018
«Οι προκλήσεις και οι προοπτικές από τη χρήση των ΣμηΕΑ
στην επιστήμη του ΑΤΜ»

Στις 30 Νοεμβρίου μέχρι τις 2 Δεκεμβρίου 2018, διεξήχθη στην Αθήνα,
στη Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, το Συνέδριο topo@
drone2018 «Οι προκλήσεις και οι προοπτικές από τη χρήση των
ΣμηΕΑ στην επιστήμη του ΑΤΜ».
Συμμετείχαν περίπουν 300 συνάδελφοι από όλη τη χώρα και όχι μόνο.
Από την Πτολεμαϊδα και την Ζάκυνθο, μέχρι τα Τρίκαλα και την Κρήτη και
από το Βέλγιο ως την Κύπρο. Ιδιαίτερα αισιόδοξο γεγονός και η μεγάλη
συμμετοχή και ενδιαφέρον των φοιτητών.

τίτλο «Μη Επανδρωμένα Εναέρια Συστήματα (UAS) και Χαρτογράφηση»,
ο ΠΣΔΑΤΜ, αποφάσισε τη θεσμοθέτηση πλέον συνεδρίου, συμμεριζόμενοι
την ολοένα αυξανόμενη χρήση των Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣμηΕΑ) στην καθημερινότητα των Αγρονόμων Τοπογράφων
Μηχανικών.
Εξαιρετικά ενδιαφέρουσες εισηγήσεις από ακαδημαϊκούς και ελεύθερους
επαγγελματίες, αλλά και από τους χορηγούς/εκθέτες οι οποίοι μας έκαναν
κοινωνούς σε όλες τις τελευταίες τεχνολογίες.

Μετά την άκρως επιτυχημένη, προ διετίας, διοργάνωση της διημερίδας με

Στιγμιότυπα από το συνέδριο
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Τα βραβεία του διαγωνισμού

Δραστηριότητα Συλλόγου

Για πρώτη φορά διοργανώθηκε, την Τρίτη μέρα,
Workshop με εισαγωγή στις διαδικασίες αποτύπωσης
με χρήση drone. Η συμμετοχή ήταν μεγάλη, καθώς
συμμετείχαν και νέοι σύνεδροι. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα
για την επιτυχημένη διοργάνωσή του, τους συναδέλφους Απόστολο Ντέρη, Ιωάννη Τριγώνη, Κωνσταντίνο
Τζαλαβρά και Παναγιώτη Αγραφιώτη.

1ο Βραβείο: Δαλάκης Νικόλαος (Πτολεμαϊδα)

Μετά την επιτυχημένη διοργάνωση του διαγωνισμού
φωτογραφίας στα κοινωνικά δίκτυα στο 5ο Πανελλήνιο
Συνέδριο του ΠΣΔΑΤΜ, διοργανώθηκε νέος διαγωνισμός με ιδιαίτερα εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι νικητές
ήταν οι κάτωθι συνάδελφοι:
1ο Βραβείο: Δαλάκης Νικόλαος (Πτολεμαϊδα) –
Facebook 1200 likes
2ο Βραβείο : Αντωνοπούλου Βασιλική (Αθήνα) –
Facebook 480 likes
3ο Βραβείο : Μοσχόπουλος Γεώργιος (Θεσσαλονίκη) –
Instagram 256 likes
Η Διοίκηση του ΠΣΔΑΤΜ ευχαριστεί θερμά όλους
όσους συνέβαλαν στην επιτυχή διοργάνωση αυτού του
συνεδρίου, υπερβαίνοντας αρκετά, κυρίως τεχνικά, ζητήματα, και συγκεκριμένα:

2ο Βραβείο: Αντωνοπούλου Βασιλική (Αθήνα)

• τους συναδέλφους που συμμετείχαν, είτε ως εισηγητές, είτε ως εθελοντές, είτε ως απλοί σύνεδροι.
Ιδιαίτερη μνεία και ευχαριστία στους συναδέλφους
που μας έκαναν την τιμή να συμμετέχουν από το
εξωτερικό ως εισηγητές είτε μέσω skype (Torino,
Newcastle, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα) είτε με τη
φυσική παρουσία τους ως εισηγητές Altigator (Βέλγιο),
• τους χορηγούς, εκθέτες και υποστηρικτές του συνεδρίου,
• τον κ. Καράντζαλο Αναπληρωτή Καθηγητή,
• καθώς και τη Διοίκηση της Σχολής Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ, και ιδιαίτερα τον Κοσμήτορα κύριο Χαράλαμπο Ιωαννίδη, ο οποίος είναι πάντα, πρόθυμα, δίπλα σε κάθε δράση του
Συλλόγου.
Ο ΠΣΔΑΤΜ, εκτιμώντας και την ανταπόκριση των συναδέλφων, η οποία δίνει τη δύναμη να συνεχίσει να
βρίσκεται στην αιχμή των νέων τεχνολογιών που άπτονται και προάγουν το επάγγελμα και την επιστήμη του
Α.Τ.Μ.
Ραντεβού στην επόμενη δράση!

3ο Βραβείο: Μοσχόπουλος Γεώργιος (Θεσσαλονίκη)
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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.
• Διοργανώσει αρκετές ημερίδες και συνέδρια ώστε να αυξήσει τα
έσοδα από τους εκθέτες (πλέον προσεγγίζει πάνω από το 50% των
εσόδων).

Δραστηριότητα Περιφερειακών Τμημάτων & Συλλόγων

• 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 ότι ο ΠΣΔΑΤΜ πρέπει να παραμείνει ενεργός και να
σας εκπροσωπεί, παρακαλούμε για την άμεση καταβολή, έστω,
της ετήσιας συνδρομής.

Δωρεά του τοπικού συλλόγου
για το νέο νοσοκομείο Κομοτηνής

«ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΥΑΚ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΡΟΔΟΠΗΣ»

Τοπικός Σύλλογος Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Κομοτηνής προχωρά σε δωρεά προς τον Δήμο Κομοτηνής και τη ΔΕΥΑ
Κομοτηνής, των μελετών που απαιτούνται για την κατασκευή των
αναγκαίων υποδομών, ενόψει της ανέγερσης του νέου νοσοκομείου Κομοτηνής. Την ανέγερση του νέου νοσοκομείου Κομοτηνής, καθώς και τον
εξοπλισμό του αναλαμβάνει το Ίδρυμα Σταύρου Νιάρχου.

Η δωρεά των τοπογράφων Ροδόπης για το νέο Νοσοκομείο

Ο

H δωρεά καλύπτεται νομοθετικά από το άρθρο 2α του ν. 3.316/2005, ενώ
το κόστος των μελετών έχει προσδιοριστεί σε 162.000 ευρώ.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με την ιστοσελίδα xronos.gr:
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«Θα εκπονήσουν εντός τριμήνου μελέτες για υποδομές, απαραίτητες
για να προχωρήσει το μεγάλο έργο»

Καλή πρακτική χαρακτηρίζεται από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος η συνεργασία ΔΕΥΑΚ και Συλλόγου Διπλωματούχων Τοπογράφων Μηχανικών
Ροδόπης, για την εκπόνηση δωρεάν των απαραίτητων, για το νέο Νοσοκομείο, μελετών. Οι επίσημες υπογραφές αυτής της συνεργασίας μπήκαν
το πρωί της Δευτέρας 1ης Οκτωβρίου στα γραφεία της ΔΕΥΑ Κομοτηνής.
Εκεί μεταξύ του προέδρου της δημοτικής επιχείρησης Δημήτρη Καρασταύρου, του προέδρου Παναγιώτη Μουζακίδη, του γραμματέα Ηλία Θεμελίδη και του μέλους Γιώργου Κουρτίδη του Συλλόγου Διπλωματούχων
Τοπογράφων Μηχανικών Ροδόπης, υπεγράφησαν οι συμβάσεις της δωρεάς του Συλλόγου προς τη ΔΕΥΑΚ, της εκπόνησης των μελετών για το νέο
Νοσοκομείο Κομοτηνής. Πρόκειται για μελέτες για υποδομές, απαραίτητες
για να προχωρήσει το μεγάλο έργο.
Σύμφωνα με την προεκτίμηση, το κόστος των εν λόγω μελετών που
αφορούν την κατασκευή των αναγκαίων έργων, ανέρχεται σε περίπου
162.000 ευρώ (προ ΦΠΑ).
Ειδικότερα, πρόκειται για τις μελέτες έργων: Οδοποιίας: 26.000 €. Ύδρευσης-αποχέτευσης (δεν συμπεριλαμβάνεται η μελέτη των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων): 16.000 €. Συγκοινωνιακών έργων (σύνδεσης
του νοσοκομείου με το οδικό δίκτυο): 40.500 €. Αποχέτευσης ομβρίων:
22.500 €. Αποχέτευσης ακαθάρτων (δεν συμπεριλαμβάνεται η μελέτη των
ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων): 41.000 €. Ύδρευσης: 16.000 €.
Το χρονοδιάγραμμα εκπόνησης των μελετών είναι τρεις μήνες και υπάρχει
δέσμευση του προέδρου της ΔΕΥΑΚ προς το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος
και τη διοίκηση του Σισμανόγλειου Νοσοκομείου Κομοτηνής ότι «μέχρι το
τέλος του χρόνου θα είμαστε έτοιμοι».
Για πρώτη φορά ο Σύλλογος Διπλωματούχων Τοπογράφων Μηχανικών
Ροδόπης προχωράει σε δωρεά.»

Δραστηριότητα Συλλόγου
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Νέα από τον κλάδο

Οικιστικές πυκνώσεις:
Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση,
το σχέδιο νόμου «Περιβαλλοντική
διαχείριση των περιοχών με οικιστικές
πυκνώσεις, ιώδους περιγράμματος»
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σωκράτης Φάμελλος, θέτει από σήμερα 6/12/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:30 σε
δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, το σχέδιο νόμου «Περιβαλλοντική διαχείριση των περιοχών με οικιστικές πυκνώσεις, ιώδους περιγράμματος».
Στο πλαίσιο αυτό, καλείται να συμμετάσχει στη δημόσια διαβούλευση κάθε
κοινωνικός εταίρος και κάθε ενδιαφερόμενος, καταθέτοντας τις προτάσεις
του για την όποια βελτίωση των διατάξεων του ανωτέρω νομοθετήματος.
Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τις 8/1/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα
16:00.
Με εκτίμηση,
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Σωκράτης Φάμελλος

10ο Πανελλήνιο Συνέδριο HellasGIs

Η

Ελληνική Εταιρεία Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών
(HellasGIs), με τη συμπλήρωση 20 χρόνων από την ίδρυσή της και
σε συνδυασμό με τη GIS Day 2018, διοργάνωσε το 10ο Πανελλήνιο
Συνέδριο στην Αίθουσα Τελετών του Κτηρίου Διοίκησης του ΕΜΠ, στην
Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου στις 12, 13 και 14 Νοεμβρίου 2018.

Στο συνέδριο παρουσιάστηκαν εργασίες σχετικές με τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, οργανωμένες σε θεματικές ενότητες, όπως ενδεικτικά τα Γεωχωρικά Πρότυπα και Οντολογίες, τη Χωρική Ανάλυση και τον
Αστικό Χώρο, την Καταγραφή και Διάχυση Πληροφοριών και τον Χωρικό
Σχεδιασμό, τις Χωροθετήσεις, το Real Estate και τις Εκτιμήσεις Ακινήτων,
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τις Γεωχωρικές Πληροφορίες του Ελληνικού
Κτηματολογίου,
την
ΕΥΓΕΠ, το INSPIRE και
το Ελεύθερο Λογισμικό,
τους Φυσικούς Πόρους
κ.ά.
Στο πλαίσιο του Συνεδρίου διεξήχθη Στρογγυλό
Τραπέζι με θέμα: «GIS
- Από το παρελθόν στο
μέλλον» και με ομιλητές
τους μέχρι σήμερα Προέδρους της HellasGIs,
όπως και Workshop με
αντικείμενο: «Προηγμένες Εφαρμογές Τηλεπισκόπησης - FabSpace»
Τις εργασίες του συνεδρίου
χαιρέτησαν
εκτός του Προέδρου της
HellasGIs Θωμά Χατζηχρήστου, οι κ.κ. Μαρίνος Κάβουρας (Αναπληρωτής Πρύτανης ΕΜΠ
και Chair του AGILE),
Χαράλαμπος Ιωαννίδης
(Κοσμήτορας
Σχολής
Τοπογράφων
Μηχανικών ΕΜΠ), Μιχάλης Καλογιαννάκης (Πρόεδρος
Σωτήριος
ΠΣΔΑΤΜ),
Λιάρος (Πρόεδρος ΣΕΓΕΚ), Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου (Βουλευτής
Β’ Αθηνών, Υπεύθυνη
Τομέα Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών
και Ενημέρωσης, ΝΔ) και
Ιωάννης Μανιάτης (πρ.
Υπουργός ΥΠΕΚΑ, Αν.
Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιά, ΚΙΝΑΛ), ενώ
προσκεκλημένες ομιλίες
έδωσαν οι κ.κ. Χρυσή
Πότσιου
(Καθηγήτρια
ΕΜΠ, Πρόεδρος FIG) και
Φαίδων Κυριακίδης (Κοσμήτορας Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας,
Τμήματος
Καθηγητής
Πολιτικών
Μηχανικών
και Μηχανικών Γεωπληροφορικής, ΤΕΠΑΚ).
Τα πρακτικά του Συνεδρίου θα αναρτηθούν
στην ιστοσελίδα της
HellasGIs: http://www.
hellasgi.gr/ και στα αντίστοιχα media.
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Κβαντική «πυξίδα» για πλοήγηση άνευ ΕΑΑ: Χάρτες τεκτονικής
δορυφόρων
παραμόρφωσης σε πανευρωπαϊκή
Ναυτεμπορική, Παρασκευή, 9 Νοεμβρίου 2018
κλίμακα
Χάρτες τεκτονικής παραμόρφωσης σε πανευρωπαϊκή κλίμακα παρήγαγε για πρώτη φορά, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Η2020
EPOS, επιστημονική ομάδα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ),
με επικεφαλής τον Δρ. Αθανάσιο Γκανά, διευθυντή Ερευνών στο Γεωδυναμικό Ινστιτούτο.
Σύμφωνα με τους επιστήμονες, η χαρτογράφηση της τεκτονικής παραμόρφωσης στον πλανήτη Γη έχει τεράστιο ενδιαφέρον για την εκτίμηση
της σεισμικής επικινδυνότητας, αλλά και για την ερμηνεία-παρακολούθηση γεωδυναμικών μεταβολών στην επιφάνεια του πλανήτη.
Ερευνητές του Imperial College London και της M Squared στη Μ. Βρετανία ανέπτυξαν και κατασκεύασαν ένα κβαντικό επιταχυνσιόμετρο, αποσκοπώντας στην απόκτηση της δυνατότητας πλοήγησης άνευ χρήσης
δορυφόρων.
Η πλοήγηση σήμερα σε πολύ μεγάλο βαθμό βασίζεται σε συστήματα δορυφορικής πλοήγησης όπως το GPS, που λαμβάνει και στέλνει σήματα
από και προς δορυφόρους σε τροχιά γύρω από τον πλανήτη μας. Το κβαντικό επιταχυνσιόμετρο είναι ένα αυτόνομο σύστημα, το οποίο δεν βασίζεται σε εξωτερικά σήματα, κάτι που σημαίνει πως θα είναι σε θέση να
λειτουργεί ακόμα κι αν η επικοινωνία με δορυφόρους είναι για κάποιον
λόγο αδύνατη.
Η ανάπτυξη της συσκευής χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο του Future
Sensing and Situational Awareness Programme του Defence Science and
Technology Laboratory της Μ. Βρετανίας, του Engineering and Physical
Sciences Research Councl και του Innovate UK. Όπως υπογραμμίζεται σε
ανακοίνωση του βρετανικού πανεπιστημίου, πρόκειται για το πρώτο
εμπορικά βιώσιμο κβαντικό επιταχυνσιόμετρο του Ηνωμένου Βασιλείου,
το οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για πλοήγηση.

Η παραμόρφωση προκύπτει από τις αλλαγές που επιφέρουν στην ελαστική λιθόσφαιρα (στερεό φλοιό και ανώτερο μανδύα) οι τάσεις που αναπτύσσονται λόγω της τεκτονικής των πλακών. Για παράδειγμα, οι αλλαγές
στο σχήμα της πλάκας, οι περιστροφές των τεμαχών (blocks) ως προς την
κατακόρυφο και η συσσώρευση της ελαστικής ενέργειας είναι μετρήσιμα
μεγέθη της τεκτονικής παραμόρφωσης. Αυτές οι μετρήσεις έχουν αναβαθμιστεί εντυπωσιακά με τη χρήση δορυφορικών τεχνολογιών και ειδικότερα της διαστημικής γεωδαισίας GNSS (Global Navigation Satellite System).
Η ομάδα του ΕΑΑ έκανε χρήση τεκτονικών ταχυτήτων από 452 μόνιμους
σταθμούς GNSS, τις οποίες επεξεργάστηκε ομάδα ερευνητών του Πανεπιστημίου της Γκρενόμπλ (Γαλλία). Με χρήση πακέτων ανοικτού λογισμικού,
έγινε ο υπολογισμός των κυρίων αξόνων της ανηγμένης παραμόρφωσης,
της διατμητικής παραμόρφωσης και άλλων παραμέτρων.

Τα επιταχυνσιόμετρα μετρούν πόσο αλλάζει η ταχύτητα ενός αντικειμένου με το πέρασμα του χρόνου. Μέσω αυτής της δυνατότητας, κι έχοντας γνώση του σημείου έναρξης, είναι δυνατός ο υπολογισμός της νέας
θέσης ενός αντικειμένου.
Επιταχυνσιόμετρα υπάρχουν εδώ κι αρκετό καιρό. Συναντώνται σήμερα,
μεταξύ άλλων, σε κινητά τηλέφωνα, laptops και αλλού, ωστόσο πρόκειται για συσκευές που δεν μπορούν να διατηρήσουν την ακρίβειά τους για
μεγάλες χρονικές περιόδους χωρίς εξωτερικό σημείο αναφοράς. Το κβαντικό επιταχυνσιόμετρο βασίζεται στην ακρίβεια που προκύπτει από τη
μέτρηση των ιδιοτήτων εξαιρετικά ψυχρών ατόμων: Σε εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες, τα άτομα αυτά «συμπεριφέρονται» με «κβαντικό»
τρόπο, λειτουργώντας τόσο ως ύλη, όσο και ως κύματα. Όπως εξηγεί ο
Dr Τζόζεφ Κότερ, του Centre for Cold Matter στo Imperial, «όταν τα άτομα είναι εξαιρετικά ψυχρά, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε κβαντική μηχανική για να περιγράψουμε πώς κινούνται, κι αυτό μας επιτρέπει να φτιάξουμε αυτό που αποκαλούμε ατομικό ιντερφερόμετρο».
Καθώς τα άτομα πέφτουν, οι κυματικές τους ιδιότητες επηρεάζονται από
την επιτάχυνση του οχήματος. Μέσω της χρήσης ενός «οπτικού χάρακα», το αξελερόμετρο είναι σε θέση να υπολογίζει τις μικρές αυτές αλλαγές πολύ γρήγορα.
Για να μπορέσουν να επιτευχθούν οι απαιτούμενες χαμηλές θερμοκρασίες
στα άτομα και να αναλυθούν οι ιδιότητές τους, καθώς αντιδρούν στην
επιτάχυνση, απαιτούνται πολύ ισχυρά λέιζερ, τα οποία ελέγχονται με
εξαιρετικά υψηλό βαθμό ακριβείας. Το σύστημα λέιζερ που χρησιμοποιείται στο επιταχυνσιόμετρο αναπτύχθηκε από τη M Squared.
Σε γενικές γραμμές, το συγκεκριμένο κβαντικό επιταχυνσιόμετρο προορίζεται για χρήση σε πλοήγηση μεγάλων οχημάτων (πλοία, τρένα κ.ά.).
Ωστόσο, θα μπορούσε και να χρησιμοποιηθεί σε διάφορους τομείς επιστημονικής έρευνας, όπως πχ στην αναζήτηση της σκοτεινής ενέργειας
και την έρευνα πάνω στα βαρυτικά κύματα.
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Σχήμα: Κύριοι άξονες της ανηγμένης παραμόρφωσης για τη νοτιοανατολική
Ευρώπη. Με κόκκινο χρώμα υποδηλώνεται εφελκυσμός και με γαλάζιο χρώμα
η συμπίεση. Copyright EPOS-IP

Η βασική μονάδα της παραμόρφωσης είναι το nanostrain/year, π.χ. 1 ns/
yr, που εκφράζει την ετήσια αλλαγή σε μήκος 1 mm μεταξύ δύο σημείων
που απέχουν 1.000 km. Σε μεγάλες περιοχές της Ευρασιατικής πλάκας
όπου η σεισμικότητα είναι αραιή έως ανύπαρκτη (π.χ. Βόρεια Γαλλία, Πολωνία κ.λπ.) ο ρυθμός της παραμόρφωσης είναι μικρός (10-20 ns/yr) έως
αμελητέος (1-2 ns/yr). Αντίθετα, σε περιοχές μεγάλης σεισμικότητας όπως
η κεντρική Ελλάδα και η κεντρική Ιταλία η παραμόρφωση μετρήθηκε μεταξύ 50-150 ns/yr. Αυτά τα αποτελέσματα είναι συγκρίσιμα με αντίστοιχα
αποτελέσματα για Ελλάδα και Ιταλία, άλλων ομάδων, που έχουν δημοσιευτεί σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά με κριτές.
Η σχετική έρευνα θα συνεχιστεί σε συνεργασία με τον Σουηδικό φορέα
Lantmäteriet (LM), με σκοπό να παράγονται αυτοί οι χάρτες σε ετήσια
βάση και να συμπεριλαμβάνουν ολοένα και αυξανόμενο αριθμό σταθμών
GNSS της Ευρωπαϊκής ηπείρου.
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Νομοθετικές εξελίξεις

Νέα νομοθετήματα και διατάξεις
που άπτονται του ενδιαφέροντος του ΑΤΜ
Ø Με εγκύκλιο, που εξέδωσε η Γενική Διεύθυνση Εισφορών και Ελέγχων
του Υπουργείου Εργασίας, δίνει διευκρινήσεις για την «Αναδρομική διαγραφή από το πρώην ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ», βάσει και με τα προβλεπόμενα στο με αρ.πρωτ. Δ.15/Δ’ /οικ.42802/1120/25-9-2018 έγγραφο του
Υπουργείου Εργασίας για το ίδιο θέμα. Σημειώνεται ότι έχει εκδοθεί και η
Απόφαση του ΕΦΚΑ με αριθμ. πρωτ.Δ.ΑΣΦ./960/1221557/17-10-2018
ΑΔΑ 6ΝΔΛ465ΧΠΙ-ΖΦΩ με θέμα: «Αναδρομική διαγραφή από το πρώην ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ». Η εγκύκλιος αναφέρει ότι με τις διατάξεις του άρθρου 20 του N.4488/2017 (Α΄137), για την υποχρεωτική ασφάλιση στο
π.ΤΣΜΕΔΕ & τ.ΤΑΝ, λαμβάνεται από 1/1/2017 ως ημερομηνία έναρξης
και διακοπής ασφάλισης, η αντίστοιχη ημερομηνία έναρξης και διακοπής εργασιών στη ΔΥΟ (βλ.εγκ.αρ.16/2018). Δεδομένου ότι η έναρξη
και διαγραφή από το Τ.Ε.Ε. συνεπάγονται αντίστοιχα την απόκτηση ή
απώλεια της άδειας άσκησης επαγγέλματος, εφεξής, σε περίπτωση που
εκκρεμούν αιτήματα διακοπής από την ασφάλιση για χρόνο ασφάλισης
πριν την 31/12/2016, οι αρμόδιες Υπηρεσίες ΕΦΚΑ, θα πρέπει να λαμβάνουν ως ημερομηνία διαγραφής της υποχρεωτικής ασφάλισης από
το τ.ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ, την ημερομηνία διαγραφής από το Τ.Ε.Ε. Τυχόν
καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές των ασφαλισμένων για χρονικό
διάστημα μετά την ημερομηνία διαγραφής βάσει της ως άνω διαδικασίας, θα επιστρέφονται κατόπιν αιτήσεώς τους ως αχρεωστήτως καταβληθείσες εισφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 104 του
N.4387/16.
Ø Εκδόθηκε η Εγκύκλιος με αριθμ. Πρωτ. 65698/1-10-2018, ΑΔΑ
6ΙΘ34691Ω2-ΥΛ3 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
με θέμα: «Καταβολή βοηθήματος ανεργίας αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολούμενων κατ΄ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου
44 του N.3986/2011 (Α΄152) όπως ισχύει, στους ασφαλισμένους του
ΕΦΚΑ - τέως ΕΤΑΑ».
Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ.10043/43602/Δ18.2592/2018 απόφαση της
Υπουργού και των Υφυπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ με αριθμό
3496/Β΄/21.08.2018 αντικαθιστώντας την καταργηθείσα ΥΑ
Φ.10043/3018/Δ18.153/2018 (ΦΕΚ 3496/Β΄/25.07.2018), καθορίστηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις για την καταβολή βοηθήματος ανεργίας από τον ΟΑΕΔ σε αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολούμενους ασφαλισμένους του ΕΦΚΑ - τέως ΕΤΑΑ (τ. ΤΣΜΕΔΕ, τ. ΤΣΑΥ, τ. Τομέας Ασφάλισης Νομικών).
Με την Εγκύκλιο παρέχονται διευκρινίσεις και εφαρμοστικές οδηγίες επί
της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.
Ø Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β΄ 4504/12-10-2018 η απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών - Οικονομίας και Ανάπτυξης - Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης - Οικονομικών με Αριθμ. οικ. 52618/1218 και θέμα: «Ειδικό
πρόγραμμα απασχόλησης για 5.500 άνεργους πτυχιούχους ανώτατων εκπαιδευτικών και τεχνολογικών ιδρυμάτων, ηλικίας 22-29 ετών,
σε Υπουργεία και εποπτευόμενους δημόσιους φορείς, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 51 του N.1892/1990 (Α’ 101) και οι οποίοι δεν ασκούν
οικονομική δραστηριότητα».
Ø Δημοσιεύθηκε ο Νόμος 4575 ΦΕΚ Α’ 192/14 Νοεμβρίου 2018 με τίτλο: «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/50/ΕΕ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου
2014, σχετικά με τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την προαγωγή της
κινητικότητας των εργαζομένων μεταξύ των κρατών-μελών,
με τη βελτίωση της απόκτησης και της διατήρησης δικαιωμάτων συμπληρωματικής συνταξιοδότησης» (L 128/1 της 30.4.2014) και άλλες
διατάξεις».
Ø Δημοσιεύθηκε το Προεδρικό Διάταγμα με αριθμό 99 στο ΦΕΚ Α΄ 187/5
Νοεμβρίου 2018 «Ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού με
καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα».
Αφορά τις ειδικότητες: α) πολιτικών μηχανικών, β) αρχιτεκτόνων μη-
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χανικών, γ) μηχανολόγων μηχανικών, δ) ηλεκτρολόγων μηχανικών, ε)
αγρονόμων-τοπογράφων μηχανικών, στ) χημικών μηχανικών, ζ) μηχανικών μεταλλείων - μεταλλουργών, η) ναυπηγών μηχανικών, θ) ηλεκτρονικών μηχανικών, ι) μηχανικών χωροταξίας, πολεοδομίας και ανάπτυξης, ια) μηχανικών περιβάλλοντος, ιβ) μηχανικών ορυκτών πόρων,
ιγ) μηχανικών παραγωγής και διοίκησης.
Η έκδοση του ΠΔ προβλέπεται από το άρθρο 29 παρ.4 «Ρύθμιση επαγγέλματος μηχανικού» του Ν.4439 ΦΕΚ Α΄ 222/30-11-2016.
Ø Στο ΦΕΚ Β’ 3987/14.09.2018 δημοσιεύτηκαν οι πέντε αποφάσεις του
Υπουργού Παιδείας που προβλέπουν για τα προπτυχιακά 29 τμήματα
του ΕΜΠ, ΔΠΘ, ΑΠΘ, Παν. Πατρών, Πολυτεχνείου Κρήτης, Παν, Ιωαννίνων και Δυτ. Μακεδονίας την απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου
τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master).
Ειδικότερα για το ΕΜΠ η υπουργική απόφαση έχει Αριθμ. 134312/Ζ1
και τίτλο: «Διαπιστωτική απόφαση για την υπαγωγή τμημάτων του
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου
46 του Ν.4485/2017 (Α΄114)».
Το άρθρο 46.1 αναφέρει: «Η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών, που οργανώνεται σε Τμήματα Α.Ε.Ι. και διαρκεί κατ’
ελάχιστον δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα (υποχρεωτικά εξάμηνα για
τη λήψη πτυχίου ή διπλώματος σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών),
οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) στην ειδικότητα του Τμήματος
επιπέδου 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων, αν στο
πρόγραμμα σπουδών:
α) περιλαμβάνονται μαθήματα ώστε να διασφαλίζεται: αα) η θεμελίωση στις βασικές επιστήμες και τέχνες, ββ) η ανάπτυξη των μαθημάτων
κορμού της ειδικότητας σε όλο το εύρος του σχετικού γνωστικού αντικειμένου, γγ) η εμβάθυνση και η εμπέδωση σε υψηλό επίπεδο των
γνώσεων στο εύρος του γνωστικού αντικειμένου της ειδικότητας,
β) προβλέπεται η εκπόνηση πτυχιακής ή διπλωματικής εργασίας διάρκειας ενός (1) ακαδημαϊκού εξαμήνου κατ’ ελάχιστον.»
Μετά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης, ο ενιαίος και αδιάσπαστος
τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) λογίζεται
ότι έχει ληφθεί από την ημερομηνία απονομής του πτυχίου ή διπλώματος και καταλαμβάνει και τους αποφοιτήσαντες πριν από την έναρξη
ισχύος του παρόντος νόμου.
Ø Με βάση τα παραπάνω εξεδόθη η με αριθμό 174/2018 ατομική Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία έχει
γίνει αποδεκτή από την Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης, και βάσει της οποίας ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν δημοσίους
υπαλλήλους που είναι υποψήφιοι για θέσεις προϊσταμένων διευθύνσεων ή γενικών διευθύνσεων, και είναι κάτοχοι τίτλων
ΑΕΙ διάρκειας τουλάχιστον 10 εξαμήνων και αναγνωρίζονται ως
ενιαίοι αδιάσπαστοι τίτλοι μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated
masters). Η Απόφαση αυτή έχει δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του
Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης: www.minadmin.gov.gr/Διοικητική Ανασυγκρότηση / Ανθρώπινο Δυναμικό / Κώδικας Δημοσίων
Υπαλλήλων.
Ø Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (391/Δ/03.10.2018) το Προεδρικό Διάταγμα
χαρακτηρισμού του Κυπαρισσιακού Κόλπου ως Περιοχής Προστασίας της Φύσης. Το ΠΔ αυτό αναφέρεται στο νομικό καθεστώς
προστασίας της περιοχής με τον καθορισμό χρήσεων γης ανάλογα με
τις χρήσεις που προβλέπονται: π.χ. απαγόρευση δόμησης στις περιοχές
προστασίας της φύσης (αμμοθίνες και αιγιαλό), καθώς και σε απόσταση τουλάχιστον 50 μέτρων από τις αμμοθίνες, τον καθορισμό όρων και
περιορισμών στην απλή χρήση του αιγιαλού και της παραλίας από τη
λειτουργία επιχειρήσεων θαλάσσιας αναψυχής, τον εκσυγχρονισμό των
τουριστικών εγκαταστάσεων στην περιοχή του Καϊάφα, την αύξηση
της αρτιότητας για δόμηση (20 στρέμματα από 10), με ταυτόχρονη διατήρηση του δικαιώματος δόμησης στα 10 στρέμματα, ως μεταβατική
διάταξη, για τις ιδιοκτησίες που έχουν διαμορφωθεί μέχρι την ημερομηνία έκδοσης του ΠΔ.
Ø Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και ενέργειας με
αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/60327/3187/01-10-201 και ΘΕΜΑ: «Παράταση αναστολής έκδοσης εγκρίσεων δόμησης, αδειών δόμησης
και εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών σε τμήμα της περιοχής

Ø Δημοσιεύτηκε στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ
3136, Τεύχος Β 31 Ιουλίου 2018)), με τίτλο: Διαδικασίες ηλεκτρονικής υποβολής, ελέγχου 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.
Είναι το γνωστό ως «e – άδειες» σύστημα το οποίο ξεκίνησε ήδη τη
λειτουργία του. Με τον νέο αυτό νόμο ρυθμίζονται οι νέες διαδικασίες
έκδοσης οικοδομικών αδειών μέσω ηλεκτρονικής υποβολής και ελέγχου
των απαραίτητων στοιχείων και εγγράφων, οι διαδικασίες έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας καθώς και γνωστοποίησης εκτέλεσης πρόσθετων εργασιών, η διαδικασία αναθεώρησης και ενημέρωσης οικοδομικών αδειών καθώς και άλλα θέματα που άπτονται της έκδοσης Ο.Α. και
κυρίως σε σχέση με την αντιμετώπιση των αυθαιρέτων κατασκευών
και χρήσεων. Ρυθμίζονται επίσης τα θέματα προσβάσεων, όρων και δικαιωμάτων χρήσης του συστήματος και οι διαδικασίες ενημέρωσης.
Ø Υπεγράφησαν μεταξύ Υπουργείου Περιβάλλοντος και των αντίστοιχων
Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων, τα Περιφερειακά Χωροταξικά
Πλαίσια των Περιφερειών Θεσσαλίας, Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης και Ηπείρου. Με τα Πλαίσια αυτά δίδονται οι γενικές κατευθύνσεις χωροταξικού σχεδιασμού και χωρικής οργάνωσης των περιοχών

αυτών.
Ø Δημοσιεύτηκε στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και τέθηκε
σε ισχύ η απόφαση Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/69701/4461, ΦΕΚ Β΄
4520/16.10.2018 του υπουργού ΠΕΝ με θέμα «Διαδικασία έγκρισης
και απαιτούμενα δικαιολογητικά για εργασίες για τις οποίες
απαιτείται Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας (ΕΕΔΜΚ) καθώς και συμπλήρωση της εργασίας α. και τροποποίηση της εργασίας κη. της παρ. 2 του άρθρου 29 του
Ν.4495/2017». Με την Απόφαση αυτή διευκρινίζονται οι περιπτώσεις
όπου επιτρέπεται η έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας δίχως την έκδοση οικοδομικής άδειας και τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά.

Νομοθετικές εξελίξεις

του ορεινού όγκου του Υμηττού (Ν. Αττικής) και τροποποίηση της
υπ’ αριθμ. 40399/29-9-2017 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΑΑΠ 229)».
Με την απόφαση παρατείνεται για ένα (1) ακόμα έτος η αναστολή έκδοσης εγκρίσεων δόμησης, αδειών δόμησης και η εκτέλεση οικοδομικών
εργασιών που έχει επιβληθεί, σε τμήμα της περιοχής του ορεινού όγκου
του Υμηττού και ειδικότερα στα τμήματα που εμπίπτουν στα διοικητικά
όρια των Δήμων Κρωπίας, Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, Παπάγου-Χολαργού, Ηλιουπόλεως, Ελληνικού-Αργυρούπολης, Παιανίας και Γλυφάδας (Ν. Αττικής), και τα όριά τους προσδιορίζονται από τις συντεταγμένες του Παραρτήματος «Πίνακας Συντεταγμένων» που συνοδεύουν
την αρχική απόφαση.

Ø Παρατείνεται η προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδυτικών
σχεδίων που έχουν υπαχθεί σε προηγούμενους αναπτυξιακούς νόμους, ως εξής: Α. Για τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στο
Ν.3299/04 και εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 1.α του άρθρου 76 του Ν.4399/16 ή τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου
5 του Ν.3299/04, έως τις 30/6/2019.
Β. Για όλα τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στον Ν.3908/11
έως τις 31-12-2019, με δυνατότητα χρήσης των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του ΠΔ 33/2011, δηλαδή επί πλέον παράτασης 2 ετών εφ’ όσον έως τις 31-12-2019 έχει υλοποιηθεί το 50% του
επενδυτικού σχεδίου που εγκρίθηκε.
Ø Κυκλοφόρησε σε ΦΕΚ το νέο σύστημα «e-Πολεοδομία». Με υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 5045 / Τεύχος Β΄ /13-11-2018) καθορίζονται οι
αναγκαίες λεπτομέρειες για τη λειτουργία, τήρηση, επικαιροποίηση και
περαιτέρω ανάπτυξη της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, η οποία αφορά τα
πολεοδομικά δεδομένα της χώρας και περιλαμβάνει τα δημόσια γεωχωρικά δεδομένα που παράγονται από τις διαδικασίες του ρυθμιστικού
χωρικού σχεδιασμού και της εφαρμογής του και έχουν θεσμική και κανονιστική ισχύ γενικά, ειδικά ή τοπικά στην Επικράτεια.
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Ειδικότερα με τον νέο νόμο καθορίζεται μια πάγια και ενιαία διαδικασία
τήρησης και ενημέρωσης του πληροφοριακού συστήματος, ορίζονται
οι φορείς που συμμετέχουν στην ως άνω διαδικασία, το υποχρεωτικό
της συμμετοχής τους και ο τρόπος συνεργασίας τους, ορίζεται το υποχρεωτικό της χρήσης και αξιοποίησης των πληροφοριακών εργαλείων
που προκύπτουν από τη λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος
και ρυθμίζεται κάθε άλλο ζήτημα που αφορά την πλήρη αξιοποίηση και
τη λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος και των εφαρμογών
του ώστε να διασφαλίζεται ιχνηλασιμότητα και διαφάνεια.
Ø Δημοσιεύθηκε ο Νόμος 4568 ΦΕΚ Α΄ 178/11-10-2018 με τίτλο: «Θέματα υδατοδρομίων, αστικών οδικών μεταφορών και λοιπές
διατάξεις».
Ø Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β΄ 4203/25.09.2018 η Υπουργική Απόφαση του
Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με Αριθμ. ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ
466 και θέμα: «Καθορισμός καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των
βασικών μελετητών ως Τεχνικών Συμβούλων – Μελετητών κατά
την εκτέλεση του έργου, το περιεχόμενο της σύμβασης που υπογράφεται με την Προϊσταμένη Αρχή του έργου, τον τρόπο πληρωμής των
υπηρεσιών και κάθε άλλο συναφές με τα ανωτέρω θέμα».
Η εκδοθείσα Υ.Α. έχει στόχο την υλοποίηση των διατάξεων του Ν.
4412/16 περί συμμετοχής των βασικών μελετητών στην εκτέλεση του
έργου, άρθρα 188.6 και 123.3., Άρθρο 188 παρ. 6 «Μετά την έναρξη
κατασκευής του έργου, οι βασικοί μελετητές μετέχουν υποχρεωτικά ως
Τεχνικοί Σύμβουλοι - Μελετητές στην εκτέλεση αυτού. Με απόφαση
του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται όλα
τα θέματα που ρυθμίζουν τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες των βασικών μελετητών κατά την εκτέλεση του έργου, το περιεχόμενο της
σύμβασης που υπογράφεται με την Προϊσταμένη Αρχή του έργου, τον
τρόπο πληρωμής των υπηρεσιών τους και κάθε άλλο συναφές με τα
ανωτέρω θέμα.» καθώς και άρθρο 123 παρ.3 «Ειδικά για τις κάτω των
ορίων συμβάσεις του παρόντος με απόφαση του Υπουργού, Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων μπορεί να εξειδικεύονται, για ειδικές κατηγορίες έργων, καθώς και για ειδικές κατηγορίες μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών και ορίων προϋπολογισμού
αυτών, οι διαδικασίες αναφορικά με τη διενέργεια των διαγωνισμών ή
των αναθέσεων.»
Η Υπουργική Απόφαση στα άρθρα της περιλαμβάνει τα εξής θέματα:
Αντικείμενο - Πεδίο εφαρμογής, Ορισμοί, Εξειδίκευση θεμάτων σύμβασης βασικού μελετητή, Διαδικασία σύναψης σύμβασης βασικού μελετητή, Περιεχόμενα συμφωνητικού σύμβασης, Διοίκηση σύμβασης, Καθήκοντα και αρμοδιότητες του βασικού μελετητή, Διάρκεια σύμβασης του
Βασικού Μελετητή, Συμβατική αμοιβή παροχής υπηρεσιών, κ.ά.
Αναμένεται με ενδιαφέρον από τους μελετητές η έναρξη εφαρμογής
των νέων διατάξεων, καθώς και ο τρόπος εφαρμογής αυτών.
Ø Ο Γενικός Διευθυντής Περιβαλλοντικής Πολιτικής του ΥΠΕΝ με την
απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/68535/2397/10-10-2018 και με ΑΔΑ ΩΒΝΕ4653Π8-82Π, κοινοποιεί διευκρινήσεις σχετικά με τη λειτουργία
του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου (ΗΠΜ).
Ø Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β΄ 4776/25-10-2018 η απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με Αριθμ. Πρωτ.: οικ: 11756 /Δ5 και
θέμα: «Συμπληρωματικό τιμολόγιο, με Νέα Άρθρα Νέων Τιμών
για τον υπολογισμό της δαπάνης των εργασιών επισκευής για
την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια που έχουν πληγεί από
φυσική καταστροφή πυρκαγιάς και της αντίστοιχης Στεγαστικής Συνδρομής, της με αριθ. οικ:6772/Β9β/19.12.2011 (Β΄3201)
απόφασης του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με
θέμα: «Τιμολόγιο υπολογισμού δαπάνης των εργασιών επισκευής για
την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές (σεισμό, πυρκαγιά, πλημμύρα, κατολίσθηση) και της
αντίστοιχης Στεγαστικής Συνδρομής και τροποποίηση αυτής ως προς τις
προβλεπόμενες τιμές εφαρμογής».
Ø Δημοσιεύθηκε η απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
με Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/77103/707 στο ΦΕΚ Β’ 4968/7-11-2018 με
θέμα: «Κατάρτιση Μητρώου Ελεγκτών Δόμησης». Στο άρθρο 1
της απόφασης «Κατάρτιση νέου ηλεκτρονικού μητρώου ελεγκτών δόμησης αναφέρει: 1. Καταρτίζεται νέο ηλεκτρονικό μητρώο ελεγκτών
δόμησης της αριθμ. 54336/486 απόφασης «Ηλεκτρονικό Μητρώο Ελε-
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γκτών Δόμησης» (3584 Β’/2018) του Υπουργού Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, για τη διενέργεια των περιγραφόμενων στην ως άνω υπ.
απόφαση ελέγχων, σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα του Παραρτήματος που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης. Και
2. Το μητρώο συμπληρώνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανά τρεις μήνες με τις νέες αιτήσεις που έχουν υποβληθεί κατά τα οριζόμενα στην υπουργική απόφαση 54336/486/2018
(ΦΕΚ 3584 Β΄).
Ø Σημαντική είναι η απόφαση του ΣτΕ 848/2018 με τίτλο «παράνομη
αναγνώριση αγροτικής οδού σε εκτός σχεδίου περιοχή», η οποία
βρίσκεται στη φάση της καθαρογραφής. Με πρόεδρο τον κ. Αθ. Ράντο
και εισηγητή τον κ. Χρ. Παπανικολάου, επί της ουσίας ακυρώνει όλες τις
υπάρχουσες και επιτάσσει να μην γίνουν νέες πράξεις χαρακτηρισμού
δημοτικών, αγροτικών και κοινοτικών οδών με αποφάσεις της Αυτοδιοίκησης (παλαιών Νομαρχιακών και Κοινοτικών Συμβουλίων και Δήμων
και Περιφερειών). Δηλαδή τη συντριπτική πλειοψηφία αυτών των αποφάσεων.
Η απόφαση του ΣτΕ αναγνωρίζει και επιτρέπει μόνον τις σχετικές αποφάσεις αναγνώρισης οδών σε εκτός σχεδίου περιοχές, που έχουν γίνει
από το κεντρικό κράτος. Δηλαδή στο πλαίσιο ολοκληρωμένων Πολεοδομικών σχεδίων, με απόφαση υπουργού, οι οποίες συγκριτικά με το
σύνολο των περιπτώσεων σε όλη την επικράτεια είναι ελάχιστες.
Η απόφαση του ΣτΕ είναι «καταπέλτης» καθώς σημειώνει ότι «το οδικό
δίκτυο ενός οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης δεν αποτελεί τοπική του
υπόθεση, εφόσον συνάπτεται τόσο με το υπόλοιπο δίκτυο της χώρας,
όσο και με την προστασία των γεωσυστημάτων του φυσικού χώρου, τα
οποία αποτελούν στοιχείο της εθνικής φυσικής κληρονομιάς. Αποκλείονται οι αποσπασματικές και απρογραμμάτιστες πράξεις διαχείρισης του
οδικού δικτύου, όπως η διάνοιξη, διαπλάτυνση και κατάργηση οδών
βάσει εντετοπισμένων εκτιμήσεων, με γνώμονα την εξυπηρέτηση τοπικής ανάγκης χωρίς υπολογισμό των ευρύτερων επιπτώσεων που αυτές
ενδέχεται να έχουν».
Η ίδια απόφαση του ΣτΕ «ακυρώνει απόφαση του «Νομάρχη Αργολίδας,
ως όργανο οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης β΄ βαθμού (της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης), που αποφάσισε την αναγνώριση αγροτικής οδού
ως προϋφισταμένης του έτους 1923, δηλαδή, με σκοπό να προσδώσει
στην οδό αυτή τον χαρακτήρα κοινόχρηστου δρόμου, ο οποίος θα καταστήσει δομήσιμα τα οικόπεδα που έχουν πρόσωπο στον κοινόχρηστο
αυτό χώρο. Με τα δεδομένα, όμως αυτά, – τονίζεται στην απόφαση του
ΣτΕ – ο Νομάρχης αναρμοδίως προέβη στην αναγνώριση της επίδικης
οδού ως προϋφισταμένης του έτους 1923, διότι η σχετική αρμοδιότητα
πρέπει να ασκείται με πράξη του αρμόδιου για τον πολεοδομικό και
χωροταξικό σχεδιασμό κρατικού οργάνου».
Ø H Απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας 2298/2018 ακύρωσε ως
παράνομη την οικοδομική άδεια και σταμάτησε τις εργασίες σε
ανεγειρόμενη οικοδομή, λόγω «τυφλού» όμορου οικοπέδου,
καθώς με ευθύνη της Πολεοδομίας δεν προηγήθηκε έρευνα για τη δυνατότητα τακτοποίησης, κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται πρόσοψη
των ιδιοκτησιών σε εγκεκριμένη οδό. Το πλήρες κείμενο της απόφασης
θα δημοσιευθεί μετά την καθαρογραφή του.
Στην απόφαση σημειώνεται: «Κατά τη διενέργεια της τακτοποίησης
παρέχεται στη Διοίκηση ευρεία διακριτική ευχέρεια ως προς τον τρόπο πραγματοποίησής της. Δεν είναι επιτρεπτή η έκδοση οικοδομικής
άδειας εάν δεν προηγηθεί έρευνα για τη δυνατότητα τακτοποίησης του
οικοπέδου, για το οποίο ζητείται η άδεια, καθώς και των ομόρων και
εν γένει γειτονικών οικοπέδων, ή, στην αρνητική περίπτωση, η έκδοση
πρωτοκόλλου, με το οποίο διαπιστώνεται η αδυναμία τακτοποίησης. Η
κατά τα άρθρα 300 έως 304 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας ενεργούμενη τακτοποίηση οικοπέδων είναι, καταρχήν, υποχρεωτική όταν σε ένα οικοδομικό τετράγωνο του εγκεκριμένου σχεδίου
πόλεως υφίσταται οικόπεδο τυφλό, που δεν έχει, δηλαδή, πρόσωπο
σε κοινόχρηστο χώρο του σχεδίου, ζητείται δε άδεια για την ανέγερση
οικοδομής σε παρακείμενο οικόπεδο».
Επιμέλεια: Χρήστος Λάλας, ΑΤΜ
Ευάγγελος Στεφανής, ΑΤΜ

του Γιάννη Ξυλά (*)

Ο

αγαπητός STEVEN LEE(1),
καθηγητής μου στο Reading
University, συνήθιζε να μας λέει
εμφατικά:
‘Valuation is much more than
a process. It is an Art. The
Art of Assumptions’ (Η εκτίμηση είναι κάτι πολύ περισσότερο
από μια διαδικασία. Είναι Τέχνη.
Η Τέχνη των Παραδοχών). Πράγματι. Η εκτίμηση απαιτεί μια ολιστική προσέγγιση σε μια σειρά
παραδοχών που μπορεί να αφορούν από το ίδιο το ακίνητο μέχρι τις οικονομικές συνθήκες που βρίσκεται
η χώρα. Ως εκτιμητές καλούμεθα καθημερινά να ερμηνεύσουμε (άρα να
Παραδεχθούμε) συνθήκες που πιθανά να εμπλέκουν ζητήματα νομικά, πολεοδομικά, χωρικά, κοινωνικά, οικονομικά ή ακόμη και πολιτικά. Πρόσφατο παράδειγμα η συμπεριφορά της αγοράς του Λονδίνου λόγω BREXIT(2).

Η Τέχνη της εκτίμησης απαιτεί επιπρόσθετα να ερμηνεύσουμε και να προσαρμόσουμε συγκριτικά στοιχεία, πολλές φορές μη ευθέως ανάλογα με το

Στην Ελληνική πραγματικότητα, θα συμπλήρωνα, ότι η εκτιμητική αποκτά
ακόμη μια επιπρόσθετη δυσκολία. Εκείνη της συλλογής αδιαμφισβήτητων δικαιοπραξιών. Το ιδιώνυμο της φυλής μας, ο πολυκερματισμός της
ιδιοκτησίας, ο συναισθηματικός μανδύας που περιβάλλει τα ακίνητα, η
επαχθής φορολογία, ο θεσμός του ‘αέρα’, το ξεπερασμένο σύστημα των
Αντικειμενικών Αξιών και η αδιαφάνεια σχεδόν όλων των επαγγελμάτων
που σχετίζονται με την ‘οικοδομή’, είναι μερικοί μόνο λόγοι που εξηγούν
τη δυσκολία προσαρμογής της αγοράς σε συνθήκες δημοσιοποίησης των
πράξεων.
Τέλος, η απουσία Εθνικών ελεγκτικών μηχανισμών και εποπτικών αρχών
που θα μπορούν να διαβεβαιώνουν για την επάρκεια εκτιμητή και αποτελέσματος, αποτελεί τροχοπέδη που αντιμετωπίζεται μονάχα με την προσωπική τήρηση Ηθικών Κανόνων (Ethic(4)) από τη μία, και τη συνεχιζόμενη
εκπαίδευση των εκτιμητών, από την άλλη.
(*) Γιάννης Ξυλάς ΑΤΜ-ΑΠΘ, Dipl., MSc., FRICS
CEO GEOAXIS (www.geoaxis.gr)
(1) https://www.cass.city.ac.uk/faculties-and-research/experts/stephen-lee2
(2) https://www.theguardian.com/money/2018/oct/02/london-house-pricesstamp-duty-brexit
(3) RICS Valuation – Global Standards 2017, VPGA 10, Valuation Uncertainty
(4) RICS Valuation – Global Standards 2017, PS 2, Ethics
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Απόψεις

Περί εκτιμήσεων
και άλλων δαιμονίων

εκτιμώμενο ακίνητο. Είναι παραδεκτό λοιπόν, αν όχι αναμενόμενο, η διαφορετική ερμηνεία των συνθηκών να οδηγεί πολλές φορές σε διαφορετικά
αποτελέσματα μεταξύ εκτιμητών με σαφή επαγγελματική επάρκεια, που
έχουν ακολουθήσει ακριβώς τα ίδια εκτιμητικά πρότυπα (RICS/IVS/EVS)
και βάση εκτίμησης. Η απόκλιση στην εκτίμηση του ίδιου ακινήτου μεταξύ διαφορετικών εκτιμητών αποτελεί συνηθέστερα μια πραγματικότητα
σε ρηχές αγορές ή σε συνθήκες αβεβαιότητας (Valuation Uncertainty(3)),
παρά σε ώριμες αγορές που βρίθουν αναλύσεων, δεικτών και διαφάνειας.
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Η βελτίωση της ακρίβειας ενός δορυφορικού Ψηφιακού Μοντέλου Εδάφους
(ΨΜΕ) με τη χρήση επίγειων δεδομένων
Δ. Αμπατζίδης ΑΤΜ/ΑΠΘ (dimitrios_ampatzidis@yahoo.gr), Α. Μουρατίδης ΑΤΜ+Γεωλ./ΑΠΘ Λέκτορας Γεωλογικού Τμήματος ΑΠΘ,
C. Gruber Trimblle GmbH München, Β. Καμπούρης ΥΔ/ΠΜ/ΑΠΘ (vkampour@gmail.com)
Το μεγαλύτερο μέρος του παρόντος άρθρου παρουσιάστηκε στο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Γεωεπιστημών (EGU) το Απρίλιο του 2016
Ακολουθήστε μας στο facebook: https://www.facebook.com/groups/GrSurveyors

1. Εισαγωγή

Τα τελευταία χρόνια η χρήση των Ψηφιακών Μοντέλων Εδάφους (ΨΜΕ) γίνεται ολοένα και πιο έντονη, λόγω της σημαντικής αύξησης της ακρίβειας των
δορυφορικών ΨΜΕ. Υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός δημοσιευθέντων δορυφορικών ΨΜΕ όπως π.χ., ASTER, SRTM, EUDEM. Σημαντικός παράγοντας
για την ακρίβεια (αν και όχι ο μοναδικός) είναι η διακριτική ανάλυση του ΨΜΕ. Παρόλα αυτά, υπάρχουν πολλοί λόγοι που τα δορυφορικά ΨΜΕ δεν είναι
συμβατά με τα υψόμετρα που υπολογίζονται από επίγειες τεχνικές (π.χ. γεωμετρική/τριγωνομετρική χωροστάθμηση). Ορισμένοι από τους λόγους είναι:
1. Τα συστηματικά σφάλματα των δορυφορικών ΨΜΕ
2. Το έντονο ανάγλυφο της περιοχής
3. Η έντονη βλάστηση
Στο παρόν άρθρο θα ασχοληθούμε με τη βελτίωση του προσφερόμενου ΨΜΕ EU-DEM με τη χρήση δεδομένων τριγωνομετρικής υψομετρίας στον Νομό
Πέλλης.

2. Περιοχή μελέτης

Στο Σχήμα 1 παρουσιάζεται η περιοχή μελέτης και τα σημεία στα οποία έχουμε στη διάθεσή μας ορθομετρικά υψόμετρα (από τριγωνομετρική υψομετρία,
συνολικά 324 σημεία).

Σχήμα 1: Η περιοχή μελέτης στο γεωγραφικό διαμέρισμα της Μακεδονίας (αριστερά) και τα σημεία των γνωστών ορθομετρικών υψομέτρων (δεξιά)

Στο Σχήμα 2, παρουσιάζεται το ΨΜΕ μοντέλο εδάφους με τη χρήση των επίγειων δεδομένων.

Σχήμα 2: Το ΨΜΕ με τη χρήση των επίγειων δεδομένων

3. Προεπεξεργασία των μετρήσεων

Στο Σχήμα 3 απεικονίζονται οι διαφορές μεταξύ του δορυφορικού και επίγειου ΨΜΕ, αντίστοιχα.
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Σχήμα 3: Οι διαφορές μεταξύ των δύο ΨΜΕ (άξονες: Χ τετμημένες,
Υ τεταγμένες ως προς ΕΓΣΑ7, ισαρριθμικές καμπύλες με χρωματισμό.
Όλες οι τιμές είναι σε μέτρα)

Παρατηρούμε ότι υπάρχει σημαντική διαφοροποίηση, που μπορει να ξεπεράσει σε απόλυτη τιμή τα 30 μέτρα. Εφαρμόζοντας το απλό μοντέλο του μέσου
όρου, αφαιρέσαμε 10 τιμές ύποπτες για χονδροειδή σφάλματα (εφαρμογή κριτηρίου 3-σ). Αφαιρώντας τις 10 τιμές, καταλήγουμε σε ένα μέσο τετραγωνικό
σφάλμα (rms) των διαφορών, της τάξης των 7.89 μέτρων.

4. Εφαρμογή μοντέλου διόρθωσης για την απορρόφηση των σφαλμάτων

Με σκοπό τη βελτίωση της ακρίβειας του δορυφορικού ΨΜΕ, εφαρμόσαμε το ακόλουθο μοντέλο για την απορρόφηση των συστηματικών σφαλμάτων (για
κάθε σημείο i):
(1)
όπου

τα υψόμετρα του σημείου i υπολογιζόμενα από τριγωνομετρική υψομετρία και από το EUDEM, αντίστοιχα.
οι παράμετροι διόρθωσης
οι προβολικές συντεταγμένες και τα υψόμετρα ανηγμένα ως προς το κέντρο βάρους, αντίστοιχα.

ei το τυχαίο σφάλμα των μετρήσεων.
Πρακτικά, το μοντέλο συνδυάζει ένα επίπεδο (τρεις πρώτοι όροι), ενώ ο τέταρτος όρος κρίθηκε αναγκαίο να εισαχθεί για την απορρόφηση μεγαλύτερου
μέρους των συστηματικών σφαλμάτων. Η αναγωγή ως προς το κέντρο βάρους των προβολικών συντεταγμένων και των υψομέτρων διευκολύνει στη μείωση των συσχετίσεων των εκτιμώμενων παραμέτρων.
Στη συνέχεια ακολούθησε η διαδικασία συνόρθωσης, από την οποία εκτιμήθηκαν οι αρχικές παράμετροι διόρθωσης. Με βάση το κριτήριο 3-σ, αφαιρέθηκαν
συνολικά 6 μετρήσεις. Μετά την αφαιρεση των «επικίνδυνων» σημείων, έχουμε τις εκτιμήσεις των παραμέτρων ως:
ενώ το rms μειώνεται στα 2.310 μέτρα. Σχετικά με τις παραμέτρους διόρθωσης, παρατηρούμε έναν ιδιαίτερα υψηλό συντελεστή κλίμακας που είναι μία
ένδειξη για την παρουσία έντονων συστηματικών σφαλμάτων.

5. Περαιτέρω βελτίωση της ακρίβειας

Είναι δυνατό με βάση ειδικές τεχνικές πρόγνωσης να βελτιωθεί η ακρίβεια προσαρμογής μεταξύ δορυφορικού και επίγειου ΨΜΕ. Στην περίπτωση του
παρόντος άρθρου, χρησιμοποιήσαμε τη μέθοδο της Σημειακής Προσαρμογής (Least Squares Collocation-LSC). Για λόγους μη επιβάρυνσης της ανάγνωσης,
δεν παραθέτουμε το μαθηματικό υπόβαθρο της τεχνικής. Πάντως είναι μία τεχνική ελαχιστοποίησης του μέσου τετραγωνικού σφάλματος πρόγνωσης. Στην
περίπτωσή μας, τα υπόλοιπα (residuals) που υπολογίστηκαν από την εφαρμογή του μοντέλου διόρθωσης (4 παράμετροι) χρησιμοποιήθηκαν ως δεδομένα
εισαγωγής για την εκτίμηση των κατάλληλων μαθηματικών εργαλείων. Η αξιολόγηση της ακρίβειας σε 50 σημεία εξωτερικής αξιολόγησης (δεν συμμετείχαν
στο αρχικό σετ σημείων), έδειξε περαιτέρω μείωση του rms στα -1.375 μέτρα.

6. Συμπεράσματα

Η ολοένα αυξανόμενη χρήση δορυφορικών ΨΜΕ επιτάσσει την ανάγκη αφομοίωσής του με τα (ακριβέστερα) επίγεια δεδομένα. Στο παρόν άρθρο παρουσιάσαμε μία εκδοχή για τη βελτίωση, βασιζόμενη σε ένα μοντέλο διόρθωσης 4 παραμέτρων. Η χρήση προηγμένων μαθηματικών μοντέλων, όπως αυτού της
Σημειακής Προσαρμογής, είναι δυνατό να βελτιώσει ακόμη περισσότερο την ακρίβεια προσαρμογής ενός δορυφορικού και ενός επίγειου ΨΜΕ.
Είναι αυτονόητο, ότι υπάρχει πληθώρα μοντέλων και εργαλείων πρόγνωσης που πρέπει να εφαρμόζονται ανά περίπτωση.

7. Ενδεικτική Βιβλιογραφία

EUDEM: https://land.copernicus.eu/pan-european/satellite-derived-products/eu-dem/eu-dem-v1.1/view
ASTER: https://asterweb.jpl.nasa.gov/gdem.asp
SRTM: https://www.dlr.de/eoc/desktopdefault.aspx/tabid-5515/9214_read-17716/
Ampatzidis, D., A. Mouratidis, C. Gruber and V. Kampouris (2016). Local validation of EU-DEM using Least Squares Collocation. Paper presented at the EGU
General Assembly, Vienna 17-22 Apr.
Δερμάνης, Α. (1986) Συνορθώσεις Παρατηρήσεων και Υεωρία Εκτίμησης, τόμος Β, Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη.

Ευχαριστίες

Τα δεδομένα για τη Μακεδονία δόθηκαν από τον ΑΤΜ Γιώργο Μοσχόπουλο, τον οποίο ευχαριστούμε θερμά. Ο ΑΤΜ Νίκος Δεμιρτζόγλου μας έδωσε κάποιες
ιδέες σχετικά με την υλοποίηση. Οι συνάδελφοι ΠΜ Γρηγόρης Τσινίδης, Τηλέμαχος Παπαζώης βοήθησαν σχετικά με την περιγραφή της περιοχής μελέτης.
Για περαιτέρω ερωτήσεις, είμαστε στη διάθεσή σας μέσω των διευθύνσεων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.
Το παρόν άρθρο έχει ως σκοπό την παρουσίαση τεχνικών και τα παρουσιασθέντα αποτελέσματα δεν υποκαθιστούν σε καμία περίπτωση τα
δεδομένα που ανακτώνται από δημόσιες ή ιδιωτικές βάσεις δεδομένων.
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Ανάπτυξη υπολογιστικού εργαλείου υποστήριξης αποφάσεων σε περιβάλλον
Γ.Π.Σ. για τη βέλτιστη χάραξη χερσαίων και υποθαλάσσιων αγωγών
και καλωδίων σε περιοχές με γεωκινδύνους
Στέφανος Τσουγκράνης, Δημήτρης Χαβέλας, Πρόδρομος Ψαρρόπουλος, Μιχάλης Σακελλαρίου
Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, Ε.Μ.Π.
*Παρουσιάστηκε στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Α.Τ.Μ., Αθήνα, Οκτώβριος 2017

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η σύγχρονη κοινωνία απαιτεί την αύξηση της διαθεσιμότητας και της αξιοπιστίας της ενέργειας και της υδροδότησης, καθώς και τη βελτίωση των περιβαλλοντικών προτύπων, γεγονός που δημιουργεί σημαντικές προκλήσεις. Όσον αφορά την ενεργειακή βιομηχανία, αγωγοί ή καλώδια μεγάλου μήκους θα
αναγκαστούν να διασχίσουν απομακρυσμένες περιοχές με ακραίο έδαφος ή θαλάσσιο βυθό. Πολλά έργα αυτού του είδους, υφιστάμενα ή προγραμματισμένα, βρίσκονται σε βουνά και ερήμους, τροπικές ζούγκλες, σε παγωμένα εδάφη, υγρότοπους ή βαθιά νερά. Κάθε ένα από αυτά τα φυσικά περιβάλλοντα
συνδέεται με ένα φάσμα γεωκινδύνων.
Ο όρος «γεωκίνδυνος» χρησιμοποιείται για την περιγραφή οποιουδήποτε γεωλογικού, υδρογεωλογικού ή γεωμορφολογικού γεγονότος ή διεργασίας που
δημιουργεί άμεσο ή δυνητικό ρίσκο που μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη ή ανεξέλεγκτο κίνδυνο. Πολλοί κανονισμοί και πρότυπα παγκοσμίως αναγνωρίζουν
ότι το έδαφος ή ο βυθός, οι τύποι εδάφους και οι γεωκίνδυνοι μέσα από τους οποίους διέρχονται οι αγωγοί ή τα καλώδια αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για τον σχεδιασμό, την κατασκευή, τη λειτουργία και τη συντήρηση ενός τέτοιου έργου.
Προφανώς, η βέλτιστη λύση είναι η αναγνώριση των γεωκινδύνων κατά τα πρώιμα στάδια του σχεδιασμού του αγωγού και η επακόλουθη αποφυγή των
προβληματικών περιοχών. Παρόλα αυτά, δεδομένου ότι οι αγωγοί και τα καλώδια είναι συνήθως κατασκευές μεγάλου μήκους, δεν μπορούν να αποφευχθούν όλες οι επικίνδυνες περιοχές, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να εφαρμοστούν μέτρα άμβλυνσης ή να ελεγχθούν οι άμεσες συνέπειες που μπορεί να έχει
η εκδήλωση των γεωκινδύνων στο έδαφος έδρασης ή/και στην κατασκευή σε περίπτωση διέλευσης μέσα από τις περιοχές αυτές.
Επίσης, σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από μέτρια ή υψηλή σεισμικότητα (και την αλληλοσυνδεόμενη ηφαιστειακή δραστηριότητα), μπορεί να υπάρχουν
και γεωκίνδυνοι που σχετίζονται με το φαινόμενο του σεισμού. Σε αυτή την περίπτωση, επειδή ο σεισμός είναι ένα ακραίο φαινόμενο που αναμένεται να
κλονίσει μια ευρεία περιοχή και έχει μια ορισμένη πιθανότητα εμφάνισης ανάλογα με τη διάρκεια ζωής του έργου (π.χ. 50 έτη), οι γεωκίνδυνοι που σχετίζονται με σεισμούς δεν μπορούν να εντοπιστούν στο πρώιμο στάδιο του σχεδιασμού όταν τα διαθέσιμα δεδομένα είναι μάλλον περιορισμένα και ως εκ
τούτου οι γεωεπιστήμονες είναι σε θέση να εντοπίσουν μόνο ποιοτικά τις δυνητικά προβληματικές περιοχές. Σε πολλές περιπτώσεις όπου η αποφυγή ενός
δυνητικά προβληματικού πεδίου δεν είναι εφικτή, η ποσοτική εκτίμηση και η αποτελεσματική αντιμετώπισή τους είναι ένα απαιτητικό και δύσκολο ζήτημα
που συνδέεται άμεσα με την ακεραιότητα του έργου ως κατασκευή.
Βάσει των προαναφερθέντων, έχει γίνει αντιληπτό ότι όσο αργότερα οι επικίνδυνες αυτές περιοχές εντοπιστούν, τόσο μεγαλύτερο πρόβλημα θα δημιουργηθεί στη φάση του σχεδιασμού ή της κατασκευής του έργου. Στο παρόν άρθρο, λοιπόν, περιγράφεται, μετά από τους βασικούς γεωκινδύνους, ένα
ημι-αυτόματο εργαλείο που αναπτύχθηκε σε περιβάλλον Γ.Π.Σ. για (α) τον προσδιορισμό των ορίων των δυνητικά επικίνδυνων περιοχών, (β) τη βελτιστοποίηση της χάραξης του έργου με τα προστιθέμενα κριτήρια της ελαχιστοποίησης του μήκους κατασκευής και της αποφυγής προστατευόμενων περιοχών.
Για τη διερεύνηση των δυνατοτήτων του εργαλείου δημιουργήθηκαν τρεις περιπτώσεις μελέτης: δύο χερσαίοι αγωγοί και ένα υποθαλάσσιο καλώδιο. Στο
τέλος παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που αποδεικνύουν την ικανότητα του εργαλείου να διαχειρίζεται και να αναλύει τον όγκο των δοθέντων δεδομένων
υποστηρίζοντας τους γεωεπιστήμονες και τους μηχανικούς σε αποφάσεις για το έργο σε όσο το δυνατόν πρώιμο στάδιο.

2. ΓΕΩΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΧΑΡΑΞΗ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

Πριν από την παρουσίαση του εργαλείου, κρίνεται απαραίτητη η αναφορά των γεωκινδύνων που επηρεάζουν τη χάραξη έργων μεγάλου μήκους, όπως αυτοί επιλέχθηκαν από τους συγγραφείς. Ειδικότερα, παρουσιάζονται οι βασικές κατηγορίες γεωκινδύνων για χερσαία και υποθαλάσσια έργα μεγάλου μήκους.
Οι γεωκίνδυνοι, όπως έχει ήδη αναφερθεί, μπορούν να εμφανιστούν υπό στατικές ή/και σεισμικές συνθήκες. Επισημαίνεται ότι υπό στατικές συνθήκες
μελετήθηκε το φαινόμενο της αστοχίας πρανούς, ενώ μεγαλύτερη έμφαση δόθηκε στους γεωκινδύνους υπό σεισμικές συνθήκες. Όπως διακρίνεται στην
Εικ.1, οι γεωκίνδυνοι υπό σεισμικές συνθήκες είναι η ισχυρή κίνηση του εδάφους και κυρίως οι μόνιμες εδαφικές παραμορφώσεις λόγω ενεργών ρηγμάτων, φαινομένων ρευστοποίησης εδάφους ή/και προκαλούμενων ασταθειών πρανών. Να σημειωθεί ότι η ισχυρή κίνηση εδάφους και τα ενεργά ρήγματα
αποτελούν άμεσες απειλές για κάθε έργο, ενώ τα φαινόμενα ρευστοποίησης του εδάφους (δηλαδή η αύξηση της πίεσης πόρων, φαινόμενα άνωσης ή/και
πλευρική εξάπλωση) και αστάθειας πρανών θεωρούνται έμμεσες απειλές για μια κατασκευή.

Εικόνα 1: Είδη σεισμικών γεωκινδύνων στην περίπτωση χερσαίων έργων μεγάλου μήκους (Psarropoulos & Antoniou, 2014)

Οι υπεράκτιοι ή υποθαλάσσιοι γεωκίνδυνοι γενικά περιλαμβάνουν την κινητικότητα του πυθμένα και των ιζημάτων του. Τα μετακινούμενα ιζήματα ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά ή να καλύψουν την υποδομή ή να οδηγήσουν σε απώλεια της στήριξής της. Ο όγκος των εμπλεκόμενων γεωυλικών κυμαίνεται
από μερικά κυβικά μέτρα μέχρι χιλιάδες κυβικά χιλιόμετρα. Οι συνέπειες από ένα τέτοιο γεγονός κυμαίνονται από τοπικές υπερβάσεις τάσης στην υποθαλάσσια κατασκευή μέχρι και ολική απώλειά της, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει ανθρώπινα θύματα, καθώς και οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
Φαινόμενα που μπορούν να προκαλέσουν τα ανωτέρω και να πλήξουν σημαντικά έως και ανεπανόρθωτα την κατασκευή είναι τα εξής (βλ. Εικ.2):
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• Σεισμοί
o Ενεργά σεισμικά ρήγματα και ισχυρή δόνηση η οποία μπορεί να προκαλέσει ρευστοποίηση του πυθμένα και κατολισθήσεις
• Κατολισθήσεις (αστοχία πρανών)
o Εκτός από σεισμούς, οφείλονται σε εναποθέσεις ιζημάτων, διάβρωση, περιοδικές τάσεις κυματισμών
o Ροή μάζας στην κατωφέρεια του πρανούς
o Ροή ιζημάτων για πολλά χιλιόμετρα μακριά από τη θέση της κατολίσθησης
• Ηφαίστεια λάσπης
• Αέρια και υδρίτες
• Μη ενοποιημένα ιζήματα

Εικόνα 2: Είδη γεωκινδύνων για υποθαλάσσιες εφαρμογές (Randolph & Gourvenec, 2011)

3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ Γ.Π.Σ.

Αφού περιγράφηκε το φυσικό πλαίσιο του προβλήματος το οποίο το εργαλείο φιλοδοξεί να επιλύσει, είναι σημαντικό να περιγραφεί το νέο μοντέλο Γ.Π.Σ.,
το οποίο αναπτύχθηκε στο λογισμικό ArcMap v.10.2.2, εφαρμογή του ArcGIS της ESRI.
Τα Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα (Γ.Π.Σ. ή GIS) είναι επιστημονικά και τεχνολογικά εργαλεία που επιτρέπουν την ενσωμάτωση δεδομένων από
διαφορετικές πηγές σε μια κεντρική βάση δεδομένων (γεωγραφική βάση δεδομένων), από την οποία διαμορφώνονται και αναλύονται βάσει της χωροταξικής ιδιότητάς τους. Με τη γενική έννοια, ο όρος περιγράφει οποιοδήποτε σύστημα πληροφοριών που ενσωματώνει, αποθηκεύει, επεξεργάζεται, αναλύει,
διανέμει και εμφανίζει γεωγραφικές πληροφορίες. Ο κύριος στόχος τους είναι να κατανοήσουν τη σχέση μεταξύ θεωρητικά άσχετων δεδομένων και μοντέλων και τάσεων που παρουσιάζονται μεταξύ τους.
Όπως προαναφέρθηκε, ένα Γ.Π.Σ. μπορεί να συσχετίσει ασύνδετες μεταξύ τους πληροφορίες χρησιμοποιώντας ως πρωτεύουσα μεταβλητή – κλειδί (key
index variable) την τοποθεσία. Οι τοποθεσίες ή οι περιοχές στον χωροχρόνο του εδάφους μπορούν να καταγραφούν ως ημερομηνίες και ώρες εμφάνισης
ή/και ως σύνολο τρισδιάστατων συντεταγμένων x, y και z, οι οποίες αντιπροσωπεύουν αντίστοιχα το μήκος, το γεωγραφικό πλάτος και συνήθως το γεωμετρικό ύψος. Όλες οι αναφορές της χωροχρονικής θέσης και της έκτασης της γης θα πρέπει, ιδανικά, να είναι σε θέση να συνδέονται μεταξύ τους και
τελικά με μια «πραγματική» φυσική τοποθεσία ή περιοχή. Το κύριο χαρακτηριστικό τους, ωστόσο, είναι ότι αυτά τα χωρικά δεδομένα συνδέονται με αυτά
τα περιγραφικά δεδομένα. Αυτή η συνδεσιμότητα παρέχει μια πιο λεπτομερή εικόνα των χωρικών δεδομένων, αλλά και μια χωρική ουσία των περιγραφικών
δεδομένων. Η τεχνολογία που χρησιμοποιείται για αυτή τη λειτουργία βασίζεται σε αντικειμενοστρεφή μοντέλα δεδομένων, όπου τόσο τα περιγραφικά όσο
και τα χωρικά συγχωνεύονται σε αντικείμενα, τα οποία μοντελοποιούν κάποια άλλα με φυσική υπόσταση (π.χ. Κατηγορία = «δρόμος», Όνομα = «Πανεπιστημίου», Γεωμετρία = «[Χ1,Υ1],[Χ2,Υ2]...», Πλάτος = «20 μέτρα»).
Ωστόσο, πριν δημιουργηθούν οι δομές δεδομένων και αρχειοθετηθούν στις βάσεις δεδομένων, οι οποίες αργότερα και τροφοδοτούν το επιλεχθέν πρόγραμμα, τα συλλεχθέντα δεδομένα μοντελοποιούνται ως διανυσματικά (vector) ή ως κανονικοποιημένα ή ψηφιδωτά (raster). Τα δύο αυτά είδη μοντέλων έχουν
ως ειδοποιό διαφορά τη λογική μονάδα (μοναδιαίο στοιχείο), αφού στο πρώτο χρησιμοποιείται το διάνυσμα και στο δεύτερο το φατνίο.
Όσον αφορά τη μεθοδολογία εξαγωγής των επόμενων αποτελεσμάτων, δομήθηκε ένα μοντέλο τύπου διαγράμματος ροής (flow chart) μέσω του εργαλείου
Model Builder του προγράμματος ArcMap, το οποίο και ακολουθήθηκε για την παραγωγή των. Το μοντέλο αυτό, σε πρώτη φάση, διαμόρφωσε κατάλληλα
τις δομές δεδομένων στην επιθυμητή μορφή (διανυσματική ή κανονικοποιημένη), έπειτα δημιούργησε τα θεματικά επίπεδα των κριτηρίων ορισμού των
επικίνδυνων περιοχών από τα υπάρχοντα δεδομένα και με τη σταθμισμένη υπέρθεση αυτών προέκυψε το τελικό αποτέλεσμα.

4. ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΧΑΡΑΞΕΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

Οι παρακάτω εφαρμογές επιλέχθηκαν έτσι ώστε να αναδειχθούν διαφορετικές πτυχές του προβλήματος και αναφέρονται με τη σειρά στον προσδιορισμό
του γεωκινδύνου της στατικής και σεισμικής (ή δυναμικής) ευστάθειας των πρανών, στον ορισμό πιθανών διαδρομών μίας γραμμής αγωγού σε χερσαίο
έδαφος και τον ορισμό πιθανών διαδρομών μίας υπεράκτιας γραμμής καλωδίου, βάσει πολυκριτηριακής ανάλυσης.
Η πρώτη περίπτωση αφορά έναν αγωγό φυσικού αερίου στη βορειοδυτική Ελλάδα (βλ. Εικ. 3). Η ευρύτερη περιοχή που εξετάζεται χαρακτηρίζεται από
μέτρια έως υψηλή σεισμικότητα και ο κύριος γεωκίνδυνος είναι οι πιθανές αστοχίες πρανών υπό στατικές και σεισμικές συνθήκες. Δεδομένου ότι σε αυτή
την περίπτωση η χάραξη του αγωγού έχει οριστικοποιηθεί, το εργαλείο δεν χρησιμοποιείται για τη βελτιστοποίηση της διαδρομής, αλλά για την ποσοτική
εκτίμηση της αστοχίας του πρανούς και τον εντοπισμό των «προβληματικών περιοχών». Χρησιμοποιήθηκαν οι διαθέσιμες τοπογραφικές πληροφορίες (δηλ.
ψηφιακό μοντέλο εδάφους) και οι γεωτεχνικές πληροφορίες (δηλαδή κατηγορίες εδάφους και μηχανικές ιδιότητες) που έχουν χρησιμοποιηθεί ως δεδομένα
εισόδου στο εργαλείο. Η Εικ. 3 δείχνει τα αποτελέσματα όσον αφορά (α) τους παράγοντες ασφαλείας υπό στατικές συνθήκες και (β) την κρίσιμη επιτάχυνση.
Σημειώνεται ότι σε μια προϋπάρχουσα γεωλογική μελέτη είχε γίνει η προσπάθεια να προσδιοριστούν ποιοτικά οι «δυνητικά προβληματικές περιοχές» υπό
στατικές συνθήκες (δηλαδή τα πρανή που χαρακτηρίζονται από χαμηλή ευστάθεια), ενώ σε μια γεωτεχνική σεισμική μελέτη, η οποία είχε εκτελεστεί από
μερικούς εκ των συγγραφέων, είχαν υπολογιστεί οι αντίστοιχοι συντελεστές ασφαλείας υπό στατικές και σεισμικές συνθήκες. Στην περίπτωση των στατικών
συνθηκών, η σχετικά καλή σύγκριση μεταξύ (α) των «δυνητικά προβληματικών» περιοχών της γεωλογικής μελέτης, (β) των «προβληματικών» περιοχών
που εντοπίστηκαν από τη γεωτεχνική μελέτη και (γ) των «προβληματικών» περιοχών που προβλέπεται από το εργαλείο αποδεικνύει την ικανότητά του να
υποστηρίζει το έργο και την τεχνική κρίση των γεωεπιστημόνων.
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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
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Από την πτήση σε νέφος και αληθή όρθο.

…αληθή όρθο

…3d μοντέλο

…στερεοσκοπική 3d απόδοση

Γιάννης Γιαννίρης

Ακαδημίας 63 Αθήνα
Τηλ.: 210 3302759
E-mail: yyanniris@gmail.com
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Εικόνα 3: Η περιοχή μελέτης και τα αποτελέσματα του στατικού συντελεστή ασφαλείας (αριστερά) και της κρίσιμης επιτάχυνσης (δεξιά) (Τσουγκράνης, 2015)

Η δεύτερη περίπτωση αφορά έναν χερσαίο αγωγό που θα μπορούσε να διασχίσει υποθετικά την πόλη της Πρέβεζας στη δυτική Ελλάδα (βλ. Εικ.4). Στην
περίπτωση αυτή το εργαλείο χρησιμοποιήθηκε για να επιτευχθεί η βέλτιστη χάραξη του αγωγού. Εκτός από τα κριτήρια της ελαχιστοποίησης της απόστασης και της αποφυγής ορισμένων περιοχών (π.χ. αστικές περιοχές, αρχαιολογικοί χώροι και λίμνες), το εργαλείο μπορεί να εντοπίσει και να αποφύγει τις
«προβληματικές» περιοχές όσον αφορά τους γεωκινδύνους, λαμβάνοντας υπόψη τα δυνητικά ενεργά ρήγματα και τα πιθανά ρευστοποιήσιμα εδάφη. Η
Εικ.5 δείχνει τα αποτελέσματα της βέλτιστης χάραξης ανάλογα με τον επιθυμητό συνδυασμό των βαρών κάθε κριτηρίου

Εικόνα 4: Η περιοχή μελέτης της δεύτερης μελέτης περίπτωσης, Πρέβεζα (Τσουγκράνης, 2015)

Εικόνα 5: Οι τέσσερις εναλλακτικές διαδρομές, με διαφορετικά βάρη επί των κριτηρίων (Τσουγκράνης, 2015)
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Η τρίτη περίπτωση μελέτης αναφέρεται σε ένα υποθαλάσσιο καλώδιο που θα συνδέσει την Ελλάδα και την Ιταλία, στην Αδριατική Θάλασσα (βλ. Εικ.6).
Στην περίπτωση αυτή το εργαλείο χρησιμοποιήθηκε για να επιτευχθεί η βέλτιστη χάραξη του καλωδίου. Το εργαλείο μπορεί να εντοπίσει, να αποφύγει ή να
ελαχιστοποιήσει το μήκος των διασταυρώσεων των καλωδίων με τις προβληματικές περιοχές από άποψη γεωκινδύνων, λαμβάνοντας υπόψη την αποφυγή
των απότομων κλίσεων πρανών (>10ο) και των δυνητικά ρευστοποιήσιμων ιζημάτων. Η Εικόνα 6 δείχνει τα αποτελέσματα της βέλτιστης χάραξης του
καλωδίου ανάλογα με τον επιθυμητό συνδυασμό των βαρών του κάθε κριτηρίου.

Εικόνα 6: Η περιοχή μελέτης με τα σημεία έναρξης και πέρατος, καθώς και οι τρεις εναλλακτικές διαδρομές με διαφορετικά βάρη επί των επιλεχθέντων κριτηρίων
(Χαβέλας, 2016)

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Μετά την περάτωση των μελετών, αποτιμήθηκε το κατά πόσο το παρόν εργαλείο κατάφερε να καλύψει τους στόχους που στην αρχή είχαν τεθεί. Το ποσοστό των επιτευχθέντων κρίθηκε ικανοποιητικό, αφού (α) βοήθησε στην αποτελεσματική αποθήκευση, διαχείριση αλλά και επεξεργασία του διαθέσιμου
όγκου πληροφοριών σε βάσεις δεδομένων, (β) μοντελοποιήθηκαν χαράξεις αγωγών και καλωδίου που αποφεύγουν αυτόματα τις σεισμικά επικίνδυνες
περιοχές, βάσει μίας προκαθορισμένης από τον χρήστη ποιοτικής κλίμακας, ενώ (γ) η εκτέλεσή του είναι γρήγορη (από 5-10 λεπτά) και τέλος (δ) δίνεται
η δυνατότητα εξαγωγής εναλλακτικών διαδρομών με αλλαγή των τιμών των βαρών των κριτηρίων. Ωστόσο, όπως και κάθε εγχείρημα αυτού του είδους,
πρέπει να τονιστούν οι περιορισμοί που εντοπίστηκαν:
1. Απαίτηση μεγάλου όγκου δεδομένων, καθιστώντας δυσκολότερη την εύρεση όλων των προαπαιτούμενων.
2. Άμεση σύνδεση ακρίβειας αποτελεσμάτων με την ακρίβεια των εισαγόμενων δεδομένων, με κύριο παράδειγμα τις δοθείσες διαστάσεις κελιού των
υψομετρικών μοντέλων εδάφους.
3. Απλοποιημένη θεώρηση των βασικών γεωκινδύνων, λόγω στενότητας δεδομένων και κατάλληλων μαθηματικών μοντέλων προς εφαρμογή.
4. Απώλεια πληρότητας, λόγω απώλειας δεδομένων για τη συμπερίληψη και άλλων γνωστών γεωκινδύνων στη διαδικασία.
5. Απώλεια ποσοτικής εκτίμησης του κινδύνου και του ρίσκου.
Επίσης, οι περιορισμοί οδήγησαν στον προβληματισμό πάνω στις πιθανές μελλοντικές προεκτάσεις του παρόντος εργαλείου, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της αγοράς και τις δυνατότητες σύνδεσής του με άλλα προγράμματα και συστήματα μετρήσεων:
1. Σύνδεση εργαλείου και παγκόσμιου συστήματος θέσης (GPS) ή/και με συστήματα επιτόπιων μετρήσεων, για συλλογή αξιόπιστων δεδομένων προς
επεξεργασία και εισαγωγή στο εργαλείο.
2. Αφού η ποσοτική εκτίμηση των γεωκινδύνων επιτευχθεί μέσω της εγκατάστασης των εμπειρικών σχέσεων με δεδομένα και επαρκή μαθηματικά μοντέλα, ορθότερος ορισμός των ορίων των επικίνδυνων περιοχών.
3. Σύνδεση εργαλείου με προγράμματα πεπερασμένων στοιχείων για πιο ακριβή μοντελοποίηση των επιδράσεων στη κατασκευή ενδιαφέροντος μέσω
των διαθέσιμων γλωσσών προγραμματισμού (δισδιάστατα και τρισδιάστατα μοντέλα).
4. Αναβάθμιση του εργαλείου έτσι ώστε να αξιοποιείται και κατά τη λειτουργία του έργου με δύο τρόπους: Ως μοντέλο DBIM (Dynamic Building
Information Model), όπου κατά τη διάρκεια λειτουργίας του έργου θα καταγράφονται όλες οι αλλαγές των αρχικών δεδομένων και θα ενημερώνουν το
εργαλείο και συνεπώς και θα αλλάζουν τα όρια των επικίνδυνων περιοχών ή με σύνδεση με ένα σύστημα παρακολούθησης της κατασκευής (monitoring) στις κρίσιμες περιοχές που θα περιλαμβάνει επιταχυνσιογράφους, κλισιόμετρα και συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης (early warning systems).

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Burrough, P. (1986). Principles of Geographical Information Systems for Land Resources Assessment, Oxford: Oxford University Press.
Kramer, S. (1996). Geotechnical Earthquake Engineering, Upper Saddle River: Prentice Hall.
Longley P., Goodchild M., Maguire D.J., Rhind D.W., (2010). Geographic Information Systems and Science (GIS), England: John Wiley & Sons Ltd.
Ortigao, J., et al. (2004). Handbook of Slope Stabilization, New York: Springer – Verlag Berlin Heidelberg GmbH.
Psarropoulos, P., κ.α. (2012). Designing Pipelines in Areas with Moderate or High Seismic Risk: Geohazard Assessment beyond EC8 Provisions, Proceedings of 7th Pipeline Technology Conference, 28 – 30 April 2012, Hannover Congress Centrum, Hannover, Germany.
Psarropoulos, P.N., Antoniou, A.A (2014). Designing onshore high-pressure gas pipelines against the geohazard of earthquake-induced slope instabilities, Pipeline Technology Journal, ISSN 2196-4300, 66-85.
Randolph, M. & Gourvenec, S., (2011). Offshore Geotechnical Engineering, Spon Press.
Marathon Data Systems (2008). Προϊόντα ArcGIS, http://www.marathondata.gr/arcgis.htm, [πρόσβαση: 20/6/2015].
Κουτσόπουλος, Κ. (2009). Πραγματεία Ανάλυσης Χώρου – Τόμος Α΄: Θεωρία, Αθήνα: Εκδόσεις Παπασωτηρίου.
Τσουγκράνης, Στ. (2015). Ανάπτυξη εργαλείου υποστήριξης αποφάσεων σε περιβάλλον GIS για την αποφυγή γεωκινδύνων κατά τη χάραξη αγωγών
μεγάλου μήκους. Διπλωματική Εργασία, Σ.Α.Τ.Μ./Ε.Μ.Π.
Χαβέλας, Δ. (2016). Βελτιστοποίηση της χάραξης υποθαλάσσιων δικτύων ενεργειακών καλωδίων για την αποφυγή γεωκινδύνων στη Μεσόγειο Θάλασσα, με χρήση Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων, Μεταπτυχιακή Εργασία, ΔΠΜΣ «Ναυτική και Θαλάσσια Τεχνολογία και Επιστήμη», Ε.Μ.Π.

38 ATM 240 / ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018

Επιστημονικά-Τεχνικά Θέματα
ATM 240 / ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018

39

Νέα της αγοράς

Η GEOSYSTEMS HELLAS
ως συντονιστής στο έργο ΑΡΤΕΜΙΣ
Το έργο ΑΡΤΕΜΙΣ αποσκοπεί στη δημιουργία μιας πολυπαραμετρικής υπηρεσίας επεξεργασίας και διάχυσης δορυφορικών και
άλλων δεδομένων σε διαδικτυακή πλατφόρμα που σχετίζονται
με την ποιότητα, υγεία και αειφόρο ανάπτυξη των οικονομικών δασών και συγκεκριμένα δασών με καστανιές. Το προϊόν αυτό
θα βοηθήσει στην παρακολούθηση και βελτίωση της παραγωγής
καστάνου και στην προστασία της βιοποικιλότητας έναντι της κλιματικής αλλαγής. Ως περιοχή ενδιαφέροντος θέτουμε τα δάση της
Θεσσαλίας και συγκεκριμένα της περιοχής του Δήμου Μουζακίου.
Για περισσότερες πληροφορίες: https://artemis2018.eu/

Με μεγάλη χαρά και ιδιαίτερη τιμή ανακοινώνουμε τη συνεργασία της εταιρίας
μας με την Ελβετική εταιρία Wingtra.
Η ασύγκριτη τεχνολογία κατακόρυφης
προσγείωσης του WingtraOne επιτρέπει την προσέγγιση για προσγείωση και
απογείωση σε περιορισμένες περιοχές, τόσο μικρές όσο 2m x 2m.
Όπως δασικές εκτάσεις, λατομεία, ορυχεία ακόμα και από σκάφη.
Σε συνδυασμό με μια σειρά πτήσεων οι αποστολές χαρτογράφησης
μεγάλης κλίμακας καθίστανται πλέον ευκολότερες.
Το VTOL WingtraOne είναι σχεδιασμένο να προστατεύει τους πολύτιμους αισθητήρες του και να εξαλείφει τη φθορά του εξοπλισμού.
Κατά τη διάρκεια της κατακόρυφης καθόδου, οι ενσωματωμένοι
αισθητήρες επιτρέπουν στο WingtraOne να «αισθανθεί» το έδαφος
και να προσγειωθεί με ομαλότητα και ασφάλεια, ακόμη και στις πιο
βραχώδεις περιοχές, όπως τα ορυχεία.
Σε περίπτωση μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος προσγείωσης,
όπως ένα σκάφος ή πρόσφατα σταθμευμένα αυτοκίνητα, το σημείο
προσγείωσης μπορεί να προσαρμοστεί τόσο εύκολα όσο και σε
οποιοδήποτε πολυκόπτερο.
Ελάτε σήμερα σε επικοινωνία μαζί μας για να δείτε από κοντά τα
μοναδικά χαρακτηριστικά του WingtraOne!
			

 + 30 210 2846144 -145
 mail@geosystems-hellas.gr

Τηλ.: 210 9473600
www.treecomp.gr

Νέος δέκτης S900 STONEX made in Italy
Η εταιρεία STONEX παρουσιάζει τη σειρά δεκτών GNSS S900 Ευρωπαϊκής κατασκευής
(Ιταλικής). Οι δέκτες έχουν κατασκευαστεί με ευρωπαϊκές προδιαγραφές, κάτω από
αυστηρούς ελέγχους ποιότητας, κατά συνέπεια καλύπτονται από 3 χρόνια εργοστασιακή
εγγύηση.
Ο συνδυασμός τους με το λογισμικό CivilShop MyRTK και σε συνάρτηση με τα ανώτερα
τεχνικά τους χαρακτηριστικά, καθώς και με την ανταγωνιστική τιμή, δημιουργούν νέα
δεδομένα στους High End GNSS δέκτες.

CIVILSHOP ΕΠΕ
ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Μυρμηδόνων & Αγίας Βαρβάρας, 35100 Λαμία
Τηλ.: 22310 53044 Fax: 22310 53046/// info@civilshop.gr /// www.civilshop.gr

ΒΥΤΕ Ψηφιακή Υπογραφή
Υπογράψτε ψηφιακά και μπείτε στη νέα εποχή

Η Byte ιδρύθηκε το 1983 και σύντομα εξελίχθηκε σε μία από
τις σπουδαιότερες και μεγαλύτερες εταιρίες παροχής ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής και επικοινωνιών στην Ελλάδα. Από την ίδρυσή της δραστηριοποιείται στην ολοκλήρωση
συστημάτων, στην ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού, στην ενοποίηση ετερογενών τεχνολογιών και τη δικτύωση.
Είναι Εγκεκριμένος Πάροχος Υπηρεσιών Εμπιστοσύνης σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό κανονισμό eIDAS (910/2014) και είναι
πιστοποιημένος κατά ISO 9001:2008 και ISO27001:2013. Εκδίδει πιστοποιητικά αναγνωρισμένης ψηφιακής υπογραφής και
σφραγίδας καθώς παρέχει και την υπηρεσία αναγνωρισμένης
χρονοσήμανσης.

Καλλιρόης 98, Αθήνα
117 41, Ελλάδα
Τηλ: 210 900 2000
Email: info@byte.gr

40 ATM 240 / ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018

Συνδρομητική υπηρεσία
EarthWatch - DigitalGlobe
Το EarthWatch αποτελεί την πιο
ολοκληρωμένη συνδρομή δορυφορικών εικόνων ανάλυσης
30cm – 50cm για απεριόριστους
χρήστες με παγκόσμια κάλυψη.
Παρέχει ένα πλήθος εργαλείων για
την ανάλυση και τον διαμοιρασμό
της πληροφορίας, όπως ιστορική ανάλυση (εικόνες από το 2002), ανάλυση
αλλαγών, δημιουργία σημειώσεων, δημιουργία βίντεο/παρουσιάσεων. Ο
χρήστης ενημερώνεται άμεσα για τις νέες εικόνες στις περιοχές ενδιαφέροντός του.
Είναι προσβάσιμο, τόσο μέσω web browser, όσο και μέσω API (εικόνες και
μεταδεδομένα μέσω OGC-standard web services: WMS, WMTS, WFS, WCS).
Βασίζεται σε ένα μοντέλο τιμολόγησης βασισμένο στη χρήση (Pay-as-youstream/download).
Το EarthWatch προσφέρει την καλύτερη δυνατή αξία για ένα ευρύ φάσμα
έργων GIS, όπως η χαρτογράφηση, η ανίχνευση της αλλαγής με την πάροδο του χρόνου, η παρακολούθηση περιουσιακών στοιχείων, η αντιμετώπιση καταστροφών, η ανθρωπιστική βοήθεια.
Η TotalView αποτελεί επίσημο πιστοποιημένο και εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της DigitalGlobe.
Γαλαξία 11, Αθήνα Τ.Κ. 11745
Τηλ.: 210 5912644
info@totalview.gr, www.totalview.gr

Θέσεις παρατάξεων

Β

ρισκόμαστε λίγο πριν το τέλος του 2018 και σε λίγες μέρες ο καθένας μας θα κάνει τον απολογισμό
της χρονιάς που περνάει.

Μέχρι τότε και το διάστημα από το προηγούμενο δελτίο ΑΤΜ, το σημαντικότερο γεγονός δεν είναι άλλο
παρά το ΠΔ για τα επαγγελματικά δικαιώματα των Μηχανικών.
Η Διοίκηση του ΠΣΔΑΤΜ, αναγνωρίζοντας την ιστορική στιγμή για το επάγγελμά μας πρότεινε και κατά
πλειοψηφία εγκρίθηκε η προσφυγή στο ΣτΕ για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών. Στο κάλεσμα για την οικονομική ενίσχυση ανταποκρίθηκαν οι συνάδελφοι και τις
επόμενες μέρες θα κατατεθεί.
Λυπηρό γεγονός σε όλη τη διαδικασία είναι η απουσία της δεύτερης παράταξης του συλλόγου μας της
ΔΚΜ, η οποία δεν εκφράζει κάποια γνώμη, ενώ δεν παρίσταται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΣΔΑΤΜ. Ελπίζουμε οι συνάδελφοι να επανέλθουν στις συνεδριάσεις και τις δράσεις του
συλλόγου, ώστε να μην απαξιώνουν με τις ενέργειές τους όσους τους στήριξαν στις πρόσφατες εκλογές,
αλλά και να συνδράμουν στη λειτουργία του ΠΣΔΑΤΜ.
Με την ολοκλήρωση αυτής της χρονιάς, ολοκληρώνεται και η θητεία της συναδέλφου και μέλους της παράταξής μας, καθηγήτριας Χρυσής Πότσιου, ως πρόεδρος της Παγκόσμιας Οργάνωσης Τοπογράφων (FIG).
Η θητεία της κρίνεται εποικοδομητική και για τον λόγο αυτό προτάθηκε από τον Πρόεδρο του Συλλόγου
μας και τον Πρόεδρο του ΤΕΕ να κηρυχθεί επίτιμη πρόεδρος της FIG. Να υπενθυμίσουμε ότι είναι η πρώτη
γυναίκα πρόεδρος της FIG στα 140 χρόνια ύπαρξής της.
Κατά τα άλλα, το τελευταίο διάστημα πραγματοποιήθηκε το συνέδριο topo@drone2018, ένας θεσμός που
αγκάλιασαν οι συνάδελφοι με τη συμμετοχή τους και ελπίζουμε να έχει διάρκεια. Ο ΠΣΔΑΤΜ με τις δράσεις
του αποδεικνύει έμπρακτα ότι είναι ο πιο δυναμικός επιστημονικός σύλλογος μηχανικών.
Θετικό νέο για τον κλάδο μας, αλλά και τη ΔΗ.ΣΥ.ΑΤΜ είναι η υποψηφιότητα του πρώην Προέδρου του
ΠΣΔΑΤΜ, και μέλους της ΔΗ.ΣΥ.AΤΜ, Ιωάννη Μαχίκα, για τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Τεχνικού
Επιμελητηρίου. Δικαίωση για την αδιάκοπη δουλειά του Γιάννη για τον κλάδο και τιμή για την παράταξή
μας. Κατά την τελευταία συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ ήταν ο μόνος υποψήφιος και απαιτείται
άλλη μια ψηφοφορία που θα διεξαχθεί τις πρώτες μέρες του Φεβρουαρίου ώστε να εκλεγεί σε αυτή τη
σημαντική θέση. Ελπίζουμε να έχει το επιθυμητό αποτέλεσμα, ώστε να υπηρετήσει και από αυτή τη θέση,
συνολικά τον τεχνικό κόσμο.
Από όλους εμάς, ευχές για μια καλή, δημιουργική και δυναμική χρονιά!
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Θέσεις παρατάξεων

ΕΞΩ ΠΑΜΕ ΚΑΛΑ. ΜΕΣΑ;
ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΜΑΣ
Συνήθως, στις σελίδες των παρατάξεων παραθέτουμε κρίσεις, επικρίσεις, αρνητικά σχόλια για τις ενέργειες της εκάστοτε διοίκησης του συλλόγου
ή της πολιτείας γενικότερα και σπανίως αναγνωρίζουμε τη θετική προσφορά συναδέλφων στον ευρύτερο κλάδο μας. Σήμερα λοιπόν, θα κάνουμε
μια εξαίρεση για να αναγνωρίσουμε τη διάκριση στον παγκόσμιο και ευρωπαϊκό χώρο γνωστών συναδέλφων μας.
Σε λίγες ημέρες ολοκληρώνεται η προεδρία της Χρυσής Πότσιου στην παγκόσμια οργάνωση των τοπογράφων γνωστή ως FIG.
Αποτέλεσε μεγάλη διάκριση και τιμή η ανάληψη της προεδρίας από τη διακεκριμένη συνάδελφο πριν 4 χρόνια, όχι μόνο για την ίδια αλλά και για
τον σύλλογό μας γενικότερα. Η συνάδελφος εκτέλεσε τα καθηκοντά της κατά τον καλύτερο τρόπο, το έργο της έχει τύχει καθολικής αναγνώρισης σε παγκόσμιο επίπεδο, όπου και η ίδια χαίρει εκτίμησης και προβάλλει κατά τον καλύτερο τρόπο τον κλάδο μας.
Εμείς οφείλουμε να τη συγχαρούμε για το έργο της και να της ευχηθούμε να το συνεχίσει από όποια θέση η ίδια επιλέξει.
Πριν λίγους μήνες, ο πρόεδρος του συλλόγου μας, ο Μιχάλης Καλογιαννάκης, εξελέγη αντιπρόεδρος του ευρωπαϊκού συλλόγου των
τοπογράφων του γνωστού ως CLGE. To γεγονός αυτό αποτελεί ιδιαίτερη διάκριση τόσο για τον ίδιο τον συνάδελφο όσο και για τον σύλλογό
μας. Τον συγχαίρουμε και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στα νέα του καθήκοντα.
Επίσης, πριν λίγες ημέρες, ο συνάδελφος και πρώην Γ.Γ. του ΠΣΔΑΤΜ Νίκος Ζαχαριάς, επανεξελέγη ομόφωνα ως πρόεδρος του Ευρωπαϊκού συλλόγου των ελευθέρων επαγγελματιών τοπογράφων γνωστού ως EGOS. Τον συγχαίρουμε και του ευχόμαστε να συνεχίσει το έργο του
στον σύλλογο αυτόν.
Στα επαγγελματικά μας, στο διάστημα που πέρασε, κυριάρχησε ο νόμος για τα επαγγελματικά δικαιώματα όπου ο σύλλογος δεν κατάφερε
να κατοχυρώσει πλήρως τα επαγγελματικά δικαιώματα του κλάδου μας. Έτσι, βλέπουμε ο νόμος του 1930, που έδινε πλήρη δικαιώματα στους
πολιτικούς Μηχανικούς, σήμερα να συνεχίζεται, με την ανοχή ή ίσως και υποστήριξη του ΤΕΕ. Δεν καταλαβαίνουμε γιατί οι Πολιτικοί Μηχανικοί
θα πρέπει να έχουν πλήρη δικαιώματα στις τοπογραφικές και λοιπές εργασίες του δικού μας κλάδου. Ο σύλλογος βέβαια θα κινηθεί δικαστικά
εναντίον του νόμου αυτού, αλλά θεωρούμε εξαιρετικά δύσκολο αυτό να ανατραπεί.
Με την ανάρτηση των δασικών χαρτών έχει αναδειχθεί το τεράστιο πρόβλημα που δημιουργείται με το λεγόμενο τεκμήριο κυριότητας
υπέρ του δημοσίου για τις τελεσίδικα χαρακτηρισμένες δασικές εκτάσεις. Το θεωρούμε απαράδεκτο, μη νόμιμο και πρέπει να καταργηθεί το
συντομότερο στην επόμενη αναθεώρηση του συντάγματος.
Επίσης, στους ίδιους χάρτες σε πολλές περιπτώσεις, έχει καταστραγηθεί κάθε έννοια ορθολογισμού και ερμηνείας-εφαρμογής των υφισταμένων
προδιαγραφών. Έχουν ανακαλυφθεί δάση στους ελαιώνες και αμπελώνες, έχουν χαρακτηρισθεί συλλήβδην χορτολιβαδικές εκτάσεις παλαιές καλλιέργειες κυρίως στην νησιωτικές περιοχές, ακόμη και παλαιοί εγκαταλελειμμένοι οικισμοί χαρακτηρίσθηκαν δασικοί. Το κόστος για την υποστήριξη των αυτονόητων για τον ιδιοκτήτη είναι τεράστιο και σε πολλές περιπτώσεις χωρίς αποτέλεσμα. Ιδιαίτερα στις περιοχές όπου παραδοσιακά
δεν υπάρχουν τίτλοι ιδιοκτησίας (νησιά, ορεινές περιοχές κτλ) το Δημόσιο θα αποκτήσει σημαντικές εκτάσεις. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με
τον σημαντικό αριθμό των αγνώστων ακινήτων του κτηματολογίου, θα οδηγήσει σε ανατροπή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος στη χώρα
μας, γεγονός παντελώς παράλογο, παράνομο αντιαναπτυξιακό αλλά βέβαια υπερβολικά ίσως… σοσιαλιστικό. Εδώ προκύπτει ένα ερώτημα. Τι θα
κάνει το δημόσιο όλες αυτές τις εκτάσεις που θα αποκτήσει με τους παραπάνω τρόπους; Θα τις εκποιήσει σε ξένους επενδυτές όπως ήδη έχει
ξεκινήσει το ΤΑΙΠΕΔ με γνωστά ακίνητα τα οποία περιήλθαν σε αυτό με ανορθόδοξο και αμφισβητούμενο από πλευράς νομιμότητας τρόπο; Είναι
νόμιμες οι πράξεις αυτές; Νομίζουμε ότι ο σύλλογος πρέπει να προβεί σε ουσιαστικές παρεμβάσεις για τα θέματα αυτά, το συντομότερο δυνατόν.
Η ηλεκτρονική υπογραφή και υποβολή των τοπογραφικών που πρόσφατα καθιερώθηκε, αποτελεί μια θετική εξέλιξη την οποία αναμέναμε εδώ και πολλά χρόνια. Οι συνάδελφοι ανταποκρίθηκαν γρήγορα στο νέο περιβάλλον που δημιουργείται και το οποίο κατοχυρώνει περισσότερο
τα επαγγελματικά δικαιώματά μας.
Θετική βέβαια από κάθε πλευρά η εφαρμογή της e-πολεοδομίας για την έκδοση των οικοδομικών αδειών αν και οι Υπηρεσίες Δόμησης δεν
έχουν ακόμη πλήρως ενημερωθεί για τη λειτουργία του συστήματος. Ελπίζουμε αυτό να γίνει σύντομα και οι Υπηρεσίες να ανταποκριθούν κατά
τον καλύτερο τρόπο.
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απο 1/1/2019 μειωνονται
οι ασφαλιστικες εισφορεσ
Κατατέθηκε στις 13.11.2018 το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σε
συνέχεια των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών
ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών. Το νομοσχέδιο, διατηρώντας την ελάχιστη εισφορά στα επίπεδα
που προβλέπει ο ν.4387/16, μειώνει τις ασφαλιστικές εισφορές ως εξής:
•

Η ασφαλιστική εισφορά για κύρια σύνταξη των ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων, μειώνεται, από την
1/1/2019, κατά 33,3%: από 20% που είναι σήμερα, στο 13,33%.

•

Η ασφαλιστική εισφορά για κύρια σύνταξη των αγροτών μειώνεται, επίσης, κατά 33,3%: σε 12% από 18% που θα ήταν την
1/1/2019. Η διαμόρφωση της ασφαλιστικής εισφοράς ορίζεται σε ποσοστό 12,67% το 2020, σε ποσοστό 13% το 2021 και
σε ποσοστό 13,33% από το 2022 και μετά.

•

Η ασφαλιστική εισφορά για κύρια σύνταξη των νέων επιστημόνων για το διάστημα έως το 5ο έτος της υπαγωγής τους στην
ασφάλιση, μειώνεται από το 2019 σε 13,33%, βελτιώνοντας το ισχύον καθεστώς εκπτώσεων.

•

Για τους αυτοαπασχολούμενους επιστήμονες μηχανικούς, δικηγόρους και γιατρούς, το ασφάλιστρο για επικουρική σύνταξη
και εφάπαξ θα υπολογίζεται, αναδρομικά από την 1/1/2017, στην ελάχιστη βάση υπολογισμού, ανεξαρτήτως ύψους του
εισοδήματος.

Παράλληλα, το νομοσχέδιο περιλαμβάνει σειρά διατάξεων που άπτονται ασφαλιστικών και
εργασιακών θεμάτων:
•

Οι εργαζόμενοι αποκτούν για πρώτη φορά το δικαίωμα να παρίστανται ως πολιτικώς ενάγοντες στις ποινικές δίκες σε βάρος
εργοδοτών, λόγω μη καταβολής των δεδουλευμένων αποδοχών ή των οφειλόμενων αποζημιώσεων απόλυσης.

•

Ενισχύεται θεσμικά και οργανωτικά το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, μέσω της ίδρυσης νέων τμημάτων και της θέσπισης
ενός ολοκληρωμένου νομικού πλαισίου προστασίας των Επιθεωρητών Εργασίας.

•

Δίνεται η δυνατότητα σε όσους έχουν εξαγοράσει πλασματικό χρόνο πριν από την έναρξη ισχύος του ν.4387/2016 και
δεν έχουν υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης, να λάβουν υψηλότερες συνταξιοδοτικές παροχές, με βάση τις διατάξεις του
ν.4387/2016 και την καταβολή της διαφοράς μεταξύ της ήδη καταβληθείσας εισφοράς και της καταβλητέας σύμφωνα με
τον ν.4387/2016.

•

Εκκαθαρίζονται και πληρώνονται από τον ΕΦΚΑ μέχρι την 31/12/2019 ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του κλάδου υγείας
των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης που εντάχθηκαν στον ΕΟΠΥΥ προς τους ασφαλισμένους, τα φαρμακεία, λοιπούς
συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας (ιατρούς, κλινικές, διαγνωστικά κέντρα, εργαστήρια κ.λπ.),
φαρμακευτικές εταιρείες, προμηθευτές υγειονομικού και λοιπού υλικού κ.λπ..
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Να καταργηθεί το ΠΔ 99/18
Παλεύουμε για την ανατροπή της πολιτικής της «απελευθέρωσης»

Η συντεχνιακή «αντιπαράθεση» μεταξύ διαφόρων ειδικοτήτων διπλωματούχων μηχανικών αλλά και των μηχανικών με άλλες επιστημονικές ειδικότητες (βλ.
ΓΕΩΤΕΕ), έχει φουντώσει μετά τη δημοσίευση του ΠΔ 99/2018: «Ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού με καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων για
κάθε ειδικότητα». Το ΠΔ 99/2018 αποτελεί έναν ακόμα κρίκο σε μια μακρόχρονη αλυσίδα διαδοχικών αντιλαϊκών ρυθμίσεων, κάθε αστικής κυβέρνησης
της τελευταίας 30ετίας, υλοποιώντας κατά γράμμα την πολιτική της ΕΕ για την απελευθέρωση του επαγγέλματος παράλληλα με την υλοποίηση
της Μπολόνια για την αποσύνδεση πτυχίου – επαγγέλαμτος. Στόχος αυτής της πολιτικής είναι η φθηνότερη εργατική δύναμη και η ενίσχυση της διαδικασίας
συγκέντρωσης της παραγωγής έργων και μελετών, συνολικά των τεχνικών δραστηριοτήτων στους επιχειρηματικούς ομίλους, που άλλωστε επιταχύνθηκε από το σύνολο
της νομοθεσίας για την παραγωγή δημοσίων και ιδιωτικών έργων και μελετών.

Οι απατηλές υποσχέσεις και η στυγνή πραγματικότητα

Η «αφήγηση» της άρχουσας τάξης και των κυβερνήσεών της υποσχόταν ότι η «απελευθέρωση» υπηρετεί το «γενικό» συμφέρον γιατί θα εξασφαλίσει «φθηνότερες
υπηρεσίες». Η πραγματικότητα απέδειξε ότι η «απελευθέρωση», με τη συγκέντρωση της παραγωγής μελετών και έργων στους ομίλους, έφερε την
κατακόρυφη αύξηση του κόστους για τον λαό. Προκρίνονται και κατασκευάζονται έργα, που αποφέρουν μεγάλα κέρδη στους ομίλους και όχι έργα για την
ικανοποίηση βασικών λαϊκών αναγκών (αντιπλημμυρικά, αντισεισμικά, κ.λπ.).

Ηγεσίες ΤΕΕ και Συλλόγου ΔΑΤΜ: υπηρέτες της «απελευθέρωσης»

Η ηγεσία του ΤΕΕ και του Συλλόγου μέχρι σήμερα πρόβαλε σταθερά τη λογική επιλογής του δήθεν «μικρότερου κακού» προκειμένου να κάνει
«εύπεπτο» στους μηχανικούς το θεσμικό πλαίσιο της «διαβαθμισμένης πρόσβασης» με ακριβά σεμινάρια και αλλεπάλληλες εξετάσεις πιστοποίησης
των επαγγελματικών δραστηριοτήτων – το οποίο και συνδιαμόρφωσαν –, δηλαδή την οριστική αποσύνδεση πτυχίου-επαγγέλματος.
Το ΤΕΕ αναλαμβάνει ενεργό ρόλο στη διεκδίκηση διαχείρισης της διαβάθμισης των επαγγελματικών διακιωμάτων. Οι αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιό του, η ενσωμάτωση
των συναδέλφων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, οι γραπτές εξετάσεις και άλλα διαμορφώνουν ακριβώς αυτές τις προϋποθέσεις. Καμία έκπληξη δεν προκαλεί η στάση
του, μιας και είναι γνωστός ο ρόλος του, ως μηχανισμού του κράτους των μονοπωλιακών ομίλων και ως θεσμού προώθησης της ταξικής συνεργασίας
στον κλάδο των μηχανικών.
Κατά αντιστοιχία η πλειοψηφία του ΠΣΔΑΤΜ, φουντώνει την επιζήμια, συντεχνιακή αντιπαράθεση για την αναδιανομή κάποιων επαγγελματικών δικαιωμάτων,
ενώ ταυτόχρονα μπαίνει μπροστά στη θεσμοθέτηση π.χ. του «Διαπιστευμένου Τοπογράφου» για το Κτηματολόγιο. Δηλαδή με τη δοκιμασμένη τακτική τού «διαίρει
και βασίλευε» βάζει πλάτη στην προώθηση της πρόσβασης στο επάγγελμα μέσα από πιστοποιήσεις, βασικό όχημα για την πλήρη απελευθέρωση. Δεν έχουν να
πουν κουβέντα για την Παράγραφο 6 του ΠΔ που προβλέπει ότι «η μελέτη και εκτέλεση έργων μπορεί να υλοποιείται από διεπιστημονική ομάδα, υπό
τον συντονισμό διπλωματούχου μηχανικού» ρύθμιση που φωτογραφίζει τη δυνατότητα ομίλων και εταιρειών να παρακάμπτουν «περιορισμούς»
επαγγελματικών δικαιωμάτων που έχει ο αυταπασχολούμενος.

Ενάντια στην πολιτική της «απελευθέρωσης», με τη σημαία των αναγκών μας!

Είναι αυτονόητο το δικαίωμα του αυτοαπασχολούμενου να ζει αξιοπρεπώς από τη δουλειά του. Ωστόσο είναι ψέμα ότι η ικανοποίηση αυτής της
απαίτησης «περνά» από την εξασφάλιση περισσότερων επαγγελματικών δικαιωμάτων. Τα δικαιώματα δε «γεννούν» δουλειές, αντίθετα η κρίση αλλά
και η ανάπτυξη του καπιταλισμού τις στερεί από τους αυτοαπασχολούμενους για να τις συγκεντρώσει στα μονοπώλια! Τα δικαιώματα δεν αυξάνουν
τις αμοιβές, η αγορά και η ανεργία όμως, τις βυθίζει! Κανένα δικαίωμα «υπογραφής» δε φράζει τον δρόμο στην ποινικοποίηση του επαγγέλματος,
στη φοροεπιδρομή, στην κατεδάφιση του ασφαλιστικού μέσα από το αντιλαϊκό-αντιασφαλιστικό νομικό πλαίσιο που διαμόρφωσαν ΝΔ – ΠΑΣΟΚ και
συνέχισε «επάξια» η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ με το έκτρωμα Κατρούγκαλου.
Η συγκέντρωση όλου του πλούτου σε ολοένα και λιγότερα χέρια και σε βάρος των λαϊκών αναγκών και δικαιωμάτων, είναι μια αντικειμενική διαδικασία στον
καπιταλισμό και δεν μπορεί να ανακοπεί από τέτοιου είδους «προστατευτισμούς». Τώρα πρέπει να μπουν μπροστά τα πραγματικά αιτήματα απέναντι σε αυτήν την
κατάσταση:
− ανατροπή της πολιτικής της ΕΕ για την απελευθέρωση του επαγγέλματος,
− κατοχύρωση Ενιαίας Ανώτατης Εκπαίδευσης με άρση του διαχωρισμού ΑΕΙ-ΤΕΙ, με έναν ακαδημαϊκό τίτλο ανά επαγγελματικό-επιστημονικό αντικείμενο, μοναδική
προϋπόθεση για την άσκηση του επαγγέλματος,
Ενάντια στην πολιτική ΕΕ-άρχουσας τάξης-κυβερνήσεων, μαζί με το ταξικό εργατικό-λαϊκό κίνημα για την αποφασιστική αναμέτρηση και την ανατροπή
του πραγματικού αντίπαλου, της εξουσίας των μονοπωλιακών ομίλων, του αστικού κράτους και των κυβερνήσεων, των ιμπεριαλιστικών ενώσεων που τη στηρίζουν.
Για την οικοδόμηση του ριζικά διαφορετικού δρόμου ανάπτυξης, με κοινωνική ιδιοκτησία στο σύνολο των συγκεντρωμένων μέσων παραγωγής και επιστημονικό
κεντρικό σχεδιασμό της, με εργατικό έλεγχο, που μπορεί να ικανοποιήσει τις λαϊκές ανάγκες, μαζί και τις ανάγκες του εργαζόμενου μηχανικού.
Μόνο έτσι μπορεί να προσδιοριστεί ακριβώς το πλαίσιο δραστηριότητας κάθε επιστημονικού κλάδου, ο σεβασμός στη διεπιστημονικότητα που απαιτεί η
προσέγγιση των σημερινών προβλημάτων της παραγωγής, καθώς η μεγάλη πλειοψηφία των τεχνικών έργων, που είναι σύνθετα.

Ξεδιπλώνουμε την αντεπίθεσή μας, απαιτώντας:

• Πλήρη σταθερή εργασία για όλους, κατάργηση των ελαστικών μορφών απασχόλησης. 7ωρο-5νθημερο-35ωρο, υπογραφή κλαδικών ΣΣΕ με αυξήσεις για την
ικανοποίηση όλων των αναγκών των εργαζομένων. Καμιά απόλυση, καμία διαθεσιμότητα σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.
• Ανατροπή της πολιτικής της ΕΕ για την «απελευθέρωση» των επαγγελμάτων σε όφελος του μεγάλου κεφαλαίου. Αντίσταση, απειθαρχία, ανυπακοή στις
επιταγές της ΕΕ για την παιδεία και τα επαγγελματικά δικαιώματα, καμιά εφαρμογή των οδηγιών της ΕΕ, κατάργηση όλων των νόμων και ΠΔ που τις
ενσωματώνουν στην εθνική νομοθεσία. Κατάργηση κάθε μορφής εξετάσεων για την απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, το ακαδημαϊκό δίπλωμα
μοναδική προϋπόθεση για την άσκηση του επαγγέλματος. Καμιά μετατόπιση της «τεχνικής ευθύνης» από το κράτος και την εργοδοσία στον εργαζόμενο.
Ενιαίο δημόσιο δωρεάν σύστημα ανώτατης εκπαίδευσης, χωρίς ταξικούς φραγμούς και αντιεπιστημονικούς διαχωρισμούς των σπουδών σε κύκλους και των
ιδρυμάτων σε κατηγορίες. Να διαμορφώνει επιστήμονες με υψηλή ειδίκευση και επαγγελματική επάρκεια και γενικό μορφωτικό επίπεδο. Σύνδεση του πτυχίου
με το δικαίωμα στην επαγγελματική κατοχύρωση.
• Κατάργηση του νομοθετικού πλαισίου αναδιάρθρωσης των δημόσιων έργων και μελετών που επιταχύνουν τη συγκέντρωση μελετών και έργων στα χέρια
του μεγάλου κεφαλαίου (ΣΔΙΤ, Συμβ. Παραχώρησης, ΓΟΚ, αυθαίρετα, οικοδομικές άδειες κ.λπ.). Κατάργηση του νόμου για το κτηματολόγιο, κατάρτιση
Δασικού Κτηματολογίου πριν το Εθνικό Κτηματολόγιο. Κατάργηση του αντιλαϊκού νομοθετικού πλαισίου για την εμπορευματοποίηση της γης και των δασικών
εκτάσεων, του νερού, των φυσικών πόρων. Απόσυρση των Χωροταξικών Σχεδίων (Γενικού και Ειδικών) που υποτάσσουν τη χρήση γης στην κερδοφορία
των μονοπωλιακών ομίλων και επιταχύνουν την ιδιωτική πολεοδόμηση. Απαίτηση ουσιαστικής αντισεισμικής θωράκισης και αντιπλημμυρικής προστασίας.
Κατάργηση του νομοθετικού πλαισίου απελευθέρωσης της ενέργειας, τηλεπικοινωνιών και μεταφορών.
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Αν όχι τώρα, πότε;!!!
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Μετά από 88 ολόκληρα χρόνια εκδόθηκε το ΠΔ 99/2018 (ΦΕΚ 187Α /2018) «Ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού
με καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα». Το εν λόγω ΠΔ βρισκόταν σε επεξεργασία εδώ
και περίπου 2 χρόνια κάτω από άκρα μυστικότητα και ενώ πολλές φορές είχαμε ζητήσει να κοινοποιηθεί το περιεχόμενο
ουδέποτε είχε γίνει γνωστό. Με την ψήφισή του γνωστοποιήθηκαν τα επαγγελματικά δικαιώματα που αποδίδονται ανά
ειδικότητα. Βάζοντας στην άκρη τις προσθήκες γνωστικού αντικειμένου στον κλάδο μας που κρίνονται θετικές και τις
όποιες άλλες προσθήκες σε άλλους κλάδους που δεν προκύπτουν από το γνωστικό τους αντικείμενο θα σταθούμε σε ένα
και βασικό σημείο. Συνεχίζεται το αμιγώς αντικείμενο τοπογράφου η κατηγορία 16. Μελέτες Τοπογραφίας (Γεωδαιτικές,
Φωτογραμμετρικές, Χαρτογραφικές, Κτηματογραφικές και Τοπογραφικές) να αποδίδεται πλήρως, δίχως κανένα περιορισμό,
στους Πολιτικούς Μηχανικούς. Με δύο μαθήματα γεωδαισίας στο πρόγραμμα σπουδών τους τα δικαιώματά τους
εξισώνονται με το κατεξοχήν αντικείμενο των σπουδών ενός Αγρονόμου και Τοπογράφου μηχανικού. Απλά ακατανόητο.
Οπότε, όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι είναι μονόδρομος η διεκδίκηση από μέρους μας του αυτονόητου. Ο σύλλογος
αντιλαμβανόμενος τη σημαντικότητα της στιγμής αποφάσισε, έχοντας την απόλυτη στήριξη από την πλευρά μας, την
προσφυγή στο ΣτΕ, όπως και στο παρελθόν από όπου και δικαιώθηκε. Στην προσπάθεια αυτή οφείλουμε όλοι μας να
συνεισφέρουμε όπως μπορεί ο καθένας μας με πρώτους και καλύτερους τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που πρέπει
να φανούμε αντάξιοι των περιστάσεων. Δεν γνωρίζουμε έως τη στιγμή που θα εκδοθεί το τεύχος αν θα έχει καταλήξει
θετικά η προσπάθεια για την κατάθεση προσφυγής, αλλά θα πρέπει να αισθανόμαστε όλοι μας στο μερίδιο που μας
αντιστοιχεί πως κάναμε ό,τι καλύτερο ήταν εφικτό. Αν δεν ενεργήσουμε τώρα, μετά από 88 χρόνια, τότε πότε;
Το επόμενο σημαντικό θέμα που θέλουμε να θίξουμε είναι η έναρξη πολλών μελετών κτηματογράφησης σε όλη την
επικράτεια. Η τελευταία γενιά μελετών κτηματογράφησης για την ολοκλήρωση του Εθνικού Κτηματολογίου στη χώρα
μας. Όπως έχει αποδειχτεί στο παρελθόν οι μελέτες αυτές απαιτούν σε πολλές περιπτώσεις τη συνδρομή επαγγελματιών
Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών και αυξάνουν αρκετά το επαγγελματικό αντικείμενό μας. Εμείς θέλουμε να τονίσουμε
από την πλευρά μας με όση φωνή έχουμε από αυτό εδώ το βήμα να σέβεστε τον κόπο σας. Μην ευτελίζετε την εργασία
σας, το επαγγελματικό σας επίπεδο και την προσπάθειά σας. Δυστυχώς, σε πάρα πολλές περιπτώσεις εγκληματούμε εις
βάρος του ίδιου μας του εαυτού και κατ’ επέκταση σε βάρος όλων των συναδέλφων μας. Πρέπει να αντιληφθούμε πως
αν διατηρήσουμε το επίπεδο των υπηρεσιών μας σε υψηλό επίπεδο το αποτέλεσμα της εργασίας μας θα είναι πολύ πιο
ποιοτικό και ανταποδοτικό, τόσο απλά.
Ας ελπίσουμε η προσπάθεια προσφυγής στο ΣτΕ να ευοδωθεί και στη συνέχεια να δικαιωθούμε στο δίκαιο αίτημά μας.
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Θέσεις παρατάξεων

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΛΙΓΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟΥΣ;

Ε

… και επαγγελματικά δικαιώματα

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 συντριπτική πλειοψηφία των παρατάξεων του συλλόγου, που (κατά σύμπτωση;) οι πολιτικοί τους φορείς έχουν κυβερνήσει τη χώρα από τη μεταπολίτευση μέχρι σήμερα, προωθούν τον «θεσμό» του διαπιστευμένου
τοπογράφου. Διατρανώνουν απερίφραστα ότι πρόκειται για έναν θετικό
«θεσμό» και τον προωθούν λέγοντας ότι με αυτόν δεν υπάρχουν διαχωρισμοί μεταξύ των συναδέλφων. Ταυτόχρονα όμως δεν λένε και ξεκάθαρα,
τι εννοούν με αυτόν τον «νέο θεσμό». Θα προσπαθήσουμε να αποκρυπτογραφήσουμε τις θέσεις τους για να καταλάβουμε τι μας επιφυλάσσει
το μέλλον όπως το θεωρούν αυτοί και οι πολιτικοί τους προϊστάμενοι.

ΔΗ.ΣΥ.ΑΤΜ

Διαβάζουμε από τα κείμενά τους: «Διαπιστευμένοι μηχανικοί θα είναι εν
δυνάμει όλοι οι Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί. Δεν πρέπει να υπάρξουν αποκλεισμοί σε νέους συναδέλφους».
Δηλαδή, διαπιστευμένοι δεν θα είναι εξαρχής όλοι;… αλλά θα μπορούν να
γίνουν όλοι; Κι αφού θα μπορούν να γίνουν όλοι γιατί δεν πρέπει να υπάρξουν αποκλεισμοί. Δηλαδή δεν είναι εξασφαλισμένο ότι δεν θα υπάρχουν
αποκλεισμοί;
Ας δούμε όμως και τι ψηφίζουν για να μην υπάρχουν «αποκλεισμοί».
Ψήφισαν στο ΔΣ του ΠΣΔΑΤΜ την υιοθέτηση από τον Σύλλογο του «Κώδικα Επαγγελματικών Προσόντων για τους Διαπιστευμένους Τοπογράφους Μηχανικούς για το Κτηματολόγιο (Code of Professional
Qualifications for Property Surveyors)». Από τα βασικά κριτήρια που μπαίνουν σύμφωνα με αυτό τον κώδικα για την αναγνώριση κάποιου ως διαπιστευμένου τοπογράφου και είναι:
1. Προϋπηρεσία κάποιων χρόνων στο κτηματολόγιο
2. Εξετάσεις
3. Ελάχιστη απασχόληση τον προηγούμενο χρόνο στο κτηματολόγιο
Δηλαδή αν κάποιος τοπογράφος μηχανικός δεν έχει προϋπηρεσία κάποιων χρόνων στο κτηματολόγιο ή δεν περάσει τις εξετάσεις (;!) ή δεν
έχει απασχόληση τον προηγούμενο χρόνο στο κτηματολόγιο δεν μπορεί
«εν δυνάμει» να πάρει τη διαπίστευση Αντίθετα είναι εξασφαλισμένος ο
αποκλεισμός των νέων συναδέλφων.

Ανασυγκρότηση ατμ

Η «νέα» αυτή παράταξη που προέρχεται από την καρδιά της ΔΚΜ-ΔΑΠ
είναι το δεξί δεκανίκι της ΔΗ.ΣΥ.ΑΤΜ. Έχουν απόλυτα ταυτισμένες θέσεις
και στάση και δεν θα αναφέρουμε τίποτα άλλο γιατί ισχύουν όλα τα παραπάνω.

ΔΚΜ-ΔΑΠ

Είναι αλήθεια ότι δεν ψήφισαν στο ΔΣ τον «Κώδικα Επαγγελματικών
Προσόντων για τους Διαπιστευμένους Τοπογράφους Μηχανικούς
για το Κτηματολόγιο (Code of Professional Qualifications for Property
Surveyors)». Θεωρούν όμως θετικό τον «θεσμό» κι επειδή δεν ξεκαθαρίζουν τη θέση τους αναγκαζόμαστε να ανατρέξουμε στο παρελθόν. Από το
2009 λοιπόν ο εκπρόσωπός τους σε Σύλλογο και ΤΕΕ προωθεί και εισηγείται το θέμα σε αγαστή συνεργασία με την ΠΑΣΚ (είναι πράγματι αξιοθαύμαστο πώς στα κεντρικά θέματα δύο «αντίθετες» παρατάξεις έχουν τις
ίδιες θέσεις). Αντιγράφουμε λοιπόν:
«Πιστεύουμε κατ’ αρχήν ότι ο Μηχανικός που ασχολείται με τα θέματα του
κτηματολογίου, οφείλει να είναι διαπιστευμένος. Η διαπίστευση σε κάθε
περίπτωση συμβάλλει στην ποιοτική και αξιόπιστη αντιμετώπιση κάθε
προβλήματος και διασφαλίζει τη συναλλαγή.
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Προτείνονται συγκεκριμένα τα εξής:
Καθιέρωση θεσμού διαπιστευμένου κτηματογράφου μηχανικού.
Απαραίτητες προϋποθέσεις για την υποβολή αίτησης με σκοπό τη διαπίστευση είναι:
• Να έχουν πτυχίο Πολυτεχνικής ή Πανεπιστημιακής σχολής το οποίο
να τους δίνει το δικαίωμα σύνταξης-υπογραφής τοπογραφικών διαγραμμάτων.
• Να έχουν συμπληρώσει 4 χρόνια από τη λήψη του πτυχίου τους.
• Να διαθέτουν κατάλληλο τεχνολογικό εξοπλισμό και επαγγελματική
στέγη.
• Τον τελευταίο χρόνο να αποδεικνύουν εμπειρία σχετική με το κτηματολόγιο.
Η διαπίστευση θα περιλαμβάνει την εξέταση σε σειρά αντικειμένων σχετικών με το κτηματολόγιο τα οποία θα έχουν έγκαιρα καθορισθεί από τον
φορέα της διαπίστευσης (τοπογραφία, γεωδαισία, νομοθεσία κτηματολογίου, βασικά στοιχεία αστικού δικαίου, σχετική πολεοδομική νομοθεσία,
σχετικά λογισμικά κτλ)…
Οι διαπιστευμένοι του Α επιπέδου έχουν το δικαίωμα πρόσβασης στη βάση
δεδομένων του κτηματολογικού γραφείου.
Οι διαπιστευμένοι του Β επιπέδου έχουν το δικαίωμα σύνταξης-υποβολής
των στοιχείων που απαιτούνται για τις χωρικές μεταβολές.
Οι διαπιστευμένοι του Γ επιπέδου έχουν το δικαίωμα σύνταξης τοπογραφικών διαγραμμάτων που υποβάλλονται στο κτηματολόγιο για όλες τις
μεταβολές.»
Από τα παραπάνω έχουμε διαφορετικά επαγγελματικά δικαιώματα και
αποκλεισμούς και μεταξύ των διαπιστευμένων.

ΕΝΟΤΗΤΑ

Τις θέσεις για το θέμα της κυβερνητικής παράταξης δύσκολα θα τις βρεις
γραπτά διατυπωμένες γιατί δεν αναρτώνται τα πρακτικά του ΔΣ. Από τις
τοποθετήσεις τους λοιπόν και συνοπτικά αναφέρουμε ότι η θέση τους
είναι ότι πρόσκεινται θετικά στη δημιουργία του «θεσμού» του διαπιστευμένου μηχανικού και η προϋπόθεση που βάζουν για τη διαπίστευση είναι
η επαγγελματική εμπειρία όπως προσδιορίζεται από τα χρόνια κτήσης του
διπλώματος (τουλάχιστον 4 χρόνια εμπειρίας).

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ

Είναι αντίθετη στον θεσμό του διαπιστευμένου μηχανικού, φταίει όμως ο
κακός καπιταλισμός.
Μετά από όλα τα παραπάνω θα βάλουμε ένα απλό ερώτημα. Στο λειτουργούν κτηματολόγιο ο μηχανικός που συντάσσει τοπογραφικό διάγραμμα
ελέγχει τη γεωμετρική συμβατότητα του ακινήτου. Εσείς ποιόν μηχανικό
θα διαλέγατε για τη σύνταξη ενός τοπογραφικού διαγράμματος. Έναν μηχανικό που δεν έχει διαπίστευση ή έναν διαπιστευμένο;

Για τα επαγγελματικά δικαιώματα

Το ΠΔ για τα επαγγελματικά δικαιώματα προσπαθεί να κουκουλώσει όλη
την κατάσταση που υπάρχει στον τεχνικό κόσμο, δεν επιλύει κανένα πρόβλημα, είναι συνολικά απαράδεκτο και πρέπει να καταργηθεί. Οποιαδήποτε ενέργεια γίνει από οποιονδήποτε που στρέφεται μεταξύ κλάδων είναι
επιζήμια όχι μόνο για τον κλάδο αλλά συνολικά για τον τεχνικό κόσμο. Τα
προβλήματα των επαγγελματικών δικαιωμάτων που προκύπτουν από την
αναχρονιστική νομοθεσία μπορούν να λυθούν μόνο με πνεύμα αλληλεγγύης μεταξύ των ειδικοτήτων των τεχνικών. Η προσπάθεια προσφυγής κατά
συγκεκριμένου κλάδου που επιχειρεί να κάνει η πλειοψηφία των μελών
του ΔΣ είναι λανθασμένη
Υ.Γ. Καλούμε τους εραστές των αποκλεισμών μεταξύ των συναδέλφων
τεχνικών να δουν τις λίστες τεχνικού προσωπικού και να προσέξουν τις
ειδικότητες (από προϊσταμένους γραφείου μέχρι τον τελευταίο τεχνικό)
που κατατίθενται από τις κοινοπραξίες και εγκρίνονται από την Ελληνικό
Κτηματολόγιο στα πλαίσια των μελετών που εκπονούνται.

