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Μπήκαμε αισίως στο 2019. Ο χειμώνας ήταν φέτος 
λίγο βαρύς όχι μόνο λόγω θερμοκρασιών αλλά και γιατί 
έφερε και το προεδρικό διάταγμα 99/2018 που κρίθηκε 
από το σύλλογο απαράδεκτο γιατί συμπεριλαμβάνει τα 
δικαιώματα του τοπογράφου μηχανικού σ’ αυτά του πο-
λιτικού μηχανικού. Η αντίδραση του συλλόγου ήταν άμεση. 
Έκκληση στους συναδέλφους, μάζεμα του απαραίτητου 
ποσού (υπερκαλύφθηκε εν ριπή οφθαλμού) και προσφυγή 
στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Το σημερινό τεύχος είναι 
λοιπόν φορτωμένο με το κείμενο της προσφυγής. Η προ-
σφυγή είναι ομαδική και την υπογράφουν όλοι οι νυν και 
πρώην πρόεδροι και ακαδημαϊκοί και βάζει επί σωστής 
βάσης όλα τα δεδομένα που υποστηρίζουν την άποψή μας. 
Παραθέτει όλο το γνωστικό αντικείμενο του τοπογράφου 
μηχανικού. Είναι ένα καλογραμμένο νομικό κείμενο και αξί-
ζει να το διαβάσει κανείς. Γι’ αυτό άλλωστε το δημοσιεύ-
ουμε ολόκληρο.

Άλλο μεγάλο θέμα, το εν εξελίξει κτηματολόγιο. Ο σύλ-
λογος έβγαλε εγκαίρως δελτίο τύπου που επίσης αξίζει να 
διαβαστεί γιατί βάζει όλα τα ζητήματα που προκύπτουν. 
Μεταξύ αυτών την μη έγκαιρη διαφημιστική καμπάνια (εί-
ναι χαρακτηριστική η απουσία διαφήμισης από το δελτίο 
μας).

Άλλο θέμα που ξεχωρίζει, η εκλογή του συνάδελφου 
Γιάννη Μαχίκα στη θέση του γενικού γραμματέα στο ΤΕΕ. Οι 
ευχές της επιτροπής ειλικρινείς και εγκάρδιες.

Διαβάστε επίσης όλα τα νέα του κλάδου.  

Σταθερή και ενδιαφέρουσα η στήλη με τις τελευταίες 
νομοθετικές εξελίξεις που με ζήλο συγκεντρώνουν οι δύο 
καλοί συνάδελφοι και δραστήρια μέλη της επιτροπής δελ-
τίου.

Στα επιστημονικά – τεχνικά θέματα δημοσιεύου-
με μια ενδιαφέρουσα μελέτη σχετικά με τις βυθομετρικές 
αποτυπώσεις.

Τέλος, υπάρχουν και οι απόψεις των παρατάξεων, που 
πάγια δημοσιεύουμε.

Και βέβαια υπάρχουν και οι απαραίτητες διαφημίσεις 
που ανατρέχουμε όταν θέλουμε να βρούμε έναν προμη-
θευτή ή ένα όργανο και οι οποίες χρηματοδοτούν και την 
έκδοση του δελτίου, που για να ευλογήσουμε και τα γένια 
μας, είναι το μόνο κλαδικό περιοδικό, που σε πείσμα των 
καιρών, συνεχίζει να εκδίδεται κανονικά. 

Ελπίζουμε να σας αρέσει και αυτό το τεύχος. Καλό 
διάβασμα.

Από την Επιτροπή Δελτίου



  6 ΕπισημανσΕισ

  8 Δραστηριοτητα Συλλογου

	w		Αίτηση	ακυρώσεως	ενώπιον	του	Συμβουλίου	της	Επικρατείας	ενάντια	του	

ΠΔ	99/2018

w		Πίνακας	των	καταθέσεων	για	την	προσφυγή	στο	ΣτΕ

w		Δελτίο	τύπου	για	την	εξέλιξη	της	σύνταξης	του	Εθνικού	Κτηματολογίου

w		Άρση	του	αποκλεισμού	των	ΑΤΜ	από	τις	τάξεις	Β	και	Γ	των	Ενεργειακών	

Επιθεωρητών

w		Κοπή	πίτας	ΠΣΔΑΤΜ	2019	

w	11η	Συνδιάσκεψη	ΠΣΔΑΤΜ

w		Άμεση	οικονομική	ενίσχυση	ΠΣΔΑΤΜ

30 νΕα απο τον Κλαδο

	 w		Εκλογή	του	σ.	Γιάννη	Μαχίκα	στη	θέση	του	Γενικού	Γραμματέα	του	ΤΕΕ

	 w		Γεωγραφική	Υπηρεσία	Στρατού:	Ενημερωτικό	δελτίο	αναβάθμισης	των	

προσφερομένων	προϊόντων	και	υπηρεσιών

	 w		Κτηματολόγιο:	 εκδόθηκε	 ο	 ανανεωμένος	 Οδηγός	 Κτηματογράφησης	 Για	

Τον	Πολίτη

	 w		ΑΠΘ	-	Δορυφορικά	Συστήματα	για	πρόβλεψη	ακραίων	καιρικών	φαινομένων

	 w		Εκδήλωση	ΤΕΕ	 -	ΜΒΚ	 του	ΕΜΠ	«Βιώσιμη	Κινητικότητα	και	Περιφερειακή	

Πολιτική»	22/01/2019

	 w		Ενημερωτική	 ημερίδα	 ΟΑΕ	 του	 ΑΠΘ	 «Κατάδυση	 στην	 Σύγχρονη	 Ναυτική	

Ιστορία»	14/02/2019

	 w		CLGE:	Πανευρωπαϊκός	διαγωνισμός	για	φοιτητές	και	νέους	ΑΤΜ

33 ΝομοθΕτιΚΕσ ΕξΕλιξΕισ

	 w	Νέα	νομοθετήματα	που	άπτονται	του	ενδιαφέροντος	του	ΑΤΜ

38 ΕπιστημονιΚα - τΕχνιΚα θΕματα

	 w		Ανάπτυξη	 λογισμικού	 για	 τον	 εντοπισμό	 εσφαλμένων	 βαθυμετρικών	 με-

τρήσεων	 από	 ηχοβολιστική	 συσκευή	 απλής	 δέσμης	 Καμπουράκης Σταύ-

ρος, Μπαντόλα Μαλαματή-Δήμητρα, Γρηγοριάδης Βασίλειος	Εργαστήριο	

Εφαρμογών	 και	Μελέτης	 του	 Πεδίου	 Βαρύτητας	 Τομέας	 Γεωδαισίας	 και	

Τοπογραφίας,	Τμήμα	ΑΤΜ	–	ΑΠΘ

42 θΕσΕισ παραταξΕων

	 w		ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ	ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ	ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ	ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ	ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

	 w		ΔΚΜ	-	ΔΑΠ	Τοπογράφων

	 w	ΕΝΟΤΗΤΑ

	 w	ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ	ΑΤΜ

	 w	Συσπείρωση	Αριστερών	Τοπογράφων



Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, 

η αρχή της νέας χρονιάς βρήκε το επάγγελμά μας με νέα δεδομένα. Αρχικά 
ορίστηκε, απρόσμενα γρήγορα, η δικάσιμος στις 10 Μαΐου 2019, για την προ-
σφυγή του συλλόγου μας κατά του Π.Δ. 99/2018. Κρίθηκε ότι είναι αρκετά ση-
μαντικό θέμα και επισπεύσθηκαν οι διαδικασίες. Με βάση αυτά τα δεδομένα, 
οι οιωνοί φαίνονται καλοί.

Τον ίδιο μήνα εκδικάζεται στο ΣτΕ και η προσφυγή για τον αποκλεισμό των συ-
ναδέλφων Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών στο νέο οργανόγραμμα του 
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Κάλλιστα θα μπορούσε να πει κανείς ότι ο μήνας αυτός θα μπορούσε να χα-
ρακτηριστεί κρίσιμος για τη διασφάλιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων 
όλων των ΑΤΜ τόσο των ελευθέρων επαγγελματιών, όσο και των δημοσίων 
υπαλλήλων. 

Το διάστημα που πέρασε ξεκίνησε και η υποβολή δηλώσεων για το τελευταίο 
στάδιο σύνταξης του Εθνικού Κτηματολογίου. Το επάγγελμά μας έχει επιφορ-
τιστεί αυτή την περίοδο με μεγάλο φόρτο, ενώ γίνονται όλο και πιο πολλές 
αναφορές στα μέσα μαζικής ενημέρωσης (εφημερίδες, τηλεόραση, ενημερω-
τικές ιστοσελίδες). Είναι σημαντικό αυτή την περίοδο, να αναδειχθεί η ευθύ-
νη που φέρει ο Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός απέναντι στην κοινωνία 
και η επιστημονική κατάρτιση που έχει. 

Μερικές εβδομάδες πριν την έκδοση του περιοδικού του συλλόγου μας, ο 
πρώην πρόεδρος του συλλόγου μας, Γιάννης Μαχίκας, εκλέχθηκε Γενικός 
Γραμματέας του ΤΕΕ. Το γεγονός αυτό είναι πολύ σημαντικό για τους Αγρονό-
μους Τοπογράφους Μηχανικούς. Η δυναμική της ειδικότητάς μας επιβραβεύ-
θηκε από όλο τον τεχνικό κόσμο. 

Είναι σίγουρο ότι ο Γιάννης θα μας βγάλει ασπροπρόσωπους. Άλλωστε το έχει 
αποδείξει με τη θητεία του ως πρόεδρος του ΠΣΔΑΤΜ. 

Του εύχομαι ολόψυχα, Καλή Επιτυχία!

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

επισημάνσειςεπισημάνσεις

6 ATM 241 / ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019

Μιχάλης Καλογιαννάκης
Πρόεδρος ΠΣΔΑΤΜ
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ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ

1.ΤουΜιχαήλΚαλογιαννάκητουΣπυρίδωνος,κατοίκουΖωγράφουΑτ-
τικής, οδόςΚαλαβρύτωναρ. 3,Τ.Κ.15773, ενεργούντοςατομικώς καιως
ΠροέδρουτουΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥΣΥΛΛΟΓΟΥΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝΑΓΡΟΝΟΜΩΝ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝΜΗΧΑΝΙΚΩΝ(ΠΣΔΑΤΜ)καιΑντιπροέδρουτου«Councilof
EuropeanGeodeticSurveyors».(CLGE-ΕυρωπαϊκήΟργάνωσηΓεωμετρών
-ΓεωδαιτώνΤοπογράφων).
2. Του Ελευθερίου Καραγκιόζη του Χρήστου, κατοίκου Θεσσαλονίκης,
οδόςΞιφιλινώναρ.23,Τ.Κ.55131,ενεργούντοςατομικώςκαιωςΑντιπροέ-
δρουτουΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥΣΥΛΛΟΓΟΥΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝΑΓΡΟΝΟΜΩΝΤΟ-
ΠΟΓΡΑΦΩΝΜΗΧΑΝΙΚΩΝ(ΠΣΔΑΤΜ).
3.ΤηςΕλεονώρας–ΚαλλιόπηςΔημαλέξητουΔημητρίου,κατοίκουΑγίας
Παρασκευής,οδόςΜακεδονίαςαρ.18καιΑιτωλίας,Τ.Κ.15341,ενεργού-
σαςατομικώςκαιωςΓενικήςΓραμματέωςτουΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝΑΓΡΟΝΟΜΩΝΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝΜΗΧΑΝΙΚΩΝ(ΠΣΔΑΤΜ).
4. ΤηςΜαρίαςΚωνσταντινίδη τουΜιχαήλ, κατοίκουΠειραιά, οδός Ευ-
ρυμέδοντος,αρ.14,Τ.Κ.18539,ενεργούσαςατομικώςκαιωςΤαμίατου
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥΣΥΛΛΟΓΟΥΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝΑΓΡΟΝΟΜΩΝΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ(ΠΣΔΑΤΜ).
5.ΤουΠαναγιώτηΤουρλάκητουΓεωργίου,κατοίκουΑθηνών,οδόςΟλύν-
θου,αρ.6,Τ.Κ.11143,ενεργούντοςατομικώςκαιωςΕιδικούΓραμματέως
τουΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥΣΥΛΛΟΓΟΥΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝΑΓΡΟΝΟΜΩΝΤΟΠΟΓΡΑ-
ΦΩΝΜΗΧΑΝΙΚΩΝ(ΠΣΔΑΤΜ).
6.ΤουΝικολάουΑντωνίουτουΒασιλείου,κατοίκουΤριλόφουΕπανομής
Θεσσαλονίκης,Τ.Κ.57500,ενεργούντοςατομικώςκαιωςΜέλουςτουΔ.Σ.
τουΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥΣΥΛΛΟΓΟΥΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝΑΓΡΟΝΟΜΩΝΤΟΠΟΓΡΑ-
ΦΩΝΜΗΧΑΝΙΚΩΝ(ΠΣΔΑΤΜ).
7. Της ΧρυσήςΠότσιου του Αλεξάνδρου, κατοίκου Αθηνών, οδός Βασ.
Σοφίαςαρ.47,Τ.Κ.10676,ενεργούσαςατομικώςκαιωςΚαθηγήτριαςτης
ΣχολήςΑγρονόμωνΤοπογράφωνΜηχανικώντουΕθνικούΜετσοβίουΠολυ-
τεχνείουκαιωςΠροέδρουτης«InternationalFederationofSurveyors»(FIG
-ΠαγκόσμιαςΟργάνωσηςΤοπογράφων).
8. Του Νικολάου Ζαχαριά του Χρήστου, κατοίκου Χαλανδρίου Αττικής,
οδόςΡάχηςαρ.4Α&Δάσους,Τ.Κ. 15233, ενεργούντοςατομικώςκαιως
Προέδρουτης«EUROPEANGROUPOFSURVEYORS»(EGOS-Ευρωπαϊκή
ΟργάνωσηΤοπογράφων).
9.ΤουΧαράλαμπουΙωαννίδητουΚωνσταντίνου,κατοίκουΚυψέλης,οδός
Ύδρας, αρ. 1Α, Τ.Κ. 11257, ενεργούντος ατομικώς και ως Καθηγητή και
ΚοσμήτορατηςΣχολήςΑγρονόμωνΤοπογράφωνΜηχανικώντουΕθνικού
ΜετσοβίουΠολυτεχνείου.
10.ΤουΚωνσταντίνουΤοκμακίδητουΠαναγιώτη,κατοίκουΘεσσαλονί-
κης,οδόςΤΟΜΓΕΩΔ-ΤΟΠΤΘ432,Τ.Κ.54124,ενεργούντοςατομικώςκαι
ωςΚαθηγητήκαιΠροέδρουτουΤμήματοςΑγρονόμωνΤοπογράφωνΜηχα-
νικώντουΑριστοτελείουΠανεπιστημίουΘεσσαλονίκης.
11.ΤουΓεωργίουΤσακουμήτουΜιχαήλ,κατοίκουΘεσσαλονίκης,οδός
Σινιοσόγλου33,Τ.Κ.54353,ενεργούντοςατομικώςκαιωςΓενικούΓραμμα-
τέωςτουΤεχνικούΕπιμελητηρίουΕλλάδοςτουΤμήματοςΚεντρικήςΜακε-
δονίας–(ΤΚΜ).
12. Του Κωνσταντίνου - Βασιλείου Κατσαμπάλου του Ευάγγελου, κα-
τοίκουΠανοράματοςΘεσσαλονίκης, οδός Ευρυδίκης αρ. 14, Τ.Κ. 55210,
ενεργούντοςατομικώςκαιωςΚαθηγητήκαιπρώηνΚοσμήτοροςτηςΠολυ-
τεχνικήςΣχολήςτουΑριστοτελείουΠανεπιστημίουΘεσσαλονίκηςκατάτα
έτη2013-2017.

13. Του Σπυρίδωνος Σπατάλα του Δημητρίου, κατοίκου Θεσσαλονίκης,
οδόςΕγνατίας,αρ.140,Τ.Κ.54622,ενεργούντοςατομικώςκαιωςΚαθηγη-
τήτουΤμήματοςΑγρονόμωνΤοπογράφωνΜηχανικώντουΑριστοτελείου
ΠανεπιστημίουΘεσσαλονίκης.
14. Της Μαρίας Τσακίρη του Ευστρατίου, κατοίκου Αγίας Παρασκευής,
οδόςΑσημακοπούλουαρ.41,Τ.Κ.15342,ενεργούσαςατομικώςκαιωςΚα-
θηγήτριας της Σχολής Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών του Εθνικού
ΜετσοβίουΠολυτεχνείου(ΕΜΠ)καιΔιευθύντριαςτουΤομέαΤοπογραφίας
τηςωςάνωΣχολής.
15. ΤουΧρήστουΝτάλα τουΒασιλείου, κατοίκουΑθηνών, οδόςΜαιαν-
δρουπόλεως,αρ.11,Τ.Κ.11524,ενεργούντοςατομικώςκαιωςτέωςΠροέ-
δρουτουΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥΣΥΛΛΟΓΟΥΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝΑΓΡΟΝΟΜΩΝΤΟ-
ΠΟΓΡΑΦΩΝΜΗΧΑΝΙΚΩΝ(ΠΣΔΑΤΜ)κατάταέτη1982-1987.
16.ΤουΑθανασίουΠρεσβέλουτουΕυάγγελου,κατοίκουΑθηνών,οδός
Σφαέλου,αρ.12-14,Τ.Κ.11522,ενεργούντοςατομικώςκαιωςτέωςΠροέ-
δρουτουΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥΣΥΛΛΟΓΟΥΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝΑΓΡΟΝΟΜΩΝΤΟ-
ΠΟΓΡΑΦΩΝΜΗΧΑΝΙΚΩΝ(ΠΣΔΑΤΜ)κατάταέτη1987-1991.
17.ΤουΝικολάουΓαλιδάκητουΙωάννη,κατοίκουΑγίαςΠαρασκευήςΑτ-
τικής,οδόςΜεσογείων,αρ.427,Τ.Κ.15343,ενεργούντοςατομικώςκαιως
τέωςΠροέδρου τουΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥΣΥΛΛΟΓΟΥΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝΑΓΡΟ-
ΝΟΜΩΝΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝΜΗΧΑΝΙΚΩΝ(ΠΣΔΑΤΜ)κατάταέτη1991-1996.
18.ΤουΕμμανουήλΟυρανούτουΜιχαήλ,κατοίκουΔροσιάςΑττικής,οδός
ΠαύλουΜελά,αρ.14,Τ.Κ.14572,ενεργούντοςατομικώςκαιωςτέωςΠρο-
έδρουτουΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥΣΥΛΛΟΓΟΥΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝΑΓΡΟΝΟΜΩΝΤΟ-
ΠΟΓΡΑΦΩΝΜΗΧΑΝΙΚΩΝ(ΠΣΔΑΤΜ)κατάταέτη1996-1997.
19.ΤουΝικολάουΊωνοςτουΣπυρίδωνος,κατοίκουΑθηνών,οδόςΑραχώ-
βης,αρ.61,Τ.Κ.10681,ενεργούντοςατομικώςκαιωςτέωςΠροέδρουτου
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥΣΥΛΛΟΓΟΥΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝΑΓΡΟΝΟΜΩΝΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ(ΠΣΔΑΤΜ)κατάταέτη1997-2003.
20.ΤουΙωάννηΠρεσβέλουτουΕυάγγελου,κατοίκουΑθηνών,οδόςΣπυ-
ριδογιάννη,αρ.27,Τ.Κ.11522, ενεργούντοςατομικώςκαιως τέωςΠροέ-
δρουτουΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥΣΥΛΛΟΓΟΥΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝΑΓΡΟΝΟΜΩΝΤΟ-
ΠΟΓΡΑΦΩΝΜΗΧΑΝΙΚΩΝ(ΠΣΔΑΤΜ)κατάταέτη2007-2008.
21.ΤουΚωνσταντίνουΑναγνωστόπουλου του Ιωάννη,κατοίκουΑγίας
Παρασκευής Αττικής, οδός Χαλανδρίου αρ.16, Τ.Κ. 15343, ενεργούντος
ατομικώς και ως τέωςΠροέδρου τουΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΠΛΩ-
ΜΑΤΟΥΧΩΝΑΓΡΟΝΟΜΩΝΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝΜΗΧΑΝΙΚΩΝ(ΠΣΔΑΤΜ)κατάτα
έτη2008-2009.
22.ΤουΕμμανουήλΔρακάκητουΚωνσταντίνου,κατοίκουΠ.Φαλήρου,
οδόςΤρίτωνος77καιΤερψιχόρης,Τ.Κ.17562,ενεργούντοςατομικώςκαιως
τέωςΑντιπροέδρουτουΑ’ΤεχνικούΕπιμελητηρίουΕλλάδος.
23.ΤουΓεωργίουΠαπαβασιλείουτουΚοσμά,κατοίκουΑγίαςΠαρασκευ-
ήςΑττικής,οδόςΝότου,αρ.17,Τ.Κ.15342,ενεργούντοςατομικώςκαιως
τέωςΑντιπροέδρουΒ’ΤεχνικούΕπιμελητηρίουΕλλάδος.
24. ΤουΜιχαήλΑποστολίδη του Αλεξάνδρου, κατοίκου Καβάλας, οδός
Δάγκλη,αρ.10,Τ.Κ.65302,ενεργούντοςατομικώςκαιωςΠροέδρουτου
ΠεριφερειακούΣυλλόγουΝομούΚαβάλας.
25. Του ΧρυσόστομουΑποστόλου του Κωνσταντίνου, κατοίκου Βόλου,
οδόςΓκλαβάνη,αρ.106,Τ.Κ.38221,ενεργούντοςατομικώςκαιωςΠροέ-
δρουτουΠεριφερειακούΤμήματοςΜαγνησίας.
26. Του Θεόδωρου – Αγγέλου Γαργαβάνη του Χρήστου, κατοίκου Λά-
ρισας,οδόςΓ.Βαλέτα,αρ.14,Τ.Κ.41335,ενεργούντοςατομικώςκαιως
ΠροέδρουτουΠεριφερειακούΤμήματοςΔυτικήςκαιΚεντρικήςΘεσσαλίας.
27.ΤουΝικολάουΓεωργάκη τουΑθανασίου,κατοίκουΚαστοριάς,οδός
Θεμέας-Τ.Θ.544,ΕργατικέςΚατοικίες,Τ.Κ.52100,ενεργούντοςατομικώς
καιωςΠροέδρουτουΤοπικούΤμήματοςΝομούΚαστοριάς.
28. Του ΧαράλαμπουΛευκιμμιάτη τουΝικολάου, κατοίκου Καλαμάτας,
οδόςΎδραςαρ.27,Τ.Κ.24100,ενεργούντοςατομικώςκαιωςμέλουςτου
ΤοπικούΣυλλόγουΝομούΜεσσηνίας.
29.ΤουΠαναγιώτηΜουζακίδητουΔημητρίου,κατοίκουΚομοτηνής,οδός
Ορφέως,αρ.1,Τ.Κ.69100,ενεργούντοςατομικώςκαιωςΠροέδρουτου
ΤοπικούΤμήματοςΝομούΡοδόπης.
30. ΤουΣπυρίδωνοςΠαγιατάκητουΓεωργίου,κατοίκουΚέρκυρας,οδός
Πλατεία ΙονίουΒουλής,αρ. 2,Τ.Κ. 49100, ενεργούντοςατομικώςκαιως
ΠροέδρουτουΤοπικούΤμήματοςΚέρκυρας.
31.ΤηςΑγάπηςΠαπαδάκητουΝικολάου,κατοίκουΧανίων,οδόςΗρ.Πο-
λυτεχνείουαρ.38Α,Τ.Κ.73100,ενεργούσαςατομικώςκαιωςΠροέδρουτου
ΤοπικούΤμήματοςΝομούΧανίων.
32.ΤηςΑγγελικήςΠαπαχρύσουτουΔημητρίου,κατοίκουΜυτιλήνης,οδός
Χατζηγρηγόρηαρ.6,Τ.Κ.81100,ενεργούσαςατομικώςκαιωςΠροέδρου

Μετά τη δημοσίευση του υπ’ αριθμ. 99/2018 προε-

δρικού διατάγματος που όριζε τα επαγγελματικά δι-

καιώματα των μηχανικών, ο ΠΣΔΑΤΜ, λαμβάνοντας υπόψιν 

την ιστορικότητα της στιγμής, προσέφυγε κατά του ανωτέρω 

Π.Δ. με σκοπό την προάσπιση των επαγγελματικών δικαιω-

μάτων των Α.Τ.Μ. 

Ιδιαίτερης σημασίας η συμμετοχή όλων στο σκοπό αυτό.
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τουΤοπικούΤμήματοςΝομούΛέσβου.
33. Του ΠαναγιώτηΤσιράκου του Λάμπρου, κατοίκου Ρόδου, Πάροδος
Αμερικήςαρ.40,Τ.Κ.85100,ενεργούντοςατομικώςκαιωςΠροέδρουτου
ΤοπικούΤμήματοςΝομούΔωδεκανήσου.
34.ΤουΧρήστουΦαλλιερούτουΔημητρίου,κατοίκουΠατρών,οδόςΑγί-
ουΑνδρέα,αρ.197,Τ.Κ.26222,ενεργούντοςατομικώςκαιωςΠροέδρου
τουΠεριφερειακούΤμήματοςΔυτικήςΕλλάδος.
35. Του επιστημονικού – επαγγελματικού σωματείου με την επωνυμία
«Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων Αγρονόμων και Τοπογρά-
φων Μηχανικών», που εδρεύει στηνπεριοχήΖωγράφουΑττικής, οδός
ΗρώωνΠολυτεχνείουαρ.9,όπωςνομίμωςεκπροσωπείται.

ΚΑΤΑ
Του υπ’ αριθμ. 99/2018 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 187/τ.
Α΄/5.11.2018),καθ’ομέροςτούτοπεριλαμβάνειτιςδιατάξεις:
i. του άρθρου 3 παρ. 1, σύμφωνα με την οποία «Στο γνωστικό αντι-
κείμενοτουΠολιτικούΜηχανικούπεριλαμβάνονται…β.Τοπογραφία…,γ…
Γεωδαισία,Τοπογραφία…»,
ii. του άρθρου 3 παρ. 2 περ. ιη΄,σύμφωναμετηνοποία«2.ΟΠολι-
τικός Μηχανικός έχει τα εξής επαγγελματικά δικαιώματα:… ιη. Εκπόνηση
μελετών Τοπογραφίας (Γεωδαιτικές, Φωτογραμμετρικές, Χαρτογραφικές,
Τοπογραφικές, Βυθομετρικές, Κτηματογραφικές, Κτηματολογικές και Ανα-
λογισμού).»,
iii. του άρθρου 3 παρ. 2 περ. κ’, σύμφωναμετηνοποία«κ.Εκπόνηση
μελετών και έργων οργάνωσης και διαχείρισης γεωγραφικών πληροφορι-
ώνκαιεφαρμογήμεθόδωντηλεπισκόπησηςκαισυστημάτωνγεωγραφικών
πληροφοριών.»,
iv. του άρθρου 4 παρ. 2 περ. κα’, σύμφωναμετηνοποία«2.ΟΑρχιτέ-
κτοναςΜηχανικόςέχειταεξήςεπαγγελματικάδικαιώματα:…κα.Εκπόνηση
μελετώνκαιέργωνοργάνωσηςκαιδιαχείρισηςγεωγραφικώνπληροφοριών
καιεφαρμογήμεθόδωντηλεπισκόπησης(εκτόςφωτογραμμετρικών)καισυ-
στημάτωνγεωγραφικώνπληροφοριών.»
v. του άρθρου 12 παρ. 1 περ. θ΄,σύμφωναμετηνοποία«Στογνωστικό
αντικείμενοτουΜηχανικούΧωροταξίας,ΠολεοδομίαςκαιΑνάπτυξηςπερι-
λαμβάνονται:... θ. Τοπογραφία - Οργάνωση και διαχείριση γεωγραφικών
πληροφοριών-εφαρμογέςτηλεπισκόπησηςκαισυστημάτωνγεωγραφικών
πληροφοριών-χαρτογραφία.»,
vi. του άρθρου 12 παρ. 1 περ. γ΄,σύμφωναμετηνοποία«Στογνωστικό
αντικείμενοτουΜηχανικούΧωροταξίας,ΠολεοδομίαςκαιΑνάπτυξηςπερι-
λαμβάνονται:...γ.Σχεδιασμόςμεταφορώνκαισυγκοινωνιών,χωρικήοργά-
νωσηδικτύωνυποδομήςκαιυπηρεσιών.»,
vii. του άρθρου 12 παρ. 2 περ. ιε΄, σύμφωναμετηνοποία«2.ΟΜηχα-
νικόςΧωροταξίας,ΠολεοδομίαςκαιΑνάπτυξηςέχειταεξήςεπαγγελματικά
δικαιώματα:…ιε.Εκπόνησημελετώνκαιέργωνοργάνωσηςκαιδιαχείρισης
γεωγραφικώνπληροφοριώνκαιεφαρμογήμεθόδωντηλεπισκόπησης(εκτός
φωτογραμμετρικών)καισυστημάτωνγεωγραφικώνπληροφοριών.»,
viii. του άρθρου 12 παρ. 2 περ. ιστ΄, σύμφωναμετηνοποία«.ΟΜηχα-
νικόςΧωροταξίας,ΠολεοδομίαςκαιΑνάπτυξηςέχειταεξήςεπαγγελματικά
δικαιώματα:… ιστ.ΕκπόνησημελετώνΣυγκοινωνιακώνΈργωνκαιΚυκλο-
φοριακώνΜελετών.,
ix. του άρθρου 13 παρ. 2 περ. δ΄,σύμφωναμετηνοποία«2.ΟΜη-
χανικός Περιβάλλοντος έχει τα εξής επαγγελματικά δικαιώματα: δ. Εκπό-
νησημελετώνΥδραυλικώνΈργων(εγγειοβελτιωτικώνέργων,φραγμάτων,
υδρεύσεων,αποχετεύσεων)καιΔιαχείρισηςΥδατικώνΠόρων.».

ΚΑΙ
ΤουΕλληνικούΔημοσίου,όπωςνομίμωςεκπροσωπείταιενπροκειμένωαπό
τουςΥπουργούςΟικονομίαςκαιΑνάπτυξης,Παιδείας,ΈρευναςκαιΘρησκευ-
μάτων,ΠεριβάλλοντοςκαιΕνέργειαςκαιΥποδομώνκαιΜεταφορών.

Ι. Συνοπτική έκθεση τιθέμενων νομικών ζητημάτων. 
Μετηνπαρούσααίτησηπροσβάλλονταιοιδιατάξειςτωνάρθρων3παρ.1
(όπουγίνεταιμνείασεΤοπογραφία-Γεωδαισία)καιπαρ.2περ. ιη΄,κ΄,4
παρ.2κα΄12παρ.1περ.θ΄,γ΄καιπαρ.2περ.ιε΄,ιστ΄,καθώςκαι13παρ.
2περ.δ΄τουπ.δ.99/2018,καθ΄ομέροςδι΄αυτώναναγνωρίζονταιεπαγ-
γελματικάδικαιώματασετέσσεριςειδικότητεςΜηχανικών(ΠολιτικώνΜηχα-
νικών,ΑρχιτεκτόνωνΜηχανικών,ΜηχανικώνΧωροταξίας,Πολεοδομίαςκαι
ΑνάπτυξηςκαιΜηχανικώνΠεριβάλλοντος)ταοποίαανήκουνστογνωστικό
αντικείμενο(=ειδικότητα)τωνΑγρονόμων–ΤοπογράφωνΜηχανικών,με
παράλληληδιεύρυνσητουγνωστικούαντικειμένουτούτων(τεσσάρωνως
άνωειδικοτήτωνμηχανικών).

Τατιθέμενανομικάζητήματασυνοψίζονταιωςεξής:
1ον.Παράβασητηςδιατάξεωςτουάρθρου43παρ.2Συντ.Υπέρβασηνο-
μοθετικής εξουσιοδοτήσεως της παρ. 4 του άρθρου 29 ν. 4439/2016. Η
εξουσιοδοτικήδιάταξητηςπαρ.4τουάρθρου29ν.4439/2016ορίζειει-
δικώςτηναντιστοίχισηειδικεύσεως-γνωστικούαντικειμένουΜηχανικήςμε
τααποδιδόμεναεπαγγελματικάδικαιώματαανάκατηγορίαΜηχανικών.Το
π.δ.99/2018,κατάτιςπροσβληθείσεςδιατάξειςτου,υπερέβηκαιπαραβίασε
αυτήντηνομοθετικώςεπιβεβλημένηαντιστοίχιση.
2ον. Εσφαλμένηερμηνείακαιεφαρμογήτηςδιατάξεωςτηςπαραγράφου4
τουάρθρου29ν.4439/2016.Μησύννομηαντιστοίχισηεπιστημονικήςπε-
ριοχής-ειδικότηταςΜηχανικώνμετααποδιδόμενασεαυτήνεπαγγελματικά
δικαιώματα.
3ον. Παρανομίατωνπροσβαλλομένωνδιατάξεωντουπ.δ.99/2018,καθ’ό
μέροςστερούνται νομίμουαιτιολογίας,άλλωςκαθ’όμέροςερείδονταισε
αναιτιολόγητακαιαντιφατικάπροςτιςρυθμίσειςτουπ.δ.99/2018πορίσμα-
τατωνομάδωνΈργου.
4ον.Παράβασητουάρθρου5παρ.1και4παρ.1Συντ.σεσυνδ.μετην
αρχήτηςπροστατευόμενηςεμπιστοσύνηςτουδιοικουμένουκαιτηναρχή
τηςαναλογικότητας.Παράβασητηςκατοχυρωμένης,σεενωσιακόεπίπεδο,
αρχήςτηςαναλογικότηταςκαιτηςυπ’αριθμ.2018/958Οδηγίαςσχετικάμε
τον«έλεγχοαναλογικότηταςπριναπότηθέσπισηνέαςνομοθετικήςκατοχύ-
ρωσηςτωνεπαγγελμάτων».

ΙΙ. Σύντομο Ιστορικό - έννομο συμφέρον.
Α.Οιυπ’αριθμ.1-34αιτούντεςείναιΑγρονόμοι–ΤοπογράφοιΜηχανικοί,
εγγεγραμμένοιωςμέλητουΤΕΕ,σύμφωναμετονομοτύπωςπροσκομιζό-
μενοενώπιοντουΔικαστηρίουΣας,κατάλογονομιμοποιητικώνεγγράφων.
Ορισμένοι εξ αυτών διαθέτουν και ακαδημαϊκή ιδιότητα στις αντίστοιχες
Σχολές, ενώαρκετοί έχουνδιατελέσειΠρόεδροι ήμέληΔΣ τόσο του τε-
λευταίου αιτούντος όσο και λοιπών Τοπικών Συλλόγων, σύμφωνα με τα
προαναφερθέντα.
Τοτελευταίοαιτούνείναιεπιστημονικό–επαγγελματικόσωματείομεκατα-
στατικούςσκοπούς,σύμφωναμετοάρθρο3τουκαταστατικούτου:«α.Την
προαγωγήκαιεξύψωσητηςεπιστημονικήςκαιεπαγγελματικήςστάθμηςτων
μελώντου,μέσααπότηνοργάνωσηκαιτοσυντονισμότηςπροσπάθειάς
τους.β.Τηνπροάσπισητωνοικονομικώνκαιεπαγγελματικώνσυμφερόντων
τωνμελώντουκαιηβελτίωσητωνόρωνάσκησηςτουεπαγγέλματόςτους.
γ.Τηνανάπτυξηπνεύματοςστενήςσυνεργασίαςκαιαλληλεγγύηςμεταξύ
τωνμελώντουκαιμεταξύτουΣυλλόγουκαιΣυλλόγωνεπιστημόνων,εργα-
ζομένων,σπουδαστώνκαιιδιαίτεραφορέωνπουέχουνκατακόρυφηκαιορι-
ζόντιασχέσημετονκλάδοστηνπαραγωγή.δ.Τηνσυμβολήστηνανάπτυξη
καιεξύψωσητηςτεχνικής,στηνκατεύθυνσηεξυπηρέτησηςτηςΧώραςκαι
τουΛαούκαιε.Τηνπροάσπισητωνελεύθερωνκαιδημοκρατικώνθεσμών
τηςχώραςστηνκατεύθυνσητηςδικαιότερηςεμφάνισηςκαιεφαρμογήςτους
σταθέματαπουέχουνσχέσημετιςτεχνικοοικονομικέςδομέςτηςχώρας,
καθώς και τουσυνδικαλισμούστοσυγκεκριμένο χώρο, με τρόποπου να
εκπληρώνεταιουσιαστικάηεπιστημονική,τεχνικήκαικοινωνικήαποστολή
τουΣυλλόγου.».
Κατόπιντωνανωτέρω,μεπρόδηλοέννομοσυμφέρονασκείταιηυπόκρίση
αίτησηακυρώσεως,καθ’όμέροςμετοπροσβαλλόμενοπροεδρικόδιάταγ-
μαθίγονταισυγκεκριμέναεπαγγελματικάδικαιώματατης ειδικότηταςτων
Αγρονόμων–ΤοπογράφωνΜηχανικώνδιατωνδιατάξεωντωνάρθρων3
παρ.1(όπουγίνεταιμνείασεΤοπογραφία-Γεωδαισία)καιπαρ.2περ.ιη΄,
12παρ.1περ.θ΄,γ΄καιπαρ.2περ.ιε΄,ιστ΄,καθώςκαι13παρ.2περ.
δ΄τουπ.δ.99/2018,ενσυνδυασμώπροςτηνεξουσιοδοτικήδιάταξητου
άρθρου29παρ.4ν.4439/2016.

Β. Ως προς την ειδικότητα του Αγρονόμου - Τοπογράφου Μηχανι-
κού.
1.ΩςΑγρονόμος&ΤοπογράφοςΜηχανικόςνοείταιομηχανικός,οοποίος:
α)έχειλάβειδίπλωμα«ΤοπογράφουΜηχανικού»/«Αγρονόμου&Τοπογρά-
φουΜηχανικού»από ταΑνώταταΕκπαιδευτικά Ιδρύματα της ημεδαπής,
(ήτοι: (i)τηςΣχολήςΑγρονόμων&ΤοπογράφωνΜηχανικώντουΕθνικού
ΜετσόβιουΠολυτεχνείου, (ii) τουΤμήματοςΑγρονόμωνκαιΤοπογράφων
Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης),καθώςκαιτωνκατεχόντωνδιπλώματαΠολυτεχνείωνήΠο-
λυτεχνικώνΣχολώνΠανεπιστημίωντηςαλλοδαπής,πουέχουναναγνωριστεί
ωςισότιμακαιαντίστοιχαμετααπονεμόμενααπότιςΣχολέςήταΤμήμα-
ταΑγρονόμωνκαιΤοπογράφωνΜηχανικώντηςημεδαπής,σύμφωναμετο
νόμοκαιτιςκανονιστικέςδιατάξεις.β)κάθεάλλουαντίστοιχουΤμήματοςή
ΣχολήςπουτυχόνιδρυθείστομέλλοναπότοΕλληνικόΚράτος,καθώςκαι



τωνκατεχόντωνδιπλώματαΠολυτεχνείωνήΠολυτεχνικώνΣχολώνΠανεπι-
στημίωντηςαλλοδαπής,πουέχουναναγνωριστείωςισότιμακαιαντίστοιχα
μετααπονεμόμενααπότιςΣχολέςήταΤμήματαΑγρονόμωνκαιΤοπογρά-
φωνΜηχανικώντηςημεδαπής,σύμφωναμετονόμοκαιτιςκανονιστικές
διατάξεις.

2.ΟΑγρονόμος καιΤοπογράφοςΜηχανικόςαποκτά,με τιςσπουδές του
καιτιςγνώσειςτου,εκείνεςτιςαπαραίτητεςκαιαναγκαίεςδυνατότητεςκαι
δεξιότητες,ώστε να είναι ικανός και κατάλληλος να εφαρμόσει τις αρχές
τωνθετικών επιστημώνκαι τηςμηχανικής, με τηνυποστήριξη των νέων
τεχνολογιών και της πληροφορικής, στο επαγγελματικό και επιστημονικό
τουαντικείμενο.ΤοαντικείμενοτουΑγρονόμουκαιΤοπογράφουΜηχανικού
αναφέρεταικαικαλύπτειτοεπιστημονικόκαιτεχνικόπεδίοτηςκαταγραφής,
απεικόνισης,ανάλυσης,σχεδιασμού,διαχείρισης,επέμβασηςκαικατασκευ-
ήςστογήινοχώροκαιπεριβάλλον,μετηνεκπόνησητωναντίστοιχωνμε-
λετών,κατασκευών,ελέγχων,αναλύσεωνκαιπαρεμβάσεωνκαιτηνοργά-
νωσηκαιδιαχείρισηδομικώνέργων,έργωνυποδομής,φυσικώνκαιοικονο-
μικώνπόρωνκαιδραστηριοτήτωνκατάτονωφελιμότερο(βέλτιστο)τρόπο
απότεχνική,οικονομικήκαικοινωνικήάποψηκαιμεόρουςαειφορίας,με
έμφασηστηνεξοικονόμησηενέργειας,φυσικών,ανθρώπινωνκαιοικονομι-
κώνπόρων,στηνυγιεινήκαιασφάλειατωνεγκαταστάσεων,καθώςκαιστην
προστασίατουπεριβάλλοντος.Ιδιαίτερα,μετιςγνώσειςπουτουπαρέχονται
καικατέχει,στιςβασικέςεπιστήμεςτωνΜαθηματικών,τηςΦυσικήςκαιτης
Μηχανικήςκαθώςκαιτωνεφαρμοσμένωνεπιστημών:α)Τοπογραφίας,Γεω-
δαισίας,Χαρτογραφίας,Φωτογραμμετρίας,Τηλεπισκόπησης.β)Οδοποιίας,
ΣυγκοινωνιακήςΤεχνικής,ΚυκλοφορικήςΤεχνικής,Υδραυλικής,Υδρολογίας,
ΠεριβαλλοντικήςΜηχανικής.γ)Χωροταξίας,Πολεοδομίας,Γεωγραφίαςκαι
ΠεριφερειακήςΑνάπτυξης.

3.Ειδικότερα,οΑγρονόμοςκαιΤοπογράφοςΜηχανικόςμπορείνααναλαμ-
βάνει την τεχνική ευθύνη προς διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος
στους τομείς απασχόλησης του, όπως παρακάτω αναφέρονται: α) Τοπο-
γραφία, γεωδαισία, χαρτογραφία, φωτογραμμετρία, τηλεμετρία, τηλεπι-
σκόπηση, γεωπληροφορική, κτηματολόγιο, διαχείριση γης και ακινήτων.
β)Συγκοινωνιακάέργακαιμελέτες,οδοποιία,περιβαλλοντικέςεπιπτώσεις,
κυκλοφορικήτεχνική,μεταφορές.γ)Υδραυλικάέργακαιμελέτες, εγγειο-
βελτιωτικάέργακαιδιαχείρισηυδατικώνπόρων,αντιπλημμυρικάέργα,πε-
ριβαλλοντικήτεχνολογία.δ)Ανάλυση,σύνθεσηκαισχεδιασμόςτουχώρου,
πολεοδομία,χωροταξία,περιφερειακήανάπτυξη.ε)Δομικάέργα,κατασκευ-
ές,οικοδομικάέργα,δημόσιαέργα,έργαυποδομής.στ)Διαχείριση,προστα-
σία,οργάνωση,σχεδιασμός, εκτίμησηεπιπτώσεωνγια τοπεριβάλλον, τις
υποδομέςκαιτιςυπόλοιπεςδραστηριότητες.

4.Περαιτέρω,οΑγρονόμοςκαιΤοπογράφοςΜηχανικόςέχειαποκλειστική
πρόσβασηστηνδραστηριότητα:i.εκπόνησηκαιεπίβλεψητοπογραφικών,
γεωδαιτικών, φωτογραμμετρικών, χαρτογραφικών και κτηματογραφικών
μελετών.Καμίαάλληειδικότηταμηχανικούδενέχειμερικήήπλήρηπρό-
σβασησεαυτήτηνδραστηριότητα.
Το επάγγελμα του Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού στην Ελλάδα
ανταποκρίνεται και παρακολουθεί τις τυχόν αλλαγές του μερικά σχετικού
επαγγελματικού περιγράμματος της Διεθνούς Τυποποιημένης Ταξινόμη-
σης των Επαγγελμάτων (ΙSCO) του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας (ILO:
International LaborOrganization), όπως ομαδοποιείταιως ΙSCO-88(COM)
στηνΕυρωπαϊκήΈνωσηκαιμεταφέρεταιενμέρειωςΣΤΕΠ-92καιεπόμενα
απότηνΕλληνικήΣτατιστικήΥπηρεσία,καθώςεπίσηςκαιταιδιαίτεραπερι-
γράμματασχετικώνπανευρωπαϊκώνκαιεθνικώνεπαγγελματικώνΕνώσεων
ή Συμβουλίων της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης, τα μέλη των οποίων ασκούν τις
δραστηριότητεςαντίστοιχεςμεαυτέςτουΑγρονόμουκαιΤοπογράφουΜη-
χανικού.

5.ΌλεςοιανωτέρωπτυχέςτουεπαγγέλματοςτουΑγρονόμουΤοπογράφου
Μηχανικού,μετάτωνοικείωνεννέα(9)επιφυλάξεωνωςπροςτηντυπική
και ουσιαστική νομιμότητα της διαδικασίας εκδόσεως του προσβαλλόμε-
νουπ.δ., έχουνδιεξοδικώςαναλυθείστοοικείοΠόρισματηςΟμάδαςΈρ-
γουΕιδικότηταςΑγρονόμουΤοπογράφουΜηχανικού,τοοποίοτέθηκευπ’
όψιντηςεννεαμελούςΕπιτροπήςεκπονήσεωςτουσχεδίουπ.δ.(αρ.πρωτ.
811/23.05.2017,βλ.σκ.2τουΠ.Ε.ΣτΕ32/2018).

ΙΙΙ. Λόγοι ακυρώσεως. 
1ος λόγος ακυρώσεως. Παράβαση της διατάξεως του άρθρου 43 
παρ. 2 Συντ. Υπέρβαση νομοθετικής εξουσιοδοτήσεως της παρ. 4 
του άρθρου 29 ν. 4439/2016. Η εξουσιοδοτική διάταξη της παρ. 
4 του άρθρου 29 ν. 4439/2016 ορίζει ειδικώς την αντιστοίχιση ει-
δικεύσεως-γνωστικού αντικειμένου Μηχανικής με τα αποδιδόμε-

να επαγγελματικά δικαιώματα ανά κατηγορία Μηχανικών. Το π.δ. 
99/2018, κατά τις προσβληθείσες διατάξεις του, υπερέβη και πα-
ραβίασε αυτήν τη νομοθετικώς επιβεβλημένη αντιστοίχιση.

1. Ηδιάταξηεπίτηβάσειτηςοποίαςεξεδόθητοπροσβαλλόμενοπροεδρικό
διάταγμα, ήτοι η διάταξη τηςπαρ. 4 του άρθρου 29 ν. 4439/2016,
ορίζειεπίλέξειταεξής:

«4. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουρ-
γών Υποδομών και Μεταφορών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζο-
νται τα ακόλουθα θέματα:
α. η ρύθμιση του επαγγέλματος του Μηχανικού με καθορισμό των επαγ-
γελματικών δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα, σύμφωνα με το πρώτο εδά-
φιο της παρ. 5 του άρθρου 2 του Π.δ. της 27ης Νοεμβρίου/14ης Δεκεμβρί-
ου 1926, όπως ισχύει και
β. η αναλυτική απαρίθμηση και αντιστοίχιση, με την κατά περίπτωση 
απαιτούμενη εξειδίκευση, των δραστηριοτήτων Μηχανικής ανά ειδικότητα 
βάσει αποδιδόμενων επαγγελματικών δικαιωμάτων και η διαδικασία άσκη-
σής τους».

Επίτηβάσειτωνανωτέρω,δίδεταιστονΠρόεδροτηςΔημοκρατίαςηαρ-
μοδιότητα (α) να καθορίσει τα επαγγελματικά δικαιώματα ανά ει-
δικότηταεκάστουμηχανικού,σύμφωναμετοπρώτοεδάφιοτηςπαρ.5
τουάρθρου2τουπ.δ.της27ηςΝοεμβρίου/14ηςΔεκεμβρίου1926,όπως
ισχύεικαι(β) νααπαριθμήσειαναλυτικάκαινααντιστοιχίσει,μετηνκατά
περίπτωσηαπαιτούμενηεξειδίκευση, τιςδραστηριότητες τηςΜηχανικής
ανάειδικότηταβάσειαποδιδόμενωνεπαγγελματικώνδικαιωμάτωνκαινα
καθορίσειτηδιαδικασίαασκήσεώςτους.

2. Εντούτοις, στοπροσβαλλόμενοπροεδρικό διάταγμα, ουδόλως καθορί-
στηκαν τα επαγγελματικά δικαιώματα ανά ειδικότητα μηχανικού, 
σύμφωνα με το γνωστικό αντικείμενο εκάστης ειδικότητας,ενώσυ-
νακόλουθα,δεν αντιστοιχίστηκαν οι δραστηριότητες της Μηχανικής 
ανά ειδικότητα με την κατά περίπτωση απαιτούμενη εξειδίκευση (= 
γνωστικό αντικείμενο). 

Ειδικότερα,τομείζονσφάλμαπουεντοπίζεταιστοπροσβαλλόμενοπροεδρι-
κόδιάταγμασυνίσταταιστογεγονόςότι:

δεν ελήφθη υπ’ όψιν, προτού καθοριστούν οι δραστηριότητες 
που έκαστος μηχανικός δύναται να ασκήσει, το (ορθό) γνωστικό 
αντικείμενο εκάστης ειδικότητας μηχανικού, όπως τούτο διδά-
σκεται και διαμορφώνεται από το κανονιστικής υφής πρόγραμμα 
σπουδών του εκάστοτε Πανεπιστημιακού Τμήματος. 

3.Τοενλόγωσφάλμααναλύεταιπεραιτέρωστοότι,ενώηεξουσιοδοτική
διάταξημνημονεύειτηνέννοιατης«ειδικότητας»ωςβασικόάξονακαθο-
ρισμού επαγγελματικών δικαιωμάτων, τούτη ουδόλως ερμηνεύθηκε υπό
τοφωςτουγνωστικούαντικειμένουκαιτουπρογράμματοςσπουδώνπου
παρακολουθούνοιδιάφορεςειδικότητεςτωνμηχανικών,αλλάυπότοφως
καιμόνοντηςπαλαιάςδιατάξεωςτουάρθρου2τουπ.δ.της27ηςΝοεμβρί-
ου/14ηςΔεκεμβρίου1926.
Εντούτοις,απότηθέσπισητηςανωτέρωδιατάξεωςκαι έκτοτε έχουνλά-
βει χώραπλείστες αλλαγές, τόσοστο εκπαιδευτικόμέρος ανά ειδικότητα
μηχανικού, όσο και στο επαγγελματικό-επιστημονικό αντικείμενο εκάστης
ειδικότητας.Κατάτούτο,μετηνπάροδοσχεδόν100ετών,οιδιάφορεςει-
δικότητεςΜηχανικώνέχουνεντοιςπράγμασικαιεκτηςπροόδουτηςεπι-
στήμης,διαμορφώσειτοπεδίοτωνδραστηριοτήτωντους,σύμφωναμετο
γνωστικόαντικείμενοαυτών.
Ηdefactoή/καινομοθετικήαναγνώρισητωνδικαιωμάτωναυτώνκατάτο
παρελθόν(ήτοιπροτουπ.δ.99/2018)δεναποτελεί,επ’ουδενί,νόμιμολόγο
συμπεριλήψεώςτουςστονέοπ.δ.99/2018ενείδεικωδικοποιήσεωςdefacto
ασκουμένωνεπαγγελματικώνδικαιωμάτων.
Ταμόνακριτήρια,ταοποίαθαέπρεπεναληφθούνυπ’όψινγιατηνανα-
γνώρισητωνεπαγγελματικώνδικαιωμάτωνεκάστηςειδικότηταςμηχανικού,
προσδιορίζονταιστηνομοθετικήδιάταξηκαιείναι:

Η κατ’ άρθρο 29 Α.2΄β΄ ν. 4439/2016 «επιστημονική περιοχή» 
= το γνωστικό αντικείμενο καθορισθέν με κανονιστικές διατάξεις 

εκάστου τμήματος Σχολής Α.Ε.Ι. =  επιστημονική κατάρτιση 
= ειδικότητα.

4.Τοκρίσιμοσημείο,ενπροκειμένω,τουοικείουδιατάγματοςαφοράστην
διεύρυνσητουγνωστικούαντικειμένουκαιτησυνακόλουθηαναγνώριση
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συγκεκριμένων επαγγελματικών δικαιωμάτων στους Πολιτικούς Μηχα-
νικούς (α΄ περίπτωση), στους Μηχανικούς Χωροταξίας, Πολεοδομίας και
Ανάπτυξης (β΄περίπτωση) και στουςΜηχανικούςΠεριβάλλοντος (γ΄πε-
ρίπτωση),καιστουςΑρχιτέκτονεςΜηχανικούς(δ’περίπτωση),τα οποία, 
ωστόσο, συνδέονται με το κατεξοχήν γνωστικό αντικείμενο – δρα-
στηριότητα – ειδικότητατωνΑγρονόμων-ΤοπογράφωνΜηχανικών.Τα
συγκεκριμέναεπαγγελματικάδικαιώματα,ενσυνδυασμώπροςτοδιευρυμέ-
νογνωστικόαντικείμενο,είναιταεξής:
-ΗεκπόνησημελετώνΤοπογραφίας(Γεωδαιτικές,Φωτογραμμετρικές,Χαρ-
τογραφικές,Τοπογραφικές,Βυθομετρικές,Κτηματογραφικές,Κτηματολογι-
κές καιΑναλογισμού)καιη εκπόνησημελετώνκαι έργωνοργάνωσηςκαι
διαχείρισηςγεωγραφικώνπληροφοριώνκαιεφαρμογήμεθόδωντηλεπισκό-
πησηςκαισυστημάτωνγεωγραφικώνπληροφοριώναπόΠολιτικούςΜηχα-
νικούς.(α΄ περίπτωση - άρθρο 3 παρ. 1β΄και γ΄, σε συνδ. με παρ. 2 
περ. ιη΄ και κ΄ π.δ. 99/2018)
-Ηεκπόνησημελετώνκαιέργωνοργάνωσηςκαιδιαχείρισηςγεωγραφικών
πληροφοριώνκαιεφαρμογήμεθόδωντηλεπισκόπησης(εκτόςφωτογραμμε-
τρικών)καισυστημάτωνγεωγραφικώνπληροφοριών,καθώςκαιμελετών
ΣυγκοινωνιακώνΈργωνκαιΚυκλοφοριακώνΜελετώναπόΜηχανικούςΧω-
ροταξίας,ΠολεοδομίαςκαιΑνάπτυξης.(β΄ περίπτωση - άρθρο 12 παρ. 1 
περ. θ΄, γ΄, σε συνδ. με παρ. 2 περ. ιε΄ και ιστ΄ π.δ. 99/2018)
- Η εκπόνηση μελετών Υδραυλικών Έργων (εγγειοβελτιωτικών έργων,
φραγμάτων,υδρεύσεων,αποχετεύσεων)καιΔιαχείρισηςΥδατικώνΠόρων
απόΜηχανικούςΠεριβάλλοντος.(γ΄ περίπτωση - άρθρο 13 παρ. 2 περ. 
δ΄ π.δ. 99/2018)
-Ηεκπόνησημελετώνκαιέργωνοργάνωσηςκαιδιαχείρισηςγεωγραφικών
πληροφοριών και εφαρμογήμεθόδων τηλεπισκόπησης (εκτόςφωτογραμ-
μετρικών) καισυστημάτωνγεωγραφικώνπληροφοριώναπόΑρχιτέκτονες
Μηχανικούς(δ’ περίπτωση – άρθρο 4 παρ. 2 περ. κα. π.δ. 99/2018)
Ωστόσο,ταανωτέρωεπαγγελματικάδικαιώματακαιοιδραστηριότητεςτις
οποίεςπεριγράφουνουδεμία σχέσηέχουνμετογνωστικόαντικείμενοτων
Μηχανικώνστουςοποίουςαναγνωρίζονται,ενώπαράλληλαεμπίπτουν στο 
κατεξοχήν γνωστικό αντικείμενο των αιτούντων Αγρονόμων – Το-
πογράφων Μηχανικών.Τούτουέπεταιότιη–διατουπροσβαλλομένου
προεδρικούδιατάγματος–αντιστοίχιση των εν λόγω επαγγελματικώνδι-
καιωμάτωνμε τις ειδικότητες τωνΠολιτικώνΜηχανικών (α΄περίπτωση),
τωνΜηχανικώνΧωροταξίας,Πολεοδομίας και Ανάπτυξης (β΄περίπτωση)
καιτωνΜηχανικώνΠεριβάλλοντος(γ΄περίπτωση)καιτωνΑρχιτεκτόνων
Μηχανικών(δ’περίπτωση)κείται προδήλως εκτός νομοθετικής εξου-
σιοδοτήσεως,αφούπαραγνωρίζειτογεγονόςότιοιενλόγωδραστηριότη-
τεςεμπίπτουνστογνωστικό αντικείμενο - ειδικότηταάλλουΤμήματος
καιδη τωνΑγρονόμων–ΤοπογράφωνΜηχανικών.Αναφορικάδε,με τις
«συγκοινωνιακές» (β΄ περίπτωση) και «υδραυλικές» (γ΄ περίπτωση) με-
λέτεςγίνεταιευρέωςαποδεκτόότιηενλόγωδραστηριότηταεμπίπτειστο
γνωστικό αντικείμενο τόσο των Αγρονόμων – Τοπογράφων όσο και των
ΠολιτικώνΜηχανικών και ουχί στο γνωστικό αντικείμενο τωνΜηχανικών
Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, τωνΜηχανικών Περιβάλλοντος
καιτωνΑρχιτεκτόνωνΜηχανικώναντιστοίχως.

5. Σε κάθε περίπτωση, το προσβαλλόμενο π.δ. κείται εκτός νομοθετικής
εξουσιοδοτήσεωςκαθ’ομέροςκαθόρισεεκνέουκαικατάπαράβασητων
υφισταμένωνκανονιστικήςυφήςπρογραμμάτωνσπουδώντωναντίστοιχων
ΣχολώνΑ.Ε.Ι.τογνωστικόαντικείμενοεκάστηςειδικότηταςΜηχανικού.
Ειδικότερα,τοάρθρο29παρ.2περ.β΄ν.4439/2016,όρισε,μεταξύάλλων
ως «επιστημονική περιοχή» «το πεδίο γνώσεων κάθε ειδικότητας Διπλω-
ματούχουΜηχανικού,όπωςαυτόπροσδιορίζεταιαπότοοικείονομοθετικό
πλαίσιοή/και το κανονιστικόπλαίσιο τηςαντίστοιχηςσχολήςή τμήματος
ΠανεπιστημιακούΙδρύματοςΑνώτατηςΕκπαίδευσηςτηςημεδαπής.Γιατην
περίπτωσηισότιμηςσχολήςτηςαλλοδαπήςωςγνωστικόαντικείμενονοείται
τοπεδίογνώσεωνκάθεειδικότηταςΔιπλωματούχουΜηχανικού,όπωςαυτό
προκύπτειαπότοπρόγραμμασπουδώντης,ενώμετηνπερ.γ΄όρισεως
«επαγγελματικόπερίγραμμα»«τοσύνολοτωνβασικώνκαιεπιμέρουςεπαγ-
γελματικώνλειτουργιώνήδραστηριοτήτων,πουσυνθέτουντοαντικείμενο
εργασίας της ειδικότητας του Μηχανικού, καθώς και οι αντίστοιχες γνώ-
σεις,δεξιότητεςκαιικανότητες,πουαπαιτούνταιγιατηνανταπόκρισηστις
δραστηριότητεςαυτές.Μετοεπαγγελματικόπερίγραμμασυστηματοποιείται
αναλυτικάκαικαταγράφεταιτοπεριεχόμενοτηςειδικότηταςτουΜηχανικού
καιτωντρόπωναπόκτησηςτωναπαιτούμενωνγιατηνάσκησητουεπαγγέλ-
ματοςπροσόντωνκαιικανοτήτων».
Υπόαυτήντηνέννοια,οΝομοθέτηςοριοθέτησεαυτοτελώςκαιαυτοδύναμα
τηνεπιστημονικήπεριοχή-γνωστικόαντικείμενοεκάστηςειδικότηταςΜηχα-

νικού,κατάπαραπομπήκαιεπίκλησητωνπρογραμμάτωνσπουδών,όπως
τούταίσχυανκατάτηδημοσίευσητουν.4439/2016,μη καταλείποντας 
κανονιστική αρμοδιότητα-ευχέρεια επανα-καθορισμού του οικείου 
γνωστικού αντικειμένου στην κανονιστικώς δρώσα διοίκηση-Πρό-
εδρο της Δημοκρατίας και προσδίδοντας, κατ’ αυτόν τον τρόπο, 
αυξημένη ισχύ τυπικού νόμου στα σχετικά προγράμματα σπουδών. 
Συνεπώς, ο καθορισμός από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας με τα 
άρθρα 3, 4 12 και 13 π.δ. 99/2018 γνωστικού αντικειμένου τριών 
ειδικοτήτων Μηχανικών (Πολιτικού Μηχανικού, Μηχανικού Περι-
βάλλοντος και Μηχανικού Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης 
και Αρχιτέκτονος Μηχανικού) κείται εκτός ορίων της νομοθετικής 
εξουσιοδοτήσεως της παρ. 4 του άρθρου 29 ν. 4439/2016, ενόσω 
η σχετική αρμοδιότητα του Προέδρου της Δημοκρατίας εκτεινόταν 
αποκλειστικώς και μόνον στον καθορισμό των επαγγελματικών 
δικαιωμάτων των Μηχανικών όλων των ειδικοτήτων επί τη βάσει 
ήδη καθορισθέντος γνωστικού αντικειμένου-«επιστημονικής περι-
οχής» και όχι στον εξυπαρχής καθορισμό από τον ΠτΔ γνωστικού 
αντικειμένου-«επιστημονικής περιοχής» εκάστης ειδικότητας.

Γιατουςλόγουςαυτούς,οιωςάνωδιατάξεις3παρ.1β΄καιγ΄(όπουγίνεται
μνείασεΤοπογραφία-Γεωδαισία)καιπαρ.2περ.ιη΄,κ΄,4παρ.2κα΄12
παρ.1περ.θ΄,γ΄καιπαρ.2περ.ιε΄,ιστ΄,καθώςκαι13παρ.2περ.δ΄του
π.δ.99/2018,καθίστανταιακυρωτέες.

2ος λόγος ακυρώσεως. Εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή της δι-
ατάξεως της παραγράφου 4 του άρθρου 29 ν. 4439/2016. Μη σύν-
νομη αντιστοίχιση επιστημονικής περιοχής-ειδικότητας Μηχανικών 
με τα αποδιδόμενα σε αυτήν επαγγελματικά δικαιώματα.

1.Ηδιάταξη τηςπαραγράφου4τουάρθρου29ν.4439/2016προβλέπει
αναλυτικήαπαρίθμησηκαιαντιστοίχιση,μετηνκατάπερίπτωσηαπαιτού-
μενηεξειδίκευση, τωνδραστηριοτήτωντηςΜηχανικήςανάειδικότητα 
βάσειτωναποδιδόμενωνεπαγγελματικώνδικαιωμάτων.
Εκτηςγραμματικήςκαιτελολογικήςερμηνείαςτηςδιατυπώσεωςτουνόμου,
ευθέωςσυνάγεταιότιοεθνικόςνομοθέτηςεπιβάλλειτηναντιστοίχισητου
γνωστικού αντικειμένου – ειδικότητας με το συναφές επαγγελματι-
κό δικαίωμα. Υπόδιαφορετικήδιατύπωση,τοαποδιδόμενοεπαγγελματικό
δικαίωμασυναρτάται αναγκαίως με το γνωστικό αντικείμενο το οποίο
διδάσκεταισεκάθεΤμήμαΠολυτεχνικήςΣχολής,προκειμένουοιαπόφοιτοί
του να δύνανται να ασκήσουν την αντίστοιχη επαγγελματική δραστηριό-
τητα.
Τοδε,γνωστικόαντικείμενο(=ειδικότητα,κατάτηνομοθετικήδιατύπωση)
διαμορφώνεται από τοσύνολο των διδασκόμενων μαθημάτων όπως
τούταπροκύπτουναπότοοικείοπρόγραμμασπουδών,σύμφωναμετοάρ-
θρο29παρ.2περ.β΄καιγ΄ν.4439/2016.
Τούτουέπεταιότιηδιδασκαλίαενός και μόνονμαθήματοςσυναφούςπρος
ορισμένηεπαγγελματικήδραστηριότητα(λ.χ.γεωδαισία-ΓενικέςΑρχές)ου-
δόλωςεξαρκεί,προκειμένουναχορηγείταιστουςαποφοίτουςτουενλόγω
Τμήματος το αντίστοιχο επαγγελματικό δικαίωμα, ήτοι, επί παραδείγματι,
τηςεκπονήσεωςμελετώνΤοπογραφίας,σύμφωναμετηνπερ.ιη΄τηςπαρ.2
τουάρθρου3π.δ.99/2018αναφορικάμετουςΠολιτικούςΜηχανικούς(βλ.
τααντίστοιχαπρογράμματασπουδώνγιατουςΜηχανικούςΠεριβάλλοντος
αναφορικάμετιςμελέτες«υδραυλικώνέργων»καιτουςΜηχανικούςΧωρο-
ταξίας,ΠολεοδομίαςκαιΑνάπτυξης,τουςΠολιτικούςΜηχανικούςκαιτους
ΑρχιτέκτονεςΜηχανικούςαναφορικάμετιςμελέτες«οργανώσεωςκαιδια-
χειρίσεωςγεωγραφικώνπληροφοριών»,καθώςκαιτην«εφαρμογήμεθόδων
τηλεπισκόπησης» και ειδικώς, τουςΜηχανικούςΧωροταξίας,Πολεοδομίας
καιΑνάπτυξης,αναφορικάμετιςμελέτες«συγκοινωνιακώνέργων»,επίτων
οποίωνδιδάσκονταικατ’ουσίανέωςένα-τοπολύ-συναφέςμάθημα).

2.ΌπωςπροκύπτειαπότηναντιπαραβολήτουπορίσματοςτηςΟμάδαςΈρ-
γουτωνΑγρονόμων–ΤοπογράφωνΜηχανικώνμετοαντίστοιχοπόρισμα
τηςΟμάδαςΈργουτωνΠολιτικώνΜηχανικών,τωνΜηχανικώνΠεριβάλλο-
ντοςκαιτωνΜηχανικώνΧωροταξίας,ΠολεοδομίαςκαιΑνάπτυξηςκαιτων
ΑρχιτεκτόνωνΜηχανικών,οισυγκεκριμένεςτέσσεριςειδικότητεςμηχανικών
δεν διδάσκονται, πληνορισμένων και μόνον γενικώνΑρχών,σύμφωνα
μετονομοτύπωςπροσκομιζόμενοενώπιοντουΔικαστηρίουΣαςπρόγραμ-
μασπουδώντους,τα αναγκαία μαθήματα («Γεωδαισία»- αναφορικάμε
τουςΠολιτικούςΜηχανικούς,«Τηλεπισκόπηση–Οδοποιία–Κυκλοφοριακές
Μελέτες», αναφορικά με τους Μηχανικούς Χωροταξίας, Πολεοδομίας και
Ανάπτυξηςκαι«Υδραυλική»αναφορικάμετουςΜηχανικούςΠεριβάλλοντος
και«ΕισαγωγήσταΓεωγραφικάΣυστήματαΠληροφοριών»αναφορικάμε
τουςΑρχιτέκτονεςΜηχανικούς)ώστεναείναισεθέσηναεκπονούντιςοι-



κείεςμελέτες,όπωςτούτεςπεριγράφονταιστιςπροσβληθείσεςδιατάξειςτου
π.δ.99/2018.

3.Ειδικότερα,ταμαθήματα,ταοποίαδιδάσκονται οι Αγρονόμοι – Το-
πογράφοι Μηχανικοί στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονί-

κης,(βλ.τονισμέναμεέντονοχρώματαμαθήματα,ταοποίασυναρτώνται
ιδίωςμετηγεωδαισίακαιτηδυνατότηταεκπονήσεωςτοπογραφικώνμελε-
τών),είναιταεξής:

Μαθήματα 1ου εξαμήνου
Κορμός
1ο εξάμηνο
6τάξεις
Κωδικός Τίτλος ECTS Τύπος
Α01 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 7 ΥΥΠΟΔ
Α26 ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΓΡΟΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 4 ΥΥΠΟΔ
Υ04 ΓΡΑΜΜΙΚΗΑΛΓΕΒΡΑΚΑΙΠΙΝΑΚΕΣ 4 ΥΥΠΟΔ
Υ05 ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι 6 ΥΥΠΟΔ
Υ09 ΦΥΣΙΚΗΙ 4 ΥΥΠΟΔ
Υ30 ΣΧΕΔΙΟ 5 ΥΥΠΟΔ

Μαθήματα 2ου εξαμήνου
Κορμός
2ο εξάμηνο
7τάξεις
Κωδικός Τίτλος ECTS Τύπος
Α02 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ 5 ΥΥΠΟΔ
Α06 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΚΑΙΑΝΑΛΥΣΗΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 4 ΥΥΠΟΔ
Α08 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑΑΝΑΦΟΡΑΣΚΑΙΧΡΟΝΟΥ 4 ΥΥΠΟΔ
Β22 ΣΧΕΔΙΑΣΗΜΕΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ 4 ΥΥΠΟΔ
Υ10 ΦΥΣΙΚΗΙΙ 4 ΥΥΠΟΔ
Υ33 ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ II 5 ΥΥΠΟΔ
Υ34 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 4 ΥΥΠΟΔ

Μαθήματα 3ου εξαμήνου
Κορμός
3ο εξάμηνο
6τάξεις
Κωδικός Τίτλος ECTS Τύπος
Α27 ΘΕΩΡΙΑΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 5 ΥΥΠΟΔ
Α28 ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΦΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 5 ΥΥΠΟΔ
Β28 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ 5 ΥΥΠΟΔ
Β34 ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 5 ΥΥΠΟΔ
Υ07 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 5 ΥΥΠΟΔ
Υ29 ΕΙΣΑΓΩΓΗΣΤΗΜΗΧΑΝΙΚΗΤΩΝΣΥΝΕΧΩΝΜΕΣΩΝ 5 ΥΥΠΟΔ

Μαθήματα 4ου εξαμήνου
Κορμός
4ο εξάμηνο
7τάξεις
Κωδικός Τίτλος ECTS Τύπος
Α04 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 4 ΥΚΟΡ
Α07 ΣΥΝΟΡΘΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ 4 ΥΚΟΡ
Β04 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑ 4 ΥΚΟΡ
Β12 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ 5 ΥΚΟΡ
Γ01 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΥΔΡΑΥΛΙΚΗ 4 ΥΚΟΡ
Γ49 ΟΔΟΠΟΙΙΑΙ 5 ΥΚΟΡ
Υ06 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗΑΝΑΛΥΣΗ 4 ΥΚΟΡ

Μαθήματα 5ου εξαμήνου
Κορμός
5ο εξάμηνο
7τάξεις
Κωδικός Τίτλος ECTS Τύπος
Α03 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 4 ΥΚΟΡ
Α29 ΤΟ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ G.P.S. 5 ΥΚΟΡ
Β08 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΚΑΙΑΝΑΛΥΣΗΤΟΥΧΩΡΟΥ 4 ΥΚΟΡ
Β23 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑ 4 ΥΚΟΡ
Γ02 ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΑΝΟΙΚΤΩΝΑΓΩΓΩΝ 4 ΥΚΟΡ
Γ16 ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΤΕΧΝΙΚΗ 4 ΥΚΟΡ
Γ50 ΟΔΟΠΟΙΙΑΙΙ 5 ΥΚΟΡ

Μαθήματα 6ου εξαμήνου
Κορμός
6ο εξάμηνο
7τάξεις
Κωδικός Τίτλος ECTS Τύπος
Α05 ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ 4 ΥΚΟΡ
Α23 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 4 ΥΚΟΡ
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Κωδικός Τίτλος ECTS Τύπος
Β01 ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 4 ΥΚΟΡ
Β17 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣΚΑΙΑΣΤΙΚΗΑΝΑΛΥΣΗ 4 ΥΚΟΡ
Β29 ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 5 ΥΚΟΡ
Γ10 ΤΕΧΝΙΚΗΥΔΡΟΛΟΓΙΑ 5 ΥΚΟΡ
Γ20 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 4 ΥΚΟΡ

Μαθήματα 7ου εξαμήνου
Κορμός
7ο εξάμηνο
1τάξεις
Κωδικός Τίτλος ECTS Τύπος
Υ36 ΑΓΓΛΙΚΑΚΑΙΤΕΧΝΙΚΗΟΡΟΛΟΓΙΑ 5 ΞΓ

Γεωδαισίας και Τοπογραφίας
7ο εξάμηνο
16τάξεις
Κωδικός Τίτλος ECTS Τύπος
Α13 ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ 5 ΥΕΤ
Α16 ΒΑΡΥΤΗΜΕΤΡΙΑ 5 ΥΕΤ
Α18 ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΗ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ 5 ΥΕΤ
Α24 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 5 ΥΕΤ
Α34 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ 5 ΥΕΤ
Β09 ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 5 ΕΑΤ
Β11 ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ 5 ΕΑΤ
Β14 ΕΙΣΑΓΩΓΗΣΤΗΝΟΙΚΟΝΟΜΙΑΤΟΥΧΩΡΟΥ 5 ΕΑΤ
Β30 ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ 5 ΕΑΤ
Β33 ΧΡΗΣΗΧΑΡΤΗ 5 ΕΑΤ
Β35 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 5 ΕΑΤ
Γ03 ΑΤΟΜΙΚΑΔΙΚΤΥΑΑΡΔΕΥΣΕΩΝ 5 ΕΑΤ
Γ07 ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 5 ΕΑΤ
Γ22 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΚΑΙΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΥΓΡΩΝΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 5 ΕΑΤ
Γ24 ΠΟΤΑΜΙΑΥΔΡΑΥΛΙΚΗΚΑΙΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΙΣΧΕΙΜΑΡΡΩΝ 5 ΕΑΤ
Γ34 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΤΩΝΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 5 ΕΑΤ

Κτηματολογίου, Φωτογραμμετρίας και χαρτογραφίας
7ο εξάμηνο
16τάξεις
Κωδικός Τίτλος ECTS Τύπος
Α13 ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ 5 ΕΑΤ
Α16 ΒΑΡΥΤΗΜΕΤΡΙΑ 5 ΕΑΤ
Α18 ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΗ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ 5 ΕΑΤ
Α24 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 5 ΕΑΤ
Α34 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ 5 ΕΑΤ
Β09 ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 5 ΥΕΤ
Β11 ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ 5 ΥΕΤ
Β14 ΕΙΣΑΓΩΓΗΣΤΗΝΟΙΚΟΝΟΜΙΑΤΟΥΧΩΡΟΥ 5 ΥΕΤ
Β30 ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ 5 ΥΕΤ
Β33 ΧΡΗΣΗΧΑΡΤΗ 5 ΥΕΤ
Β35 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣΜΕΘΟΔΟΙΑΝΑΛΥΣΗΣ 5 ΥΕΤ
Γ03 ΑΤΟΜΙΚΑΔΙΚΤΥΑΑΡΔΕΥΣΕΩΝ 5 ΕΑΤ
Γ07 ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 5 ΕΑΤ
Γ22 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΚΑΙΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΥΓΡΩΝΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 5 ΕΑΤ
Γ24 ΠΟΤΑΜΙΑΥΔΡΑΥΛΙΚΗΚΑΙΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΙΣΧΕΙΜΑΡΡΩΝ 5 ΕΑΤ
Γ34 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΤΩΝΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 5 ΕΑΤ

Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών Έργων
7ο εξάμηνο
16τάξεις
Κωδικός Τίτλος ECTS Τύπος
Α13 ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ 5 ΕΑΤ
Α16 ΒΑΡΥΤΗΜΕΤΡΙΑ 5 ΕΑΤ
Α18 ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΗ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ 5 ΕΑΤ
Α24 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 5 ΕΑΤ
Α34 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ 5 ΕΑΤ
Β09 ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 5 ΕΑΤ
Β11 ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ 5 ΕΑΤ
Β14 ΕΙΣΑΓΩΓΗΣΤΗΝΟΙΚΟΝΟΜΙΑΤΟΥΧΩΡΟΥ 5 ΕΑΤ
Β30 ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ 5 ΕΑΤ
Β33 ΧΡΗΣΗΧΑΡΤΗ 5 ΕΑΤ
Β35 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 5 ΕΑΤ
Γ03 ΑΤΟΜΙΚΑΔΙΚΤΥΑΑΡΔΕΥΣΕΩΝ 5 ΥΕΤ
Γ07 ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 5 ΥΕΤ
Γ22 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΚΑΙΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΥΓΡΩΝΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 5 ΥΕΤ
Γ24 ΠΟΤΑΜΙΑΥΔΡΑΥΛΙΚΗΚΑΙΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΙΣΧΕΙΜΑΡΡΩΝ 5 ΥΕΤ
Γ34 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΤΩΝΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 5 ΥΕΤ
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Μαθήματα 8ου εξαμήνου
Κορμός
8ο εξάμηνο
1τάξεις
Κωδικός Τίτλος ECTS Τύπος
Υ12 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 6 Υ

Γεωδαισίας και Τοπογραφίας
8ο εξάμηνο
14τάξεις
Κωδικός Τίτλος ECTS Τύπος
Α15 ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ 6 ΥΕΤ
Α35 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΟΡΘΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 6 ΥΕΤ
Α37 ΓΕΩΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ 6 ΥΕΤ
Α38 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΑΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 6 ΥΕΤ
Β21 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 6 ΕΑΤ
Β36 ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑ 6 ΕΑΤ
Β37 ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 6 ΕΑΤ
Β38 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 6 ΕΑΤ
Β48 ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΕΔΑΦΟΥΣ: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ, ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 6 ΕΑΤ
Γ04 ΔΙΚΤΥΑΥΔΡΕΥΣΕΩΝ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ 6 ΕΑΤ
Γ23 ΥΠΟΓΕΙΕΣΡΟΕΣ 6 ΕΑΤ
Γ30 ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΜΗΧΑΝΙΚΗ 5 ΕΑΤ
Γ32 ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑΕΡΓΑΚΑΙΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣΣΤΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 6 ΕΑΤ
Γ47 ΕΙΔΙΚΑΘΕΜΑΤΑΟΔΟΠΟΙΙΑΣΚΑΙΜΕΤΑΦΟΡΩΝ-ΕΠΙΛΥΣΗΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝΜΕΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ 6 ΕΑΤ

Κτηματολόγιου, Φωτογραμμετρίας και χαρτογραφίας
8ο εξάμηνο
14τάξεις
Κωδικός Τίτλος ECTS Τύπος
Α15 ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ 6 ΕΑΤ
Α35 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΟΡΘΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 6 ΕΑΤ
Α37 ΓΕΩΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ 6 ΕΑΤ
Α38 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΑΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 6 ΕΑΤ
Β21 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 6 ΥΕΤ
Β36 ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑ 6 ΥΕΤ
Β37 ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 6 ΥΕΤ
Β38 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 6 ΥΕΤ
Β48 ΨΗΦΙΑΚΑΜΟΝΤΕΛΑΕΔΑΦΟΥΣ:ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ,ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ,ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 6 ΥΕΤ
Γ04 ΔΙΚΤΥΑΥΔΡΕΥΣΕΩΝ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ 6 ΕΑΤ
Γ23 ΥΠΟΓΕΙΕΣΡΟΕΣ 6 ΕΑΤ
Γ30 ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΜΗΧΑΝΙΚΗ 5 ΕΑΤ
Γ32 ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑΕΡΓΑΚΑΙΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣΣΤΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 6 ΕΑΤ
Γ47 ΕΙΔΙΚΑΘΕΜΑΤΑΟΔΟΠΟΙΙΑΣΚΑΙΜΕΤΑΦΟΡΩΝ-ΕΠΙΛΥΣΗΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝΜΕΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ 6 ΕΑΤ

Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών Έργων
8ο εξάμηνο
14τάξεις
Κωδικός Τίτλος ECTS Τύπος
Α15 ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ 6 ΕΑΤ
Α35 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΟΡΘΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 6 ΕΑΤ
Α37 ΓΕΩΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ 6 ΕΑΤ
Α38 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΑΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 6 ΕΑΤ
Β21 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 6 ΥΕΤ
Β36 ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑ 6 ΕΑΤ
Β37 ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 6 ΕΑΤ
Β38 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 6 ΕΑΤ
Β48 ΨΗΦΙΑΚΑΜΟΝΤΕΛΑΕΔΑΦΟΥΣ:ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ,ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ,ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 6 ΕΑΤ
Γ04 ΔΙΚΤΥΑΥΔΡΕΥΣΕΩΝ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ 6 ΥΕΤ
Γ23 ΥΠΟΓΕΙΕΣΡΟΕΣ 6 ΥΕΤ
Γ30 ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΜΗΧΑΝΙΚΗ 5 ΥΕΤ
Γ32 ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑΕΡΓΑΚΑΙΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣΣΤΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 6 ΥΕΤ
Γ47 ΕΙΔΙΚΑΘΕΜΑΤΑΟΔΟΠΟΙΙΑΣΚΑΙΜΕΤΑΦΟΡΩΝ-ΕΠΙΛΥΣΗΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝΜΕΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ 6 ΥΕΤ

Μαθήματα 9ου εξαμήνου
Κορμός
9ο εξάμηνο
1τάξεις
Κωδικός Τίτλος ECTS Τύπος
Υ40 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ,ΕΡΕΥΝΑΚΑΙΣΥΓΓΡΑΦΗΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝΕΡΓΑΣΙΩΝ 12 Υ

Γεωδαισίας και Τοπογραφίας
9ο εξάμηνο
21τάξεις
Κωδικός Τίτλος ECTS Τύπος
Α12 ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ 6 ΥΕΤ
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Κωδικός Τίτλος ECTS Τύπος
Α30 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ G.P.S. 6 ΥΕΤ
Α31 ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 6 ΥΕΤ
Α32 ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ 6 ΥΕΤ
Α36 ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 6 ΥΕΤ
Β32 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 6 ΕΑΤ
Β40 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 6 ΕΑΤ
Β41 ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΕΣΕΦΑΡΜΟΓΕΣΣΤΗΝΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΚΑΙΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ 6 ΕΑΤ
Β42 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 6 ΕΑΤ
Β43 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣΠΟΛΥΜΕΣΩΝ 6 ΕΑΤ
Β45 ΜΗ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ 6 ΕΑΤ
Β46 ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 6 ΕΑΤ
Β47 ΙΣΤΟΡΙΑΤΗΣΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 6 ΕΑΤ

Β49 ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ: ΜΗ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ- ΚΙΝΗΤΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 6 ΕΑΤ

Γ08 ΣΤΡΑΓΓΙΣΕΙΣΚΑΙΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣΣΤΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 6 ΕΑΤ
Γ26 ΠΑΡΑΚΤΙΑΤΕΧΝΙΚΑΕΡΓΑ 6 ΕΑΤ
Γ37 ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ 6 ΕΑΤ
Γ40 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΥΔΑΤΙΚΩΝΠΟΡΩΝ 6 ΕΑΤ
Γ41 ΕΚΤΙΜΗΣΗΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 6 ΕΑΤ
Γ42 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣΤΕΡΕΩΝΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 6 ΕΑΤ
Γ48 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣΑΣΤΙΚΩΝΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝΥΠΟΔΟΜΩΝΚΑΙΜΕΣΩΝΜΑΖΙΚΗΣΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 6 ΕΑΤ

Κτηματολόγιου, Φωτογραμμετρίας και χαρτογραφίας
9ο εξάμηνο
21τάξεις
Κωδικός Τίτλος ECTS Τύπος
Α12 ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ 6 ΕΑΤ
Α30 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ G.P.S. 6 ΕΑΤ
Α31 ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 6 ΕΑΤ
Α32 ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ 6 ΕΑΤ
Α36 ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 6 ΕΑΤ
Β32 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 6 ΥΕΤ
Β40 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 6 ΥΕΤ
Β41 ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΕΣΕΦΑΡΜΟΓΕΣΣΤΗΝΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΚΑΙΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ 6 ΥΕΤ
Β42 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 6 ΥΕΤ
Β43 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣΠΟΛΥΜΕΣΩΝ 6 ΥΕΤ
Β45 ΜΗ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ 6 ΥΕΤ
Β46 ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 6 ΥΕΤ
Β47 ΙΣΤΟΡΙΑΤΗΣΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 6 ΥΕΤ
Β49 ΣΥΓΧΡΟΝΑΣΥΣΤΗΜΑΤΑΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ:ΜΗΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΑΣΥΣΤΗΜΑΤΑΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ-ΚΙΝΗΤΑΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 6 ΥΕΤ
Γ08 ΣΤΡΑΓΓΙΣΕΙΣΚΑΙΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣΣΤΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 6 ΕΑΤ
Γ26 ΠΑΡΑΚΤΙΑΤΕΧΝΙΚΑΕΡΓΑ 6 ΕΑΤ
Γ37 ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ 6 ΕΑΤ
Γ40 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΥΔΑΤΙΚΩΝΠΟΡΩΝ 6 ΕΑΤ
Γ41 ΕΚΤΙΜΗΣΗΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 6 ΕΑΤ
Γ42 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣΤΕΡΕΩΝΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 6 ΕΑΤ
Γ48 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣΑΣΤΙΚΩΝΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝΥΠΟΔΟΜΩΝΚΑΙΜΕΣΩΝΜΑΖΙΚΗΣΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 6 ΕΑΤ

Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών Έργων
9ο εξάμηνο
21τάξεις
Κωδικός Τίτλος ECTS Τύπος
Α12 ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ 6 ΕΑΤ
Α30 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ G.P.S. 6 ΕΑΤ
Α31 ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 6 ΕΑΤ
Α32 ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ 6 ΕΑΤ
Α36 ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 6 ΕΑΤ
Β32 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 6 ΕΑΤ
Β40 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 6 ΕΑΤ
Β41 ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΕΣΕΦΑΡΜΟΓΕΣΣΤΗΝΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΚΑΙΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ 6 ΕΑΤ
Β42 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 6 ΕΑΤ
Β43 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣΠΟΛΥΜΕΣΩΝ 6 ΕΑΤ
Β45 ΜΗ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ 6 ΕΑΤ
Β46 ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 6 ΕΑΤ
Β47 ΙΣΤΟΡΙΑΤΗΣΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 6 ΕΑΤ

Β49 ΣΥΓΧΡΟΝΑΣΥΣΤΗΜΑΤΑΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ:ΜΗΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΑΣΥΣΤΗΜΑΤΑΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ-ΚΙΝΗΤΑΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 6 ΕΑΤ

Γ08 ΣΤΡΑΓΓΙΣΕΙΣΚΑΙΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣΣΤΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 6 ΥΕΤ
Γ26 ΠΑΡΑΚΤΙΑΤΕΧΝΙΚΑΕΡΓΑ 6 ΥΕΤ
Γ37 ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ 6 ΥΕΤ
Γ40 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΥΔΑΤΙΚΩΝΠΟΡΩΝ 6 ΥΕΤ
Γ41 ΕΚΤΙΜΗΣΗΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 6 ΥΕΤ
Γ42 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣΤΕΡΕΩΝΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 6 ΥΕΤ
Γ48 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣΑΣΤΙΚΩΝΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝΥΠΟΔΟΜΩΝΚΑΙΜΕΣΩΝΜΑΖΙΚΗΣΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 6 ΥΕΤ
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Εκτωνανωτέρωμαθημάτων,ευθέωςσυνάγεταιαφενόςμενότιδραστη-
ριότητες των επίμαχων προσβαλλόμενων διατάξεων του π.δ. 99/2018
συναρτώνταιάμεσαμεδιδασκόμεναμόνονστουςΑγρονόμους–Τοπογρά-
φουςΜηχανικούςμαθήματακαισυναφώςμετογνωστικότουςαντικείμε-
νο-«επιστημονικήπεριοχή»(ήτοιτουλάχιστον ενενήντα δύο - 92 - μα-
θήματα, συνολικά αθροιζομένων εξ όλων των κατευθύνσεων, είναι 
συναφή με την γεωδαισία και τις τοπογραφικές μελέτες στη Σχολή 
Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών του ΑΠΘ και αντιστοίχως στη 
Σχολή του Ε.Μ.Π.,σύμφωναμεταανωτέρω)καιουχί με τα μαθήμα-
τα τα οποία διδάσκονται οι λοιπές τέσσερις κατηγορίες μηχανικών 
(βλ. ενδεικτικώς τα νομοτύπως προσκομιζόμενα ενώπιον του Δικα-
στηρίου Σας Προγράμματα - Οδηγούς Σπουδών όλων των Τμημά-
των Πολιτικών Μηχανικών των Πολυτεχνικών Σχολών της Χώρας, 
όπου τα συναφή με τη γεωδαισία μαθήματα είναιέως δύοτοπολύκαι
μόνονσεεπίπεδογενικώναρχώνκαθ’όλητηδιάρκειατωνσπουδώντους).

ΤααυτάισχύουνκαιγιατιςδύοάλλεςΣχολές,στιςοποίεςταμαθήματα:
-των«συστημάτωνγεωγραφικώνπληροφοριών»είναιμόνοντα«Συστή-
ματαΓεωγραφικώνΠληροφοριών»(καιστηνμίακατεύθυνσητα«Συστήμα-
ταΓεωγραφικώνΠληροφοριών»)γιατουςΠολιτικούςΜηχανικούς,
- της«Υδραυλικής», για τουςΜηχανικούςΠεριβάλλοντος, είναιμόνονη
« Τεχνική Υδρολογία» (καιστηνμίακατεύθυνσηη«Εφαρμοσμένηκαι
ΥπόγειαΥδραυλικήκαιοΣχεδιασμόςΔικτύωνΎδρευσηςΑποχέτευσης»),
-της «τηλεπισκοπήσεως» για τους Μηχανικούς Χωροταξίας, Πολεοδομίας
καιΑνάπτυξηςείναιμόνον η «Τηλεπισκόπηση – Περιβαλλοντική Χαρ-
τογραφία», ενώ των «συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών» είναι 
μόνον τα «Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών» (και στην μία 
κατεύθυνση οι «Εφαρμογές Γεωπληροφορικής»),
-των«συστημάτωνγεωγραφικώνπληροφοριών»είναιμόνοντα«Συστή-
ματα Γεωγραφικών Πληροφοριών»(καιστηνμίακατεύθυνσηοι«Ει-
σαγωγήσταΓεωγραφικάΣυστήματαΠληροφοριών»)γιατουςΑρχιτέκτονες
Μηχανικούς.
- ενώπερίσυγκοινωνιακώνμελετώνοιΜηχανικοίΧωροταξίας,Πολεοδομίας
καιΑνάπτυξηςδιδάσκονταιμόνον«σχεδιασμό μεταφορών»καιμόνον
σεεπίπεδογενικών αρχώνκαθ’όλητηδιάρκειατουπενταετούςκύκλου
σπουδώντους,σύμφωναμετανομοτύπωςπροσκομιζόμεναενώπιοντου
ΔικαστηρίουΣαςπρογράμματασπουδώντωνενλόγωΣχολώνΑ.Ε.Ι.

4. Συνεπώς,οισχετικέςδιατάξεις τουπ.δ.99/2018καθίστανταιμησύν-
νομεςκαιακυρωτέες,δεδομένουότιερείδονταιστηνεσφαλμένηπραγμα-
τικήπροϋπόθεσηότιπέραντωνΑγρονόμων-ΤοπογράφωνΜηχανικών,και
οι λοιπές τρεις ειδικότητες Μηχανικών (Πολιτικοί Μηχανικοί, Μηχανικών
ΠεριβάλλοντοςκαιΜηχανικοίΧωροταξίας,ΠολεοδομίαςκαιΑνάπτυξηςκαι
ΑρχιτέκτονεςΜηχανικούς)έχουνεκτηςειδικότηταςκαιτουγνωστικούαντι-
κειμένουτουςτηνεπιστημονικήκατάρτισηναπροβαίνουνσετοπογραφικές
και γεωδαιτικές μελέτες (αναφορικά με τουςΠολιτικούςΜηχανικούς), σε
μελέτες και έργα«οργανώσεως και διαχειρίσεως γεωγραφικώνπληροφο-
ριώνκαιμεθόδωντηλεπισκοπήσεως»καθώςκαισεεκπόνηση«Συγκοινω-
νιακώνΈργων»(αναφορικάμετουςΜηχανικούςΧωροταξίας,Πολεοδομίας
καιΑνάπτυξηςΑρχιτέκτονεςΜηχανικούςκαιΠολιτικούςΜηχανικούς)καισε
μελέτες«ΥδραυλικώνΈργων»(αναφορικάμετουςΜηχανικούςΠεριβάλλο-
ντος)καίτοι,όπωςαποδεικνύεταιαπότασχετικάΠρογράμματαΣπουδών
τους,δενδιδάσκονταιπράγματικαικατ’ουσίαντοαντικείμενοαυτό,παρά
μόνοναποκτούνεντελώςστοιχειώδειςκαιπεριφερειακέςγνώσειςκατάτη
διδασκαλίαενόςήτοπολύδύομαθημάτωνσυναφούςπεριεχομένουκαθ’
όλητηδιάρκειατουπενταετούςκύκλουσπουδώντους.

3ος λόγος ακυρώσεως. Παρανομία των προσβαλλομένων διατάξε-
ων του π.δ. 99/2018, καθ’ ό μέρος στερούνται νομίμου αιτιολογί-
ας, άλλως καθ’ ό μέρος ερείδονται σε αναιτιολόγητα και αντιφα-
τικά προς τις ρυθμίσεις του π.δ. 99/2018 πορίσματα των ομάδων 
Έργου. 

1.Πράγματι,κατάπάγιανομολογίαοικανονιστικέςπράξειςδεν χρήζουν 
αιτιολογίας, αλλά ελέγχονται μόνοναπό τηνάποψη της τηρήσεως των

ορίωντωνεξουσιοδοτικώνδιατάξεωνβάσειτωνοποίωνεκδίδονται,καθώς
καιτηςενδεχόμενηςυπερβάσεωςτωνορίωναυτών.Ακριβέστερα,οακυρω-
τικόςέλεγχοςτωνκανονιστικώνπράξεωναναλύεταιστιςεξήςειδικότερες
πτυχές:α)ανηεξουσιοδοτικήδιάταξηείναισύμφωνηπροςσυνταγματικές
ήυπερνομοθετικήςισχύοςδιατάξεις,β)αντηρήθηκεηπροβλεπόμενηαπό
τηνεξουσιοδοτικήδιάταξηδιαδικασίαεκδόσεωςτηςκανονιστικήςπράξεως,
γ) αν το περιεχόμενο της κανονιστικής ρυθμίσεως ευρίσκεται εντός των
ορίωντηςεξουσιοδοτικήςδιατάξεωςκαιδ)ανηκανονιστικήρύθμισηείναι
σύμφωνηπροςσυνταγματικέςήυπερνομοθετικήςισχύοςδιατάξεις».

2.Εντούτοις,ησχετικήαρχήκάμπτεταιότανηοικείαεξουσιοδοτικήδιά-
ταξηπροβλέπειπροϋποθέσεις και κριτήριαεκδόσεωςτηςκανονιστικής
πράξεως.Ειδικότερα,ηυποχρέωσηαιτιολογήσεωςσυναρτάταιμετηνπλή-
ρωσητωννομίμωνκριτηρίωνγιατηνάσκησητηςκανονιστικήςαρμοδιότη-
ταςτηςΔιοικήσεως.Ηενλόγωυποχρέωσησυνδέεταιστενάμετηντήρηση
διαδικασίαςπουπροβλέπειοεξουσιοδοτικόςνόμοςγιατηνέκδοσηκανονι-
στικήςπράξεως(α΄περίπτωση)καιτηνπλήρωσητωννομίμωνκριτηρίων
γιατηνάσκησητηςκανονιστικήςαρμοδιότητας(β΄περίπτωση).
Αναφορικάμετηνυπόα΄περίπτωση,λεκτέοότιοεξουσιοδοτικόςνόμος
προβλέπειενίοτετηντήρησηορισμένηςδιαδικασίαςπριναπότηνέκδοση
κανονιστικήςπράξεως,ηοποίαμπορείναπεριλαμβάνειτηδιατύπωσηπρο-
τάσεωςήγνώμηςαπόάλλοόργανο.Ηδιαδικασίααυτήαποσκοπείστονα
ληφθούνυπ’όψιναπότοόργανοπουασκείτηνκανονιστικήαρμοδιότητα
οιαπόψειςτωνενδιαφερομένων.Οδεέλεγχοςτηρήσεωςτηςδιαδικασίας
αυτήςείναιακυρωτικόςελέγξιμος,τυχόνδε,διαπίστωσηελλείψεωςήπλημ-
μέλειάςτηςδύναταιναοδηγήσεισεακύρωσητηςπράξεως.(βλ.ενδεικτι-
κώςΣτΕ1248/1968).Περαιτέρω,ελέγχεται το περιεχόμενο του τύπου, 
ήτοι της προτάσεως ή της γνώμης, το οποίο συγκρίνεται με την 
τελική ρύθμιση ούτως ώστε να διαγνωσθεί αν υπάρχει απόκλιση 
μεταξύ αυτών.(βλ.ΣτΕ1359/2013).
Τούτουέπεταιότιστηνπερίπτωσηπουηπρότασηορισμένουφορέαπρο-
ηγείταιτηςεκδόσεωςκανονιστικήςπράξεως,επιβάλλεταινααιτιολογείταιη
ενγένειεπιλογήτωνρυθμίσεωνστιςοποίεςκατέληξεηκανονιστικώςδρώσα
διοίκηση σε σχέση με την υποβληθείσα πρόταση. (πρβλ. ΣτΕ 669/1976,
1454/1973,1344/1961).Ηαιτιολογίααυτήπρέπειναπροκύπτειείτεαπό
τοσώματηςκανονιστικήςπράξεωςείτεαπόταστοιχείατουφακέλου.Κατά
τούτο, σε περίπτωση που έχει εμφιλοχωρήσει πλημμέλεια στον τύπο, η
οποίαεπιδράενδεχομένωςκαιστοκύροςτηςρυθμίσεωςκαθιστάακυρωτέα
τηνεκδοθείσακανονιστικήπράξη.
Ως πλημμέλεια δε, νοείται η έλλειψη ειδικής αιτιολογίας της – εκάστοτε
απαιτούμενης-γνώμης,ήτοιστηνπερίπτωσηπου δεν περιλαμβάνονται 
στο σώμα της συγκεκριμένα στοιχεία από τα οποία να τεκμηριώνε-
ται ότι με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις εξυπηρετείται ο σκοπός του 
κοινού νομοθέτη(βλ.ενδεικτικώςΣτΕ1561/1959,1048/1958).Συνεπώς,
όπουαπαιτείταιπροηγούμενηγνώμηήπρόταση,τούτηπρέπειναείναιπλή-
ρης,σαφής,ειδικήκαιεναρμονισμένημετηντελικήρύθμιση,ούτωςώστε
τούτηναθεωρείταιπλήρωςαιτιολογημένη.(βλ.ιδίωςΣτΕ280/1969).
Αναφορικάμετηνυπόβ΄περίπτωση,τονιστέοότιηεξουσιοδοτικήδιάταξη
θέτειενίοτεκριτήριαεπίτηβάσειτωνοποίωνθαπρέπεινακινηθείηκανονι-
στικώςδρώσαδιοίκησημετηχρήσηαορίστωννομικώνεννοιώνστιςοποίες
ονομοθέτης εκουσίωςδενπροσέδωσεορισμένοκαιδεσμευτικόπεριεχό-
μενο.Μετοντρόποαυτόν,καταλείπειστηΔιοίκησηπεριθώριαεκτιμήσεως
γιατονσυγκεκριμένοπροσδιορισμότουπεριεχομένουτωνεννοιώναυτών,
υπότοπρίσματωνπεριστάσεωνυπότιςοποίεςεπιχειρείταιηρύθμιση.Κάθε
φοράπουΔιοίκησηκάνειχρήσητηςεξουσιοδοτήσεωςοφείλειναεκθέτει
τοντρόπομετονοποίοπροσδιορίζειτοπεριεχόμενοτηςέννοιαςπουαπο-
τελείτοπροβλεπόμενοαπότηνεξουσιοδοτικήδιάταξηκριτήριο.(βλ.ιδίως
ΣτΕ2866/1983,2063/1986).Στηνενλόγωπερίπτωσηαπαιτείταιαιτιολογία
τωνκανονιστικώνπράξεωνηοποίαδιασφαλίζειότιτηρήθηκανταεκτου
νόμουτεθέντακριτήρια,μπορείδε,ναπροκύπτειείτεαπότοίδιοτοσώμα
τηςκανονιστικήςπράξεως,δηλαδήαπότοπεριεχόμενοτωνρυθμίσεώντης,
είτεαπόταστοιχείατουφακέλουπουσυνοδεύουντηνκανονιστικήπράξη.
Στηνδεύτερητούτηπερίπτωση,κατάτηνοποίαυπάρχειαμφιβολίαωςπρος
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τηντήρησητωνθεσπισθέντωνκριτηρίων,είναιακυρωτικώςελέγξιμοτοένα
οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις στηρίζονται επί τη βάσει νομίμων κριτηρίων,
σύμφωναμεταστοιχείατουφακέλου.(βλ.ενδεικτικώςΣτΕ1108/1972).

3.Ενπροκειμένω,οιπροσβαλλόμενεςδιατάξειςτουπ.δ.99/2018είναιακυ-
ρωτέεςως στερούμενες νομίμου αιτιολογίας, δοθέντος ότι τα πορίσματα
των αντιστοίχων ομάδων Έργου (Πολιτικών Μηχανικών, Μηχανικών Πε-
ριβάλλοντος και Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης και
ΑρχιτεκτόνωνΜηχανικών)ωςπροελέχθη,είναιανεπαρκήπροκειμένουνα
στηρίξουντιςπροσβληθείσεςρυθμίσειςτουπ.δ.
Καιτούτοδιότι,μετιςπροσβληθείσεςρυθμίσειςτουπ.δ.99/2018αναγνω-
ρίσθηκεσετέσσεριςειδικότητεςμηχανικών(ήτοιστουςΠολιτικούςΜηχα-
νικούς,στουςΜηχανικούςΠεριβάλλοντοςκαιστουςΜηχανικούςΧωροτα-
ξίας,ΠολεοδομίαςκαιΑνάπτυξηςκαιστουςΑρχιτέκτονεςΜηχανικούς)το
επαγγελματικό δικαίωμα εκπονήσεως τοπογραφικών – γεωδαιτικών, 
συγκοινωνιακών και υδραυλικών μελετώνδίχωςησυγκεκριμένηερ-
γασίαναανήκειστογνωστικότουςαντικείμενο(καιενευρείαεννοίαστην
ειδικότητάτους).
ΌπωςπροκύπτειαπότοπεριληφθένστοπόρισματηςομάδαςΈργουτων
Αγρονόμων–ΤοπογράφωνΜηχανικών,πρόγραμμασπουδών,ταμαθήματα
της«γεωδαισίας»διδάσκονταιστοεύροςκαιστηνέκτασηπουγενικάαπαι-
τείταιγιατησύνταξητωνγεωδαιτικώνμελετώνυπότηνέννοιατωνπρο-
σβληθεισώνδιατάξεωντουπ.δ.99/2018μόνο στις δύο σχολές Αγρο-
νόμων – Τοπογράφων Μηχανικών οι οποίες υπάρχουν στην χώρα 
(Ε.Μ.Π.καιΑ.Π.Θ.).
Περαιτέρω,στοοικείοπόρισματωνΜηχανικώνΧωροταξίας,Πολεοδομίας
καιΑνάπτυξηςηαιτιολογίαπουμνημονεύεται αναφορικάμεαναγνώριση
τουσυγκεκριμένουεπαγγελματικούδικαιώματοςουδόλωςσυνδέεταιμετο
γνωστικόαντικείμενοτηςσυγκεκριμένηςειδικότηταςμηχανικών,αλλάσυνί-
σταταιστηνεπίκλησηνομολογίαςτουΔικαστηρίουΣας(ηοποίααφοράστη
δυνατότηταεγγραφήςστομητρώομελετητώνγιαεκπόνησησυγκοινωνια-
κώνμελετώνκαισυνδέεταιαρρήκτωςμετηνοικείαεπιστημονικήειδικότη-
τα)χωρίςναπροκύπτειευθέωςκαιαναμφίβολαηαπόλυτησυνάφειατου
γνωστικούαντικειμένουτωνενλόγωμηχανικώνμετηνεπίμαχηδραστηριό-
τητα(βλ.σελ.38-39και53α/α.8΄τουΠορίσματοςτηςΟμάδαςΈργουγια
τηνΕιδικότηταΜηχανικώνΧωροταξίαςΠολεοδομίαςκαιΑνάπτυξης).
Ακολούθως,ουδεμίαπλήρηςκαιεπαρκήςαιτιολογίααναφορικάμετηναπο-
νομήτουσυγκεκριμένουεπαγγελματικούδικαιώματοςκαιστιςτρειςάλλες
ειδικότητεςμηχανικών(ήτοιτωνΠολιτικώνΜηχανικώνκαιτωνΜηχανικών
ΠεριβάλλοντοςκαιτωνΑρχιτεκτόνωνΜηχανικών)υφίσταταιστααντίστοιχα
πορίσματα.Τογεγονόςότιταενλόγωπορίσματασυνιστούντομοναδικό
αιτιολογικόέρεισματωνπροσβαλλομένωνδιατάξεωνπροκύπτειευθέωςαπό
τουπ΄αριθμ.32/2018ΠρακτικόΕπεξεργασίαςτουΣτΕ(σκ.2,σελ.8).

4.Επισημαντέοδεότικαιτουπ’αριθμ.811/23.05.2017ΠόρισματηςΟμά-
δαςΈργουτωνΑγρονόμων-ΤοπογράφωνΜηχανικώνυπεβλήθημεεπιφύ-
λαξηωςπροςτηνενγένεινομιμότηταεκδόσεωςτουπροσβαλλόμενουπ.δ.
λόγωπαραβιάσεωνουσιωδώντύπωνπερίτηδιαδικασία,ηπαράβασητων
οποίωνπροβάλλεταιλυσιτελώςκαιστοπλαίσιοτηςπαρούσαςαιτήσεως.

Οιπαραβάσειςουσιωδώντύπωντηςδιαδικασίαςσυνοψίζονταιωςεξής:
i. Στημητήρησητωνχρονικώνδιαστημάτων-αποκλειστικώνπροθεσμι-

ώνπουορίζειονόμος4439/2016(άρθρο29παρ.6-10β΄).
ii. ΣτημητήρησηπρακτικώντωνσυνεδριάσεωντηςεννεαμελούςΕπι-

τροπής της παρ. 5 του άρθρου 29 ν. 4439/2016 και των ομάδων
Έργου,κατάταοριζόμεναστιςπαρ.6και7τουν.4439/2016.

iii. Στημηπαροχήτηςαναγκαίαςυποδομής,γραμματειακήςκαινομικής
υποστηρίξεωςσύμφωναμετηνπαρ.8τουάρθρου29ν.4439/2016.
Ουδεμίααπότιςσχετικέςνομοθετικέςπροβλέψειςτηρήθηκε.

iv. Στονμηνομοθετικόκαθορισμόσυγκεκριμένωνκριτηρίωνκαιαρχών
γιατονκαθορισμότωνεπαγγελματικώνδικαιωμάτωνεκάστηςειδικό-
τηταςκαιστηνενγένειασάφειατηςεξουσιοδοτικήςδιατάξεωςτης
παρ.4τουάρθρου29ν.4439/2016.

v. Στηνπαράτυπηκαιάνευνομίμουερείσματοςχορήγησηοδηγιώνπρος
τιςΟμάδεςΈργουμέσωτουηλεκτρονικούταχυδρομείου,οιοποίες
δενείναισύμφωνεςμετονν.4439/2016.

vi. Στηνενγένειασάφειατηςδιατυπώσεωςτηςπαρ.4βτουν.4439/2016.
vii. Στονμηκαθορισμόδιαδικασίαςγιατηνεξέτασητηςπαράλληληςπρο-

σβάσεωςειδικοτήτωνσεεπαγγελματικάδικαιώματα.
viii. Στην εν γένει επιφύλαξη νομιμότητας τηςπαρ.3 τουάρθρου29 ν.

4439/2016 όπου περιγράφονταιως νέες ειδικότητες, ειδικότητες οι
οποίες αποτελούν τμήμα των προϋπαρχουσών ειδικοτήτων και όχι
νέες.

ix. Στηνπαρουσίαεκπροσώπουεπιστημονικούσυλλόγου,ωςεκπροσώ-
πουτουΥΠΟΜΕΔΙκατάτηνκοινήσυνεδρίασηόλωντωνεπιτροπών
πουορίζειον.4439/2016.

Κατόπιντωνανωτέρω,οιπροσβαλλόμενεςδιατάξειςκαθίστανταιακυρωτέες
ωςαιτιολογικώςανεπέρειστες.

4ος λόγος ακυρώσεως. Παράβαση του άρθρου 5 παρ. 1 και 4 παρ. 
1 Συντ. σε συνδ. με την αρχή της προστατευόμενης εμπιστοσύνης 
του διοικουμένου και την αρχή της αναλογικότητας. Παράβαση της 
κατοχυρωμένης, σε ενωσιακό επίπεδο, αρχής της αναλογικότητας 
και της υπ΄αριθμ. 2018/958 Οδηγίας  σχετικά με τον «έλεγχο ανα-
λογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης 
των επαγγελμάτων». 

1.Ηυπόκρίσηεξουσιοδοτικήδιάταξητουάρθρου29παρ.4ν.4439/2016,
παραβιάζειευθέωςτηδιάταξητηςπαρ.1τουάρθρου5Συντ.καθ’όμέ-
ροςαναγνωρίζειτααυτάεπαγγελματικάδικαιώματασεμηομοειδείςομά-
δες επαγγελματιών, ήτοι στους Αγρονόμους – ΤοπογράφουςΜηχανικούς
αφενόςκαιστουςΠολιτικούςΜηχανικούς,ΜηχανικούςΠεριβάλλοντοςκαι
ΜηχανικούςΧωροταξίαςΠολεοδομίαςκαιΑνάπτυξηςκαιΑρχιτέκτονεςΜη-
χανικούςαφετέρου.
Καιτούτοδιότι,αναγνωρίζεταιτοδικαίωμασυντάξεωςγεωδαιτικών-τοπο-
γραφικών-συγκοινωνιακών-υδραυλικών μελετών σε ειδικότητες που δεν
διαθέτουντηναπαιτούμενηεπιστημονικήκατάρτισηπροςτούτο,σύμφωνα
μετοπρόγραμμασπουδώνεκάστουτμήματος.Ηδεδιδασκαλίαενόςκαι
μόνον(ήέστωδύο)μαθήματοςτοοποίοεμπεριέχεικατ’ουσίαντιςβασικές
αρχέςτουσυγκεκριμένουαντικειμένου,ουδόλως εξαρκείπροκειμένουνα
εφοδιάσει τους αποφοίτους των εν λόγω τμημάτων με τις απαιτούμενες
γνώσειςπροςάσκησητηςσυγκεκριμένηςεπαγγελματικήςδραστηριότητας
καιεκπόνησητωναναλόγωνμελετών.
Τοιουτοτρόπωςθίγεταιάμεσαη επαγγελματική ελευθερίατωναιτούντων
(Αγρονόμων–Τοπογράφων)καθ’όμέροςτούτοιχάνουνορισμένοτμήμα
τηςαποκλειστικώςασκούμενηςαπόεκείνους–δραστηριότητας,υπό την 
έννοια ότι τούτο παραχωρείται και σε τέσσερις άλλες ειδικότητες 
μηχανικών,οιοποίοιαποδεδειγμένα,κατάταδιδάγματατηςδιαρκώςεξε-
λισσόμενηςεπιστήμηςτηςμηχανικήςκαιτακανονιστικώςθεσπισθένταπρο-
γράμματασπουδώντους(άρθρο29παρ.2β΄ν.4439/2016)δενδιαθέτουν
τοαπαιτούμενοεπιστημονικόυπόβαθρο.
Η ύπαρξη δε, του συνόλου των αναγκαίων μαθημάτων στο πρόγραμμα
σπουδώνμόνοντωνΑγρονόμων-ΤοπογράφωνΜηχανικώνκαλλιέργησεεπί
μακρόνσεεκείνουςτηνπεποίθησηότιμόνοντούτοιθαδύνανται,ωςμό-
νοιεπιστημονικώςκαταρτισμένοιΜηχανικοί,ναασκήσουντησυγκεκριμένη
δραστηριότητατωνπροσβληθεισώνμετηνπαρούσααίτησηδιατάξεωντου
π.δ.99/2018.Γιατονλόγοαυτόνοιπροσβαλλόμενεςδιατάξειςθίγουνευθέ-
ωςκαιαμέσωςτηνσυνταγματικώςκατοχυρωμένηεπαγγελματικήελευθερία
τωναιτούντωνκαιτηνπροστατευόμενηεμπιστοσύνητουςότιμόνοντούτοι
θαασκούντηνενλόγωδραστηριότητα.

2.Περαιτέρω,οιανωτέρωσυνταγματικέςεπιταγέςαπηχούνκαιστηνεοπα-
γήΟδηγία2018/958.
Στιςυπό12-25σκέψειςτουΠροοιμίουτηςΟδηγίας2018/958αναφέρεται
ότι:
«Πριν από τη θέσπιση νέων ή την τροποποίηση υφιστάμενων νομοθετικών, 
κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων που περιορίζουν την πρόσβαση σε 
νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα ή την άσκησή τους, τα κράτη μέλη 
θα πρέπει να αξιολογούν την αναλογικότητα των εν λόγω διατάξεων. Η 
έκταση της αξιολόγησης θα πρέπει να είναι αναλογική προς τη φύση, το 
περιεχόμενο και τον αντίκτυπο της θεσπιζόμενης διάταξης».
Οι λόγοι δε, της νομοθετικής κατοχύρωσης τους οποίους επικαλείται ένα 
κράτος μέλος ως αιτιολόγηση θα πρέπει, να συνοδεύονται από ανάλυση 
της καταλληλότητας και της αναλογικότητας του μέτρου που θεσπίζει 
το εν λόγω κράτος μέλος και από συγκεκριμένα στοιχεία που τεκμηρι-
ώνουν τα επιχειρήματά του. (βλ. σημείο 13 του προοιμίου)…
Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διενεργούν αξιολογήσεις αναλογικότητας με 
αντικειμενικό και ανεξάρτητο τρόπο, ακόμη και στην περίπτωση που ένα 
επάγγελμα κατοχυρώνεται νομοθετικά έμμεσα εκχωρώντας σε συγκεκρι-
μένο επαγγελματικό φορέα τη σχετική εξουσία. Οι εν λόγω αξιολογήσεις 
θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν γνωμοδότηση από ανεξάρτητο φορέα, 
περιλαμβανομένων των υφιστάμενων φορέων που αποτελούν μέρος της 
εθνικής νομοθετικής διαδικασίας, στον οποίο έχουν αναθέσει τα κράτη 
μέλη το έργο έκδοσης της εν λόγω γνωμοδότησης. Αυτό είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό στις περιπτώσεις όπου η αξιολόγηση διενεργείται από τις τοπι-
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κές αρχές, τους ρυθμιστικούς φορείς ή τις επαγγελματικές οργανώσεις, 
η μεγαλύτερη εγγύτητα στις τοπικές συνθήκες και οι εξειδικευμένες γνώ-
σεις των οποίων θα μπορούσαν σε ορισμένες περιπτώσεις να τους κα-
ταστήσουν καταλληλότερους να προσδιορίσουν τον βέλτιστο τρόπο επί-
τευξης των στόχων δημόσιου συμφέροντος αλλά των οποίων οι επιλογές 
πολιτικής θα μπορούσαν να ευνοήσουν τους κατεστημένους φορείς σε 
βάρος των νεοεισερχομένων στην αγορά. (βλ. σημείο 14 του προοιμίου)…
Είναι σκόπιμο να ελέγχεται η αναλογικότητα των νέων ή τροποποιούμενων 
διατάξεων που περιορίζουν την πρόσβαση σε νομοθετικά κατοχυρωμένα 
επαγγέλματα ή την άσκησή τους μετά τη θέσπισή τους. Η επανεξέταση 
της αναλογικότητας ενός περιοριστικού εθνικού μέτρου στον τομέα των 
νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων δεν θα πρέπει να βασίζεται 
μόνο στον στόχο αυτού του μέτρου τη στιγμή της θέσπισής του, αλλά και 
στα αποτελέσματά του, τα οποία αξιολογούνται μετά τη θέσπισή τους. 
Η αξιολόγηση της αναλογικότητας του εθνικού μέτρου θα πρέπει να βα-
σίζεται στις εξελίξεις που έχουν σημειωθεί στον τομέα του νομοθετικά 
κατοχυρωμένου επαγγέλματος μετά τη θέσπιση του μέτρου…
Προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι οι διατάξεις που θεσπίζουν και οι τρο-
ποποιήσεις που επιφέρουν σε υφιστάμενες διατάξεις είναι αναλογικές, 
τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξετάζουν τα κριτήρια αξιολόγησης της ανα-
λογικότητας και τα πρόσθετα κριτήρια που έχουν σημασία για το υπό 
εξέταση νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα. Όταν ένα κράτος μέλος 
προτίθεται να κατοχυρώσει νομοθετικά ένα επάγγελμα ή να τροποποιή-
σει υφιστάμενους κανόνες, θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τη φύση των 
κινδύνων που σχετίζονται με τους επιδιωκόμενους στόχους δημόσιου 
συμφέροντος, και ιδίως των κινδύνων για τους αποδέκτες των υπηρεσι-
ών, περιλαμβανομένων των καταναλωτών, τους επαγγελματίες ή τρίτους. 
Θα πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη ότι, στο πεδίο των επαγγελματικών 
υπηρεσιών, υπάρχει συνήθως ασυμμετρία πληροφόρησης μεταξύ των 
καταναλωτών και των επαγγελματιών, δεδομένου ότι οι επαγγελματίες 
επιδεικνύουν υψηλό επίπεδο τεχνικών γνώσεων, τις οποίες μπορεί να μη 
διαθέτουν οι καταναλωτές. (βλ. σημείο 20 του προοιμίου)…
Εφόσον ενδείκνυται λόγω της φύσης και του περιεχομένου του υπό εξέ-
ταση μέτρου, τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να λαμβάνουν υπόψη, τα 
ακόλουθα στοιχεία: τη σύνδεση μεταξύ του πεδίου επαγγελματικών δρα-
στηριοτήτων που αφορούν ένα επάγγελμα και του απαιτούμενου επαγγελ-
ματικού προσόντος· την πολυπλοκότητα των καθηκόντων, ειδικότερα όσον 
αφορά το επίπεδο, τη φύση και τη διάρκεια της απαιτούμενης κατάρτισης ή 
πείρας· την ύπαρξη διαφορετικών τρόπων απόκτησης του επαγγελματικού 
προσόντος κατά πόσον οι αποκλειστικές δραστηριότητες που συνδέονται 
με ορισμένους επαγγελματίες μπορούν να ασκούνται από κοινού με άλλους 
επαγγελματίες· και τον βαθμό αυτονομίας στην άσκηση ενός νομοθετικά 
κατοχυρωμένου επαγγέλματος, ιδίως όταν οι δραστηριότητες που σχετί-
ζονται με ένα νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα ασκούνται υπό τον 
έλεγχο και την ευθύνη κατάλληλα ειδικευμένου επαγγελματία. (βλ. σημείο 
25 του προοιμίου)…».

ΤωνανωτέρωρυθμίσεωντηςΟδηγίας2018/958καθίσταταισαφέςότιείναι
υποχρεωτικώς τηρητέα η αρχή της αναλογικότητας κατά τον καθορισμό
(περιορισμόήδιεύρυνση)επαγγελματικώνδικαιωμάτωνσυγκεκριμένηςκα-
τηγορίαςεπαγγελματιών,ητήρησηδε,τηςαρχήςαυτήςπρέπειναπροκύ-
πτειευθέωςαπότιςπροπαρασκευαστικέςενέργειεςτουαντίστοιχουεθνικού
νομοθετήματος.Ενπροκειμένω,όπωςαναλύθηκεκαιστουςανωτέρωτρεις
λόγουςακυρώσεως,ούτεοιτυπικές,αλλάούτεκαιοιουσιαστικέςπροϋπο-
θέσειςεκδόσεωςτουπροσβαλλόμενουπ.δ.τηρήθηκαντόσοσεεθνικόόσο
καισεευρωπαϊκόεπίπεδουπότηνεξήςέννοια:Παραβιάσθηκεκατάφωρα
ηαρχήτηςαναλογικότηταςκατάτομέροςοιπροσβληθείσεςδιατάξειςτου
π.δ.99/2018είναιαντιφατικέςκαιαναιτιολόγητες,δενσυνοδεύονταιαπό
ανάλυσηκαταλληλότηταςκαιαναλογικότηταςτηςαποδόσεωςεπαγγελμα-
τικώνδικαιωμάτωνσετρειςκατηγορίεςμηχανικών(ΠολιτικώνΜηχανικών,
Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και
ΑνάπτυξηςΑρχιτεκτόνωνΜηχανικών),δεντεκμηριώνονταιαπόσυγκεκρι-
μέναστοιχεία καιδηαπόταπρογράμματασποδώντωνοικείωνΣχολών
Α.Ε.Ι.καιδεναξιολογήθηκαντααποτελέσματααυτήςτηςρυθμίσεωςιδίως
ωςπροςτηνεπαγγελματικήδραστηριότητακαιυπόστασητωναιτούντων
Αγρονόμων–ΤοπογράφωνΜηχανικών,ηοποίασυρρικνώθηκεπλήρως.

Ενκατακλείδι,απόκανέναστοιχείοτουφακέλουδενπροκύπτειότιελήφθη
υπ΄όψινοσυνολικόςαντίκτυποςτωνπροσβληθεισώνδιατάξεωντουπ.δ.
99/2018ειδικώςγιατηνειδικότητατωνΑγρονόμων–ΤοπογράφωνΜηχα-

νικών,υπότηνέννοιατηςδυσαναλογίαςτωνεπιδιωκόμενωνστόχωντων
διατάξεων αυτών μέσω του περιορισμού των επαγγελματικών δικαιωμά-
τωντωνΑγρονόμων–ΤοπογράφωνΜηχανικώνκαιτηςταυτόχρονηςδιευ-
ρύνσεωςτωνεπαγγελματικώνδικαιωμάτωντωνλοιπώντριώνειδικοτήτων
(ανυπαρξίαδημοσίουσυμφέροντος-δυσαναλογίαεπιδιωκόμενουστόχουκαι
οφέλους).

3. Συνεπείατωνανωτέρω,οιπροσβαλλόμενεςδιατάξειςκαθίστανταιακυ-
ρωτέεςωςαιτιολογικώςανεπέρειστεςωςπαραβιάζουσεςτοάρθρο5παρ.
1 και 4 παρ. 1 Συντ. σε συνδ. με την αρχή της προστατευόμενης εμπι-
στοσύνης του διοικουμένου, τη συνταγματικώς κατοχυρωμένη αρχή της
αναλογικότηταςκαθώςκαιτηςκατοχυρωμένης,σεενωσιακόεπίπεδο,αρχής
τηςαναλογικότηταςκαιτηςυπ’αριθμ.2018/958Οδηγίαςσχετικάμετον
«έλεγχοαναλογικότηταςπριναπότηθέσπισηνέαςνομοθετικήςκατοχύρω-
σηςτωνεπαγγελμάτων».

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΖΗΤΟΥΜΕ

1.Τηνακύρωσητουυπ΄αριθμ.99/2018προεδρικούδιατάγματος(ΦΕΚ
187/τ.Α΄/5.11.2018),καθ’ομέροςτούτοπεριλαμβάνειτιςδιατάξεις:

i. του άρθρου 3 παρ. 1, σύμφωνα με την οποία «Στο γνωστικό αντι-
κείμενοτουΠολιτικούΜηχανικούπεριλαμβάνονται…β.Τοπογραφία…,γ…
Γεωδαισία,Τοπογραφία…»,

ii. του άρθρου 3 παρ. 2 περ. ιη΄,σύμφωναμετηνοποία«2.ΟΠολι-
τικόςΜηχανικός έχει τα εξής επαγγελματικά δικαιώματα:… ιη. Εκπόνηση
μελετών Τοπογραφίας (Γεωδαιτικές, Φωτογραμμετρικές, Χαρτογραφικές,
Τοπογραφικές,Βυθομετρικές,Κτηματογραφικές,ΚτηματολογικέςκαιΑνα-
λογισμού).»,

iii. του άρθρου 3 παρ. 2 περ. κ’, σύμφωναμετηνοποία«κ.Εκπόνηση
μελετών και έργων οργάνωσης και διαχείρισης γεωγραφικών πληροφορι-
ώνκαιεφαρμογήμεθόδωντηλεπισκόπησηςκαισυστημάτωνγεωγραφικών
πληροφοριών.»,

iv. του άρθρου 4 παρ. 2 περ. κα’, σύμφωναμετηνοποία«2.ΟΑρχιτέ-
κτοναςΜηχανικόςέχειταεξήςεπαγγελματικάδικαιώματα:…κα.Εκπόνηση
μελετώνκαιέργωνοργάνωσηςκαιδιαχείρισηςγεωγραφικώνπληροφοριών
καιεφαρμογήμεθόδωντηλεπισκόπησης(εκτόςφωτογραμμετρικών)καισυ-
στημάτωνγεωγραφικώνπληροφοριών.»

v. του άρθρου 12 παρ. 1 περ. θ΄,σύμφωναμετηνοποία«Στογνωστικό
αντικείμενοτουΜηχανικούΧωροταξίας,ΠολεοδομίαςκαιΑνάπτυξηςπερι-
λαμβάνονται:... θ. Τοπογραφία - Οργάνωση και διαχείριση γεωγραφικών
πληροφοριών-εφαρμογέςτηλεπισκόπησηςκαισυστημάτωνγεωγραφικών
πληροφοριών-χαρτογραφία.»,

vi. του άρθρου 12 παρ. 1 περ. γ΄,σύμφωναμετηνοποία«Στογνω-
στικόαντικείμενοτουΜηχανικούΧωροταξίας,ΠολεοδομίαςκαιΑνάπτυξης
περιλαμβάνονται:... γ. Σχεδιασμός μεταφορών και συγκοινωνιών, χωρική
οργάνωσηδικτύωνυποδομήςκαιυπηρεσιών.»,

vii. του άρθρου 12 παρ. 2 περ. ιε΄, σύμφωναμετηνοποία«2.ΟΜηχα-
νικόςΧωροταξίας,ΠολεοδομίαςκαιΑνάπτυξηςέχειταεξήςεπαγγελματικά
δικαιώματα:…ιε.Εκπόνησημελετώνκαιέργωνοργάνωσηςκαιδιαχείρισης
γεωγραφικώνπληροφοριώνκαιεφαρμογήμεθόδωντηλεπισκόπησης(εκτός
φωτογραμμετρικών)καισυστημάτωνγεωγραφικώνπληροφοριών.»,

viii. του άρθρου 12 παρ. 2 περ. ιστ΄, σύμφωναμετηνοποία«.ΟΜηχα-
νικόςΧωροταξίας,ΠολεοδομίαςκαιΑνάπτυξηςέχειταεξήςεπαγγελματικά
δικαιώματα:… ιστ.ΕκπόνησημελετώνΣυγκοινωνιακώνΈργωνκαιΚυκλο-
φοριακώνΜελετών.,

ix. του άρθρου 13 παρ. 2 περ. δ΄,σύμφωναμετηνοποία«2.ΟΜη-
χανικόςΠεριβάλλοντος έχει τα εξής επαγγελματικά δικαιώματα: δ. Εκπό-
νησημελετώνΥδραυλικώνΈργων(εγγειοβελτιωτικώνέργων,φραγμάτων,
υδρεύσεων,αποχετεύσεων)καιΔιαχείρισηςΥδατικώνΠόρων.».

2. Τηνκαταδίκητουαντιδίκουστηνενγένειδικαστικήμαςδαπάνη. 

Αθήνα,31.12.2018
Οπληρεξούσιοςδικηγόρος
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O πίνακας των καταθέσεων για την προσφυγή στο ΣτΕ

1 13/12/2018 ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗΑΕ 500
2 04/1/2018 MTCΜακεδονική-Π.ΚΑΡΑΜΟΣΧΟΣ&ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 500
3 21/12/2018 ΤΟΠΙΚΟΤΜΗΜΑΞΑΝΘΗΣ 350
4 14/12/2018 ΤΟΠΟΓΡΑΦΩ-ΗΛΙΑΣΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ 350
5 20/12/2018 ΤΟΠΙΚΟΣΥΛΛΟΓΟΧΑΝΙΩΝ 300
6 20/12/2018 ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣΘΑΝΑΣΗΣGEOTOPO 300
7 13/12/2018 ΓΚΑΤΖΗΡΟΥΛΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 250
8 13/12/2018 ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣΜΙΧΑΛΗΣ 250
9 14/01/2019 ΕΛΙΓΜΟΣΓΡΑΦΕΙΟΜΕΛΕΤΩΝ 250
10 21/01/2019 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣΚΩΣΤΑΣ 250
11 05/12/2018 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥΛΗΔΑ 200
12 11/12/2018 ΣΥΛ.ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝΚΕΡΚΥΡΑΣ 200
13 10/12/2018 ΤΟΠΙΚΟΣΣΥΛΛΟΓΟΣΔΥΤΙΚΗΣΕΛΛΑΔΑΣ 200
14 28/12/2018 Τ...Α.Ε. 200
15 24/12/2018 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΤΜΗΜΑΚ.&Δ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 200
16 04/01/2018 ΑΚΜΗΣύμβουλοιΜηχανικοίΕ.Ε. 200
17 04/01/2018 CONSORTIS 200
18 18/12/2018 ΤΟΠΙΚΟΤΜΗΜΑΡΟΔΟΠΗΣ 190
19 20/12/2018 ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣΒΑΛΤΙΝΟΣ 150
20 21/12/2018 ΔΗΜΑΛΕΞΗΕΛΕΟΝΩΡΑΚΑΛΛΙΟΠΗ 150
21 04/01/2018 ΡΟΓΚΑΝΓΙΑΝΝΗΣ 150
22 17/12/2018 Π.ΔΕΛΗΚΟΥΡΑΣ&ΠαναγιώτουΔ.Ο.Ε. 130
23 11/12/2018 ΖΑΠΑΝΤΕΣΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 120
24 12/12/2018 ΛΑΙΝΑΣΙΩΑΝΝΗΣ 110
25 14/12/2018 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣΝΙΚΟΣ 110
26 19/11/2018 ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ 100
27 19/11/2018 ΔΡΑΚΩΝΑΚΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ 100
28 20/11/2018 ΛYMΠEPOΠOYΛOΣΛAZAPOΣ 100
29 20/11/2018 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ 100
30 11/12/2018 ΜΩΥΣΙΔΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ 100
31 11/12/2018 ΑΓΓΕΛΙΚΗΠΑΠΑΧΡΥΣΟΥ 100
32 13/12/2018 ΚΕΝΤΡΟΣΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 100
33 13/12/2018 ΓΕΩΤΟΠΟΣΑΕ 100
34 13/12/2018 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣΜΙΧΑΛΗΣ 100
35 13/12/2018 ΤΣΙΡΑΚΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 100
36 14/12/2018 ΚΑΡΑΤΖΙΑΣΓΙΑΝΝΗΣ 100
37 14/12/2018 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 100
38 20/12/2018 ΣΙΑΦΑΚΑΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 100
39 28/12/2018 ΖΥΓΟΥΡΗΒΑΣΙΛΙΚΗτουΦΩΤΙΟΥ 100
40 31/12/2018 ΜΟΥΖΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 100
41 20/12/2018 ΓΕΩΑΝΑΦΟΡΑ-ΟΡΕΣΤΙΔΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ&ΣΙΑΕ.Ε. 90
42 13/12/2018 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣΓΙΑΝΝΗΣ 80
43 14/12/2018 ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 70
44 14/12/2018 ΚΟΡΕΛΗΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 70
45 21/12/2018 ΝΑΚΟΣΒΑΣΙΛΗΣ 70
46 13/12/2018 ΜΑΓΚΛΟΓΙΑΝΝΗΣΣΤΕΦΑΝΟΣ 60
47 14/12/2018 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 60
48 20/12/2018 ΓΕΩΡΓΙΟΣΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ 60
49 21/11/2018 ΣΠΥΡΟΥΛΕΩΝΙΔΑΣ 60
50 03/12/2018 ΜΕΝΗΣΧΡΗΣΤΟΣ 55
51 14/12/2018 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣΣΟΦΟΚΛΗΣ 55
52 14/12/2018 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 52
53 17/12/2018 ΡΟΥΣΤΑΝΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 52
54 19/11/2018 ΝΤΟΚΑΣΕΥΘΥΜΙΟΣ 50
55 19/11/2018 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥΒΑΣΙΛΗΣ 50
56 19/11/2018 ΚΟΝΤΟΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 50
57 19/11/2018 ΜΟΥΡΤΖΙΝΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 50
58 13/12/2018 ΔΕΛΙΓΚΑΣΓΙΩΡΓΟΣ 50
59 12/12/2018 ΒΡΕΤΤΑΚΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 50
60 12/12/2018 ΚΑΛΛΙΠΟΛΙΤΟΥΙΑΝΘΗ 50
61 12/12/2018 ΚΑΛΑΚΩΝΑΙΩΑΝΝΑ 50
62 11/12/2018 ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΔΕΣΠΟΙΝΑ 50
63 11/12/2018 ΔΑΛΙΑΝΗΣΙΩΑΝΝΗΣ 50
64 11/12/2018 ΑΓΓΕΛΗΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 50
65 11/12/2018 ΠΟΛΥΔΑΚΗΣΜΑΝΩΛΗΣ 50

66 11/12/2018 ΛΙΤΣΑΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 50
67 11/12/2018 ΚΡΗΤΙΚΟΣΙΩΑΝΝΗΣ 50
68 10/12/2018 ΑΣΛΑΝΙΔΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣ 50
69 13/12/2018 ΣΕΡΕΤΗΣΣΤΕΛΙΟΣ 50
70 13/12/2018 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣΛΕΩΝΙΔΑΣ 50
71 13/12/2018 ΒΕΡΥΚΑΚΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ 50
72 13/12/2018 ΜΑΥΡΟΥΔΗΒΑΣΙΛΙΚΗ 50
73 13/12/2018 ΣΟΝΤΗΣΘΕΩΔΟΡΟΣ 50
74 13/12/2018 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣΧΡΗΣΤΟΣ 50
75 14/12/2018 ΑΡΙΑΝΔΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 50
76 14/12/2018 ΤΣΑΚΑΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 50
77 14/12/2018 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣΠΑΥΛΟΣ 50
78 17/12/2018 Μ.Φ. 50
79 17/12/2018 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ 50
80 17/12/2018 ΓΚΑΝΙΛΑΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 50
81 18/12/2018 ΤΣΙΚΩΝΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣ 50
82 18/12/2018 ΠΕΤΑΛΑΔΙΟΝΥΣΙΑ 50
83 18/12/2018 ΚΟΥΤΣΙΟΥΚΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣ 50
84 18/12/2018 ΜΙΚΕΛΗΣΔΗΜΗΤΡΗΣ 50
85 20/12/2018 ΞΕΝΑΡΙΟΣΜΑΡΚΟΣ 50
86 20/12/2018 ΤΣΙΒΟΥΛΗΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 50
87 21/12/2018 ΚΙΤΣΑΚΗΣΣΤΑΥΡΟΣ 50
88 21/12/2018 ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥΝΙΚΟΛΑΟΣ 50
89 21/12/2018 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣΜΙΧΑΗΛ 50
90 24/12/2018 ΙΑΚΩΒΑΚΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 50
91 24/12/2018 ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 50
92 03/01/2019 ΜΠΡΩΝΗΣΣΩΤΗΡΗΣ 50
93 07/01/2019 ΓΙΑΞΟΓΛΟΥΓΙΑΓΚΟΣ 50
94 08/01/2019 ΑΝΔΡΕΑΚΗΣΜΑΝΩΛΗΣ 50
95 08/01/2019 ΣΚΙΑΘΙΤΟΥΕΙΡΗΝΗ 50
96 10/01/2019 ΤΣΑΝΤΙΚΟΣΧΡΗΣΤΟΣ 50
97 22/11/2018 ΒΑΛΑΡΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 48
98 11/12/2018 ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 40
99 27/12/2018 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣ 40
100 02/01/2019 ΑΝΔΡΕΑΔΗΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 40
101 07/01/2019 ΛΙΑΠΗΣΜΙΧΑΗΛτουΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 40
102 19/11/2018 ΜΠΙΤΣΙΚΩΚΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 37
103 12/12/2018 ΠΛΑΤΑΚΟΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 35
104 13/12/2018 ΕΞΗΝΤΑΒΕΛΩΝΗΣΙΩΑΝΝΗΣ 35
105 19/11/2018 ΔΟΜΟΚΤΣΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣ 30
106 20/11/2018 ΣΠΥΡΑΚΟΣΙΩΑΝΝΗΣ 30
107 12/12/2018 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 30
108 12/12/2018 ΖΟΥΛΟΥΜΗΣΓΡΗΓΟΡΗΣ 30
109 11/12/2018 ΠΟΓΓΑΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 30
110 11/12/2018 ΒΑΛΑΚΩΣΤΑΣΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 30
111 11/12/2018 ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 30
112 13/12/2018 ΣΑΜΑΡΑΣΧΡΗΣΤΟΣ 30
113 13/12/2018 ΤΣΕΣΜΕΛΗΣΠΑΡΑΣΧΟΣ 30
114 14/12/2018 ΜΥΓΙΑΚΗΡΟΖΑΛΙΑ 30
115 14/12/2018 ΜΑΥΡΙΚΗΣΛΑΜΠΡΟΣ 30
116 14/12/2018 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 30
117 18/12/2018 ΚΙΟΥΛΕΠΟΓΛΟΥΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 30
118 19/12/2018 ΦΑΛΛΙΕΡΟΣΧΡΗΣΤΟΣ 30
119 21/12/2018 ΖΑΦΕΙΡΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΤΟΥΗΛΙΑ 30
120 27/12/2018 ΣΚΙΑΔΑΜΑΡΑ 30
121 080/1/2019 ΣΚΟΥΡΑΛΟΥΙΖΑ 30
122 21/11/2018 ΑΓΑΠΗΤΟΣΘΕΟΔΩΡΟΣ 25
123 14/12/2018 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣΣΤΑΥΡΟΣ 25
124 14/12/2018 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣΑΝΤΩΝΗΣ 25
125 19/12/2018 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 25
126 20/12/2018 ΛΟΡΕΝΤΖΟΣΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 25
127 24/12/2018 ΠΑΝΤΑΖΗΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 25
128 19/11/2018 ΔΗΜΑΝΙΔΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 20
129 19/11/2018 ΣΚΡΙΝΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 20
130 19/11/2018 ΧΑΣΑΝΔΡΑΒΑΣΙΛΕΙΑΝΝΑ 20
131 19/11/2018 ΣΥΓΓΡΟΣΑΝΔΡΕΑΣ 20
132 20/11/2018 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 20
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133 20/11/2018 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ 20
134 20/11/2018 ΣΑΒΒΑΙΔΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣ 20
135 21/11/2018 ΒΙΒΙΛΑΚΗΣΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 20
136 22/11/2018 ΛΕΙΒΑΔΑΡΑΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 20
137 26/11/2018 ΚΩΤΣΑΚΗΣΙΩΑΝΝΗΣ 20
138 27/11/2018 ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣΘΕΟΔΩΡΟΣΣΥΝΤ/ΧΟΣ 20
139 27/11/2018 ΚΟΝΔΥΛΗΣΑΥΓΟΥΣΤΗΣ 20
140 28/11/2018 ΞΕΚΑΛΑΚΗΣΣΤΕΦΑΝΟΣ 20
141 29/11/2018 ΠΛΕΣΣΑΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 20
142 29/11/2018 ΜΠΙΡΟΣΙΩΑΝΝΗΣ 20
143 11/12/2018 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 20
144 13/12/2018 ΤΖΑΛΑΒΡΑΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 20
145 13/12/2018 ΜΑΡΗΣΙΩΑΝΝΗΣ 20
146 14/12/2018 ΑΝΔΡΙΤΣΟΣΓΙΑΝΝΗΣ 20
147 14/12/2018 ΑΝΔΡΙΤΣΟΥΔΗΜΗΤΡΑ 20
148 13/12/2018 ΓΚΟΥΝΤΙΝΑΚΟΣΙΩΑΝΝΗΣ 20
149 14/12/2018 ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 20
150 14/12/2018 ΦΟΥΝΤΑΔΙΟΝΥΣΙΑ 20
151 14/12/2018 ΧΡΗΣΤΟΣΜΥΡΙΟΥΝΗΣ 20
152 14/12/2018 ΜΠΑΚΟΥΛΑΕΛΕΝΗ 20
153 14/12/2018 ΠΑΠΟΥΔΑΣΙΩΑΝΝΗΣ 20
154 17/12/2018 ΚΑΤΣΑΡΟΥΜΑΡΙΑ 20
155 17/12/2018 ΤΕΤΩΡΟΥΜΑΡΙΑ 20
156 20/12/2018 ΠΑΠΑΔΑΚΗΓΕΩΡΓΙΑ 20
157 20/12/2018 ΣΚΕΜΠΕΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 20
158 20/12/2018 ΠΕΡΥΣΙΝΑΚΗΜΑΡΙΑ 20
159 20/12/2018 ΚΟΣΜΑΣΧΡΗΣΤΟΣ 20
160 20/12/2018 ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣΔΗΜΗΤΡΗΣ 20
161 20/12/2018 ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣΚΥΡΙΑΚΟΣ 20
162 21/12/2018 ΚΑΤΣΑΜΠΟΥΛΑΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 20
163 21/12/2018 ΓΚΙΚΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 20
164 21/12/2018 ΓΕΩΡΓΑΚΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣ 20
165 24/12/2018 ΤΣΟΥΛΟΥΧΑΣΧΡΗΣΤΟΣ 20
166 27/12/2018 ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΙΔΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣ 20
167 27/12/2018 ΛΕΥΚΙΜΜΙΑΤΗΣΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 20
168 27/12/2018 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 20
169 31/12/2018 ΜΟΥΡΤΖΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ 20
170 02/01/2019 ΣΑΡΑΦΙΑΝΧΡΙΣΤΙΝΑ 20
171 03/01/2019 ΚΑΡΑΒΑΛΤΣΙΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 20
172 03/01/2019 ΚΑΤΟΠΗΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 20
173 10/01/2019 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣΧΡΗΣΤΟΣ 20
174 16/01/2019 ΖΑΜΠΟΓΛΟΥΦΑΙΔΩΝ 20
175 23/11/2018 ΚΟΥΛΟΣΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 15
176 11/12/2018 ΓΕΩΡΓΟΥΝΤΖΟΣΗΛΙΑΣ 15
177 10/12/2018 ΞΕΝΙΔΗΣΘΕΟΔΩΡΟΣ 15
178 03/01/2019 ΚΟΚΚΟΛΙΑΔΗΣΙΩΑΝΝΗΣ 15
179 04/01/2019 ΜΑΥΡΙΚΑΣΕΥΘΥΜΙΟΣ 15
180 03/12/2018 ΚΟΥΔΟΥΝΑΣΓΡΗΓΟΡΗΣ 10
181 19/11/2018 ΒΑΜΙΕΔΑΚΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣ 10
182 19/11/2018 ΜΟΚΑΣΑΓΓΕΛΟΣ 10
183 19/11/2018 ΜΑΝΙΑΤΗΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 10
184 12/12/2018 ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥΚΕΡΑΣΟΥΛΑ 10
185 11/12/2018 ΜΠΟΥΡΛΗΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 10
186 11/12/2018 ΔΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 10
187 13/12/2018 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 10
188 13/12/2018 ΚΟΜΖΙΑΒΑΣΙΛΙΚΗ 10
189 13/12/2018 ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ 10
190 14/12/2018 ΓΟΓΟΛΟΥΧΡΙΣΤΙΝΑ 10
191 14/12/2018 ΓΑΒΑΛΑΣΗΛΙΑΣ 10
192 14/12/2018 ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΜΑΡΘΑ 10
193 17/12/2018 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥΒΑΣΙΛΙΚΗ 10
194 19/12/2018 ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 10
195 21/12/2018 ΧΑΡΙΣΟΥΔΗΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 10
196 02/01/2019 ΑΝΤΥΠΑΣΑΧΙΛΛΕΑΣ 10
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Το διάστημα αυτό λαμβάνει χώρα η κτηματογράφηση 
σχεδόν όλης της υπόλοιπης χώρας. Με βάση και το 

γεγονός αυτό αλλά και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν 
συνάδελφοι και πολίτες, ο ΠΣΔΑΤΜ έδωσε σχετική συνέ-
ντευξη τύπου, με την παρουσία σχεδόν όλων των μέσων.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

για την εξέλιξη της σύνταξης 
του Εθνικού Κτηματολογίου

ΗσύνταξητουΕθνικούΚτηματολογίουαισίωςφτάνειστηνυλοποίησητου
τελευταίου του σταδίου μετά από πολλές καθυστερήσεις. Το τελευταίο
στάδιοαπόαρκετούςκρίνεταιωςτοπιοδύσκολοόσοναφοράτησυμμε-
τοχήτωνπολιτών,αλλάκαιτοπιοαπαιτητικόλόγωτωνμεγάλωνπερικο-
πώντουπροϋπολογισμούτουμετάτηνεπαναπροκήρυξητουτελευταίου
διαγωνισμού.
Πρινξεκινήσουμετηνανάλυσηκαιαναφερθούμεσυγκεκριμέναγιααυτότο
στάδιοοφείλουμενααναφερθούμεξανάστοτιείναικτηματολόγιοκαιτι
οφέληπροκύπτουναπότηνύπαρξήτου.

Τι είναι Κτηματολόγιο
ΣύμφωναμετοΕπιχειρησιακόΣχέδιοτηςΕ.Κ.ΧΑ.Α.Ε.,τοΕθνικόΚτημα-
τολόγιοαποτελείμιααπότιςσημαντικότερεςαναπτυξιακέςυποδομέςπου
αναπτύσσονται στη χώρα,η οποίαπρόκειται ναμεταρρυθμίσει σημαντι-
κότμήματηςΔημόσιαςΔιοίκησηςσεθέματαακίνητηςπεριουσίαςκαινα
συμβάλειαποφασιστικάστηνεπέκτασηκαιενδυνάμωσητηςηλεκτρονικής
διακυβέρνησης.

Το Εθνικό Κτηματολόγιο αποτελεί ένα ενιαίο σύστημα καταγραφής πλη-
ροφοριών (νομικών, τεχνικών και άλλων πρόσθετων πληροφοριών) των 
ακινήτων και των δικαιωμάτων πάνω σ’ αυτά, το οποίο γίνεται με την εγ-
γύηση του Δημοσίου και έχει διαρκή ενημέρωση.

Μέσω του κτηματολογίου δίνεται η ευκαιρία και η δυνατότητα να 
αποκτήσει κάθε ακίνητο στην ελληνική επικράτεια την ταυτότητά 
του.Ταυτότηταπουπροσδιορίζειτόσοτηνακριβήθέσητουακινήτουστο
χώροόσοκαιτηνομικήτουυπόστασηκαικατ’επέκτασηοδηγείστηνκατο-
χύρωσητηςακίνητηςπεριουσίαςδημόσιαςκαιιδιωτικής.Τοπρώτοόφελος
αυτούείναιηδιευκόλυνσητωνσυναλλαγώντουπολίτηκαιενσυνεχείαως
εργαλείοκαιμοχλόςανάπτυξηςγιατηνπολιτείαεπιφέρειπολλαπλάάλλα
οφέλη.

Ησύνταξήτουαποσκοπείστηδημιουργίαενόςσύγχρονου,πλήρωςαυτο-
ματοποιημένουαρχείουακίνητηςιδιοκτησίας,όλαταστοιχείατουοποίου
έχουναποδεικτικόχαρακτήρα,εξασφαλίζονταςτημεγαλύτερηδυνατήδη-
μοσιότητακαιασφάλειατωνσυναλλαγών.

Πρόκειταιγιαένασύστημασύγχρονοκαιολοκληρωμένοσεσύγκρισημετο
σύστηματωνΥποθηκώνκαιΜεταγραφώνπουυποστηρίζουνταΥποθηκο-
φυλακεία.Συγκεκριμένα,τοΕθνικόΚτηματολόγιο:

1. Καταγράφει και απεικονίζει σε κτηματολογικά διαγράμματα το σύνολο 
των ακινήτων της χώρας (γεωγραφική θέση, τα όρια και την έκταση 
αυτών).

2. Με βάση το ακίνητο καταγράφει όλες τις πράξεις που δημιουργούν, 
μεταβιβάζουν, αλλοιώνουν ή καταργούν δικαιώματα σε ακίνητα. Μπο-
ρούμε συνεπώς να πληροφορηθούμε άμεσα, εύκολα και αξιόπιστα το 
σύνολο των δικαιωμάτων που υπάρχουν σε κάθε ακίνητο.

3. Εγγυάται τις νομικές πληροφορίες που καταγράφει, καθώς η καταχώ-
ριση κάθε πράξης γίνεται μόνο μετά από ουσιαστικό έλεγχο νομιμό-
τητας, δηλαδή καμία πράξη δεν καταχωρίζεται αν ο μεταβιβάζων δεν 
είναι ο καταχωρισμένος στο κτηματολόγιο ως δικαιούχος.

4. Εντοπίζει και καταγράφει συστηματικά τη Δημόσια ακίνητη περιουσία, 
για πρώτη φορά στη σύγχρονη Ελλάδα.
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επαρχία, αποτελεί τον συνηθέστερο ίσως τρόπο κτήσης κυριότητας.

6. Αναδεικνύει τα προβλήματα των ακινήτων και δίνει τη δυνατότητα για 
διορθώσεις.

ΟνόμοςγιατησύνταξητουΕθνικούΚτηματολογίουψηφίστηκετο1995
(ν.2308/1995)μεσκοπότηναντικατάστασητηςδιαδικασίαςτουυπάρχο-
ντοςσυστήματοςμεταγραφώνκαιυποθηκών.Ηανάγκηαυτήπροέκυψε
γιατηνκαταγραφήκαιδιασφάλισητηςπεριουσίαςτωνπολιτώνκαιτου
ΕλληνικούΔημοσίου.

Το1998,μετονν.2664/1998,συστάθηκεηΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΑ.Ε.ηοποία
μετάτηνκατάργησητουΟΚΧΕ(ΝΠΔΔ)μετονν.4164/2013,μετονομά-
στηκεσεΕΘΝΙΚΟΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΚΑΙΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΑ.Ε.–Ε.Κ.ΧΑ.
Α.Ε.Πλέονμετονν.4512/2018,ηεταιρίαΕθνικόΚτηματολόγιοκαιΧαρ-
τογράφησηΑ.Ε.(Ε.Κ.ΧΑ.Α.Ε.)καταργήθηκεκαιστηθέσητηςσυστάθηκε
το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ», υπό την
εποπτείατουΥπουργούΠεριβάλλοντοςκαιΕνέργειας.

Σεόποιαπεριοχήολοκληρώνεταιτοέργοταυποθηκοφυλακείαπροβλέπε-
ταινααντικαθίστανταιαπόταοριστικάκτηματολογικάγραφείαταοποία
υπάγονταιστοΥΠΕΝ.

ΣυνοψίζονταςθαμπορούσαμεναπούμεότιηλειτουργίατουΕθνικούΚτη-
ματολογίουήτανυπότηνευθύνητουΥΠΕΝκαιηολοκλήρωσήτουαπότο
ΕλληνικόΚτηματολόγιοΝΠΔΔ.

Σύμφωνα με τα στατιστικά των μελετών που είναι σε εξέλιξη το πο-
σοστό των ενστάσεων δεν ξεπερνά το 3% γεγονός που οδηγεί στο 
συμπέρασμα ότι το κτηματολόγιο που συντάσσεται είναι αξιόπιστο 
και διασφαλίζει την ακίνητη περιουσία των πολιτών.

Ποια τα οφέλη του Κτηματολογίου
Σύμφωναμετονφορέαυλοποίησης,τοΕθνικόΚτηματολόγιοεισάγεικαι-
νοτομίεςπουτοκαθιστούνέναπραγματικάθεμελιώδεςέργογιατηνΕλ-
λάδα,πουδημιουργείπολύσημαντικάοφέληγιατονπολίτη,τηνεθνική
οικονομίακαιτηνπροστασίατουπεριβάλλοντος:

•	 Προχωράστηνοριστική,χωρίςαμφισβητήσεις,καταγραφήκαικατο-
χύρωσητηςιδιοκτησίαςτωνπολιτών.

•	 Περιορίζειτηγραφειοκρατίακαιγίνονταιαπλούστερεςκαιταχύτερεςοι
διαδικασίεςμεταβίβασηςτηςακίνητηςπεριουσίας.

•	 Ενισχύειτηδιαφάνειακαιτηνασφάλειαστιςμεταβιβάσειςακινήτων.
•	 Αναβαθμίζειτηναγοράακινήτωνκαιαυξάνειτηναξίατηςακίνητηςιδι-

οκτησίαςμεσυνέπειαναπροσελκύονταισημαντικότατεςεπενδύσεις.
•	 Οριοθετείαμετάκλητακαιδιασφαλίζειπλήρωςτηδημόσιακαιδημο-

τικήπεριουσία.
•	 Προστατεύειαποτελεσματικότερατοπεριβάλλον.Ηαμετάκλητηορι-

οθέτησητωνδασώνκαιτουαιγιαλούθααποτελέσειτοσοβαρότερο
εμπόδιοενάντιαστιςκαταπατήσειςκαιτηναυθαιρεσία.

•	 Αποτελείαπαραίτητοεργαλείογιατηνορθολογικήοργάνωσηκαιανά-
πτυξητηςχώρας.

Συνεπώς μετά την ολοκλήρωσή του θα γνωρίζουμε επακριβώς σε 
ποιον ανήκει κάθε ακίνητο, χωρίς αμφισβητήσεις και θολά σημεία.

Επιπροσθέτως το Εθνικό Κτηματολόγιο, όπως σε άλλες χώρες, μπο-
ρεί να συμβάλει στη δίκαιη φορολογική και οικονομική πολιτική για 
την ακίνητη περιουσία.

Μην ξεχνάμε ότι είμαστε η τελευταία χώρα της ΕΕ που δεν έχει Εθνι-
κό Κτηματολόγιο.

Ιστορική αναδρομή του Διαγωνισμού ΚΤΙΜΑ 16
ΟδιαγωνισμόςαυτόςπροέκυψεμετάτηνακύρωσητουδιαγωνισμούΚΤΙ-
ΜΑ13πουείχεπροϋπολογισμό572 εκ. ευρώκαιαφορά17εκ.δικαι-
ώματα,ενώονέοςπροκηρύχθηκεμε432εκ.ευρώκαιθαυλοποιηθείμε
300 εκ. ευρώ.Οφείλουμεναθυμίσουμεότιτότεείχαμεαναφερθείστα
προβλήματααπότημείωσητουπροϋπολογισμούκαιτηχρονικήκαθυστέ-
ρησητουέργουλόγωτηςνέαςπροκήρυξης.Δυστυχώςεπιβεβαιωθήκαμε.

Επιπλέον καθυστέρησηπροέκυψεαπό τηναλλαγή της νομικήςμορφής
τουφορέαυλοποίησης.

Περιλαμβάνεικυρίωςοικισμούςκαιαγροτικέςπεριοχές,ενώηπλειοψηφία

αυτώναφορούνσεεκτάσεις χαμηλής αξίας,καιελάχισταμικράαστικά
κέντρα. Αυτό έχειως αποτέλεσμα, και λόγω της οικονομικής κατάστα-
σης,οιπολίτεςναεμφανίζονταιαπρόθυμοιναδηλώσουντηνπεριουσία
τους.Τοφαινόμενοαυτό,επιδεινώνεταιαπότηνμηύπαρξητίτλωνστις
περιοχέςαυτές(πολλάακίνηταέχουνδοθεί«δια λόγου»)καιτηναυ-
στηρή αντιμετώπιση της έκτακτης χρησικτησίας απότοΕλληνικό
Κτηματολόγιο.

Ηέναρξητωνδηλώσεωνγιατιςπεριοχέςαυτέςξεκίνησεμεμεγάληκα-
θυστέρηση.ΓιατιςπρώτεςταμέσαΝοεμβρίου,ενώγιατιςπερισσότερες
λίγοπρινταΧριστούγεννα.

Το Εθνικό Κτηματολόγιο έχει «τσακωθεί» με τον χρόνο, αλλά ο 
χρόνος είναι αμείλικτος.
Δυστυχώςηέναρξητηςπεριόδουδηλώσεωνκτηματολογίου,έγινεχω-
ρίς την αναμενόμενη καμπάνια προώθησης από τον αρμόδιο φο-
ρέα,οοποίοςβρέθηκεαπροετοίμαστος.Οδιαγωνισμόςγιατηνκαμπάνια
προώθησηςάργησεναγίνειγνωστόςκαιταμέσαΙανουαρίουκηρύχθηκε
άγονος.

Με μεγάλη καθυστέρηση ξεκίνησε και η ηλεκτρονική εφαρμογή 
γιατιςδηλώσειςκτηματολογίου,τηνοποίααγκάλιασεοτεχνικόςκόσμος,
παρά τις δυσλειτουργίες που εμφάνισε. Δυστυχώς ξεκίνησε αρχές Φε-
βρουαρίουκαιήτανλειτουργικήστις10τουίδιουμήνα.

Οφορέαςβρέθηκεαπροετοίμαστοςκαιστηλειτουργία των κεντρικών 
γραφείων συλλογής δηλώσεωνστηνΑθήνακαιτηΘεσσαλονίκη.Για
τοκεντρικόγραφείοσυλλογήςδηλώσεωνστηνΑθήναδενέχειξεκινήσει
ακόμαηλειτουργία,παράτοότιηπροθεσμίαγιατηνυποβολήδηλώσεων
τωνπρώτωνπεριοχώνέχειεκπνεύσει.

Προβλήματα
Ταβασικάπροβλήματαπουεντοπίζουμεείναι:

•	Όσοναφοράστονεντοπισμό του ακινήτου,πρέπειναγίνεικατανο-
ητόστονπολίτη,ότιδεναποτελείτοπογραφικόδιάγραμμα,αλλάμόνο
εντοπίζεταιτοακίνητοωςπροςτηθέσητου.Ηακρίβειατουεντοπι-
σμούαπό την ηλεκτρονική εφαρμογή δηλώσεων του κτηματολογίου
έχεισφάλμααπόμισόμέτροέωςαρκετάμέτρα.Επομένωςτοακίνητο
μπορείναπεριγράφειορθάκαιμοναδιαία(συντεταγμένες,διαστάσεις,
σχήμακαιεμβαδόν)μόνομετησύνταξη εξαρτημένου τοπογραφι-
κού διαγράμματοςαπότοΕΓΣΑ΄87(ΕλληνικόΓεωδαιτικόΣύστημα
Αναφοράς1987).

•	Όσοναφοράτηνηλεκτρονική δήλωση:
o Ηηλεκτρονικήδήλωση είναι υποχρεωτικήμόνομε τη χρήσητων 

κωδικών του taxisnet.Αυτόέχειωςαποτέλεσμα,σεπολλέςπερι-
πτώσεις,οιδηλώσειςναγίνονταιαπόεπαγγελματίεςπουδενέχουν
καμίασχέσηκαιγνώσηγιατοκτηματολόγιο.Τογεγονόςαυτόδη-
μιουργείπρόβλημακαιστοέργο,αλλάκαιστουςπολίτες,διότιπα-
ρουσιάζεταιμεγάλοςαριθμόςμηορθώνδηλώσεων,ηδιόρθωσητων
οποίωνθαεπιβαρύνεισημαντικάτουςπολίτες.Επίσηςυποχρεωτικός
είναιοεντοπισμόςτουακινήτου,τονοποίοδενγνωρίζουννακάνουν
επαγγελματίεςπουδενέχουνσχετικέςγνώσεις.

o Παρά το ότι η ηλεκτρονική δήλωση γίνεται μέσω του taxisnet, ο
χρήστηςαπαιτείταινασυμπληρώσειξανάταπροσωπικά του στοι-
χείακαινακαταθέσεικάποιοαποδεικτικότουΑΦΜτουμεκίνδυνο
ναγίνουνλάθη.ΤαστοιχείαπουέχειστηνκατοχήτουηΓΓΠΣθα
έπρεπεαυτόματανασυμπληρώνονταιαπότηστιγμήπουσυνδέεται
οχρήστηςμέσωαυτής.

o Ηκαταχώρησητουe-mailτουχρήστηείναιυποχρεωτική,παράτο
ότι πολλοί χρήστεςδεν χρησιμοποιούναυτό το είδος επικοινωνίας
στηνκαθημερινότητάτους.Αντιθέτως,δενείναιυποχρεωτικήησυ-
μπλήρωσητουαριθμούτηςδιεύθυνσηςτουπολίτη.

o Καθυστερείσημαντικάοεντοπισμόςτουακινήτουμέσωτηςεφαρμο-
γής,ενώστακινητάδενλειτουργείακόμαηεφαρμογή.

•	Όσοναφοράτηνεπίκλησηστηνέκτακτη χρησικτησίακαιτηνεφαρ-
μογή της, υπενθυμίζεται ότι, στις περιοχές που υλοποιείται τώρα το
έργο,αρκετάακίνηταείναιμοιρασμένα«διαλόγου»καιδενυπάρχουν
τίτλοιιδιοκτησίας.Ιδιαίτεραγιαακίνηταπουδενείναιηλεκτροδοτούμε-
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στούν τα απαραίτητα έγγραφα τα οποία θα αποδεικνύουν την 
20ετή νομή και κατοχή του ακινήτου.Σεαυτέςτιςπεριπτώσειςδεν
γίνεταιαποδεκτήηδήλωσητουκτηματολογίου.Τέτοιαέγγραφαείναι
αποδείξεις∆ΕΗ,ΟΤΕ,εταιρειώνύδρευσηςκ.λπ.,μισθωτήρια,αποδεικτι-
κάεπιδότησης,συµβολαιογραφικήπράξηαναγνώρισηςορίων,έγγραφα
υποθηκώνκαιλοιπώνβαρώνεπίτουακινήτου,συµβόλαιαγειτονικών
ιδιοκτητώνπουαναφέρουντονδηλούνταωςκύριοτουακινήτου,Ε9.

•	 Δυστυχώςη,μέχριτώρα,συμμετοχή των πολιτώνείναιυπερβολικά
χαμηλήεξαιτίας:

o τηςοικονομικήςσυγκυρίας,
o τηςχαμηλήςαξίαςτωνδηλούμενωνακινήτων,
o τηςέλλειψηςτίτλωνιδιοκτησίας,
o τηςδυσκολίαςεπίκλησηςτηςέκτακτηςπεριουσίας,
o τηςμηύπαρξηςκεντρικήςδιαφημιστικήςκαμπάνιας,
o τηςκαθυστέρησηςλειτουργίαςτηςηλεκτρονικήςεφαρμογήςδηλώ-
σεωνκτηματολογίου,

o καιτηςμηλειτουργίαςτωνκεντρικώνγραφείωνσυλλογήςδηλώσεων
στηνΑθήνακαιτηΘεσσαλονίκη(πρόσφαταξεκίνησε).

Το Κτηματολόγιο είναι το μοναδικό έργο που αν οι πολίτες δεν το 
αγκαλιάσουν με τη συμμετοχή τους δεν μπορεί να υπάρχει. Στην πε-
ρίπτωση που η συμμετοχή των πολιτών δεν θα πλησιάσει το 50%, 
δεν θα «υπάρχει» κτηματολόγιο.

Προτάσεις/ Εκκλήσεις
Χτυπάμε το καμπανάκι στον φορέα υλοποίησης του κτηματολογίου 
και στο αρμόδιο υπουργείοώστε:

1. Να παραταθεί με νομοθετική πρωτοβουλία η συλλογή των δη-
λώσεων πέραν του συνηθισμένου διαστήματος,λόγωτηςυστέ-
ρησηςτουφορέαυλοποίησηςναανταποκριθείέγκαιραστααυτονόητα
(διαφημιστική καμπάνια, ηλεκτρονική εφαρμογή, κεντρικά γραφεία
συλλογήςδηλώσεων).

2. Να υπάρξει άμεσα νομοθετική αλλαγή, ώστε η επίκληση στην 
έκτακτη χρησικτησία να απαιτεί λιγότερα έγγραφα και να αρ-
κεί η προσκόμιση ενός, όχι πρόσφατου, Ε9.Ηπροσωρινήδήλωση
αυτή να χαρακτηρίζεταιως«προσωρινή δήλωση σε εκκρεμότη-
τα» καιναπροκρίνονταικατάτηνεπεξεργασίαδηλώσεωνόσεςπρο-
σκομίζουντίτλουςιδιοκτησίας.Ηαλλαγήτηςκατάστασηςτηςδήλωσης
από«προσωρινήδήλωσησεεκκρεμότητα»σε«οριστικήδήλωση»να
γίνεταιμετηνπροσκόμισητίτλωνιδιοκτησίας,όπωςηαποδοχήκληρο-
νομιάς.Μετηναλλαγήαυτή,οιπολίτεςδενθαέχουντηναγωνίανα
χάσουντηνπεριουσίατους,ενώησυμμετοχήτωνπολιτώνθααυξηθεί.

3. Να δοθεί η δυνατότητα στην ηλεκτρονική εφαρμογή των δη-
λώσεων να γίνεται χωρίς τη χρήση κωδικών taxisnet,όπωςακρι-
βώς γινότανστηνπροηγούμενη εφαρμογή, αλλά και στην κατάθεση
τωναντιρρήσεωνδασικώνχαρτών.Είναιαυτονόητοότιηεφαρμογή
θαπρέπειναεπεκταθείκαιστηνκατάθεσηενστάσεωνκτηματολογίου
μετηνκατάθεσητωνεξαρτημένωντοπογραφικώνδιαγραμμάτωνστην
υπάρχουσαηλεκτρονικήεφαρμογήυποβολήςτοπογραφικώνδιαγραμ-
μάτων.

4. Να γίνει σαφές στον πολίτη με κάθε πρόσφορο μέσο, δηλαδή 
με σχετική μνεία τόσο μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής κατά 
τον εντοπισμό, αλλά και κατά την κεντρική διαφημιστική κα-
μπάνια,ότιοεντοπισμόςτουακινήτουμέσωτηςηλεκτρονικήςεφαρ-
μογήςυποβολήςδηλώσεωνήάλλωνηλεκτρονικώνεφαρμογώνμέσω
κινητούδενυποκαθιστάτοτοπογραφικόδιάγραμμακαιτηνακρίβεια
καταγραφήςτωνορίωντουακινήτουπουπροσδίδειαυτό.

5. Να εκδοθεί άμεσα νέος οδηγός δηλώσεων κτηματολογίου προς 
τους πολίτες.Είναιαδιανόητοναείναιαναρτημένοστηνιστοσελίδα
τουφορέαυλοποίησηςοοδηγός τωνπροηγούμενωνπρογραμμάτων
σύνταξηςκτηματολογίου.

6. Να ξεκινήσει άμεσα η λειτουργία των κεντρικών γραφείων 
συλλογής δηλώσεων στην Αθήνα. Είναι αδιανόητο σήμερα, στα

μέσατουΦεβρουαρίουναμηνλειτουργούν,ότανοιπρώτεςπεριοχές
ξεκίνησαννασυλλέγουνδηλώσειςταμέσαΝοεμβρίου.Ηπρώτητρίμη-
νηπερίοδοςσυλλογήςδηλώσεωνήδηέχειεκπνεύσει.

7. Να ξεκινήσει άμεσα η κεντρική διαφημιστική καμπάνια. Ήδη 
έχει χαθεί πολύτιμος χρόνος.

Παρουσίαση στατιστικών στοιχείων
Επισυνάπτονταιοιαντίστοιχοιπίνακες.

Συμπεράσματα στατιστικών στοιχείων
Η συμμετοχή των πολιτών, μέχρι στιγμής, χαρακτηρίζεται ως αδιάφο-
ρη,μιαςκαικυμαίνεταιαπό0,71%(έναρξη14Ιανουαρίου2019)μέχρι
10,50%(έναρξη19Νοεμβρίου2019).Η μέση συμμετοχή είναι 1,49% 
με μέση έναρξη των δηλώσεων 10 Δεκεμβρίου 2018.

Σταπροηγούμεναπρογράμματακτηματογράφησηςητελικήσυμμετοχή
τωνπολιτών έφτασεαπό35,31%έως130,50%με μέση συμμετοχή 
71,61%. Το ποσοστό βέβαια αυτό αφορά αποκλειστικά περιοχές 
που έχει τελειώσει η περίοδος της δήλωσης ιδιοκτησίας.

Η χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής δηλώσεων κτηματολογίου 
είναι αυξημένη σε σχέση με την προηγούμενη.Κατάτηνπροηγού-
μενηεφαρμογήτο2,75%τωνδηλώσεωνπουυποβλήθηκαν,έγινεμετη
χρήσητηςεφαρμογής.Στανέαπρογράμματαταποσοστάφτάνουναπό
0,72%μέχρι20,34%.Τομέσοποσοστόείναι6,52%.Παράτοότι,ηνέα
εφαρμογήείναιλειτουργικήαπότηναρχήτηςβδομάδας,ήδηοιδηλώσεις
πουγίνονταιμέσωαυτήςέχουναυξητικέςτάσειςκαιαναμένεται το πο-
σοστό 6,52% να είναι μικρό σε σχέση με το τελικό.

Προς τους πολίτες
Η χώρα μας έχει από τα μεγαλύτερα ποσοστά ιδιοκατοίκησης 
στην Ευρώπη (πριν την κρίση 84,6%) και αυτό αποδεικνύει ότι ο 
Έλληνας είναι βαθιά συνδεδεμένος με την περιουσία του. Για τον 
λόγο αυτό η δήλωση της ακίνητης περιουσίας στο κτηματολόγιο 
δεν μπορεί να αφήνεται στην τύχη.

Παράτοότιυπάρχειηδυνατότηταοκάθεπολίτηςναδηλώσειτηνπεριου-
σίατουμόνοςτου,δενθατοσυνιστούσαμε.Ανκαι,κάθεπολίτηςμπορεί
μόνοςτουνακαταθέσειτηφορολογικήδήλωση,προτιμάνααπευθύνεται
σεέναλογιστή.Γιατονίδιοακριβώςλόγο,γιαναδηλωθείορθάηπερι-
ουσία του, θα πρέπει να απευθυνθεί σε ένα επαγγελματία που έχει τις
αντίστοιχεςγνώσεις,όπωςο Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικόςκαι
όχιολογιστήςήογεωπόνοςτουαγροτικούσυνεταιρισμού.

Κατάτηδήλωση,οεντοπισμός του ακινήτου,χωρίςτησύνταξητο-
πογραφικούδιαγράμματος,συνίσταται μόνο για τα ακίνητα χαμηλής 
αξίαςπουδενμαςαπασχολείηακρίβειατηςδήλωσηςτωνχωρικώνστοι-
χείων.Δηλαδή,μόνοσεπεριπτώσεις,όπουτοσφάλμαακόμακαιμερικών
μέτρων και η αλλαγή/μετατόπιση των ορίων δεν αλλάζει την αξία του
ακινήτου.

Για ακίνητα εντός οικισμού ή σχεδίου ή που κρίνουμε ότι έχουν 
αξία και είναι αξιοποιήσιμα,μονόδρομοςείναιηπροσκόμισηεξαρτη-
μένου τοπογραφικού διαγράμματοςαπότοΕΓΣΑ’87(ΕλληνικόΓεω-
δαιτικόΣύστημαΑναφοράς1987).Μόνομετοντρόποαυτόδιασφαλίζεται
ηορθήδήλωσηταπεριουσίαςκαιαποφεύγονταιμελλοντικέςδιορθώσεις
(χωρικέςμεταβολέςήενστάσειςκτηματολογίου)κατάτηδιάρκειαμετα-
βίβασηςή έκδοσηςοικοδομικήςάδειας.Το κόστος των διορθώσεων 
και η καθυστέρηση υλοποίησής τους είναι πολλαπλάσιο από την, 
εξαρχής, ορθή δήλωση στο κτηματολόγιο με την προσκόμιση 
εξαρτημένου τοπογραφικού διαγράμματος.

Σεαυτότοδελτίοτύπουεπισυνάπτουμεκαιτιςκατευθυντήριες οδη-
γίεςπουέχουνεκδώσειγιατιςδηλώσειςιδιοκτησίαςστοΕθνικόΚτημα-
τολόγιο.

Μην ξεχνάμε ότι η δήλωση γίνεται μια φορά, διασφαλίζει την πε-
ριουσία μας, για αυτό πρέπει να γίνει ορθά, αφού απευθυνθούμε 
σε ένα ειδικό, όπως ο Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός.
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του αποκλεισμού των ΑΤΜ 
από τις τάξεις Β και Γ των 

Ενεργειακών Επιθεωρητών
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Είμαστεστηνευχάριστηθέσηνασαςανακοινώσουμεότι
μετάαπότιςπιέσειςπουάσκησεοσύλλογόςμαςκαιμετά
τηνέκδοσητουΠΔ99/2018άρθηκεοαποκλεισμόςτων
ΑγρονόμωνΤοπογράφωνΜηχανικώναπότιςτάξειςΒκαι
ΓτωνΕνεργειακώνΕπιθεωρητών.

Πλέονηαναβάθμισηγίνεταιαυτόματαόπωςπροβλέπεται
στονν.4409/2016.

Αυτήηάρσητουαποκλεισμούτωνσυναδέλφωναπότις
τάξειςΒκαιΓτωνενεργειακώνεπιθεωρητώνείναιάλλη
μιαμεγάληεπιτυχίαγιατηνειδικότητάμας.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους συναδέλφους που
στηρίζουνενεργάτονσύλλογοκαιμαςδίνουντηδύναμη
ναυπερασπιζόμαστε επιτυχώςταδικαιώματαόλωντων
ΑγρονόμωνΤοπογράφωνΜηχανικών.

Δημοσιεύουμεσχετικήεικόνααπόταστοιχείασυναδέλ-
φου που αναβαθμίστηκε πρόσφατα στην κατηγορία Γ΄
ενεργειακώνεπιθεωρητώνχωρίςπεριορισμούς.

Κοπή πίτας ΠΣΔΑΤΜ 2019
Το Σάββατο 23 Φεβρουαρίου 2019, έλαβε χώρα επιτυχώς – παρά το
ιδιαίτεροκρύοτηςβραδιάς -ηκοπήπίταςτουΠανελληνίουΣυλλόγου
Α.Τ.Μ.,γιαακόμαμιαχρονιάστοbar-restaurantΜαντζάρου3,στοκέ-
ντροτηςΑθήνας.

Στηνκοπήπίταςπαραβρέθηκανπερίπου100συνάδελφοι.Με ιδιαίτερη
χαράτίμησαντηβραδιάσυνάδελφοιαπόόλητηνΕλλάδα.Κρήτη,Θεσ-
σαλονίκη,Σέρρες,Τρίκαλα.

ΤοφλουρίφέτοςκέρδισεησυνάδελφοςΔιονυσίαΦουντά.

Ευχόμαστεσεόλουςμιαπολύκαλήχρονιάσεκάθετομέακαιανανεώ-
νουμεόλοιτοραντεβούμαςστηνεπόμενησυνδιάσκεψητουΠΣΔΑΤΜ,
τοκαλοκαίριστηνΚαλαμάτα.

11η Συνδιάσκεψη ΠΣΔΑΤΜ
Μετά τη συνδιά-
σκεψη στην Καβά-
λα, τον Ιούλιο του
2016, κατηφορίζου-
μεστηνΠελοπόννη-
σοκαιη11ησυνδιά-
σκεψητουΠΣΔΑΤΜ
θα λάβει χώρα στις
αρχές του καλοκαι-
ριούστηνπόλητης
Καλαμάτας.

Οιημερομηνίεςκαιοι λεπτομέρειεςγιατηνσυνδιάσκεψηθαανακοινω-
θούνενκαιρώ.
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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΤοΔελτίοτουΠΣΔΑΤΜεκδίδεταιέξιφορέςτοχρόνοκαιαποστέλλε-
ταιδωρεάνσεόλουςτουςΑγρονόμουςΤοπογράφουςΜηχανικούς.Σε
πείσματωνχαλεπώνκαιρώνκαιπαράτιςεξαιρετικάδυσμενείςοικο-
νομικέςσυνθήκες,θασυνεχίσειναδιανέμεταιδωρεάνσεόλους.Παρ'
όλααυτά,εάνκάποιοςσυνάδελφοςεπιθυμείναλαμβάνειτοδελτίο
σεψηφιακήμορφήκαιόχιέντυπο,παρακαλείταιναενημερώσειτην
ΕπιτροπήΔελτίου με σχετικό μήνυμαστο evi.liappi@gmail.com, με
κοινοποίησηστοpsdatm@tee.gr&psdatm@gmail.com,αναγράφο-
νταςκαι τοναριθμόμητρώουτου, έτσιώστενατουαποστέλλεται
κάθεφοράπουαυτόεκδίδεται. 

ΗΕΠΙΤΡΟΠΗΔΕΛΤΙΟΥΤΟΥΠΣΔΑΤΜ

Δελτίο ΑΤΜ σε ηλεκτρονική μορφή
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Αγαπητοί/εςσυνάδελφοι/ισσες,

τατελευταίαχρόνια,εξαιτίαςτηςσυνολικάδύσκοληςοικονομικήςκατά-
στασηςστηχώρα,καιτηναδυναμίατουΤΕΕναχρηματοδοτήσειτους
συλλόγουςμεμεγαλύτεραποσάαπόότιέχειπροβλέψειστονπροϋπο-
λογισμότου(κατάργησηυπέρΤΕΕ),οΠΣΔΑΤΜπαλεύεικαθημερινάνα
ανταποκριθείστονρόλοτουκαισυγχρόνωςνακαλύψειμεδιάφορους
τρόπουςταέξοδαλειτουργίαςτου.

Στοπλαίσιοαυτόταχρόνιατηςκρίσηςέχει:

•Μειώσεικατακόρυφαταέξοδάτου.Έχουν απομείνειμόνοταανελα-
στικάέξοδα.

•Μειώσειτοωράριολειτουργίαςτηςγραμματείας(είναιομόνοςσύλλο-
γοςμηχανικώνπουδιατηρείγραμματεία).

•Μηδενισμόςτωνεξόδωνπαράστασηςκαιμετακίνησηςτωνμελώντου
ΔΣ.

Τατελευταία2χρόνιαέχει:

•ΜετακομίσειτοτελευταίοδιάστημασεχώροπουτουδιέθεσεηΣΑΤΜ
ΕΜΠ.

•Διοργανώσει αρκετές ημερίδες και συνέδρια ώστε να αυξήσει τα
έσοδα απότουςεκθέτες (πλέονπροσεγγίζειπάνωαπότο50%των
εσόδων).

•Ξεκίνησεμια νέαπρωτοβουλία προμήθειας διάφορων ειδών (T-shirt,
καπέλα,κλπ)γιατηνοικονομικήενίσχυσήτου.

Οιπαραπάνωπροσπάθειες,δυστυχώς,δεναρκούν.ΓιαναμπορείοΠΣ-
ΔΑΤΜναπαραμείνειενεργόςκαινασαςεκπροσωπείεπάξια,απαιτείται
ταμέλητουνακαταβάλλουν την ετήσια συνδρομή τους, η οποία, με
τα δεδομένα των τελευταίωνχρόνωναποτελείτο5%τωνεσόδωντου.

Ηετήσιασυνδρομήείναιμόλις

•5 ευρώ για τα μέλη κάτω πενταετίας  και 10 ευρώ για τα υπό-
λοιπα μέλη

ΗκαταβολήμπορείναγίνειστονλογαριασμότουσυλλόγουστηνΤράπε-
ζα Πειραιώς: IBAN GR21 0172 0800 0050 8007 1615 938

Τα οικονομικά διαθέσιμα, αυτή τη στιγμή, του συλλόγου αρκούν
μέχρι αυτό τονμήνα.Όπωςκαταλαβαίνετεπρέπειναγίνεικάτιάμεσο.

ΤοΔ.Σ.τουΠΣΔΑΤΜαποφάσισενααπευθυνθείάμεσασε όλους τους 
Συναδέλφους ζητώντας οικονομική στήριξη.

Ιδιαίτερα όμωςαπευθύνεται στουςσυναδέλφουςΑΤΜ,οιοποίοι έχουν
εταιρείες με μεγάλη τάξη πτυχίο και οι οποίοι μετά από έναν κοινό
αγώνατριώνετώνανακηρύχτηκανανάδοχοιστιςμελέτεςκτηματολογίου
γιατουπόλοιποτηςχώρας.Μπορείτενακαταβάλετεόποιοποσόεπιθυ-
μείτε.(Τοανάλογοπαραστατικόθασαςσταλείμέσωe-mail).

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

Άμεση οικονομική ενίσχυση ΠΣΔΑΤΜ
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Κτηματολόγιο: εκδόθηκε ο ανανεωμένος 
Οδηγός Κτηματογράφησης Για Τον Πολίτη
ΟΦορέαςΕΛΛΗΝΙΚΟΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟεξέδωσεέναinfographicμεταέξι
βήματατηςσυλλογήςδηλώσεωνΚτηματολογίουκαθώςκαιανανεωμένο
τον«Οδηγό Κτηματογράφησης Για Τον Πολίτη»,ταοποίαμπορούν
ελεύθερα να αναπαραχθούν από όποιον το επιθυμεί με αναφορά στην
πηγή.
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Συγχαρητήρια για την εκλογή 
του σ. Γιάννη Μαχίκα στη θέση 
του Γενικού Γραμματέα του ΤΕΕ

ΟΠρόεδρος και το Δ.Σ. τουΠΣ-
ΔΑΤΜ θα ήθελε να συγχαρεί τον
συνάδελφο και πρώην Πρόεδρο
τουσυλλόγουμαςΓιάννηΜαχίκα
γιατηνεκλογήτουστηθέσητου
ΓενικούΓραμματέατουΤΕΕ!

Γιάννη, σου ευχόμαστε καλή δύ-
ναμη και σε ό,τι χρειαστεί θα εί-
μαστε δίπλα σου!

Η εργατικότητα, ο επαγγελματι-
σμός και η επιστημονική κατάρ-
τισή σου είναι εχέγγυο για την 
επιτυχία στη νέα θέση που ανα-
λαμβάνεις!

Άλλωστε το έχεις αποδείξει 
έμπρακτα με τη θητεία σου στον 
σύλλογό μας!

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
Σας ενημερώνουμε, στο πλαίσιο της συνεχούς αναβάθμισης των
προσφερομένωνπροϊόντων και υπηρεσιών της ΓεωγραφικήςΥπηρεσίας
Στρατού,προςόφελοςτωνσυναδέλφωνΜηχανικών,αλλάκαιτουκοινού,
γιαταπαρακάτω:
•Από την 1η Μαρτίου 2019 θα τεθεί σε λειτουργία η δυνατότητα
παραλαβήςψηφιακών δεδομένων μεγέθους έως 1,5Gb (ενδεικτικά 2
έγχρωμεςήεναλλακτικά4ασπρόμαυρεςαεροφωτογραφίες),μέσωFTP
Server(ΠιλοτικήΕφαρμογή),πουκαλύπτειτησυντριπτικήπλειοψηφία
τωνπαραγγελιών.
ΗλειτουργίατουνέουΓεω-Ευρετηρίου,επιβεβαίωσετιςεκτιμήσειςγια
τη χρηστικότητα και ευελιξία πουπροσφέρει, με δεδομένο ότι οι on-
lineπαραγγελίεςΓεωγραφικώνΥλικώνδιπλασιάστηκανσεπερίοδοενός
έτους(από14%σε28%).

•Απότην1ηΜαρτίου2019θαβρίσκεταισελειτουργίαηνέαιστοσελίδα
της ΓΥΣ (web.gys.gr/GeoSearch/GYS/). Η νέα έκδοση σχεδιάστηκε
από τοπροσωπικόμας - συναδέλφουςΤοπογράφουςΜηχανικούς, με
αισθητικήκαιύφος,πουσυνάδουνμετηχαρτογραφικήμαςκουλτούρα
καιπροσφέρειαναβαθμισμένεςυπηρεσίεςκαιπροϊόνταστουςτελικούς
χρήστες.Σαςπροτρέπουμεναεπισκεφτείτετηνέαιστοσελίδαμαςκαινα
μαςαποστείλετετυχόνπαρατηρήσειςκαισχόλιάσας.

•ΈχουντεθείστηδιάθεσητουκοινούνέαΧαρτογραφικάΠροϊόνταΓΥΣ
–10ΧάρτεςΓενικήςΧρήσηςΕλλάδαςκλίμακας1:500.000και49Χάρτες
ΓενικήςΧρήσηςκλίμακας1:50.000,σεέντυπηκαιψηφιακήμορφή(web.
gys.gr/GeoSearch/GYS/hmgs-announcements.html). 

ΑΠΘ - Δορυφορικά Συστήματα 
για πρόβλεψη ακραίων καιρικών 
φαινομένων

ΣτοπανεπιστήμιοτηςΘεσσαλονίκηςτοκέντροανάλυσηςδεδομένωνστο
πλαίσιοδιασυνοριακούπρογράμματοςInterreg-στοοποίοσυμμετέχειτο
τμήμαΑγρονόμωνΤοπογράφων«Χαρτογραφώνταςτηβροχήχιλιόμετρα
πάνωαπότηγη»,θαμπορούσεναείναιοτίτλοςμιαςσύγχρονηςεφαρ-
μογής,πουέρχεταιναπροστεθείσταεργαλείατωνμετεωρολόγων,για
ναβελτιώσουντηνακρίβειατωνπροβλέψεώντους, ιδιαίτεραδεγιατα
ακραίακαιρικάφαινόμενα.
ΣτοΤμήμαΑγρονόμων και ΤοπογράφωνΜηχανικών τουΑριστοτέλειου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης λειτουργεί ένα κέντρο ανάλυσης για την
επεξεργασίατωνδεδομένωντωνΠαγκόσμιωνΔορυφορικώνΣυστημάτων
Πλοήγησης (GNSS/Global Navigation Satellite Systems).Μάλιστα, μέσα
από την υλοποίηση ενός ευρωπαϊκού προγράμματος διασυνοριακής και
διεπιστημονικής συνεργασίας παρουσιάζει ήδη τα πρώτα αποτελέσματα
στην έγκαιρη ενημέρωση και προειδοποίηση σχετικά με ακραία καιρικά
φαινόμενα.
ΠρόκειταιγιατοπρόγραμμαInterreg,μετίτλο«Balkan-Mediterranean
Real Time SevereWeather Service - BeRTISS», στο οποίο, εκτός από
τοΤμήματουΑΠΘ,μετέχουναπότηνΕλλάδατοΕθνικόΑστεροσκοπείο
Αθηνών,απότηνΚύπροτοΕρευνητικόΚέντροFrederick-ωςεπικεφαλής
εταίρος-καιηΜετεωρολογικήΥπηρεσίατηςχώρας,ενώαπότηΒουλγαρία
ηΥπηρεσίαΧαλαζόπτωσηςκαιτοΤμήμαΦυσικήςτουΠανεπιστημίουτης
Σόφιας.
Μέσααπότησυνεργασίατωνιδρυμάτωνκαιυπηρεσιώνχαρτογραφείται
σε πραγματικό χρόνο η απεικόνιση του βροχοποιήσιμου νερού, με την
αξιοποίηση των τροποσφαιρικών προϊόντων, που παράγονται από την
επεξεργασίαδεδομένωνGNSSστηΜετεωρολογία.«Εμείςασχολούμαστε
μεταπαγκόσμιαδορυφορικάσυστήματαπροσδιορισμούθέσης,έχουμε
εξειδικευτείαρκετάστησυλλογή,επεξεργασίακαιανάλυσητωνδεδομέ-
νωναυτών,καθώςκαιστιςεφαρμογές,οιοποίεςείναιαρκετέςκαιμίααπό
αυτέςείναιησυμβολήτωνGNSSσυστημάτων-όπωςλέγονται-στημετε-
ωρολογία»,δήλωσεστοΑΠΕ-ΜΠΕοκαθηγητήςτουΤμήματοςΑγρονόμων
καιΤοπογράφωνΜηχανικώντουΑΠΘ,ΑριστείδηςΦωτίου.
«Ταδορυφορικάσήματαπουδιέρχονταιμέσααπότηνατμόσφαιραυφί-
στανται κάποιες καθυστερήσεις στην πορεία τους και έχοντας διάφορα
μοντέλατηςατμόσφαιραςκαιενπροκειμένωτηςτροπόσφαιραςκυρίως,
πουέχειπερισσότερησχέσημετημετεωρολογίακαιμεπρόβλεψηκαιρού,
μπορούμεναδώσουμεστοιχείαστουςμετεωρολόγους,οιοποίοιέχουνκαι
άλλαδεδομέναδικάτους,γιατοβροχοποιήσιμονερό.Εκτιμούμε,γιαπα-
ράδειγμα,εάνλόγωθερμοκρασίας,πίεσης,υγρασίαςσεμερικάχιλιόμετρα
πάνωαπότηγηοιποσότητεςαυτέςτουνερούμπορούνναβροχοποιη-
θούνμεβάσητηνεπεξεργασίατωνδορυφορικώνσυστημάτων»,εξήγησε
οκ.Φωτίου.
«Είναιμίασημαντικήκαισύγχρονηεφαρμογήκαισυμβολήστημετεω-
ρολογία,είναιπάραπολύχρήσιμαδεδομένακαιμπορούννασυμβάλουν
σεμιακαλύτερηπρόβλεψητουκαιρού.Εμείςέχουμεμόνιμουςσταθμούς
δεκτώνGNSSσεόλητηνΕλλάδακαιτουςπαρακολουθούμεεπί24ώρου
βάσεως,έχουμεκαιτοκέντροανάλυσηςστοΑΠΘ»,πρόσθεσεοκαθηγη-
τής,διευκρινίζονταςπωςμέσωτουκέντρουαυτούστοΑΠΘ«παράγουμε
διάφοραπροϊόντακαιάλλεςεφαρμογές,όπωςείναιγιαπαράδειγμαηπα-
ρακολούθησητωνμετακινήσεωνπουέχουνσχέσημετιςμετακινήσειςτου
φλοιούτηςγης,δηλαδήκαθαράγεωδαιτικέςεφαρμογές».
Σχετικάμετηδιασυνοριακήσυνεργασία,οκαθηγητήςσημείωσεότι«και
στηνΚύπροκαιστηΒουλγαρίαβοηθάμεκάπωςναπεράσειητεχνογνωσία
αυτή,γιατίεμείςείμαστεγεωδαίτες,συνεισφέρουμεσεαυτότοκομμάτι
τουέργου,γιατοοποίοδιάφορεςεπιστημονικέςπεριοχέςενώνουμετις
δυνάμεις μας». «Είναι ένας τομέας πολύ σύγχρονος και με σημαντική
συμβολή,πολλάυποσχόμενοςκαιπιστεύωότιθατοδούνεοιαρμόδιοι
φορείς,άρχισαννα ενδιαφέρονταιπεριφέρειες,πέρααπότιςυπηρεσίες
πουέχεικάθεχώρα»,πρόσθεσε.

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΣΤΡΑΤΟΥ
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και Περιφερειακή Πολιτική»

Οιάμεσεςκαιμελλοντικέςπροκλήσειςγιατηνπολιτικήκαιτονσχε-
διασμό, οι δυσκολίες που προκύπτουν από τη γραφειοκρατική
οργάνωση του κράτους και τις παθογένειες του παρελθόντος, η

διασύνδεσηξεχωριστώνμέχρισήμεραπολιτικώνσεμιαολιστικήπροσέγ-
γιση,αλλάκαιηανάγκηγιαάμεσεςπρωτοβουλίεςμεσυγκεκριμένοχρονο-
διάγραμμα,αναδείχθηκανκατάτιςτοποθετήσειςτωνεξαίρετωνομιλητών
στηνπολύενδιαφέρουσαεκδήλωσημεθέμα«Βιώσιμη Κινητικότητα 
και Περιφερειακή Πολιτική»πουδιοργάνωσετοΤΕΕ,σεσυνεργασία
μετηΜονάδαΒιώσιμηςΚινητικότηταςτουΕθνικούΜετσόβιουΠολυτε-
χνείου και το ευρωπαϊκό δίκτυο ενημέρωσης EURACTIV, το βράδυ της
Τρίτης22Ιανουαρίου2019στηνΑθήνα.

Κεντρικόζήτημαστησυζήτησηαποτέλεσεοκαθοριστικόςρόλοςπουοι
πόλειςκαλούνταιναδιαδραματίσουνγιατηχωροταξικήανάπτυξητηςχώ-
ρας,αλλάκαιησυμβολήτουπρογράμματοςURBACTκαι τωνΑστικών
ΚαινοτόμωνΔράσεων(UrbanInnovativeActions)στηνπραγματοποίηση
ενόςπιο«πράσινουμέλλοντος».Ηδυναμικήτωνελληνικώνπόλεωνστη
διαδικασίαμετάβασηςστηβιώσιμηκινητικότητααποτελείμείζονζήτημα
γιατηνενσωμάτωσήτουςσεένανέοευρωπαϊκόχωροταξικόμοντέλοπου
θαθέτεισεπρώτοπλάνοτονάνθρωποκαιτησχέσητουμετοπεριβάλ-
λον.ΣτοπλαίσιοτηςευρύτερηςσυζήτησηςγιατομέλλοντηςΕυρώπης,
ορόλοςτωνπόλεωνστηνΕυρώπηαναβαθμίζεταισυνεχώς,καιη«Urban
AgendafortheEU»αναδεικνύεταισταδιακάσεμείζοναευρωπαϊκήπολι-
τικήμεξεχωριστόρόλομέσαστηΣυνοχή.Οιπόλειςαναγνωρίζονταιως
οβασικόςπυρήναςπαρέμβασηςγιατηβελτίωσητηςποιότηταςζωήςτων
πολιτώνκαιγιατονλόγοαυτόπερισσότεροιευρωπαϊκοίπόροικατευθύνο-
νταιπροςαυτές.ΣτηνεκδήλωσημίλησανοΠρόεδροςτουΤΕΕκ.Γιώργος

Στασινός,οΓιώργοςΔημαράς,ΥφυπουργόςΠεριβάλλοντοςκαιΕνέργειας,
ΡέναΚλαμπατσέα,ΓενικήΓραμματέαςΥΠΕΝ,ΓιώργοςΠατούλης,Πρόε-
δροςΚΕΔΕ,καιπολλοίακόμαεξαιρετικοίομιλητές.

Μπορείτε ναδείτε τοπρόγραμμαμε τουςομιλητές και το videoμε τις
παρουσιάσειςστοlinkhttps://goo.gl/uYGNh6 

Δελτίο Τύπου 
ΤηνΠέμπτη 14Φεβρουαρίου 2019 στο Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών

Αποτελεσμάτων του Αρι-
στοτέλειου Πανεπιστήμι-
ου Θεσσαλονίκης, διορ-
γανώθηκε ενημερωτική
ημερίδα με θέμα «Κα-
τάδυση στη Σύγχρο-
νη Ναυτική Ιστορία».
Αφορμήήταν ησυμπλή-
ρωση ενός χρόνου λει-
τουργίας της Ομάδας
Εναλίων Αποτυπώσεων
(ΟΕΑ) του Εργαστηρίου
Τοπογραφίας (LabTop),
στο Τμήμα Αγρονόμων
και Τοπογράφων Μηχα-
νικών της Πολυτεχνικής
Σχολής του ΑΠΘ. Η εκ-
δήλωση αναμεταδόθηκε
μέσω του διαδικτύου
(https://www.auth.gr/
video/26319) και περιε-
λάβανεπαρουσιάσειςτων
Κωνσταντίνου Τοκμακί-

δη,ΚίμωναΠαπαδημητρίου,ΠαναγιώτηΤοκμακίδη,ΝικολάουΣιδηρόπου-
λου, ΣταύρουΤσιούμα,Νίκου Σιδηρόπουλου, ΑναστάσιουΚτίστη όπως
και την προβολή της πρώτης ταινίας μικρού μήκους τηςΟΕΑ (https://
www.youtube.com/watch?v=2dlsHh79INU&t=26s).

ΗΟΕΑσυστάθηκετο2018απόμέληκαισυνεργάτεςτουΕργαστηρίουΤο-
πογραφίαςμεσκοπότηντεκμηρίωσηκαιτηνανάδειξηχαρακτηριστικών
τουτόπουμαςπουείναι“κρυμμένα”κάτωαπότηνεπιφάνειατουνερού.
Ειδικότερααντικείμεναενασχόλησηςτωνμελώντηςομάδαςείναιταναυ-
άγιακαιτοάνοιγματηςΕπιστήμηςστοκοινό(publicscience).ΗΟΕΑμέσω
τηςσυνεργασίαςτηςμεαυτοδύτεςήκαταδυτικάκέντραεπιδιώκειαρχικά

τηνκαταγραφήκαιτημελέτητουςκαιστησυνέχειατηνενημέρωσητου
καταδυόμενουήτουευρύτερουκοινούσεθέματασχετικάμετηνενάλια
πολιτιστικήκληρονομιά.Μέσωεξειδικευμένωνπρογραμμάτωνεκπαίδευ-
σηςκαικαταδυτικώνδραστηριοτήτωνπουσυντονίζουνήσυμμετέχουντα
μέλητηςΟΕΑεπιδιώκεταιαφ’ενόςηασφαλήςκαιυπεύθυνηπροσέγγιση
καιαφ’ετέρουηανάδειξηκαιηπροστασίατουπλούτουτωνελληνικών
θαλασσών.

Ταναυάγιαενδιαφέρουντόσοτηνκαταδυτικήόσοκαιτηνεπιστημονική
κοινότητα.Κρυμμένακάτωαπότηνεπιφάνειατηςθάλασσαςπεριμένουν
να αποκαλύψουν πτυχές της άυλης πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Τα
σύγχροναναυάγιασυνδέονταιάμεσαμετηνεότερη ιστορίατουτόπου
μας. Τον προηγούμενο αιώνα, μόνον κατά τη διάρκεια του ΒΠΠ, στις
ελληνικές θάλασσες βυθίστηκαν περισσότερα από 1000 πλοία, ενώ το
συνολικότουςπλήθοςεκτιμάταιπερίπουστις3000 (www.wreckhistory.
com).Ηανάγκηπροστασίαςτουςωςπολιτισμικάαγαθάυπαγορεύειτην
καταγραφήκαιτηνανάδειξήτους,κάτιπουδιατυπώνεταιτόσοσεδιε-
θνές,(UNESCO1,EU2),όσοκαισεεθνικόεπίπεδο,(ελληνικήνομοθεσία3).
Προϋπόθεσηείναιησχετικήέρευναπουπεριλαμβάνεισυλλογήαρχειακού
υλικού, αναζήτηση επί χάρτου και αυτοψίες.Με τη χαρτογράφηση και
τιςαναπαραστάσειςτωνναυαγίωνσύγχρονωνπλοίωνπροκύπτουνπροο-
πτικέςγιαεκπαίδευση,ενημέρωση,ευαισθητοποίησηκαισυμμετοχήτων
πολιτώνστηδιαφύλαξητηςενάλιαςπολιτιστικήςμαςκληρονομιάς.

Με την τοπογραφική τεκμηρίωση επιτυγχάνεται η πλήρης καταγραφή
της ακριβούς θέσης, αλλά και των γεωμετρικών χαρακτηριστικών ενός
ναυαγίου.Αυτήηδιαδικασίααποτελεί τηβάσηοποιασδήποτε εργασίας
συντήρησηςκαι ανάδειξης τουναυαγίουκαι επιτρέπει τηδιάσωσητων
στοιχείωναυτώνστονχρόνο,ώστεηδιάβρωσηκαιηφθορά(φυσικήκαι
ανθρωπογενής)πουθαεπέλθειναμηναποκρύψειτα ιστορικάστοιχεία
απότουςερευνητέςτουμέλλοντος.ΗΟΕΑτουΑΠΘχρησιμοποιείφω-
τογραμμετρικέςμεθόδουςγιατηναποτύπωσητωνναυαγίων,ώστεαπό
εκατοντάδεςφωτογραφίεςναμπορείναπαράγειέναγεωμετρικάακριβές,
τρισδιάστατομοντέλοτουναυαγίουμεστόχοτηνιστορικήτουσυνέχεια
καιδιάσωση.Ηαναζήτησηαρχειακούυλικούκαιησυλλογήπεριγραφικών
πληροφοριών συμπληρώνει την τεκμηρίωση των χαρακτηριστικών της
ζωήςκάθεπλοίου.
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Μετάτηνταυτοποίησηέναναυάγιοεντάσσεταιστονχάρτητηςενάλιας
πολιτιστικήςκληρονομιάςωςολοκληρωμένηοντότητα,επιτρέπονταςτην
αξιολόγησητωνσυλλεγόμενωνδεδομένων,όχιμόνοσεσχέσημετοναυ-
άγιοως μεμονωμένη οντότητα, αλλά και με το πλαίσιο του ευρύτερου
θαλάσσιουτοπίου.ΠαίρνειτηθέσητουστηνΙστορίακαιτοποθετείταιέτσι
τόσοστονχώροόσοκαιστονχρόνο.Ηγεωμετρικήμέθοδοςταυτοποίησης
ναυαγίωνπουανέπτυξεηΟΕΑβασίζεταιστακατασκευαστικάσχέδιατου
πλοίουσεσυνάρτησημετησύγχρονηαποτύπωσητουναυαγίουκαιπερι-
λαμβάνειτησυλλογήδεδομένων(απόιστορικάσχέδιακαιεπιτόπιααποτύ-
πωσητουναυαγίου),τηναναγωγήτωνιστορικώνσχεδίωνκαιτηνταύτιση
τωνσχεδίωναποτύπωσηςμεταιστορικάσχέδια.Ταοφέλητηςδιαδικασίας
της γεωμετρικής ταυτοποίησης είναι η αναγνώριση της ταυτότητας του
ναυαγίου,ηεκτίμησητωνζημιώντουκαιηψηφιακήτουαναδόμηση.

Ηανάγκηδιάχυσηςτηςγνώσηςπουαποκτήθηκεαπότηνέρευνα,οδηγεί
στηνφιλμογραφία(καιόχιαπλάστηνβιντεοσκόπηση).Μέσωτηςφιλμο-
γραφίαςπαρουσιάζεταιηζωή,τοπεριβάλλονκαιοιγείτονεςτουναυαγί-
ουπουείναιοισημερινοίάνθρωποικαιοκόσμοςτους.Ηπαρουσίατου
εκάστοτεβυθισμένουπλοίουγίνεταιέναμετοσύνολοτουπεριβάλλοντος
χώρουκαιαποδεικνύειότιαυτόσυνεχίζειναζεικαιναπροσφέρει(στην
τοπική οικονομία,ως τουριστικός πόλος έλξης, αλλά και στησυλλογική
συνείδηση,ωςανάμνησηκαιερέθισμαγιατηφαντασία).

Χρησιμοποιώντας το παράδειγμα τουM/S ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ, ενός από τα
καλύτεραδιατηρημέναναυάγιαστιςελληνικέςθάλασσες,περιγράφεταιη
αλληλουχίατωνεργασιώνγιατηνέρευνα,τηγνωριμίαμεέναβυθισμένο
πλοίο,τηναποτύπωσηκαιτηνανάδειξητουναυαγίου,καθώςκαιοτρόπος
μετονοποίοηκάθεμιααπότιςπαραπάνωδιαδικασίεςσυνεισφέρουνσε
μιασυνολικήπαρουσίασητουναυαγίουστοκοινό.

Κλείνονταςαυτήντησύντομηπαρουσίασηαξίζεινααναφερθείότιηεργα-
σίατηςΟΕΑείναιομαδικήκαιεθελοντικήκαιανοίγεινέουςορίζοντεςστην
επιστήμη της αποτύπωσης, μάλιστασε έναν τομέαπουδεν έχει ακόμη
προϊστορία. Στόχος μας είναινα έρθουνε στο φως όσα βρίσκονται 
στο βάθος…

__________
1http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/underwater-cultural-
heritage/2001-convention/official-text/

2http://ec.europa.eu/assets/eac/culture/library/publications/2014-heritage-
communication_en.pdf

3ΦΕΚA-153/28-6-2002καιΦΕΚΒ-1701/19-11-2003

CLGE: Πανευρωπαϊκός διαγωνισμός 
για φοιτητές και νέους ΑΤΜ

HCLGEδιεξάγειγια8η χρονιάτονΕυρωπαϊκόδιαγωνισμόγιαφοιτητές(για
τηνακαδημαϊκήχρονιά2018-2019)καινέουςτοπογράφουςμηχανικούς.

Οι συμμετοχέςπρέπει ναυποβληθούνμέχρι τις 29 Ιουλίου2019.Μπο-
ρούν να συμμετάσχουν φοιτητές Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί και
νέοιΑγρονόμοιΤοπογράφοιΜηχανικοί,είτεμεμονωμέναείτεσεομάδες.

Ταβραβείαείναι,1000ευρώγιακάθενικητήήνικητήριαομάδα,καθώς
καιησυμμετοχήστηνINTERGEOτου2019,πουθαδιεξαχθείστηΣτου-
τγκάρδη.

Μεβραβείοήόχι,ακόμακαιησυμμετοχήείναισημαντικήσεέναντόσο
ενδιαφέρονταδιαγωνισμόκαικαλούμεόλουςτουςφοιτητέςσεΑθήνακαι
Θεσσαλονίκη,αλλάκαιτουςνέουςσυναδέλφουςναδηλώσουνσυμμετοχή!

Ηηλεκτρονικήδιεύθυνσητουδιαγωνισμού:http://www.clge.eu/events/
details/243

Η ανακοίνωσητουδιαγωνισμού:https://psdatm.gr/images/pdf/19_09_18_
Contest_Web_Stuttgart_v1.0-1.pdf

Νέα νομοθετήματα και διατάξεις 
που άπτονται του ενδιαφέροντος του ΑΤΜ

Τηνπερίοδοαπότοπροηγούμενοδελτίομέχρισήμεραεξεδόθησανλίγα
νομοθετήματακαι εγκύκλιοισχετικάμε το επάγγελμακαι τογνωστικό
μαςαντικείμενο.Αναλυτικά:

➲		Εγκρίθηκε με απόφαση που συνυπέγραψαν οι υπουργοί Περιβάλλο-
ντοςκαιΕνέργειας,τοΠεριφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο (ΠΧΠ) 
στα Ιόνια Νησιά, τοοποίοαναθεωρείκαιαντικαθιστάτοπρογενέ-
στεροΠεριφερειακόΠλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου
Ανάπτυξηςτης ίδιαςΠεριφέρειας.Πέρααπότιςβασικέςχωροταξικές
κατευθύνσεις,μετονέοΠΧΠπροτείνονταιΠεριοχέςΕιδικώνΧωρικών
Παρεμβάσεων:

•ΣτηνΠ.Ε.Κέρκυραςταμικράνησιά:Παξοί,ΑντίπαξοικαιΔιαπόντιοι
Νήσοι,καθώςκαιηπεριοχήτηςενδοχώραςστηνοποίαπεριλαμβάνο-
νταιοιορεινοίόγκοιΆγιοιΔέκαστημέσηΚέρκυρακαιΠαντοκράτορας
στηβόρειαΚέρκυρακαιοιφθίνοντεςκαιπαραδοσιακοίοικισμοί.

•ΣτηνΠ.Ε.Ιθάκης,ολόκληροτονησίτηςΙθάκης.

•ΣτηΠ.Ε.Ζακύνθου,ηπεριοχήτωνοικισμώντηςΡίζας.

•Επιπλέον,προτείνεταιναενταχθούντανησιάτηςΚεφαλονιάς,της
ΛευκάδαςκαιτηςΖακύνθουΠΕΧΠλόγωτωνσεισμώνγιατηνολοκλη-
ρωμένηαντιμετώπισητωνζημιών,καθώςκαιτονησιωτικόσύμπλεγμα
τουΔήμουΜεγανησίου.

Τέλος,προωθούνταιπρογράμματαολοκληρωμένωναστικώναναπλά-
σεων(μέσωτουεργαλείουτωνΣχεδίωνΟλοκληρωμένωνΑστικώνΠα-
ρεμβάσεων) στα ιστορικά κέντρα της Κέρκυρας (μνημείο UNESCO),
τηςΛευκάδας(παλιάπόληκαιείσοδόςτης)καιτηςΖακύνθου(μεπρο-
τεραιότητατηνπαραλίακαιτοπολεοδομικόκέντρο).

➲		Στο ΦΕΚ 269/ΑΑΠ/15.11.2018 δημοσιεύτηκε η Απόφαση των
Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας με αριθμό ΥΠΕΝ/
ΔΧΩΡΣ/69722/1108/11.10.2018«Έγκριση Αναθεώρησης του Πε-
ριφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου της Περιφέρειας Θεσσα-
λίας και Περιβαλλοντική Έγκριση αυτού».

Μετηναπόφασηγίνεταιηαναθεώρησητουπεριβαλλοντικούχωροτα-
ξικούσχεδιασμούΘεσσαλίας,μετηνοποίακαταργείταιοσχεδιασμός
του2003.ΤονέοπεριφερειακόχωροταξικόπλαίσιογιατηΘεσσαλία
προβλέπει τον δραστικόπεριορισμό τής εκτός σχεδίου δόμησης ιδί-
ωςστιςγεωργικέςπεριοχέςμεαύξησητηςαρτιότηταςστα10και20
στρέμματα και την κατάργηση τωνπαρεκκλίσεων, εξαιρώντας μόνο
τιςαπαραίτητεςγιατηνανάπτυξητηςαγροτικήςοικονομίαςυποδομές.
Προωθεί την περαιτέρω τόνωση της συνεργασίας στα δίπολα Λάρι-
σας – Βόλου και Καρδίτσας – Τρικάλων. Για τη βιομηχανία, δίνεται
ιδιαίτερηέμφασηστηναποτροπήτηςδιάσπαρτηςχωροθέτησηςτων
μονάδωνκαιστησυγκέντρωσητωνδραστηριοτήτωνμεταποίησηςσε
οργανωμένουςυποδοχείς.ΓιατιςΣποράδεςσημειώνειπως«ηπροστα-
σίατουπεριβάλλοντοςκαιτου ιδιαίτερουνησιωτικούτοπίουαπαιτεί
ολοκληρωμένοκαιλεπτομερήσχεδιασμό,περιορισμό/κατάργησητης
εκτόςσχεδίουδόμησηςκαιεκτόνωσητηςζήτησηςσεοργανωμένους
υποδοχείς».

➲		ΔημοσιεύθηκεοN.4585στοΦΕΚ216Α/24Δεκεμβρίου2018καιστοΑ΄
Μέρος,ΚεφάλαιοΑ΄ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟκαιμε
τοΆρθρο1επέρχεταιητροποποίησητουάρθρου6τουΝ.2664/1998
(Α΄275)καιηπαράτασηπροθεσμίαςαμφισβήτησηςπρώτωνεγγρα-
φών.

➲			Σύμφωναμε τηναπόφαση τουΥπουργούΠεριβάλλοντος και Ενέρ-
γειαςυπ’αριθμ.ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/73705/670ΦΕΚ5045Β/13112018
μεθέμα:«Λειτουργία, τήρηση, επικαιροποίηση και περαιτέρω 



Ν
ομ

οθ
ετ

ικ
ές

 ε
ξε

λί
ξε

ις

34 ATM 241 / ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019

ανάπτυξη του πληροφορικού συστήματος “Ηλεκτρονική Πολε-
οδομία”»,απότην1η Ιανουαρίουτου2019τίθεταισευποχρεωτική
λειτουργία το σύστημα «Ηλεκτρονική Πολεοδομία» που αφορά στα
πολεοδομικάδεδομένατηςχώραςκαιπεριλαμβάνει ταδημόσιαγεω-
χωρικάδεδομέναπουπαράγονταιαπότιςδιαδικασίεςτουρυθμιστικού
χωρικούσχεδιασμούκαιτηςεφαρμογήςτουκαιέχουνθεσμικήκαικα-
νονιστικήισχύγενικά,ειδικάήτοπικάστηνΕπικράτεια.Ηηλεκτρονική
πλατφόρμαθαεπιτρέπειστουςφορείςτουδημοσίου,τουςμηχανικούς
ή άλλους ενδιαφερόμενους ιδιώτες, να πληροφορούνται τους όρους
δόμησηςκαιτιςχρήσειςγηςγιακάθεακίνητοκαιγενικότεραταδημό-
σιαγεωχωρικάδεδομένατηςισχύουσαςπολεοδομικήςνομοθεσίας,που
προσδιορίζουντοκαθεστώςιδιοκτησίας,δόμησης,εκμετάλλευσηςήκαι
προστασίαςτηςακίνητηςπεριουσίας.

➲		ΤοΔιοικητικόΕφετείοΠειραιάακύρωσεοικοδομικήάδεια,ηοποίαείχε
εκδοθείτο2006καιαναθεωρήθηκεστησυνέχειατο2011καιτο2016.
Τηνίδιατύχηείχανάλλεςδύοοικοδομικέςάδειεςσεπρογενέστεροχρό-
νο.ΉδητοΣτΕμετην962/2018απόφασήτουείχεκρίνειμεταξύάλλων
παράνομητηνπράξητουΔημοτικούΣυμβουλίουΠάτμουμετηνοποία
επετράπηηδιαπλάτυνσηαγροτικούδρόμου«προςΒαγιά-Κάμποκαι
προςΓερανόκατάτρόπονώστεταεπίμαχαγήπεδανααποκτήσουνπρό-
σωποσεαυτόν».ΤοΔιοικητικόΕφετείομετηνυπ’αριθμόνΑ369/2018
απόφασή τουαποφαίνεται ότιείναι η ανίσχυρη η διάταξη νόμου 
του 2003 με την οποία, κατά παρέκκλιση των όρων δόμησης, 
θεσπίζεται η αρτιότητα των 4.000 τετραγωνικών μέτρων ως 
μοναδικός όρος δόμησης των γηπέδων που υφίστανται κατά 
τον χρόνο ισχύος του (3212/2003,Α 308/31.12.2003) και βρί-
σκονται εκτός σχεδίου και εκτός των ορίων των προ του 1923 
οικισμών.Ο ίδιος νόμος για την κατά κανόνααρτιότητα καθιερώνει
ελάχιστοεμβαδόντα4στρέμματακαιπρόσωποσεκοινόχρηστοδρόμο
είκοσιπέντεμέτρα.ΤοΕφετείο,επικαλούμενοκαιτηνπλούσιανομολο-
γίατουΣτΕ,στοσκεπτικότουεπισημαίνειότιαπαγορεύεταιηδόμηση
σετυφλάεκτόςσχεδίουγήπεδαδιότικατάτοάρθρο24(παράγραφος
1και2)τουσυντάγματοςεπιφέρειυποβάθμισητόσουτουοικιστικού
όσουκαιτουφυσικούπεριβάλλοντος.Καιαυτόγιατίπαραβιάζεταιβα-
σικός κανόνας δόμησης της εν γένει πολεοδομικής νομοθεσίας, κατά
τον οποίο μπορούν να χτιστούν μόνον τα οικόπεδα που έχουν πρό-
σωπο,«κοινόόριοδηλαδήσεκοινόχρηστοχώρονομίμωςυφιστάμενο
μηπροκύψαντααπόιδιωτικήβούληση»καιεπιτρέπειτηνοικοδόμηση
τυφλώνοικοπέδωνσεπεριοχέςεκτόςσχεδίου,πουαπότηφύσητους
καιεπειδήχαρακτηρίζονταιαπόέλλειψηπολεοδομικήςοργάνωσηςδεν
έχουνπροορισμότηδόμηση.Επιπρόσθετακαθιστάσαφέςότιστιςεν
λόγωπράξεις(οικοδομικέςάδειες)δενεφαρμόζονταιοιαρχέςτηςπρο-
στατευόμενηςεμπιστοσύνηςκαιτηςχρηστήςδιοίκησης,«δεδομένουότι
οιαρχέςαυτέςδενμπορούννατύχουνεφαρμογήςσεπερίπτωσηπου
ηκατάσταση,όπωςστηνπροκειμένηπερίπτωση,δημιουργήθηκεκατά
παραβίασητουάρθρου24τουΣυντάγματος».

➲		Δημοσιεύτηκε σε φύλλο της εφημερίδας της κυβερνήσεως (ΦΕΚ
162Β΄/30-1-2019)απόφασημετηνοποίαπαρατείνεται έως τις 30 
Ιανουαρίου του 2020, η προθεσμία για επισκευές «κίτρινων» 
κτιρίων και καθορισμού δικαιούχου και ύψους στεγαστικής 
συνδρομής των «κόκκινων» κτιρίων. Ακινήτων δηλαδή της 
Βρίσας αλλά και της άλλης νότιας Λέσβου πουχτυπήθηκαναπό
τοσεισμότης12ης Ιουνίουτου2017.Σύμφωναμε τοΦΕΚ,ορίζεται
νέαπροθεσμία,ενόςέτους(αρχήςγενομένηςαπότηδημοσίευσητης
παρούσαςσεΦΕΚ),γιαυποβολήαιτήσεωνμετααπαιτούμεναδικαιολο-
γητικά,όπωςαυτάορίζονταιαπότιςσχετικέςυπουργικέςαποφάσεις,για
έκδοσηάδειαςεπισκευήςκαιχορήγησηστεγαστικήςσυνδρομήςήγια
έκδοσηβεβαίωσηςΚαθορισμούΔικαιούχουΣτεγαστικήςΣυνδρομήςγια
ανακατασκευήαπότουςιδιοκτήτεςπληγέντωνκτιρίων,απότονσεισμό
της12ηςΙουνίου2017σεπεριοχέςτηςΠεριφερειακήςΕνότηταςΛέσβου
τηςΠεριφέρειαςΒορείουΑιγαίου.

➲		Σύμφωνα με τη νομολογία του Ε΄ τμήματος του ΣτΕ απόφαση υπ.
αριθ.2579/2018, κρίθηκεωςνόμιμη η Απόφαση Έγκρισης Περι-
βαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) αιολικού πάρκου σε αναδασωτέα 
έκταση χωρίς προηγούμενη έγκριση επέμβασης.Σύμφωναμετην

απόφαση:Μετηνκρινόμενηαίτησηπροβάλλεταιότιηπροσβαλλόμενη
πράξηείναιακυρωτέα,διότιδενπροηγήθηκεαυτήςηαπαιτούμενηκατά
τιςδιατάξειςτουΝ.998/1979έγκρισηαπόφασηςστηνεπίμαχηδασική
έκταση,γιατηνοποίαμάλισταέχειεκδοθείπράξηχαρακτηρισμούτου
οικείουΔασάρχη.Ολόγοςαυτός,όπωςπροβάλλεταιείναιαπορριπτέ-
οςενπάσηπεριπτώσειωςαβάσιμος,διότιηκατ’άρθρο58παρ.2του
Ν.998/1979έγκρισηεπεμβάσεωςσεδασικήέκτασηδεναπαιτείταινα
προηγείται της Α.Ε.Π.Ο., αλλά μπορεί να έπεται αυτής, πρέπει δε να
έχειεκδοθείπριντηνεπέμβασημετηδιενέργειαυλικώνπράξεωνστη
δασικήέκταση.

Επίσης,ότιηπροσβαλλόμενηπράξηείναιακυρωτέα,διότισύμφωναμε
τιςκρίσιμεςδιατάξειςδενεπιτρέπεταιηδιάθεσηαναδασωτέαςεκτάσεως
γιαάλλονσκοπόπληντηςαναδασώσεως,πριναπότηνολοκλήρωση
της αναδασώσεως, την ανάκτηση της δασικής μορφής της εκτάσεως
καιτηνάρσητηςαναδασώσεως.Ολόγοςαυτόςείναιαπορριπτέοςως
αβάσιμος,διότιαπότιςκρίσιμεςδιατάξειςεπιτρέπεταιηδιάθεσηαναδα-
σωτέαςεκτάσεωςγιατονδημοσίουσυμφέροντοςσκοπότηςπαραγω-
γήςηλεκτρικήςενέργειαςαπόανανεώσιμεςπηγέςενέργειαςκαιπριναπό
τηνολοκλήρωσητηςαναδασώσεως,μηαπαιτούμενηςπροςτούτοτης
τυπικήςάρσεωςτηςαναδασώσεως,οιδεόροικαιοιπροϋποθέσειςτης
επεμβάσεωςστηναναδασωτέαέκτασητίθενταιμετηνκατ’άρθρο58
παρ.2τουΝ.998/1979έγκρισηεπεμβάσεως,ηοποίαμπορείναεκδοθεί
και μετά την Α.Ε.Π.Ο., αλλά πριν την εγκατάσταση του έργου στην
αναδασωτέαέκταση.

➲		Επτά μέτρα για τηναύξηση των κτιρίων σχεδόν μηδενικής κα-
τανάλωσης ενέργειαςπεριλαμβάνειησχετικήαπόφασητουυπουρ-
γούΠεριβάλλοντοςκαιΕνέργειαςΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/85251/242/2018 
ΦΕΚ 5447Β/5-12-2018.Ηαπόφασηεπιδιώκεταιηεπίτευξητουστό-
χου,από1.1.2021,όλατανέακτίριαναείναικτίριασχεδόνμηδενικής
κατανάλωσηςενέργειας,(από1.1.2019γιατανέακτίριαπουστεγάζουν
υπηρεσίεςτουδημόσιουκαιευρύτερουδημόσιουτομέα).Σύμφωναμε
τηνυπουργικήαπόφαση(ΈγκρισηΕθνικούΣχεδίουαύξησηςτουαριθ-
μούτωνκτιρίωνμεσχεδόνμηδενικήκατανάλωσηενέργειας)τακανονι-
στικάμέτραπουπροβλέπονταιείναι:

Υποχρεωτικήκάλυψηαναγκώνσε ζεστόνερόχρήσης (ΖΝΧ),Αύξηση
συντελεστήδόμησηςγιακτίριαυψηλήςενεργειακήςαπόδοσης,συμψη-
φισμόςδαπανώνγιατηνενεργειακήαναβάθμισηκτιρίων,αύξησησυ-
ντελεστώναπόσβεσηςσεκτίρια,θεσμοθέτησηενεργειακούΥπεύθυνου
στακτίριατουδημοσίουκαθώςκαιυποχρέωσηενεργειακήςδιαχείρισης
δημοσίωνκτιρίωναπόφορείςτουδημοσίου.

➲		Το Συμβούλιο της Επικρατείας με απόφασή του απορρίπτει ρητά και
κατηγορηματικάτηναπαλλοτρίωση ή την ανταλλαγή του ακινή-
του ή τη χρηματική αποζημίωση από το κράτος των ιδιοκτητών 
κτιρίων, που έχουν χαρακτηριστεί διατηρητέα.Μετηναπόφαση
αυτή(ΣτΕ229/2018,πουεκδόθηκεμεπρόεδροτονκ.Αθ.Ράντοκαι
Εισηγητήτονκ.Α.Σκούφαλομετίτλο«νόμιμηαπόρριψηαίτησηςγια
αποχαρακτηρισμόδιατηρητέουκατάΓΟΚακίνητο)τοανώτατοακυρω-
τικόΔικαστήριοθέτειτουςιδιοκτήτεςτωνδιατηρητέωνακινήτωνπρο
ευθυνών,όσοναφοράτηνυποχρέωσηανακατασκευήςτωνκτισμάτων
πουέχουνκαταρρεύσει,καθώςκαιδιατήρησηςαναλλοίωτωντωναρ-
χιτεκτονικών,καλλιτεχνικώνκαι λοιπώνδιακοσμητικώνστοιχείωντου
ακινήτου.Όσογιατοζήτηματηςδαπάνηςγιατηνανακατασκευήτων
κτισμάτων,τοΣτΕκατάκύριολόγοπαραπέμπειστουςιδιοκτήτες,καθώς
σημειώνειστηναπόφασήτουότιτοθέματηςδαπάνηςτωνεργασιών
ανακατασκευής τωνδιατηρητέων«ρυθμίζεται, πάντως, απόδιατάξεις
της κείμενης νομοθεσίας, με τις οποίες προβλέπεται, υπό προϋποθέ-
σεις, η συμμετοχή του Δημοσίου ή του οικείου Οργανισμού Τοπικής
Αυτοδιοίκησηςστιςδαπάνεςαποκατάστασηςόταναυτέςυπερβαίνουν
τοεύλογοόριο».

➲		Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 5398 Β/03-12-2018 η απόφαση 55248/1295
«Τροποποίησητηςαριθμ.οικ.45857/772/4-10-2017(Β’3534)απόφα-
σης των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης καιΟικονομικών, εφεξήςως: “Πρόγραμμα ενίσχυσης 
της απασχόλησης 2.000 αμειβόμενων με δελτίο παροχής υπη-
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ις ρεσιών με μετατροπή της σύμβασης παροχής ανεξάρτητων 
υπηρεσιών σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας”», με τηνοποία
τροποποιείταιη45857/772/2017καιτοπρόγραμμαενίσχυσηςτηςαπα-
σχόλησηςμεδελτίοπαροχήςυπηρεσιώνμεμετατροπήτηςσύμβασης
παροχήςανεξάρτητωνυπηρεσιώνσεσύμβασηεξαρτημένης εργασίας
αφορά πλέον 2.000 αντί των 40.000 αμειβόμενων που οριζόταν αρ-
χικώς.Ησυνολικήδαπάνηανέρχεται στα10.000.000 ευρώαντί των
156.800.000ευρώ.

Μείωση 95% απόφέτος στο κονδύλι αλλά και στο πλήθος των δυ-
νητικών δικαιούχων του προγράμματος επιδότησης μετατροπής των
«μπλοκάκηδων»σεμισθωτούς.Πρόκειταιγιατοπρόγραμμαεπιχορή-
γησηςτωνεισφορώντωνεργοδοτώνμεέως350ευρώανάμήνα,με
τονόροότιαυτοίθαδεχθούνναμετατρέψουντησύμβασηπαροχής
ανεξάρτητωνυπηρεσιών(σ.σ.δελτίοπαροχήςυπηρεσιώνή«μπλοκά-
κι»)τηνοποίαέχουνσυνάψειμεέναεργαζόμενοσεσύμβασηεξαρτη-
μένηςεργασίας.ΤοπρόγραμμααυτόξεκίνησετονΟκτώβριοτου2017.
Ωστόσο,μετάαπόέναχρόνο,ηκυβέρνησηαποφάσισεναμειώσειδρα-
ματικάτόσοτοπροβλεπόμενοκονδύλι,όσοκαιτοπλήθοςεκείνωνπου
θαμπορούσανναενταχθούνσεαυτό.

Συγκεκριμένα, αντί για κονδύλι 156.800.000 ευρώ, το εν λόγωπρό-
γραμμαπροβλέπειπλέονκονδύλιμόλις10.000.000ευρώ.Παράλληλα,
οιδυνητικοίδικαιούχοιτου,μειώνονταιαπότους40.000μόλιςστους
2.000. Αναλυτικά, για το 2018 προβλέπονται 300.000 ευρώ, για το
2019 θα δοθούν 2.000.000 ευρώ, ενώ 7.700.000 ευρώ αφορούν το
2020.Αντίθετα,σύμφωναμετηναρχικήΥπουργικήΑπόφασητου2017,
προβλεπότανγιατοέτος2018τοκονδύλιτων60.000.000ευρώ,γιατο
2019τοποσότων60.000.000ευρώκαιγιατοέτος2020:36.800.000
ευρώ.

Μετημείωσητωνκονδυλίωναναδεικνύεταιγιαάλλημιαφοράτοου-
σιαστικότεροπρόβλημαστηνυλοποίησητουσυγκεκριμένουπρογράμ-
ματος,στοοποίοεκτουαποτελέσματος,αρνήθηκαννασυμμετάσχουν
οιεργοδότες.Καιαυτό,γιατίενώαναγνωρίζειένασοβαρόκαιυπαρκτό
πρόβλημα, αυτό της υποκατάστασης της μισθωτής εργασίας με την
ψευδο-αυτοαπασχόληση, δεν επιβάλει την εφαρμογή της ισχύουσας
εργατικής νομοθεσίας.Πριμοδοτεί όσους παρανομούν, υπό την προ-
ϋπόθεσηναμετατρέψουντηνψευδώςδηλωμένηαυτοαπασχόλησησε
αυτόπουπραγματικάείναι,δηλαδήσεμισθωτήεργασία.

➲		Δημοσιεύθηκε η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 11 της 27-11-2018, με Αρ. Πρωτ.
ΔΝΣβ/854/ΦΝ 466, από τη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΥΠΟΔΟΜΩΝκαιΜΕΤΑΦΟΡΩΝμεθέμα:«Οδηγός εκπόνησης μελε-
τών Δημοσίων Έργων του Ν.4412/2016 (Βιβλίο I)».

ΗεγκύκλιοςκαταργείτηνΕγκύκλιο38/2005σεό,τιαφοράνέεςδιακη-
ρύξειςΔημόσιωνΣυμβάσεωνΜελετώνκαιορίζειόπωςεφεξήςοιμελέ-
τεςοδικών, λιμενικών, υδραυλικών και κτιριακών έργων,προκη-
ρύσσονταικαιεκπονούνταισύμφωναμετιςδιατάξειςτουΝ.4412/2016
(ΒιβλίοI)μετήρησητωνδιαδικασιώντηςπαρούσαςεγκυκλίου.

➲		ΔημοσιεύθηκεστοΦΕΚ 5351 Β/28-11-2018ηΥπουργικήΑπόφα-
σητουΑναπληρωτήΥπουργούΠεριβάλλοντοςκαιενέργειαςμεθέμα:
«Σχέδιο Στρατηγικής Ανάπτυξης της Δασοπονίας 2018-2038 - 
Εθνική Στρατηγική για τα Δάση».Ταάρθρατηςαπόφασηςαναφέ-
ρονταισε:ΌραματηςΣτρατηγικής,ΜεσογειακήΔασοπονία,Ορισμοί,
ΚάθετοικαιΟριζόντιοιΆξονεςΣτρατηγικής,ΜέσαΥλοποίησης.

➲		ΔημοσιεύθηκεστοΦΕΚ 200 Α/03.12.2018 ο Ν.4578/18: «Μείω-
ση ασφαλιστικών εισφορών και άλλες διατάξεις». Ονόμοςτρο-
ποποιείτονασφαλιστικόνόμο4387/2016καιρυθμίζειπολλάζητήματα
τουασφαλιστικούσυστήματοςκαιτωνασφαλιστικώνεισφορών.Ονό-
μοςαφοράτοκαθεστώςασφαλιστικώνεισφορώντωνασφαλισμένων
που,απότην1η Ιανουαρίου2017καιμετά,ασκούνπολλαπλήεπαγ-
γελματική δραστηριότητα, οι οποίοι υπάγονται στην ασφάλιση δύο
ή περισσότερων πρώην φορέων κύριας ασφάλισης ή του Δημοσίου,
καθώςκαιτωνασφαλισμένωνπουπαρέχουνεξαρτημένηεργασίακαι
συγχρόνως,ασκούνελεύθεροεπάγγελμακαιυπάγονταιστηνασφάλιση

ενόςπρώηνφορέακύριαςασφάλισης.

➲		Εγκύκλιο εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, με
αριθμόπρωτ. 9354/18-12-2018 και θέμα: «Σχέδιο δράσεων Πο-
λιτικής Προστασίας, για την αντιμετώπιση κινδύνων από την 
εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων».

Τοσχέδιοπεριλαμβάνειαναλυτικάτονπρογραμματισμότωνμελετών
καιτωνέργων,τιςαρμοδιότητεςόλωντωνεμπλεκομένωνφορέων,τα
χρηματοδοτικάεργαλείαγιαταέργακαιτιςαναγκαίεςσυντηρήσειςτων
υποδομών,όπωςεπίσηςοδηγίεςγιαυλοποίησηδράσεωνπολιτικήςπρο-
στασίαςαντιμετώπισηςεκτάκτωναναγκώνκαιτηνάμεση/βραχείαδια-
χείρισητωνσυνεπειώναπότηνεκδήλωσηπλημμυρικώνφαινομένων.

➲		Εγκύκλιος της Δ/νσης Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία, του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, με αριθμ. Πρωτ.
οικ.68377/3248/ Αθήνα, 20/12/2018 καιθέμα:

«Εφαρμογή για το έτος 2019 της υπουργικής απόφασης 
39278/1823/25.7.2018 «Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζο-
μένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας 
σε επιχειρήσεις Β΄ και Γ΄ κατηγορίας» (ΦΕΚ B΄3001), ΑΔΑ: 
ΩΚ39465Θ1Ω-1Β4».

Ηεγκύκλιοςαυτήαφοράταπρογράμματαεπιμόρφωσηςεργοδοτώνκαι
εργαζομένωνσεεπιχειρήσειςΒ΄καιΓ΄κατηγορίαςγιατοέτος2019και
διευκρινίζειτοντρόποκαιτιςδιαδικασίεςεφαρμογήςτωνπροβλεπομέ-
νωνστην39278/1823/25.7.2018ΥπουργικήΑπόφαση.

➲		ΜετηνΠΟΛ1244/2018προβλέπεταιότιμε κάθε νέα θέση εργασίας 
που θα δημιουργείται σε μία επιχείρηση και θα αφορά νέο ερ-
γαζόμενο ή μακροχρόνια άνεργο, οι εργοδοτικές εισφορές που 
εκπίπτουν από τα φορολογητέα κέρδη θα υπολογίζονται κατά 
50% αυξημένες,κάτιπουοδηγείσεσημαντικήμείωσητουφόρου.
Προϋπόθεσηείναιοσυνολικόςαριθμόςτωνεργαζομένωνκαιησυνο-
λικήμισθολογικήδαπάνησεμιαεπιχείρησηναμηνέχουνμειωθείσε
σχέσημετοπροηγούμενοέτος.

➲		Νέαημερομηνίαεφαρμογήςτωνρυθμίσεωνορίστηκεγιαλόγουςασφά-
λειαςδικαίου,μεδεδομένητηναύξησητουκατώτατουμισθούσε650
ευρώ,απότην1/2/2019.ΣύμφωναμετοΑΠΕ-ΜΠΕουφυπουργόςΚοι-
νωνικήςΑσφάλισηςυπέγραψεεγκύκλιοηοποίαπροβλέπειότιοι ρυθ-
μίσεις για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στον ΕΦΚΑ 
για τους αμειβόμενους με παραστατικά παρεχόμενων υπηρε-
σιών (τίτλος κτήσης – πρώην απόδειξη επαγγελματικής δαπά-
νης), θα έχουν εφαρμογή σε συμβάσεις που καταρτίζονται από 
την 1/2/2019.

Η νέα ημερομηνία εφαρμογής των ρυθμίσεων ορίστηκε για λόγους
ασφάλειας δικαίου, με δεδομένη την αύξηση του κατώτατου μισθού
σε650ευρώαπότην1/2/2019,καθώςκαιτογεγονόςότιηυπουργική
απόφασησχετικάμετηδιαδικασίααπόδοσηςτωνεισφορών,τονχρόνο
καιτοντρόποδήλωσηςτωνστοιχείωντουπαραστατικούκαιτηςσύμ-
βασηςαπότονεκδότηστονΕΦΚΑ,δημοσιεύθηκεστοΦΕΚΒ6182/31-
12-2018,τοοποίοκυκλοφόρησεστατέλητουμηνόςΙανουαρίου2019.
Μεβάσητηνεγκύκλιο:Γιαγραπτέςσυμβάσειςπουέχουνκαταρτισθεί
μέχρι31/01/2019,ανεξάρτηταεάντοπαραστατικόπαρεχόμενωνυπη-
ρεσιώνεκδοθείπρινήμετάτην1/2/2019,εφαρμόζεταιτοπρογενέστε-
ροκαθεστώς.Σεπερίπτωσηπουυπάρχειπροφορικήσυμφωνίαμεταξύ
ασφαλισμένου και αντισυμβαλλόμενου, ακόμη και αν αυτή έχει γίνει
πριν από την 31/1/2019 ή δεν υπάρχει σύμβαση, οι νέες ρυθμίσεις
εφαρμόζονταιγιαπαραστατικάπουεκδίδονταιμετάτην1/2/2019.

Γιαλόγουςχρηστήςδιοίκησης,δεναναζητούνταιασφαλιστικέςεισφο-
ρέςπουέχουνκαταλογισθείγιατίτλουςκτήσηςοιοποίοιέχουνεκδοθεί
κατάτοπαρελθόν.

Επιμέλεια:Χρήστος ΛάλαςΑΤΜ
                  Ευάγγελος ΣτεφανήςΑΤΜ
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Εισαγωγή
Οι βυθομετρικές αποτυπώσεις καλύπτουν ένα μεγάλο φάσμα τεχνικών και επιστημονικών μελετών. Οι μετρήσεις πραγματοποιούνται κυρίως με ηχο-
βολιστικές συσκευές απλής ή πολλαπλής δέσμης σε συνδυασμό με δέκτες των Παγκόσμιων Δορυφορικών Συστημάτων Πλοήγησης (Global Navigation 
Satellite Systems – GNSS) για τον προσδιορισμό της θέσης του σκάφους. Η επιλογή ηχοβολιστικής συσκευής εξαρτάται από τις ανάγκες της εκάστοτε 
μελέτης αλλά και από τον διαθέσιμο εξοπλισμό ή/και οικονομικό προϋπολογισμό. Σε σχέση με τις συσκευές απλής δέσμης, οι πολλαπλής δέσμης είναι 
σημαντικά υψηλότερου κόστους, καλύπτουν μεγαλύτερες περιοχές με μετρήσεις σε λιγότερο χρόνο, απαιτούν εμπειρία αλλά και περισσότερο χρόνο για 
την επεξεργασία των μετρήσεων και η εγκατάστασή τους στο σκάφος είναι πιο περίπλοκη, κυρίως όταν τοποθετούνται μονίμως επί του σκάφους. Κοινό 
πρόβλημα και για τα δύο είδη ηχοβολιστικών συσκευών αποτελεί η απομάκρυνση εσφαλμένων μετρήσεων. Οι εσφαλμένες τιμές μπορεί να οφείλονται σε 
πολυανάκλαση του σήματος, στη θαλάσσια χλωρίδα, τη σύσταση του πυθμένα και άλλους λόγους. Για τον εντοπισμό των πιθανώς εσφαλμένων τιμών 
(outliers) βάθους από μετρήσεις με ηχοβολιστική συσκευή απλής δέσμης αναπτύχθηκε στο πλαίσιο διπλωματικής εργασίας (Καμπουράκης και Μπαντόλα 
2018) κατάλληλος αλγόριθμος, ο οποίος και υλοποιήθηκε προγραμματιστικά. Ο αλγόριθμος και το νέο λογισμικό περιγράφονται αναλυτικά στη συνέχεια 
και δίνονται παραδείγματα εφαρμογής τους με μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή του Ν. Μαρμαρά Χαλκιδικής. 

Μεθοδολογία
Οι βαθυμετρικές αποτυπώσεις συνήθως διεξάγονται ακολουθώντας ηχοβολιστικές γραμμές (Παλληκάρης 1988, Τζιαβός 2002), οι οποίες προσδιορίζο-
νται κατά το στάδιο του σχεδιασμού των μετρήσεων. Στις ηχοβολιστικές αυτές γραμμές συγκαταλέγονται και οι λεγόμενες γραμμές ελέγχου, οι οποίες 
τέμνουν τις κύριες γραμμές με απώτερο στόχο τον έλεγχο των μετρήσεων στα σημεία “τομής”. Οι γραμμές ελέγχου είναι λιγότερο πυκνές σε σχέση με 
τις κύριες γραμμές, διαφορετικά αυξάνεται σημαντικά το κόστος και ο χρόνος διάρκειας των μετρήσεων. Έχοντας λοιπόν ορίσει τις κύριες γραμμές και 
τις γραμμές ελέγχου πραγματοποιούνται οι μετρήσεις στην περιοχή μελέτης. Κατά τη διάρκεια των μετρήσεων συνηθίζεται να ελέγχονται σε πραγματικό 
χρόνο τα σημεία «τομής», ώστε να εντοπιστούν εγκαίρως σφάλματα στις μετρήσεις. Κατόπιν, και κατά το στάδιο της επεξεργασίας των μετρήσεων (βλ. 
π.χ., Γρηγοριάδης κ.α. 2015), εφαρμόζονται – εάν δεν έχουν εφαρμοστεί σε πραγματικό χρόνο – οι απαραίτητες διορθώσεις στις μετρήσεις, π.χ., λόγω 
κυματισμών, παλιρροιών κ.λπ., και ακολουθεί ο συνολικός έλεγχος των μετρήσεων με διάφορες μεθόδους, όπως, για παράδειγμα, με τη δημιουργία ενός 
μοντέλου βαθυμετρίας, τον οπτικό έλεγχο των τιμών μέσω ενός Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών κ.λπ. Με την παραπάνω διαδικασία, αν και 
προβλέπεται ο περιοδικός έλεγχος των μετρήσεων στη θάλασσα μέσω των τιμών βάθους στα σημεία «τομής», η χαμηλότερη πυκνότητα κάλυψης των 
γραμμών ελέγχου δεν εξασφαλίζει τον έλεγχο των ενδιάμεσων μετρήσεων. Επίσης, ο έλεγχος στα σημεία «τομής» προϋποθέτει τον υπολογισμό των 
απαραίτητων διορθώσεων σε πραγματικό χρόνο, το οποίο δεν είναι πάντοτε τεχνικά εφικτό και εξαρτάται και από τη μέθοδο επίλυσης. Τα παραπάνω 
έχουν ως αποτέλεσμα είτε να μην ελεγχθούν οι ενδιάμεσες μετρήσεις είτε οποιεσδήποτε από αυτές κριθούν εκ των υστέρων ως εσφαλμένες να απορ-
ρίπτονται και να υπάρχει το ενδεχόμενο να δημιουργηθούν κενά στην κάλυψη με μετρήσεις της περιοχής μελέτης. Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα ήταν 
απαραίτητη η εκτέλεση συμπληρωματικών μετρήσεων με αύξηση του συνολικού απαιτούμενου χρόνου και κόστους της εκάστοτε μελέτης. Προκειμένου 
να αποφευχθεί μία τέτοια κατάσταση, στην παρούσα εργασία προτείνεται ένα επιπλέον ενδιάμεσο στάδιο ελέγχου πριν ολοκληρωθούν οι μετρήσεις στη 
θάλασσα. Πιο συγκεκριμένα, με την ολοκλήρωση των μετρήσεων κατά μήκος των κύριων ηχοβολιστικών γραμμών και των γραμμών ελέγχου εφαρμόζε-
ται ο αλγόριθμος που περιγράφεται στη συνέχεια, προκειμένου να εντοπιστούν πιθανώς εσφαλμένες τιμές βάθους. Εφόσον ο εντοπισμός είναι επιτυχής, 
τότε επαναλαμβάνονται ή πραγματοποιούνται επιπλέον στοχευμένες μετρήσεις, μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο την πιθανότητα ύπαρξης αμφιβολιών 
και ελλείψεων κατά το στάδιο της επεξεργασίας των μετρήσεων.

Είναι γνωστό πως οι διάφορες μεταβολές στο ανάγλυφο του θαλάσσιου πυθμένα δεν συσχετίζονται μεταξύ τους και κατά συνέπεια δεν είναι δυνατό να 
μοντελοποιηθούν μαθηματικά. Εντούτοις, καθώς οι μετρήσεις βάθους με ένα σκάφος γίνονται κατά μήκος της γραμμής πλεύσης του, οποιεσδήποτε από-
τομες μεταβολές στις τιμές βάθους θα μπορούσαν να αποτελέσουν ένδειξη για προβληματικές μετρήσεις, με την παραδοχή πως ένα δείγμα διαδοχικών 
μετρήσεων αποτελεί μία κατά μήκος τομή (προφίλ) του πυθμένα. Σύμφωνα με τα παραπάνω, ο νέος αλγόριθμος εντοπισμού των πιθανώς εσφαλμένων 
τιμών βασίζεται στην προσαρμογή ενός δείγματος τιμών σε ένα πολυώνυμο (δεύτερου ή τρίτου βαθμού) μέσω της τεχνικής των ελαχίστων τετραγώνων 
και την αξιολόγηση αυτής. Αναλυτικότερα, από το σύνολο των τιμών βάθους επιλέγονται αρχικά k διαδοχικές τιμές, ξεκινώντας από την αρχή των μετρή-
σεων και βάσει της μεταξύ τους απόστασης (βλ. Σχήμα 1). Από τις k τιμές γίνεται βέλτιστη εκτίμηση, με τη χρήση του κριτηρίου των ελαχίστων τετραγώ-
νων, των παραμέτρων του πολυωνύμου ν-βαθμού, που προσαρμόζεται στις μετρήσεις. Στην συνέχεια, χρησιμοποιούνται οι παράμετροι του πολυώνυμου 
ν-βαθμού που προσδιορίστηκαν, για την πρόγνωση τιμών βαθών στις θέσεις των k-τιμών. Ο λόγος της απόλυτης διαφοράς μεταξύ της μετρούμενης 
τιμής ( ) και της εκτίμησης ( ) του βάθους ως προς την μετρούμενη τιμή χρησιμοποιείται ως δείκτης αξιολόγησης ( ) της κάθε μέτρησης, δηλαδή:

Έπειτα, επιλέγεται ένα νέο δείγμα τιμών, το οποίο περιλαμβάνει και ορισμένες από τις προηγούμενες τιμές που ελέγχθηκαν και επαναλαμβάνεται εκ νέου 
η διαδικασία που περιεγράφηκε προηγουμένως, έως ότου εξεταστούν όλες οι μετρήσεις. Ο τρόπος διεξαγωγής του ελέγχου ακολουθεί τη λογική της 
σάρωσης δεδομένων, δηλαδή η κάθε παρατήρηση μπορεί να συμμετέχει σε περισσότερες από μια επαναλήψεις. Σε περίπτωση που για μία παρατήρηση 
ο  λάβει μία υπερβολικά  μικρή τιμή, π.χ. αρνητική, τότε η παρατήρηση αυτή θεωρείται πιθανώς εσφαλμένη και απομακρύνεται, ενώ η επανάληψη 
για τα υπόλοιπα σημεία θεωρείται ως μη γενόμενη. Αφού ολοκληρωθεί ο έλεγχος όλων των μετρήσεων, στη συνέχεια αξιολογείται η κάθε μέτρηση 
λαμβάνοντας υπόψη όλους τους δείκτες αξιολόγησης που υπολογίστηκαν σε κάθε επανάληψη που συμμετείχε και αν έχει ξεπεράσει ένα προκαθορισμένο 
όριο η μέτρηση χαρακτηρίζεται ως πιθανώς εσφαλμένη. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί πως για να εκτελεστεί σωστά ο αλγόριθμος θα πρέπει 
οι συντεταγμένες θέσης του σκάφους να αναφέρονται σε προβολικό επίπεδο και οι μετρήσεις να είναι ταξινομημένες σύμφωνα με τον χρόνο λήψης τους, 
ενώ θεωρείται πως οι μετρήσεις έχουν την ίδια ακρίβεια.
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Ανάπτυξη λογισμικού για τον εντοπισμό εσφαλμένων βαθυμετρικών μετρήσεων 
από ηχοβολιστική συσκευή απλής δέσμης

Καμπουράκης Σταύρος, Μπαντόλα Μαλαματή-Δήμητρα, Γρηγοριάδης Βασίλειος
Εργαστήριο Εφαρμογών και Μελέτης του Πεδίου Βαρύτητας

Τομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας, Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

(stavkamp@hotmail.com, dimitradexter@hotmail.com, nezos@topo.auth.gr)



Σχήμα 1. Αριστερά: Η πορεία του σκάφους και οι θέσεις μέτρησης βάθους (κόκκινοι κύκλοι) στο προβολικό επίπεδο (Ε,Ν) – 
Δεξιά: Τα μετρούμενα βάθη σε προφίλ (βάθος D, χρόνος t) και η επιλογή δείγματος (αριθμημένες τιμές).

Λογισμικό και εφαρμογές
ΓιατηνεφαρμογήτουαλγορίθμουαναπτύχθηκετοπρόγραμμαSounDFi(βλ.Σχήμα2)σεγλώσσαπρογραμματισμούVisualBasic,τοοποίοδιατίθεται
ηλεκτρονικάμέσωτουσυνδέσμου:http://users.auth.gr/nezos/#Software.Τοπρόγραμμαδέχεταιωςδεδομένατιςμετρήσειςτηςηχοβολιστικήςσυσκευ-
ήςσεκατάλληλημορφή,ενώαπαιτείταικαιηεισαγωγήαπότονχρήστηπέντεβασικώνπαραμέτρων:Α)Τοπλήθοςτωντιμώνπουθααποτελούντο
δείγμαπουθαεξετάζεταισεκάθεεπανάληψη.Β)Οβαθμόςτουπολυωνύμου(δευτέρουήτρίτουβαθμού)πουθαχρησιμοποιηθείστηνπροσαρμογήκαι
στηνπρόγνωση(τοπολυώνυμοδευτέρουβαθμούοδηγείσεαυστηρότεροέλεγχο).Γ)Τομέγιστομήκοςτουπροφίλεντόςτουοποίουθασυλλέγονται
τιμέςγιατοδείγμα(ητιμήαυτήεξαρτάταιαπότορυθμόκαταγραφήςτωνμετρήσεωνκαιτηνταχύτητακίνησηςτουσκάφους).Δ)Ητιμήτου
σύμφωναμετηνοποίαηχοβολίσειςμεμικρότερητιμήθεωρούνταιπιθανώςεσφαλμένες.Ε)Τοελάχιστοδυνατόβάθοςμέτρησηςτηςηχοβολιστικής
συσκευήςήτοελάχιστοβάθοςγιατηνπεριοχήμελέτης,όπουμικρότερεςτιμέςθααπορρίπτονταιαυτόματααπότοπρόγραμμα. 

Σχήμα 2. Το γραφικό περιβάλλον του SounDFi μετά την ολοκλήρωση ελέγχου μετρήσεων.
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α Μετοπέραςτηςεισαγωγήςτωνδεδομένωνκαιτωνπαραμέτρωντηςαξιολόγησηςκαιτηνεκτέλεσητουαλγόριθμου,παρουσιάζονταιστονχρήστητα

στατιστικάστοιχείαγιατααποτελέσματα,ταοποίαπεριλαμβάνουνμεταξύάλλων,τοπλήθοςτωνσημείωνπου:α)πέρασαντονέλεγχο,β)πουθεωρού-
νταιωςπιθανώςεσφαλμένακαιγ)πουδενελέγχθηκανγιατίδενμπορούσεναδημιουργηθείτοαπαραίτητοδείγμασύμφωναμετακριτήριατουχρήστη.
Σεαυτότοσημείο,οχρήστηςμπορείναδεικαιταστατιστικάστοιχείαγιατιςτιμέςτου πουυπολογίστηκαν.Παρατηρώνταςτααποτελέσματα,
υπάρχειηδυνατότηταάμεσηςτροποποίησηςτωνπαραμέτρωνκαιεκνέουεκτέλεσηςτουπρογράμματοςπροκειμένουναπραγματοποιηθείλιγότεροή
περισσότεροαυστηρήαξιολόγηση.

Γιατονέλεγχοτουαλγόριθμουκαιτηςλειτουργίαςτουπρογράμματοςαξιοποιήθηκανδεδομένααπόβυθομετρήσειςπουπραγματοποιήθηκαναπότους
συγγραφείςσεπαράκτιαπεριοχήστοΝέοΜαρμαράΧαλκιδικής.Οιμετρήσειςέγινανμετηχρήσηηχοβολιστικήςσυσκευήςαπλήςδέσμηςκαιπροβολέα
συχνότητας200kHz,οοποίοςέχειτηδυνατότηταμέτρησηςβαθώνέως100mμεακρίβειαμέτρησηςέωςκαι2cm.Ηπεριοχήμελέτηςέχειμέσοβάθος
περίπου31mκαιμέγιστοπερίπου91m.Ιδιαίτεροχαρακτηριστικόαποτελείηύπαρξηέντονηςθαλάσσιαςχλωρίδαςσεβάθημεγαλύτερααπό70m,η
οποίακαιδυσκόλεψετηλήψημετρήσεωνμετησυγκεκριμένησυχνότηταπροβολέα.Κατάτηδιάρκειατωνμετρήσεωνκαταγράφηκανσυνολικά42333
τιμέςβάθους,οιοποίεςκαι ελέγχθηκανμετοπρόγραμμαSounDFi.ΣτοΣχήμα3παρατίθεται έναχαρακτηριστικόπαράδειγμαεντοπισμούπιθανώς
εσφαλμένωντιμώνσεαυτέςτιςμετρήσεις.Στοσυγκεκριμένοπαράδειγμα,δίνεταιτοαρχικόδείγμα19τιμών(Σχήμα3a)στοοποίοπαρατηρείταιμία
απότομηέξαρσητουπυθμένα,ενώδίνεταικαιτοπολυώνυμο2ουβαθμούπουπροσαρμόζεταισεαυτέςτιςμετρήσεις.ΣτοΣχήμα3b,αφούτοπρόγραμμα
έχειεκτελέσεικατάτηνπρώτηεπανάληψητονέλεγχοτωντιμών,απομακρύνονταιδύοτιμέςωςπιθανώςεσφαλμένεςλόγωτηςυπερβολικήςδιαφοράς
στο .Οιτιμέςαυτέςθαμπορούσανναχαρακτηριστούνωςχονδροειδήσφάλματα.Οέλεγχοςεπαναλαμβάνεταιεκνέουκαιμετηνολοκλήρωση
όλωντωνεπαναλήψεωνκαιτηνκατηγοριοποίησήτουςεντοπίζονταιακόμηδύοτιμέςωςπιθανώςεσφαλμένες.ΣτοΣχήμα3cπαρουσιάζονταιτατελικά
αποτελέσματατηςαξιολόγησης. 

Σχήμα 3. Παράδειγμα εντοπισμού πιθανώς εσφαλμένων τιμών βάθους με προσαρμογή πολυωνύμου (μπλε γραμμή): (α) Αρχικό προφίλ τιμών βάθους, 
(b) το αρχικό προφίλ μετά την πρώτη επανάληψη της διαδικασίας αξιολόγησης με πολυώνυμο 2ου βαθμού και την απομάκρυνση δύο τιμών και 

(c) τα τελικά αποτελέσματα της αξιολόγησης - αποδεκτές τιμές (πράσινοι κύκλοι), πιθανώς εσφαλμένες τιμές μετά την 1η επανάληψη (κόκκινοι κύκλοι) και μετά 
το τέλος της αξιολόγησης (κίτρινοι κύκλοι).

Ιδιαίτεροπλεονέκτηματουαλγόριθμουπουπαρουσιάστηκεαποτελείηβήμαπροςβήμαπροσέγγισημέσωτηςεπαναληπτικήςδιαδικασίαςτωνελέγχων.
Ηδιαδικασίααυτήκαθιστάασφαλέστεροτονέλεγχοτωνπαρατηρήσεωνχωρίςναεπηρεάζεταιάμεσααπόχονδροειδήσφάλματα.Εξίσουσημαντικόπλε-
ονέκτημααποτελείκαιοτρόποςελέγχουμέσωτηςδημιουργίαςδειγμάτωντιμών.Ταδείγματααυτάέχουνμετρηθείσεπαραπλήσιεςσυνθήκεςκαικατά
συνέπειαδεναπαιτείταιηεφαρμογήόλωντωνδιορθώσεωνπριντηνεκτέλεσητωνυπολογισμών,όπωςγιαπαράδειγμαηδιόρθωσηλόγωπαλιρροιών.
Τολογισμικόπουαναπτύχθηκεείναιαπλόστηχρήσημεδυνατότηταπαραμετροποίησηςτωνελέγχωνανάλογαμετιςανάγκεςτουχρήστηκαιοιυπολο-
γισμοίολοκληρώνονταιπολύγρήγορα(οχρόνοςεκτέλεσηςγια40χιλιάδεςτιμέςείναιπερίπου1sec).Συμπερασματικά,τοSounDFiαποτελείέναχρήσιμο
εργαλείογιατηνεύρεσηπιθανώςεσφαλμένωντιμώνκατάτηδιεξαγωγήβαθυμετρικώναποτυπώσεωνμεηχοβολιστικέςσυσκευέςαπλήςδέσμης.
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υδρογραφικήςαποτύπωσηςστηνπεριοχήτουΝέουΜαρμαράΧαλκιδικής»,ΔιπλωματικήΕργασία,ΕργαστήριοΕφαρμογώνκαιΜελέτηςτουΠεδίουΒαρύτητας,
ΤμήμαΑγρονόμωνκαιΤοπογράφωνΜηχανικών,ΑριστοτέλειοΠανεπιστήμιοΘεσσαλονίκης.
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Νέα συνεργασία της Landmark 
με την Ruide

στους Γεωδαιτικούς Δέκτες 
GPS/GLONASS/GALILEO/BEIDOU

Compact. Intelligent. Productive
Η εταιρεία μας ανακοινώνει την έναρξη 
της αποκλειστικής αντιπροσώπευσης 
της εταιρείας Ruide Οίκου Κίνας, στα 
Δορυφορικά Συστήματα Πλοήγησης 
και εντοπισμού. Η ολοκληρωμένη σειρά 
Δορυφορικών Δεκτών RTK NOVA R6/
R6i & Pulsar R6p κυκλοφορεί για πρώ-
τη φορά στην Ελλάδα και σας εγγυάται 
εξαιρετική απόδοση στο πεδίο και φα-
νταστικές τιμές σε όλα τα πακέτα! 
Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότε-
ρες λεπτομέρειες και δωρεάν εφαρμο-
γή στο πεδίο. 

Landmark - Γ. Λουτρίδης
Λ. Βουλιαγμένης 248, 17343 Αγ. Δημήτριος - Τ: 210 9956801, 210 9941954
www.landmark.com.gr • e-mail: info@landmark.com.gr

H JGC Συστήματα Γεωπληροφορικής Α.Ε. 
γιορτάζει τα 20 χρόνια λειτουργίας 
στην ελληνική αγορά και “πετάει’’!  
Η JGC προσφέρει στην ελληνική αγορά τα πλέον προηγμένα συστήμα-
τα GNSS, Total Station, 3D Scanner, UAV, λογισμικά φωτογραμμετρίας, 
υδρογραφικό και θερμογραφικό εξοπλισμό και γενικότερα επιστημονι-
κό εξοπλισμό που ανοίγει νέους ορίζοντες στις εφαρμογές του σύγχρο-
νου μηχανικού με καινοτόμες τεχνολογίες και τεχνικές.
Βασισμένη στην κορυφαία ποιότητα των προϊόντων των οίκων που 
αντιπροσωπεύει, σε συνδυασμό με το γνωστικό υπόβαθρο, την πολυ-
ετή εμπειρία των στελεχών της και την υποστήριξη μετά την πώληση 
που προσφέρει, η εταιρεία μας κατέκτησε ηγετική θέση στον χώρο τα 
τελευταία χρόνια.
Για τους λόγους αυτούς, η DJI, κορυφαίος κατασκευ-
αστικός οίκος στον τομέα των UAV, επέλεξε τη JGC ως 
επίσημο αντιπρόσωπο των επαγγελματικών προϊό-
ντων της στην Ελλάδα και η εταιρεία μας ανακοινώνει 
υπερήφανα την έναρξη αυτής της συνεργασίας.
Με τη στήριξή σας θα συνεχίσουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμέ-
νες επαγγελματικές λύσεις για κάθε εφαρμογή. 
Ευχαριστούμε για την 20ετή εμπιστοσύνη σας, συνεχίζουμε…

JGC Συστήματα Γεωπληροφορικής Α.Ε.
Π. Τσαλδάρη 3A& Αριστείδου • 151 22 Μαρούσι - Αθήνα
τηλ: 210 8023917 fax: 210 6148178
website: www.jgc.gr e-mail: info@jgc.gr 

Με το νέο Ρομποτικό Zoom70-GeoMax, 
μπορείτε να αυξήσετε 
σημαντικά την 
αποδοτικότητά σας. 

Δυνατότητα εντοπισμού 
του πρίσματος, GeoTRAil, 
από την γεωγραφική θέση 
της ράβδου μέσω του 
λογισμικού X-PAD ULTIMATE 
και της δορυφορικής λήψης 
από την κεραία 
του καταγραφικού. 

Ανακρέντος 8 
542 50, Χαριλάου - Θεσ/νίκη
Τ +30-2310-826-777
F +30-2310-826-134
www.geoshop.gr • info@geoshop.gr

Το Agisoft PhotoScan γίνεται MetaShape
Η αλλαγή του ονόματος του λογισμικού σε Agisoft Metashape ταυτίζεται με πολύ σημαντικές βελτιώ-
σεις και προσθήκες, όπως ενδεικτικά οι ακόλουθες.
v  Ταξινόμηση του νέφους σημείων σε κατηγορίες (κτίρια, βλάστηση, αυτοκίνητα, δρόμοι, κλπ) βασιζόμενη σε τεχνικές Machine Learning. 
v Σημαντική μείωση του θορύβου κατά τη δημιουργία των σημείων Mesh ακόμα και για πολύ λεπτού πάχους αντικείμενα (π.χ. πινακίδες).
v  Δυνατότητα στερεοσκοπικής παρατήρησης σε συνδυασμό με τεχνικές Machine Learning, παρέχοντας ένα λογισμικό ευφυούς φωτογραμ-

μετρίας (Intelligent Photogrammetry).  
v Πιο γρήγορη επεξεργασία των φωτογραφιών καθώς το MetaShape βασίζεται σε multi-core CPUs και multi-GPU. 
v Δυνατότητα για cloud processing όταν ο τελικός χρήστης δεν έχει ισχυρό hardware.

Η αναβάθμιση από το PhotoScan στο MetaShape γίνεται εντελώς δωρεάν.

Η TotalView αποτελεί επίσημο και εξουσιοδοτημένο μεταπωλητή της Agisoft.

Πιστοποιημένη Εκπαίδευση για 
Νόμιμες και Ασφαλείς πτήσεις Drones

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

Αποκτήστε τώρα τη δική σας Άδεια Xειριστή Drone!

Γρυπάρη 131, Καλλιθέα, 17672
Τ: 210 9598448
E: academy@heliland.com

Γαλαξία 11, Αθήνα Τ.Κ. 11745
Τηλ.: 210 5912644 
info@totalview.gr
www.totalview.gr
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Επιστολή Γιάννη Μαχίκα: 
Γενικός Γραμματέας ΤΕΕ με τη βοήθεια όλων 
σας και για όλους σας...
Τον Φεβρουάριο του 2009 πήρα την απόφαση να εμπλακώ ενεργά με τα κλα-
δικά δρώμενα, μέσω της υποψηφιότητάς μου στο «σπίτι» μας, στον Πανελλήνιο 
Σύλλογο Διπλωματούχων Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών.
Ήταν μια απόφαση συνειδητή, που εκπορευόταν από τις ενδείξεις ότι κάτι καλό 
μπορεί να προκύψει για όλους τους συναδέλφους, ανεξαρτήτως χωρικής δρα-
στηριοποίησης ή επαγγελματικής απασχόλησης.
Το πιο σημαντικό όμως ήταν ότι η προσπάθεια αυτή είχε ως βάση τις ανθρώπι-
νες σχέσεις, στις οποίες τόσο πολύ επενδύω σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής 
μου. Είμασταν όλοι μια οικογένεια και η οικογένεια μεγάλωνε διαρκώς μέσω 
της ίδρυσης νέων περιφερειακών δομών και της διαρκούς άμεσης ή έμμεσης 
επαφής με τους ανά την Ελλάδα συναδέλφους.
Η διαδρομή αυτή συνοδευόταν από πολύ άγχος, αγωνίες, χαρές και απογοη-
τεύσεις, αλλά και πολύ διάθεση για αποτελεσματική δουλειά, επ’ ωφελεία όλων 
των συναδέλφων.
Συνοδευόταν και από αναγνώριση, για την οποία σας είμαι ευγνώμων, που στην 
πορεία του χρόνου ενσαρκώθηκε μέσω της εκλογής μου στο ΔΣ του ΠΣΔΑ-
ΤΜ το 2009, στην αντιπροεδρία του 2011, στην προεδρία του 2013 και στην 
εκλογή μου στην επιστημονική επιτροπή Α.Τ.Μ. του ΤΕΕ το 2016.
Όλες αυτές τις θέσεις ευθύνης, τις ανέλαβα επειδή το αποφασίσαμε, το σχεδι-
άσαμε και το υλοποιήσαμε μαζί και επειδή καθ’ όλη τη διαδρομή συλλειτουρ-
γήσαμε πάντα μαζί.
Σήμερα, δέκα χρόνια μετά, έχω την τιμή να αναλαμβάνω χρέη Γενικού Γραμμα-
τέα της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ.
Η εξέλιξη αυτή επισφραγίζει με τον πλέον εμφατικό τρόπο ότι όσοι σήμερα απο-
τελούν τη ΔΗμοκρατική ΣΥμπαράταξη Μηχανικών  πιστεύουν σε αρχές και αξίες.
Πραγματικά η τιμή είναι μεγάλη και η ευθύνη ανάλογη. 
Γι’ αυτό και σας ζητώ, όπως λειτουργήσαμε επί δέκα χρόνια με συλλογική αντί-
ληψη και αλτρουισμό, επιτυγχάνοντας ό,τι καλύτερο ήταν ανθρωπίνως δυνατό 
για τον κλάδο σ’ αυτή τη συγκυρία, έτσι και τώρα να κάνουμε το επόμενο βήμα 
μαζί.
Σας ευχαριστώ από καρδιάς.
Συνεχίζουμε τον αγώνα.

Παρασκευή 10 Μαΐου 2019: Ιστορική στιγμή για τους Αγρονόμους 
Τοπογράφους Μηχανικούς με την εκδίκαση στο ΣτΕ της προσφυγής 
κατά του ΠΔ 99/2018. 
Το επάγγελμά μας μπορεί να «ξαναγεννηθεί» με νέα δεδομένα!

Δελτίο Τύπου Δημοκρατικής Συμπαράταξης 
Μηχανικών με αφορμή την 1η Πανελλήνια 
Συνδιάσκεψη
Το νέο γεννιέται…
Ευχαριστούμεόλουςτουςσυναδέλφουςπουσυμμετείχανστηχθεσινήεσω-
τερικήμαςδιαδικασία.
ΤαθεμέλιαμπήκανστιςπροηγούμενεςεκλογέςτουΤΕΕ.Ηπαράταξήμας
στηγενέθλιαπράξητηςπέτυχετηνεκλογήτουΑ’Αντιπροέδρουκαιτου
Γεν.ΓραμματέαστηδιοίκησητουΤεχνικούΕπιμελητηρίουΕλλάδοςκαθώς
καιτουΑντιπροέδρουστηναντιπροσωπείαΤΕΕ.Σεόλουςτουςκλαδικούς
συλλόγουςμηχανικώνέχουμεπρωταγωνιστικόρόλο.
ΤοΣαββατοκύριακο23και24Φεβρουαρίου2019ολοκληρώνουμετηνεσω-
τερικήδομήμετηνιδρυτικήσυνδιάσκεψητηςΔημοκρατικήςΣυμπαράταξης
Μηχανικών.
Μαζίθαθέσουμετουςστόχουςκαιθαπροσδιορίσουμετοόραμάμαςγιατον

μηχανικόκαιτηνΕλλάδατου2030.
Ταπρώταδείγματααπότηνανταπόκρισητωνσυναδέλφωνμάςέχουνγε-
μίσειαισιοδοξία.Χθες,Κυριακή17Φεβρουαρίου,περισσότεροιαπό1.300
μηχανικοίπροσήλθανστιςεσωπαραταξιακέςεκλογέςγιατηνανάδειξητων
συνέδρων.
Αυτόείναικαιτονέομητρώομελώνκαιφίλωντηςπαράταξης.
Προχωράμεμεθεσμικήσυγκρότηση,αυτονομίακαινέεςιδέες.Δίπλαστον
μηχανικό.
ΜετησυμπόρευσηιστορικώνκαινέωνδυνάμεωντουΤΕΕ.
Μεανοιχτέςπόρτες,πιστοίστιςαρχέςτηςσυμμετοχικήςδημοκρατίας.
Μεμόνηηθικήδέσμευσηαπέναντίσας, τηδημοκρατικήσυγκρότησηκαι
λειτουργίαμας.

Απόσπασμα άρθρου του Προέδρου του ΠΣΔΑΤΜ, 
Μιχάλη Καλογιαννάκη, 
στα ΝΕΑ για το Κτηματολόγιο
«…ΤοΚτηματολόγιοέχειμιαιδιαιτερότητασεσχέσημεταυπόλοιπαμεγά-
λαέργα.Έχειχαρακτηριστείτο«ΜεγαλύτεροΜεγάλοΈργο»καιτομεγαλύ-
τεροαναπτυξιακόέργογιατηχώραμας.Ηιδιαιτερότητάτουέγκειταιστο
ότιαπαιτείταιηευρείασυμμετοχήτωνπολιτών.Οιπολίτεςτοδημιουργούν.
Οφορέαςυλοποίησηςτουέργουθαπρέπεινακερδίσει,στηνάτυπηδημο-
σκόπησηπουδιενεργείταικατάτηνπερίοδοτηςυποβολήςτωνδηλώσεων,
τηνεμπιστοσύνηκαιτηναποδοχήτωνπολιτώνδηλαδήνατουςπείσειγια
την αναγκαιότητα και την αξιοπιστία του κτηματολογίου, ώστε αυτοί να
συμμετέχουνστησύνταξήτου…
…ΕίναιτατελευταίακομμάτιατουπαζλτουΕθνικούΚτηματολογίου.Ταπιο
δύσκολαγιαδύολόγους.
Πρώτον,γιατίαφοράκυρίωςσεαγροτικέςπεριοχές,συνήθωςχαμηλώναξι-
ών,μεγάλουςηλικιακάιδιοκτήτεςκαιμεελάχιστουςτίτλουςιδιοκτησίας.
Δεύτερον,λόγωτηςκατάργησηςτουαρχικούδιαγωνισμούπουαφορούσε
στιςπεριοχέςαυτές.Αρχικά,τοέργοείχεσχεδιαστείμεπροϋπολογισμό870
εκατομμύριωνκαι,τελικά,θαυλοποιηθεί«λειψό»με300εκατομμύρια,μει-
ωμένηποιότητακαιαρκετέςεπιπλοκέςμέχριτηνπαράδοσήτου.
Σεαυτήντηνκρίσιμηφάσητουέργου,επιβαρυντικήήτανηεπιλογήτου
Υπουργούκ.Σταθάκη,ναμετατρέψειτοναρμόδιοφορέαγιατησύνταξη
του κτηματολογίουαπόΑ.Ε. σεΝ.Π.Δ.Δ., με αποτέλεσμα νααπωλέσει ο
φορέαςτηναπαιτούμενηευελιξίακαιναμηνείναιέτοιμοςεγκαίρως…
…Όμως,ενώφάνηκαν«ικανοί»στονεπικοινωνιακό–τακτικίστικοτομέα,
δενεπέδειξαντηνίδιαικανότηταστηνουσιαστικήεπικοινωνιακήδιαχείριση
τουέργου.
Δενπέρασαντηβάση…
…Ξεκάθαρα,ησημερινήδιοίκησητουΕλληνικούΚτηματολογίουΝ.Π.Δ.Δ.
καιηδιοίκησητουΥΠΕΝαπέτυχαν,καθώςημέχριτώρασυμμετοχήπλησι-
άζειμετοζόριτο10%.
Ελπίζωμαζίτουςναμηναποτύχεικαιτοέργο.Ναμηνκαθυστερήσειπε-
ρισσότεροκαιτοχειρότερο,ναμηντεθείσεκίνδυνοηολοκλήρωσήτου.
Τατελευταίακομμάτιατουπαζλείναιαπαραίτηταγιαναέχειηχώραμας
έναολοκληρωμένοκτηματολόγιο,τοΕθνικόΚτηματολόγιο.Οιπολίτεςπρέ-
πειναχαίρουνίσηςαντιμετώπισης.Οιπολίτεςτωναγροτικώνπεριοχώνδε
μπορείναθεωρούνταιδεύτερηςκατηγορίας….
…Έχειαποδειχθείότιοιπολίτεςεμπιστεύονταιτοκτηματολόγιο,αρκείνα
είναι ενημερωμένοι. Μέχρι στιγμής, δεν ήταν. Η σημερινή αποτυχία των
αρμοδίωνδενείναιαποτυχίαούτετουέργου,ούτετωνπολιτών.
Καλώλοιπόνόλουςτουςπολίτεςνασυμμετέχουνστησύνταξητουκτημα-
τολογίουμετονακαταθέσουντηδήλωσηγιατηνπεριουσίατους.Μόνομε
αυτότοντρόπομπορούμεναγίνουμεμιακανονικήευρωπαϊκήχώρα,όπου
κατοχυρώνεταιηιδιωτικήκαιδημόσιαπεριουσία,χωρίςαμφισβητήσειςαπό
κανέναν…»
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τελευταίαέχειαναπτυχθείαπότηνίδιατηνπολιτείαμιαυποβάθμισηαντικειμένωντουκλάδουμετοπρόσχημααπλοποίησηςδια-
δικασιών.Επίσηςσεορισμένεςπεριπτώσειςοκλάδοςστρέφεταιλανθασμένασεαντικείμεναταοποίαδενμπορείνααποτελούν
τομέλλοντουκαιαγνοείπαραδοσιακάαντικείμεναταοποίακαιέχουναναδείξειτονρόλοτουτοπογράφουστηνκοινωνίακαι

τονέχουνκαθιερώσει.

Ωςπροςτοπρώτο.Τοκτηματολόγιοκατάπαράδοξοτρόπο,στερεί πλέον το δικαίωμα σύνταξης και υποβολής της δήλωσης του 
κτηματολογίου στα μέλη του κλάδουοοποίοςείναικαιοκυρίωςαρμόδιοςγιατησύνταξήτουκαιτοπαραχωρείστους…λογιστές.
Προφανώςεπικρατούνάλλακριτήριααπόαυτάτηςακρίβειαςκαιαξιοπιστίαςτουπρογράμματοςταοποίαδενείμαστεσεθέσηναγνω-
ρίζουμε.Σεκάθεπερίπτωσητομέτροκρίνεταιαπαράδεκτοκαιορθάοσύλλογοςέχειαντιδράσει.Θεωρούμεαπαραίτητητησυνέχιση
τωνπαρεμβάσεωνέωςότουαυτόαναθεωρηθεί.

Τοίδιοτοκτηματολόγιοεπίσηςμειώνει την αξία του τοπογραφικού διαγράμματος με τις εφαρμογές κινητώνπουέχεικυκλο-
φορήσειέστωκαιανεπισημαίνειότιημέθοδοςαυτήμπορείναχρησιμοποιηθείμόνογιαεντοπισμό.Σεσυνδυασμόοιδυοπαραπάνω
πρόσφατες…καινοτομίεςστοκτηματολόγιοοδηγούνκατ’αρχήνστηναπαξίωσητουκλάδουκαιβέβαιαστημείωσητηςαξιοπιστίας
τωνδηλώσεωνπουθαυποβληθούναπότουςλογιστέςμετιςεφαρμογέςτωνκινητών,γεγονόςτοοποίοδενφαίνεταιναανησυχεί
ιδιαίτερατοκτηματολόγιοόπωςκαιθαπεριμέναμε.Ανπράγματιθέλουμεναμηνεπιβαρύνουμετονπολίτημετοκόστοςσύνταξης
τοπογραφικώνδιαγραμμάτωνγιατιςδηλώσεις,ιδιαίτερασεαγροτικέςπεριοχές,αςζητήσειτοκτηματολόγιοαπότουςαναδόχουςνα 
συντάξουν επίγειες αποτυπώσειςκαιβέβαιανααναλάβειτοίδιοκαιτησχετικήοικονομικήεπιβάρυνσηχωρίςνατηνμετακυλήσει
στουςαναδόχους.Το ίδιοτοκτηματολόγιοδενανησυχεί επίσηςγιατηνπαρατηρούμενητελευταία περιορισμένη προσέλευση 
των πολιτών να δηλώσουν τα ακίνητά τους.Αντιμετωπίζειτοθέμαμεσυνεχείςπαρατάσειςχωρίςβέβαιανατολύνει.Καιβέβαια
κανείςδεναντιμετωπίζειτιςστρεβλώσεις του λειτουργούντος κτηματολογίουτοοποίοσεπολλέςπεριπτώσειςοδηγείσεάτυπες
δημεύσειςπεριουσιώνμεό,τιαυτόσυνεπάγεταιαπόκοινωνικοοικονομικήςάποψης.

Ωςπροςτοδεύτερο.Έχουμεαναρωτηθείτελευταίατιγίνεταιμεταπολεοδομικά-χωροταξικά θέματα στα οποία κάποτε κυρι-
αρχούσε ο κλάδος?Παρατηρείταιγενικήαπραξία.Πόσεςεπεκτάσειςσχεδίων,οριοθετήσειςοικισμών,τροποποιήσεις,πράξειςεφαρ-
μογής,ΣΧΟΟΑΠέχουνγίνειτατελευταίαχρόνιααπότουςΔήμους?Υπάρχουνοικισμοίμεσχέδιατου1990στουςοποίουςκαμίαπράξη
εφαρμογήςδενέχειγίνειέωςσήμερα.Τονομοθετικόπλαίσιοδενκρίνεταιικανοποιητικόαφούελάχισταπράγματαέχουναλλάξειέως
σήμερα.Σταπαραπάνωόμωςπροβλήματαοφείλεταισεμεγάλοβαθμόηδημιουργίαγενιώναυθαιρέτωναφ’ενόςκαιαφετέρουοφεί-
λεταιηαδυναμίαεκμετάλλευσηςσημαντικούαριθμούακινήτωνγεγονόςτοοποίοπροσδίδεικαικοινωνικήδιάσταση.

ΤοπροσωπικότωντεχνικώνΥπηρεσιώντωνΔήμωνσεπολλέςπεριπτώσεις,σήμεραδενγνωρίζειτισημαίνειπράξηαναλογισμούαπο-
ζημίωσης-προσκύρωσηςλόγωρυμοτομίαςκαιβέβαιαδενμπορείνατιςσυντάξειήνατιςελέγξεισωστάόταναυτέςυποβάλλοντααπό
τονενδιαφερόμενοιδιοκτήτη.

Τοαποτέλεσματηςπαραπάνωαπραξίαςτοπληρώσαμεπολύακριβάστιςπυρκαγιέςτουπερασμένουκαλοκαιριού.Μιαπεριοχήπου
όφειλεναέχειπολεοδομηθείπροπολλώνετών,παρέμεινεόμηροςτηςγραφειοκρατίαςτηςπολιτείαςηοποίααπότημιατηθεωρούσε
οικιστικήκαιδημιουργούσετιςυποδομέςκαιαπότηνάλληδεντηνπολεοδομούσεδιότιτηχαρακτήριζε…δασική.

Επίσηςμετηνορθήκατάτηνάποψήμαςυποχρέωσηυποβολήςτωντοπογραφικώνδιαγραμμάτωνστησχετικήπλατφόρμα,δημιουρ-
γήθηκεέναεπίπλέοναντικείμενοτοοποίοθεωρούμεότιπρέπειναοδηγήσεικαισεαναπροσαρμογήτουαντιστοίχουκοστολογίου
σύνταξηςτωντοπογραφικώνδιαγραμμάτωνγιατιςμεταβιβάσειςκαιτηνέκδοσηοικοδομικώναδειών.

Αςεστιάσουμεεπομένωςπερισσότερασταουσιαστικάαντικείμενατουκλάδουταοποίααναδεικνύουντονσημαντικόκαιδιακριτόρόλο
τουΑΤΜστηνκοινωνίακαιαςσυνεχίσουμετοναγώναεναντίοντηςισοπέδωσηςκαιτηςαπαξίωσηςτουκλάδουμας.

ΟΧΙ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ – 
ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ
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Σύμφωνα με επίκαιρα δημοσιεύματα, αναμένεται να θεσμοθετηθεί άμεσα ρύθμιση των
ασφαλιστικώνοφειλώνσε120δόσειςγιαοφειλέςπουδημιουργήθηκανπροςταΤαμείααπό
το2002μέχρισήμερα,μεκούρεματωνπροσαυξήσεωνκατά85%καιεπανυπολογισμόόλων
τωνοφειλώνβάσεισημερινώνποσοστών.Ηένταξηστοσύστημαθαγίνεταιμεηλεκτρονική
αίτηση,χωρίςεισοδηματικάκριτήριακαιανεξάρτηταανοοφειλέτηςέχειανοικτάήκλειστά
βιβλία.

ΗΡΠΜέχεισυμβάλειδυναμικά,υποβάλλονταςσυνεχώςσχετικέςπροτάσεις,ιδιαιτέρωςδε
απότο2015στοπλαίσιοτηςδιαβούλευσηςτουΤΕΕμετοΥπουργείοΕργασίας.Ηολοκλη-
ρωμένηπρότασητηςΡΠΜτοκαλοκαίριτου2018,όπωςκατατέθηκεστοΤΕΕ(καιυιοθετή-
θηκεαπότηΔιοικούσαΕπιτροπή)καιστοΥπουργείο,αφορούσεστηδιαγραφήτωνπαλιών
οφειλώνμεταυτόχρονηδιαγραφήασφαλιστικούχρόνου.Όπωςφαίνεταιμέχρισήμερα,η
προτεινόμενηρύθμισηθαπροβλέπει έναμικτόσύστημαμεδόσεις και μερικήδιαγραφή,
χωρίςαπώλειαασφαλιστικούχρόνου.

Ωςμηχανικοίέχουμεήδημίασημαντικήεπιτυχημένηδιεκδίκηση,μετηδυνατότηταεξαί-
ρεσηςαπότηνυποχρέωσηκαταβολήςασφαλιστικώνεισφορώνπουνομοθετήθηκεαπότο
2017ενώοσυνδυασμόςμετηναναμενόμενηρύθμισηθαανακουφίσει,θαδιευκολύνεικαι
θαεπαναφέρεισεδράσηχιλιάδεςσυναδέλφουςπουηκρίσηκαιοιπολιτικέςλιτότηταςοδή-
γησανστοπεριθώριο,συσσωρεύονταςοφειλέςπροςτοΤαμείομαςταπροηγούμεναέτη.

ΤοΤΕΕκαιτοαρμόδιοΥπουργείοπρέπειναφροντίσουναποτελεσματικά,ναπαραμείνειτο
σύστημαανοιχτόγιαικανοποιητικόχρονικόδιάστημα,ούτωςώστενακαλύψειόσοτοδυνα-
τόνπερισσότερουςσυναδέλφουςκαθώςκαιναπροβλεφθείηυπαγωγήστηνέαρύθμισηγια
όσουςείναιήδηστοκαθεστώςτων100δόσεωντου2015.Απαιτείταιηκινητοποίησηόλων
τωναρμόδιωνφορέωνγιατηνυπέρβασητωνγραφειοκρατικώνεμποδίωνπουαναμένεται
ναεμφανιστούν,διαφορετικάοικαθυστερήσειςπουθαπροκληθούνμπορούνναοδηγήσουν
ακόμακαισεαποτυχίατηςρύθμισης.

ΗΡΠΜυποστηρίζεικάθεενέργειαπουδυναμώνειτονκλάδοκαιθασυνεχίσειναδιεκδικεί
αποτελεσματικάγιατοσήμερακαιτοαύριοτωνΜηχανικών.Θαείμαστεπαρόντεςκαθόλη
τηνεφαρμογήτηςρύθμισηςπροκειμένουνασυμβάλλουμεστηνεύρυθμηλειτουργίατου
συστήματος.

Τέλος,διεκδικούμετηθεσμοθέτησηενόςμόνιμουσυστήματοςρύθμισηςοφειλών,προκει-
μένουναυπάρχειμεγαλύτερηευκολίαένταξηςόσωναδυνατούνγιακάποιοδιάστημανα
καταβάλλουντιςσχετικέςοφειλές.

ΕΡΧΕΤΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ 
ΜΕ 120 ΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΟΥΡΕΜΑ ΧΡΕΟΥΣ;
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ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ, ΕΝΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΟΥΜΕ
Αγαπητοίσυνάδελφοι,

Πρώτααπόοτιδήποτεάλλο,αφούαυτήείναιηπρώτημαςεπικοινωνία
γιαφέτος,ναευχηθούμεναέχουμεμιακαλήχρονιάμευγείακαιπολ-
λές,αλλάκαικαλές,δουλειές!

Ηχρονιάξεκίνησεπολύδυναμικάγιαόλουςτουςσυναδέλφουςανά
τηνεπικράτειακαθώςοικτηματογραφήσειςπαράγουνάφθονοεπαγ-
γελματικό αντικείμενο και ύστερα από μεγάλο διάστημα επιτέλους
ακούγεταιαπόπολλούςηέκφραση«δενπρολαβαίνω».Ελπίζουμενα
συνεχιστείτομοτίβογιααρκετόχρονικόδιάστημακαινααπασχολού-
νταιόλοιοισυνάδελφοιείτεωςμέλητωνομάδωνκτηματογραφήσεων
είτεμεπαροχήυπηρεσιών.Έχουμεφτάσεισεσημείοσεορισμένεςπε-
ριοχέςναμηνυπάρχειπλέονδιαθέσιμοδυναμικόγιατηνκάλυψητων
τρεχουσώναναγκών,γεγονόςπουαντοπροσεγγίσεικανείςμεσοπρό-
θεσμαελπίζουμεπωςθαοδηγήσειαυτόματασεάνοδοτωναπολαβών
τωνσυναδέλφων.

Κλείνουμε,όμως,τηνευχάριστηπαρένθεσηκαιξεκινάμεμεταπρο-
βλήματα.Βασικότεροόλων,ησυμμετοχήτωνπολιτώνστοέργοπου
απότηνέωςτώρακαταγραφήφαίνεταιναείναιαπογοητευτική.Πολύ
χαμηλήπροσέλευσησεσχέσημετηναναμενόμενηπουοφείλεταισε
μιασειράπαραγόντων.Πρώτααπόόλα,οιπολίτεςαντιμετωπίζουντο
έργοωςακόμαέναεισπρακτικόμέτροτηςκυβέρνησηςπουμόνοσκο-
πόέχειναεισπράξειχρήματα.Ανείναιποτέδυνατόνναέχουμεφτάσει
σε αυτό το σημείο, να μην μπορούμε να δώσουμε στον κόσμο να
καταλάβειτηναναγκαιότητακαισημαντικότητατουκτηματολογίου.
Ότανσεομάδεςανθρώπωνπαρουσιάζεταιτοπρόγραμμαστηνπραγ-
ματικήτουδιάσταση,αμέσωςαντιλαμβάνονταιτησπουδαιότητάτου.
Αυτόπουπροκύπτειωςπρόβλημαείναιηκεντρικήιδέα.Τώρα,πώς
διαμορφώθηκεηεσφαλμένηεντύπωσηστοκοινόείναιέναπρόβλημα
πουαφοράόλους μας, με πρώτοαπό όλους το ίδιο το κράτος. Το
κράτοςόσοαπίθανοκαιανακούγεταιδενέχειδώσειούτε1€γιατην
επικοινωνιακήκαμπάνιατουτρέχοντοςπρογράμματοςπουαφοράστο
63%τηςχώρας!Αδιανόητοαπόκάθεάποψη.Οσύλλογοςπροςτιμή
του,όπωςκαιαρκετάμέλητουπουαρθρογραφούν,μεφωτεινόπαρά-
δειγματομέλοςτηςπαράταξηςμαςΓραμματήΜπακλατσή(πολλάπα-
ραδείγματααπόταάρθρατηςστονακόλουθοσύνδεσμοhttps://www.
taxydromos.gr/search.php?keyword=ΜΠΑΚΛΑΤΣΗ) προσπαθούν να
καλύψουντοκενόενημέρωσηςπουυπάρχει,αλλάαντιλαμβανόμαστε
πωςαπότηστιγμήπουοφορέαςδενβγαίνειπροςταμέσαενημέρω-
σηςτοκενόπουυπάρχειείναιθεόρατο.

Τοεπόμενοπρόβλημα,πουπροέρχεταιαπότηστρέβλωσητουαρχι-
κούνόμουγιατημηαναγκαιότηταύπαρξηςτοπογραφικούδιαγράμμα-
τος,οφείλουμεστηνπράξηνατοκαλύψουμεμόνοιμαςμέσααπότον
τρόποδράσηςμας.Γιατονορθόεντοπισμόστονχάρτηαρμόδιοςείναι
ομηχανικός,πουέχεικαιτηνεπιστημονικήγνώση.Γιααυτόκατάτη
δήλωσητωνιδιοκτησιώνστοκτηματολόγιο,οιπολίτεςπρέπειαπαραί-
τητανααπευθύνονταισεμηχανικό,πουθατουςβοηθήσειαφενόςμεν

στονσωστόεντοπισμότουακινήτουκιαφετέρουθατουςπροστα-
τεύσειαπόπιθανάπροβλήματαστομέλλον,όπωςπ.χ.είναιοιενστά-
σειςστοκτηματολόγιοκαιτουςδασικούςχάρτες.Οπλέοναξιόπιστος
τρόποςεντοπισμούκαιπροσδιορισμούτηςθέσηςκαιτωνορίωντου
ακινήτουείναιησύνταξηεξαρτημένουτοπογραφικούδιαγράμματος
μεβάσητοΕθνικόΣύστημαΣυντεταγμένων(ΕΓΣΑ87)πουχρησιμο-
ποιείκαιτοΕθνικόΚτηματολόγιο.Σεκάθεπερίπτωσηηυποβολήτο-
πογραφικούδιαγράμματοςπρέπεινακαταστείαπαραίτητηκαιαυτόθα
βοηθήσειστηνεπίλυσητυχόναμφισβητήσεων.Οιπολίτεςπρέπεινα
αντιληφθούνόλοτοπροηγούμενοκείμενοστηνπλήρητουδιάσταση.

Τέλος, ένα πρόβλημα που προκύπτει από την πραγματικότητα και
αφοράαποκλειστικάεμάςωςκλάδοείναιαυτόπουείχαμεαναφέρει
και σε παλιότερη δημοσίευση και επαναφέρουμε: Εμείς θέλουμε να
τονίσουμεαπότηνπλευράμαςμεόσηφωνήέχουμεαπόαυτόεδώ
τοβήμανασέβεστετονκόποσας.Μηνευτελίζετετηνεργασίασας,
τοεπαγγελματικόσαςεπίπεδοκαιτηνπροσπάθειάσας.Δυστυχώς,σε
πάραπολλέςπεριπτώσειςεγκληματούμεειςβάροςτουίδιουμαςτου
εαυτούκαικατ’επέκτασησεβάροςόλωντωνσυναδέλφωνμας.Πρέ-
πεινααντιληφθούμεπωςανδιατηρήσουμετοεπίπεδοτωνυπηρεσιών
μαςσευψηλόεπίπεδοτοαποτέλεσματηςεργασίαςμαςθαείναιπολύ
πιοποιοτικόκαιανταποδοτικό,τόσοαπλά.Απλά,δυστυχώςαπότην
πράξηπροκύπτειπωςγιαακόμαμίαφοράεγκληματούμεειςβάροςτου
ίδιουμαςτουεαυτού.

Τομέγεθοςτουκειμένουδενμαςεπιτρέπειναεπεκταθούμεπερισσό-
τερο,οπότεπεριοριζόμαστεσταπαραπάνω.Πρινκλείσουμε,υπέπεσε
στηναντίληψημαςτιςτελευταίεςμέρεςδημοσίευμασχετικάμετιςχω-
ρικέςμεταβολές.Σύμφωναμεαυτό«Μέσωνέαςηλεκτρονικήςπλατ-
φόρμας,πουθαλειτουργήσειηΕλληνικόΚτηματολόγιο,μεψηφιακή
υπογραφή και ευθύνη τουμηχανικούστο εξαρτημένο τοπογραφικό
θαγίνεταιηδήλωσησχετικάμετοεάνηαπεικόνισητηςγεωμετρι-
κήςμεταβολής,είναιτεχνικάεφαρμόσιμηκαιδεκτικήεισαγωγήςστην
τηρούμενηκτηματολογικήβάση.ΣτιςρυθμίσειςγιατοΚτηματολόγιο,
πουπεριλαμβάνονταιστονομοσχέδιοτουΥΠΕΝγιατηγεωθερμία,το
οποίοκατατέθηκεστηΒουλήπροβλέπεται νέαδιαδικασίαψηφιακής
δήλωσης με ευθύνη του μηχανικού για τις γεωμετρικές μεταβολές,
ηοποίαθαπροσαρτάται,μεποινήαπαραδέκτου,στοδικόγραφοτης
αγωγής,τηςαίτησηςήτηςπροσφυγήςπουασκείταικαικατατίθεται
ενώπιονδικαστηρίουγια τοανείναιαποδεκτήκαι εφαρμόσιμη,δη-
λαδή μέσα στα νομοθετημένα όρια 5 έως 7%, η απόκλιση για ιδι-
οκτησίες, όπως αυτές αποτυπώνονται κατά την κτηματογράφηση».
Πιθανόν,έωςότουεκδοθείτοπεριοδικόναέχειγίνειΦΕΚηπαραπάνω
ρύθμιση.Ουσιαστικάεισάγεταιμεάκομψο,δυστυχώς,τρόποηέννοια
τουδιαπιστευμένουμηχανικού.Τοθέμαχρήζειπαρακολούθησηςκαι
θαεπανέλθουμεγιαπεραιτέρωενημέρωση.

Μέχριτηνεπόμενηφορά,ναείμαστεόλοικαλάμεπολλέςκαλέςδου-
λειές.
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Δημοσιεύουμε κείμενο του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΣΜΤ) 
για τα επαγγελματικά δικαιώματα

ΤοΠροεδρικό Διάταγμα 99/2018 με τίτλο «Ρύθμιση του επαγγέλματος
τουμηχανικούμεκαθορισμότωνεπαγγελματικώνδικαιωμάτωνγιακάθε
ειδικότητα»,αποτελεί έναν ακόμα κρίκο σε μια μακρόχρονη αλυσί-
δα διαδοχικών αντιλαϊκών ρυθμίσεων, κάθε αστικής κυβέρνησης 
της τελευταίας 30ετίας, γιατην«απελευθέρωση»τουεπαγγέλματος
τουΜηχανικού,σύμφωναμετιςκατευθύνσειςτηςΕΕκαιτουκεφαλαίου.
Συνιστάέναακόμασημαντικόβήμαστηναναδιάρθρωσητουκλάδουτων
μηχανικών/τεχνικώνσεβάροςόσωνζουναπότηδουλειάτουςκαισεόφε-
λοςτωνμεγάλωντεχνικώνεταιρειών,ηοποίαυλοποιείταιυπότοντίτλο
της«απελευθέρωσης»ήτου«ανοίγματοςτωνκλειστώνεπαγγελμάτων».

Βασικός στόχος του ΠΔ 99/2018 είναι ο καθορισμός των ειδικοτήτων,
ηπεριγραφήτουαντικειμένουτους(ταλεγόμενα«επαγγελματικάπερι-
γράμματα»τουν.4439/2016)καιηκατάτμησήτουκάθεεπιστημονικού–
επαγγελματικούαντικειμένουσεεπιμέρους«δραστηριότητεςμηχανικής».
Τοεπόμενοβήμαείναιη απόσπαση όλων αυτών των δικαιωμάτων 
από τα πτυχία και η εξατομικευμένη «διαβαθμισμένη πρόσβα-
ση» σε ένα μόνο τμήμα αυτών. Κάτι τέτοιο θα αποκτιέται με επί 
πληρωμή και δη ακριβά σεμινάρια, καταρτίσεις, εξετάσεις πιστο-
ποίησης, ξεκινώντας από τις αυστηρές εξετάσεις εγγραφής στο 
ΤΕΕ και κυρίως την απόδειξη επαγγελματικής εμπειρίας,μεβασικό
εργαλείοτοενιαίοπλέονμητρώοδημόσιωνκαιιδιωτικώντεχνικώνέργων
(νέο«ΜΗΤΕ»).Ηυλοποίησητωνσχεδίωναυτών,θακαταστήσειτουςνέ-
ουςαποφοίτους«δόκιμουςμηχανικούς»μεμηδενικάεπαγγελματικάδικαι-
ώματα,τοσύνολοτωνμηχανικώνδιαχωρισμένοσεεπίπεδαπρόσβασης
στην«τεχνικήπυραμίδα»ανάλογαμετηντάξητουπτυχίουκαιτοίδιοτο
πτυχίο«ατομικόφάκελοπροσόντων».

Ηπορείατης«απελευθέρωσης»δενθαείχεπροχωρήσειχωρίςτηνενερ-
γητικήστήριξητηςηγεσίαςτουΤΕΕκαιτωνΕπιστημονικώνΣυλλόγων.Η
ηγεσίατουΤΕΕμέχρισήμεραπρόβαλεσταθεράτηλογικήεπιλογήςτου
δήθεν«μικρότερουκακού»προκειμένουνακάνει«εύπεπτο»στουςμηχα-
νικούς,συνδιαμορφώνοντάςτο,τοθεσμικόπλαίσιοτης«διαβαθμισμένης
πρόσβασης».ΤοΠΔ99/2018,με ευθύνη των ίδιων παρατάξεων και 
πολιτικών δυνάμεων της ηγεσίας του ΤΕΕ που προωθούν αυτήν 
την πολιτική συνδιαμορφώνοντας με την κυβέρνηση τις ρυθμί-
σεις της «απελευθέρωσης»,ξανάπυροδοτείμιασυντεχνιακήδιαμάχη
μεταξύτωνειδικοτήτων.

Λέμεόχιστησυντεχνιακήαντιπαράθεση.Αυτόπουαπαιτείταιείναιο κοι-
νός αγώνας των εργαζόμενων, άνεργων και αυταπασχολούμενων 
μηχανικών/τεχνικών ενάντια στις αναδιαρθρώσεις οι οποίες οδη-
γούν στην καταστροφή της αυταπασχόλησης και στην κατεδάφι-
ση των δικαιωμάτων της μισθωτής εργασίας. Η εφαρμογή αυτής 
της πολιτικής θίγει αδιακρίτως κάθε μισθωτό και αυταπασχολού-
μενο μηχανικό, ανεξαρτήτως πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ, ανεξαρτήτως 
ειδικότητας. 

Ηπαραπέραπροώθησητης«απελευθέρωσης»είναιβέβαιοότιθαεπιδει-
νώσειπερισσότεροτηνκατάσταση.Παλεύουμεναμηνπροχωρήσουνοι
νέεςαντιδραστικέςρυθμίσειςπουετοιμάζονταιγιαέργα,μελέτες,αμοιβές,
πιστοποίηση.

Είναιαυτονόητοτοδικαίωματουαυτοαπασχολούμενουναζειαξιοπρεπώς
από τηδουλειά του.Τοδικαίωμααυτό καταστρατηγεί ηανεργία και η
μείωση του επαγγελματικούαντικειμένου, η κατάργηση των ελάχιστων
αμοιβώνκαιημεταφοράτηςευθύνηςστουςμηχανικούςμέσωτηςιδιω-
τικοποίησηςτουελέγχου,ηεπιδρομήσταεισοδήματαμέσωφόρωναλλά
καιασφαλιστικώνεισφορώνμεβάσητοαντιασφαλιστικόοπλοστάσιοπου
διαμόρφωσανΝΔ–ΠΑΣΟΚκαισυνέχισεεπάξιαηκυβέρνησηΣΥΡΙΖΑμε

τοέκτρωμαΚατρούγκαλουκ.ά.Όλαταπαραπάνωαποτελούνπολύσημα-
ντικότεραπροβλήματαγιατουςεργαζόμενουςκαιαυτοαπασχολούμενους
μηχανικούς/τεχνικούς από το ζήτημα κατανομής των επαγγελματικών
δικαιωμάτωνμεταξύτωνειδικοτήτωνπουρυθμίζειτοΠΔ99/2018.Επι-
πλέον,τοενλόγωΠΔαποτελείένανομοθέτημαπλήρωςεναρμονισμένο
μετηνπολιτικήαναδιάρθρωσηςτουεπαγγέλματος,αλλάκαιτωνενιαίων
κύκλωνσπουδών.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:
•	 ΑπόσυρσητουΠΔ99/2018γιατη«ρύθμισητουεπαγγέλματοςτουμη-

χανικού»τοοποίοαποτελείέναβήμαστηνκατεύθυνσητηςαναδιάρ-
θρωσηςτουκλάδουσεβάροςτωνσυμφερόντωνόλωντωνμηχανικών
πουζούνεαπότηδουλειάτους.

•	 Πλήρησταθερήεργασίαγιαόλους,κατάργησητωνελαστικώνμορφών
απασχόλησης.7ωρο–5νθήμερο–35ωρο,υπογραφήκλαδικώνΣΣΕμε
αυξήσειςγιατην ικανοποίησηόλωντωναναγκώντωνεργαζομένων.
Καμίααπόλυση,καμίαδιαθεσιμότητασεδημόσιοκαιιδιωτικότομέα.

•	 ΑνατροπήτηςπολιτικήςτηςΕΕγιατην«απελευθέρωση»τωνεπαγ-
γελμάτωνσεόφελοςτουμεγάλουκεφαλαίου.Αντίσταση,απειθαρχία,
ανυπακοήστιςεπιταγέςτηςΕΕγιατηνπαιδείακαιταεπαγγελματικά
δικαιώματα,καμίαεφαρμογήτωνοδηγιώντηςΕΕ,κατάργησηόλων
τωννόμωνκαιΠΔπουτιςενσωματώνουνστηνεθνικήνομοθεσία.Κα-
τάργησηκάθεμορφήςεξετάσεωνγιατηναπόκτησηάδειαςασκήσεως
επαγγέλματος,τοακαδημαϊκόδίπλωμαμοναδικήπροϋπόθεσηγιατην
άσκησητουεπαγγέλματος.Καμίαμετατόπισητης«τεχνικήςευθύνης»
από το κράτος και την εργοδοσίαστον εργαζόμενο. Ενιαίο δημόσιο
δωρεάνσύστηματριτοβάθμιαςεκπαίδευσης,χωρίςταξικούςφραγμούς
και αντιεπιστημονικούς διαχωρισμούς των σπουδών σε κύκλους και
τωνιδρυμάτωνσεκατηγορίες.Σύνδεσητουπτυχίουμετοδικαίωμα
στηνεπαγγελματικήκατοχύρωση.

•	 Όχιστομητρώοιδιωτικώντεχνικώνέργων,καμίασκέψηγιατηνεφαρ-
μογήκαθεστώτος«δόκιμου»μηχανικούμε«μηδενικόπτυχίο».

•	 ΌχιστηδιαδικασίατηςΜπολόνια,στονΚοινόΕυρωπαϊκόΧώροΑνώ-
τατηςΕκπαίδευσηςκαι τοΕυρωπαϊκόΠλαίσιοΕπαγγελματικώνΠρο-
σόντων.

•	 Κατάργησητουκαθεστώτοςτων«ειδικώνεπαγγελματικώνδικαιωμά-
των»(ΕνεργειακοίΕπιθεωρητές,ΕλεγκτέςΔόμησης,κ.λπ.).Καμίαεξέ-
τασηγιαπιστοποίησηεπαγγελματικώνπροσόντων.

•	 Κατάργησητουνομοθετικούπλαισίουαναδιάρθρωσηςτωνδημόσιων
έργωνκαιμελετώνπουεπιταχύνουντησυγκέντρωσημελετώνκαιέρ-
γωνσταχέριατουμεγάλουκεφαλαίου(ΣΔΙΤ,Συμβ.Παραχώρησης,
ΝΟΚ,αυθαίρετα,οικοδομικέςάδειεςκ.λπ.).Κατάργησητουνόμουγια
το κτηματολόγιο, κατάρτιση δασικού κτηματολογίου πριν το εθνικό
κτηματολόγιο. Κατάργηση του αντιλαϊκού νομοθετικού πλαισίου για
τηνεμπορευματοποίησητηςγηςκαιτωνδασικώνεκτάσεων,τουνε-
ρού,τωνφυσικώνπόρων.ΑπόσυρσητωνΕιδικώνΧωροταξικώνΣχε-
δίων,τουfasttrack,τωνεφαρμοστικώννόμωντουΤΑΙΠΕΔκαιτου
Υπερταμείου,πουυποτάσσουντιςχρήσειςγηςστηνκερδοφορίατων
μονοπωλιακών ομίλων και επιταχύνουν την ιδιωτική πολεοδόμηση.
Απαίτησηουσιαστικήςαντισεισμικήςθωράκισης και αντιπλημμυρικής
προστασίας. Κατάργηση του νομοθετικού πλαισίου απελευθέρωσης
τηςενέργειας,τηλεπικοινωνιώνκαιμεταφορών.

http://www.somt.gr/ 
ΣΩΜΑΤΕΙΟΜΙΣΘΩΤΩΝΤΕΧΝΙΚΩΝ 
Γραφεία:Ερμού&Φωκίωνος11,10563,4οςόροφος,ΑΘΗΝΑ 
Τηλ.:6936760879,6977806266
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Για τα επαγγελματικά δικαιώματα των μηχανικών






