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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 πολιτικού 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 προσφυγή 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 αξίζει να το διαβάσει κανείς. Γι’ αυτό άλλωστε το δημοσιεύουμε 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 (είναι 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 δελτίου.
Στα επιστημονικά – τεχνικά θέματα δημοσιεύουμε μια ενδιαφέρουσα μελέτη σχετικά με τις βυθομετρικές
αποτυπώσεις.

ΗΛ/ΚΗ ΣΕΛ/ΣΗ

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

ΕΚΤΥΠΩΣΗ-ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ

Και βέβαια υπάρχουν και οι απαραίτητες διαφημίσεις

RED-T-POINT, Tηλ.: 210 8656505
Μπάνου Γκαμπριέλα-Μαρία, T. 210 5151233
Aντιγόνης 76, Αθήνα 104 42
Τα ενυπόγραφα άρθρα απηχούν τις γνώμες των
αρθρογράφων χωρίς να αποτελούν και απόψεις
του Συλλόγου. Στέλνεται δωρεάν σ' όλους τους
Αγρονόμους & Τοπογράφους Μηχανικούς.
TIMH TEYXOYΣ: 0.01€

που ανατρέχουμε όταν θέλουμε να βρούμε έναν προμηθευτή 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

w Ενημερωτική ημερίδα ΟΑΕ του ΑΠΘ «Κατάδυση στην Σύγχρονη Ναυτική

6 Επισημανσεισ

Ιστορία» 14/02/2019

8 Δραστηριοτητα Συλλογου

wC
 LGE: Πανευρωπαϊκός διαγωνισμός για φοιτητές και νέους ΑΤΜ

wΑ
 ίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας ενάντια του

33 Νομοθετικεσ Εξελιξεισ

ΠΔ 99/2018
w Πίνακας των καταθέσεων για την προσφυγή στο ΣτΕ

w Νέα νομοθετήματα που άπτονται του ενδιαφέροντος του ΑΤΜ

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

38 Επιστημονικα - Τεχνικα Θεματα
w Ανάπτυξη λογισμικού για τον εντοπισμό εσφαλμένων βαθυμετρικών με-

Επιθεωρητών
w Κοπή πίτας ΠΣΔΑΤΜ 2019

τρήσεων από ηχοβολιστική συσκευή απλής δέσμης Καμπουράκης Σταύ-

w 11η Συνδιάσκεψη ΠΣΔΑΤΜ

ρος, Μπαντόλα Μαλαματή-Δήμητρα, Γρηγοριάδης Βασίλειος Εργαστήριο

w Άμεση οικονομική ενίσχυση ΠΣΔΑΤΜ

Εφαρμογών και Μελέτης του Πεδίου Βαρύτητας Τομέας Γεωδαισίας και
Τοπογραφίας, Τμήμα ΑΤΜ – ΑΠΘ

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

42 Θεσεισ Παραταξεων
w ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
w ΔΚΜ - ΔΑΠ Τοπογράφων
w ΕΝΟΤΗΤΑ
w Ανασυγκρότηση ΑΤΜ
w Συσπείρωση Αριστερών Τοπογράφων

επισημάνσεις

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 προσφυγή του συλλόγου μας κατά του Π.Δ. 99/2018. Κρίθηκε ότι είναι αρκετά σημαντικό 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 συναδέλφων Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών στο νέο οργανόγραμμα του
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
Κάλλιστα θα μπορούσε να πει κανείς ότι ο μήνας αυτός θα μπορούσε να χαρακτηριστεί 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 επιφορτιστεί αυτή την περίοδο με μεγάλο φόρτο, ενώ γίνονται όλο και πιο πολλές
αναφορές στα μέσα μαζικής ενημέρωσης (εφημερίδες, τηλεόραση, ενημερωτικές ιστοσελίδες). Είναι σημαντικό αυτή την περίοδο, να αναδειχθεί η ευθύνη 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 Αγρονόμους Τοπογράφους Μηχανικούς. Η δυναμική της ειδικότητάς μας επιβραβεύθηκε 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

Μιχάλης Καλογιαννάκης
Πρόεδρος ΠΣΔΑΤΜ
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Δραστηριότητα Συλλόγου

Μετά τη δημοσίευση του υπ’ αριθμ. 99/2018 προεδρικού διατάγματος που όριζε τα επαγγελματικά δικαιώματα των μηχανικών, ο ΠΣΔΑΤΜ, λαμβάνοντας υπόψιν
την ιστορικότητα της στιγμής, προσέφυγε κατά του ανωτέρω
Π.Δ. με σκοπό την προάσπιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των Α.Τ.Μ.
Ιδιαίτερης σημασίας η συμμετοχή όλων στο σκοπό αυτό.

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ
1. Του Μιχαήλ Καλογιαννάκη του Σπυρίδωνος, κατοίκου Ζωγράφου Αττικής, οδός Καλαβρύτων αρ. 3, Τ.Κ.15773, ενεργούντος ατομικώς και ως
Προέδρου του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΣΔΑΤΜ) και Αντιπροέδρου του «Council of
European Geodetic Surveyors». (CLGE - Ευρωπαϊκή Οργάνωση Γεωμετρών
- Γεωδαιτών Τοπογράφων).
2. Του Ελευθερίου Καραγκιόζη του Χρήστου, κατοίκου Θεσσαλονίκης,
οδός Ξιφιλινών αρ. 23, Τ.Κ. 55131, ενεργούντος ατομικώς και ως Αντιπροέδρου του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΣΔΑΤΜ).
3. Της Ελεονώρας – Καλλιόπης Δημαλέξη του Δημητρίου, κατοίκου Αγίας
Παρασκευής, οδός Μακεδονίας αρ. 18 και Αιτωλίας, Τ.Κ. 15341, ενεργούσας ατομικώς και ως Γενικής Γραμματέως του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΣΔΑΤΜ).
4. Της Μαρίας Κωνσταντινίδη του Μιχαήλ, κατοίκου Πειραιά, οδός Ευρυμέδοντος, αρ. 14, Τ.Κ. 18539, ενεργούσας  ατομικώς και ως Ταμία του
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΣΔΑΤΜ).
5. Του Παναγιώτη Τουρλάκη του Γεωργίου, κατοίκου Αθηνών, οδός Ολύνθου, αρ. 6, Τ.Κ. 11143, ενεργούντος ατομικώς και ως Ειδικού Γραμματέως
του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΣΔΑΤΜ).
6. Του Νικολάου Αντωνίου του Βασιλείου, κατοίκου Τριλόφου Επανομής
Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 57500, ενεργούντος ατομικώς και ως Μέλους του Δ.Σ.
του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΣΔΑΤΜ).
7. Της Χρυσής Πότσιου του Αλεξάνδρου, κατοίκου Αθηνών, οδός Βασ.
Σοφίας αρ. 47, Τ.Κ. 10676, ενεργούσας ατομικώς και ως Καθηγήτριας της
Σχολής Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου και ως Προέδρου της «International Federation of Surveyors» (FIG
- Παγκόσμιας Οργάνωσης Τοπογράφων).
8. Του Νικολάου Ζαχαριά του Χρήστου, κατοίκου Χαλανδρίου Αττικής,
οδός Ράχης αρ. 4Α & Δάσους, Τ.Κ. 15233, ενεργούντος ατομικώς και ως
Προέδρου της «EUROPEAN GROUP OF SURVEYORS» (EGOS - Ευρωπαϊκή
Οργάνωση Τοπογράφων).
9. Του Χαράλαμπου Ιωαννίδη του Κωνσταντίνου, κατοίκου Κυψέλης, οδός
Ύδρας, αρ. 1Α, Τ.Κ. 11257, ενεργούντος ατομικώς και ως Καθηγητή και
Κοσμήτορα της Σχολής Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών του Εθνικού
Μετσοβίου Πολυτεχνείου.
10. Του Κωνσταντίνου Τοκμακίδη του Παναγιώτη, κατοίκου Θεσσαλονίκης, οδός ΤΟΜ ΓΕΩΔ-ΤΟΠ ΤΘ 432, Τ.Κ. 54124, ενεργούντος ατομικώς και
ως Καθηγητή και Προέδρου του Τμήματος Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
11. Του Γεωργίου Τσακουμή του Μιχαήλ, κατοίκου Θεσσαλονίκης, οδός
Σινιοσόγλου 33, Τ.Κ. 54353, ενεργούντος ατομικώς και ως Γενικού Γραμματέως του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος του Τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας – (ΤΚΜ).
12. Του Κωνσταντίνου - Βασιλείου Κατσαμπάλου του Ευάγγελου, κατοίκου Πανοράματος Θεσσαλονίκης, οδός Ευρυδίκης αρ. 14, Τ.Κ. 55210,
ενεργούντος ατομικώς και ως Καθηγητή και πρώην Κοσμήτορος της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κατά τα
έτη 2013-2017.
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13. Του Σπυρίδωνος Σπατάλα του Δημητρίου, κατοίκου Θεσσαλονίκης,
οδός Εγνατίας, αρ. 140, Τ.Κ. 54622, ενεργούντος ατομικώς και ως Καθηγητή του Τμήματος Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
14. Της Μαρίας Τσακίρη του Ευστρατίου, κατοίκου Αγίας Παρασκευής,
οδός Ασημακοπούλου αρ. 41, Τ.Κ. 15342, ενεργούσας ατομικώς και ως Καθηγήτριας της Σχολής Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών του Εθνικού
Μετσοβίου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) και Διευθύντριας του Τομέα Τοπογραφίας
της ως άνω Σχολής.
15. Του Χρήστου Ντάλα του Βασιλείου, κατοίκου Αθηνών, οδός Μαιανδρουπόλεως, αρ. 11, Τ.Κ. 11524, ενεργούντος ατομικώς και ως τέως Προέδρου του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΣΔΑΤΜ) κατά τα έτη 1982-1987.
16. Του Αθανασίου Πρεσβέλου του Ευάγγελου, κατοίκου Αθηνών, οδός
Σφαέλου, αρ.12-14, Τ.Κ. 11522, ενεργούντος ατομικώς και ως τέως Προέδρου του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΣΔΑΤΜ) κατά τα έτη 1987-1991.
17. Του Νικολάου Γαλιδάκη του Ιωάννη, κατοίκου Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Μεσογείων, αρ. 427, Τ.Κ. 15343, ενεργούντος ατομικώς και ως
τέως Προέδρου του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΣΔΑΤΜ) κατά τα έτη 1991-1996.
18. Του Εμμανουήλ Ουρανού του Μιχαήλ, κατοίκου Δροσιάς Αττικής, οδός
Παύλου Μελά, αρ. 14, Τ.Κ.14572, ενεργούντος ατομικώς και ως τέως Προέδρου του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΣΔΑΤΜ) κατά τα έτη 1996-1997.
19. Του Νικολάου Ίωνος του Σπυρίδωνος, κατοίκου Αθηνών, οδός Αραχώβης, αρ. 61, Τ.Κ. 10681, ενεργούντος ατομικώς και ως τέως Προέδρου του
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΣΔΑΤΜ) κατά τα έτη 1997-2003.
20. Του Ιωάννη Πρεσβέλου του Ευάγγελου, κατοίκου Αθηνών, οδός Σπυριδογιάννη, αρ. 27, Τ.Κ.11522, ενεργούντος ατομικώς και ως τέως Προέδρου του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΣΔΑΤΜ) κατά τα έτη 2007-2008.
21. Του Κωνσταντίνου Αναγνωστόπουλου του Ιωάννη, κατοίκου Αγίας
Παρασκευής Αττικής, οδός Χαλανδρίου αρ.16, Τ.Κ. 15343, ενεργούντος
ατομικώς και ως τέως Προέδρου του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΣΔΑΤΜ) κατά τα
έτη 2008-2009.
22. Του Εμμανουήλ Δρακάκη του Κωνσταντίνου, κατοίκου Π. Φαλήρου,
οδός Τρίτωνος 77 και Τερψιχόρης, Τ.Κ. 17562, ενεργούντος ατομικώς και ως
τέως Αντιπροέδρου του Α’ Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.
23. Του Γεωργίου Παπαβασιλείου του Κοσμά,  κατοίκου Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Νότου, αρ. 17, Τ.Κ. 15342, ενεργούντος ατομικώς και ως
τέως Αντιπροέδρου Β’ Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.
24. Του Μιχαήλ Αποστολίδη του Αλεξάνδρου, κατοίκου Καβάλας, οδός
Δάγκλη, αρ. 10, Τ.Κ.  65302, ενεργούντος ατομικώς και ως Προέδρου του
Περιφερειακού Συλλόγου Νομού Καβάλας.
25. Του Χρυσόστομου Αποστόλου του Κωνσταντίνου, κατοίκου Βόλου,
οδός Γκλαβάνη, αρ. 106, Τ.Κ.38221, ενεργούντος ατομικώς και ως Προέδρου του Περιφερειακού Τμήματος Μαγνησίας.
26. Του Θεόδωρου – Αγγέλου Γαργαβάνη του Χρήστου, κατοίκου Λάρισας, οδός Γ. Βαλέτα, αρ. 14, Τ.Κ. 41335, ενεργούντος ατομικώς και ως
Προέδρου του Περιφερειακού Τμήματος Δυτικής και Κεντρικής Θεσσαλίας.
27. Του Νικολάου Γεωργάκη του Αθανασίου, κατοίκου Καστοριάς, οδός
Θεμέας - Τ.Θ. 544, Εργατικές Κατοικίες, Τ.Κ. 52100, ενεργούντος ατομικώς
και ως Προέδρου του Τοπικού Τμήματος Νομού Καστοριάς.
28. Του Χαράλαμπου Λευκιμμιάτη του Νικολάου, κατοίκου Καλαμάτας,
οδός Ύδρας αρ. 27, Τ.Κ. 24100, ενεργούντος ατομικώς και ως μέλους του
Τοπικού Συλλόγου Νομού Μεσσηνίας.
29. Του Παναγιώτη Μουζακίδη του Δημητρίου, κατοίκου Κομοτηνής, οδός
Ορφέως, αρ. 1, Τ.Κ. 69100, ενεργούντος ατομικώς και ως Προέδρου του
Τοπικού Τμήματος Νομού Ροδόπης.
30. Του Σπυρίδωνος Παγιατάκη του Γεωργίου, κατοίκου Κέρκυρας, οδός
Πλατεία Ιονίου Βουλής, αρ. 2, Τ.Κ. 49100, ενεργούντος ατομικώς και ως
Προέδρου του Τοπικού Τμήματος Κέρκυρας.
31. Της Αγάπης Παπαδάκη του Νικολάου, κατοίκου Χανίων, οδός Ηρ. Πολυτεχνείου αρ. 38Α, Τ.Κ.73100, ενεργούσας ατομικώς και ως Προέδρου του
Τοπικού Τμήματος Νομού Χανίων.
32. Της Αγγελικής Παπαχρύσου του Δημητρίου, κατοίκου Μυτιλήνης, οδός
Χατζηγρηγόρη αρ. 6, Τ.Κ. 81100, ενεργούσας ατομικώς και ως Προέδρου

ΚΑΤΑ
Του υπ’ αριθμ. 99/2018 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 187/τ.
Α΄/5.11.2018), καθ’ ο μέρος τούτο περιλαμβάνει τις διατάξεις:
i. του άρθρου 3 παρ. 1, σύμφωνα με την οποία «Στο γνωστικό αντικείμενο του Πολιτικού Μηχανικού περιλαμβάνονται… β. Τοπογραφία…, γ…
Γεωδαισία, Τοπογραφία…»,
ii. του άρθρου 3 παρ. 2 περ. ιη΄, σύμφωνα με την οποία «2. Ο Πολιτικός Μηχανικός έχει τα εξής επαγγελματικά δικαιώματα:… ιη. Εκπόνηση
μελετών Τοπογραφίας (Γεωδαιτικές, Φωτογραμμετρικές, Χαρτογραφικές,
Τοπογραφικές, Βυθομετρικές, Κτηματογραφικές, Κτηματολογικές και Αναλογισμού).»,
iii. του άρθρου 3 παρ. 2 περ. κ’, σύμφωνα με την οποία «κ. Εκπόνηση
μελετών και έργων οργάνωσης και διαχείρισης γεωγραφικών πληροφοριών και εφαρμογή μεθόδων τηλεπισκόπησης και συστημάτων γεωγραφικών
πληροφοριών.»,
iv. του άρθρου 4 παρ. 2 περ. κα’, σύμφωνα με την οποία «2. Ο Αρχιτέκτονας Μηχανικός έχει τα εξής επαγγελματικά δικαιώματα:… κα. Εκπόνηση
μελετών και έργων οργάνωσης και διαχείρισης γεωγραφικών πληροφοριών
και εφαρμογή μεθόδων τηλεπισκόπησης (εκτός φωτογραμμετρικών) και συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών.»
v. του άρθρου 12 παρ. 1 περ. θ΄, σύμφωνα με την οποία «Στο γνωστικό
αντικείμενο του Μηχανικού Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης περιλαμβάνονται:... θ. Τοπογραφία - Οργάνωση και διαχείριση γεωγραφικών
πληροφοριών - εφαρμογές τηλεπισκόπησης και συστημάτων γεωγραφικών
πληροφοριών - χαρτογραφία.»,
vi. του άρθρου 12 παρ. 1 περ. γ΄, σύμφωνα με την οποία «Στο γνωστικό
αντικείμενο του Μηχανικού Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης περιλαμβάνονται:... γ. Σχεδιασμός μεταφορών και συγκοινωνιών, χωρική οργάνωση δικτύων υποδομής και υπηρεσιών.»,
vii. του άρθρου 12 παρ. 2 περ. ιε΄, σύμφωνα με την οποία «2. Ο Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης έχει τα εξής επαγγελματικά
δικαιώματα:… ιε. Εκπόνηση μελετών και έργων οργάνωσης και διαχείρισης
γεωγραφικών πληροφοριών και εφαρμογή μεθόδων τηλεπισκόπησης (εκτός
φωτογραμμετρικών) και συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών.»,
viii. του άρθρου 12 παρ. 2 περ. ιστ΄, σύμφωνα με την οποία «. Ο Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης έχει τα εξής επαγγελματικά
δικαιώματα:… ιστ. Εκπόνηση μελετών Συγκοινωνιακών Έργων και Κυκλοφοριακών Μελετών.,
ix. του άρθρου 13 παρ. 2 περ. δ΄, σύμφωνα με την οποία «2. Ο Μηχανικός Περιβάλλοντος έχει τα εξής επαγγελματικά δικαιώματα: δ. Εκπόνηση μελετών Υδραυλικών Έργων (εγγειοβελτιωτικών έργων, φραγμάτων,
υδρεύσεων, αποχετεύσεων) και Διαχείρισης Υδατικών Πόρων.».
ΚΑΙ
Του Ελληνικού Δημοσίου, όπως νομίμως εκπροσωπείται εν προκειμένω από
τους Υπουργούς Οικονομίας και Ανάπτυξης, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών και Μεταφορών.
Ι. Συνοπτική έκθεση τιθέμενων νομικών ζητημάτων.
Με την παρούσα αίτηση προσβάλλονται οι διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 1
(όπου γίνεται μνεία σε Τοπογραφία-Γεωδαισία) και παρ. 2 περ. ιη΄, κ΄, 4
παρ. 2 κα΄ 12 παρ. 1 περ. θ΄, γ΄ και παρ. 2 περ. ιε΄, ιστ΄, καθώς και 13 παρ.
2 περ. δ΄ του π.δ. 99/2018, καθ΄ ο μέρος δι΄ αυτών αναγνωρίζονται επαγγελματικά δικαιώματα σε τέσσερις ειδικότητες Μηχανικών (Πολιτικών Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και
Ανάπτυξης και Μηχανικών Περιβάλλοντος) τα οποία ανήκουν στο γνωστικό
αντικείμενο (= ειδικότητα) των Αγρονόμων – Τοπογράφων Μηχανικών, με
παράλληλη διεύρυνση του γνωστικού αντικειμένου τούτων (τεσσάρων ως
άνω ειδικοτήτων μηχανικών).

Τα τιθέμενα νομικά ζητήματα συνοψίζονται ως εξής:
1ον. 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 ειδικεύσεως-γνωστικού αντικειμένου Μηχανικής με
τα αποδιδόμενα επαγγελματικά δικαιώματα ανά κατηγορία Μηχανικών. Το
π.δ. 99/2018, κατά τις προσβληθείσες διατάξεις του, υπερέβη και παραβίασε
αυτήν τη νομοθετικώς επιβεβλημένη αντιστοίχιση.
2ον. Εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή της διατάξεως της παραγράφου 4
του άρθρου 29 ν. 4439/2016. Μη σύννομη αντιστοίχιση επιστημονικής περιοχής-ειδικότητας Μηχανικών με τα αποδιδόμενα σε αυτήν επαγγελματικά
δικαιώματα.
3ον. Παρανομία των προσβαλλομένων διατάξεων του π.δ. 99/2018, καθ’ ό
μέρος στερούνται νομίμου αιτιολογίας, άλλως καθ’ ό μέρος ερείδονται σε
αναιτιολόγητα και αντιφατικά προς τις ρυθμίσεις του π.δ. 99/2018 πορίσματα των ομάδων Έργου.
4ον. 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 αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων».

Δραστηριότητα Συλλόγου

του Τοπικού Τμήματος Νομού Λέσβου.
33. Του Παναγιώτη Τσιράκου του Λάμπρου, κατοίκου Ρόδου, Πάροδος
Αμερικής αρ. 40, Τ.Κ. 85100, ενεργούντος ατομικώς και ως Προέδρου του
Τοπικού Τμήματος Νομού Δωδεκανήσου.
34. Του Χρήστου Φαλλιερού του Δημητρίου, κατοίκου Πατρών, οδός Αγίου Ανδρέα, αρ. 197, Τ.Κ. 26222, ενεργούντος ατομικώς και ως Προέδρου
του Περιφερειακού Τμήματος Δυτικής Ελλάδος.
35. Του επιστημονικού – επαγγελματικού σωματείου με την επωνυμία
«Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών», που εδρεύει στην περιοχή Ζωγράφου Αττικής, οδός
Ηρώων Πολυτεχνείου αρ. 9, όπως νομίμως εκπροσωπείται.

ΙΙ. Σύντομο Ιστορικό - έννομο συμφέρον.
Α. Οι υπ’ αριθμ. 1-34 αιτούντες είναι Αγρονόμοι – Τοπογράφοι Μηχανικοί,
εγγεγραμμένοι ως μέλη του ΤΕΕ, σύμφωνα με το νομοτύπως προσκομιζόμενο ενώπιον του Δικαστηρίου Σας, κατάλογο νομιμοποιητικών εγγράφων.
Ορισμένοι εξ αυτών διαθέτουν και ακαδημαϊκή ιδιότητα στις αντίστοιχες
Σχολές, ενώ αρκετοί έχουν διατελέσει Πρόεδροι ή μέλη ΔΣ τόσο του τελευταίου αιτούντος όσο και λοιπών Τοπικών Συλλόγων, σύμφωνα με τα
προαναφερθέντα.
Το τελευταίο αιτούν είναι επιστημονικό – επαγγελματικό σωματείο με καταστατικούς σκοπούς, σύμφωνα με το άρθρο 3 του καταστατικού του: «α. Την
προαγωγή και εξύψωση της επιστημονικής και επαγγελματικής στάθμης των
μελών του, μέσα από την οργάνωση και το συντονισμό της προσπάθειάς
τους. β. Την προάσπιση των οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων
των μελών του και η βελτίωση των όρων άσκησης του επαγγέλματός τους.
γ. Την ανάπτυξη πνεύματος στενής συνεργασίας και αλληλεγγύης μεταξύ
των μελών του και μεταξύ του Συλλόγου και Συλλόγων επιστημόνων, εργαζομένων, σπουδαστών και ιδιαίτερα φορέων που έχουν κατακόρυφη και οριζόντια σχέση με τον κλάδο στην παραγωγή. δ. Την συμβολή στην ανάπτυξη
και εξύψωση της τεχνικής, στην κατεύθυνση εξυπηρέτησης της Χώρας και
του Λαού και ε. Την προάσπιση των ελεύθερων και δημοκρατικών θεσμών
της χώρας στην κατεύθυνση της δικαιότερης εμφάνισης και εφαρμογής τους
στα θέματα που έχουν σχέση με τις τεχνικοοικονομικές δομές της χώρας,
καθώς και του συνδικαλισμού στο συγκεκριμένο χώρο, με τρόπο που να
εκπληρώνεται ουσιαστικά η επιστημονική, τεχνική και κοινωνική αποστολή
του Συλλόγου.».
Κατόπιν των ανωτέρω, με πρόδηλο έννομο συμφέρον ασκείται η υπό κρίση
αίτηση ακυρώσεως, καθ’ ό μέρος με το προσβαλλόμενο προεδρικό διάταγμα θίγονται συγκεκριμένα επαγγελματικά δικαιώματα της ειδικότητας των
Αγρονόμων – Τοπογράφων Μηχανικών δια των διατάξεων των άρθρων 3
παρ. 1 (όπου γίνεται μνεία σε Τοπογραφία-Γεωδαισία) και παρ. 2 περ. ιη΄,
12 παρ. 1 περ. θ΄, γ΄ και παρ. 2 περ. ιε΄, ιστ΄, καθώς και 13 παρ. 2 περ.
δ΄ του π.δ. 99/2018, εν συνδυασμώ προς την εξουσιοδοτική διάταξη του
άρθρου 29 παρ. 4 ν. 4439/2016.
Β. Ως προς την ειδικότητα του Αγρονόμου - Τοπογράφου Μηχανικού.
1. Ως Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός νοείται ο μηχανικός, ο οποίος:
α) έχει λάβει δίπλωμα «Τοπογράφου Μηχανικού»/«Αγρονόμου & Τοπογράφου Μηχανικού» από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της ημεδαπής,
(ήτοι: (i) της Σχολής Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών του Εθνικού
Μετσόβιου Πολυτεχνείου, (ii) του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων
Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης), καθώς και των κατεχόντων διπλώματα Πολυτεχνείων ή Πολυτεχνικών Σχολών Πανεπιστημίων της αλλοδαπής, που έχουν αναγνωριστεί
ως ισότιμα και αντίστοιχα με τα απονεμόμενα από τις Σχολές ή τα Τμήματα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών της ημεδαπής, σύμφωνα με το
νόμο και τις κανονιστικές διατάξεις. β) κάθε άλλου αντίστοιχου Τμήματος ή
Σχολής που τυχόν ιδρυθεί στο μέλλον από το Ελληνικό Κράτος, καθώς και
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των κατεχόντων διπλώματα Πολυτεχνείων ή Πολυτεχνικών Σχολών Πανεπιστημίων της αλλοδαπής, που έχουν αναγνωριστεί ως ισότιμα και αντίστοιχα
με τα απονεμόμενα από τις Σχολές ή τα Τμήματα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών της ημεδαπής, σύμφωνα με το νόμο και τις κανονιστικές
διατάξεις.
2. Ο Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός αποκτά, με τις σπουδές του
και τις  γνώσεις του, εκείνες τις απαραίτητες και αναγκαίες δυνατότητες και
δεξιότητες, ώστε να είναι ικανός και κατάλληλος να εφαρμόσει τις αρχές
των θετικών επιστημών και της μηχανικής, με την υποστήριξη των νέων
τεχνολογιών και της πληροφορικής, στο επαγγελματικό και επιστημονικό
του αντικείμενο. Το αντικείμενο του Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού
αναφέρεται και καλύπτει το επιστημονικό και τεχνικό πεδίο της καταγραφής,
απεικόνισης, ανάλυσης, σχεδιασμού, διαχείρισης, επέμβασης και κατασκευής στο γήινο χώρο και περιβάλλον, με την εκπόνηση των αντίστοιχων μελετών, κατασκευών, ελέγχων, αναλύσεων και παρεμβάσεων και την οργάνωση και διαχείριση δομικών έργων, έργων υποδομής, φυσικών και οικονομικών πόρων και δραστηριοτήτων κατά τον ωφελιμότερο (βέλτιστο) τρόπο
από τεχνική, οικονομική και κοινωνική άποψη και με όρους αειφορίας, με
έμφαση στην εξοικονόμηση ενέργειας, φυσικών, ανθρώπινων και οικονομικών πόρων, στην υγιεινή και ασφάλεια των εγκαταστάσεων, καθώς και στην
προστασία του περιβάλλοντος. Ιδιαίτερα, με τις γνώσεις που του παρέχονται
και κατέχει, στις βασικές επιστήμες των Μαθηματικών, της Φυσικής και της
Μηχανικής καθώς και των εφαρμοσμένων επιστημών: α) Τοπογραφίας, Γεωδαισίας, Χαρτογραφίας, Φωτογραμμετρίας, Τηλεπισκόπησης. β) Οδοποιίας,
Συγκοινωνιακής Τεχνικής, Κυκλοφορικής Τεχνικής, Υδραυλικής, Υδρολογίας,
Περιβαλλοντικής Μηχανικής. γ) Χωροταξίας, Πολεοδομίας, Γεωγραφίας και
Περιφερειακής Ανάπτυξης.
3. Ειδικότερα, ο Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός μπορεί να αναλαμβάνει την τεχνική ευθύνη προς διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος
στους τομείς απασχόλησης του, όπως παρακάτω αναφέρονται: α) Τοπογραφία, γεωδαισία, χαρτογραφία, φωτογραμμετρία, τηλεμετρία, τηλεπισκόπηση, γεωπληροφορική, κτηματολόγιο, διαχείριση γης και ακινήτων.
β) Συγκοινωνιακά έργα και μελέτες, οδοποιία, περιβαλλοντικές επιπτώσεις,
κυκλοφορική τεχνική, μεταφορές. γ) Υδραυλικά έργα και μελέτες, εγγειοβελτιωτικά έργα και διαχείριση υδατικών πόρων, αντιπλημμυρικά έργα, περιβαλλοντική τεχνολογία. δ) Ανάλυση, σύνθεση και σχεδιασμός του χώρου,
πολεοδομία, χωροταξία, περιφερειακή ανάπτυξη. ε) Δομικά έργα, κατασκευές, οικοδομικά έργα, δημόσια έργα, έργα υποδομής. στ) Διαχείριση, προστασία, οργάνωση, σχεδιασμός, εκτίμηση επιπτώσεων για το περιβάλλον, τις
υποδομές και τις υπόλοιπες δραστηριότητες.
4. Περαιτέρω, ο Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός έχει αποκλειστική
πρόσβαση στην δραστηριότητα: i. εκπόνηση και επίβλεψη τοπογραφικών,
γεωδαιτικών, φωτογραμμετρικών, χαρτογραφικών και κτηματογραφικών
μελετών. Καμία άλλη ειδικότητα μηχανικού δεν έχει μερική ή πλήρη πρόσβαση σε αυτή την δραστηριότητα.
Το επάγγελμα του Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού στην Ελλάδα
ανταποκρίνεται και παρακολουθεί τις τυχόν αλλαγές του μερικά σχετικού
επαγγελματικού περιγράμματος της Διεθνούς Τυποποιημένης Ταξινόμησης των Επαγγελμάτων (ΙSCO) του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας (ILO:
International Labor Organization), όπως ομαδοποιείται ως ΙSCO-88(COM)
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μεταφέρεται εν μέρει ως ΣΤΕΠ-92 και επόμενα
από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, καθώς επίσης και τα ιδιαίτερα περιγράμματα σχετικών πανευρωπαϊκών και εθνικών επαγγελματικών Ενώσεων
ή Συμβουλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα μέλη των οποίων ασκούν τις
δραστηριότητες αντίστοιχες με αυτές του Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού.
5. Όλες οι ανωτέρω πτυχές του επαγγέλματος του Αγρονόμου Τοπογράφου
Μηχανικού, μετά των οικείων εννέα (9) επιφυλάξεων ως προς την τυπική
και ουσιαστική νομιμότητα της διαδικασίας εκδόσεως του προσβαλλόμενου π.δ., έχουν διεξοδικώς αναλυθεί στο οικείο Πόρισμα της Ομάδας Έργου Ειδικότητας Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού, το οποίο τέθηκε υπ’
όψιν της εννεαμελούς Επιτροπής εκπονήσεως του σχεδίου π.δ. (αρ. πρωτ.
811/23.05.2017, βλ. σκ. 2 του Π.Ε. ΣτΕ 32/2018).
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 ειδικεύσεως-γνωστικού αντικειμένου Μηχανικής με τα αποδιδόμε-
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να επαγγελματικά δικαιώματα ανά κατηγορία Μηχανικών. Το π.δ.
99/2018, κατά τις προσβληθείσες διατάξεις του, υπερέβη και παραβίασε αυτήν τη νομοθετικώς επιβεβλημένη αντιστοίχιση.
1. Η διάταξη επί τη βάσει της οποίας εξεδόθη το προσβαλλόμενο προεδρικό
διάταγμα, ήτοι η διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 29 ν. 4439/2016,
ορίζει επί λέξει τα εξής:
«4. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζονται τα ακόλουθα θέματα:
α. η ρύθμιση του επαγγέλματος του Μηχανικού με καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 2 του Π.δ. της 27ης Νοεμβρίου/14ης Δεκεμβρίου 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 άσκησής τους».
Επί τη βάσει των ανωτέρω, δίδεται στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας η αρμοδιότητα (α) να καθορίσει τα επαγγελματικά δικαιώματα ανά ειδικότητα εκάστου μηχανικού, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ. 5
του άρθρου 2 του π.δ. της 27ης Νοεμβρίου/14ης Δεκεμβρίου 1926, όπως
ισχύει και (β) να απαριθμήσει αναλυτικά και να αντιστοιχίσει, με την κατά
περίπτωση απαιτούμενη εξειδίκευση, τις δραστηριότητες της Μηχανικής
ανά ειδικότητα βάσει αποδιδόμενων επαγγελματικών δικαιωμάτων και να
καθορίσει τη διαδικασία ασκήσεώς τους.
2. Εντούτοις, στο προσβαλλόμενο προεδρικό διάταγμα, ουδόλως καθορίστηκαν τα επαγγελματικά δικαιώματα ανά ειδικότητα μηχανικού,
σύμφωνα με το γνωστικό αντικείμενο εκάστης ειδικότητας, ενώ συνακόλουθα, δεν αντιστοιχίστηκαν οι δραστηριότητες της Μηχανικής
ανά ειδικότητα με την κατά περίπτωση απαιτούμενη εξειδίκευση (=
γνωστικό αντικείμενο).
Ειδικότερα, το μείζον σφάλμα που εντοπίζεται στο προσβαλλόμενο προεδρικό διάταγμα συνίσταται στο γεγονός ότι:
δεν ελήφθη υπ’ όψιν, προτού καθοριστούν οι δραστηριότητες
που έκαστος μηχανικός δύναται να ασκήσει, το (ορθό) γνωστικό
αντικείμενο εκάστης ειδικότητας μηχανικού, όπως τούτο διδάσκεται και διαμορφώνεται από το κανονιστικής υφής πρόγραμμα
σπουδών του εκάστοτε Πανεπιστημιακού Τμήματος.
3. Το εν λόγω σφάλμα αναλύεται περαιτέρω στο ότι, ενώ η εξουσιοδοτική
διάταξη μνημονεύει την έννοια της «ειδικότητας» ως βασικό άξονα καθορισμού επαγγελματικών δικαιωμάτων, τούτη ουδόλως ερμηνεύθηκε υπό
το φως του γνωστικού αντικειμένου και του προγράμματος σπουδών που
παρακολουθούν οι διάφορες ειδικότητες των μηχανικών, αλλά υπό το φως
και μόνον της παλαιάς διατάξεως του άρθρου 2 του π.δ. της 27ης Νοεμβρίου/14ης Δεκεμβρίου 1926.
Εντούτοις, από τη θέσπιση της ανωτέρω διατάξεως και έκτοτε έχουν λάβει χώρα πλείστες αλλαγές, τόσο στο εκπαιδευτικό μέρος ανά ειδικότητα
μηχανικού, όσο και στο επαγγελματικό-επιστημονικό αντικείμενο εκάστης
ειδικότητας. Κατά τούτο, με την πάροδο σχεδόν 100 ετών, οι διάφορες ειδικότητες Μηχανικών έχουν εν τοις πράγμασι και εκ της προόδου της επιστήμης, διαμορφώσει το πεδίο των δραστηριοτήτων τους, σύμφωνα με το
γνωστικό αντικείμενο αυτών.
Η de facto ή /και νομοθετική αναγνώριση των δικαιωμάτων αυτών κατά το
παρελθόν (ήτοι προ του π.δ. 99/2018) δεν αποτελεί, επ’ ουδενί, νόμιμο λόγο
συμπεριλήψεώς τους στο νέο π.δ. 99/2018 εν είδει κωδικοποιήσεως de facto
ασκουμένων επαγγελματικών δικαιωμάτων.
Τα μόνα κριτήρια, τα οποία θα έπρεπε να ληφθούν υπ’ όψιν για την αναγνώριση των επαγγελματικών δικαιωμάτων εκάστης ειδικότητας μηχανικού,
προσδιορίζονται στη νομοθετική διάταξη και είναι:
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. Το κρίσιμο σημείο, εν προκειμένω, του οικείου διατάγματος αφορά στην
διεύρυνση του γνωστικού αντικειμένου και τη συνακόλουθη αναγνώριση
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συγκεκριμένων επαγγελματικών δικαιωμάτων στους Πολιτικούς Μηχανικούς (α΄ περίπτωση), στους Μηχανικούς Χωροταξίας, Πολεοδομίας και
Ανάπτυξης (β΄ περίπτωση) και στους Μηχανικούς Περιβάλλοντος (γ΄ περίπτωση), και στους Αρχιτέκτονες Μηχανικούς (δ’ περίπτωση), τα οποία,
ωστόσο, συνδέονται με το κατεξοχήν γνωστικό αντικείμενο – δραστηριότητα – ειδικότητα των Αγρονόμων - Τοπογράφων Μηχανικών. Τα
συγκεκριμένα επαγγελματικά δικαιώματα, εν συνδυασμώ προς το διευρυμένο γνωστικό αντικείμενο, είναι τα εξής:
- Η εκπόνηση μελετών Τοπογραφίας (Γεωδαιτικές, Φωτογραμμετρικές, Χαρτογραφικές, Τοπογραφικές, Βυθομετρικές, Κτηματογραφικές, Κτηματολογικές και Αναλογισμού) και η εκπόνηση μελετών και έργων οργάνωσης και
διαχείρισης γεωγραφικών πληροφοριών και εφαρμογή μεθόδων τηλεπισκόπησης και συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών από Πολιτικούς Μηχανικούς. (α΄ περίπτωση - άρθρο 3 παρ. 1β΄και γ΄, σε συνδ. με παρ. 2
περ. ιη΄ και κ΄ π.δ. 99/2018)
- Η εκπόνηση μελετών και έργων οργάνωσης και διαχείρισης γεωγραφικών
πληροφοριών και εφαρμογή μεθόδων τηλεπισκόπησης (εκτός φωτογραμμετρικών) και συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών, καθώς και μελετών
Συγκοινωνιακών Έργων και Κυκλοφοριακών Μελετών από Μηχανικούς Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης. (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) και Διαχείρισης Υδατικών Πόρων
από Μηχανικούς Περιβάλλοντος. (γ΄ περίπτωση - άρθρο 13 παρ. 2 περ.
δ΄ π.δ. 99/2018)
- Η εκπόνηση μελετών και έργων οργάνωσης και διαχείρισης γεωγραφικών
πληροφοριών και εφαρμογή μεθόδων τηλεπισκόπησης (εκτός φωτογραμμετρικών) και συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών από Αρχιτέκτονες
Μηχανικούς (δ’ περίπτωση – άρθρο 4 παρ. 2 περ. κα. π.δ. 99/2018)
Ωστόσο, τα ανωτέρω επαγγελματικά δικαιώματα και οι δραστηριότητες τις
οποίες περιγράφουν ουδεμία σχέση έχουν με το γνωστικό αντικείμενο των
Μηχανικών στους οποίους αναγνωρίζονται, ενώ παράλληλα εμπίπτουν στο
κατεξοχήν γνωστικό αντικείμενο των αιτούντων Αγρονόμων – Τοπογράφων Μηχανικών. Τούτου έπεται ότι η – δια του προσβαλλομένου
προεδρικού διατάγματος – αντιστοίχιση των εν λόγω επαγγελματικών δικαιωμάτων με τις ειδικότητες των Πολιτικών Μηχανικών (α΄ περίπτωση),
των Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης (β΄ περίπτωση)
και των Μηχανικών Περιβάλλοντος (γ΄ περίπτωση) και των Αρχιτεκτόνων
Μηχανικών (δ’ περίπτωση) κείται προδήλως εκτός νομοθετικής εξουσιοδοτήσεως, αφού παραγνωρίζει το γεγονός ότι οι εν λόγω δραστηριότητες εμπίπτουν στο γνωστικό αντικείμενο - ειδικότητα άλλου Τμήματος
και δη των Αγρονόμων – Τοπογράφων Μηχανικών. Αναφορικά δε, με τις
«συγκοινωνιακές» (β΄ περίπτωση) και «υδραυλικές» (γ΄ περίπτωση) μελέτες γίνεται ευρέως αποδεκτό ότι η εν λόγω δραστηριότητα εμπίπτει στο
γνωστικό αντικείμενο τόσο των Αγρονόμων – Τοπογράφων όσο και των
Πολιτικών Μηχανικών και ουχί στο γνωστικό αντικείμενο των Μηχανικών
Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, των Μηχανικών Περιβάλλοντος
και των Αρχιτεκτόνων Μηχανικών αντιστοίχως.
5. Σε κάθε περίπτωση, το προσβαλλόμενο π.δ. κείται εκτός νομοθετικής
εξουσιοδοτήσεως καθ’ ο μέρος καθόρισε εκ νέου και κατά παράβαση των
υφισταμένων κανονιστικής υφής προγραμμάτων σπουδών των αντίστοιχων
Σχολών Α.Ε.Ι. το γνωστικό αντικείμενο εκάστης ειδικότητας Μηχανικού.
Ειδικότερα, το άρθρο 29 παρ. 2 περ. β΄ ν. 4439/2016, όρισε, μεταξύ άλλων
ως «επιστημονική περιοχή» «το πεδίο γνώσεων κάθε ειδικότητας Διπλωματούχου Μηχανικού, όπως αυτό προσδιορίζεται από το οικείο νομοθετικό
πλαίσιο ή/και το κανονιστικό πλαίσιο της αντίστοιχης σχολής ή τμήματος
Πανεπιστημιακού Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης της ημεδαπής. Για την
περίπτωση ισότιμης σχολής της αλλοδαπής ως γνωστικό αντικείμενο νοείται
το πεδίο γνώσεων κάθε ειδικότητας Διπλωματούχου Μηχανικού, όπως αυτό
προκύπτει από το πρόγραμμα σπουδών της, ενώ με την περ. γ΄ όρισε ως
«επαγγελματικό περίγραμμα» «το σύνολο των βασικών και επιμέρους επαγγελματικών λειτουργιών ή δραστηριοτήτων, που συνθέτουν το αντικείμενο
εργασίας της ειδικότητας του Μηχανικού, καθώς και οι αντίστοιχες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, που απαιτούνται για την ανταπόκριση στις
δραστηριότητες αυτές. Με το επαγγελματικό περίγραμμα συστηματοποιείται
αναλυτικά και καταγράφεται το περιεχόμενο της ειδικότητας του Μηχανικού
και των τρόπων απόκτησης των απαιτούμενων για την άσκηση του επαγγέλματος προσόντων και ικανοτήτων».
Υπό αυτήν την έννοια, ο Νομοθέτης οριοθέτησε αυτοτελώς και αυτοδύναμα
την επιστημονική περιοχή-γνωστικό αντικείμενο εκάστης ειδικότητας Μηχα-
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νικού, κατά παραπομπή και επίκληση των προγραμμάτων σπουδών, όπως
τούτα ίσχυαν κατά τη δημοσίευση του ν. 4439/2016, μη καταλείποντας
κανονιστική αρμοδιότητα-ευχέρεια επανα-καθορισμού του οικείου
γνωστικού αντικειμένου στην κανονιστικώς δρώσα διοίκηση-Πρόεδρο 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 Περιβάλλοντος 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 περιοχής» και όχι στον εξυπαρχής καθορισμό από τον ΠτΔ γνωστικού
αντικειμένου-«επιστημονικής περιοχής» εκάστης ειδικότητας.
Για τους λόγους αυτούς, οι ως άνω διατάξεις 3 παρ. 1β΄και γ΄ (όπου γίνεται
μνεία σε Τοπογραφία-Γεωδαισία) και παρ. 2 περ. ιη΄, κ΄, 4 παρ. 2 κα΄ 12
παρ. 1 περ. θ΄, γ΄ και παρ. 2 περ. ιε΄, ιστ΄, καθώς και 13 παρ. 2 περ. δ΄ του
π.δ. 99/2018, καθίστανται ακυρωτέες.
2ος λόγος ακυρώσεως. Εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή της διατάξεως της παραγράφου 4 του άρθρου 29 ν. 4439/2016. Μη σύννομη αντιστοίχιση επιστημονικής περιοχής-ειδικότητας Μηχανικών
με τα αποδιδόμενα σε αυτήν επαγγελματικά δικαιώματα.
1. Η διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 29 ν. 4439/2016 προβλέπει
αναλυτική απαρίθμηση και αντιστοίχιση, με την κατά περίπτωση απαιτούμενη εξειδίκευση, των δραστηριοτήτων της Μηχανικής ανά ειδικότητα
βάσει των αποδιδόμενων επαγγελματικών δικαιωμάτων.
Εκ της γραμματικής και τελολογικής ερμηνείας της διατυπώσεως του νόμου,
ευθέως συνάγεται ότι ο εθνικός νομοθέτης επιβάλλει την αντιστοίχιση του
γνωστικού αντικειμένου – ειδικότητας με το συναφές επαγγελματικό δικαίωμα. Υπό διαφορετική διατύπωση, το αποδιδόμενο επαγγελματικό
δικαίωμα συναρτάται αναγκαίως με το γνωστικό αντικείμενο το οποίο
διδάσκεται σε κάθε Τμήμα Πολυτεχνικής Σχολής, προκειμένου οι απόφοιτοί
του να δύνανται να ασκήσουν την αντίστοιχη επαγγελματική δραστηριότητα.
Το δε, γνωστικό αντικείμενο (= ειδικότητα, κατά τη νομοθετική διατύπωση)
διαμορφώνεται από το σύνολο των διδασκόμενων μαθημάτων όπως
τούτα προκύπτουν από το οικείο πρόγραμμα σπουδών, σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 2 περ. β΄ και γ΄ ν. 4439/2016.
Τούτου έπεται ότι η διδασκαλία ενός και μόνον μαθήματος συναφούς προς
ορισμένη επαγγελματική δραστηριότητα (λ.χ. γεωδαισία-Γενικές Αρχές) ουδόλως εξαρκεί, προκειμένου να χορηγείται στους αποφοίτους του εν λόγω
Τμήματος το αντίστοιχο επαγγελματικό δικαίωμα, ήτοι, επί παραδείγματι,
της εκπονήσεως μελετών Τοπογραφίας, σύμφωνα με την περ. ιη΄ της παρ. 2
του άρθρου 3 π.δ. 99/2018 αναφορικά με τους Πολιτικούς Μηχανικούς (βλ.
τα αντίστοιχα προγράμματα σπουδών για τους Μηχανικούς Περιβάλλοντος
αναφορικά με τις μελέτες «υδραυλικών έργων» και τους Μηχανικούς Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, τους Πολιτικούς Μηχανικούς και τους
Αρχιτέκτονες Μηχανικούς αναφορικά με τις μελέτες «οργανώσεως και διαχειρίσεως γεωγραφικών πληροφοριών», καθώς και την «εφαρμογή μεθόδων
τηλεπισκόπησης» και ειδικώς, τους Μηχανικούς Χωροταξίας, Πολεοδομίας
και Ανάπτυξης, αναφορικά με τις μελέτες «συγκοινωνιακών έργων», επί των
οποίων διδάσκονται κατ’ ουσίαν έως ένα - το πολύ - συναφές μάθημα).
2. Όπως προκύπτει από την αντιπαραβολή του πορίσματος της Ομάδας Έργου των Αγρονόμων – Τοπογράφων Μηχανικών με το αντίστοιχο πόρισμα
της Ομάδας Έργου των Πολιτικών Μηχανικών, των Μηχανικών Περιβάλλοντος και των Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης και των
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, οι συγκεκριμένες τέσσερις ειδικότητες μηχανικών
δεν διδάσκονται, πλην ορισμένων και μόνον γενικών Αρχών, σύμφωνα
με το νομοτύπως προσκομιζόμενο ενώπιον του Δικαστηρίου Σας πρόγραμμα σπουδών τους, τα αναγκαία μαθήματα («Γεωδαισία» - αναφορικά με
τους Πολιτικούς Μηχανικούς, «Τηλεπισκόπηση – Οδοποιία – Κυκλοφοριακές
Μελέτες», αναφορικά με τους Μηχανικούς Χωροταξίας, Πολεοδομίας και
Ανάπτυξης και «Υδραυλική» αναφορικά με τους Μηχανικούς Περιβάλλοντος
και «Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών» αναφορικά με
τους Αρχιτέκτονες Μηχανικούς) ώστε να είναι σε θέση να εκπονούν τις οι-

3. Ειδικότερα, τα μαθήματα, τα οποία διδάσκονται οι Αγρονόμοι – Τοπογράφοι Μηχανικοί στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονί-

κης, (βλ. τονισμένα με έντονο χρώμα τα μαθήματα, τα οποία συναρτώνται
ιδίως με τη γεωδαισία και τη δυνατότητα εκπονήσεως τοπογραφικών μελετών), είναι τα εξής:

Μαθήματα 1ου εξαμήνου
Κορμός
1ο εξάμηνο
6 τάξεις
Κωδικός
Τίτλος
Α01
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ
Α26
ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΓΡΟΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Υ04
ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΕΣ
Υ05
ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι
Υ09
ΦΥΣΙΚΗ Ι
Υ30
ΣΧΕΔΙΟ
Μαθήματα 2ου εξαμήνου
Κορμός
2ο εξάμηνο
7 τάξεις
Κωδικός
Τίτλος
Α02
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ
Α06
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Α08
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΥ
Β22
ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ
Υ10
ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ
Υ33
ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ II
Υ34
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ECTS Τύπος
7
ΥΥΠΟΔ
4
ΥΥΠΟΔ
4
ΥΥΠΟΔ
6
ΥΥΠΟΔ
4
ΥΥΠΟΔ
5
ΥΥΠΟΔ
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κείες μελέτες, όπως τούτες περιγράφονται στις προσβληθείσες διατάξεις του
π.δ. 99/2018.

ECTS Τύπος
5
ΥΥΠΟΔ
4
ΥΥΠΟΔ
4
ΥΥΠΟΔ
4
ΥΥΠΟΔ
4
ΥΥΠΟΔ
5
ΥΥΠΟΔ
4
ΥΥΠΟΔ

Μαθήματα 3ου εξαμήνου
Κορμός
3ο εξάμηνο
6 τάξεις
Κωδικός
Τίτλος
Α27
ΘΕΩΡΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Α28
ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΦΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Β28
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ
Β34
ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Υ07
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
Υ29
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΧΩΝ ΜΕΣΩΝ
Μαθήματα 4ου εξαμήνου
Κορμός
4ο εξάμηνο
7 τάξεις
Κωδικός
Τίτλος
Α04
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
Α07
ΣΥΝΟΡΘΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ
Β04
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑ
Β12
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ
Γ01
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ
Γ49
ΟΔΟΠΟΙΙΑ Ι
Υ06
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
Μαθήματα 5ου εξαμήνου
Κορμός
5ο εξάμηνο
7 τάξεις
Κωδικός
Τίτλος
Α03
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ
Α29
ΤΟ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ G.P.S.
Β08
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
Β23
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑ
Γ02
ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ
Γ16
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
Γ50
ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΙΙ

ECTS Τύπος
5
ΥΥΠΟΔ
5
ΥΥΠΟΔ
5
ΥΥΠΟΔ
5
ΥΥΠΟΔ
5
ΥΥΠΟΔ
5
ΥΥΠΟΔ

ECTS Τύπος
4
ΥΚΟΡ
4
ΥΚΟΡ
4
ΥΚΟΡ
5
ΥΚΟΡ
4
ΥΚΟΡ
5
ΥΚΟΡ
4
ΥΚΟΡ

ECTS Τύπος
4
ΥΚΟΡ
5
ΥΚΟΡ
4
ΥΚΟΡ
4
ΥΚΟΡ
4
ΥΚΟΡ
4
ΥΚΟΡ
5
ΥΚΟΡ

Μαθήματα 6ου εξαμήνου
Κορμός
6ο εξάμηνο
7 τάξεις
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
Β01
Β17
Β29
Γ10
Γ20

Τίτλος
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ECTS Τύπος
4
ΥΚΟΡ
4
ΥΚΟΡ
5
ΥΚΟΡ
5
ΥΚΟΡ
4
ΥΚΟΡ

Μαθήματα 7ου εξαμήνου
Κορμός
7ο εξάμηνο
1 τάξεις
Κωδικός
Τίτλος
ECTS Τύπος
Υ36
ΑΓΓΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ 5
ΞΓ
Γεωδαισίας και Τοπογραφίας
7ο εξάμηνο
16 τάξεις
Κωδικός
Τίτλος
Α13
ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ
Α16
ΒΑΡΥΤΗΜΕΤΡΙΑ
Α18
ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΗ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ
Α24
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
Α34
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ
Β09
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Β11
ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ
Β14
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
Β30
ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ
Β33
ΧΡΗΣΗ ΧΑΡΤΗ
Β35
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
Γ03
ΑΤΟΜΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ
Γ07
ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
Γ22
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Γ24
ΠΟΤΑΜΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΙΣ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ
Γ34
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ECTS Τύπος
5
ΥΕΤ
5
ΥΕΤ
5
ΥΕΤ
5
ΥΕΤ
5
ΥΕΤ
5
ΕΑΤ
5
ΕΑΤ
5
ΕΑΤ
5
ΕΑΤ
5
ΕΑΤ
5
ΕΑΤ
5
ΕΑΤ
5
ΕΑΤ
5
ΕΑΤ
5
ΕΑΤ
5
ΕΑΤ

Κτηματολογίου, Φωτογραμμετρίας και χαρτογραφίας
7ο εξάμηνο
16 τάξεις
Κωδικός
Τίτλος
Α13
ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ
Α16
ΒΑΡΥΤΗΜΕΤΡΙΑ
Α18
ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΗ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ
Α24
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
Α34
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ
Β09
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Β11
ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ
Β14
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
Β30
ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ
Β33
ΧΡΗΣΗ ΧΑΡΤΗ
Β35
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
Γ03
ΑΤΟΜΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ
Γ07
ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
Γ22
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Γ24
ΠΟΤΑΜΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΙΣ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ
Γ34
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ECTS Τύπος
5
ΕΑΤ
5
ΕΑΤ
5
ΕΑΤ
5
ΕΑΤ
5
ΕΑΤ
5
ΥΕΤ
5
ΥΕΤ
5
ΥΕΤ
5
ΥΕΤ
5
ΥΕΤ
5
ΥΕΤ
5
ΕΑΤ
5
ΕΑΤ
5
ΕΑΤ
5
ΕΑΤ
5
ΕΑΤ

Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών Έργων
7ο εξάμηνο
16 τάξεις
Κωδικός
Τίτλος
Α13
ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ
Α16
ΒΑΡΥΤΗΜΕΤΡΙΑ
Α18
ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΗ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ
Α24
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
Α34
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ
Β09
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Β11
ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ
Β14
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
Β30
ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ
Β33
ΧΡΗΣΗ ΧΑΡΤΗ
Β35
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
Γ03
ΑΤΟΜΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ
Γ07
ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
Γ22
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Γ24
ΠΟΤΑΜΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΙΣ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ
Γ34
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ECTS Τύπος
5
ΕΑΤ
5
ΕΑΤ
5
ΕΑΤ
5
ΕΑΤ
5
ΕΑΤ
5
ΕΑΤ
5
ΕΑΤ
5
ΕΑΤ
5
ΕΑΤ
5
ΕΑΤ
5
ΕΑΤ
5
ΥΕΤ
5
ΥΕΤ
5
ΥΕΤ
5
ΥΕΤ
5
ΥΕΤ
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Δραστηριότητα Συλλόγου

Μαθήματα 8ου εξαμήνου
Κορμός
8ο εξάμηνο
1 τάξεις
Κωδικός
Τίτλος
ECTS Τύπος
Υ12
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 6
Υ
Γεωδαισίας και Τοπογραφίας
8ο εξάμηνο
14 τάξεις
Κωδικός
Τίτλος
Α15
ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ
Α35
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΟΡΘΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Α37
ΓΕΩΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ
Α38
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΑΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
Β21
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Β36
ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑ
Β37
ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Β38
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
Β48
ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΕΔΑΦΟΥΣ: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ, ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Γ04
ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΝ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ
Γ23
ΥΠΟΓΕΙΕΣ ΡΟΕΣ
Γ30
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
Γ32
ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Γ47
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

ECTS Τύπος
6
ΥΕΤ
6
ΥΕΤ
6
ΥΕΤ
6
ΥΕΤ
6
ΕΑΤ
6
ΕΑΤ
6
ΕΑΤ
6
ΕΑΤ
6
ΕΑΤ
6
ΕΑΤ
6
ΕΑΤ
5
ΕΑΤ
6
ΕΑΤ
6
ΕΑΤ

Κτηματολόγιου, Φωτογραμμετρίας και χαρτογραφίας
8ο εξάμηνο
14 τάξεις
Κωδικός
Τίτλος
Α15
ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ
Α35
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΟΡΘΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Α37
ΓΕΩΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ
Α38
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΑΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
Β21
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Β36
ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑ
Β37
ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Β38
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
Β48
ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΕΔΑΦΟΥΣ: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ, ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Γ04
ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΝ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ
Γ23
ΥΠΟΓΕΙΕΣ ΡΟΕΣ
Γ30
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
Γ32
ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Γ47
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

ECTS Τύπος
6
ΕΑΤ
6
ΕΑΤ
6
ΕΑΤ
6
ΕΑΤ
6
ΥΕΤ
6
ΥΕΤ
6
ΥΕΤ
6
ΥΕΤ
6
ΥΕΤ
6
ΕΑΤ
6
ΕΑΤ
5
ΕΑΤ
6
ΕΑΤ
6
ΕΑΤ

Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών Έργων
8ο εξάμηνο
14 τάξεις
Κωδικός
Τίτλος
Α15
ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ
Α35
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΟΡΘΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Α37
ΓΕΩΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ
Α38
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΑΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
Β21
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Β36
ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑ
Β37
ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Β38
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
Β48
ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΕΔΑΦΟΥΣ: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ, ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Γ04
ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΝ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ
Γ23
ΥΠΟΓΕΙΕΣ ΡΟΕΣ
Γ30
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
Γ32
ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Γ47
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

ECTS Τύπος
6
ΕΑΤ
6
ΕΑΤ
6
ΕΑΤ
6
ΕΑΤ
6
ΥΕΤ
6
ΕΑΤ
6
ΕΑΤ
6
ΕΑΤ
6
ΕΑΤ
6
ΥΕΤ
6
ΥΕΤ
5
ΥΕΤ
6
ΥΕΤ
6
ΥΕΤ

Μαθήματα 9ου εξαμήνου
Κορμός
9ο εξάμηνο
1 τάξεις
Κωδικός
Τίτλος
ECTS Τύπος
Υ40
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ, ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 12
Υ
Γεωδαισίας και Τοπογραφίας
9ο εξάμηνο
21 τάξεις
Κωδικός
Α12
ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
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Τίτλος

ECTS Τύπος
6
ΥΕΤ

Β49
Γ08
Γ26
Γ37
Γ40
Γ41
Γ42
Γ48

Τίτλος
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ G.P.S.
ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ
ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ
ΜΗ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ
ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ: ΜΗ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ- ΚΙΝΗΤΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
ΣΤΡΑΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Κτηματολόγιου, Φωτογραμμετρίας και χαρτογραφίας
9ο εξάμηνο
21 τάξεις
Κωδικός
Τίτλος
Α12
ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
Α30
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ G.P.S.
Α31
ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Α32
ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ
Α36
ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Β32
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Β40
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Β41
ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
Β42
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ
Β43
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ
Β45
ΜΗ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ
Β46
ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
Β47
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ: ΜΗ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ- ΚΙΝΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Β49
ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
Γ08
ΣΤΡΑΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Γ26
ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
Γ37
ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ
Γ40
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
Γ41
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
Γ42
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Γ48
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών Έργων
9ο εξάμηνο
21 τάξεις
Κωδικός
Τίτλος
Α12
ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
Α30
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ G.P.S.
Α31
ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Α32
ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ
Α36
ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Β32
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Β40
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Β41
ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
Β42
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ
Β43
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ
Β45
ΜΗ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ
Β46
ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
Β47
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ: ΜΗ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ-ΚΙΝΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Β49
ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
Γ08
ΣΤΡΑΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Γ26
ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
Γ37
ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ
Γ40
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
Γ41
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
Γ42
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Γ48
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ECTS Τύπος
6
ΥΕΤ
6
ΥΕΤ
6
ΥΕΤ
6
ΥΕΤ
6
ΕΑΤ
6
ΕΑΤ
6
ΕΑΤ
6
ΕΑΤ
6
ΕΑΤ
6
ΕΑΤ
6
ΕΑΤ
6
ΕΑΤ
6

ΕΑΤ

6
6
6
6
6
6
6

ΕΑΤ
ΕΑΤ
ΕΑΤ
ΕΑΤ
ΕΑΤ
ΕΑΤ
ΕΑΤ

Δραστηριότητα Συλλόγου

Κωδικός
Α30
Α31
Α32
Α36
Β32
Β40
Β41
Β42
Β43
Β45
Β46
Β47

ECTS Τύπος
6
ΕΑΤ
6
ΕΑΤ
6
ΕΑΤ
6
ΕΑΤ
6
ΕΑΤ
6
ΥΕΤ
6
ΥΕΤ
6
ΥΕΤ
6
ΥΕΤ
6
ΥΕΤ
6
ΥΕΤ
6
ΥΕΤ
6
ΥΕΤ
6
6
6
6
6
6
6
6

ΥΕΤ
ΕΑΤ
ΕΑΤ
ΕΑΤ
ΕΑΤ
ΕΑΤ
ΕΑΤ
ΕΑΤ

ECTS Τύπος
6
ΕΑΤ
6
ΕΑΤ
6
ΕΑΤ
6
ΕΑΤ
6
ΕΑΤ
6
ΕΑΤ
6
ΕΑΤ
6
ΕΑΤ
6
ΕΑΤ
6
ΕΑΤ
6
ΕΑΤ
6
ΕΑΤ
6
ΕΑΤ
6

ΕΑΤ

6
6
6
6
6
6
6

ΥΕΤ
ΥΕΤ
ΥΕΤ
ΥΕΤ
ΥΕΤ
ΥΕΤ
ΥΕΤ
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Δραστηριότητα Συλλόγου

Μαθήματα 10ου εξαμήνου
Κορμός
10ο εξάμηνο
1 τάξεις
Κωδικός
Τίτλος
ECTS Τύπος
DT
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 30
Υ
Εκ των ανωτέρω μαθημάτων, ευθέως συνάγεται αφενός μεν ότι δραστηριότητες των επίμαχων προσβαλλόμενων διατάξεων του π.δ. 99/2018
συναρτώνται άμεσα με διδασκόμενα μόνον στους Αγρονόμους – Τοπογράφους Μηχανικούς μαθήματα και συναφώς με το γνωστικό τους αντικείμενο-«επιστημονική περιοχή» (ήτοι τουλάχιστον ενενήντα δύο - 92 - μαθήματα, 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., σύμφωνα με τα ανωτέρω) και ουχί με τα μαθήματα τα οποία διδάσκονται οι λοιπές τέσσερις κατηγορίες μηχανικών
(βλ. ενδεικτικώς τα νομοτύπως προσκομιζόμενα ενώπιον του Δικαστηρίου Σας Προγράμματα - Οδηγούς Σπουδών όλων των Τμημάτων Πολιτικών Μηχανικών των Πολυτεχνικών Σχολών της Χώρας,
όπου τα συναφή με τη γεωδαισία μαθήματα είναι έως δύο το πολύ και
μόνον σε επίπεδο γενικών αρχών καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών τους).
Τα αυτά ισχύουν και για τις δύο άλλες Σχολές, στις οποίες τα μαθήματα:
- των «συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών» είναι μόνον τα «Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών» (και στην μία κατεύθυνση τα «Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών») για τους Πολιτικούς Μηχανικούς,
- της «Υδραυλικής», για τους Μηχανικούς Περιβάλλοντος, είναι μόνον η
« Τεχνική Υδρολογία» (και στην μία κατεύθυνση η «Εφαρμοσμένη και
Υπόγεια Υδραυλική και ο Σχεδιασμός Δικτύων Ύδρευσης Αποχέτευσης»),
-της «τηλεπισκοπήσεως» για τους Μηχανικούς Χωροταξίας, Πολεοδομίας
και Ανάπτυξης είναι μόνον η «Τηλεπισκόπηση – Περιβαλλοντική Χαρτογραφία», ενώ των «συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών» είναι
μόνον τα «Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών» (και στην μία
κατεύθυνση οι «Εφαρμογές Γεωπληροφορικής»),
- των «συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών» είναι μόνον τα «Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών» (και στην μία κατεύθυνση οι «Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών») για τους Αρχιτέκτονες
Μηχανικούς.
- ενώ περί συγκοινωνιακών μελετών οι Μηχανικοί Χωροταξίας, Πολεοδομίας
και Ανάπτυξης διδάσκονται μόνον «σχεδιασμό μεταφορών» και μόνον
σε επίπεδο γενικών αρχών καθ’ όλη τη διάρκεια του πενταετούς κύκλου
σπουδών τους, σύμφωνα με τα νομοτύπως προσκομιζόμενα ενώπιον του
Δικαστηρίου Σας προγράμματα σπουδών των εν λόγω Σχολών Α.Ε.Ι.
4. Συνεπώς, οι σχετικές διατάξεις του π.δ. 99/2018 καθίστανται μη σύννομες και ακυρωτέες, δεδομένου ότι ερείδονται στην εσφαλμένη πραγματική προϋπόθεση ότι πέραν των Αγρονόμων-Τοπογράφων Μηχανικών, και
οι λοιπές τρεις ειδικότητες Μηχανικών (Πολιτικοί Μηχανικοί, Μηχανικών
Περιβάλλοντος και Μηχανικοί Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης και
Αρχιτέκτονες Μηχανικούς) έχουν εκ της ειδικότητας και του γνωστικού αντικειμένου τους την επιστημονική κατάρτιση να προβαίνουν σε τοπογραφικές
και γεωδαιτικές μελέτες (αναφορικά με τους Πολιτικούς Μηχανικούς), σε
μελέτες και έργα «οργανώσεως και διαχειρίσεως γεωγραφικών πληροφοριών και μεθόδων τηλεπισκοπήσεως» καθώς και σε εκπόνηση «Συγκοινωνιακών Έργων» (αναφορικά με τους Μηχανικούς Χωροταξίας, Πολεοδομίας
και Ανάπτυξης Αρχιτέκτονες Μηχανικούς και Πολιτικούς Μηχανικούς) και σε
μελέτες «Υδραυλικών Έργων» (αναφορικά με τους Μηχανικούς Περιβάλλοντος)  καίτοι, όπως αποδεικνύεται από τα σχετικά Προγράμματα Σπουδών
τους, δεν διδάσκονται πράγματι και κατ’ ουσίαν το αντικείμενο αυτό, παρά
μόνον αποκτούν εντελώς στοιχειώδεις και περιφερειακές γνώσεις κατά τη
διδασκαλία ενός ή το πολύ δύο μαθημάτων συναφούς περιεχομένου καθ’
όλη τη διάρκεια του πενταετούς κύκλου σπουδών τους.
3ος λόγος ακυρώσεως. Παρανομία των προσβαλλομένων διατάξεων του π.δ. 99/2018, καθ’ ό μέρος στερούνται νομίμου αιτιολογίας, άλλως καθ’ ό μέρος ερείδονται σε αναιτιολόγητα και αντιφατικά προς τις ρυθμίσεις του π.δ. 99/2018 πορίσματα των ομάδων
Έργου.
1. Πράγματι, κατά πάγια νομολογία οι κανονιστικές πράξεις δεν χρήζουν
αιτιολογίας, αλλά ελέγχονται μόνον από την άποψη της τηρήσεως των

18 ATM 241 / ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019

ορίων των εξουσιοδοτικών διατάξεων βάσει των οποίων εκδίδονται, καθώς
και της ενδεχόμενης υπερβάσεως των ορίων αυτών. Ακριβέστερα, ο ακυρωτικός έλεγχος των κανονιστικών πράξεων αναλύεται στις εξής ειδικότερες
πτυχές: α) αν η εξουσιοδοτική διάταξη είναι σύμφωνη προς συνταγματικές
ή υπερνομοθετικής ισχύος διατάξεις, β) αν τηρήθηκε η προβλεπόμενη από
την εξουσιοδοτική διάταξη διαδικασία εκδόσεως της κανονιστικής πράξεως,
γ) αν το περιεχόμενο της κανονιστικής ρυθμίσεως ευρίσκεται εντός των
ορίων της εξουσιοδοτικής διατάξεως και δ) αν η κανονιστική ρύθμιση είναι
σύμφωνη προς συνταγματικές ή υπερνομοθετικής ισχύος διατάξεις».
2. Εντούτοις, η σχετική αρχή κάμπτεται όταν η οικεία εξουσιοδοτική διάταξη προβλέπει προϋποθέσεις και κριτήρια εκδόσεως της κανονιστικής
πράξεως. Ειδικότερα, η υποχρέωση αιτιολογήσεως συναρτάται με την πλήρωση των νομίμων κριτηρίων για την άσκηση της κανονιστικής αρμοδιότητας της Διοικήσεως. Η εν λόγω υποχρέωση συνδέεται στενά με την τήρηση
διαδικασίας που προβλέπει ο εξουσιοδοτικός νόμος για την έκδοση κανονιστικής πράξεως (α΄ περίπτωση) και την πλήρωση των νομίμων κριτηρίων
για την άσκηση της κανονιστικής αρμοδιότητας (β΄ περίπτωση).
Αναφορικά με την υπό α΄ περίπτωση, λεκτέο ότι ο εξουσιοδοτικός νόμος
προβλέπει ενίοτε την τήρηση ορισμένης διαδικασίας πριν από την έκδοση
κανονιστικής πράξεως, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει τη διατύπωση προτάσεως ή γνώμης από άλλο όργανο. Η διαδικασία αυτή αποσκοπεί στο να
ληφθούν υπ’ όψιν από το όργανο που ασκεί την κανονιστική αρμοδιότητα
οι απόψεις των ενδιαφερομένων. Ο δε έλεγχος τηρήσεως της διαδικασίας
αυτής είναι ακυρωτικός ελέγξιμος, τυχόν δε, διαπίστωση ελλείψεως ή πλημμέλειάς της δύναται να οδηγήσει σε ακύρωση της πράξεως. (βλ. ενδεικτικώς ΣτΕ 1248/1968). 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. ΣτΕ 1359/2013).
Τούτου έπεται ότι στην περίπτωση που η πρόταση ορισμένου φορέα προηγείται της εκδόσεως κανονιστικής πράξεως, επιβάλλεται να αιτιολογείται η
εν γένει επιλογή των ρυθμίσεων στις οποίες κατέληξε η κανονιστικώς δρώσα
διοίκηση σε σχέση με την υποβληθείσα πρόταση. (πρβλ. ΣτΕ 669/1976,
1454/1973, 1344/1961). Η αιτιολογία αυτή πρέπει να προκύπτει είτε από
το σώμα της κανονιστικής πράξεως είτε από τα στοιχεία του φακέλου. Κατά
τούτο, σε περίπτωση που έχει εμφιλοχωρήσει πλημμέλεια στον τύπο, η
οποία επιδρά ενδεχομένως και στο κύρος της ρυθμίσεως καθιστά ακυρωτέα
την εκδοθείσα κανονιστική πράξη.
Ως πλημμέλεια δε, νοείται η έλλειψη ειδικής αιτιολογίας της – εκάστοτε
απαιτούμενης - γνώμης, ήτοι στην περίπτωση που δεν περιλαμβάνονται
στο σώμα της συγκεκριμένα στοιχεία από τα οποία να τεκμηριώνεται ότι με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις εξυπηρετείται ο σκοπός του
κοινού νομοθέτη (βλ. ενδεικτικώς ΣτΕ 1561/1959, 1048/1958). Συνεπώς,
όπου απαιτείται προηγούμενη γνώμη ή πρόταση, τούτη πρέπει να είναι πλήρης, σαφής, ειδική και εναρμονισμένη με την τελική ρύθμιση, ούτως ώστε
τούτη να θεωρείται πλήρως αιτιολογημένη. (βλ. ιδίως ΣτΕ 280/1969).
Αναφορικά με την υπό β΄περίπτωση, τονιστέο ότι η εξουσιοδοτική διάταξη
θέτει ενίοτε κριτήρια επί τη βάσει των οποίων θα πρέπει να κινηθεί η κανονιστικώς δρώσα διοίκηση με τη χρήση αορίστων νομικών εννοιών στις οποίες
ο νομοθέτης εκουσίως δεν προσέδωσε ορισμένο και δεσμευτικό περιεχόμενο. Με τον τρόπο αυτόν, καταλείπει στη Διοίκηση περιθώρια εκτιμήσεως
για τον συγκεκριμένο προσδιορισμό του περιεχομένου των εννοιών αυτών,
υπό το πρίσμα των περιστάσεων υπό τις οποίες επιχειρείται η ρύθμιση. Κάθε
φορά που Διοίκηση κάνει χρήση της εξουσιοδοτήσεως οφείλει να εκθέτει
τον τρόπο με τον οποίο προσδιορίζει το περιεχόμενο της έννοιας που αποτελεί το προβλεπόμενο από την εξουσιοδοτική διάταξη κριτήριο. (βλ. ιδίως
ΣτΕ 2866/1983, 2063/1986). Στην εν λόγω περίπτωση απαιτείται αιτιολογία
των κανονιστικών πράξεων η οποία διασφαλίζει ότι τηρήθηκαν τα εκ του
νόμου τεθέντα κριτήρια, μπορεί δε, να προκύπτει είτε από το ίδιο το σώμα
της κανονιστικής πράξεως, δηλαδή από το περιεχόμενο των ρυθμίσεών της,
είτε από τα στοιχεία του φακέλου που συνοδεύουν την κανονιστική πράξη.
Στην δεύτερη τούτη περίπτωση, κατά την οποία υπάρχει αμφιβολία ως προς
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την τήρηση των θεσπισθέντων κριτηρίων, είναι ακυρωτικώς ελέγξιμο το ένα
οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις στηρίζονται επί τη βάσει νομίμων κριτηρίων,
σύμφωνα με τα στοιχεία του φακέλου. (βλ. ενδεικτικώς ΣτΕ 1108/1972).

ix.

3. Εν προκειμένω, οι προσβαλλόμενες διατάξεις του π.δ. 99/2018 είναι ακυρωτέες ως στερούμενες νομίμου αιτιολογίας, δοθέντος ότι τα πορίσματα
των αντιστοίχων ομάδων Έργου (Πολιτικών Μηχανικών, Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης και
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών) ως προελέχθη, είναι ανεπαρκή προκειμένου να
στηρίξουν τις προσβληθείσες ρυθμίσεις του π.δ.
Και τούτο διότι, με τις προσβληθείσες ρυθμίσεις του π.δ. 99/2018 αναγνωρίσθηκε σε τέσσερις ειδικότητες μηχανικών (ήτοι στους Πολιτικούς Μηχανικούς, στους Μηχανικούς Περιβάλλοντος και στους Μηχανικούς Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης και στους Αρχιτέκτονες Μηχανικούς) το
επαγγελματικό δικαίωμα εκπονήσεως τοπογραφικών – γεωδαιτικών,
συγκοινωνιακών και υδραυλικών μελετών δίχως η συγκεκριμένη εργασία να ανήκει στο γνωστικό τους αντικείμενο (και εν ευρεία εννοία στην
ειδικότητά τους).
Όπως προκύπτει από το περιληφθέν στο πόρισμα της ομάδας Έργου των
Αγρονόμων – Τοπογράφων Μηχανικών, πρόγραμμα σπουδών, τα μαθήματα
της «γεωδαισίας» διδάσκονται στο εύρος και στην έκταση που γενικά απαιτείται για τη σύνταξη των γεωδαιτικών μελετών υπό την έννοια των προσβληθεισών διατάξεων του π.δ. 99/2018 μόνο στις δύο σχολές Αγρονόμων – Τοπογράφων Μηχανικών οι οποίες υπάρχουν στην χώρα
(Ε.Μ.Π. και Α.Π.Θ.).
Περαιτέρω, στο οικείο πόρισμα των Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας
και Ανάπτυξης η αιτιολογία που μνημονεύεται αναφορικά με αναγνώριση
του συγκεκριμένου επαγγελματικού δικαιώματος ουδόλως συνδέεται με το
γνωστικό αντικείμενο της συγκεκριμένης ειδικότητας μηχανικών, αλλά συνίσταται στην επίκληση νομολογίας του Δικαστηρίου Σας (η οποία αφορά στη
δυνατότητα εγγραφής στο μητρώο μελετητών για εκπόνηση συγκοινωνιακών μελετών και συνδέεται αρρήκτως με την οικεία επιστημονική ειδικότητα) χωρίς να προκύπτει ευθέως και αναμφίβολα η απόλυτη συνάφεια του
γνωστικού αντικειμένου των εν λόγω μηχανικών με την επίμαχη δραστηριότητα (βλ. σελ. 38-39 και 53 α/α. 8΄ του Πορίσματος της Ομάδας Έργου για
την Ειδικότητα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Ανάπτυξης).
Ακολούθως, ουδεμία πλήρης και επαρκής αιτιολογία αναφορικά με την απονομή του συγκεκριμένου επαγγελματικού δικαιώματος και στις τρεις  άλλες
ειδικότητες μηχανικών (ήτοι των Πολιτικών Μηχανικών και των Μηχανικών
Περιβάλλοντος και των Αρχιτεκτόνων Μηχανικών) υφίσταται στα αντίστοιχα
πορίσματα. Το γεγονός ότι τα εν λόγω πορίσματα συνιστούν το μοναδικό
αιτιολογικό έρεισμα των προσβαλλομένων διατάξεων προκύπτει ευθέως από
το υπ΄αριθμ. 32/2018 Πρακτικό Επεξεργασίας του ΣτΕ (σκ. 2, σελ. 8).

Κατόπιν των ανωτέρω, οι προσβαλλόμενες διατάξεις καθίστανται ακυρωτέες
ως αιτιολογικώς ανεπέρειστες.

4. Επισημαντέο δε ότι και το υπ’ αριθμ. 811/23.05.2017 Πόρισμα της Ομάδας Έργου των Αγρονόμων-Τοπογράφων Μηχανικών υπεβλήθη με επιφύλαξη ως προς την εν γένει νομιμότητα εκδόσεως του προσβαλλόμενου π.δ.
λόγω παραβιάσεων ουσιωδών τύπων περί τη διαδικασία, η παράβαση των
οποίων προβάλλεται λυσιτελώς και στο πλαίσιο της παρούσας αιτήσεως.
Οι παραβάσεις ουσιωδών τύπων της διαδικασίας συνοψίζονται ως εξής:
i.
Στη μη τήρηση των χρονικών διαστημάτων-αποκλειστικών προθεσμιών  που ορίζει ο νόμος 4439/2016 (άρθρο 29 παρ. 6 - 10β΄).
ii. Στη μη τήρηση πρακτικών των συνεδριάσεων της εννεαμελούς Επιτροπής της παρ. 5 του άρθρου 29 ν. 4439/2016 και των ομάδων
Έργου, κατά τα οριζόμενα στις παρ. 6 και 7 του ν.4439/2016.
iii. Στη μη παροχή της αναγκαίας υποδομής, γραμματειακής και νομικής
υποστηρίξεως σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 29 ν.4439/2016.
Ουδεμία από τις σχετικές νομοθετικές προβλέψεις τηρήθηκε.
iv. Στον μη νομοθετικό καθορισμό συγκεκριμένων κριτηρίων και αρχών
για τον καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων εκάστης ειδικότητας και στην εν γένει ασάφεια της εξουσιοδοτικής διατάξεως της
παρ. 4 του άρθρου 29 ν. 4439/2016.
v. Στην παράτυπη και άνευ νομίμου ερείσματος χορήγηση οδηγιών προς
τις Ομάδες Έργου μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, οι οποίες
δεν είναι σύμφωνες με τον ν.4439/2016.
vi. Στην εν γένει ασάφεια της διατυπώσεως της παρ.4β του ν.4439/2016.
vii. Στον μη καθορισμό διαδικασίας για την εξέταση της παράλληλης προσβάσεως ειδικοτήτων σε επαγγελματικά δικαιώματα.
viii. Στην εν γένει επιφύλαξη νομιμότητας της παρ.3 του άρθρου 29 ν.
4439/2016 όπου περιγράφονται ως νέες ειδικότητες, ειδικότητες οι
οποίες αποτελούν τμήμα των προϋπαρχουσών ειδικοτήτων και όχι
νέες.
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Στην παρουσία εκπροσώπου επιστημονικού συλλόγου, ως εκπροσώπου του ΥΠΟΜΕΔΙ κατά την κοινή συνεδρίαση όλων των επιτροπών
που ορίζει ο ν.4439/2016.

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 αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης
των επαγγελμάτων».
1. Η υπό κρίση εξουσιοδοτική διάταξη του άρθρου 29 παρ. 4 ν. 4439/2016,
παραβιάζει ευθέως τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 5 Συντ. καθ’ ό μέρος αναγνωρίζει τα αυτά επαγγελματικά δικαιώματα σε μη ομοειδείς ομάδες επαγγελματιών, ήτοι στους Αγρονόμους – Τοπογράφους Μηχανικούς
αφενός και στους Πολιτικούς Μηχανικούς, Μηχανικούς Περιβάλλοντος και
Μηχανικούς Χωροταξίας Πολεοδομίας και Ανάπτυξης και Αρχιτέκτονες Μηχανικούς αφετέρου.
Και τούτο διότι, αναγνωρίζεται το δικαίωμα συντάξεως γεωδαιτικών-τοπογραφικών-συγκοινωνιακών-υδραυλικών μελετών σε ειδικότητες που δεν
διαθέτουν την απαιτούμενη επιστημονική κατάρτιση προς τούτο, σύμφωνα
με το πρόγραμμα σπουδών εκάστου τμήματος. Η δε διδασκαλία ενός και
μόνον (ή έστω δύο) μαθήματος το οποίο εμπεριέχει κατ’ ουσίαν τις βασικές
αρχές του συγκεκριμένου αντικειμένου, ουδόλως εξαρκεί προκειμένου να
εφοδιάσει τους αποφοίτους των εν λόγω τμημάτων με τις απαιτούμενες
γνώσεις προς άσκηση της συγκεκριμένης επαγγελματικής δραστηριότητας
και εκπόνηση των αναλόγων μελετών.
Τοιουτοτρόπως θίγεται άμεσα η επαγγελματική ελευθερία των αιτούντων
(Αγρονόμων – Τοπογράφων) καθ’ ό μέρος τούτοι χάνουν ορισμένο τμήμα
της αποκλειστικώς ασκούμενης από εκείνους – δραστηριότητας, υπό την
έννοια ότι τούτο παραχωρείται και σε τέσσερις άλλες ειδικότητες
μηχανικών, οι οποίοι αποδεδειγμένα, κατά τα διδάγματα της διαρκώς εξελισσόμενης επιστήμης της μηχανικής και τα κανονιστικώς θεσπισθέντα προγράμματα σπουδών τους (άρθρο 29 παρ. 2 β΄ ν. 4439/2016) δεν διαθέτουν
το απαιτούμενο επιστημονικό υπόβαθρο.
Η ύπαρξη δε, του συνόλου των αναγκαίων μαθημάτων στο πρόγραμμα
σπουδών μόνον των Αγρονόμων-Τοπογράφων Μηχανικών καλλιέργησε επί
μακρόν σε εκείνους την πεποίθηση ότι μόνον τούτοι θα δύνανται, ως μόνοι επιστημονικώς καταρτισμένοι Μηχανικοί, να ασκήσουν τη συγκεκριμένη
δραστηριότητα των προσβληθεισών με την παρούσα αίτηση διατάξεων του
π.δ. 99/2018. Για τον λόγο αυτόν οι προσβαλλόμενες διατάξεις θίγουν ευθέως και αμέσως την συνταγματικώς κατοχυρωμένη επαγγελματική ελευθερία
των αιτούντων και την προστατευόμενη εμπιστοσύνη τους ότι μόνον τούτοι
θα ασκούν την εν λόγω δραστηριότητα.
2. Περαιτέρω, οι ανωτέρω συνταγματικές επιταγές απηχούν και στη νεοπαγή Οδηγία 2018/958.
Στις υπό 12-25 σκέψεις του Προοιμίου της Οδηγίας 2018/958 αναφέρεται
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 τεκμηριώνουν 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 συγκεκριμένο 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-

Των ανωτέρω ρυθμίσεων της Οδηγίας 2018/958 καθίσταται σαφές ότι είναι
υποχρεωτικώς τηρητέα η αρχή της αναλογικότητας κατά τον καθορισμό
(περιορισμό ή διεύρυνση) επαγγελματικών δικαιωμάτων συγκεκριμένης κατηγορίας επαγγελματιών, η τήρηση δε, της αρχής αυτής πρέπει να προκύπτει ευθέως από τις προπαρασκευαστικές ενέργειες του αντίστοιχου εθνικού
νομοθετήματος. Εν προκειμένω, όπως αναλύθηκε και στους ανωτέρω τρεις
λόγους ακυρώσεως, ούτε οι τυπικές, αλλά ούτε και οι ουσιαστικές προϋποθέσεις εκδόσεως του προσβαλλόμενου π.δ. τηρήθηκαν τόσο σε εθνικό όσο
και σε ευρωπαϊκό επίπεδο υπό την εξής έννοια: Παραβιάσθηκε κατάφωρα
η αρχή της αναλογικότητας κατά το μέρος οι προσβληθείσες διατάξεις του
π.δ. 99/2018 είναι αντιφατικές και αναιτιολόγητες, δεν συνοδεύονται από
ανάλυση καταλληλότητας και αναλογικότητας της αποδόσεως επαγγελματικών δικαιωμάτων σε τρεις κατηγορίες μηχανικών (Πολιτικών Μηχανικών,
Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και
Ανάπτυξης Αρχιτεκτόνων Μηχανικών), δεν τεκμηριώνονται από συγκεκριμένα στοιχεία   και δη από τα προγράμματα σποδών των οικείων Σχολών
Α.Ε.Ι. και δεν αξιολογήθηκαν τα αποτελέσματα αυτής της ρυθμίσεως ιδίως
ως προς την επαγγελματική δραστηριότητα και υπόσταση των αιτούντων
Αγρονόμων – Τοπογράφων Μηχανικών, η οποία συρρικνώθηκε πλήρως.
Εν κατακλείδι, από κανένα στοιχείο του φακέλου δεν προκύπτει ότι ελήφθη
υπ΄ όψιν ο συνολικός αντίκτυπος των προσβληθεισών διατάξεων του π.δ.
99/2018 ειδικώς για την ειδικότητα των Αγρονόμων – Τοπογράφων Μηχα-

νικών, υπό την έννοια της δυσαναλογίας των επιδιωκόμενων στόχων των
διατάξεων αυτών μέσω του περιορισμού των επαγγελματικών δικαιωμάτων των Αγρονόμων – Τοπογράφων Μηχανικών και της ταυτόχρονης διευρύνσεως των επαγγελματικών δικαιωμάτων των λοιπών τριών ειδικοτήτων
(ανυπαρξία δημοσίου συμφέροντος-δυσαναλογία επιδιωκόμενου στόχου και
οφέλους).
3. Συνεπεία των ανωτέρω, οι προσβαλλόμενες διατάξεις καθίστανται ακυρωτέες ως αιτιολογικώς ανεπέρειστες ως παραβιάζουσες το άρθρο 5 παρ.
1 και 4 παρ. 1 Συντ. σε συνδ. με την αρχή της προστατευόμενης εμπιστοσύνης του διοικουμένου, τη συνταγματικώς κατοχυρωμένη αρχή της
αναλογικότητας καθώς και της κατοχυρωμένης, σε ενωσιακό επίπεδο, αρχής
της αναλογικότητας και της υπ’ αριθμ. 2018/958 Οδηγίας  σχετικά με τον
«έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων».
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κές αρχές, τους ρυθμιστικούς φορείς ή τις επαγγελματικές οργανώσεις,
η μεγαλύτερη εγγύτητα στις τοπικές συνθήκες και οι εξειδικευμένες γνώσεις των οποίων θα μπορούσαν σε ορισμένες περιπτώσεις να τους καταστήσουν καταλληλότερους να προσδιορίσουν τον βέλτιστο τρόπο επίτευξης 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 βασίζεται 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 τροποποιήσεις που επιφέρουν σε υφιστάμενες διατάξεις είναι αναλογικές,
τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξετάζουν τα κριτήρια αξιολόγησης της αναλογικότητας 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 τροποποιήσει 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 υπηρεσιών, 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 εξέταση μέτρου, τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να λαμβάνουν υπόψη, τα
ακόλουθα στοιχεία: τη σύνδεση μεταξύ του πεδίου επαγγελματικών δραστηριοτήτων που αφορούν ένα επάγγελμα και του απαιτούμενου επαγγελματικού 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 σχετίζονται με ένα νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα ασκούνται υπό τον
έλεγχο και την ευθύνη κατάλληλα ειδικευμένου επαγγελματία. (βλ. σημείο
25 του προοιμίου)…».

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΖΗΤΟΥΜΕ
1. Την ακύρωση του υπ΄ αριθμ. 99/2018 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ
187/τ. Α΄/5.11.2018), καθ’ ο μέρος τούτο περιλαμβάνει τις διατάξεις:
i. του άρθρου 3 παρ. 1, σύμφωνα με την οποία «Στο γνωστικό αντικείμενο του Πολιτικού Μηχανικού περιλαμβάνονται… β. Τοπογραφία…, γ…
Γεωδαισία, Τοπογραφία…»,
ii. του άρθρου 3 παρ. 2 περ. ιη΄, σύμφωνα με την οποία «2. Ο Πολιτικός Μηχανικός έχει τα εξής επαγγελματικά δικαιώματα:… ιη. Εκπόνηση
μελετών Τοπογραφίας (Γεωδαιτικές, Φωτογραμμετρικές, Χαρτογραφικές,
Τοπογραφικές, Βυθομετρικές, Κτηματογραφικές, Κτηματολογικές και Αναλογισμού).»,
iii. του άρθρου 3 παρ. 2 περ. κ’, σύμφωνα με την οποία «κ. Εκπόνηση
μελετών και έργων οργάνωσης και διαχείρισης γεωγραφικών πληροφοριών και εφαρμογή μεθόδων τηλεπισκόπησης και συστημάτων γεωγραφικών
πληροφοριών.»,
iv. του άρθρου 4 παρ. 2 περ. κα’, σύμφωνα με την οποία «2. Ο Αρχιτέκτονας Μηχανικός έχει τα εξής επαγγελματικά δικαιώματα:… κα. Εκπόνηση
μελετών και έργων οργάνωσης και διαχείρισης γεωγραφικών πληροφοριών
και εφαρμογή μεθόδων τηλεπισκόπησης (εκτός φωτογραμμετρικών) και συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών.»
v. του άρθρου 12 παρ. 1 περ. θ΄, σύμφωνα με την οποία «Στο γνωστικό
αντικείμενο του Μηχανικού Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης περιλαμβάνονται:... θ. Τοπογραφία - Οργάνωση και διαχείριση γεωγραφικών
πληροφοριών - εφαρμογές τηλεπισκόπησης και συστημάτων γεωγραφικών
πληροφοριών - χαρτογραφία.»,
vi. του άρθρου 12 παρ. 1 περ. γ΄, σύμφωνα με την οποία «Στο γνωστικό αντικείμενο του Μηχανικού Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης
περιλαμβάνονται:... γ. Σχεδιασμός μεταφορών και συγκοινωνιών, χωρική
οργάνωση δικτύων υποδομής και υπηρεσιών.»,
vii. του άρθρου 12 παρ. 2 περ. ιε΄, σύμφωνα με την οποία «2. Ο Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης έχει τα εξής επαγγελματικά
δικαιώματα:… ιε. Εκπόνηση μελετών και έργων οργάνωσης και διαχείρισης
γεωγραφικών πληροφοριών και εφαρμογή μεθόδων τηλεπισκόπησης (εκτός
φωτογραμμετρικών) και συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών.»,
viii. του άρθρου 12 παρ. 2 περ. ιστ΄, σύμφωνα με την οποία «. Ο Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης έχει τα εξής επαγγελματικά
δικαιώματα:… ιστ. Εκπόνηση μελετών Συγκοινωνιακών Έργων και Κυκλοφοριακών Μελετών.,
ix. του άρθρου 13 παρ. 2 περ. δ΄, σύμφωνα με την οποία «2. Ο Μηχανικός Περιβάλλοντος έχει τα εξής επαγγελματικά δικαιώματα: δ. Εκπόνηση μελετών Υδραυλικών Έργων (εγγειοβελτιωτικών έργων, φραγμάτων,
υδρεύσεων, αποχετεύσεων) και Διαχείρισης Υδατικών Πόρων.».
2. Την καταδίκη του αντιδίκου στην εν γένει δικαστική μας δαπάνη.
Αθήνα, 31.12.2018
Ο πληρεξούσιος δικηγόρος
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Δραστηριότητα Συλλόγου

O πίνακας των καταθέσεων για την προσφυγή στο ΣτΕ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

13/12/2018
04/1/2018
21/12/2018
14/12/2018
20/12/2018
20/12/2018
13/12/2018
13/12/2018
14/01/2019
21/01/2019
05/12/2018
11/12/2018
10/12/2018
28/12/2018
24/12/2018
04/01/2018
04/01/2018
18/12/2018
20/12/2018
21/12/2018
04/01/2018
17/12/2018
11/12/2018
12/12/2018
14/12/2018
19/11/2018
19/11/2018
20/11/2018
20/11/2018
11/12/2018
11/12/2018
13/12/2018
13/12/2018
13/12/2018
13/12/2018
14/12/2018
14/12/2018
20/12/2018
28/12/2018
31/12/2018
20/12/2018
13/12/2018
14/12/2018
14/12/2018
21/12/2018
13/12/2018
14/12/2018
20/12/2018
21/11/2018
03/12/2018
14/12/2018
14/12/2018
17/12/2018
19/11/2018
19/11/2018
19/11/2018
19/11/2018
13/12/2018
12/12/2018
12/12/2018
12/12/2018
11/12/2018
11/12/2018
11/12/2018
11/12/2018

ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ ΑΕ
MTC Μακεδονική - Π.ΚΑΡΑΜΟΣΧΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΤΟΠΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΞΑΝΘΗΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΩ - ΗΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΧΑΝΙΩΝ
ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ GEOTOPO
ΓΚΑΤΖΗΡΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΕΛΙΓΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΗΔΑ
ΣΥΛ.ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΤΟΠΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Τ... Α.Ε.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ Κ. & Δ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΑΚΜΗ Σύμβουλοι Μηχανικοί Ε.Ε.
CONSORTIS
ΤΟΠΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΒΑΛΤΙΝΟΣ
ΔΗΜΑΛΕΞΗ ΕΛΕΟΝΩΡΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΡΟΓΚΑΝ ΓΙΑΝΝΗΣ
Π. ΔΕΛΗΚΟΥΡΑΣ & Παναγιώτου Δ. Ο.Ε.
ΖΑΠΑΝΤΕΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΛΑΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΡΑΚΩΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛYMΠEPOΠOYΛOΣ ΛAZAPOΣ
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΠΑΧΡΥΣΟΥ
ΚΕΝΤΡΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΓΕΩΤΟΠΟΣ ΑΕ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΤΣΙΡΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΣΙΑΦΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΖΥΓΟΥΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΦΩΤΙΟΥ
ΜΟΥΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΑΝΑΦΟΡΑ-ΟΡΕΣΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΟΡΕΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΝΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΜΑΓΚΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΠΥΡΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΡΟΥΣΤΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΤΟΚΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΚΟΝΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΜΟΥΡΤΖΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΕΛΙΓΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΛΛΙΠΟΛΙΤΟΥ ΙΑΝΘΗ
ΚΑΛΑΚΩΝΑ ΙΩΑΝΝΑ
ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΔΑΛΙΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΓΓΕΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΟΛΥΔΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
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500
500
350
350
300
300
250
250
250
250
200
200
200
200
200
200
200
190
150
150
150
130
120
110
110
100
100
100
100
100
100
100
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100
100
100
100
100
100
100
90
80
70
70
70
60
60
60
60
55
55
52
52
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132

11/12/2018
11/12/2018
10/12/2018
13/12/2018
13/12/2018
13/12/2018
13/12/2018
13/12/2018
13/12/2018
14/12/2018
14/12/2018
14/12/2018
17/12/2018
17/12/2018
17/12/2018
18/12/2018
18/12/2018
18/12/2018
18/12/2018
20/12/2018
20/12/2018
21/12/2018
21/12/2018
21/12/2018
24/12/2018
24/12/2018
03/01/2019
07/01/2019
08/01/2019
08/01/2019
10/01/2019
22/11/2018
11/12/2018
27/12/2018
02/01/2019
07/01/2019
19/11/2018
12/12/2018
13/12/2018
19/11/2018
20/11/2018
12/12/2018
12/12/2018
11/12/2018
11/12/2018
11/12/2018
13/12/2018
13/12/2018
14/12/2018
14/12/2018
14/12/2018
18/12/2018
19/12/2018
21/12/2018
27/12/2018
080/1/2019
21/11/2018
14/12/2018
14/12/2018
19/12/2018
20/12/2018
24/12/2018
19/11/2018
19/11/2018
19/11/2018
19/11/2018
20/11/2018

ΛΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΕΡΕΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΒΕΡΥΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΥΡΟΥΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΟΝΤΗΣ ΘΕΩΔΟΡΟΣ
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΡΙΑΝΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΤΣΑΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
Μ.Φ.
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΚΑΝΙΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΤΣΙΚΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕΤΑΛΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑ
ΚΟΥΤΣΙΟΥΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΙΚΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΞΕΝΑΡΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ
ΤΣΙΒΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΙΤΣΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΙΑΚΩΒΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΠΡΩΝΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΓΙΑΞΟΓΛΟΥ ΓΙΑΓΚΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
ΣΚΙΑΘΙΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΤΣΑΝΤΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΒΑΛΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΛΙΑΠΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΜΠΙΤΣΙΚΩΚΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΛΑΤΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΕΞΗΝΤΑΒΕΛΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΟΜΟΚΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΠΥΡΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΖΟΥΛΟΥΜΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΠΟΓΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΒΑΛΑΚΩΣΤΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΑΜΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΣΕΣΜΕΛΗΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ
ΜΥΓΙΑΚΗ ΡΟΖΑΛΙΑ
ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΙΟΥΛΕΠΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΦΑΛΛΙΕΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ
ΣΚΙΑΔΑ ΜΑΡΑ
ΣΚΟΥΡΑ ΛΟΥΙΖΑ
ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΛΟΡΕΝΤΖΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
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ΣΥΝΟΛΟ 12.454

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 συνέντευξη τύπου, με την παρουσία σχεδόν όλων των μέσων.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

για την εξέλιξη της σύνταξης
του Εθνικού Κτηματολογίου
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Η σύνταξη του Εθνικού Κτηματολογίου αισίως φτάνει στην υλοποίηση του
τελευταίου του σταδίου μετά από πολλές καθυστερήσεις. Το τελευταίο
στάδιο από αρκετούς κρίνεται ως το πιο δύσκολο όσον αφορά τη συμμετοχή των πολιτών, αλλά και το πιο απαιτητικό λόγω των μεγάλων περικοπών του προϋπολογισμού του μετά την επαναπροκήρυξη του τελευταίου
διαγωνισμού.
Πριν ξεκινήσουμε την ανάλυση και αναφερθούμε συγκεκριμένα για αυτό το
στάδιο οφείλουμε να αναφερθούμε ξανά στο τι είναι κτηματολόγιο και τι
οφέλη προκύπτουν από την ύπαρξή του.

Τι είναι Κτηματολόγιο

Σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Σχέδιο της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε., το Εθνικό Κτηματολόγιο αποτελεί μια από τις σημαντικότερες αναπτυξιακές υποδομές που
αναπτύσσονται στη χώρα, η οποία πρόκειται να μεταρρυθμίσει σημαντικό τμήμα της Δημόσιας Διοίκησης σε θέματα ακίνητης περιουσίας και να
συμβάλει αποφασιστικά στην επέκταση και ενδυνάμωση της ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης.
Το Εθνικό Κτηματολόγιο αποτελεί ένα ενιαίο σύστημα καταγραφής πληροφοριών (νομικών, τεχνικών και άλλων πρόσθετων πληροφοριών) των
ακινήτων και των δικαιωμάτων πάνω σ’ αυτά, το οποίο γίνεται με την εγγύηση 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. Ταυτότητα που προσδιορίζει τόσο την ακριβή θέση του ακινήτου στο
χώρο όσο και τη νομική του υπόσταση και κατ’ επέκταση οδηγεί στην κατοχύρωση της ακίνητης περιουσίας δημόσιας και ιδιωτικής. Το πρώτο όφελος
αυτού είναι η διευκόλυνση των συναλλαγών του πολίτη και εν συνεχεία ως
εργαλείο και μοχλός ανάπτυξης για την πολιτεία επιφέρει πολλαπλά άλλα
οφέλη.
Η σύνταξή του αποσκοπεί στη δημιουργία ενός σύγχρονου, πλήρως αυτοματοποιημένου αρχείου ακίνητης ιδιοκτησίας, όλα τα στοιχεία του οποίου
έχουν αποδεικτικό χαρακτήρα, εξασφαλίζοντας τη μεγαλύτερη δυνατή δημοσιότητα και ασφάλεια των συναλλαγών.
Πρόκειται για ένα σύστημα σύγχρονο και ολοκληρωμένο σε σύγκριση με το
σύστημα των Υποθηκών και Μεταγραφών που υποστηρίζουν τα Υποθηκοφυλακεία. Συγκεκριμένα, το Εθνικό Κτηματολόγιο:
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. Μπορούμε 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 καταχώριση κάθε πράξης γίνεται μόνο μετά από ουσιαστικό έλεγχο νομιμότητας, 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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5. Καταγράφει τα δικαιώματα από χρησικτησία η οποία, ιδίως στην
επαρχία, αποτελεί τον συνηθέστερο ίσως τρόπο κτήσης κυριότητας.
6. Αναδεικνύει τα προβλήματα των ακινήτων και δίνει τη δυνατότητα για
διορθώσεις.
Ο νόμος για τη σύνταξη του Εθνικού Κτηματολογίου ψηφίστηκε το 1995
(ν.2308/1995) με σκοπό την αντικατάσταση της διαδικασίας του υπάρχοντος συστήματος μεταγραφών και υποθηκών. Η ανάγκη αυτή προέκυψε
για την καταγραφή και διασφάλιση της περιουσίας των πολιτών και του
Ελληνικού Δημοσίου.
Το 1998, με τον ν.2664/1998, συστάθηκε η ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. η οποία
μετά την κατάργηση του ΟΚΧΕ (ΝΠΔΔ) με τον ν.4164/2013, μετονομάστηκε σε ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε. – Ε.Κ.ΧΑ.
Α.Ε. Πλέον με τον ν.4512/2018, η εταιρία Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση Α.Ε. (Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε.) καταργήθηκε και στη θέση της συστάθηκε
το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ», υπό την
εποπτεία του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Σε όποια περιοχή ολοκληρώνεται το έργο τα υποθηκοφυλακεία προβλέπεται να αντικαθίστανται από τα οριστικά κτηματολογικά γραφεία τα οποία
υπάγονται στο ΥΠΕΝ.
Συνοψίζοντας θα μπορούσαμε να πούμε ότι η λειτουργία του Εθνικού Κτηματολογίου ήταν υπό την ευθύνη του ΥΠΕΝ και η ολοκλήρωσή του από το
Ελληνικό Κτηματολόγιο ΝΠΔΔ.

αυτών αφορούν σε εκτάσεις χαμηλής αξίας, και ελάχιστα μικρά αστικά
κέντρα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, και λόγω της οικονομικής κατάστασης, οι πολίτες να εμφανίζονται απρόθυμοι να δηλώσουν την περιουσία
τους. Το φαινόμενο αυτό, επιδεινώνεται από την μη ύπαρξη τίτλων στις
περιοχές αυτές (πολλά ακίνητα έχουν δοθεί «δια λόγου») και την αυστηρή αντιμετώπιση της έκτακτης χρησικτησίας από το Ελληνικό
Κτηματολόγιο.
Η έναρξη των δηλώσεων για τις περιοχές αυτές ξεκίνησε με μεγάλη καθυστέρηση. Για τις πρώτες τα μέσα Νοεμβρίου, ενώ για τις περισσότερες
λίγο πριν τα Χριστούγεννα.
Το Εθνικό Κτηματολόγιο έχει «τσακωθεί» με τον χρόνο, αλλά ο
χρόνος είναι αμείλικτος.
Δυστυχώς η έναρξη της περιόδου δηλώσεων κτηματολογίου, έγινε χωρίς την αναμενόμενη καμπάνια προώθησης από τον αρμόδιο φορέα, ο οποίος βρέθηκε απροετοίμαστος. Ο διαγωνισμός για την καμπάνια
προώθησης άργησε να γίνει γνωστός και τα μέσα Ιανουαρίου κηρύχθηκε
άγονος.
Με μεγάλη καθυστέρηση ξεκίνησε και η ηλεκτρονική εφαρμογή
για τις δηλώσεις κτηματολογίου, την οποία αγκάλιασε ο τεχνικός κόσμος,
παρά τις δυσλειτουργίες που εμφάνισε. Δυστυχώς ξεκίνησε αρχές Φεβρουαρίου και ήταν λειτουργική στις 10 του ίδιου μήνα.

Σύμφωνα με τα στατιστικά των μελετών που είναι σε εξέλιξη το ποσοστό 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.

Ο φορέας βρέθηκε απροετοίμαστος και στη λειτουργία των κεντρικών
γραφείων συλλογής δηλώσεων στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Για
το κεντρικό γραφείο συλλογής δηλώσεων στην Αθήνα δεν έχει ξεκινήσει
ακόμα η λειτουργία, παρά το ότι η προθεσμία για την υποβολή δηλώσεων
των πρώτων περιοχών έχει εκπνεύσει.

Ποια τα οφέλη του Κτηματολογίου

Προβλήματα

Σύμφωνα με τον φορέα υλοποίησης, το Εθνικό Κτηματολόγιο εισάγει καινοτομίες που το καθιστούν ένα πραγματικά θεμελιώδες έργο για την Ελλάδα, που δημιουργεί πολύ σημαντικά οφέλη για τον πολίτη, την εθνική
οικονομία και την προστασία του περιβάλλοντος:

• Προχωρά στην οριστική, χωρίς αμφισβητήσεις, καταγραφή και κατοχύρωση της ιδιοκτησίας των πολιτών.

• Περιορίζει τη γραφειοκρατία και γίνονται απλούστερες και ταχύτερες οι
διαδικασίες μεταβίβασης της ακίνητης περιουσίας.

• Ενισχύει τη διαφάνεια και την ασφάλεια στις μεταβιβάσεις ακινήτων.  
• Αναβαθμίζει την αγορά ακινήτων και αυξάνει την αξία της ακίνητης ιδιοκτησίας με συνέπεια να προσελκύονται σημαντικότατες επενδύσεις.

• Οριοθετεί αμετάκλητα και διασφαλίζει πλήρως τη δημόσια και δημοτική περιουσία.

• Προστατεύει αποτελεσματικότερα το περιβάλλον. Η αμετάκλητη ορι-

οθέτηση των δασών και του αιγιαλού θα αποτελέσει το σοβαρότερο
εμπόδιο ενάντια στις καταπατήσεις και την αυθαιρεσία.
• Αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για την ορθολογική οργάνωση και ανάπτυξη της χώρας.
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, μπορεί να συμβάλει στη δίκαιη φορολογική και οικονομική πολιτική για
την ακίνητη περιουσία.
Μην ξεχνάμε ότι είμαστε η τελευταία χώρα της ΕΕ που δεν έχει Εθνικό Κτηματολόγιο.

Ιστορική αναδρομή του Διαγωνισμού ΚΤΙΜΑ 16

Ο διαγωνισμός αυτός προέκυψε μετά την ακύρωση του διαγωνισμού ΚΤΙΜΑ 13 που είχε προϋπολογισμό 572 εκ. ευρώ και αφορά 17 εκ. δικαιώματα, ενώ ο νέος προκηρύχθηκε με 432 εκ. ευρώ και θα υλοποιηθεί με
300 εκ. ευρώ. Οφείλουμε να θυμίσουμε ότι τότε είχαμε αναφερθεί στα
προβλήματα από τη μείωση του προϋπολογισμού και τη χρονική καθυστέρηση του έργου λόγω της νέας προκήρυξης. Δυστυχώς επιβεβαιωθήκαμε.
Επιπλέον καθυστέρηση προέκυψε από την αλλαγή της νομικής μορφής
του φορέα υλοποίησης.
Περιλαμβάνει κυρίως οικισμούς και αγροτικές περιοχές, ενώ η πλειοψηφία
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Τα βασικά προβλήματα που εντοπίζουμε είναι:

• Όσον αφορά στον εντοπισμό του ακινήτου, πρέπει να γίνει κατανο-

ητό στον πολίτη, ότι δεν αποτελεί τοπογραφικό διάγραμμα, αλλά μόνο
εντοπίζεται το ακίνητο ως προς τη θέση του. Η ακρίβεια του εντοπισμού από την ηλεκτρονική εφαρμογή δηλώσεων του κτηματολογίου
έχει σφάλμα από μισό μέτρο έως αρκετά μέτρα. Επομένως το ακίνητο
μπορεί να περιγράφει ορθά και μοναδιαία (συντεταγμένες, διαστάσεις,
σχήμα και εμβαδόν) μόνο με τη σύνταξη εξαρτημένου τοπογραφικού διαγράμματος από το ΕΓΣΑ ΄87 (Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα
Αναφοράς 1987).

• Όσον αφορά την ηλεκτρονική δήλωση:
o Η ηλεκτρονική δήλωση είναι υποχρεωτική μόνο με τη χρήση των
κωδικών του taxisnet. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, σε πολλές περιπτώσεις, οι δηλώσεις να γίνονται από επαγγελματίες που δεν έχουν
καμία σχέση και γνώση για το κτηματολόγιο. Το γεγονός αυτό δημιουργεί πρόβλημα και στο έργο, αλλά και στους πολίτες, διότι παρουσιάζεται μεγάλος αριθμός μη ορθών δηλώσεων, η διόρθωση των
οποίων θα επιβαρύνει σημαντικά τους πολίτες. Επίσης υποχρεωτικός
είναι ο εντοπισμός του ακινήτου, τον οποίο δεν γνωρίζουν να κάνουν
επαγγελματίες που δεν έχουν σχετικές γνώσεις.

o Παρά το ότι η ηλεκτρονική δήλωση γίνεται μέσω του taxisnet, ο

χρήστης απαιτείται να συμπληρώσει ξανά τα προσωπικά του στοιχεία και να καταθέσει κάποιο αποδεικτικό του ΑΦΜ του με κίνδυνο
να γίνουν λάθη. Τα στοιχεία που έχει στην κατοχή του η ΓΓΠΣ θα
έπρεπε αυτόματα να συμπληρώνονται από τη στιγμή που συνδέεται
ο χρήστης μέσω αυτής.

o Η καταχώρηση του e-mail του χρήστη είναι υποχρεωτική, παρά το

ότι πολλοί χρήστες δεν χρησιμοποιούν αυτό το είδος επικοινωνίας
στην καθημερινότητά τους. Αντιθέτως, δεν είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση του αριθμού της διεύθυνσης του πολίτη.

o Καθυστερεί σημαντικά ο εντοπισμός του ακινήτου μέσω της εφαρμογής, ενώ στα κινητά δεν λειτουργεί ακόμα η εφαρμογή.

• Όσον αφορά την επίκληση στην έκτακτη χρησικτησία και την εφαρ-

μογή της, υπενθυμίζεται ότι, στις περιοχές που υλοποιείται τώρα το
έργο, αρκετά ακίνητα είναι μοιρασμένα «δια λόγου» και δεν υπάρχουν
τίτλοι ιδιοκτησίας. Ιδιαίτερα για ακίνητα που δεν είναι ηλεκτροδοτούμε-
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να, κυρίως αγροτεμάχια, είναι υπερβολικά δύσκολο να προσκομιστούν τα απαραίτητα έγγραφα τα οποία θα αποδεικνύουν την
20ετή νομή και κατοχή του ακινήτου. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν
γίνεται αποδεκτή η δήλωση του κτηματολογίου. Τέτοια έγγραφα είναι
αποδείξεις ∆ΕΗ, ΟΤΕ, εταιρειών ύδρευσης κ.λπ., μισθωτήρια, αποδεικτικά επιδότησης, συµβολαιογραφική πράξη αναγνώρισης ορίων, έγγραφα
υποθηκών και λοιπών βαρών επί του ακινήτου, συµβόλαια γειτονικών
ιδιοκτητών που αναφέρουν τον δηλούντα ως κύριο του ακινήτου, Ε9.

• Δυστυχώς η, μέχρι τώρα, συμμετοχή των πολιτών είναι υπερβολικά
χαμηλή εξαιτίας:

o της οικονομικής συγκυρίας,
o της χαμηλής αξίας των δηλούμενων ακινήτων,
o της έλλειψης τίτλων ιδιοκτησίας,
o της δυσκολίας επίκλησης της έκτακτης περιουσίας,
o της μη ύπαρξης κεντρικής διαφημιστικής καμπάνιας,
o της καθυστέρησης λειτουργίας της ηλεκτρονικής εφαρμογής δηλώσεων κτηματολογίου,

o και της μη λειτουργίας των κεντρικών γραφείων συλλογής δηλώσεων

μέσα του Φεβρουαρίου να μην λειτουργούν, όταν οι πρώτες περιοχές
ξεκίνησαν να συλλέγουν δηλώσεις τα μέσα Νοεμβρίου. Η πρώτη τρίμηνη περίοδος συλλογής δηλώσεων ήδη έχει εκπνεύσει.
7. Να ξεκινήσει άμεσα η κεντρική διαφημιστική καμπάνια. Ήδη
έχει χαθεί πολύτιμος χρόνος.

Παρουσίαση στατιστικών στοιχείων
Επισυνάπτονται οι αντίστοιχοι πίνακες.

Συμπεράσματα στατιστικών στοιχείων

Η συμμετοχή των πολιτών, μέχρι στιγμής, χαρακτηρίζεται ως αδιάφορη, μιας και κυμαίνεται από 0,71% (έναρξη 14 Ιανουαρίου 2019) μέχρι
10,50% (έναρξη 19 Νοεμβρίου 2019). Η μέση συμμετοχή είναι 1,49%
με μέση έναρξη των δηλώσεων 10 Δεκεμβρίου 2018.
Στα προηγούμενα προγράμματα κτηματογράφησης η τελική συμμετοχή
των πολιτών έφτασε από 35,31% έως 130,50% με μέση συμμετοχή
71,61%. Το ποσοστό βέβαια αυτό αφορά αποκλειστικά περιοχές
που έχει τελειώσει η περίοδος της δήλωσης ιδιοκτησίας.

Προτάσεις/ Εκκλήσεις

Η χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής δηλώσεων κτηματολογίου
είναι αυξημένη σε σχέση με την προηγούμενη. Κατά την προηγούμενη εφαρμογή το 2,75% των δηλώσεων που υποβλήθηκαν, έγινε με τη
χρήση της εφαρμογής. Στα νέα προγράμματα τα ποσοστά φτάνουν από
0,72% μέχρι 20,34%. Το μέσο ποσοστό είναι 6,52%. Παρά το ότι, η νέα
εφαρμογή είναι λειτουργική από την αρχή της βδομάδας, ήδη οι δηλώσεις
που γίνονται μέσω αυτής έχουν αυξητικές τάσεις και αναμένεται το ποσοστό 6,52% να είναι μικρό σε σχέση με το τελικό.

Χτυπάμε το καμπανάκι στον φορέα υλοποίησης του κτηματολογίου
και στο αρμόδιο υπουργείο ώστε:

Προς τους πολίτες

στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη (πρόσφατα ξεκίνησε).

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

1. Να παραταθεί με νομοθετική πρωτοβουλία η συλλογή των δηλώσεων πέραν του συνηθισμένου διαστήματος, λόγω της υστέρησης του φορέα υλοποίησης να ανταποκριθεί έγκαιρα στα αυτονόητα
(διαφημιστική καμπάνια, ηλεκτρονική εφαρμογή, κεντρικά γραφεία
συλλογής δηλώσεων).

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.

2. Να υπάρξει άμεσα νομοθετική αλλαγή, ώστε η επίκληση στην
έκτακτη χρησικτησία να απαιτεί λιγότερα έγγραφα και να αρκεί η προσκόμιση ενός, όχι πρόσφατου, Ε9. Η προσωρινή δήλωση
αυτή να χαρακτηρίζεται ως «προσωρινή δήλωση σε εκκρεμότητα» και να προκρίνονται κατά την επεξεργασία δηλώσεων όσες προσκομίζουν τίτλους ιδιοκτησίας. Η αλλαγή της κατάστασης της δήλωσης
από «προσωρινή δήλωση σε εκκρεμότητα» σε «οριστική δήλωση» να
γίνεται με την προσκόμιση τίτλων ιδιοκτησίας, όπως η αποδοχή κληρονομιάς. Με την αλλαγή αυτή, οι πολίτες δεν θα έχουν την αγωνία να
χάσουν την περιουσία τους, ενώ η συμμετοχή των πολιτών θα αυξηθεί.

Παρά το ότι υπάρχει η δυνατότητα ο κάθε πολίτης να δηλώσει την περιουσία του μόνος του, δεν θα το συνιστούσαμε. Αν και, κάθε πολίτης μπορεί
μόνος του να καταθέσει τη φορολογική δήλωση, προτιμά να απευθύνεται
σε ένα λογιστή. Για τον ίδιο ακριβώς λόγο, για να δηλωθεί ορθά η περιουσία του, θα πρέπει να απευθυνθεί σε ένα επαγγελματία που έχει τις
αντίστοιχες γνώσεις, όπως ο Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός και
όχι ο λογιστής ή ο γεωπόνος του αγροτικού συνεταιρισμού.

3. Να δοθεί η δυνατότητα στην ηλεκτρονική εφαρμογή των δηλώσεων να γίνεται χωρίς τη χρήση κωδικών taxisnet, όπως ακριβώς γινόταν στην προηγούμενη εφαρμογή, αλλά και στην κατάθεση
των αντιρρήσεων δασικών χαρτών. Είναι αυτονόητο ότι η εφαρμογή
θα πρέπει να επεκταθεί και στην κατάθεση ενστάσεων κτηματολογίου
με την κατάθεση των εξαρτημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων στην
υπάρχουσα ηλεκτρονική εφαρμογή υποβολής τοπογραφικών διαγραμμάτων.
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 καμπάνια, ότι ο εντοπισμός του ακινήτου μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής υποβολής δηλώσεων ή άλλων ηλεκτρονικών εφαρμογών μέσω
κινητού δεν υποκαθιστά το τοπογραφικό διάγραμμα και την ακρίβεια
καταγραφής των ορίων του ακινήτου που προσδίδει αυτό.
5. Να εκδοθεί άμεσα νέος οδηγός δηλώσεων κτηματολογίου προς
τους πολίτες. Είναι αδιανόητο να είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα
του φορέα υλοποίησης ο οδηγός των προηγούμενων προγραμμάτων
σύνταξης κτηματολογίου.
6. Να ξεκινήσει άμεσα η λειτουργία των κεντρικών γραφείων
συλλογής δηλώσεων στην Αθήνα. Είναι αδιανόητο σήμερα, στα
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Κατά τη δήλωση, ο εντοπισμός του ακινήτου, χωρίς τη σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος, συνίσταται μόνο για τα ακίνητα χαμηλής
αξίας που δεν μας απασχολεί η ακρίβεια της δήλωσης των χωρικών στοιχείων. Δηλαδή, μόνο σε περιπτώσεις, όπου το σφάλμα ακόμα και μερικών
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, μονόδρομος είναι η προσκόμιση εξαρτημένου τοπογραφικού διαγράμματος από το ΕΓΣΑ ’87 (Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς 1987). Μόνο με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται
η ορθή δήλωση τα περιουσίας και αποφεύγονται μελλοντικές διορθώσεις
(χωρικές μεταβολές ή ενστάσεις κτηματολογίου) κατά τη διάρκεια μεταβίβασης ή έκδοσης οικοδομικής άδειας. Το κόστος των διορθώσεων
και η καθυστέρηση υλοποίησής τους είναι πολλαπλάσιο από την,
εξαρχής, ορθή δήλωση στο κτηματολόγιο με την προσκόμιση
εξαρτημένου τοπογραφικού διαγράμματος.
Σε αυτό το δελτίο τύπου επισυνάπτουμε και τις κατευθυντήριες οδηγίες που έχουν εκδώσει για τις δηλώσεις ιδιοκτησίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο.
Μην ξεχνάμε ότι η δήλωση γίνεται μια φορά, διασφαλίζει την περιουσία μας, για αυτό πρέπει να γίνει ορθά, αφού απευθυνθούμε
σε ένα ειδικό, όπως ο Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός.
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Σημαντική επιτυχία: Άρση
του αποκλεισμού των ΑΤΜ
από τις τάξεις Β και Γ των
Ενεργειακών Επιθεωρητών
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι
μετά από τις πιέσεις που άσκησε ο σύλλογός μας και μετά
την έκδοση του ΠΔ 99/2018 άρθηκε ο αποκλεισμός των
Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών από τις τάξεις Β και
Γ των Ενεργειακών Επιθεωρητών.
Πλέον η αναβάθμιση γίνεται αυτόματα όπως προβλέπεται
στον ν.4409/2016.
Αυτή η άρση του αποκλεισμού των συναδέλφων από τις
τάξεις Β και Γ των ενεργειακών επιθεωρητών είναι άλλη
μια μεγάλη επιτυχία για την ειδικότητά μας.
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους συναδέλφους που
στηρίζουν ενεργά τον σύλλογο και μας δίνουν τη δύναμη
να υπερασπιζόμαστε επιτυχώς τα δικαιώματα όλων των
Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών.
Δημοσιεύουμε σχετική εικόνα από τα στοιχεία συναδέλφου που αναβαθμίστηκε πρόσφατα στην κατηγορία Γ΄
ενεργειακών επιθεωρητών χωρίς περιορισμούς.

Κοπή πίτας ΠΣΔΑΤΜ 2019
Το Σάββατο 23 Φεβρουαρίου 2019, έλαβε χώρα επιτυχώς – παρά το
ιδιαίτερο κρύο της βραδιάς - η κοπή πίτας του Πανελληνίου Συλλόγου
Α.Τ.Μ., για ακόμα μια χρονιά στο bar-restaurant Μαντζάρου 3, στο κέντρο της Αθήνας.
Στην κοπή πίτας παραβρέθηκαν περίπου 100 συνάδελφοι. Με ιδιαίτερη
χαρά τίμησαν τη βραδιά συνάδελφοι από όλη την Ελλάδα. Κρήτη, Θεσσαλονίκη, Σέρρες, Τρίκαλα.
Το φλουρί φέτος κέρδισε η συνάδελφος Διονυσία Φουντά.
Ευχόμαστε σε όλους μια πολύ καλή χρονιά σε κάθε τομέα και ανανεώνουμε όλοι το ραντεβού μας στην επόμενη συνδιάσκεψη του ΠΣΔΑΤΜ,
το καλοκαίρι στην Καλαμάτα.

11η Συνδιάσκεψη ΠΣΔΑΤΜ
Μετά τη συνδιάσκεψη στην Καβάλα, τον Ιούλιο του
2016, κατηφορίζουμε στην Πελοπόννησο και η 11η συνδιάσκεψη του ΠΣΔΑΤΜ
θα λάβει χώρα στις
αρχές του καλοκαιριού στην πόλη της
Καλαμάτας.
Οι ημερομηνίες και οι λεπτομέρειες για την συνδιάσκεψη θα ανακοινωθούν εν καιρώ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Δελτίο ΑΤΜ σε ηλεκτρονική μορφή
Το Δελτίο του ΠΣΔΑΤΜ εκδίδεται έξι φορές το χρόνο και αποστέλλεται δωρεάν σε όλους τους Αγρονόμους Τοπογράφους Μηχανικούς. Σε
πείσμα των χαλεπών καιρών και παρά τις εξαιρετικά δυσμενείς οικονομικές συνθήκες, θα συνεχίσει να διανέμεται δωρεάν σε όλους. Παρ'
όλα αυτά, εάν κάποιος συνάδελφος επιθυμεί να λαμβάνει το δελτίο
σε ψηφιακή μορφή και όχι έντυπο, παρακαλείται να ενημερώσει την
Επιτροπή Δελτίου με σχετικό μήνυμα στο evi.liappi@gmail.com, με
κοινοποίηση στο psdatm@tee.gr & psdatm@gmail.com, αναγράφοντας και τον αριθμό μητρώου του, έτσι ώστε να του αποστέλλεται
κάθε φορά που αυτό εκδίδεται.		              
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΟΥ ΠΣΔΑΤΜ
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Αγαπητοί/ες συνάδελφοι/ισσες,
τα τελευταία χρόνια, εξαιτίας της συνολικά δύσκολης οικονομικής κατάστασης στη χώρα, και την αδυναμία του ΤΕΕ να χρηματοδοτήσει τους
συλλόγους με μεγαλύτερα ποσά από ότι έχει προβλέψει στον προϋπολογισμό του (κατάργηση υπέρ ΤΕΕ), ο ΠΣΔΑΤΜ παλεύει καθημερινά να
ανταποκριθεί στον ρόλο του και συγχρόνως να καλύψει με διάφορους
τρόπους τα έξοδα λειτουργίας του.
Στο πλαίσιο αυτό τα χρόνια της κρίσης έχει:
• Μειώσει κατακόρυφα τα έξοδά του. Έχουν απομείνει μόνο τα ανελαστικά έξοδα.
• Μειώσει το ωράριο λειτουργίας της γραμματείας (είναι ο μόνος σύλλογος μηχανικών που διατηρεί γραμματεία).
• Μηδενισμός των εξόδων παράστασης και μετακίνησης των μελών του
ΔΣ.
Τα τελευταία 2 χρόνια έχει:
• Μετακομίσει το τελευταίο διάστημα σε χώρο που του διέθεσε η ΣΑΤΜ
ΕΜΠ.
• Διοργανώσει αρκετές ημερίδες και συνέδρια ώστε να αυξήσει τα
έσοδα από τους εκθέτες (πλέον προσεγγίζει πάνω από το 50% των
εσόδων).
• Ξεκίνησε μια νέα πρωτοβουλία προμήθειας διάφορων ειδών (T-shirt,
καπέλα, κλπ) για την οικονομική ενίσχυσή του.

Οι παραπάνω προσπάθειες, δυστυχώς, δεν αρκούν. Για να μπορεί ο ΠΣΔΑΤΜ να παραμείνει ενεργός και να σας εκπροσωπεί επάξια, απαιτείται
τα μέλη του να καταβάλλουν την ετήσια συνδρομή τους, η οποία, με
τα δεδομένα των τελευταίων χρόνων αποτελεί το 5% των εσόδων του.
Η ετήσια συνδρομή είναι μόλις
• 5 ευρώ για τα μέλη κάτω πενταετίας και 10 ευρώ για τα υπόλοιπα μέλη
Η καταβολή μπορεί να γίνει στον λογαριασμό του συλλόγου στην Τράπεζα Πειραιώς: IBAN GR21 0172 0800 0050 8007 1615 938
Τα οικονομικά διαθέσιμα, αυτή τη στιγμή, του συλλόγου αρκούν
μέχρι αυτό τον μήνα. Όπως καταλαβαίνετε πρέπει να γίνει κάτι άμεσο.
Το Δ.Σ. του ΠΣΔΑΤΜ αποφάσισε να απευθυνθεί άμεσα σε όλους τους
Συναδέλφους ζητώντας οικονομική στήριξη.
Ιδιαίτερα όμως απευθύνεται στους συναδέλφους ΑΤΜ, οι οποίοι έχουν
εταιρείες με μεγάλη τάξη πτυχίο και οι οποίοι μετά από έναν κοινό
αγώνα τριών ετών ανακηρύχτηκαν ανάδοχοι στις μελέτες κτηματολογίου
για το υπόλοιπο της χώρας. Μπορείτε να καταβάλετε όποιο ποσό επιθυμείτε. (Το ανάλογο παραστατικό θα σας σταλεί μέσω e-mail).
Αν πιστεύετε ότι ο ΠΣΔΑΤΜ πρέπει να παραμείνει ενεργός και να
σας εκπροσωπεί, παρακαλούμε για την άμεση καταβολή, έστω,
της ετήσιας συνδρομής.

Δραστηριότητα Συλλόγου

Άμεση οικονομική ενίσχυση ΠΣΔΑΤΜ
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Συγχαρητήρια για την εκλογή
του σ. Γιάννη Μαχίκα στη θέση
του Γενικού Γραμματέα του ΤΕΕ
Ο Πρόεδρος και το Δ.Σ. του ΠΣΔΑΤΜ θα ήθελε να συγχαρεί τον
συνάδελφο και πρώην Πρόεδρο
του συλλόγου μας Γιάννη Μαχίκα
για την εκλογή του στη θέση του
Γενικού Γραμματέα του ΤΕΕ!
Γιάννη, σου ευχόμαστε καλή δύναμη και σε ό,τι χρειαστεί θα είμαστε δίπλα σου!
Η εργατικότητα, ο επαγγελματισμός και η επιστημονική κατάρτισή σου είναι εχέγγυο για την
επιτυχία στη νέα θέση που αναλαμβάνεις!
Άλλωστε το έχεις αποδείξει
έμπρακτα με τη θητεία σου στον
σύλλογό μας!

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΣΤΡΑΤΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
Σας ενημερώνουμε, στο πλαίσιο της συνεχούς αναβάθμισης των
προσφερομένων προϊόντων και υπηρεσιών της Γεωγραφικής Υπηρεσίας
Στρατού, προς όφελος των συναδέλφων Μηχανικών, αλλά και του κοινού,
για τα παρακάτω:
• Από την 1η Μαρτίου 2019 θα τεθεί σε λειτουργία η δυνατότητα
παραλαβής ψηφιακών δεδομένων μεγέθους έως 1,5 Gb (ενδεικτικά 2
έγχρωμες ή εναλλακτικά 4 ασπρόμαυρες αεροφωτογραφίες), μέσω FTP
Server (Πιλοτική Εφαρμογή), που καλύπτει τη συντριπτική πλειοψηφία
των παραγγελιών.
Η λειτουργία του νέου Γεω-Ευρετηρίου, επιβεβαίωσε τις εκτιμήσεις για
τη χρηστικότητα και ευελιξία που προσφέρει, με δεδομένο ότι οι online παραγγελίες Γεωγραφικών Υλικών διπλασιάστηκαν σε περίοδο ενός
έτους (από 14% σε 28%).
• Από την 1η Μαρτίου 2019 θα βρίσκεται σε λειτουργία η νέα ιστοσελίδα
της ΓΥΣ (web.gys.gr/GeoSearch/GYS/). Η νέα έκδοση σχεδιάστηκε
από το προσωπικό μας - συναδέλφους Τοπογράφους Μηχανικούς, με
αισθητική και ύφος, που συνάδουν με τη χαρτογραφική μας κουλτούρα
και προσφέρει αναβαθμισμένες υπηρεσίες και προϊόντα στους τελικούς
χρήστες. Σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε τη νέα ιστοσελίδα μας και να
μας αποστείλετε τυχόν παρατηρήσεις και σχόλιά σας.
• Έχουν τεθεί στη διάθεση του κοινού νέα Χαρτογραφικά Προϊόντα ΓΥΣ
– 10 Χάρτες Γενικής Χρήσης Ελλάδας κλίμακας 1:500.000 και 49 Χάρτες
Γενικής Χρήσης κλίμακας 1:50.000, σε έντυπη και ψηφιακή μορφή (web.
gys.gr/GeoSearch/GYS/hmgs-announcements.html).

Κτηματολόγιο: εκδόθηκε ο ανανεωμένος
Οδηγός Κτηματογράφησης Για Τον Πολίτη
Ο Φορέας ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ εξέδωσε ένα infographic με τα έξι
βήματα της συλλογής δηλώσεων Κτηματολογίου καθώς και ανανεωμένο
τον «Οδηγό Κτηματογράφησης Για Τον Πολίτη», τα οποία μπορούν
ελεύθερα να αναπαραχθούν από όποιον το επιθυμεί με αναφορά στην
πηγή.
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ΑΠΘ - Δορυφορικά Συστήματα
για πρόβλεψη ακραίων καιρικών
φαινομένων

Στο πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης το κέντρο ανάλυσης δεδομένων στο
πλαίσιο διασυνοριακού προγράμματος Interreg -στο οποίο συμμετέχει το
τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων «Χαρτογραφώντας τη βροχή χιλιόμετρα
πάνω από τη γη», θα μπορούσε να είναι ο τίτλος μιας σύγχρονης εφαρμογής, που έρχεται να προστεθεί στα εργαλεία των μετεωρολόγων, για
να βελτιώσουν την ακρίβεια των προβλέψεών τους, ιδιαίτερα δε για τα
ακραία καιρικά φαινόμενα.
Στο Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του Αριστοτέλειου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης λειτουργεί ένα κέντρο ανάλυσης για την
επεξεργασία των δεδομένων των Παγκόσμιων Δορυφορικών Συστημάτων
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.
Πρόκειται για το πρόγραμμα Interreg, με τίτλο «Balkan - Mediterranean
Real Time Severe Weather Service - BeRTISS», στο οποίο, εκτός από
το Τμήμα του ΑΠΘ, μετέχουν από την Ελλάδα το Εθνικό Αστεροσκοπείο
Αθηνών, από την Κύπρο το Ερευνητικό Κέντρο Frederick -ως επικεφαλής
εταίρος- και η Μετεωρολογική Υπηρεσία της χώρας, ενώ από τη Βουλγαρία
η Υπηρεσία Χαλαζόπτωσης και το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου της
Σόφιας.
Μέσα από τη συνεργασία των ιδρυμάτων και υπηρεσιών χαρτογραφείται
σε πραγματικό χρόνο η απεικόνιση του βροχοποιήσιμου νερού, με την
αξιοποίηση των τροποσφαιρικών προϊόντων, που παράγονται από την
επεξεργασία δεδομένων GNSS στη Μετεωρολογία. «Εμείς ασχολούμαστε
με τα παγκόσμια δορυφορικά συστήματα προσδιορισμού θέσης, έχουμε
εξειδικευτεί αρκετά στη συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων αυτών, καθώς και στις εφαρμογές, οι οποίες είναι αρκετές και μία από
αυτές είναι η συμβολή των GNSS συστημάτων -όπως λέγονται- στη μετεωρολογία», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο καθηγητής του Τμήματος Αγρονόμων
και Τοπογράφων Μηχανικών του ΑΠΘ, Αριστείδης Φωτίου.
«Τα δορυφορικά σήματα που διέρχονται μέσα από την ατμόσφαιρα υφίστανται κάποιες καθυστερήσεις στην πορεία τους και έχοντας διάφορα
μοντέλα της ατμόσφαιρας και εν προκειμένω της τροπόσφαιρας κυρίως,
που έχει περισσότερη σχέση με τη μετεωρολογία και με πρόβλεψη καιρού,
μπορούμε να δώσουμε στοιχεία στους μετεωρολόγους, οι οποίοι έχουν και
άλλα δεδομένα δικά τους, για το βροχοποιήσιμο νερό. Εκτιμούμε, για παράδειγμα, εάν λόγω θερμοκρασίας, πίεσης, υγρασίας σε μερικά χιλιόμετρα
πάνω από τη γη οι ποσότητες αυτές του νερού μπορούν να βροχοποιηθούν με βάση την επεξεργασία των δορυφορικών συστημάτων», εξήγησε
ο κ. Φωτίου.
«Είναι μία σημαντική και σύγχρονη εφαρμογή και συμβολή στη μετεωρολογία, είναι πάρα πολύ χρήσιμα δεδομένα και μπορούν να συμβάλουν
σε μια καλύτερη πρόβλεψη του καιρού. Εμείς έχουμε μόνιμους σταθμούς
δεκτών GNSS σε όλη την Ελλάδα και τους παρακολουθούμε επί 24ώρου
βάσεως, έχουμε και το κέντρο ανάλυσης στο ΑΠΘ», πρόσθεσε ο καθηγητής, διευκρινίζοντας πως μέσω του κέντρου αυτού στο ΑΠΘ «παράγουμε
διάφορα προϊόντα και άλλες εφαρμογές, όπως είναι για παράδειγμα η παρακολούθηση των μετακινήσεων που έχουν σχέση με τις μετακινήσεις του
φλοιού της γης, δηλαδή καθαρά γεωδαιτικές εφαρμογές».
Σχετικά με τη διασυνοριακή συνεργασία, ο καθηγητής σημείωσε ότι «και
στην Κύπρο και στη Βουλγαρία βοηθάμε κάπως να περάσει η τεχνογνωσία
αυτή, γιατί εμείς είμαστε γεωδαίτες, συνεισφέρουμε σε αυτό το κομμάτι
του έργου, για το οποίο διάφορες επιστημονικές περιοχές ενώνουμε τις
δυνάμεις μας». «Είναι ένας τομέας πολύ σύγχρονος και με σημαντική
συμβολή, πολλά υποσχόμενος και πιστεύω ότι θα το δούνε οι αρμόδιοι
φορείς, άρχισαν να ενδιαφέρονται περιφέρειες, πέρα από τις υπηρεσίες
που έχει κάθε χώρα», πρόσθεσε.
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Εκδήλωση «Βιώσιμη Κινητικότητα
και Περιφερειακή Πολιτική»

Ο

ι άμεσες και μελλοντικές προκλήσεις για την πολιτική και τον σχεδιασμό, οι δυσκολίες που προκύπτουν από τη γραφειοκρατική
οργάνωση του κράτους και τις παθογένειες του παρελθόντος, η
διασύνδεση ξεχωριστών μέχρι σήμερα πολιτικών σε μια ολιστική προσέγγιση, αλλά και η ανάγκη για άμεσες πρωτοβουλίες με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, αναδείχθηκαν κατά τις τοποθετήσεις των εξαίρετων ομιλητών
στην πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση με θέμα «Βιώσιμη Κινητικότητα
και Περιφερειακή Πολιτική» που διοργάνωσε το ΤΕΕ, σε συνεργασία
με τη Μονάδα Βιώσιμης Κινητικότητας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και το ευρωπαϊκό δίκτυο ενημέρωσης EURACTIV, το βράδυ της
Τρίτης 22 Ιανουαρίου 2019 στην Αθήνα.

Στασινός, ο Γιώργος Δημαράς, Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
Ρένα Κλαμπατσέα, Γενική Γραμματέας ΥΠΕΝ, Γιώργος Πατούλης, Πρόεδρος ΚΕΔΕ, και πολλοί ακόμα εξαιρετικοί ομιλητές.
Μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα με τους ομιλητές και το video με τις
παρουσιάσεις στο link https://goo.gl/uYGNh6

Κεντρικό ζήτημα στη συζήτηση αποτέλεσε ο καθοριστικός ρόλος που οι
πόλεις καλούνται να διαδραματίσουν για τη χωροταξική ανάπτυξη της χώρας, αλλά και η συμβολή του προγράμματος URBACT και των Αστικών
Καινοτόμων Δράσεων (Urban Innovative Actions) στην πραγματοποίηση
ενός πιο «πράσινου μέλλοντος». Η δυναμική των ελληνικών πόλεων στη
διαδικασία μετάβασης στη βιώσιμη κινητικότητα αποτελεί μείζον ζήτημα
για την ενσωμάτωσή τους σε ένα νέο ευρωπαϊκό χωροταξικό μοντέλο που
θα θέτει σε πρώτο πλάνο τον άνθρωπο και τη σχέση του με το περιβάλλον. Στο πλαίσιο της ευρύτερης συζήτησης για το μέλλον της Ευρώπης,
ο ρόλος των πόλεων στην Ευρώπη αναβαθμίζεται συνεχώς, και η «Urban
Agenda for the EU» αναδεικνύεται σταδιακά σε μείζονα ευρωπαϊκή πολιτική με ξεχωριστό ρόλο μέσα στη Συνοχή. Οι πόλεις αναγνωρίζονται ως
ο βασικός πυρήνας παρέμβασης για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των
πολιτών και για τον λόγο αυτό περισσότεροι ευρωπαϊκοί πόροι κατευθύνονται προς αυτές. Στην εκδήλωση μίλησαν ο Πρόεδρος του ΤΕΕ κ. Γιώργος

Δελτίο Τύπου
Την Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου 2019 στο Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών
Αποτελεσμάτων του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, διοργανώθηκε ενημερωτική
ημερίδα με θέμα «Κατάδυση στη Σύγχρονη Ναυτική Ιστορία».
Αφορμή ήταν η συμπλήρωση ενός χρόνου λειτουργίας της Ομάδας
Εναλίων Αποτυπώσεων
(ΟΕΑ) του Εργαστηρίου
Τοπογραφίας (LabTop),
στο Τμήμα Αγρονόμων
και Τοπογράφων Μηχανικών της Πολυτεχνικής
Σχολής του ΑΠΘ. Η εκδήλωση αναμεταδόθηκε
μέσω του διαδικτύου
(https://www.auth.gr/
video/26319) και περιελάβανε παρουσιάσεις των
Κωνσταντίνου Τοκμακίδη, Κίμωνα Παπαδημητρίου, Παναγιώτη Τοκμακίδη, Νικολάου Σιδηρόπουλου, Σταύρου Τσιούμα, Νίκου Σιδηρόπουλου, Αναστάσιου Κτίστη όπως
και την προβολή της πρώτης ταινίας μικρού μήκους της ΟΕΑ (https://
www.youtube.com/watch?v=2dlsHh79INU&t=26s).
Η ΟΕΑ συστάθηκε το 2018 από μέλη και συνεργάτες του Εργαστηρίου Τοπογραφίας με σκοπό την τεκμηρίωση και την ανάδειξη χαρακτηριστικών
του τόπου μας που είναι “κρυμμένα” κάτω από την επιφάνεια του νερού.
Ειδικότερα αντικείμενα ενασχόλησης των μελών της ομάδας είναι τα ναυάγια και το άνοιγμα της Επιστήμης στο κοινό (public science). Η ΟΕΑ μέσω
της συνεργασίας της με αυτοδύτες ή καταδυτικά κέντρα επιδιώκει αρχικά
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την καταγραφή και τη μελέτη τους και στη συνέχεια την ενημέρωση του
καταδυόμενου ή του ευρύτερου κοινού σε θέματα σχετικά με την ενάλια
πολιτιστική κληρονομιά. Μέσω εξειδικευμένων προγραμμάτων εκπαίδευσης και καταδυτικών δραστηριοτήτων που συντονίζουν ή συμμετέχουν τα
μέλη της ΟΕΑ επιδιώκεται αφ’ ενός η ασφαλής και υπεύθυνη προσέγγιση
και αφ’ ετέρου η ανάδειξη και η προστασία του πλούτου των ελληνικών
θαλασσών.
Τα ναυάγια ενδιαφέρουν τόσο την καταδυτική όσο και την επιστημονική
κοινότητα. Κρυμμένα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας περιμένουν
να αποκαλύψουν πτυχές της άυλης πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Τα
σύγχρονα ναυάγια συνδέονται άμεσα με τη νεότερη ιστορία του τόπου
μας. Τον προηγούμενο αιώνα, μόνον κατά τη διάρκεια του ΒΠΠ, στις
ελληνικές θάλασσες βυθίστηκαν περισσότερα από 1000 πλοία, ενώ το
συνολικό τους πλήθος εκτιμάται περίπου στις 3000 (www.wreckhistory.
com). Η ανάγκη προστασίας τους ως πολιτισμικά αγαθά υπαγορεύει την
καταγραφή και την ανάδειξή τους, κάτι που διατυπώνεται τόσο σε διεθνές, (UNESCO1, EU2), όσο και σε εθνικό επίπεδο, (ελληνική νομοθεσία3).
Προϋπόθεση είναι η σχετική έρευνα που περιλαμβάνει συλλογή αρχειακού
υλικού, αναζήτηση επί χάρτου και αυτοψίες. Με τη χαρτογράφηση και
τις αναπαραστάσεις των ναυαγίων σύγχρονων πλοίων προκύπτουν προοπτικές για εκπαίδευση, ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και συμμετοχή των
πολιτών στη διαφύλαξη της ενάλιας πολιτιστικής μας κληρονομιάς.
Με την τοπογραφική τεκμηρίωση επιτυγχάνεται η πλήρης καταγραφή
της ακριβούς θέσης, αλλά και των γεωμετρικών χαρακτηριστικών ενός
ναυαγίου. Αυτή η διαδικασία αποτελεί τη βάση οποιασδήποτε εργασίας
συντήρησης και ανάδειξης του ναυαγίου και επιτρέπει τη διάσωση των
στοιχείων αυτών στον χρόνο, ώστε η διάβρωση και η φθορά (φυσική και
ανθρωπογενής) που θα επέλθει να μην αποκρύψει τα ιστορικά στοιχεία
από τους ερευνητές του μέλλοντος. Η ΟΕΑ του ΑΠΘ χρησιμοποιεί φωτογραμμετρικές μεθόδους για την αποτύπωση των ναυαγίων, ώστε από
εκατοντάδες φωτογραφίες να μπορεί να παράγει ένα γεωμετρικά ακριβές,
τρισδιάστατο μοντέλο του ναυαγίου με στόχο την ιστορική του συνέχεια
και διάσωση. Η αναζήτηση αρχειακού υλικού και η συλλογή περιγραφικών
πληροφοριών συμπληρώνει την τεκμηρίωση των χαρακτηριστικών της
ζωής κάθε πλοίου.

Η ανάγκη διάχυσης της γνώσης που αποκτήθηκε από την έρευνα, οδηγεί
στην φιλμογραφία (και όχι απλά στην βιντεοσκόπηση). Μέσω της φιλμογραφίας παρουσιάζεται η ζωή, το περιβάλλον και οι γείτονες του ναυαγίου που είναι οι σημερινοί άνθρωποι και ο κόσμος τους. Η παρουσία του
εκάστοτε βυθισμένου πλοίου γίνεται ένα με το σύνολο του περιβάλλοντος
χώρου και αποδεικνύει ότι αυτό συνεχίζει να ζει και να προσφέρει (στην
τοπική οικονομία, ως τουριστικός πόλος έλξης, αλλά και στη συλλογική
συνείδηση, ως ανάμνηση και ερέθισμα για τη φαντασία).
Χρησιμοποιώντας το παράδειγμα του M/S ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ, ενός από τα
καλύτερα διατηρημένα ναυάγια στις ελληνικές θάλασσες, περιγράφεται η
αλληλουχία των εργασιών για την έρευνα, τη γνωριμία με ένα βυθισμένο
πλοίο, την αποτύπωση και την ανάδειξη του ναυαγίου, καθώς και ο τρόπος
με τον οποίο η κάθε μια από τις παραπάνω διαδικασίες συνεισφέρουν σε
μια συνολική παρουσίαση του ναυαγίου στο κοινό.
Κλείνοντας αυτήν τη σύντομη παρουσίαση αξίζει να αναφερθεί ότι η εργασία της ΟΕΑ είναι ομαδική και εθελοντική και ανοίγει νέους ορίζοντες στην
επιστήμη της αποτύπωσης, μάλιστα σε έναν τομέα που δεν έχει ακόμη
προϊστορία. Στόχος μας είναι να έρθουνε στο φως όσα βρίσκονται
στο βάθος…

__________
1 http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/underwater-culturalheritage/2001-convention/official-text/
2 http://ec.europa.eu/assets/eac/culture/library/publications/2014-heritagecommunication_en.pdf
3 ΦΕΚ A-153/28-6-2002 και ΦΕΚ Β-1701/19-11-2003

CLGE: Πανευρωπαϊκός διαγωνισμός
για φοιτητές και νέους ΑΤΜ

H CLGE διεξάγει για 8η χρονιά τον Ευρωπαϊκό διαγωνισμό για φοιτητές (για
την ακαδημαϊκή χρονιά 2018-2019) και νέους τοπογράφους μηχανικούς.
Οι συμμετοχές πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 29 Ιουλίου 2019. Μπορούν να συμμετάσχουν φοιτητές Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί και
νέοι Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί, είτε μεμονωμένα είτε σε ομάδες.
Τα βραβεία είναι, 1000 ευρώ για κάθε νικητή ή νικητήρια ομάδα, καθώς
και η συμμετοχή στην INTERGEO του 2019, που θα διεξαχθεί στη Στουτγκάρδη.
Με βραβείο ή όχι, ακόμα και η συμμετοχή είναι σημαντική σε έναν τόσο
ενδιαφέροντα διαγωνισμό και καλούμε όλους τους φοιτητές σε Αθήνα και
Θεσσαλονίκη, αλλά και τους νέους συναδέλφους να δηλώσουν συμμετοχή!
Η ηλεκτρονική διεύθυνση του διαγωνισμού: http://www.clge.eu/events/
details/243
Η ανακοίνωση του διαγωνισμού: 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
Την περίοδο από το προηγούμενο δελτίο μέχρι σήμερα εξεδόθησαν λίγα
νομοθετήματα και εγκύκλιοι σχετικά με το επάγγελμα και το γνωστικό
μας αντικείμενο. Αναλυτικά:
➲ Εγκρίθηκε με απόφαση που συνυπέγραψαν οι υπουργοί Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο (ΠΧΠ)
στα Ιόνια Νησιά, το οποίο αναθεωρεί και αντικαθιστά το προγενέστερο Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου
Ανάπτυξης της ίδιας Περιφέρειας. Πέρα από τις βασικές χωροταξικές
κατευθύνσεις, με το νέο ΠΧΠ προτείνονται Περιοχές Ειδικών Χωρικών
Παρεμβάσεων:

Νομοθετικές Εξελίξεις

Μετά την ταυτοποίηση ένα ναυάγιο εντάσσεται στον χάρτη της ενάλιας
πολιτιστικής κληρονομιάς ως ολοκληρωμένη οντότητα, επιτρέποντας την
αξιολόγηση των συλλεγόμενων δεδομένων, όχι μόνο σε σχέση με το ναυάγιο ως μεμονωμένη οντότητα, αλλά και με το πλαίσιο του ευρύτερου
θαλάσσιου τοπίου. Παίρνει τη θέση του στην Ιστορία και τοποθετείται έτσι
τόσο στον χώρο όσο και στον χρόνο. Η γεωμετρική μέθοδος ταυτοποίησης
ναυαγίων που ανέπτυξε η ΟΕΑ βασίζεται στα κατασκευαστικά σχέδια του
πλοίου σε συνάρτηση με τη σύγχρονη αποτύπωση του ναυαγίου και περιλαμβάνει τη συλλογή δεδομένων (από ιστορικά σχέδια και επιτόπια αποτύπωση του ναυαγίου), την αναγωγή των ιστορικών σχεδίων και την ταύτιση
των σχεδίων αποτύπωσης με τα ιστορικά σχέδια. Τα οφέλη της διαδικασίας
της γεωμετρικής ταυτοποίησης είναι η αναγνώριση της ταυτότητας του
ναυαγίου, η εκτίμηση των ζημιών του και η ψηφιακή του αναδόμηση.

• Στην Π.Ε. Κέρκυρας τα μικρά νησιά: Παξοί, Αντίπαξοι και Διαπόντιοι
Νήσοι, καθώς και η περιοχή της ενδοχώρας στην οποία περιλαμβάνονται οι ορεινοί όγκοι Άγιοι Δέκα στη μέση Κέρκυρα και Παντοκράτορας
στη βόρεια Κέρκυρα και οι φθίνοντες και παραδοσιακοί οικισμοί.
• Στην Π.Ε. Ιθάκης, ολόκληρο το νησί της Ιθάκης.
• Στη Π.Ε. Ζακύνθου, η περιοχή των οικισμών της Ρίζας.
• Επιπλέον, προτείνεται να ενταχθούν τα νησιά της Κεφαλονιάς, της
Λευκάδας και της Ζακύνθου ΠΕΧΠ λόγω των σεισμών για την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των ζημιών, καθώς και το νησιωτικό σύμπλεγμα
του Δήμου Μεγανησίου.
Τέλος, προωθούνται προγράμματα ολοκληρωμένων αστικών αναπλάσεων (μέσω του εργαλείου των Σχεδίων Ολοκληρωμένων Αστικών Παρεμβάσεων) στα ιστορικά κέντρα της Κέρκυρας (μνημείο UNESCO),
της Λευκάδας (παλιά πόλη και είσοδός της) και της Ζακύνθου (με προτεραιότητα την παραλία και το πολεοδομικό κέντρο).
➲ 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 Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας και Περιβαλλοντική Έγκριση αυτού».
Με την απόφαση γίνεται η αναθεώρηση του περιβαλλοντικού χωροταξικού σχεδιασμού Θεσσαλίας, με την οποία καταργείται ο σχεδιασμός
του 2003. Το νέο περιφερειακό χωροταξικό πλαίσιο για τη Θεσσαλία
προβλέπει τον δραστικό περιορισμό τής εκτός σχεδίου δόμησης ιδίως στις γεωργικές περιοχές με αύξηση της αρτιότητας στα 10 και 20
στρέμματα και την κατάργηση των παρεκκλίσεων, εξαιρώντας μόνο
τις απαραίτητες για την ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας υποδομές.
Προωθεί την περαιτέρω τόνωση της συνεργασίας στα δίπολα Λάρισας – Βόλου και Καρδίτσας – Τρικάλων. Για τη βιομηχανία, δίνεται
ιδιαίτερη έμφαση στην αποτροπή της διάσπαρτης χωροθέτησης των
μονάδων και στη συγκέντρωση των δραστηριοτήτων μεταποίησης σε
οργανωμένους υποδοχείς. Για τις Σποράδες σημειώνει πως «η προστασία του περιβάλλοντος και του ιδιαίτερου νησιωτικού τοπίου απαιτεί
ολοκληρωμένο και λεπτομερή σχεδιασμό, περιορισμό /κατάργηση της
εκτός σχεδίου δόμησης και εκτόνωση της ζήτησης σε οργανωμένους
υποδοχείς».
➲ Δημοσιεύθηκε ο N.4585 στο ΦΕΚ 216 Α/24 Δεκεμβρίου 2018 και στο Α΄
Μέρος, Κεφάλαιο Α΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ και με
το Άρθρο 1 επέρχεται η τροποποίηση του άρθρου 6 του Ν.2664/1998
(Α΄ 275) και η παράταση προθεσμίας αμφισβήτησης πρώτων εγγραφών.
➲  Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/73705/670 ΦΕΚ 5045 Β/13 11 2018
με θέμα: «Λειτουργία, τήρηση, επικαιροποίηση και περαιτέρω
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ανάπτυξη του πληροφορικού συστήματος “Ηλεκτρονική Πολεοδομία”», από την 1η Ιανουαρίου του 2019 τίθεται σε υποχρεωτική
λειτουργία το σύστημα «Ηλεκτρονική Πολεοδομία» που αφορά στα
πολεοδομικά δεδομένα της χώρας και περιλαμβάνει τα δημόσια γεωχωρικά δεδομένα που παράγονται από τις διαδικασίες του ρυθμιστικού
χωρικού σχεδιασμού και της εφαρμογής του και έχουν θεσμική και κανονιστική ισχύ γενικά, ειδικά ή τοπικά στην Επικράτεια. Η ηλεκτρονική
πλατφόρμα θα επιτρέπει στους φορείς του δημοσίου, τους μηχανικούς
ή άλλους ενδιαφερόμενους ιδιώτες, να πληροφορούνται τους όρους
δόμησης και τις χρήσεις γης για κάθε ακίνητο και γενικότερα τα δημόσια γεωχωρικά δεδομένα της ισχύουσας πολεοδομικής νομοθεσίας, που
προσδιορίζουν το καθεστώς ιδιοκτησίας, δόμησης, εκμετάλλευσης ή και
προστασίας της ακίνητης περιουσίας.
➲ Το Διοικητικό Εφετείο Πειραιά ακύρωσε οικοδομική άδεια, η οποία είχε
εκδοθεί το 2006 και αναθεωρήθηκε στη συνέχεια το 2011 και το 2016.
Την ίδια τύχη είχαν άλλες δύο οικοδομικές άδειες σε προγενέστερο χρόνο. Ήδη το ΣτΕ με την 962/2018 απόφασή του είχε κρίνει μεταξύ άλλων
παράνομη την πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου Πάτμου με την οποία
επετράπη η διαπλάτυνση αγροτικού δρόμου «προς Βαγιά - Κάμπο και
προς Γερανό κατά τρόπον ώστε τα επίμαχα γήπεδα να αποκτήσουν πρόσωπο σε αυτόν». Το Διοικητικό Εφετείο με την υπ’ αριθμόν Α 369/2018
απόφασή του αποφαίνεται ότι είναι 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 βρίσκονται εκτός σχεδίου και εκτός των ορίων των προ του 1923
οικισμών. Ο ίδιος νόμος για την κατά κανόνα αρτιότητα καθιερώνει
ελάχιστο εμβαδόν τα 4 στρέμματα και πρόσωπο σε κοινόχρηστο δρόμο
είκοσι πέντε μέτρα. Το Εφετείο, επικαλούμενο και την πλούσια νομολογία του ΣτΕ, στο σκεπτικό του επισημαίνει ότι απαγορεύεται η δόμηση
σε τυφλά εκτός σχεδίου γήπεδα διότι κατά το άρθρο 24 (παράγραφος
1 και 2) του συντάγματος επιφέρει υποβάθμιση τόσου του οικιστικού
όσου και του φυσικού περιβάλλοντος. Και αυτό γιατί παραβιάζεται βασικός κανόνας δόμησης της εν γένει πολεοδομικής νομοθεσίας, κατά
τον οποίο μπορούν να χτιστούν μόνον τα οικόπεδα που έχουν πρόσωπο, «κοινό όριο δηλαδή σε κοινόχρηστο χώρο νομίμως υφιστάμενο
μη προκύψαντα από ιδιωτική βούληση» και επιτρέπει την οικοδόμηση
τυφλών οικοπέδων σε περιοχές εκτός σχεδίου, που από τη φύση τους
και επειδή χαρακτηρίζονται από έλλειψη πολεοδομικής οργάνωσης δεν
έχουν προορισμό τη δόμηση. Επιπρόσθετα καθιστά σαφές ότι στις εν
λόγω πράξεις (οικοδομικές άδειες) δεν εφαρμόζονται οι αρχές της προστατευόμενης εμπιστοσύνης και της χρηστής διοίκησης, «δεδομένου ότι
οι αρχές αυτές δεν μπορούν να τύχουν εφαρμογής σε περίπτωση που
η κατάσταση, όπως στην προκειμένη περίπτωση, δημιουργήθηκε κατά
παραβίαση του άρθρου 24 του Συντάγματος».
➲ Δημοσιεύτηκε σε φύλλο της εφημερίδας της κυβερνήσεως (ΦΕΚ
162Β΄/30-1-2019) απόφαση με την οποία παρατείνεται 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 που χτυπήθηκαν από
το σεισμό της 12ης Ιουνίου του 2017. Σύμφωνα με το ΦΕΚ, ορίζεται
νέα προθεσμία, ενός έτους (αρχής γενομένης από τη δημοσίευση της
παρούσας σε ΦΕΚ), για υποβολή αιτήσεων με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά ορίζονται από τις σχετικές υπουργικές αποφάσεις, για
έκδοση άδειας επισκευής και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής ή για
έκδοση βεβαίωσης Καθορισμού Δικαιούχου Στεγαστικής Συνδρομής για
ανακατασκευή από τους ιδιοκτήτες πληγέντων κτιρίων, από τον σεισμό
της 12ης Ιουνίου 2017 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου
της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
➲ Σύμφωνα με τη νομολογία του Ε΄ τμήματος του ΣτΕ απόφαση υπ.
αριθ. 2579/2018, κρίθηκε ως νόμιμη η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) αιολικού πάρκου σε αναδασωτέα
έκταση χωρίς προηγούμενη έγκριση επέμβασης. Σύμφωνα με την
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απόφαση: Με την κρινόμενη αίτηση προβάλλεται ότι η προσβαλλόμενη
πράξη είναι ακυρωτέα, διότι δεν προηγήθηκε αυτής η απαιτούμενη κατά
τις διατάξεις του Ν.998/1979 έγκριση απόφασης στην επίμαχη δασική
έκταση, για την οποία μάλιστα έχει εκδοθεί πράξη χαρακτηρισμού του
οικείου Δασάρχη. Ο λόγος αυτός, όπως προβάλλεται είναι απορριπτέος εν πάση περιπτώσει ως αβάσιμος, διότι η κατ’ άρθρο 58 παρ.2 του
Ν.998/1979 έγκριση επεμβάσεως σε δασική έκταση δεν απαιτείται να
προηγείται της Α.Ε.Π.Ο., αλλά μπορεί να έπεται αυτής, πρέπει δε να
έχει εκδοθεί πριν την επέμβαση με τη διενέργεια υλικών πράξεων στη
δασική έκταση.
Επίσης, ότι η προσβαλλόμενη πράξη είναι ακυρωτέα, διότι σύμφωνα με
τις κρίσιμες διατάξεις δεν επιτρέπεται η διάθεση αναδασωτέας εκτάσεως
για άλλον σκοπό πλην της αναδασώσεως, πριν από την ολοκλήρωση
της αναδασώσεως, την ανάκτηση της δασικής μορφής της εκτάσεως
και την άρση της αναδασώσεως. Ο λόγος αυτός είναι απορριπτέος ως
αβάσιμος, διότι από τις κρίσιμες διατάξεις επιτρέπεται η διάθεση αναδασωτέας εκτάσεως για τον δημοσίου συμφέροντος σκοπό της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και πριν από
την ολοκλήρωση της αναδασώσεως, μη απαιτούμενης προς τούτο της
τυπικής άρσεως της αναδασώσεως, οι δε όροι και οι προϋποθέσεις της
επεμβάσεως στην αναδασωτέα έκταση τίθενται με την κατ’ άρθρο 58
παρ.2 του Ν.998/1979 έγκριση επεμβάσεως, η οποία μπορεί να εκδοθεί
και μετά την Α.Ε.Π.Ο., αλλά πριν την εγκατάσταση του έργου στην
αναδασωτέα έκταση.
➲ Επτά μέτρα για την αύξηση των κτιρίων σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας περιλαμβάνει η σχετική απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/85251/242/2018
ΦΕΚ 5447Β/5-12-2018. Η απόφαση επιδιώκεται η επίτευξη του στόχου, από 1.1.2021, όλα τα νέα κτίρια να είναι κτίρια σχεδόν μηδενικής
κατανάλωσης ενέργειας, (από 1.1.2019 για τα νέα κτίρια που στεγάζουν
υπηρεσίες του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα). Σύμφωνα με
την υπουργική απόφαση (Έγκριση Εθνικού Σχεδίου αύξησης του αριθμού των κτιρίων με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας) τα κανονιστικά μέτρα που προβλέπονται είναι:
Υποχρεωτική κάλυψη αναγκών σε ζεστό νερό χρήσης (ΖΝΧ), Αύξηση
συντελεστή δόμησης για κτίρια υψηλής ενεργειακής απόδοσης, συμψηφισμός δαπανών για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων, αύξηση συντελεστών απόσβεσης σε κτίρια, θεσμοθέτηση ενεργειακού Υπεύθυνου
στα κτίρια του δημοσίου καθώς και υποχρέωση ενεργειακής διαχείρισης
δημοσίων κτιρίων από φορείς του δημοσίου.
➲ Το Συμβούλιο της Επικρατείας με απόφασή του απορρίπτει ρητά και
κατηγορηματικά την απαλλοτρίωση ή την ανταλλαγή του ακινήτου ή τη χρηματική αποζημίωση από το κράτος των ιδιοκτητών
κτιρίων, που έχουν χαρακτηριστεί διατηρητέα. Με την απόφαση
αυτή (ΣτΕ 229/2018, που εκδόθηκε με πρόεδρο τον κ. Αθ. Ράντο και
Εισηγητή τον κ. Α. Σκούφαλο με τίτλο «νόμιμη απόρριψη αίτησης για
αποχαρακτηρισμό διατηρητέου κατά ΓΟΚ ακίνητο) το ανώτατο ακυρωτικό Δικαστήριο θέτει τους ιδιοκτήτες των διατηρητέων ακινήτων προ
ευθυνών, όσον αφορά την υποχρέωση ανακατασκευής των κτισμάτων
που έχουν καταρρεύσει, καθώς και διατήρησης αναλλοίωτων των αρχιτεκτονικών, καλλιτεχνικών και λοιπών διακοσμητικών στοιχείων του
ακινήτου. Όσο για το ζήτημα της δαπάνης για την ανακατασκευή των
κτισμάτων, το ΣτΕ κατά κύριο λόγο παραπέμπει στους ιδιοκτήτες, καθώς
σημειώνει στην απόφασή του ότι το θέμα της δαπάνης των εργασιών
ανακατασκευής των διατηρητέων «ρυθμίζεται, πάντως, από διατάξεις
της κείμενης νομοθεσίας, με τις οποίες προβλέπεται, υπό προϋποθέσεις, η συμμετοχή του Δημοσίου ή του οικείου Οργανισμού Τοπικής
Αυτοδιοίκησης στις δαπάνες αποκατάστασης όταν αυτές υπερβαίνουν
το εύλογο όριο».
➲ Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 5398 Β/03-12-2018 η απόφαση 55248/1295
«Τροποποίηση της αριθμ. οικ. 45857/772/4-10-2017 (Β’ 3534) απόφασης των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και Οικονομικών, εφεξής ως: “Πρόγραμμα ενίσχυσης
της απασχόλησης 2.000 αμειβόμενων με δελτίο παροχής υπη-

Νομοθετικές εξελίξεις

ρεσιών με μετατροπή της σύμβασης παροχής ανεξάρτητων
υπηρεσιών σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας”», με την οποία
τροποποιείται η 45857/772/2017 και το πρόγραμμα ενίσχυσης της απασχόλησης με δελτίο παροχής υπηρεσιών με μετατροπή της σύμβασης
παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας
αφορά πλέον 2.000 αντί των 40.000 αμειβόμενων που οριζόταν αρχικώς. Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στα 10.000.000 ευρώ αντί των
156.800.000 ευρώ.

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

Μείωση 95% από φέτος στο κονδύλι αλλά και στο πλήθος των δυνητικών δικαιούχων του προγράμματος επιδότησης μετατροπής των
«μπλοκάκηδων» σε μισθωτούς. Πρόκειται για το πρόγραμμα επιχορήγησης των εισφορών των εργοδοτών με έως 350 ευρώ ανά μήνα, με
τον όρο ότι αυτοί θα δεχθούν να μετατρέψουν τη σύμβαση παροχής
ανεξάρτητων υπηρεσιών (σ.σ. δελτίο παροχής υπηρεσιών ή «μπλοκάκι») την οποία έχουν συνάψει με ένα εργαζόμενο σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας. Το πρόγραμμα αυτό ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2017.
Ωστόσο, μετά από ένα χρόνο, η κυβέρνηση αποφάσισε να μειώσει δραματικά τόσο το προβλεπόμενο κονδύλι, όσο και το πλήθος εκείνων που
θα μπορούσαν να ενταχθούν σε αυτό.

➲ 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 και θέμα:

Συγκεκριμένα, αντί για κονδύλι 156.800.000 ευρώ, το εν λόγω πρόγραμμα προβλέπει πλέον κονδύλι μόλις 10.000.000 ευρώ. Παράλληλα,
οι δυνητικοί δικαιούχοι του, μειώνονται από τους 40.000 μόλις στους
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, σύμφωνα με την αρχική Υπουργική Απόφαση του 2017,
προβλεπόταν για το έτος 2018 το κονδύλι των 60.000.000 ευρώ, για το
2019 το ποσό των 60.000.000 ευρώ και για το έτος 2020: 36.800.000
ευρώ.
Με τη μείωση των κονδυλίων αναδεικνύεται για άλλη μια φορά το ουσιαστικότερο πρόβλημα στην υλοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος, στο οποίο εκ του αποτελέσματος, αρνήθηκαν να συμμετάσχουν
οι εργοδότες. Και αυτό, γιατί ενώ αναγνωρίζει ένα σοβαρό και υπαρκτό
πρόβλημα, αυτό της υποκατάστασης της μισθωτής εργασίας με την
ψευδο-αυτοαπασχόληση, δεν επιβάλει την εφαρμογή της ισχύουσας
εργατικής νομοθεσίας. Πριμοδοτεί όσους παρανομούν, υπό την προϋπόθεση να μετατρέψουν την ψευδώς δηλωμένη αυτοαπασχόληση σε
αυτό που πραγματικά είναι, δηλαδή σε μισθωτή εργασία.
➲ Δημοσιεύθηκε η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 11 της 27-11-2018, με Αρ. Πρωτ.
ΔΝΣβ/854/ΦΝ 466, από τη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ και ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ με θέμα: «Οδηγός εκπόνησης μελετών Δημοσίων Έργων του Ν.4412/2016 (Βιβλίο I)».
Η εγκύκλιος καταργεί την Εγκύκλιο 38/2005 σε ό,τι αφορά νέες διακηρύξεις Δημόσιων Συμβάσεων Μελετών και ορίζει όπως εφεξής οι μελέτες οδικών, λιμενικών, υδραυλικών και κτιριακών έργων, προκηρύσσονται και εκπονούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016
(Βιβλίο I) με τήρηση των διαδικασιών της παρούσας εγκυκλίου.
➲ Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 5351 Β/28-11-2018 η Υπουργική Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και ενέργειας με θέμα:
«Σχέδιο Στρατηγικής Ανάπτυξης της Δασοπονίας 2018-2038 Εθνική Στρατηγική για τα Δάση». Τα άρθρα της απόφασης αναφέρονται σε: Όραμα της Στρατηγικής, Μεσογειακή Δασοπονία, Ορισμοί,
Κάθετοι και Οριζόντιοι Άξονες Στρατηγικής, Μέσα Υλοποίησης.
➲ Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 200 Α/03.12.2018 ο Ν.4578/18: «Μείωση ασφαλιστικών εισφορών και άλλες διατάξεις». Ο νόμος τροποποιεί τον ασφαλιστικό νόμο 4387/2016 και ρυθμίζει πολλά ζητήματα
του ασφαλιστικού συστήματος και των ασφαλιστικών εισφορών. Ο νόμος αφορά το καθεστώς ασφαλιστικών εισφορών των ασφαλισμένων
που, από την 1η Ιανουαρίου 2017 και μετά, ασκούν πολλαπλή επαγγελματική δραστηριότητα, οι οποίοι υπάγονται στην ασφάλιση δύο
ή περισσότερων πρώην φορέων κύριας ασφάλισης ή του Δημοσίου,
καθώς και των ασφαλισμένων που παρέχουν εξαρτημένη εργασία και
συγχρόνως, ασκούν ελεύθερο επάγγελμα και υπάγονται στην ασφάλιση
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ενός πρώην φορέα κύριας ασφάλισης.

Το σχέδιο περιλαμβάνει αναλυτικά τον προγραμματισμό των μελετών
και των έργων, τις αρμοδιότητες όλων των εμπλεκομένων φορέων, τα
χρηματοδοτικά εργαλεία για τα έργα και τις αναγκαίες συντηρήσεις των
υποδομών, όπως επίσης οδηγίες για υλοποίηση δράσεων πολιτικής προστασίας αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων.

«Εφαρμογή για το έτος 2019 της υπουργικής απόφασης
39278/1823/25.7.2018 «Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας
σε επιχειρήσεις Β΄ και Γ΄ κατηγορίας» (ΦΕΚ B΄3001), ΑΔΑ:
ΩΚ39465Θ1Ω-1Β4».
Η εγκύκλιος αυτή αφορά τα προγράμματα επιμόρφωσης εργοδοτών και
εργαζομένων σε επιχειρήσεις Β΄ και Γ΄ κατηγορίας για το έτος 2019 και
διευκρινίζει τον τρόπο και τις διαδικασίες εφαρμογής των προβλεπομένων στην 39278/1823/25.7.2018 Υπουργική Απόφαση.
➲ Με την ΠΟΛ 1244/2018 προβλέπεται ότι με κάθε νέα θέση εργασίας
που θα δημιουργείται σε μία επιχείρηση και θα αφορά νέο εργαζόμενο ή μακροχρόνια άνεργο, οι εργοδοτικές εισφορές που
εκπίπτουν από τα φορολογητέα κέρδη θα υπολογίζονται κατά
50% αυξημένες, κάτι που οδηγεί σε σημαντική μείωση του φόρου.
Προϋπόθεση είναι ο συνολικός αριθμός των εργαζομένων και η συνολική μισθολογική δαπάνη σε μια επιχείρηση να μην έχουν μειωθεί σε
σχέση με το προηγούμενο έτος.
➲ Νέα ημερομηνία εφαρμογής των ρυθμίσεων ορίστηκε για λόγους ασφάλειας δικαίου, με δεδομένη την αύξηση του κατώτατου μισθού σε 650
ευρώ, από την 1/2/2019. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ ο υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης υπέγραψε εγκύκλιο η οποία προβλέπει ότι οι ρυθμίσεις για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στον ΕΦΚΑ
για τους αμειβόμενους με παραστατικά παρεχόμενων υπηρεσιών (τίτλος κτήσης – πρώην απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης), 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
σε 650 ευρώ από την 1/2/2019, καθώς και το γεγονός ότι η υπουργική
απόφαση σχετικά με τη διαδικασία απόδοσης των εισφορών, τον χρόνο
και τον τρόπο δήλωσης των στοιχείων του παραστατικού και της σύμβασης από τον εκδότη στον ΕΦΚΑ, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 6182/3112-2018, το οποίο κυκλοφόρησε στα τέλη του μηνός Ιανουαρίου 2019.
Με βάση την εγκύκλιο: Για γραπτές συμβάσεις που έχουν καταρτισθεί
μέχρι 31/01/2019, ανεξάρτητα εάν το παραστατικό παρεχόμενων υπηρεσιών εκδοθεί πριν ή μετά την 1/2/2019, εφαρμόζεται το προγενέστερο καθεστώς. Σε περίπτωση που υπάρχει προφορική συμφωνία μεταξύ
ασφαλισμένου και αντισυμβαλλόμενου, ακόμη και αν αυτή έχει γίνει
πριν από την 31/1/2019 ή δεν υπάρχει σύμβαση, οι νέες ρυθμίσεις
εφαρμόζονται για παραστατικά που εκδίδονται μετά την 1/2/2019.
Για λόγους χρηστής διοίκησης, δεν αναζητούνται ασφαλιστικές εισφορές που έχουν καταλογισθεί για τίτλους κτήσης οι οποίοι έχουν εκδοθεί
κατά το παρελθόν.
Επιμέλεια: Χρήστος Λάλας ΑΤΜ
Ευάγγελος Στεφανής ΑΤΜ

Επιστημονικά-Τεχνικά Θέματα

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
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Εισαγωγή

Οι βυθομετρικές αποτυπώσεις καλύπτουν ένα μεγάλο φάσμα τεχνικών και επιστημονικών μελετών. Οι μετρήσεις πραγματοποιούνται κυρίως με ηχοβολιστικές 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 προσδιορίζονται 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 απορρίπτονται 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 εφαρμόζεται 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 απότομες 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 μετρήσεων και βάσει της μεταξύ τους απόστασης (βλ. Σχήμα 1). Από τις k τιμές γίνεται βέλτιστη εκτίμηση, με τη χρήση του κριτηρίου των ελαχίστων τετραγώνων, 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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Επιστημονικά-Τεχνικά Θέματα
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

Για την εφαρμογή του αλγορίθμου αναπτύχθηκε το πρόγραμμα SounDFi (βλ. Σχήμα 2) σε γλώσσα προγραμματισμού Visual Basic, το οποίο διατίθεται
ηλεκτρονικά μέσω του συνδέσμου: http://users.auth.gr/nezos/#Software. Το πρόγραμμα δέχεται ως δεδομένα τις μετρήσεις της ηχοβολιστικής συσκευής σε κατάλληλη μορφή, ενώ απαιτείται και η εισαγωγή από τον χρήστη πέντε βασικών παραμέτρων: Α) Το πλήθος των τιμών που θα αποτελούν το
δείγμα που θα εξετάζεται σε κάθε επανάληψη. Β) Ο βαθμός του πολυωνύμου (δευτέρου ή τρίτου βαθμού) που θα χρησιμοποιηθεί στην προσαρμογή και
στην πρόγνωση (το πολυώνυμο δευτέρου βαθμού οδηγεί σε αυστηρότερο έλεγχο). Γ) Το μέγιστο μήκος του προφίλ εντός του οποίου θα συλλέγονται
τιμές για το δείγμα (η τιμή αυτή εξαρτάται από το ρυθμό καταγραφής των μετρήσεων και την ταχύτητα κίνησης του σκάφους). Δ) Η τιμή του  
σύμφωνα με την οποία ηχοβολίσεις με μικρότερη τιμή θεωρούνται πιθανώς εσφαλμένες. Ε) Το ελάχιστο δυνατό βάθος μέτρησης της ηχοβολιστικής
συσκευής ή το ελάχιστο βάθος για την περιοχή μελέτης, όπου μικρότερες τιμές θα απορρίπτονται αυτόματα από το πρόγραμμα.

Σχήμα 2. Το γραφικό περιβάλλον του SounDFi μετά την ολοκλήρωση ελέγχου μετρήσεων.
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Με το πέρας της εισαγωγής των δεδομένων και των παραμέτρων της αξιολόγησης και την εκτέλεση του αλγόριθμου, παρουσιάζονται στον χρήστη τα
στατιστικά στοιχεία για τα αποτελέσματα, τα οποία περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων, το πλήθος των σημείων που: α) πέρασαν τον έλεγχο, β) που θεωρούνται ως πιθανώς εσφαλμένα και γ) που δεν ελέγχθηκαν γιατί δεν μπορούσε να δημιουργηθεί το απαραίτητο δείγμα σύμφωνα με τα κριτήρια του χρήστη.
Σε αυτό το σημείο, ο χρήστης μπορεί να δει και τα στατιστικά στοιχεία για τις τιμές του
που υπολογίστηκαν. Παρατηρώντας τα αποτελέσματα,
υπάρχει η δυνατότητα άμεσης τροποποίησης των παραμέτρων και εκ νέου εκτέλεσης του προγράμματος προκειμένου να πραγματοποιηθεί λιγότερο ή
περισσότερο αυστηρή αξιολόγηση.
Για τον έλεγχο του αλγόριθμου και της λειτουργίας του προγράμματος αξιοποιήθηκαν δεδομένα από βυθομετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν από τους
συγγραφείς σε παράκτια περιοχή στο Νέο Μαρμαρά Χαλκιδικής. Οι μετρήσεις έγιναν με τη χρήση ηχοβολιστικής συσκευής απλής δέσμης και προβολέα
συχνότητας 200 kHz, ο οποίος έχει τη δυνατότητα μέτρησης βαθών έως 100 m με ακρίβεια μέτρησης έως και 2 cm. Η περιοχή μελέτης έχει μέσο βάθος
περίπου 31 m και μέγιστο περίπου 91 m. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αποτελεί η ύπαρξη έντονης θαλάσσιας χλωρίδας σε βάθη μεγαλύτερα από 70 m, η
οποία και δυσκόλεψε τη λήψη μετρήσεων με τη συγκεκριμένη συχνότητα προβολέα. Κατά τη διάρκεια των μετρήσεων καταγράφηκαν συνολικά 42333
τιμές βάθους, οι οποίες και ελέγχθηκαν με το πρόγραμμα SounDFi. Στο Σχήμα 3 παρατίθεται ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα εντοπισμού πιθανώς
εσφαλμένων τιμών σε αυτές τις μετρήσεις. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, δίνεται το αρχικό δείγμα 19 τιμών (Σχήμα 3a) στο οποίο παρατηρείται μία
απότομη έξαρση του πυθμένα, ενώ δίνεται και το πολυώνυμο 2ου βαθμού που προσαρμόζεται σε αυτές τις μετρήσεις. Στο Σχήμα 3b, αφού το πρόγραμμα
έχει εκτελέσει κατά την πρώτη επανάληψη τον έλεγχο των τιμών, απομακρύνονται δύο τιμές ως πιθανώς εσφαλμένες λόγω της υπερβολικής διαφοράς
στο
. Οι τιμές αυτές θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως χονδροειδή σφάλματα. Ο έλεγχος επαναλαμβάνεται εκ νέου και με την ολοκλήρωση
όλων των επαναλήψεων και την κατηγοριοποίησή τους εντοπίζονται ακόμη δύο τιμές ως πιθανώς εσφαλμένες. Στο Σχήμα 3c παρουσιάζονται τα τελικά
αποτελέσματα της αξιολόγησης.

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).

Ιδιαίτερο πλεονέκτημα του αλγόριθμου που παρουσιάστηκε αποτελεί η βήμα προς βήμα προσέγγιση μέσω της επαναληπτικής διαδικασίας των ελέγχων.
Η διαδικασία αυτή καθιστά ασφαλέστερο τον έλεγχο των παρατηρήσεων χωρίς να επηρεάζεται άμεσα από χονδροειδή σφάλματα. Εξίσου σημαντικό πλεονέκτημα αποτελεί και ο τρόπος ελέγχου μέσω της δημιουργίας δειγμάτων τιμών. Τα δείγματα αυτά έχουν μετρηθεί σε παραπλήσιες συνθήκες και κατά
συνέπεια δεν απαιτείται η εφαρμογή όλων των διορθώσεων πριν την εκτέλεση των υπολογισμών, όπως για παράδειγμα η διόρθωση λόγω παλιρροιών.
Το λογισμικό που αναπτύχθηκε είναι απλό στη χρήση με δυνατότητα παραμετροποίησης των ελέγχων ανάλογα με τις ανάγκες του χρήστη και οι υπολογισμοί ολοκληρώνονται πολύ γρήγορα (ο χρόνος εκτέλεσης για 40 χιλιάδες τιμές είναι περίπου 1 sec). Συμπερασματικά, το SounDFi αποτελεί ένα χρήσιμο
εργαλείο για την εύρεση πιθανώς εσφαλμένων τιμών κατά τη διεξαγωγή βαθυμετρικών αποτυπώσεων με ηχοβολιστικές συσκευές απλής δέσμης.
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Πιστοποιημένη Εκπαίδευση για
Νόμιμες και Ασφαλείς πτήσεις Drones

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 πρώτη φορά στην Ελλάδα και σας εγγυάται
εξαιρετική απόδοση στο πεδίο και φανταστικές τιμές σε όλα τα πακέτα!
Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες λεπτομέρειες και δωρεάν εφαρμογή στο πεδίο.

Νέα της αγοράς

Νέα συνεργασία της Landmark
με την Ruide

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

Αποκτήστε τώρα τη δική σας Άδεια Xειριστή Drone!
Γρυπάρη 131, Καλλιθέα, 17672
Τ: 210 9598448
E: academy@heliland.com

Landmark - Γ. Λουτρίδης

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

Το Agisoft PhotoScan γίνεται MetaShape
Η αλλαγή του ονόματος του λογισμικού σε Agisoft Metashape ταυτίζεται με πολύ σημαντικές βελτιώσεις 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 φωτογραμμετρίας (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.
Γαλαξία 11, Αθήνα Τ.Κ. 11745
Τηλ.: 210 5912644
info@totalview.gr
www.totalview.gr

Η αναβάθμιση από το PhotoScan στο MetaShape γίνεται εντελώς δωρεάν.
Η TotalView αποτελεί επίσημο και εξουσιοδοτημένο μεταπωλητή της Agisoft.

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 συστήματα GNSS, Total Station, 3D Scanner, UAV, λογισμικά φωτογραμμετρίας,
υδρογραφικό και θερμογραφικό εξοπλισμό και γενικότερα επιστημονικό εξοπλισμό που ανοίγει νέους ορίζοντες στις εφαρμογές του σύγχρονου μηχανικού με καινοτόμες τεχνολογίες και τεχνικές.
Βασισμένη στην κορυφαία ποιότητα των προϊόντων των οίκων που
αντιπροσωπεύει, σε συνδυασμό με το γνωστικό υπόβαθρο, την πολυετή 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 κατασκευαστικός οίκος στον τομέα των UAV, επέλεξε τη JGC ως
επίσημο αντιπρόσωπο των επαγγελματικών προϊόντων της στην Ελλάδα και η εταιρεία μας ανακοινώνει
υπερήφανα την έναρξη αυτής της συνεργασίας.
Με τη στήριξή σας θα συνεχίσουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες 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
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Θέσεις παρατάξεων

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 κλαδικά 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 δραστηριοποίησης ή επαγγελματικής απασχόλησης.
Το πιο σημαντικό όμως ήταν ότι η προσπάθεια αυτή είχε ως βάση τις ανθρώπινες 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 απογοητεύσεις, 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 ΠΣΔΑΤΜ 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 σχεδιάσαμε και το υλοποιήσαμε μαζί και επειδή καθ’ όλη τη διαδρομή συλλειτουργήσαμε πάντα μαζί.
Σήμερα, δέκα χρόνια μετά, έχω την τιμή να αναλαμβάνω χρέη Γενικού Γραμματέα της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ.
Η εξέλιξη αυτή επισφραγίζει με τον πλέον εμφατικό τρόπο ότι όσοι σήμερα αποτελούν 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 αντίληψη 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…
Ευχαριστούμε όλους τους συναδέλφους που συμμετείχαν στη χθεσινή εσωτερική μας διαδικασία.
Τα θεμέλια μπήκαν στις προηγούμενες εκλογές του ΤΕΕ. Η παράταξή μας
στη γενέθλια πράξη της πέτυχε την εκλογή του Α’ Αντιπροέδρου και του
Γεν. Γραμματέα στη διοίκηση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος καθώς
και του Αντιπροέδρου στην αντιπροσωπεία ΤΕΕ. Σε όλους τους κλαδικούς
συλλόγους μηχανικών έχουμε πρωταγωνιστικό ρόλο.
Το Σαββατοκύριακο 23 και 24 Φεβρουαρίου 2019 ολοκληρώνουμε την εσωτερική δομή με την ιδρυτική συνδιάσκεψη της Δημοκρατικής Συμπαράταξης
Μηχανικών.
Μαζί θα θέσουμε τους στόχους και θα προσδιορίσουμε το όραμά μας για τον
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μηχανικό και την Ελλάδα του 2030.
Τα πρώτα δείγματα από την ανταπόκριση των συναδέλφων μάς έχουν γεμίσει αισιοδοξία. Χθες, Κυριακή 17 Φεβρουαρίου, περισσότεροι από 1.300
μηχανικοί προσήλθαν στις εσωπαραταξιακές εκλογές για την ανάδειξη των
συνέδρων.
Αυτό είναι και το νέο μητρώο μελών και φίλων της παράταξης.
Προχωράμε με θεσμική συγκρότηση, αυτονομία και νέες ιδέες. Δίπλα στον
μηχανικό.
Με τη συμπόρευση ιστορικών και νέων δυνάμεων του ΤΕΕ.
Με ανοιχτές πόρτες, πιστοί στις αρχές της συμμετοχικής δημοκρατίας.
Με μόνη ηθική δέσμευση απέναντί σας, τη δημοκρατική συγκρότηση και
λειτουργία μας.

Απόσπασμα άρθρου του Προέδρου του ΠΣΔΑΤΜ,

Μιχάλη Καλογιαννάκη,
στα ΝΕΑ για το Κτηματολόγιο

«… Το Κτηματολόγιο έχει μια ιδιαιτερότητα σε σχέση με τα υπόλοιπα μεγάλα έργα. Έχει χαρακτηριστεί το «Μεγαλύτερο Μεγάλο Έργο» και το μεγαλύτερο αναπτυξιακό έργο για τη χώρα μας. Η ιδιαιτερότητά του έγκειται στο
ότι απαιτείται η ευρεία συμμετοχή των πολιτών. Οι πολίτες το δημιουργούν.
Ο φορέας υλοποίησης του έργου θα πρέπει να κερδίσει, στην άτυπη δημοσκόπηση που διενεργείται κατά την περίοδο της υποβολής των δηλώσεων,
την εμπιστοσύνη και την αποδοχή των πολιτών δηλαδή να τους πείσει για
την αναγκαιότητα και την αξιοπιστία του κτηματολογίου, ώστε αυτοί να
συμμετέχουν στη σύνταξή του…
… Είναι τα τελευταία κομμάτια του παζλ του Εθνικού Κτηματολογίου. Τα πιο
δύσκολα για δύο λόγους.
Πρώτον, γιατί αφορά κυρίως σε αγροτικές περιοχές, συνήθως χαμηλών αξιών, μεγάλους ηλικιακά ιδιοκτήτες και με ελάχιστους τίτλους ιδιοκτησίας.
Δεύτερον, λόγω της κατάργησης του αρχικού διαγωνισμού που αφορούσε
στις περιοχές αυτές. Αρχικά, το έργο είχε σχεδιαστεί με προϋπολογισμό 870
εκατομμύριων και, τελικά, θα υλοποιηθεί «λειψό» με 300 εκατομμύρια, μειωμένη ποιότητα και αρκετές επιπλοκές μέχρι την παράδοσή του.
Σε αυτήν την κρίσιμη φάση του έργου, επιβαρυντική ήταν η επιλογή του
Υπουργού κ. Σταθάκη, να μετατρέψει τον αρμόδιο φορέα για τη σύνταξη
του κτηματολογίου από Α.Ε. σε Ν.Π.Δ.Δ., με αποτέλεσμα να απωλέσει ο
φορέας την απαιτούμενη ευελιξία και να μην είναι έτοιμος εγκαίρως…
… Όμως, ενώ φάνηκαν «ικανοί» στον επικοινωνιακό – τακτικίστικο τομέα,
δεν επέδειξαν την ίδια ικανότητα στην ουσιαστική επικοινωνιακή διαχείριση
του έργου.
Δεν πέρασαν τη βάση…
… Ξεκάθαρα, η σημερινή διοίκηση του Ελληνικού Κτηματολογίου Ν.Π.Δ.Δ.
και η διοίκηση του ΥΠΕΝ απέτυχαν, καθώς η μέχρι τώρα συμμετοχή πλησιάζει με το ζόρι το 10%.
Ελπίζω μαζί τους να μην αποτύχει και το έργο. Να μην καθυστερήσει περισσότερο και το χειρότερο, να μην τεθεί σε κίνδυνο η ολοκλήρωσή του.
Τα τελευταία κομμάτια του παζλ είναι απαραίτητα για να έχει η χώρα μας
ένα ολοκληρωμένο κτηματολόγιο, το Εθνικό Κτηματολόγιο. Οι πολίτες πρέπει να χαίρουν ίσης αντιμετώπισης. Οι πολίτες των αγροτικών περιοχών δε
μπορεί να θεωρούνται δεύτερης κατηγορίας….
… Έχει αποδειχθεί ότι οι πολίτες εμπιστεύονται το κτηματολόγιο, αρκεί να
είναι ενημερωμένοι. Μέχρι στιγμής, δεν ήταν. Η σημερινή αποτυχία των
αρμοδίων δεν είναι αποτυχία ούτε του έργου, ούτε των πολιτών.
Καλώ λοιπόν όλους τους πολίτες να συμμετέχουν στη σύνταξη του κτηματολογίου με το να καταθέσουν τη δήλωση για την περιουσία τους. Μόνο με
αυτό τον τρόπο μπορούμε να γίνουμε μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα, όπου
κατοχυρώνεται η ιδιωτική και δημόσια περιουσία, χωρίς αμφισβητήσεις από
κανέναν…»

Θέσεις παρατάξεων

ΟΧΙ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ –
ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

τ

ελευταία έχει αναπτυχθεί από την ίδια την πολιτεία μια υποβάθμιση αντικειμένων του κλάδου με το πρόσχημα απλοποίησης διαδικασιών. Επίσης σε ορισμένες περιπτώσεις ο κλάδος στρέφεται λανθασμένα σε αντικείμενα τα οποία δεν μπορεί να αποτελούν
το μέλλον του και αγνοεί παραδοσιακά αντικείμενα τα οποία και έχουν αναδείξει τον ρόλο του τοπογράφου στην κοινωνία και
τον έχουν καθιερώσει.

Ως προς το πρώτο. Το κτηματολόγιο κατά παράδοξο τρόπο, στερεί πλέον το δικαίωμα σύνταξης και υποβολής της δήλωσης του
κτηματολογίου στα μέλη του κλάδου ο οποίος είναι και ο κυρίως αρμόδιος για τη σύνταξή του και το παραχωρεί στους… λογιστές.
Προφανώς επικρατούν άλλα κριτήρια από αυτά της ακρίβειας και αξιοπιστίας του προγράμματος τα οποία δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε. Σε κάθε περίπτωση το μέτρο κρίνεται απαράδεκτο και ορθά ο σύλλογος έχει αντιδράσει. Θεωρούμε απαραίτητη τη συνέχιση
των παρεμβάσεων έως ότου αυτό αναθεωρηθεί.
Το ίδιο το κτηματολόγιο επίσης μειώνει την αξία του τοπογραφικού διαγράμματος με τις εφαρμογές κινητών που έχει κυκλοφορήσει έστω και αν επισημαίνει ότι η μέθοδος αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για εντοπισμό. Σε συνδυασμό οι δυο παραπάνω
πρόσφατες …καινοτομίες στο κτηματολόγιο οδηγούν κατ’ αρχήν στην απαξίωση του κλάδου και βέβαια στη μείωση της αξιοπιστίας
των δηλώσεων που θα υποβληθούν από τους λογιστές με τις εφαρμογές των κινητών, γεγονός το οποίο δεν φαίνεται να ανησυχεί
ιδιαίτερα το κτηματολόγιο όπως και θα περιμέναμε. Αν πράγματι θέλουμε να μην επιβαρύνουμε τον πολίτη με το κόστος σύνταξης
τοπογραφικών διαγραμμάτων για τις δηλώσεις, ιδιαίτερα σε αγροτικές περιοχές, ας ζητήσει το κτηματολόγιο από τους αναδόχους να
συντάξουν επίγειες αποτυπώσεις και βέβαια να αναλάβει το ίδιο και τη σχετική οικονομική επιβάρυνση χωρίς να την μετακυλήσει
στους αναδόχους. Το ίδιο το κτηματολόγιο δεν ανησυχεί επίσης για την παρατηρούμενη τελευταία περιορισμένη προσέλευση
των πολιτών να δηλώσουν τα ακίνητά τους. Αντιμετωπίζει το θέμα με συνεχείς παρατάσεις χωρίς βέβαια να το λύνει. Και βέβαια
κανείς δεν αντιμετωπίζει τις στρεβλώσεις του λειτουργούντος κτηματολογίου το οποίο σε πολλές περιπτώσεις οδηγεί σε άτυπες
δημεύσεις περιουσιών με ό,τι αυτό συνεπάγεται από κοινωνικοοικονομικής άποψης.
Ως προς το δεύτερο. Έχουμε αναρωτηθεί τελευταία τι γίνεται με τα πολεοδομικά-χωροταξικά θέματα στα οποία κάποτε κυριαρχούσε ο κλάδος? Παρατηρείται γενική απραξία. Πόσες επεκτάσεις σχεδίων, οριοθετήσεις οικισμών, τροποποιήσεις, πράξεις εφαρμογής, ΣΧΟΟΑΠ έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια από τους Δήμους? Υπάρχουν οικισμοί με σχέδια του 1990 στους οποίους καμία πράξη
εφαρμογής δεν έχει γίνει έως σήμερα. Το νομοθετικό πλαίσιο δεν κρίνεται ικανοποιητικό αφού ελάχιστα πράγματα έχουν αλλάξει έως
σήμερα. Στα παραπάνω όμως προβλήματα οφείλεται σε μεγάλο βαθμό η δημιουργία γενιών αυθαιρέτων αφ’ ενός και αφ ετέρου οφείλεται η αδυναμία εκμετάλλευσης σημαντικού αριθμού ακινήτων γεγονός το οποίο προσδίδει και κοινωνική διάσταση.
Το προσωπικό των τεχνικών Υπηρεσιών των Δήμων σε πολλές περιπτώσεις, σήμερα δεν γνωρίζει τι σημαίνει πράξη αναλογισμού αποζημίωσης-προσκύρωσης λόγω ρυμοτομίας και βέβαια δεν μπορεί να τις συντάξει ή να τις ελέγξει σωστά όταν αυτές υποβάλλοντα από
τον ενδιαφερόμενο ιδιοκτήτη.
Το αποτέλεσμα της παραπάνω απραξίας το πληρώσαμε πολύ ακριβά στις πυρκαγιές του περασμένου καλοκαιριού. Μια περιοχή που
όφειλε να έχει πολεοδομηθεί προ πολλών ετών, παρέμεινε όμηρος της γραφειοκρατίας της πολιτείας η οποία από τη μια τη θεωρούσε
οικιστική και δημιουργούσε τις υποδομές και από την άλλη δεν την πολεοδομούσε διότι τη χαρακτήριζε …δασική.
Επίσης με την ορθή κατά την άποψή μας υποχρέωση υποβολής των τοπογραφικών διαγραμμάτων στη σχετική πλατφόρμα, δημιουργήθηκε ένα επί πλέον αντικείμενο το οποίο θεωρούμε ότι πρέπει να οδηγήσει και σε αναπροσαρμογή του αντιστοίχου κοστολογίου
σύνταξης των τοπογραφικών διαγραμμάτων για τις μεταβιβάσεις και την έκδοση οικοδομικών αδειών.
Ας εστιάσουμε επομένως περισσότερα στα ουσιαστικά αντικείμενα του κλάδου τα οποία αναδεικνύουν τον σημαντικό και διακριτό ρόλο
του ΑΤΜ στην κοινωνία και ας συνεχίσουμε τον αγώνα εναντίον της ισοπέδωσης και της απαξίωσης του κλάδου μας.
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ΕΡΧΕΤΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ
ΜΕ 120 ΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΟΥΡΕΜΑ ΧΡΕΟΥΣ;
Σύμφωνα με επίκαιρα δημοσιεύματα, αναμένεται να θεσμοθετηθεί άμεσα ρύθμιση των
ασφαλιστικών οφειλών σε 120 δόσεις για οφειλές που δημιουργήθηκαν προς τα Ταμεία από
το 2002 μέχρι σήμερα, με κούρεμα των προσαυξήσεων κατά 85% και επανυπολογισμό όλων
των οφειλών βάσει σημερινών ποσοστών. Η ένταξη στο σύστημα θα γίνεται με ηλεκτρονική
αίτηση, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια και ανεξάρτητα αν ο οφειλέτης έχει ανοικτά ή κλειστά
βιβλία.
Η ΡΠΜ έχει συμβάλει δυναμικά, υποβάλλοντας συνεχώς σχετικές προτάσεις, ιδιαιτέρως δε
από το 2015 στο πλαίσιο της διαβούλευσης του ΤΕΕ με το Υπουργείο Εργασίας. Η ολοκληρωμένη πρόταση της ΡΠΜ το καλοκαίρι του 2018, όπως κατατέθηκε στο ΤΕΕ (και υιοθετήθηκε από τη Διοικούσα Επιτροπή) και στο Υπουργείο, αφορούσε στη διαγραφή των παλιών
οφειλών με ταυτόχρονη διαγραφή ασφαλιστικού χρόνου. Όπως φαίνεται μέχρι σήμερα, η
προτεινόμενη ρύθμιση θα προβλέπει ένα μικτό σύστημα με δόσεις και μερική διαγραφή,
χωρίς απώλεια ασφαλιστικού χρόνου.
Ως μηχανικοί έχουμε ήδη μία σημαντική επιτυχημένη διεκδίκηση, με τη δυνατότητα εξαίρεσης από την υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών που νομοθετήθηκε από το
2017 ενώ ο συνδυασμός με την αναμενόμενη ρύθμιση θα ανακουφίσει, θα διευκολύνει και
θα επαναφέρει σε δράση χιλιάδες συναδέλφους που η κρίση και οι πολιτικές λιτότητας οδήγησαν στο περιθώριο, συσσωρεύοντας οφειλές προς το Ταμείο μας τα προηγούμενα έτη.
Το ΤΕΕ και το αρμόδιο Υπουργείο πρέπει να φροντίσουν αποτελεσματικά, να παραμείνει το
σύστημα ανοιχτό για ικανοποιητικό χρονικό διάστημα, ούτως ώστε να καλύψει όσο το δυνατόν περισσότερους συναδέλφους καθώς και να προβλεφθεί η υπαγωγή στη νέα ρύθμιση για
όσους είναι ήδη στο καθεστώς των 100 δόσεων του 2015. Απαιτείται η κινητοποίηση όλων
των αρμόδιων φορέων για την υπέρβαση των γραφειοκρατικών εμποδίων που αναμένεται
να εμφανιστούν, διαφορετικά οι καθυστερήσεις που θα προκληθούν μπορούν να οδηγήσουν
ακόμα και σε αποτυχία της ρύθμισης.
Η ΡΠΜ υποστηρίζει κάθε ενέργεια που δυναμώνει τον κλάδο και θα συνεχίσει να διεκδικεί
αποτελεσματικά για το σήμερα και το αύριο των Μηχανικών. Θα είμαστε παρόντες καθόλη
την εφαρμογή της ρύθμισης προκειμένου να συμβάλλουμε στην εύρυθμη λειτουργία του
συστήματος.
Τέλος, διεκδικούμε τη θεσμοθέτηση ενός μόνιμου συστήματος ρύθμισης οφειλών, προκειμένου να υπάρχει μεγαλύτερη ευκολία ένταξης όσων αδυνατούν για κάποιο διάστημα να
καταβάλλουν τις σχετικές οφειλές.
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ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ, ΕΝΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΟΥΜΕ
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Πρώτα από οτιδήποτε άλλο, αφού αυτή είναι η πρώτη μας επικοινωνία
για φέτος, να ευχηθούμε να έχουμε μια καλή χρονιά με υγεία και πολλές, αλλά και καλές, δουλειές!
Η χρονιά ξεκίνησε πολύ δυναμικά για όλους τους συναδέλφους ανά
την επικράτεια καθώς οι κτηματογραφήσεις παράγουν άφθονο επαγγελματικό αντικείμενο και ύστερα από μεγάλο διάστημα επιτέλους
ακούγεται από πολλούς η έκφραση «δεν προλαβαίνω». Ελπίζουμε να
συνεχιστεί το μοτίβο για αρκετό χρονικό διάστημα και να απασχολούνται όλοι οι συνάδελφοι είτε ως μέλη των ομάδων κτηματογραφήσεων
είτε με παροχή υπηρεσιών. Έχουμε φτάσει σε σημείο σε ορισμένες περιοχές να μην υπάρχει πλέον διαθέσιμο δυναμικό για την κάλυψη των
τρεχουσών αναγκών, γεγονός που αν το προσεγγίσει κανείς μεσοπρόθεσμα ελπίζουμε πως θα οδηγήσει αυτόματα σε άνοδο των απολαβών
των συναδέλφων.
Κλείνουμε, όμως, την ευχάριστη παρένθεση και ξεκινάμε με τα προβλήματα. Βασικότερο όλων, η συμμετοχή των πολιτών στο έργο που
από την έως τώρα καταγραφή φαίνεται να είναι απογοητευτική. Πολύ
χαμηλή προσέλευση σε σχέση με την αναμενόμενη που οφείλεται σε
μια σειρά παραγόντων. Πρώτα από όλα, οι πολίτες αντιμετωπίζουν το
έργο ως ακόμα ένα εισπρακτικό μέτρο της κυβέρνησης που μόνο σκοπό έχει να εισπράξει χρήματα. Αν είναι ποτέ δυνατόν να έχουμε φτάσει
σε αυτό το σημείο, να μην μπορούμε να δώσουμε στον κόσμο να
καταλάβει την αναγκαιότητα και σημαντικότητα του κτηματολογίου.
Όταν σε ομάδες ανθρώπων παρουσιάζεται το πρόγραμμα στην πραγματική του διάσταση, αμέσως αντιλαμβάνονται τη σπουδαιότητά του.
Αυτό που προκύπτει ως πρόβλημα είναι η κεντρική ιδέα. Τώρα, πώς
διαμορφώθηκε η εσφαλμένη εντύπωση στο κοινό είναι ένα πρόβλημα
που αφορά όλους μας, με πρώτο από όλους το ίδιο το κράτος. Το
κράτος όσο απίθανο και αν ακούγεται δεν έχει δώσει ούτε 1€ για την
επικοινωνιακή καμπάνια του τρέχοντος προγράμματος που αφορά στο
63% της χώρας! Αδιανόητο από κάθε άποψη. Ο σύλλογος προς τιμή
του, όπως και αρκετά μέλη του που αρθρογραφούν, με φωτεινό παράδειγμα το μέλος της παράταξης μας Γραμματή Μπακλατσή (πολλά παραδείγματα από τα άρθρα της στον ακόλουθο σύνδεσμο https://www.
taxydromos.gr/search.php?keyword=ΜΠΑΚΛΑΤΣΗ) προσπαθούν να
καλύψουν το κενό ενημέρωσης που υπάρχει, αλλά αντιλαμβανόμαστε
πως από τη στιγμή που ο φορέας δεν βγαίνει προς τα μέσα ενημέρωσης το κενό που υπάρχει είναι θεόρατο.
Το επόμενο πρόβλημα, που προέρχεται από τη στρέβλωση του αρχικού νόμου για τη μη αναγκαιότητα ύπαρξης τοπογραφικού διαγράμματος, οφείλουμε στην πράξη να το καλύψουμε μόνοι μας μέσα από τον
τρόπο δράσης μας. Για τον ορθό εντοπισμό στον χάρτη αρμόδιος είναι
ο μηχανικός, που έχει και την επιστημονική γνώση. Για αυτό κατά τη
δήλωση των ιδιοκτησιών στο κτηματολόγιο, οι πολίτες πρέπει απαραίτητα να απευθύνονται σε μηχανικό, που θα τους βοηθήσει αφενός μεν

στον σωστό εντοπισμό του ακινήτου κι αφετέρου θα τους προστατεύσει από πιθανά προβλήματα στο μέλλον, όπως π.χ. είναι οι ενστάσεις στο κτηματολόγιο και τους δασικούς χάρτες. Ο πλέον αξιόπιστος
τρόπος εντοπισμού και προσδιορισμού της θέσης και των ορίων του
ακινήτου είναι η σύνταξη εξαρτημένου τοπογραφικού διαγράμματος
με βάση το Εθνικό Σύστημα Συντεταγμένων (ΕΓΣΑ87) που χρησιμοποιεί και το Εθνικό Κτηματολόγιο. Σε κάθε περίπτωση η υποβολή τοπογραφικού διαγράμματος πρέπει να καταστεί απαραίτητη και αυτό θα
βοηθήσει στην επίλυση τυχόν αμφισβητήσεων. Οι πολίτες πρέπει να
αντιληφθούν όλο το προηγούμενο κείμενο στην πλήρη του διάσταση.
Τέλος, ένα πρόβλημα που προκύπτει από την πραγματικότητα και
αφορά αποκλειστικά εμάς ως κλάδο είναι αυτό που είχαμε αναφέρει
και σε παλιότερη δημοσίευση και επαναφέρουμε: Εμείς θέλουμε να
τονίσουμε από την πλευρά μας με όση φωνή έχουμε από αυτό εδώ
το βήμα να σέβεστε τον κόπο σας. Μην ευτελίζετε την εργασία σας,
το επαγγελματικό σας επίπεδο και την προσπάθειά σας. Δυστυχώς, σε
πάρα πολλές περιπτώσεις εγκληματούμε εις βάρος του ίδιου μας του
εαυτού και κατ’ επέκταση σε βάρος όλων των συναδέλφων μας. Πρέπει να αντιληφθούμε πως αν διατηρήσουμε το επίπεδο των υπηρεσιών
μας σε υψηλό επίπεδο το αποτέλεσμα της εργασίας μας θα είναι πολύ
πιο ποιοτικό και ανταποδοτικό, τόσο απλά. Απλά, δυστυχώς από την
πράξη προκύπτει πως για ακόμα μία φορά εγκληματούμε εις βάρος του
ίδιου μας του εαυτού.
Το μέγεθος του κειμένου δεν μας επιτρέπει να επεκταθούμε περισσότερο, οπότε περιοριζόμαστε στα παραπάνω. Πριν κλείσουμε, υπέπεσε
στην αντίληψη μας τις τελευταίες μέρες δημοσίευμα σχετικά με τις χωρικές μεταβολές. Σύμφωνα με αυτό «Μέσω νέας ηλεκτρονικής πλατφόρμας, που θα λειτουργήσει η Ελληνικό Κτηματολόγιο, με ψηφιακή
υπογραφή και ευθύνη του μηχανικού στο εξαρτημένο τοπογραφικό
θα γίνεται η δήλωση σχετικά με το εάν η απεικόνιση της γεωμετρικής μεταβολής, είναι τεχνικά εφαρμόσιμη και δεκτική εισαγωγής στην
τηρούμενη κτηματολογική βάση. Στις ρυθμίσεις για το Κτηματολόγιο,
που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ για τη γεωθερμία, το
οποίο κατατέθηκε στη Βουλή προβλέπεται νέα διαδικασία ψηφιακής
δήλωσης με ευθύνη του μηχανικού για τις γεωμετρικές μεταβολές,
η οποία θα προσαρτάται, με ποινή απαραδέκτου, στο δικόγραφο της
αγωγής, της αίτησης ή της προσφυγής που ασκείται και κατατίθεται
ενώπιον δικαστηρίου για το αν είναι αποδεκτή και εφαρμόσιμη, δηλαδή μέσα στα νομοθετημένα όρια 5 έως 7%, η απόκλιση για ιδιοκτησίες, όπως αυτές αποτυπώνονται κατά την κτηματογράφηση».
Πιθανόν, έως ότου εκδοθεί το περιοδικό να έχει γίνει ΦΕΚ η παραπάνω
ρύθμιση. Ουσιαστικά εισάγεται με άκομψο, δυστυχώς, τρόπο η έννοια
του διαπιστευμένου μηχανικού. Το θέμα χρήζει παρακολούθησης και
θα επανέλθουμε για περαιτέρω ενημέρωση.
Μέχρι την επόμενη φορά, να είμαστε όλοι καλά με πολλές καλές δουλειές.
ATM 241 / ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019

45

Θέσεις παρατάξεων

Για τα επαγγελματικά δικαιώματα των μηχανικών
Δημοσιεύουμε κείμενο του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΣΜΤ)
για τα επαγγελματικά δικαιώματα
Το Προεδρικό Διάταγμα 99/2018 με τίτλο «Ρύθμιση του επαγγέλματος
του μηχανικού με καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε
ειδικότητα», αποτελεί έναν ακόμα κρίκο σε μια μακρόχρονη αλυσίδα διαδοχικών αντιλαϊκών ρυθμίσεων, κάθε αστικής κυβέρνησης
της τελευταίας 30ετίας, για την «απελευθέρωση» του επαγγέλματος
του Μηχανικού, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της ΕΕ και του κεφαλαίου.
Συνιστά ένα ακόμα σημαντικό βήμα στην αναδιάρθρωση του κλάδου των
μηχανικών/τεχνικών σε βάρος όσων ζουν από τη δουλειά τους και σε όφελος των μεγάλων τεχνικών εταιρειών, η οποία υλοποιείται υπό τον τίτλο
της «απελευθέρωσης» ή του «ανοίγματος των κλειστών επαγγελμάτων».
Βασικός στόχος του ΠΔ 99/2018 είναι ο καθορισμός των ειδικοτήτων,
η περιγραφή του αντικειμένου τους (τα λεγόμενα «επαγγελματικά περιγράμματα» του ν.4439/2016) και η κατάτμησή του κάθε επιστημονικού –
επαγγελματικού αντικειμένου σε επιμέρους «δραστηριότητες μηχανικής».
Το επόμενο βήμα είναι η απόσπαση όλων αυτών των δικαιωμάτων
από τα πτυχία και η εξατομικευμένη «διαβαθμισμένη πρόσβαση» σε ένα μόνο τμήμα αυτών. Κάτι τέτοιο θα αποκτιέται με επί
πληρωμή και δη ακριβά σεμινάρια, καταρτίσεις, εξετάσεις πιστοποίησης, ξεκινώντας από τις αυστηρές εξετάσεις εγγραφής στο
ΤΕΕ και κυρίως την απόδειξη επαγγελματικής εμπειρίας, με βασικό
εργαλείο το ενιαίο πλέον μητρώο δημόσιων και ιδιωτικών τεχνικών έργων
(νέο «ΜΗΤΕ»). Η υλοποίηση των σχεδίων αυτών, θα καταστήσει τους νέους αποφοίτους «δόκιμους μηχανικούς» με μηδενικά επαγγελματικά δικαιώματα, το σύνολο των μηχανικών διαχωρισμένο σε επίπεδα πρόσβασης
στην «τεχνική πυραμίδα» ανάλογα με την τάξη του πτυχίου και το ίδιο το
πτυχίο «ατομικό φάκελο προσόντων».
Η πορεία της «απελευθέρωσης» δεν θα είχε προχωρήσει χωρίς την ενεργητική στήριξη της ηγεσίας του ΤΕΕ και των Επιστημονικών Συλλόγων. Η
ηγεσία του ΤΕΕ μέχρι σήμερα πρόβαλε σταθερά τη λογική επιλογής του
δήθεν «μικρότερου κακού» προκειμένου να κάνει «εύπεπτο» στους μηχανικούς, συνδιαμορφώνοντάς το, το θεσμικό πλαίσιο της «διαβαθμισμένης
πρόσβασης». Το ΠΔ 99/2018, με ευθύνη των ίδιων παρατάξεων και
πολιτικών δυνάμεων της ηγεσίας του ΤΕΕ που προωθούν αυτήν
την πολιτική συνδιαμορφώνοντας με την κυβέρνηση τις ρυθμίσεις της «απελευθέρωσης», ξανά πυροδοτεί μια συντεχνιακή διαμάχη
μεταξύ των ειδικοτήτων.
Λέμε όχι στη συντεχνιακή αντιπαράθεση. Αυτό που απαιτείται είναι ο κοινός αγώνας των εργαζόμενων, άνεργων και αυταπασχολούμενων
μηχανικών/τεχνικών ενάντια στις αναδιαρθρώσεις οι οποίες οδηγούν στην καταστροφή της αυταπασχόλησης και στην κατεδάφιση των δικαιωμάτων της μισθωτής εργασίας. Η εφαρμογή αυτής
της πολιτικής θίγει αδιακρίτως κάθε μισθωτό και αυταπασχολούμενο μηχανικό, ανεξαρτήτως πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ, ανεξαρτήτως
ειδικότητας.
Η παραπέρα προώθηση της «απελευθέρωσης» είναι βέβαιο ότι θα επιδεινώσει περισσότερο την κατάσταση. Παλεύουμε να μην προχωρήσουν οι
νέες αντιδραστικές ρυθμίσεις που ετοιμάζονται για έργα, μελέτες, αμοιβές,
πιστοποίηση.
Είναι αυτονόητο το δικαίωμα του αυτοαπασχολούμενου να ζει αξιοπρεπώς
από τη δουλειά του. Το δικαίωμα αυτό καταστρατηγεί η ανεργία και η
μείωση του επαγγελματικού αντικειμένου, η κατάργηση των ελάχιστων
αμοιβών και η μεταφορά της ευθύνης στους μηχανικούς μέσω της ιδιωτικοποίησης του ελέγχου, η επιδρομή στα εισοδήματα μέσω φόρων αλλά
και ασφαλιστικών εισφορών με βάση το αντιασφαλιστικό οπλοστάσιο που
διαμόρφωσαν ΝΔ – ΠΑΣΟΚ και συνέχισε επάξια η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με
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το έκτρωμα Κατρούγκαλου κ.ά. Όλα τα παραπάνω αποτελούν πολύ σημαντικότερα προβλήματα για τους εργαζόμενους και αυτοαπασχολούμενους
μηχανικούς/τεχνικούς από το ζήτημα κατανομής των επαγγελματικών
δικαιωμάτων μεταξύ των ειδικοτήτων που ρυθμίζει το ΠΔ 99/2018. Επιπλέον, το εν λόγω ΠΔ αποτελεί ένα νομοθέτημα πλήρως εναρμονισμένο
με την πολιτική αναδιάρθρωσης του επαγγέλματος, αλλά και των ενιαίων
κύκλων σπουδών.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:
• Απόσυρση του ΠΔ 99/2018 για τη «ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού» το οποίο αποτελεί ένα βήμα στην κατεύθυνση της αναδιάρθρωσης του κλάδου σε βάρος των συμφερόντων όλων των μηχανικών
που ζούνε από τη δουλειά τους.

• Πλήρη σταθερή εργασία για όλους, κατάργηση των ελαστικών μορφών
απασχόλησης. 7ωρο – 5νθήμερο – 35ωρο, υπογραφή κλαδικών ΣΣΕ με
αυξήσεις για την ικανοποίηση όλων των αναγκών των εργαζομένων.
Καμία απόλυση, καμία διαθεσιμότητα σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

• Ανατροπή της πολιτικής της ΕΕ για την «απελευθέρωση» των επαγ-

γελμάτων σε όφελος του μεγάλου κεφαλαίου. Αντίσταση, απειθαρχία,
ανυπακοή στις επιταγές της ΕΕ για την παιδεία και τα επαγγελματικά
δικαιώματα, καμία εφαρμογή των οδηγιών της ΕΕ, κατάργηση όλων
των νόμων και ΠΔ που τις ενσωματώνουν στην εθνική νομοθεσία. Κατάργηση κάθε μορφής εξετάσεων για την απόκτηση άδειας ασκήσεως
επαγγέλματος, το ακαδημαϊκό δίπλωμα μοναδική προϋπόθεση για την
άσκηση του επαγγέλματος. Καμία μετατόπιση της «τεχνικής ευθύνης»
από το κράτος και την εργοδοσία στον εργαζόμενο. Ενιαίο δημόσιο
δωρεάν σύστημα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, χωρίς ταξικούς φραγμούς
και αντιεπιστημονικούς διαχωρισμούς των σπουδών σε κύκλους και
των ιδρυμάτων σε κατηγορίες. Σύνδεση του πτυχίου με το δικαίωμα
στην επαγγελματική κατοχύρωση.

• Όχι στο μητρώο ιδιωτικών τεχνικών έργων, καμία σκέψη για την εφαρμογή καθεστώτος «δόκιμου» μηχανικού με «μηδενικό πτυχίο».

• Όχι στη διαδικασία της Μπολόνια, στον Κοινό Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώ-

τατης Εκπαίδευσης και το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων.

• Κατάργηση του καθεστώτος των «ειδικών επαγγελματικών δικαιωμά-

των» (Ενεργειακοί Επιθεωρητές, Ελεγκτές Δόμησης, κ.λπ.). Καμία εξέταση για πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων.

• Κατάργηση του νομοθετικού πλαισίου αναδιάρθρωσης των δημόσιων

έργων και μελετών που επιταχύνουν τη συγκέντρωση μελετών και έργων στα χέρια του μεγάλου κεφαλαίου (ΣΔΙΤ, Συμβ. Παραχώρησης,
ΝΟΚ, αυθαίρετα, οικοδομικές άδειες κ.λπ.). Κατάργηση του νόμου για
το κτηματολόγιο, κατάρτιση δασικού κτηματολογίου πριν το εθνικό
κτηματολόγιο. Κατάργηση του αντιλαϊκού νομοθετικού πλαισίου για
την εμπορευματοποίηση της γης και των δασικών εκτάσεων, του νερού, των φυσικών πόρων. Απόσυρση των Ειδικών Χωροταξικών Σχεδίων, του fast track, των εφαρμοστικών νόμων του ΤΑΙΠΕΔ και του
Υπερταμείου, που υποτάσσουν τις χρήσεις γης στην κερδοφορία των
μονοπωλιακών ομίλων και επιταχύνουν την ιδιωτική πολεοδόμηση.
Απαίτηση ουσιαστικής αντισεισμικής θωράκισης και αντιπλημμυρικής
προστασίας. Κατάργηση του νομοθετικού πλαισίου απελευθέρωσης
της ενέργειας, τηλεπικοινωνιών και μεταφορών.
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