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ΑΤΜ 244 λοιπόν. Συνεχίζουμε ακάθεκτοι και ανθεκτικοί 
στον τυφώνα που σάρωσε όλα τα επιστημονικά και συνδι-
καλιστικά έντυπα στον χώρο των μηχανικών. 
Φέτος συμπληρώθηκαν 130 χρόνια από την ίδρυση 
της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού (ΓΥΣ). Δεν μπορούσαμε 
λοιπόν παρά να της αφιερώσουμε αυτό το τεύχος δίνοντάς 
της τον απαραίτητο χώρο για τα κείμενά της και χαρίζοντάς 
της το εξώφυλλο που απεικονίζει τον Ταγματάρχη Ιωάννη 
Παπαρόδου να μετράει πάνω σε ένα τριγωνομετρικό σε μια 
καταπληκτική φωτογραφία του 1936. Η ΓΥΣ επί τόσα χρόνια 
εκτός των άλλων σταθερά παρέχει στους Αγρονόμους Τοπο-
γράφους μηχανικούς τα απαραίτητα στοιχεία για τη δουλειά 
τους και έχει αποδείξει ότι ξέρει να εκσυγχρονίζεται συνε-
χώς αν και μερικές φορές καθυστερημένα. 
Η 11η Πανελλήνια συνδιάσκεψη του συλλόγου, που 
μόλις ολοκληρώθηκε στην Καλαμάτα καλύπτεται σε εκτενές 
ρεπορτάζ. Βασικές οι εισηγήσεις του κτηματολογίου.
Οι προθεσμίες υποβολής δηλώσεων κτηματολογίου 
έληξαν σε πολλές περιοχές της χώρας. Οι συνάδελφοι αντα-
ποκρίθηκαν στις περιστάσεις και βοήθησαν αποτελεσματικά 
τους πολίτες να δηλώσουν σωστά τα ακίνητά τους εν μέσω 
αθέμιτου ανταγωνισμού από λογιστές, δακτυλογράφους, 
φωτοτύπες και ανώνυμους χειριστές κινητών τηλεφώνων. 
Στους πίνακες που δημοσιεύουμε στα νέα απ’ τον κλάδο φαί-
νεται η πορεία συλλογής δηλώσεων σε όλη τη χώρα.
Έγιναν και εκλογές του ΤΕΕ σ’ αυτό το διάστημα. Μπο-
ρείτε να δείτε τα αποτελέσματα στα νέα απ τον κλάδο.
Η στήλη μας για τα νέα νομοθετήματα έχει ό,τι νέο εμ-
φανίστηκε και εξελίσσεται σε πραγματικό νομικό αποθετή-
ριο, που μπορεί να ανατρέξει κανείς για να βρει όλες τις νο-
μοθετικές ρυθμίσεις και αποφάσεις των τελευταίων χρόνων.
Τα επιστημονικά και τεχνικά μας άρθρα όλο και επε-
κτείνονται. Η στήλη έχει πια καθιερωθεί στη συνείδηση των 
συναδέλφων και όλο και περισσότεροι συνάδελφοι στέλνουν 
τις εργασίες τους για δημοσίευση. Η δική μας προσπάθεια 
είναι η στήλη αυτή να είναι έγκυρη, ποιοτική και με υψηλή 
επιστημονική στάθμη. Σ’ αυτό το τεύχος δημοσιεύουμε άρθρο 
της εκλιπούσης καθηγήτριας του ΕΜΠ Ευαγγελίας Λάμπρου 
για τα γεωδαιτικά συστήματα μέτρησης από απόσταση και 
δύο ακόμη άρθρα για τη σύγκριση των υψομέτρων του πα-
λιού και νέου Bessel και τις μικρομετακινήσεις φραγμάτων.
Ακολουθούν οι σελίδες των παρατάξεων που αποδει-
κνύουν τη δημοκρατική ευαισθησία του δελτίου μας για έκ-
φραση όλων των απόψεων, αν και μερικές φορές οι σελίδες 
αυτές είναι η αιτία καθυστέρησης της έκδοσης του δελτίου.
Τέλος διάσπαρτα στο δελτίο θα βρείτε τις διαφημίσεις 
των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο μας. Εί-
ναι η πηγή των εσόδων για την έκδοση του κάθε μας τεύχους, 
που είναι βέβαια και το μόνο μέσο μετάδοσης των μηνυμά-
των τους σε όλους τους ΑΤΜ της χώρας.
Καλό διάβασμα και καλές γιορτές.

Από την Επιτροπή Δελτίου



  6 ΕπισημανσΕισ

  8 Δραστηριοτητα Συλλογου

	w		11η	Πανελλήνια	Συνδιάσκεψη	ΠΣΔΑΤΜ	θέμα	«ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ:	η	επό-

μενη	μέρα»	5	Οκτωβρίου	2019	–	Καλαμάτα

w		«Επιβάλλεται	η	υιοθέτηση	διεθνών	πρακτικών»	του	Προέδρου	του	ΠΣ-

ΔΑΤΜ	Μιχάλη	Καλογιαννάκη,	εφημερίδα	ΤΑ	ΝΕΑ	8/10/2019

12 νΕα απο τον Κλαδο

	 w		Κτηματογράφησης	συνέχεια	–	Πορεία	συλλογής	δηλώσεων	σε	ολόκλη-

ρη	τη	χώρα

	 w		ΕΛΛΗΝΙΚΟ	 ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ:	 Δοκιμαστική	 λειτουργία	 «αναφοράς	 σύ-

γκρισης»	στην	υπηρεσία	ηλεκτρονικής	υποβολής	διαγραμμάτων

	 w	Εκλογές	ΤΕΕ:	εκλεγμένοι	Αγρονόμοι	Τοπογράφοι	Μηχανικοί

	 w		CLGE	-	Γενική	Συνέλευση	στην	Κωνσταντινούπολη,	26-28/09/2019

	 w		Διεθνές	Γεωδαιτικό	Φοιτητικό	Συνέδριο	–	International	Geodetic	Student	

Meeting	(IGSM)	φοιτητική	ομάδα	ΑΤΜ-	ΑΠΘ,	Μάιος	του	2020,	Θεσσαλο-

νίκη

	 w		ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ	ΥΠΗΡΕΣΙΑ	ΣΤΡΑΤΟΥ	 -	130	Χρόνια	Χαρτογραφώντας	 την	

Ελλάδα

	

20 ΝομοθΕτιΚΕσ ΕξΕλιξΕισ

	 w	Νέα	νομοθετήματα	που	άπτονται	του	ενδιαφέροντος	του	ΑΤΜ

23 ΕπιστημονιΚα - τΕχνιΚα θΕματα

	 w		Γεωδαιτικά	 συστήματα	 μέτρησης	 από	 απόσταση	 και	 η	 συμβολή	 τους	

στην	 Επιστήμη	 του	 Τοπογράφου	 Μηχανικού	 Ευαγγελία Λάμπρου Δρ.	

ΑΤΜ	ΕΜΠ	Αναπληρώτρια	Καθηγήτρια	ΕΜΠ

	 w		Σύγκριση	υψομέτρων	του	«παλαιού	Bessel»	(GR-Datum-παλαιά	έκδοση)	

με	τα	υψόμετρα	του	«νέου	Bessel»	(GR-Datum-νέα	έκδοση)	και	ΕΓΣΑ87.	

Η	 περίπτωση	 του	 φύλλου	 1:100000	 ΔΡΑΜΑ Γιώργος Μοσχόπουλος, 

Νίκος Δεμιρτζόγλου, Διονυσία-Γεωργία Περπερίδου, Μπάμπης Παρά-

σχου, Δημήτρης Αμπατζίδης	Διπλωματούχοι	ΑΤΜ

	 w		Διερεύνηση	μακροχρόνιων	μετακινήσεων	στο	τριγωνομετρικό	δίκτυο	και	

στη	στέψη	του	φράγματος	/	ταμιευτήρας	Εύηνου	Γεώργιος Δ. Αντωνακό-

πουλος	ΑΤΜ	ΕΜΠ

41 θΕσΕισ παραταξΕων

	 w		ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ	ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ	ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ	ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ	

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

	 w		ΔΚΜ	-	ΔΑΠ	Τοπογράφων

	 w	ΕΝΟΤΗΤΑ

	 w	ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ	ΑΤΜ

	 w	ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ	ΑΤΜ

	 w	Συσπείρωση	Αριστερών	Τοπογράφων



Στις 3 Νοεμβρίου 2019 διεξήχθησαν οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης του 
Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, του φορέα εκπροσώπησης όλων των μηχανικών. Πέραν των απο-
τελεσμάτων, που λίγο πολύ, είναι γνωστά σε όλους θα ήθελα να αναφερθώ σε μια σημαντική δια-
πίστωση. 
Για άλλη μια φορά η ειδικότητά μας, του Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού, είχε, με διαφορά, τη 
μεγαλύτερη ποσοστιαία συμμετοχή από όλες τις άλλες ειδικότητες. Πλησίασε το 50% (44,5%), όταν 
η συνολική συμμετοχή έφτασε 30,6%. Η πραγματική συμμετοχή είναι ακόμα μεγαλύτερη, αν ανα-
λογιστούμε ότι αρκετοί συνάδελφοι εργάζονται στο εξωτερικό. Η συμμετοχή των υπόλοιπων ειδι-
κοτήτων, με εξαίρεση τους Πολιτικούς Μηχανικούς (42%), είναι δραματικά μικρότερη (Αρχιτέκτονες 
Μηχανικοί 28%, Μεταλλειολόγοι Μηχανικοί 28%, Μηχανολόγοι Μηχανικοί 25%, Χημικοί Μηχανικοί 
22%, Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί 21%, Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί 17%, Ναυπηγοί Μηχανικοί 14%).
Το γεγονός αυτό αναδεικνύει ότι οι Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί δίκαια μπορούν να χαρακτη-
ριστούν οι πιο ενεργοί μηχανικοί στα δρώμενα του κλάδου, ενώ δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης στους 
θεσμούς που τους εκπροσωπούν. 
Το γεγονός αυτό οφείλεται και στη δυναμική παρουσία του συλλόγου μας, μην ξεχνάμε ότι η ποσο-
στιαία συμμετοχή στις αρχαιρεσίες του συλλόγου μας είναι, με ακόμα μεγαλύτερη διαφορά (πάνω 
από 10%), από όλους τους συλλόγους μηχανικών.
Το γεγονός αυτό οφείλεται και στους συναδέλφους που διαχρονικά δραστηριοποιούνται στον ΠΣΔΑ-
ΤΜ και στο ΤΕΕ. Τα πρόσωπα κάνουν τη διαφορά. Δεν είναι τυχαίο ότι σήμερα Γενικός Γραμματέας 
του ΤΕΕ είναι ο προηγούμενος Πρόεδρος του ΠΣΔΑΤΜ, Μαχίκας Γιάννης. Δεν είναι τυχαία η μακρο-
χρόνια παρουσία του συναδέλφου πρώην Προέδρου του ΤΕΕ, Αλαβάνου Γιάννη, ο οποίος έχει δια-
τελέσει πρόεδρος του ΠΣΔΑΤΜ. Πρόσφατα ο συνάδελφος Τσακούμης Γιώργος ανέλαβε Πρόεδρος 
του μεγαλύτερου περιφερειακού τμήματος του ΤΕΕ, του Τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας. Μεγάλη 
τιμή για όλους τους συναδέλφους. Θα ήθελα να τον συγχαρώ και να του ευχηθώ καλή δύναμη. Για 
ό,τι χρειαστεί θα είμαστε στο πλευρό του.
Η μεγαλύτερη ποσοστιαία συμμετοχή οδηγεί και στη μεγαλύτερη παρουσία συναδέλφων στα αντί-
στοιχα όργανα. Αριθμούμε το 5,6% των μελών του ΤΕΕ και στην Κεντρική Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ, 
οι Αγρονόμοι Τοπογράφο Μηχανικοί είναι το 9%. Αυτό έχει ως συνέπεια τη μεγαλύτερη δυνατότητα 
προάσπισης των δικαιωμάτων των συναδέλφων, αλλά και την υλοποίηση των αιτημάτων τους.
Ένα τέτοιο αίτημα είναι η ενεργοποίηση του θεσμού του Διαπιστευμένου Μηχανικού για το Κτη-
ματολόγιο. Αίτημα που είχε ενταχθεί στο πρόγραμμα δράσης του συλλόγου το 2011, επαναβεβαι-
ώθηκε το 2013 στην Πανελλήνια Συνδιάσκεψη στην Πάτρα και συγκεκριμενοποιήθηκε ως μία από 
τις πρώτες προτεραιότητες στις συνδιασκέψεις της Καβάλας το 2016 και στην Καλαμάτα το 2019. 
Για τη σημερινή διοίκηση του ΠΣΔΑΤΜ είναι βασική προτεραιότητα. Ήταν άλλωστε το προεκλογικό 
πρόταγμα των παρατάξεων που τη στηρίζουν κατά τις τελευταίες αρχαιρεσίες (ΔΗΣΥΑΤΜ 41,2% και 
Ανασυγκρότηση Μηχανικών 6,8%) και για αυτό υπερψηφίστηκαν.
Πέραν της αύξησης της αναγκαιότητας ενεργοποίησης του θεσμού αυτού, έχει λάβει μεγάλη δημο-
σιότητα, είναι σημαντικές οι αναφορές σε έντυπα πανελλήνιας κυκλοφορίας και έχει τη μεγαλύτερη 
δυνατή απήχηση. Η κυβέρνηση φαίνεται να έχει πεισθεί και είναι ευκαιρία να υλοποιηθεί άμεσα. 
Ελπίζω, βέβαια, να μην υλοποιηθεί με στρεβλό τρόπο. Μην ξεχνάμε ότι ο ΠΣΔΑΤΜ δεν έχει τη δυνα-
τότητα να συγγράφει νόμους. Θα είμαστε παρόντες σε όλη τη διαδικασία, ώστε να διασφαλίσουμε, 
όσο είναι δυνατό, ότι το αίτημα των μελών μας θα αποτυπωθεί στον καλύτερο βαθμό. 
Κλείνοντας, θα ήθελα να σας ευχηθώ ευτυχισμένο και δημιουργικό νέο έτος, με υγεία και καλύτερη 
ποιότητα ζωής!

επισημάνσειςεπισημάνσεις

6 ATM 244 / ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019

Μιχάλης Καλογιαννάκης
Πρόεδρος ΠΣΔΑΤΜ
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ου 11η Πανελλήνια Συνδιάσκεψη
5 Οκτωβρίου 2019 – Καλαμάτα

ΤοΣάββατο5Οκτωβρίουτου2019,έλαβεχώραστοΑμφιθέατροτουΕρ-
γατικούΚέντρουΚαλαμάταςη11ηΠανελλήνιαΣυνδιάσκεψητουΠΣΔΑΤΜ
καιηεκδήλωσημεθέμα«ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: η επόμενη μέρα».

ΜίαμέραπρινστοπαλαιόΔημαρχείοΚαλαμάταςπραγματοποιήθηκεσυνά-
ντησητωνεκπροσώπωντωντοπικώντμημάτωνκαισυλλόγωνΑΤΜ,κατά
την οποία τέθηκαν πολλά προβλήματα των κατά τόπους συναδέλφων
αλλάκαιπροτάσειςαντιμετώπισήςτους.

Από τη συνάντηση των εκπροσώπων των τοπικών τμημάτων και συλλόγων ΑΤΜ, 
την Παρασκευή 4 Οκτωβρίου, στο Παλαιό Δημαρχείο Καλαμάτας

ΤοΣάββατο5Οκτωβρίουκαιαπότις10:00ηώραπερίπουκατέφθαναν
στον χώρο της συνδιάσκεψης συνάδελφοι από την Κοζάνη, τηΘεσσα-
λονίκη,τηνΗλεία,τηΛάρισα,τηΛακωνία,τηνΑργολίδα,τηνΑχαϊα,την
ΚρήτηκαιτηνΑθήνα. 

Στο βήμα ο Πρόεδρος του ΠΣΔΑΤΜ καλωσορίζει τους συναδέλφους και εκκινεί 
την εκδήλωση με θέμα «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: η επόμενη μέρα»

Ηεκδήλωσηξεκίνησεμεχαιρετισμούςαπότουςεκπροσώπουςτουτοπι-
κούΔικηγορικούΣυλλόγου,τωντοπικώνσυλλόγωνΠολιτικώνΜηχανικών
καιΣυμβολαιογράφωνκαθώςκαιτηςΕλληνικόΚτηματολόγιο.

Ηεναρκτήριαεισήγησητηςεξαιρετικάενδιαφέρουσας,-όπωςαπεδείχθη
απότιςσυνεχείςπαρεμβάσειςκαιερωτήσειςτωνσυναδέλφων-εκδήλω-
σης,ήταναυτήτουκυρίουΠαναγιώτηΛολώνη,ΠροϊσταμένουτηςΔιεύ-
θυνσηςΓεωχωρικώνΠληροφοριώντουΝΠΔΔΕΛΛΗΝΙΚΟΚΤΗΜΑΤΟΛΟ-
ΓΙΟμεθέμα«Η πρόοδος στην ανάπτυξη της γεωχωρικής υποδομής 
του Ελληνικού Κτηματολογίου και ο προγραμματισμός της ενημέ-
ρωσης του χαρτογραφικού υποβάθρου της Χώρας για την περίοδο 
2021-2023». 

ΣτησυνέχειαέγινεσύνδεσημετοΒέλγιοκαιτηΓερμανίαμέσωskype,απ’
όπουοισυνάδελφοιJean-YvesPirlot(CLGEGeneralDirector)καιThomas
Jacubeit (CLGE Vice President), μας παρουσίασαν το θεσμικό πλαίσιο,
αλλάκαιπρακτικάπαραδείγματαπουαφορούνστονδιαπιστευμένοτοπο-
γράφομηχανικόστηνΕυρώπη.

Από τη σύνδεση με τους συναδέλφους Jean-Yves Pirlot και Thomas Jacubeit

ΗεκδήλωσησυνεχίστηκεμετιςεισηγήσειςτηςκυρίαςΕρωφύληςΠαπαδο-
πούλου(ΥποδιευθύντριαΔιαχείρισηςΧωρικώνΔεδομένωντουΝΠΔΔΕΛ-
ΛΗΝΙΚΟΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ)καιτηςκυρίαςΦωτεινήςΒακαλοπούλου(Προ-
ϊσταμένητουΤμήματοςΑνάπτυξηςκαιΤεχνικήςΥποστήριξηςτουΝΠΔΔ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ),σχετικάμε τολειτουργούνΚτηματολόγιο
καιτιςεφαρμογέςπουαναπτύσσονται.

‘Ολοι οι αξιότιμοι ομιλητές δέχθηκαν πλειάδα ερωτημάτων και προβλη-
ματισμών τωνσυναδέλφων και προέκυψεαρκετά γόνιμησυζήτηση για
ένατόσοφλέγονθέμαγιατονκλάδο,καθώςοδεύουμεπροςτοτέλοςτης
κτηματογράφησηςτηςχώρας.

ΗέντονησυζήτησηπουπροκλήθηκεαπότησχετικήμετοΚτηματολό-
γιοεκδήλωση,οδήγησεστηνέναρξητηςΠανελλήνιαςΣυνδιάσκεψης,την
όποια εκκίνησε ο Γενικός Γραμματέας του Τεχνικού Επιμελητηρίου, και
πρώηνΠρόεδρος του ΠΣΔΑΤΜ συνάδελφος ΙωάννηςΜαχίκας. Στη συ-
νέχεια,τονλόγοπήρεοΠρόεδροςτουΠΣΔΑΤΜΜιχάληςΚαλογιαννάκης
παρουσίασετοπρόγραμμαδράσης2018-2020καθώςκαιαρκετέςενημε-
ρώσειςγιατατρέχονταθέματα.

Κατάτηδιάρκειατηςσυνδιάσκεψηςλειτουργούσεπαράλληλαέκθεσητο-
πογραφικούεξοπλισμούαπότουςεκθέτεςμας,τουςοποίουςγιαακόμα
μιαφοράευχαριστούμε.

Η Διοίκηση του ΠΣΔΑΤΜ θα ήθελε να ευχαριστήσει όλους τους συνα-
δέλφουςπουσυνέβαλανστηνεπιτυχημένηδιοργάνωσητηςσυνδιάσκε-
ψης,καιιδιαίτερατουςσυναδέλφουςΧαράλαμποΛευκιμμιάτηκαιΣπύρο
Κατσαρέρααλλάκαιόλουςτουςσυναδέλφουςπουπαραβρέθηκανστην
Καλαμάτα.

Θέλειεπίσηςναευχαριστήσειτουςεκθέτεςκαιχορηγούςπουμετησυν-
δρομήτουςβοήθησανστηδιεξαγωγήτηςσυνδιάσκεψης.

Ανανεώνουμετοραντεβούμας,όλοιμαζίστο6οΠανελλήνιοΣυνέδριοτου
ΠΣΔΑΤΜτο2020.
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Αναδημοσίευσηαπότηνεφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ
ΤΡΙΤΗ8ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ2019

Επιβάλλεται η υιοθέτηση 
διεθνών πρακτικών 

ΤοΣάββατοέλαβεχώραστηνΚαλαμάτα,η11ηΠανελλήνια
ΣυνδιάσκεψητωνΑγρονόμωνΤοπογράφωνΜηχανικώνκαι
τέθηκεστηνκύριαθεματολογίατης,ηεπόμενημέραμετά

τοπέραςτηςσύνταξηςτουΚτηματολογίου.
Μέχριστιγμής,πολύλόγοςέχειγίνειγιατησύνταξήτου,αλλάόχι
γιατηλειτουργίατου.
Πέραντηςκαθυστέρησηςυλοποίησηςαυτούτουέργου,στηνπο-
ρείαδημιουργήθηκανκαιδημιουργούνταιαρκετάπροβλήματα,το
οποίοείναιλογικό,όπωςσεκάθεμεγάλοέργοπουσυντάσσεται
για πρώτη φορά στη χώρα μας. Τα προβλήματα αυτά, βέβαια,
μπορούννααντιμετωπιστούνβλέπονταςτηδιεθνήπρακτικήκαι
προσαρμόζοντάςτηστηνελληνικήπραγματικότητα.Τομεγαλύτε-
ροπρόβλημαπουαναπτύσσεταιμετάτηνυλοποίησήτουείναιοι
καθυστερήσειςστηδιόρθωσηκαιενημέρωσητουΚτηματολογίου.

Λύσειςυπάρχουν,αρκείνακατανοήσουνοι
αρμόδιοι την αναγκαιότητα των αλλαγών.
Ηεπιτάχυνσητηςδιαδικασίαςενημέρωσης
τουΚτηματολογίουμπορείναλυθείμετη
θεσμοθέτησητης«ΓεωχωρικήςΔιαύγειας»,
δηλαδήτηνανάρτησηστον ενιαίοψηφια-
κόχάρτηκάθεδιοικητικήςπράξηςπουέχει
αναφορά στον χώρο, ώστε να έχει ισχύ.
Έτσιοενιαίοςχάρτηςθαενημερώνεταιυπο-
χρεωτικάγιακάθεαλλαγήπουσυντελείται

καιθαμπορείνατογνωρίζειοκάθεπολίτης.
Όσον αφορά τη διόρθωσή του είτε λόγω λαθών είτε λόγω αλ-
λαγώνπου ζητείο ιδιοκτήτης,ηλύσημπορείναδοθείαπότον
θεσμότουΔιαπιστευμένουΤοπογράφουΜηχανικού,ηοποίαδι-
εθνώςυπάρχει.Σήμεραγιααυτέςτιςαλλαγέςχρειάζεταιαρκετός
χρόνος,κατάτονοποίοτοακίνητο«δεσμεύεται»ήδημιουργού-
νταιστρεβλώσειςκαιεικονικήπραγματικότηταστιςπληροφορίες
πουδιατηρείτοΚτηματολόγιο.ΗαλήθειαείναιότιτοΝΠΔΔΕλλη-
νικόΚτηματολόγιοδενμπορείναανταποκριθείστοβάροςαυτό,
αλλά ούτε και πρέπει. Στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης ο
ΔιαπιστευμένοςΤοπογράφοςΜηχανικόςεγγυάται,γιαλογαριασμό
τουκράτους,τηνέγκαιρηκαιέγκυρηαλλαγήτηςγεωχωρικήςβά-
σηςτουΚτηματολογίου.Είναικατάκάποιοτρόπο,ο«τεχνικόςή
γεωμετρικός» συμβολαιογράφος. Το 2013, θεσμοθετήθηκε στη
χώραμας,αλλάποτέδενλειτούργησελόγωτηςμηέκδοσηςτου
ΠροεδρικούΔιατάγματοςπουαπαιτούνταν. Είναι άλλημία καλή
πρακτική,πουαργούμεναυιοθετήσουμε.Μιαπρακτικήπουδιε-
θνώςέχειοδηγήσεισεεκμηδένισητωνδικαστικώνπροσφυγώνκαι
μειώνειτονχρόνοτωναπαιτούμενωναλλαγών,ενώβελτιώνειτην
ποιότητατωναλλαγώνπουδιατηρείτοΚτηματολόγιο.ΣτηΓερμα-
νία,λιγότεροαπότο1%τωνπεριπτώσεωναυτών,οδηγείταιστα
δικαστήρια,ενώηδιαδικασίαδιαρκείκατάμέσοόρο2μήνες.Είναι
μίαεξωδικαστικήλύση,ενώτοΔημόσιοδιατηρείτηνεποπτείατης
διαδικασίας,χωρίςναεπιβαρύνεταιμεφόρτοπουδενχρειάζεται.

Ταπαραπάνω,μαςπαρουσίασαντοΣάββατο,άξιοισυνάδελ-
φοι,εκπρόσωποιτουευρωπαϊκούτεχνικούκόσμουαπότο
ΒέλγιοκαιτηΓερμανία.Είναιπροβλήματαπουέχουνλύσει

εδώκαιαρκετάχρόνια.
Ηδιεθνήςπρακτικήείναιγνωστή,ητεχνογνωσίαυπάρχει,αςπρο-
χωρήσουμεώστεκαισεαυτότοπεδίοναγίνουμεμιακανονική
ευρωπαϊκή χώρα, σεβόμενοι τα ξεχωριστά χαρακτηριστικά που
επικρατούνστηχώραμας.

Ο Μιχάλης Καλογιαννάκης είναι πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου 
Διπλωματούχων Αγρονόμων - Τοπογράφων Μηχανικών

Άμεση οικονομική ενίσχυση 
ΠΣΔΑΤΜ

ΟΣύλλογοςυπάρχεικαιλειτουργείαποκλειστικάμετησυμμετοχήκαιτην
ενίσχυσητωνμελώντου.Όλεςτουοιδραστηριότητες,ηυποστήριξητων
ΑΤΜκλπ,καλύπτονταιστομεγαλύτερομέροςτουςαπότιςσυνδρομές,οι
οποίεςπαραμένουνηκύριαπηγήχρηματοδότησης.
Εκτωνπραγμάτων,οισυνδρομέςμαςείναιαπαραίτητεςγιατησυνέχιση
τηςλειτουργίαςτουΠΣΔΑΤΜκαιόλοιοισυνάδελφοιθερμάπαρακαλού-
νταινακαταβάλλουντοαπαιτούμενοποσό,πουπαραμένειχαμηλόώστε
ναμπορούνόλοινατοκαταβάλλουν.
Ηετήσιασυνδρομήείναιμόλις:
• 5ευρώγιαταμέληκάτωπενταετίαςκαι
• 10ευρώγιαταυπόλοιπαμέλη
Το Δ.Σ. τουΠΣΔΑΤΜ αποφάσισε να απευθυνθεί άμεσα σε όλους τους
Συναδέλφουςζητώνταςοικονομικήστήριξη.
Ιδιαίτεραόμωςαπευθύνεται στουςσυναδέλφουςΑΤΜ,οιοποίοιέχουν
εταιρείεςμεμεγάλητάξηπτυχίοκαιοιοποίοιμετάαπόένανκοινόαγώνα
τριώνετώνανακηρύχτηκανανάδοχοιστιςμελέτεςκτηματολογίουγιατο
υπόλοιποτηςχώρας.Μπορείτενακαταβάλετεόποιοποσόεπιθυμείτε.(Το
ανάλογοπαραστατικόθασαςσταλείμέσωe-mail).
Ηκαταβολήμπορείναγίνειστονλογαριασμότουσυλλόγουστην Τράπε-
ζα Πειραιώς: IBAN GR21 0172 0800 0050 8007 1615 938
Αν πιστεύετε ότι ο ΠΣΔΑΤΜ πρέπει να παραμείνει ενεργός και να σας
εκπροσωπεί,παρακαλούμεγιατηνάμεσηκαταβολή,έστω,τηςετήσιας
συνδρομής.

Οικονομική ενίσχυση μέσω 
της προμήθειας T-shirt και καπέλου

ΠηγήενίσχυσηςτωνοικονομικώντουΠΣ-
ΔΑΤΜείναιηπρομήθειαμπλούζας(T-shirt
πουλένεκαιστοχωριόμας)καικαπέλων
με το λογότυπο του Συλλόγου αλλά και
έξυπνεςφρασούλεςκαισκιτσάκια.Ηπρο-
σπάθειαξεκίνησεπροδιετίαςκαισυνεχίζε-
ταιμέχρικαισήμερα.

Η επιλογή τωνσυγκεκριμένωνT-shirt έγι-
νεμετάαπόδιαδικτυακόδιαγωνισμόόπου
συμμετείχανπερίπου300συνάδελφοι.

Η φόρμα παραγγελίας γίνεται μέσω της
ηλεκτρονικήςφόρμαςστηνιστοσελίδατου
Συλλόγου, https://docs.google.com/forms/
d/e/1FAIpQLSeW1VIss7ldABRz5NJAkHreS
pGGxjugCeRxxOfvOxfIQh-LWA/viewform 
όπουμπορείκανείςναδειμεγέθη,χρώματα
καιμοντέλα.

Η καταβολή των χρημάτων γίνεται στον
λογαριασμό του Συλλόγου στηνΤράπεζα 
Πειραιώς IBAN GR21 0172 0800 0050 
8007 1615 938 και η παραλαβή τους
μέσωτηςταχυδρομικήςδιαδικασίας.

του Μιχάλη
Καλογιαννάκη

Αγίας Βαρβάρας & Μυρμιδόνων
35100 Λαμία

Τηλ.: 22310 53044
E-mail: info@civilshop.gr



Δρ
ασ

τη
ρι

ότ
ητ

α 
Συ

λλ
όγ

ου

11 ATM 244 / ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019

Αγίας Βαρβάρας & Μυρμιδόνων
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Κτηματογράφησης συνέχεια – Πορεία συλλογής δηλώσεων 
σε ολόκληρη τη χώρα

ΣχεδόνόληηεπικράτειαπλέονείναιυπόΚτηματογράφηση.Παλαιέςκαινέεςμελέτεςσυνεχίζουν,ενώσεκάποιεςπεριοχέςακόμααναμένεταιηέναρξη
τηςΚτηματογράφησης.Παρατίθεταιστησυνέχειαπίνακαςμετηνπορείατηςσυλλογήςδικαιωμάτωνγιαόλεςτιςμελέτες.



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
«ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ»

ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Από την 01/10/2019 προστίθεται στην ενότητα
«ΘΕΑΣΗ»τηςεφαρμογήςηλεκτρονικήςυποβολής
διαγραμμάτωνηεπιλογή«ΑναφοράΣύγκρισης».
Η«ΑναφοράΣύγκρισης»είναιμιανέαλειτουργία
ελέγχου που παράγεται από το σύστημα για τις
περιοχέςτουΚτηματολογίου.Περιέχεισυγκριτικά
στοιχεία της γεωμετρίας των ακινήτων του υπο-
βληθέντοςδιαγράμματοςσεσχέσημετηντρέχου-
σακτηματολογικήβάση.Ταστοιχείααυτάπαρέχο-
νταιτόσοσεμορφήκειμένουόσοκαισεψηφιακή
διανυσματικήμορφή(SHP).
Σκοπό έχει, μαζί με τους λοιπούς ελέγχους του
συστήματος,νασυνεπικουρήσειτουςμηχανικούς
στις εργασίες σύνταξης των διαγραμμάτων τους,
τοπογραφικώνκαιγεωμετρικώνμεταβολών,προ-
κειμένουναείναιτεχνικάεφαρμόσιμαστηχωρική
βάσητουκτηματολογίου.
Θαβρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία έως την
έναρξη ισχύος της προβλεπόμενης στο νόμο Ν.
4602/19ΥπουργικήςΑπόφασηςτουΥΠΕΝ,μετην
οποίαοσυντάκτηςμηχανικόςθαέχειτηνυποχρέ-
ωση να δηλώνει στα διαγράμματα των δικογρά-
φωντηντεχνικήεφαρμοσιμότητακαιδεκτικότητα
της εισαγωγής τουςστην τηρούμενηκτηματολο-
γικήβάση.
Αποτελέσματα και παρατηρήσεις από τις δοκιμές
μπορούννααποστέλλονταιστηνηλεκτρονικήδι-
εύθυνση:Professionalservices@ktimatologio.gr

Εκλογές ΤΕΕ
ΣτιςπρόσφατεςεκλογέςτουΤΕΕεκλέχτηκαναρκετοίσυνάδελφοιΑΤΜ.
Ταονόματάτουςαναφέρονταιανάπεριφέρειακαιαλφαβητικάστονεπόμενοπίνακα.
Τουςευχόμαστεεπιτυχίαστηνκαινούργιατουςθέσηκαιπεριμένουμενακάνουνό,τιπερνάει
απ’τοχέριτουςγιατηνβελτίωσητουκλάδουμας.

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣΜιχαήλΚ.(ΔΚΜ)
ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΔέσποιναΓ.(ΔΚΜ)
ΜΑΧΙΚΑΣΙωάννηςΣ.(ΔΗΣΥΜ)
ΞΑΝΘΑΚΟΣΗλίαςΚ.(ΣΥΜΜΑΧΙΑ
ΓΙΑΕΝΑΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΤΕΕ)
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣΙωάννηςΠ.(ΔΗΣΥΜ)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΜΗΤΡΟΥΔημήτριοςΕ.
(ΔΥΝΑΜΗ-ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΚΑΤΖΗΡΟΥΛΗΣΔημήτριοςΙ.(ΔΗΣΥΜ)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ   
& ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Βασίλειος Β. (ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΚΙΝΗΣΗΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣΣτυλιανόςΑ.
(ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣΑΓΩΝΑΣΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥΑνίταΚ.(ΣΥΜΜΑΧΙΑ

ΓΙΑΕΝΑΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΤΕΕ)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΥ        
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥΣταμάτιοςΙ.(ΔΚΜ)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΚΡΗΤΗΣ
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣΚωνσταντίνοςΔ.(ΑΜΑΚ)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ   
ΚΡΗΤΗΣ
ΞΕΖΩΝΑΚΗΣΣτυλιανόςΙ.(ΔΚΜ)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ                             
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΙΑΞΟΓΛΟΥΙωάννηςΓ.(ΔΗΣΥΜ)

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                     
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ 
& ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥΝίκηΑ.(ΔΚΜ)
ΓΟΥΝΑΡΗΣΧρήστοςΚ.(ΔΚΜ)
ΤΟΚΜΑΚΙΔΗΣΚωνσταντίνοςΠ.(ΔΗΠΑΜ)
ΤΟΥΡΛΑΚΗΣΠαναγιώτηςΓ.(ΔΗΣΥΜ)
ΤΣΙΠΡΑΕλένη(Λένα)Γ.(ΣΥΜΜΑΧΙΑ
ΓΙΑΕΝΑΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΤΕΕ)

ΟΠρόεδροςκαιτοΔ.Σ.τουΠΣΔΑΤΜθαήθελενασυγχαρείτονσυνάδελφοΓιώργο
ΤσακούμηγιατηνεκλογήτουστηθέσητουΠροέδρουτηςΔιοικούσαςΕπιτροπήςτου
ΠεριφερειακούΤμήματοςΚεντρικήςΜακεδονίαςτουΤΕΕ!

Γιώργοσουευχόμαστεκαλήδύναμηκαισεό,τιχρειαστείθαείμαστεδίπλασου!

Έχειςαποδείξειότιμετηνεργατικότητασουμπορείςναεπιτύχειςσημαντικάαποτε-
λέσματα!Θαείμαστεστοπλάισου,όπωςήσουνκαιεσύτόσαχρόνια! 

Αμέσωςμετάτηνολοκλήρωσητηςδιαδικασίας,ονέοςΠρόεδροςτης
ΔιοικούσαςΕπιτροπήςτουΤΕΕ/ΤΚΜκ.ΓιώργοςΤσακούμης, έκανε
την εξής δήλωση: «Ευχαριστώ εκ μέρους όλων των εκλεγμένων, 
τους συναδέλφους που μας εμπιστεύθηκαν. Είναι μεγάλη η τιμή, 
μα και η ευθύνη έναντι αυτής της εμπιστοσύνης. Ξεκινάμε δουλειά, 
για να τη δικαιώσουμε, με πνεύμα συνεργασίας, με ανοιχτές πόρτες 
για όλους τους συναδέλφους, χωρίς αποκλεισμούς. Θεμέλιό μας, το 
έργο των προηγούμενων ετών. Δέσμευσή μας, η στήριξη των ανέρ-
γων συναδέλφων, η συμβολή στη διαρκή βελτίωση των συνθηκών 
του θεσμικού πλαισίου άσκηση του επαγγέλματος του μηχανικού, η 
αποτελεσματική συνεργασία με την πολιτεία και την Αυτοδιοίκηση, 

για την ανάπτυξη της Ελλάδας, της Κεντρικής Μακεδονίας, της Θεσσαλονίκης.”
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Δραστηριότητες στα πλαίσια Ευρωπαϊκής 
Ένωσης των Γεωδαιτών - Τοπογράφων 
Μηχανικών (Comité de Liaison des 
Géomètres Européens, CLGE)

Τοδιάστημα26-28Σεπτεμβρίου2019ωςεκπρόσωποςτουΤΕΕκαιτου
ΠΣΔΑΤΜ,αλλάκαιωςαντιπρόεδροςτηςCLGEέλαβαμέροςστην2ηΤα-
κτικήΓενικήΣυνέλευσητηςCLGEπουδιεξήχθηστηνΚωνσταντινούπολη.

Στη Γενική Συνέλευση συμμετείχαν πάνω από 25 από τα 39 μέλη της
οργάνωσης. Την Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου διεξήχθη ημερίδα με τίτλο
“ProfessionalEthics,alandmarkforgeodeticsurveyors”.Μετάτουςχαι-
ρετισμούςτωντοπικώνθεσμικώνφορέων,ξεκίνησανοιπαρουσιάσειςμε
τηβασικήομιλίααπότονφιλόσοφοDr.MAekLuyckx–Ghisi (οοποίος
έχεικαταγωγήαπότηνΕλλάδα)μετίτλο“Let’sbuildanewworld;how
GeodeticSurveyorscancontribute”.

Στη συνέχεια, ακολούθησαν η καθηγήτρια φιλοσοφίας Dr. Karanfil
Soyhunμετίτλο“AboutEthicsandprofessionalEthics”,παρουσιάστηκαν
απότοναντιπρόεδροτηςCLGEDuncanMossοιδράσειςτηςεπιτροπής
InternationalEthicsCoalition,απότουςBentleyYaffeκαιProf.Dr.Dursun
ZaferŞekerτιπροκλήσεις,πρακτικέςκαιδράσειςπουσυμβαίνουνστην
Τουρκίασχετικάμετοθέματηςημερίδας,ενώκλείνονταςπαρουσιάστη-
καναπότονDietrichKollenpratστατιστικάστοιχείαγιατοτισυμβαίνει
στηνΑυστρία.

Πριντοπέραςτηςημερίδαςσυνεχίστηκεησυζήτησηαπότοπάνελτων
ομιλητώνκαιπαρουσιάστηκετοπρότυποInternationalLandMeasurement
Standard.

ΤηνΠαρασκευή 27 Σεπτεμβρίου ξεκίνησε η Γενική Συνέλευση. Αρχικά,
έγινε ενημέρωση για οργανωτικά θέματα που αφορούν την CLGE, τον
προγραμματισμό της μέχρι την επόμενη Γενική Συνέλευση, πραγμα-
τοποιήθηκαν οι εθνικές παρουσιάσεις, συζητήθηκε και αποφασίστηκε η
στρατηγικήτηςCLGEταεπόμεναχρόνιακαιέγινετοworkshopμεθέμα
“Ecologicalfootprintofourprofessionandassociations”.

ΤοΣάββατο28Σεπτεμβρίουπαρουσιάστηκανταοικονομικάθέματατης
CLGE,αλλάκαιονέοςτρόποςπαρουσίασηςτωναντίστοιχωνεγγράφων,
ώστεναδιευρυνθείηδιαφάνειακαιηέγκαιρηενημέρωσητωνμελών.

Στησυνέχεια,παρουσιάστηκεηνέα ιστοσελίδακαιοιδυνατότητεςπου
έχει.Υπενθυμίζωότιέχειδημιουργηθείαπόελληνικήεταιρείαπουκέρδισε
τοναντίστοιχοδιαγωνισμό.Έπειτααποφασίστηκεηημερομηνίαδιεξαγω-
γήςτης2ηςΤακτικήςΓενικήςΣυνέλευσηςτου2020πουθαδιεξαχθείστην
Ελλάδακαιείναι18-20Σεπτεμβρίου2020.

Στη συνέχεια, ενημερωθήκαμε για τις διάφορες μελλοντικές διοργανώ-
σεις,όπουθασυμμετέχουνμέλητηςCLGE(INTERGEO,FIG,κλπ),ενώοι
αντίστοιχοιεκπρόσωποιέκαναντοναπολογισμότουςγιατησυμμετοχή
στοILMS,euREL,IPMS,EuropeanRequirementsforCadastral/Property
Surveyors,τοPCC,τηνDynamicProfessionalknowledgeBase,τοCEPLIS,
αλλάκαιταόργανατηςΕΕ.

International Geodetic Student Meeting ... με χρώμα Ελληνικό 
“to bring together geodesy, cartography and geomatics students from all over the world”

OΔιεθνήςΟργανισμόςΦοιτητώνΓεωδαισίας(InternationalGeodeticStudentOrganization-IGSO),αποτελείέναν
διεθνή,ανεξάρτητο,μη-κερδοσκοπικόοργανισμό,οοποίοςδιευθύνεταιαπόφοιτητέςκαινέουςπουδραστηριοποι-
ούνταιστονχώροτηςγεωδαισίας,καιαπευθύνεταισεαυτούς.OIGSOστοχεύειστηνένωσηφοιτητώνγεωδαισίας
καινέωνγεωδαιτώναπόόλοτονκόσμο,αλλάκαιστηνενίσχυσητηςμεταξύτουςσυνεργασίας.Σήμερα,ήδη98
πανεπιστήμιααπό34διαφορετικέςχώρεςαποτελούνμέλητουΟργανισμού.

Γιατηνεκπλήρωσητουσκοπούτου,οIGSOδιοργανώνεικάθεχρόνοέναΔιεθνέςΓεωδαιτικόΦοιτητικόΣυνέδριο
–InternationalGeodeticStudentMeeting(IGSM).Ηδιοργάνωσηαυτήπραγματοποιείταιεδώκαι33χρόνια,κάθε
χρόνοσεμιαδιαφορετικήχώρα.Πρώτηχώρα-διοργανωτήςαποτέλεσεηΟλλανδίατο1988καισυγκεκριμένατο
πανεπιστήμιοTUDelft.Έπειταακολούθησανπολλέςχώρες,μέχριπουφέτοςγιαπρώτηφοράστηδιάρκειατων
33ετώνπουδιοργανώνεταιτοσυνέδριο,ηχώραμαςκαισυγκεκριμέναηπόλητηςΘεσσαλονίκηςανέλαβετη
διοργάνωσητουσυνεδρίουγιατοέτος2020.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να
μοιραστούν και να ανταλλάξουν γνώσεις και εμπειρίες σχετικές με την
επιστήμητηςγεωδαισίας,τηςτοπογραφίαςκαιτηςγεωπληροφορικήςμε
συναδέλφουςτουςαπόόλοτονκόσμο.

ΗφοιτητικήομάδατουτμήματοςΑγρονόμων&ΤοπογράφωνΜηχανικών
(ΑΤΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) πήρε τα
ηνίατηςδιοργάνωσηςαπότηνφοιτητικήομάδατουWarsawUniversityof
TechnologyτηςΠολωνίας,πουήτανηπροηγούμενηδιοργανώτριαχώρα.
Έτσι, τονΜάϊοτου2020,μετηνυποστήριξητουσυλλόγουκαθηγητών
του τμήματος ΑΤΜ, καλείται ναφιλοξενήσει φοιτητές γεωδαισίας, αλλά
καιεταιρίεςκαιεπαγγελματίεςτουχώρουπαρέχοντάςτουςτηδυνατότητα
ναπαρουσιάσουντοαντικείμενοεργασίαςτους.Τοσυνέδριοαυτόόμως
δεν έχει μόνο επιστημονικό ενδιαφέροναφούστοχεύει και στηνπολιτι-
στικήεπιμόρφωσητωνσυμμετεχόντωνπροσφέροντάςτουςτημοναδική
ευκαιρίαναγνωρίσουντονπολιτισμόκαιτηνκουλτούρατηςχώραςπου
φιλοξενείτοσυνέδριο.Επομένως,επιστήμησεσυνδυασμόμεδιασκέδαση
κάνουντουςσυμμετέχοντεςκάθεχρόνοναανυπομονούνγιατοεπόμενο
IGSM.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΗΓεωγραφικήΥπηρεσίαΣτρατού(ΓΥΣ)αποτελείτηναρχαιότερηΕλληνι-
κήχαρτογραφικήΥπηρεσίαμεδομήκαιλειτουργία,ηοποίαξεφεύγειαπό
τατυπικάόριαμιαςκοινήςστρατιωτικήςΥπηρεσίας.

Απότηνίδρυσήτηςμέχρικαισήμερα,υλοποιείσεκάθεβουνό,πεδιάδα,
νησίκαιβραχονησίδατηςπατρίδαςμαςέναεπίπονοαλλάκαισυγχρόνως
επιβλητικόγεωδαιτικόκαιχαρτογραφικόέργοανεκτίμητηςεθνικήςαξίας,
τοοποίοκαταλήγειστηνοργανωμένηκαισυστηματικήαποτύπωσηκάθε
σπιθαμήςελληνικήςγης.

ΣυνιστάχωρίςυπερβολήμίαεπιστημονικήστρατιωτικήΥπηρεσία,ηοποία
αποτελείμοναδικήπεριουσιακήαξίατουΕλληνικούΚράτους,γιατίδενπα-
ράγειαπλώςγεωγραφικήπληροφορία,αλλάγιατίθέτειτηγεωπληροφορία
στηνυπηρεσίατωνΕνόπλωνΔυνάμεωνκαιτουπολίτη.

 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Η ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΕΡΓΟ
ΗχαραυγήτηςιστορίαςτηςΓΥΣταυτίζεταιμετηνέλευσητηςΑυστριακής
Γεωδαιτικήςαποστολής,ηοποίακλήθηκεστηνΕλλάδατο1889,απότην
κυβέρνησητουΧαρίλαουΤρικούπη,γιατησύνταξητουκτηματικούχάρτη
τηςΧώρας.

Οαρχικόςπυρήναςσυγκρότησης,οοποίοςσυμπεριέλαβεκαιέλληνεςαξι-
ωματικούς, το 1891 μετονο-
μάστηκεσε«Γεωδαιτικόαπό-
σπασμα», το 1895 σε «Χαρ-
τογραφικήΥπηρεσίαΣτρατού
–Χ.Υ.Σ»,ενώτο1926σεΓε-
ωγραφικήΥπηρεσίαΣτρατού,
τίτλοπουφέρειμέχρισήμερα.

Το1896ηαυστριακήαποστο-
λή παραδίδει τη διοίκηση σε
ελληνικάχέρια.
Από το σημείο εκείνο μέχρι
το 1918, η Υπηρεσία με το
αξιόλογο πρωτογενές επιστη-
μονικότηςέργοθεμελιώνεται,
ωςοκαθ’ύληαρμόδιοςγεω-
δαιτικός και χαρτογραφικός
φορέας για την αποτύπωση
του εδάφους της ελληνικής
επικράτειας.

Η ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ
ΗχαρτογραφικήπεριπέτειατηςΓΥΣσυνεχίζεταικαικατάτηδιάρκειατης
ΜικρασιατικήςΕκστρατείας,αφούηεπιτακτικήανάγκηαποτύπωσηςτων
εδαφώνγιατηνυποστήριξητωνεπιχειρήσεων,οδήγησεστηνοργάνωση
ΥποδιοίκησηςΧαρτογραφικήςΥπηρεσίας.

Μέσασεέναπολύπλοκοπεριβάλλονεπιχειρήσεωνκαιυπόαντίξοεςσυν-
θήκες,σεμόλις18μήνες,55αξιωματικοί,υλοποιώνταςεναλλακτικάσχέ-
διαδράσηςκαιεφαρμόζονταςέξυπνουςεπιστημονικούςελιγμούς,ίδρυσαν
τηνκατάλληληγεωδαιτικήυποδομήκαιαποτύπωσανσεδιάφορεςκλίμα-
κεςχαρτογραφικήςαπεικόνισης,έκτασηίσημετα2/3τηςεπιφάνειαςτης
τότεΕλλάδας.

Η ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ Β΄ ΠΠ
ΚατάτηδιάρκειατουΕλληνοϊταλικούπολέμου,ηΓΥΣεπάνδρωσε18Το-
πογραφικάτμήματατουμετώπουτηςΑλβανίαςμετεχνικόπροσωπικόκαι
υποστήριξετηλειτουργίατουςμετηναπαραίτητηυλικοτεχνικήυποδομή.

ΚατάτηδιάρκειατηςΓερμανικήςκατοχήςη613ηΓερμανικήΤοπογραφική
ΜηχανοκίνητηΜονάδακαταλαμβάνειτηΓΥΣκαιεγκαθίσταταιστιςκτιρια-
κέςεγκαταστάσειςτης.Πρώτηπροτεραιότηταήτανηκατασκευήχαρτών
καιανάγλυφουτηςΚρήτηςγιατησχεδίασητηςεπικείμενηςεπίθεσης.

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΟΥ
130 ΧΡΟΝΙΑ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ανχης Heinrich Hartl (1840-1903). 
Ο ιδρυτής της ΓΥΣ

Τριγωνομετρικό δίκτυο ανωτέρας τάξης περιόδου 1889-1925
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ΤονΟκτώβριοτου1944ηΓερμανικήΤοπογραφικήΜονάδααποχώρησε
απότηνΑθήναπαίρνονταςμαζίτηςολόκληροτοντεχνικόεξοπλισμότης
ΓΥΣκαιένασημαντικόμέροςτουαρχείουτης.

Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ
Απότο1945στηΓΥΣξεκίνησετοέργοτηςαναδιοργάνωσηςκαιανασυ-
γκρότησηςτοοποίοδιήρκησεμέχριτο1949.Απότοχρονικόαυτόσημείο
ξεκινάηπερίοδοςτηςχαρτογραφικήςωριμότητας,ηοποίακορυφώνεται
το1962,ότανηΓΥΣαναλαμβάνειτοκεφαλαιώδουςσημασίαςέργογια
τηνανάπτυξητηςχώρας«ΧαρτογράφησητηςΕλλάδος»,τοοποίοοδή-
γησεστηνεπέκτασηκαιαναθεώρησητωντριγωνομετρικώνκαιυψομε-
τρικών δικτύωνπανελλαδικά, συμβάλλοντας τα μέγισταστη διενέργεια
τεχνικώνέργωνκαιτηνκατασκευήυποδομώνεθνικήςσημασίας.

Τοέργομετηνολοκλήρωσήτου,δημιούργησετηγεωδαιτικήκαιχαρτο-
γραφικήυποδομήτηςχώρας,μετηνίδρυσηκαιμέτρηση28.000τριγω-
νομετρικών βάθρων και 17.000 χωροσταθμικών αφετηριών, καθώς και
τηναποτύπωσητουελλαδικούχώρουσεπερίπου13.000τοπογραφικά
διαγράμματακλίμακας1:5.000.

Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΑΙ Η ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ
Από τα τέλη της δεύτερης χιλιετίας, η ΓΥΣπάνταστηνπρώτη γραμμή
τωντεχνολογικώνεξελίξεων,προετοιμάζεταιγιατοάλμαστηνψηφιακή
εποχή.

Τηδεκαετίατου80πρωτοπορεί,μετηνεγκατάστασηκεντρικούυπολο-
γιστικούσυστήματοςτύπουPrime,τηνεκτέλεσηγεωδαιτικώνμετρήσε-

ωνμεδορυφορικούςδέκτεςDoppler,επεξεργασίαδορυφορικώνεικόνων
LansatκαιτηνεγκατάστασηκαιχρήσηγιαπρώτηφοράστηνΕλλάδα,του
ΓεωγραφικούΣυστήματοςΠληροφοριών(ΓΣΠ)ARCINFOέκδοσης2.0.

Τηδεκαετία του90,ηΓΥΣπερνάειστηνψηφιακήχαρτογραφία,με τη
σχεδίασηχαρτώνσεπεριβάλλονΗ/Υ,ενώτααναλογικάφωτογραμμετρικά
όργανα,αντικαθίστανταιαπόψηφιακούςφωτογραμμετρικούςσταθμούς.

Παράλληλα στον τομέα της Γεωδαισίας και Τοπογραφίας, τα κλασσικά
όργανα μέτρησης στο πεδίο αντικαθίστανται σταδιακά με γεωδαιτικούς
δέκτεςGPSκαιψηφιακούςγεωδαιτικούςσταθμούς,θεοδόλιχουςκαιτα-
χύμετρα.

Το2004ηΓΥΣσυμμετέχει στοΠρόγραμμαΚοινωνία τηςΠληροφορίας
μετοέργο«ΟλοκληρωμένοΠληροφοριακόΣύστημαΓΥΣ»,τοοποίοτί-
θεταισελειτουργίατο2008,αναβαθμίζονταςκαιεκσυγχρονίζονταςτην
πληροφοριακήτηςυλικοτεχνικήυποδομή,αλλάκαιτιςεπιχειρησιακέςλει-
τουργίεςτης.

Απότο2010ηεξελικτικήπορείαστηνψηφιακήεποχήμπαίνεισενέατρο-
χιάμέσααπόδιάφορεςκαινοτόμεςδράσεις,τόσοσεεπίπεδογεωγραφικής
ΥποστήριξηςΕΔ,όσοκαισεεπίπεδοπαροχήςυπηρεσιώνπροςτοκοινό,
καθώς αναπτύσσονται σταδιακά, καινοτόμες δικτυακές και ανεξάρτητες
εφαρμογέςπαροχήςγεωγραφικήςυποστήριξηςκαιυπηρεσιών,οιοποίες
λειτουργούνσεδιάφορεςσυσκευέςκαιπλατφόρμεςλογισμικού.

ΤΟ ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ ΕΤΟΣ 2019
Έτσιφτάνουμεστο2019γιορτάζονταςτηνεπέτειοτων130χρόνωναπό
ιδρύσεωςτηςΓΥΣ,μέσααπόέναπλέγμαδράσεωνπουέτυχανευρείας
αποδοχήςκαιεγκωμιαστικώνσχολίωντόσοαπότηστρατιωτικήκοινότητα
όσοκαιαπότοντεχνικόκαιτονακαδημαϊκόκόσμοτηςχώρας.

Οιδράσειςαυτέςπεριελάμβαναντηνέκδοσηεπετειακούχάρτη,επετεια-
κούμεταλλίουκαιαφιερωματικού ιστορικούκειμένου,μεκορωνίδατην
επετειακήεκδήλωσηστοΠολεμικόΜουσείοΑθηνώνστις24Οκτωβρίου
2019,ηοποίασυνοδεύτηκεαπόταεγκαίνιαέκθεσης,αφιερωμένηςστη
χαρτογραφικήπορείατηςΓΥΣκαιτηςχώρας.

ΗέκθεσηπρογραμματίζεταιναεκτεθείστηΘεσσαλονίκη,στοχώροτης
ΒιβλιοθήκηςτουΑΠΘ,από20Δεκεμβρίου2019.

Απόσπασμα τοπογραφικού διαγράμματος κλίμακας 1:5000

Επετειακό Μετάλλιο 130 Χρόνων
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ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η ιστορία της ΓεωγραφικήςΥπηρεσίαςΣτρατούαποτελεί αναπόσπαστο
τμήματηςσύγχρονηςιστορίαςτηςχώραςμαςκαιένααντιπροσωπευτικό
μέρος τωνσταθμώναυτής, παρουσιάζεται στην επετειακή έκθεση, κα-
λύπτονταςόλητηδιάρκειατηςλειτουργίαςτης,μεέμφασησταπρώτα
στάδιαταμάλλονάγνωσταστοκοινό,αλλάιδιαίτερακρίσιμαγιατημε-
τέπειταπορείατης.

Ηεπετειακήέκθεση,τηνοποίαεπιμελήθηκεοομότιμοςκαθηγητήςτου
ΑΠΘ,ΕυάγγελοςΛιβιεράτος,αναπτύσσεταισε52θεματικέςπινακίδεςμε-
γάλουμεγέθους,μεχάρτες,φωτογραφίες,επεξηγηματικάκείμενα,δια-
γράμματακαιεπεξεργασίες,μέσααπότααρχείακαιτιςσυλλογέςτηςΓΥΣ,
τουΕΛΙΑ-ΜΙΕΤκαιτηςΒιβλιοθήκης&ΚΠτουΑΠΘ.Χωρίζεταισεοκτώ
κύριακεφάλαια,μεβάσητιςπεριόδους,πουαποτέλεσαντουςσημαντικό-
τερουςσταθμούςστηνιστορίατηςΓΥΣ.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
ΑπότηνπαραπάνωιστορικήεξέλιξητηςδομήςκαιλειτουργίαςτηςΓΥΣ,
αποτελείκοινότόπο,ότιηΥπηρεσίαδιαχρονικάσυνιστάκεντρικόπυλώνα
στοοικοδόμημαχαρτογράφησηςτηςελληνικήςεπικράτειαςμεαποστολή
μείζονοςσημασίας,τόσοστονκρίσιμοτομέατηςεθνικήςασφάλειας,όσο
καιστοντομέατωνκρατικώνυποδομών.

Ειδικότερα στη σημερινή εποχή, σε ένα γεωπολιτικό περιβάλλον που
κυριαρχείται από αβεβαιότητα και πολυπλοκότητα, η ΓΥΣ με όχημα τη
γεωγραφικήπολιτικήμέσααπό έναπλέγμαδιεθνώνδράσεωνκαισυμ-
μετοχών,πρωτοπορεί,προβάλλονταςτηνεπιστημονικήισχύτηςχώρας.

Με πίστη στη βαρυσήμαντη εθνική αποστολή της, βασιζόμενη σε ένα
άρτιαεξειδικευμένοστελεχιακόδυναμικόκαιμεπυξίδαένααξιοζήλευτο
διαχρονικόχαρτογραφικόκαιγεωδαιτικόέργο,ηΓΥΣχαράσσειτοχαρ-
τογραφικόμέλλον,μεγνώσηκαιπείρα,στηνυπηρεσίατωνΕΔκαιτου
κοινωνικούσυνόλου.

Περισσότερα στοιχεία για την ιστορία και τις δραστηριότητες της ΓΥΣ,
καθώςκαιτιςεπετειακέςδράσειςτων130χρόνων,αλλάκαιτηχαρτογρα-
φικήέκθεση,μπορείτεναβρείτεστηνιστοσελίδατηςΓΥΣ:www.gys.gr

o

Μία εκ των 52 πινακίδων της έκθεσης

Φωτογραφία από τα εγκαίνια της επετειακής έκθεσης της 24ης Οκτωβρίου 
στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών

Στην εικόνα του εξωφύλλου 

απεικονίζεται ο Ταγματάρχης 

Ιωάννης Παπαρόδου 

(1904-1941), ο ήρωας της ΓΥΣ, 

ο οποίος εκτελεί γεωδαιτικές 

εργασίες πεδίου το έτος 1936
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Ø	ΔημοσιεύθηκεστηνΕφημερίδατηςΚυβερνήσεωςΦΕΚΒ3365της30Αυ-
γούστου 2019 απόφαση του ΥφυπουργούΠεριβάλλοντος και Ενέργειας
με Αριθμό. ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/72922/870 και θέμα: α) “Τροποποίηση της
ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/54336/486 απόφασης «Ηλεκτρονικό Μητρώο Ελε-
γκτών Δόμησης»(ΦΕΚ3584Β΄/23.8.2018)τουΥπουργούΠεριβάλλο-
ντοςκαιΕνέργειας»καιβ)«ΤροποποίησητηςΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/77103/707
απόφασης«Κατάρτιση Μητρώου Ελεγκτών Δόμησης» (ΦΕΚ 4968
Β΄/7.11.2018)τουΥπουργούΠεριβάλλοντοςκαιΕνέργειας”.
Με την απόφαση τροποποιείται η με αριθμό. ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/54336/486
απόφασης «Ηλεκτρονικό Μητρώο Ελεγκτών Δόμησης» (ΦΕΚ 3584
Β΄/23.8.2018)τουΥπουργούΠεριβάλλοντοςκαιΕνέργειας.
Τοεδάφιογ).i,τηςπαραγράφου3,τουάρθρου4,τηςμεαριθμό.ΥΠΕΝ/
ΔΕΣΕΔΠ/54336/486 υπουργικής απόφασης «Ηλεκτρονικό Μητρώο Ελε-
γκτώνΔόμησης»(ΦΕΚ3584Β΄/2018)τουΥπουργούΠεριβάλλοντοςκαι
Ενέργειας,αντικαθίσταταιωςεξής:
«i.Γιατουςδιπλωματούχουςμηχανικούςκαιτουςπτυχιούχουςμηχανικούς
τεχνολογικήςεκπαίδευσης,σχετικήβεβαίωσητουοικείουφορέα,πουνα
έχει εκδοθεί έωςδώδεκα(12)μήνεςπριντηνημερομηνίαυποβολήςτης
ηλεκτρονικήςαίτησηςεγγραφήςστοΜητρώοΕλεγκτώνκαιαπότηνοποία
ναπροκύπτει ηημερομηνία εγγραφήςκαι οσυνολικός χρόνος ιδιότητας
μέλουςτουενδιαφερόμενουμηχανικούσεαυτόν».
Με την ίδια απόφαση, τροποποιείται και η με αριθμό. ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕ-
ΔΠ/77103/707απόφαση«ΚατάρτισηΜητρώουΕλεγκτώνΔόμησης»(ΦΕΚ
4968Β΄/7.11.2018) του ΥπουργούΠεριβάλλοντος και Ενέργειας.Με τη
νέα τροποποίηση το μητρώο ελεγκτών δόμησης περιλαμβάνει επίσημα
4.376οιελεγκτές.

Ø	ΔημοσιεύθηκεστηνΕφημερίδατηςΚυβερνήσεωςΦΕΚA139της31Αυ-
γούστου 2019 ο Νόμος 4625 με θέμα: «Ρυθμίσεις του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών και άλλες επείγουσες διατάξεις».

 ΑναφέρεταισεδιατάξειςτουΥπουργείουΥποδομώνκαιΜεταφορώνκαισε
διατάξειςαρμοδιότηταςάλλωνυπουργείων.

Ø	Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ΦΕΚ Β 3520 στις 19
Σεπτεμβρίου 2019 η απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών
ΥποθέσεωνμεΑριθμό.40331/Δ1.13521καιθέμα:«Επανακαθορισμός 
όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος 
Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως 
Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.)».

 ΚαιητροποποίησήτηςστοΦΕΚΒ3751στις10Οκτωβρίου2019μετην
απόφαση:«Τροποποίησητηςαριθμό.40331/Δ1.13521/13-9-2019(3520/
Β΄/19-9-2019) «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής 
εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) 
και Οργανισμού ΑπασχολήσεωςΕργατικούΔυναμικού(ΟΑΕΔ)».

Ø	ΔημοσιεύθηκεστηνΕφημερίδατηςΚυβερνήσεωςΦΕΚΑ141στις16Σε-
πτεμβρίου2019οΝόμος4626μεθέμα:«Κύρωση της από 24.07.2019 
Π.Ν.Π. «Λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση άμεσων κινδύνων 
και αναγκών στις περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολι-
κής Αττικής που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης Ιουλίου 
2018» (Α΄ 127), σύσταση και καταστατικό λειτουργίας της εται-
ρείας «Μάτι Ξανά» και άλλες διατάξεις». 

Ø	ΔημοσιεύθηκεστηνΕφημερίδατηςΚυβερνήσεωςΦΕΚA167της30Οκτω-
βρίου2019οΝόμος4635μεθέμα:«Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες 
διατάξεις».

 Στοννόμοαυτόεπικυρώνεταιμεταξύάλλωνκαιμιασειράαπόαποφάσεις
πουαφορούνάμεσατηνεπαγγελματικήδραστηριότητατωνμηχανικώνκαι
χρειάζεταιναανατρέξειοκαθέναςσεπερισσότερηενημέρωσηκαιεμβάθυν-
ση.Ιδιαίτερασημειώνουμεότιστοννόμοπεριέχονταισημαντικέςδιατάξεις
για: προσέλκυση επενδύσεων, χωρικά σχέδια, κεντρικό σύστημα 
αδειοδοτήσεων, εκλογές ΤΕΕ, μητρώα συντελεστών παραγωγής 
δηµοσίων και ιδιωτικών έργων, Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη, Εθνικό Μη-
τρώο Υποδομών, αδειοδότηση και κατασκευή κεραιών, κ.ά.

 ΣχετικήκαιηανακοίνωσητηςΕ.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.μεαριθμό.Πρωτ.5807της
6Νοεμβρίου2019,μετηνοποίαενημερώνειγιατοπεριεχόμενοκαιτις
διατάξειςτουΝόμου.

Ø	ΗΕ.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.σεανακοίνωσήτηςμεαριθμό.Πρωτ.5711της31Οκτω-

βρίου2019μεθέμα:«Δημοσίευση της Ενότητας για την Παρακο-
λούθηση Νομοθεσίας Δημοσίων Συμβάσεων (ενωσιακής και εθνι-
κής) στην Εθνική Βάση Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων», με
τηνοποίαενημερώνειότιηΑρχή,σύμφωναμετιςθεσμοθετημένεςαρμο-
διότητές της, όπως αυτές περιλαμβάνονται στο άρθρο 2 του ιδρυτικού
της νόμου 4013/2011,όσο και στον Οργανισμό της (άρθρο 53 του
Ν.4605/2019),συλλέγεικαιδημοσιεύειπληροφορίεςσχετικάμετονομο-
θετικό και κανονιστικό πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων και τηρεί τις
σχετικέςπληροφορίεςστηνΕθνικήΒάσηΔεδομένωνΔημοσίωνΣυμβάσε-
ων.Καιαναρτά«ΠίνακαΠαρακολούθησηςΝομοθεσίαςΔημοσίωνΣυμβά-
σεων»,στηναντίστοιχηειδικήενότητατηςδιαδικτυακήςπύληςτηςΕθνι-
κήςΒάσηςΔεδομένωνΔημοσίωνΣυμβάσεων (Ε.Β.Δ.ΔΗ.ΣΥ.https://ppp.
eaadhsy.gr),μετηδυνατότηταχρήσηςσχετικώνεργαλείωναναζήτησης
τωνσχετικώννομοθετημάτων,ταοποίαπεριλαμβάνει.

Ø	Εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών, Γενικό Λογιστήριο του Κρά-
τουςμεαριθμό.Πρωτ.Οικ.2/77507/ΓΔΠτης5Νοεμβρίου2019καιΑΔΑ
6Ω2ΨΗ-ΡΧ0 με θέμα: «Παροχή οδηγιών αναφορικά με την ορθή 
μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη των κατόχων μεταπτυχιακών 
τίτλων σπουδών, συνεπεία των αποφάσεων της Ειδικής Επιτρο-
πής του Α.Σ.Ε.Π. του άρθρου 9 του Ν.4354/15 επί ενστάσεων του 
ανωτέρω προσωπικού».

 Ηεγκύκλιοςπεριέχειπολλάστοιχείακαιίσωςθαήτανχρήσιμονατημελε-
τήσουν,όσοιείναιάμεσαενδιαφερόμενοι.

Ø	Δημοσιεύτηκεηαπόφασηαριθμό.Πρωτ.οικ.51524/1262τουΥπουργού
ΕργασίαςγιαταοικοδομοτεχνικάέργαστοΦΕΚΒ4173στις14Νοεμβρίου
2019μεθέμα:«Υποχρέωση αναγγελίας του απασχολούμενου προ-
σωπικού επί εκτέλεσης οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου».

 ΜετηνΥπουργικήαπόφασηγίνεταιπροσπάθειαγιαναυπάρξειεφαρμο-
γήτηςνομιμότηταςκαιτηςτάξης,γιαπρώτηφορά,σταοικοδομικάκαι
τεχνικάέργα, ιδιωτικάκαιδημόσια,μέσωτηςηλεκτρονικήςκαταγραφής
στηνΕργάνη τωναπασχολούμενωνσεαυτά.ΣτηνΥπουργικήΑπόφαση
ορίζονταιοισαφείςυποχρεώσειςτουεργοδότηοικοδομικήςεργασίαςήτε-
χνικούέργουσχετικάμετηναναγγελίατουαπασχολούμενουπροσωπικού
στοπληροφοριακόσύστημαΕργάνη,τηναπογραφήτουοικοδομοτεχνικού
έργου,τηνυποβολήτηςΑναλυτικήςΠεριοδικήςΔήλωσης(ΑΠΔ)καθώςκαι
τηνκαταβολήτωνεισφορών.

Ø	ΔημοσιεύθηκεοΝόμος4637ΦΕΚΑ180της18Νοεμβρίου2019μεθέμα:
«Τροποποιήσεις Ποινικού Κώδικα, Κώδικα Ποινικής Δικονομίας 
και συναφείς διατάξεις».

 ΟνέοςνόμοςπροβλέπειτηντροποποίησημίαςσειράςδιατάξεωντουΠοι-
νικούΚώδικακαιτουΚώδικαΠοινικήςΔικονομίας.

Και μερικά ενδιαφέροντα ζητήματα από τη Νομολογία
Ø	Το ΣΤΕ με την 1938/2019 απόφασή του έκρινε ως μη νόμιμη την
απόφασηέγκρισηςπεριβαλλοντικώνόρωνγια την εγκατάστασηκαι λει-
τουργίααιολικούσταθμούπαραγωγήςηλεκτρικήςενέργειαςσεσημαντική
περιοχήγιαπουλιά(ΣΠΠ)στοΝομόΛακωνίαςλόγωελλιπούςορνιθολογι-
κήςμελέτης.

Ø	Το ΣτΕ με την 1403/2019 απόφασήτουέκρινευπέρτηςνομιμότητας
τηςΑπόφασηςΈγκρισηςΠεριβαλλοντικώνΌρωνγιααιολικόπάρκοστην
Άνδρο.

 Η απόφαση αναφέρει μεταξύ πολλών άλλων διαπιστώσεων ότι το υπό
έγκρισηαιολικόπάρκοεκτείνεταισεπεριοχή,ηοποίαναιμενγειτνιάζειμε
ταόριάτης,πληνόμωςηεπίμαχηθέσηδενανήκεισεπεριοχήενταγμένη
στοδίκτυοοικοτόπωνNATURA2000,ήσεπεριοχήεπίσημακαταγεγραμ-
μένου σημαντικού διαδρόμου αποδημητικών πτηνών (μεταναστευτικής
στενωπού)ήσεθαλάσσιαπεριοχήσημαντικήγιαταπουλιάήσεσημαντική
περιοχήγιαταπουλιά(Σ.Π.Π.).

 Τοπλήρεςκείμενοτηςαπόφασηςθααναρτηθείαμέσωςμετάτηνκαθαρο-
γραφήτουαπότοΔικαστήριο

Ø	Το ΣτΕ με την 1936/2019 του E΄ τμήματος απόφασή του έκανε
δεκτήτηναίτησηακύρωσηςτηςΥπουργικήςΑπόφασηςπουέδινετοπρά-
σινοφως για την πολεοδόμηση του παραθεριστικού οικισμού «Ολυμπι-
άδα» 6.500 κατοίκωνστον υγρότοπο τουΚορινούΠιερίας.Η απόφαση
είναιιδιαίτερασημαντική,γιατίόχιμόνοακυρώνειτηνκαταστροφήενός
σημαντικούβιοτόπου(ίσωςτοτελευταίοπαρθένοκομμάτιτηςπαράκτιας
ζώνηςτηςΠιερίας),αλλάκαιγιατίυποδεικνύειστουπουργείοΠεριβάλλο-
ντοςότιηπεριοχήθαέπρεπεναείχεσυμπεριληφθείσταόριατουΕθνικού
Πάρκουκαιόχινααντιμετωπίζεταιμεπολεοδομικάεργαλεία.Όπωςτονίζει
ηΕλληνικήΟρνιθολογικήΕταιρείαηΥπουργικήαπόφασηπουακυρώθηκε
συρρίκνωνε ταόρια τουΚαταφυγίουΆγριαςΖωήςπροκειμένουνα είναι

Νέα νομοθετήματα και διατάξεις 
που άπτονται του ενδιαφέροντος του ΑΤΜ
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εφικτήηοικοδόμησητουοικισμούκαιδρομολογούσετηνοριστική«τα-
κτοποίηση»μιαςμεθόδευσηςχρονολογούμενηςαπότηδεκαετίατου’90.
Κιότιόλααυτάσυμβαίνουνσεένανμοναδικόυγρότοπο,μέροςτουοποίου
είναιπεριοχήτουΔικτύουNatura2000,καιπουφιλοξενείσημαντικόπλού-
τοειδώνορνιθοπανίδας.

Ø	Το ΣτΕ με την 1757/2019 απόφασητηςΟλομέλειάςτουέδωσεένα
οριστικότέλοςσταυποθηκοφυλακεία.Τοανώτατοακυρωτικόδικαστήριο
απέρριψετηνπροσφυγήτωνυποθηκοφυλάκωνενάντιαστηνέαδομήτου
κτηματολογίου,επιτρέπονταςτηνυποκατάστασητουπαλιούμοντέλουμε
το νέο, μόλις ιδρυθούν κτηματολογικά γραφεία.Με τηναπόφασηαυτή
κλείνει οριστικάημακράδιαμάχηυποθηκοφυλάκων - κτηματολογίου,η
οποίααπειλούσενατινάξειστοναέρατοπολύπαθοέργο.Μετηναπόφα-
σήτου,ηΟλομέλειατουΣυμβουλίουτηςΕπικρατείας,υπότηνπρόεδρο
ΚατερίναΣακελλαροπούλου,έκρινεκατάπλειοψηφίαότιηκατάργησητων
άμισθωνυποθηκοφυλακείωνμετονΝ.4512/18καιημεταφοράτωναρμο-
διοτήτωντουςστην«ΕλληνικόΚτηματολόγιο»δεναντίκειταιστοΣύνταγ-
μα.Όπωςσημειώνειηαπόφαση,ησύνταξηκτηματολογίουέχειαναχθεί
απότο2001σεσυνταγματικήεπιταγή.Επιπλέον,τοσύστημαπουεπελέγη
είναικτηματοκεντρικόκαιόχιπροσωποκεντρικό(όπωςταυποθηκοφυλα-
κεία),ενώηπληροφορίαδενείναιμόνονομική(όπωςσταυποθηκοφυ-
λακεία)αλλάκαιτεχνική(δηλαδήσυνοδεύεταιαπότονακριβήεντοπισμό
τουακινήτου).Άρα,ηαναφοράτουάρθρου92τουΣυντάγματοςότι«οι
συμβολαιογράφοικαιοιάμισθοιφύλακεςμεταγραφώνκαιυποθηκώνείναι
μόνιμοιεφόσονυπάρχουνοισχετικέςυπηρεσίεςήθέσειςσυνάγεταιότιτο
Σύνταγμαδενπεριέχειεγγύησηθεσμούγιαταάμισθαυποθηκοφυλακεία,
όπωςκαιγιαταυποθηκοφυλακείαενγένει»,αναφέρειηαπόφαση.Επο-
μένως,ησυνταγματικήεγγύησητηςνομιμότηταςτωνυποθηκοφυλάκων
ισχύειμέχριτηνκατάργησητουθεσμούκαιδεν«απαγορεύει»στοκράτος
ναεπιλέξειάλλοσύστημακαταχώρισηςκαιδημοσιότηταςτωνιδιοκτησια-
κώνδικαιωμάτων.

Ø	Μετην1795/2019 απόφασή του το πενταμελές Ε΄ τμήμα του Συμ-
βουλίου της Επικρατείαςέκρινεωςπαράνομεςαποφάσειςπουαφορούν
σεαδειοδότηση έργου διάνοιξης δασικής οδού.Σύμφωναμετοσκε-
πτικότουΣτΕ,ηδιάνοιξηδημόσιαςδασικήςοδούείναιεπιτρεπτήμόνονγια
λόγουςσπουδαίουδημοσίουσυμφέροντος,πουθεμελιώνεταικαιαιτιολο-
γείταιεπαρκώςπάντοτεύστερααπόπεριβαλλοντικήμελέτη,πουδιασφα-
λίζειπλήρωςτηνπροστασίατουδάσους,καθώςκαιτηχλωρίδακαιάγρια
πανίδαπουυπάρχεισ’αυτό.Στηνπερίληψητηςαπόφασηςαναφέρεται:«Η
κατάτοάρθρο48παρ.1τουΝ.998/79διάνοιξηδημόσιαςοδούδιάμέσου
δάσουςήδασικήςεκτάσεωςείναιεπιτρεπτήμόνονγιαεξαιρετικόμέτρο,
τοοποίοεπιβάλλεταιγιαλόγουςσπουδαίουδημοσίουσυμφέροντος,που
θεμελιώνεταικαιαιτιολογείταιεπαρκώςπάντοτεδεύστερααπόπεριβαλλο-
ντικήμελέτη,πουδιασφαλίζειπλήρωςτηνπροστασίατουδάσους,καθώς
καιτηχλωρίδακαιάγριαπανίδαπουυπάρχεισ’αυτό.Ηύπαρξηήμητου
ανωτέρουδημοσίουσυμφέροντοςυπόκειταιστονέλεγχοτουακυρωτικού
δικαστού,οοποίοςεκτιμάκαιταμέγισταανεκτάόριααλλοιώσεωςτουφυ-
σικούπεριβάλλοντοςπουμπορείναεπιφέρειηδιάνοιξητηςοδού.Τέτοιος
λόγοςσπουδαίουδημοσίουσυμφέροντοςείναι,προδήλως,ηπυρασφάλεια
τουίδιουτουδάσους,υπότηνπροϋπόθεσηότιηχάρηαυτήςδιάνοιξητης
οδούγίνεταιστοπλαίσιοσυνολικήςμελέτηςπυροπροστασίαςτουδάσους,
όχι,όμως,καιηεξυπηρέτησηακίνητηςιδιοκτησίας,τηςοποίας,μάλιστα,
δενπροκύπτειηχρήση».

Ø	ΤοΣυμβούλιοτηςΕπικρατείαςμεαποφάσειςτουακύρωσετιςαντικειμε-
νικέςαξίεςτουπερασμένουέτους,σε12περιοχέςτηςχώραςκαισυγκε-
κριμένασεΖώνητωνΑθηνώνκαισυγκεκριμέναστηνπεριοχήτηςΠλάκας,
στιςΑ΄,Β΄,Γ΄,Δ΄καιΣΤ΄ΖώνεςτουΔήμουΦιλοθέης-Ψυχικού,στηνΕ΄
ΖώνηΕκάλης,στιςΑ΄ΖώνηΑγίαςΒαρβάραςκαιστηνΑ΄ΖώνηΑετοφωλιάς
ΔήμουΤήνουκαιστηνΖώνητηςΛιλαίαςτουΔήμουΔελφών.Αναλυτικότε-
ρα,ημείζονα7μελήςσύνθεσηςΒ΄ΤμήματοςτουΣτΕ,μετιςυπ΄αριθμό.
1865-1870, 1872-1876 και 1879/2019 αποφάσειςτουέκρινεπαρά-
νομοτονκαθορισμότιμώνζώνηςκατάτοσύστημααντικειμενικούπροσδι-
ορισμούτηςαξίαςτωνακινήτων,πουέγινεαπότουπουργείοΟικονομικών
το περασμένο έτος, λόγω πλημμελούς διαδικασίας κατά τον καθορισμό
τουςκαιγιατολόγοαυτόέκανεδεκτέςτιςαιτήσειςακυρώσεωςιδιοκτητών
ακινήτων12περιοχώντηςχώρας.Πάντως,οιαποφάσειςαυτέςτουΣτΕ,
δενέχουναναδρομική ισχύ,δηλαδήτοαποτέλεσμάτουςδενανατρέχει
από την ημέρα ισχύος της σχετικής υπουργικής απόφασης, αλλά ισχύει
απότηνημέραδημοσίευσηςτωνδικαστικώναποφάσεων.Καιαυτόγιατίτο
ΣτΕ,όπωςυπογραμμίζει,αφενόςστάθμισετασυμφέροντατωνδιαδίκων,
αποδίδοντας μείζονα βαρύτητα στο επιτακτικό δημόσιο συμφέρον, που

καθίσταταιακόμαεντονότερουπότιςπαρούσεςδημοσιονομικέςσυνθήκες
καιαφετέρουπροςαποτροπήτουκινδύνουδιαταραχήςτωνφορολογικών
εσόδων του κράτους και των Δήμων. Συγκεκριμένα, οι σύμβουλοι Επι-
κρατείαςακύρωσαντηνυπ’αριθμό.ΠΟΛ.1113/12.6.2018απόφασητης
υφυπουργούΟικονομικώνκατάτομέροςεκείνομετοοποίοορίστηκανοι
τιμέςεκκίνησηςτουσυστήματοςαντικειμενικούπροσδιορισμούτηςαξίας
τωνακινήτωνσε12Ζώνες.Όπωςείναιγνωστό,οκαθορισμόςτωναντι-
κειμενικώναξιώνμετηνεπίμαχηυπουργικήαπόφασηέγινεσύμφωναμε
τηδιαδικασίατουάρθρου46τουνόμου4509/2017,βασικόστοιχείοτου
οποίουείναιησύνταξηκαιηυποβολήσχετικώνεισηγήσεων/εκτιμήσεων
από ιδιώτες, δηλαδή, από πιστοποιημένους εκτιμητές, εγγεγραμμένους
στοΜητρώοΠιστοποιημένωνΕκτιμητών.

Ø	ΗΟλομέλειατουΣυμβουλίουτηςΕπικρατείαςέκρινεβασικές διατάξεις 
του ασφαλιστικού νόμου 4387/2016. Η Ολομέλεια του ανωτάτου
ακυρωτικούδικαστηρίουδημοσίευσεπέντεαποφάσειςπουαφορούντον
νόμοκαιειδικότερατονΕΦΚΑ,τιςσυντάξεις,τιςαποδείξειςπαροχήςυπη-
ρεσιών(μπλοκάκια),κ.ά.

 Επισημαίνεται,ότιηισχύςτωναποφάσεωντουΣτΕδενέχουναναδρομική
εφαρμογή.

 Ειδικότερα,
α)ΗΟλομέλειατουΣτΕέκρινεκατάπλειοψηφίασυνταγματικότονενιαίο
ασφαλιστικόφορέαΕΦΚΑκαιτηνυπαγωγήσεαυτόντουσυνόλουτων
ασφαλισμένων,εργαζομένωνκαισυνταξιούχων.Συγκεκριμένα,έκρινε
ότι είναι σύμφωνη με τις συνταγματικές αρχές της ισότητας και της
αναλογικότητας,ηδημιουργίαενόςφορέαγιαόλουςμετοσκεπτικόότι
αντιμετωπίζουντουςίδιουςασφαλιστικούςκινδύνους(γήρας,ασθένει-
ες,θάνατος).

β)ΤοΣτΕαπέρριψετιςπροσφυγέςτωνδημοσίωνυπαλλήλωνπουείχαν
ζητήσειναμείνουνεκτόςΕΦΚΑλόγωτηςειδικήςσχέσηςπουέχουνμε
τοκράτος.Στηναπόφασηυπήρξεμειοψηφίασχετικάμετουςδημοσί-
ουςυπαλλήλουςπουυποστήριξεότιπρέπειναέχουνχωριστόασφα-
λιστικόφορέα.

γ)ΗΟλομέλειατουΣτΕέκρινεαντισυνταγματικότοντρόπουπολογισμού
των εισφορών για τους αυτοαπασχολούμενους και τους ελεύθερους
επαγγελματίεςσεσύγκρισημετουςμισθωτούςαπασχολούμενους.Δη-
λαδή, έκρινε αντισυνταγματικό τοόριο του20%των εισφορώνπου
προέβλεπεονόμος,ενώγιατουςμισθωτούςτοανάλογοποσοστόείναι
6%καιτουπόλοιποκαλύπτεταιαπότονεργοδότη.Διευκρινίζεταιότι
τοποσοστότου20%γιατουςαυτοαπασχολούμενουςέχειήδημειω-
θείμενεότερονομοθετικόπλαίσιο.ΣύμφωνατοΣτΕ,αυτήηδιάταξη
κρίθηκεαντισυνταγματικήδιότιπροσβάλλειτησυνταγματικήαρχήτης
ισότητας.

δ)Εξάλλου,τοΣτΕέκρινεσυνταγματικόκατάοριακήπλειοψηφία13υπέρ
έναντι12ψήφωντηδιάταξηπουορίζειωςβάσηγιατονεπανυπολο-
γισμότωνσυντάξεωντην31ηΔεκεμβρίουτου2014.Επίσης,σεαυτό
τοθέματοΣτΕέκρινεότιστοννόμουπάγονταιόλοικαιοιπαλαιοίκαι
οιμελλοντικοίαπασχολούμενοι.Ανεξάρτητααπότοπότεξεκίνησαννα
εργάζονται. Δηλαδή, δεν υπάρχουν πλέον ασφαλισμένοι πολλών τα-
χυτήτων.Αυτόκρίθηκεστηλογικήότιόλοιπρέπειναεπωμιστούντο
βάροςγιατηβιωσιμότητατουασφαλιστικούσυστήματος,στοπλαίσιο
τηςαλληλεγγύηςτωνγενεώνκαιλοιπά.

ε)ΚατάπλειοψηφίατοΣτΕέκρινεσυνταγματικέςτιςδιατάξειςσεό,τιαφο-
ράτις κύριεςσυντάξειςδιότι είχανπροηγηθείαναλογιστικέςμελέτες.
Ειδικότερα,είχεγίνειαναλογιστικήμελέτηαπότηναρμόδιαΑρχήκαι
επίσηςείχευπάρξεικαιέγγραφοπουπιστοποιούσετησοβαρότητάτης
απότοΔιεθνέςΓραφείοΕργασίας.Αντίθετα,γιατιςεπικουρικέςσυντά-
ξειςπουκρίθηκαναντισυνταγματικέςοισχετικέςδιατάξεις,ηπολιτεία
οφείλειάμεσανανομοθετήσειεκνέου.Κατάσυνέπεια,κρίνονταιαντι-
συνταγματικέςκαιακυρώνονταιοιαποφάσειςγιατιςεπικουρικέςκαιγια
τιςπαλαιέςκαιγιατιςμελλοντικές.

στ)ΤοΣτΕέκρινεκατάπλειοψηφίααντισυνταγματικότοποσοστόανα-
πλήρωσηςτωνσυντάξεων-κυρίωςγιατιςμεγάλεςσυντάξειςκαιτους
συνταξιούχουςπουέχουνεργαστείπολλάχρόνια-ειδικότερατοανώ-
τατοπλαφόναναπλήρωσης46,8%για42χρόνιαασφάλισης.Επίσης,
κρίθηκεότιτοκράτοςεγγυάταιτηχρηματοδότησητουασφαλιστικού
συστήματοςσεπερίπτωσηπροβλήματοςκαιανάγκης.

Επιμέλεια:Χρήστος Λάλας ΑΤΜ
Ευάγγελος ΣτεφανήςΑΤΜ
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η εξέλιξη των συστημάτων μέτρησης (GPS, total station, ψηφιακών χωροβατών, laser scanner) τα τελευταία χρόνια έχει μεταβάλλει 
σημαντικά την καθημερινότητα του Τοπογράφου Μηχανικού, βελτιώνοντας τα τελικά παράγωγα αλλά και τον χρόνο παραμονής στο πεδίο. 
Η αντίστοιχη εξέλιξη των συστημάτων επεξεργασίας των μετρήσεων και των τεχνικών επικοινωνίας (wi-fi, Bluetooth, κ.ά.) με τη χρήση 
ηλεκτρονικών συσκευών – συστημάτων (Η/Υ, Lap top, iphone, ipad, tablet Pc) και σε πολλές περιπτώσεις η ενσωμάτωσή τους στα 
συστήματα μέτρησης, γεννά ευλόγως το ερώτημα αν μπορούν να βελτιώσουν ή και να αλλάξουν τον τρόπο που λαμβάνεται η μέτρηση.
Μια νέα διαδικασία συλλογής δεδομένων ορίζεται, η από απόσταση ή απομακρυσμένη λήψη της μέτρησης μέσω διαδικτύου (Remote 
survey ή e-Survey).
Στην εργασία αυτή περιγράφεται η διαδικασία με την οποία είναι δυνατός ο χειρισμός και η συλλογή τής πληροφορίας με σύγχρονα συστή-
ματα μέτρησης, από απόσταση.
Περιγράφεται ο απαιτούμενος εξοπλισμός, γεωδαιτικά όργανα και λογισμικά που απαιτούνται για την εφαρμογή της και καταγράφονται κυ-
ρίως τα πλεονεκτήματα αυτής της νέας διαδικασίας, όπως ο έλεγχος ενός πεδίου μετρήσεων και η ελαχιστοποίηση του χρόνου παραμονής 
στο πεδίο σε ειδικές εφαρμογές.
Τέλος παρουσιάζεται μια εφαρμογή που πραγματοποιήθηκε με τη χρήση αυτής της διαδικασίας, ώστε να καταγραφούν συμπεράσματα που 
αφορούν στη βελτίωση της ορθότητας και της ακρίβειας της παραγόμενης μέτρησης.  
Σκοπός είναι να αναδειχθεί η παρέμβαση της διαδικασίας σε προηγμένες εργασίες του Τοπογράφου Μηχανικού, αλλά και να καταγραφούν 
οι ιδιαιτερότητες και οι προϋποθέσεις που πρέπει να ισχύουν, ώστε η διαδικασία αυτή να είναι ασφαλής και να οδηγεί σε ορθά αποτελέ-
σματα.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ
Μέτρηση από απόσταση (Remote survey), χωροεικονογεωδαιτικοί σταθμοί (Image Assisted Total Station (IATS)), διασυνδεδεμένες συσκευές 

(interconnected survey devices).

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στηνεποχήμαςοιαπαιτήσειςτωνεργασιώντουτοπογράφουμηχανικούέχουναλλάξειτόσοστοπεδίοτηςακρίβειαςαλλάκαιτηςποιότηταςκαιτης
ποσότητας.Ιδιαίτεραεργασίεςόπωςηπαρακολούθησητηςκινηματικήςσυμπεριφοράςσετρειςδιαστάσειςειδικώνκατασκευώνόπωςψηλάκτήρια,
φράγματα,γέφυρες,πρανήκ.ά.αντιμετωπίζονταιπλέονπολύσυχνά.ΟιεργασίεςαυτέςεκπονούνταιμετηχρήσηειδικώνΓεωδαιτικώνΣταθμών(ΓΣ)και
λογισμικώνπουικανοποιούντιςαπαιτήσειςαυτές.Μέχρισήμεραδιάφορεςτεχνικέςσύνθεσηςοργάνωνέχουνχρησιμοποιηθείόπωςητοποθέτησηκάμε-
ραςπάνωσεέναΓΣγιατηναποτύπωσηκτιρίων(Juretzko2005),ησύνδεσημιαςCCDκάμεραςμεΓΣγιατηναυτοματοποίησητωναστρογεωδαιτικών
παρατηρήσεωνχωρίςεμπλοκήπαρατηρητήγιατονυπολογισμότηςαπόκλισηςτηςκατακορύφου(Hirtetal2010)καιησύνδεσηδέκτηGPSμεΓΣγια
τονακριβήπροσδιορισμότωναστρονομικώνσυντεταγμένωνΦ,Λ(Balodimosetal2003,Lambrou2003,LambrouandPantazis2008).

Επίσης,ημεταφοράδεδομένωναπότοπεδίοστογραφείοκαιαντίστροφαείναιπλέονεφικτήχάρησεειδικάλογισμικάκαιδυνατότητεςτόσοτωνσταθ-
μώνόσοκαιτωνμόνιμωνδεκτώνGPSσεόλοτονκόσμομέσωδιαδικτύουήασύρματωντοπικώνδικτύων(WLAN)(Brooks2011,HongweiandJinping
2006).).Ακόμησυστήματαρομποτικώνσταθμώνσυνδεδεμέναμεμικροαισθητήρες(MEMS)αναπτύσσονταιγιατηνπαρακολούθησηπαραμορφώσεων
τεχνικώνέργων.(Danischetal2008).Τέλος,αξιόπιστεςεταιρίεςέχουνπαράγει"έξυπναλογισμικά"όπωςτοTrimbleaccess(Trimble2009)καιτοLeica
activeassist(Leica2011)πουεπιτρέπουναφ’ενόςτηνεπικοινωνίακαιτηναποστολήμετρήσεωναπότοπεδίοπροςτογραφείοκαιαντίστροφα,καθώς
καιτηνπαροχήσυμβουλώνβοήθειαςστοπεδίοαπότο"helpdesk"τηςεταιρείας.

Ηεμφάνισητωνεικονογεωδαιτικώνσταθμώντο2005άνοιξενέουςδρόμουςκαιπεδίαγεωδαιτικώνεφαρμογών.Οισταθμοίαυτοίέχειεπικρατήσειδιε-
θνώςναονομάζονταιImage Assisted Total Station(IATS)καιχρησιμοποιούνταιστηνονομαζόμενηέξυπνηαποτύπωση(SchererandLerma2009)
σεειδικέςεφαρμογέςόπωςπαρακολούθησηκατασκευών,σάρωσηπρανών(Pantazisetal.2013)αλλάκαισεαστρογεωδαιτικέςπαρατηρήσεις(Lambrou,
2013).Ηανάπτυξηαυτώντωνσυστημάτωνεξασφαλίζειικανοποιητικήαβεβαιότητατηςτάξηςτωνmmακόμηκαιχωρίςσκόπευση(Reitereretal2008,
Reitereretal2007).

Τοεπόμενοβήματηςεξέλιξηςτωνοργάνωνκαιτωνλογισμικώνπουχρησιμοποιούνείναιηεξ’αποστάσεωςμέτρησηπουπεριγράφεταισταεπόμενα
εκμεταλλευόμενητιςδυνατότητεςτωνIATS(Lambrou,2014).

Εφαρμόζονταςτηνεξ’αποστάσεωςμέτρηση,ησυλλογήτωνμετρήσεωνμπορείναπραγματοποιείταιαπόμακριάαπότοντοπογράφομηχανικόχρησιμο-
ποιώνταςένανυπολογιστήήένακινητόέξυπνοτηλέφωνο.ΤαIATSςμπορείναγίνουνπλήρωςχειριζόμενααπόαπόσταση.Αυτόσημαίνειότιομηχανικός

Γεωδαιτικά συστήματα μέτρησης από απόσταση
και η συμβολή τους 

στην Επιστήμη του Τοπογράφου Μηχανικού

Eυαγγελία Λάμπρου
Δρ. Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχ. ΕΜΠ

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΕΜΠ

Το παρακάτω άρθρο δημοσιεύεται στη μνήμη της συναδέλφου Ευαγγελίας Λάμπρου
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είναιδυνατόννασκοπεύει,ναμετρά,νασαρώνει,ναβλέπεικαιναεπιβλέπειτοπεδίοεργασιώνκαιναεπικοινωνείάμεσαμετουςσυνεργάτεςτουαπό
μακριάμέσωτηςοθόνηςκάποιαςσυσκευήςαπόόπουκαιανβρίσκεται.Επίσηςμπορείναεπιλέγεικαιναδιορθώνειτοπρόγραμματωνμετρήσεωνσύμ-
φωναμετιςανάγκεςκαιτιςεπιθυμίεςτου.Όλαταπαραπάνωείναιεφικτάκαιεπιτυγχάνονταιχωρίςεπιπλέονκόστος.

ΗμόνηδιαδικασίαστοπεδίοπουπρέπειναεκτελεστείείναιητοποθέτησηκαιοριζοντίωσητουIATSσεκάθεθέσημέτρησηςκαιηεξασφάλισητης
παροχήςενέργειαςμεμπαταρίαήμετησύνδεσήτουσεμόνιμηπαροχή.Τέλοςπρέπειναεξασφαλίζεταιηασφάλειατουοργάνουκαθ’όλητηδιάρκεια
τωνμετρήσεων.

Ηδιαδικασίατηςεξ αποστάσεως μέτρησηςείναιμιαεναλλακτικήμεθοδολογίασυλλογήςδεδομένωνεπιτυγχάνονταςτονχειρισμόενόςIATSαπόαπό-
σταση.Υπογραμμίζεταιότιτέτοιουείδουςδιαδικασίαμετρήσεωνδεναφοράσεαπλέςτοπογραφικέςεφαρμογέςαλλάκυρίωςεργασίεςπαρακολούθησης
τεχνικώνέργωνκαιερευνητικέςεπιστημονικέςεφαρμογές.Στιςεπόμενεςπαραγράφουςπεριγράφεταιοεξοπλισμός,ταλογισμικάκαιοιτρόποισύνδεσής
τουςπροκειμένουναεφαρμοστείηεξαποστάσεωςμέτρηση(Remote Survey).

2. ΒΑΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Ηεφαρμογήτηςεξαποστάσεωςμέτρησηςαπαιτείτηχρήσηενόςτελευταίαςτεχνολογίαςγεωδαιτικούσταθμούοοποίοςναέχειενσωματωμένηστο
τηλεσκόπιότουμιαCCDκάμεραδηλ.ενόςIATS.Ηκάμεραχρησιμεύειγιατημετάδοσητηςεικόναςτουοπτικούπεδίουτουτηλεσκοπίουτουσταθμού
σεμιααπομακρυσμένησυσκευή.ΕπίσηςαπαιτούνταιδύοβοηθητικέςσυσκευέςγιατησύνδεσηκαιεπικοινωνίατουIATS.Οισυσκευέςαυτέςμπορεί
ναείναιέναtabletήlaptopήsmartphone.Σταεπόμεναθααναφέρονταιηπρώτηωςσυσκευή πεδίουηοποίαβρίσκεταισυνδεδεμένημετοσταθμό
στοπεδίοαλλάκαιστοδιαδίκτυοκαιηδεύτερηωςσυσκευή χρήστηηοποίαβρίσκεταιστοπεριβάλλοντουχρήστη(γραφείο,σπίτιήοπουδήποτε)
συνδεδεμένηστοδιαδίκτυο.

ΑρχικάαποκαθίσταταιηεπικοινωνίαμεταξύτουIATSκαιτηςσυσκευήςπεδίου.ΚαθώςτοΙΑΤSσυνδέεταιμετησυσκευήπεδίου,μέσωτουλογισμικού
«active sync»μεαυτόματηενεργοποίηση.(http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=15)

ΈτσιεπιβεβαιώνεταιηαμφίδρομηεπικοινωνίαμεταξύτουIATSκαιτηςσυσκευήςπεδίου.

Κατόπιν,στησυσκευήπεδίουείναιαπαραίτητοναεκτελεστείτολογισμικό«my mobiler»(http://mymobiler.com/) προκειμένουναενεργοποιηθείη
συσκευήπεδίουέτσιώστενααναγνωρίσεικαιναδιαχειρίζεταιτοIATSμέσωτηςοθόνηςτουωςεξωτερικήδικήτουσυσκευή.Μετηδιαδικασίααυτή
εξασφαλίζεταιοπλήρηςχειρισμόςτουIATSμέσωτηςοθόνηςκαιτουπληκτρολογίουτηςσυσκευήπεδίου.Επίσηςμεταφέρεταικαιηεικόνατουοπτικού
πεδίουτουIATSαπότηνοθόνητουστηνοθόνητηςσυσκευήςπεδίου.ΟικινήσειςτουτηλεσκοπίουτουIATSπραγματοποιούνταιμέσωτουψηφιακού
χειριστηρίουτουIATSπουεμφανίζεταιστηοθόνητου.Τέλος,σημειώνεταιότιοισταθμοίαυτοίέχουντηδυνατότηταναλειτουργούνκαινακινούνται
χρησιμοποιώνταςηλεκτρικήήηλεκτρομαγνητικήενέργειακαιόχιμηχανικήγιατηνκίνησητωνκοχλιώντους.Ενώγίνεταικαιηαντιστοίχησηορισμένων
πλήκτρωντουπληκτρολογίουτηςσυσκευήςπεδίουμεταπλήκτραχειρισμούπουβρίσκονταιπάνωστοσταθμό.Επιπλέονηψηφιακήαεροστάθμητου
σταθμούείναιδυνατόνναπαρακολουθείταισυνεχώςώστεναεπιβεβαιώνεταιηορθήλειτουργίατουσταθμού.

ΈτσιηπλήρηςλειτουργίατουIATSέχειμεταφερθείαυτόματαστησυσκευήπεδίουαπόόπουμπορούνναεκτελεστούνόλεςοιεντολέςπουεπιθυμείο
χρήστης.ΣτηνπερίπτωσηπουτοIATSέχειεγκατεστημένοστονυπολογιστήτουτοφιλικόλογισμικόWindowsCEαυτόδιευκολύνεικαιεπιταχύνειτη
σύνδεσημετησυσκευήπεδίου.

Στησυνέχειαοιδυοβοηθητικέςσυσκευές (συσκευήπεδίουκαισυσκευήχρήστη)πρέπεινασυνδεθούνστοδιαδίκτυο.Ησύνδεσηαυτήμπορείνα
πραγματοποιηθείεύκολασήμεραμεπολλούςτρόπουςόπωςθααναφερθούνσταεπόμενα.Προκειμένουναεπιτευχθείηεπικοινωνίαμεταξύτουςχρη-
σιμοποιείταιέναακόμηλογισμικότο«team viewer»(http://www.teamviewer.com/).Τοσυγκεκριμένολογισμικόεπιτρέπειτονέλεγχοκαιτηδιαχείριση
ενόςPCαπόέναάλλοπουβρίσκεταιμακριάτουμέσωδιαδικτύου.Απαραίτητοφυσικάκατάτησύνδεσηείναιηεισαγωγήτουονόματοςχρήστηκαιτου
κωδικούασφαλείαςώστεναενεργοποιηθείησύνδεσηκαιναγίνειαποδεκτήημεταξύτουςεπικοινωνίακαιημεταφοράτωνδεδομένωνμεασφάλεια.

Έτσιμετησύνδεσητωνδυοβοηθητικώνσυσκευώνμέσωδιαδικτύουμετηχρήσητουλογισμικού«teamviewer»ηεικόνατουοπτικούπεδίουτουIATS
καιοπλήρηςχειρισμόςτουσταθμούμεταφέρεταιστησυσκευήτουχρήστη.

Συνεπώςμετηχρήσητριώναπλώνστηχρήσηκαιελεύθερωνλογισμικώνείναιεφικτόναπραγματοποιηθείηαμφίδρομηεπικοινωνίατωνπαραπάνω
συσκευώνκαιναείναιδυνατόςοχειρισμόςενόςIATSαπόαπόσταση.

3. ΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ 
Οισυνδέσειςμεταξύτωνσυσκευώνπουαπαιτούνταιγιατηνεφαρμογήμπορούνναπραγματοποιηθούνμεδιάφορουςτρόπουςενσύρματαήασύρματα.
ΠιοσυγκεκριμένααπαιτείταιησύνδεσητουIATSμετησυσκευήπεδίουώστεναμεταφερθείηεικόνατουοπτικούτουπεδίουκαιοχειρισμόςτουστην
οθόνητης.Κατόπιναπαιτείταιησύνδεσητηςσυσκευήςπεδίουμέσωδιαδικτύουμετησυσκευήτουχρήστηέτσιώστεναμεταφερθείόληηχρήσητου
IATSστοναπομακρυσμένοχρήστη.Όλεςοιπαραπάνωσυνδέσειςείναιαμφίδρομες(↔).

Έτσιείναιδυνατήημεταφοράτωνεντολώντουχρήστηστοσταθμόαλλάκαιημεταφοράτωνμετρήσεωντουσταθμούστοχρήστη.

Οισυνδέσειςμπορούνναγίνουνμεόλουςτουςδυνατούςτρόπουςπουπεριγράφονταιστοσχήμα1ανάλογαμετιςαπαιτήσειςτηςεφαρμογής.

Στόχοςγιακάθεσύνδεσηείναιναπαραμένεισυνεχής,σταθερήκαιμεικανοποιητικήταχύτητασεόλητηδιάρκειατηςεφαρμογής.Ησύνδεσημεταξύ
τουIATSκαιτηςσυσκευήςπεδίουμπορείναπραγματοποιηθείμετηχρήσηκαλωδίουήBluetooth.

Εναλλακτικάησυσκευήπεδίουμπορείνακαταργηθεί(παρακαμφτεί)εάντοIATSέχειτηδυνατότητααπευθείαςσύνδεσηςστοδιαδίκτυομεασύρματη
Wi–Fiσύνδεση.Τέλοςκαιοιδυοβοηθητικέςσυσκευέςμπορούννασυνδεθούνστοδιαδίκτυομεκαλώδιοήασύρματα.Ηασύρματησύνδεσηαπαιτεί
κατάλληλοUSBstickήδιαθεσιμότηταWi-Fiστοχώρο.Ηποικιλίατωνσυνδέσεωνπαρέχειευελιξίαστηνεκπόνησηκάθεπρογράμματος.
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Σχήμα 1. Δυνατοί συνδυασμοί σύνδεσης για την εκτέλεση των μετρήσεων από απόσταση

4. ΕΛΕΓΧΟΙ 
Διάφοροιέλεγχοιπουπραγματοποιηθήκανσεσχέσημετους8διαφορετικούςτύπουςσυνδέσεωνπουπαρουσιάζονταιστοσχήμα1απέδειξανότιοι
ενσύρματεςσυνδέσειςδενπαρουσιάζουνδιακοπέςκαιηκαθυστέρησημετάδοσηςτωνεντολών(τουσήματος)αμφίδρομαείναιτόσομικρήπουδεν
γίνεταιαντιληπτήαπότονάνθρωπο.

ΑντίθεταησύνδεσημεBluetoothπαρουσιάζειπερίπου3έως5secκαθυστέρησηστηνεκτέλεσητηςεντολήςμέσωτηςσυσκευήςτουχρήστηαπότον
σταθμόαλλάκαιστηνπαραλαβήτωνμετρήσεωναπότονχρήστη.Επίσης,σεορισμένεςπεριπτώσειςδενείναιδυνατήημετάδοσητηςεικόναςτουπεδίου
ορατότηταςτουσταθμούπιθανόνεξαιτίαςτουμεγάλουόγκουδεδομένων.

ΑπότηάλληηWi-Fiσύνδεσηεπιτρέπειταχύτερημεταφοράδεδομένωνκαιεντολώνκαθώςδενπαρατηρείταικάποιακαθυστέρηση.Στηνπερίπτωση
όμωςαυτήηπιθανότηταδιακοπήςτηςσύνδεσηςείναιμεγάληεξαιτίαςτιςποιότηταςτουδικτύουυποστήριξηςκαιτηςισχύοςτωνμεταδιδόμενωνση-
μάτων.

Τέλος,ηασύρματησύνδεσηστοδιαδίκτυομετηχρήσηUSBstickαποδείχθηκεπιοσταθερήκαθώςδενπαρατηρήθηκανκαθυστερήσειςκαισυχνές
διακοπές.Ησύνδεσηαυτήαπαιτείέναμικρόκόστοςγιακάθεώραχρήσης.

Γιακάθεσύνδεσηυπάρχουνκριτήριαόπωςταχύτητα,κόστος,καθυστέρησημετάδοσηςεντολών,καιδιακοπήτηςσύνδεσηςταοποίαπρέπειναικα-
νοποιούνταιανάλογαμετηνεργασίαπουεκτελείταιμεμέτρησηαπόαπόσταση.Τακριτήριααυτάπρέπειναελεγχθούναναλυτικάκαιναπροκύψουν
συγκεκριμένασυμπεράσματα.

Επίσης,ιδιαίτερησημασίαέχειοέλεγχοςκαιηακρίβειατηςταύτισηςτουμηχανικούσταυρονήματοςτουτηλεσκοπίουτουσταθμού,μετοηλεκτρονικό
σταυρόνημαπουεμφανίζεταιστηνοθόνητουκαιτοοποίομεταφέρεταιστηναπομακρυσμένησυσκευήπροκειμένουναγίνειησκόπευσηκαιημέτρηση.
Σημειώνεταιότιοιμετρήσειςπουκαταγράφονταιστοσταθμόαναφέρονταιστοκέντροτουμηχανικούσταυρονήματοςτουσταθμού.

ΈναςπρώτοςέλεγχοςτηςαβεβαιότηταςσκόπευσηςσύμφωναμετοISO17123-3σεδιάφοραείδηστόχων(εικόνα1)έγινεστοεργαστήριοχρησιμοποι-
ώνταςέναIATSμεαβεβαιότητασκόπευσης1″.Οέλεγχοςαυτόςαπέδειξεότιοιδιαφορέςπουπαρουσιάστηκανμεταξύτηςσκόπευσηςαπευθείαςαπό
τοτηλεσκόπιοτουσταθμούκαιτηςσκόπευσηςαπότηνοθόνητουαπομακρυσμένουχρήστηβρίσκονταιμέσασταόριατουαναμενόμενουστατιστικού
σφάλματοςμεταξύ0.3″to3″.Σημειώνεταιότιστηναπόστασητων15mπουεκτελέστηκετοπείραμαηδιαφοράαυτήαντιστοιχείσε0.2mm.

         

Εικόνα 1. Τα είδη των στόχων που χρησιμοποιήθηκαν

Κυκλικό πρίσμα

Ειδικός μετρολογικός 
στόχος

mini πρίσμα

Ανακλαστικός 
αυτοκόλλητος στόχος 

Πλαστικός 
αυτοκόλλητος στόχος

Μαγνητικός στόχος 
βιομηχανικής 
γεωδαισίας

Ειδικός μετρολογικός 
στόχος
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Αντίστοιχηέρευναπρέπειναπραγματοποιηθείκαισεεξωτερικέςσυνθήκεςμέτρησηςμεσκοπό ναδιαπιστωθείησυμπεριφοράτηςδιαδικασίαςστοκύριο
περιβάλλοντωνμετρήσεων.

ΟρισμέναIATSέχουντηδυνατότητααπευθείαςσύνδεσηςστοδιαδίκτυο.Στηνπερίπτωσηαυτήησυσκευήπεδίουμπορείναπαρακαμφτείμετηνπρο-
ϋπόθεσηότιτολογισμικό"teamviewer"ήκάποιοαντίστοιχοθαμπορούσεναλειτουργήσειστονυπολογιστήτουIATSώστεναμπορείναμεταφερθεί
απευθείαςηεικόνατουπεδίουελέγχουκαιοχειρισμόςτουIATSστησυσκευήτουχρήστη.Έτσιείναιχρήσιμηηδιερεύνησηήητροποποίησητης
έκδοσηςτουλογισμικούώστενααναγνωρίζεταιαπότηνέκδοσητωνWindowsCEπουλειτουργείστοIATS.Ηδιαδικασίατότεθαείναιπιοευέλικτηκαι
εύκολη.

Τέλος,πολύσημαντικό,ιδίωςγιατιςεφαρμογέςπουαπαιτούνακριβήκαταγραφήτουχρόνου(όπωςαστρογεωδαιτικέςπαρατηρήσεις,παρακολούθηση
κινούμενωνστόχων,ταλαντώσειςγεφυρών)είναιναπροσδιοριστείμεακρίβειαηχρονικήκαθυστέρησηκαταγραφήςτουχρόνουσεσχέσημετηνκα-
ταγραφήτωνμετρήσεωνσεκάθεπαρατήρηση.

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Στόχοςτηςεργασίαςαυτήςείναιναπροτείνειμιαεναλλακτικήδιαδικασίαεκτέλεσηςγεωδαιτικώνμετρήσεωναπόαπόστασηπουεκμεταλλεύεταιτη
χρήσητωνσύγχρονωνσταθμώνIATS,απλώνελευθέρωνλογισμικώνδιασύνδεσηςκαιαπλώνσυσκευώνεπικοινωνίας.Ηδιαδικασίαπουπροτείνεταιδεν
έχειεπιπλέονκόστοςαφούοεξοπλισμόςαυτόςήδηχρησιμοποιείταισεπολλέςεφαρμογέςτουτοπογράφουμηχανικού.

Μετηνεφαρμογήτηςμέτρησηςαπόαπόστασηομηχανικόςμπορείναπαρακολουθεί,μέσωτηςμεταφοράςτηςεικόναςκαινααξιολογείτηνεξέλιξημιας
εργασίας.Επίσηςμπορείνασυμβουλεύειαλλάκαιναελέγχειτουςσυνεργάτεςτουακόμηκαιαπόένακινητότηλέφωνοαπόόπουκαιανβρίσκεται.Το
γεγονόςαυτόείναιπολύβολικόκαιεξοικονομείχρόνοκαικόστος.

Πλεονέκτημαακόμηγιαιδιαίτεραδύσκολεςεργασίεςυποδομήςείναιηπαρακολούθησηκαιπαρέμβασησεπραγματικόχρόνοαπόένανσύμβουλομη-
χανικό.

ΗαπομακρυσμένημέτρησημπορείναεφαρμοστείόπουμπορείναεγκατασταθείμεασφάλειαέναIATSγιαεργασίεςπαρακολούθησηςήότανησυνερ-
γασίατουπροσωπικούπεδίουμετογραφείοκρίνεταιαπαραίτητη.

Επίσηςσεειδικέςεφαρμογέςοιπαρατηρήσειςμπορούνναπραγματοποιηθούνχωρίςοπαρατηρητήςναβρίσκεταιστούπαιθρο,μέραήνύχτασεδύσκο-
λεςσυνθήκεςπεριβάλλοντος.

Είναιενθαρρυντικόότιοέλεγχοςτηςαβεβαιότηταςσκόπευσηςμέσωτηςοθόνηςτηςσυσκευήςτουχρήστησεδιάφοραείδηστόχωνικανοποιείτιςπρο-
διαγραφέςτουσυγκεκριμένουIATSσύμφωναμετοISO17123-3σεδιάφοραείδηστόχων.

Διάφοροιέλεγχοιαβεβαιότηταςκαιαξιοπιστίαςτηςμεθοδολογίαςκαθώςκαισυνδεσμολογίαςτωνεμπλεκόμενωνσυστημάτωνπουαπαιτούνταιβρίσκο-
νταισεεξέλιξηκαιαναμένονταιενδιαφέροντασυμπεράσματα.

Τέλος,ημέτρησηαπόαπόστασημεχρήσητωνIATSείναιμιαπρωτότυπημέθοδοςσυλλογήςμετρήσεωνκυρίωςσεειδικέςεργασίες.Είναιβολική,πρω-
τοποριακή,έχειπολλάπλεονεκτήματαγιατουςχρήστεςκαιανοίγεινέεςπροοπτικέςγιαπεραιτέρωανάπτυξηκαιευρύτερηχρήση.
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1. Εισαγωγή
Συνεχίζονταςτημελέτημαςγύρωαπόταθέματαπουαφορούντησύνδεσητου«παλαιούBessel»μετο«νέοBessel»καιτοΕΓΣΑ87(γιατησυνοπτική
περιγραφήτωνπαραπάνωdatum,βλ.Βέης1994),ασχολούμαστεμετοθέματηςσυμβατότηταςτωνυψομέτρων(θέμαπουδενέχειεπισημανθείεν-
δελεχώςμέχρισήμερα).

ΗΤοπογραφικήΥπηρεσίατουτέωςΥπουργείουΓεωργίας(εφεξήςΤΥΥΓ)σύμφωναμετονκανονισμόεκτέλεσηςτωντοπογραφικώντηςεργασιών,προ-
χώρησεκαιστονυπολογισμόυψομέτρωντωνβάθρωντωντριγωνομετρικώνσημείων,κυρίωςμέσωτριγωνομετρικήςυψομετρίας.Στοπαρόνάρθρο
μελετούμετησυμβατότητατωνυψομέτρωντηςΤΥΥΓμεαυτάπουδίνειηΓεωγραφικήΥπηρεσίαΣτρατού-ΓΥΣ-(στο«νέοBessel»καιστοΕΓΣΑ87).

ΠεριοχήμελέτηςείναιτοφύλλοΔΡΑΜΑτηςδιανομής1:100000τηςΓΥΣ.Μεβάσηταστοιχείαπουσυλλέξαμε,βρήκαμεσυνολικά10τριγωνομετρικά
βάθραπουείναικοινάμεταξύτουδικτύουτηςΓΥΣκαιτηςΤΥΥΓκαιταοποίαείναιδυνατόναχρησιμοποιηθούνμεσχετικάικανοποιητικήακρίβειαγια
τονμετασχηματισμόυψομέτρων.Τααρχικάυψόμετραπαρουσιάζουναποκλίσειςπουφτάνουντα2.4μέτραμεταξύτωνλύσεωντηςΓΥΣκαιτηςΤΥΥΓ.
Οιδιαφορέςαυτέςοφείλονταισεσυστηματικέςεπιδράσειςκαισφάλματαπουπροέρχονταιαπόπολλούςκαιδύσκολαεντοπίσιμουςλόγους.ΣτηνΕικόνα
1φαίνεταιηκατανομήτων10κοινώνσημείωνστοφύλλοχάρτηΔΡΑΜΑ.

Εικόνα 1: Η κατανομή των 10 κοινών σημείων (κίτρινα τρίγωνα με τους κωδικούς τους κατά ΓΥΣ) στο φύλλο χάρτη ΔΡΑΜΑ

Στηδιάθεσήμαςέχουμεταυψόμετρατου«παλαιούBessel»όπωςδίνονταιαπότηνΤΥΥΓκαιτουα.«νέουBessel»καιβ.τουΕΓΣΑ87όπωςδίνονται
απότηΓΥΣ.Γιατηναξιολόγησητωνσχετικώνσυστηματικώνεπιδράσεωνακολουθήσαμετομοντέλοτουβέλτιστουεπιπέδουγιακάθεσημείο i(π.χ
ΚατσάμπαλοςκαιΤζιαβός1991):

          (1)

όπουΗτοορθομετρικόυψόμετρο,οδείκτηςΑαναφέρεταιστουψόμετροτηςΤΥΥΓ(«παλαιόBessel»)καιΒστουψόμετροτηςΓΥΣ(είτεσε«νέοBessel»
είτεσεΕΓΣΑ87),αντίστοιχα,α0οσταθερόςόροςκαια1,α2οισυντελεστέςκλίσηςτουεπιπέδουκατάτιςδιευθύνσειςΑνατολή-ΔύσηκαιΒορράς-Νότος,
αντίστοιχα.Γιατηνεύρεσητωνβέλτιστωντιμώνα0,α1καια2είναιαναγκαίαησυνόρθωσητωνπαρατηρήσεωνμεχρήσηπερισσοτέρωντων3σημείων.
Πρακτικάτομοντέλοτουβέλτιστουεπιπέδουθαμαςβοηθήσειναεκτιμήσουμεγεωμετρικάτησυστηματικήδιαφοράμεταξύτωνδιαφορετικώνυψομέ-
τρωνκαιναυπολογίσουμετησυμβατότητατωνυψομέτρωντηςΤΥΥΓκαιτηςΓΥΣ.

Σύγκριση υψομέτρων του «παλαιού Bessel» (GR-Datum-παλαιά έκδοση) 
με τα υψόμετρα του «νέου Bessel» (GR-Datum-νέα έκδοση) και ΕΓΣΑ87. 

Η περίπτωση του φύλλου 1:100000 ΔΡΑΜΑ

Γιώργος Μοσχόπουλος, Νίκος Δεμιρτζόγλου, Διονυσία-Γεωργία Περπερίδου, Μπάμπης Παράσχου, Δημήτρης Αμπατζίδης 
Διπλωματούχοι ΑΤΜ

Ακολουθήστε μας στο facebook: Στο group GRSurveyors
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2. Αποτελέσματα

Περίπτωση 1: Μετασχηματισμός του «παλαιού Bessel» στο «νέο Bessel»

Σημεία:10

Βέλτιστεςτιμέςαγνώστωνπαραμέτρων:

α0 = - 0.893 m

α1 =  5.479799 * 10-5

α2 =  -5.637655 * 10-6

τυπικήαπόκλισησφαλμάτωνσυνόρθωσης:0.641m

Περίπτωση 2: Μετασχηματισμός του «παλαιού Bessel» στο ΕΓΣΑ87

Βέλτιστεςτιμές:

Σημεία:9(στοσημείο96059δενανευρέθητουψόμετροωςπροςΕΓΣΑ87)

α0 = - 0.919m

α1 =  6.079852 * 10-5

α2 =  -5.686859 * 10-6

τυπικήαπόκλισησφαλμάτωνσυνόρθωσης:0.684 m

Ηεικόνα2απεικονίζειτασυνορθωμένασφάλματατηςπροσαρμογήςτωνυψομέτρωνανάκωδικόβάθρουκαιανάπερίπτωση.

Εικόνα 2: Οι τιμές των συνορθωμένων σφαλμάτων της προσαρμογής των υψομέτρων ανά βάθρο και ανά περίπτωση. 
Οι τιμές των συνορθωμένων σφαλμάτων είναι σε μέτρα.

3. Συμπεράσματα
ΜεβάσηταπαραπάνωαποτελέσματασυμπεραίνουμεότιησυμβατότητατωνυψομέτρωντηςΤΥΥΓκαιΓΥΣγιατοφύλλο1:100000ΔΡΑΜΑείναιτης
τάξηςτων65-70εκατοστών.Ηδιαφοράαυτήμπορείναδικαιολογηθείαπό:

α.τηνπαλαιότητατωνμετρήσεων,ειδικάστηνπερίπτωσητωνεπιλύσεωντηςΤΥΥΓ,
β.τοορεινότηςπεριοχής(π.χ.υψόμετροπερίπου1649μέτραγιατο268002)και
γ.πιθανέςγεωλογικέςμεταβολές(π.χ.καθίζησηεδαφών).

ΜηνξεχνάμεεπίσηςότιταβάθρατηςΤΥΥΓγιατοννομόΔράμαςείναιδυνατόνααναφέρονταικαισεπροτου1940μετρήσειςκαιεπιλύσεις.
Σεκάθεπερίπτωση,ηασυμβατότητατωνυψομέτρωνΤΥΥΓκαιΓΥΣπρέπειναλαμβάνεταιυπόψηειδικάσεπεριπτώσειςόπουθέλουμεακρίβειεςκαλύ-
τερεςτων50εκ.

ΘαήτανδειδιαίτεραενθαρρυντικόοικατάτόπουςΤοπογραφικέςΥπηρεσίεςναεκμεταλλευτούντησημαντικήδουλειάπουέκαναναμφότερεςοιυπηρε-
σίεςώστεναδιερευνήσουντησυμβατότητάτουςκαιγιαταυψόμετρα.

Το παρόν άρθρο έγινε αποκλειστικά για σκοπούς μελέτης και έρευνας και δεν υποκαθιστά σε καμία περίπτωση δεδομένα, μετρήσεις και επι-
λύσεις που δίνονται από δημόσιους φορείς και υπηρεσίες.

Αναφορές
Βέης,Γ.(1995).ΤασυστήματααναφοράςκαιηεφαρμογήτουΕΓΣΑ‘87.Εισήγησηγιατοσυνέδριο«Ψηφιακήχαρτογραφία,φωτογραμμετρία,τηλεπι-
σκόπηση-τεχνολογίεςαιχμής»Φεβ.1994.ΤεχνικάΧρονικά,2ηΈκτακτηΈκδοση.
Κατσάμπαλος,Κ.καιΗ.Τζιαβός(1991).Φυσική Γεωδαισία.ΕκδόσειςΖήτη,Θεσσαλονίκη.

Ευχαριστίες
ΟισυνάδελφοιΝίκοςΜπριός,ΤάσοςΤσάκας,ΑλέξανδροςΤσιμερίκας,ΒασίληςΚαμπούρηςκαιΓιάννηςΓιαννακίδηςμαςέδωσανχρήσιμεςσυμβουλέςκατά
τοστάδιοτηςσυγγραφής.



Επ
ισ

τη
μο

νι
κά

-Τ
εχ

νι
κά

 Θ
έμ

ατ
α

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αντικείμενο της εργασίας είναι η επαναμέτρηση, η επίλυση και ο έλεγχος των μετακινήσεων του βασικού γεωδαιτικού δικτύου του φράγματος Ευή-
νου καθώς και επιλεγμένων σημείων ελέγχου στη στέψη του φράγματος με τη χρήση του δορυφορικού συστήματος GPS. Επίσης συγκρίσεις γίνο-
νται σε σχέση με τις επίγειες μετρήσεις της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. για το διάστημα (1997 – 2011). Συγκεκριμένα, στην περιοχή του Αγ. Δημητρίου Ευήνου, 
(ορεινή Ναυπακτία, Νομός Αιτωλοακαρνανίας) έγινε συλλογή μετρήσεων GNSS το διάστημα από 27/3/2011 έως 30/3/2011. Βασικός στόχος 
της εργασίας είναι, o έλεγχος των επιφανειακών μετακινήσεων στο τοπικό γεωδαιτικό δίκτυο και στη στέψη του φράγματος Ευήνου, με τη χρήση 
του δορυφορικού συστήματος GPS, σε συγκεκριμένα σημεία (βάθρα ελέγχου) που έχουν τοποθετηθεί στην περιοχή και στη στέψη του φράγματος 
και σε περιοχές που παρουσιάζουν ενδείξεις μικρομετακίνησης (θέση αριστερού αντερείσματος στην περιοχή της κατολίσθησης του πρανούς το 
1993).Παράλληλα, η παρούσα εργασία αποσκοπεί στη μελέτη της διαχρονικής παρακολούθησης των οριζόντιων και κατακόρυφων μετακινήσε-
ων των σημείων ελέγχου της στέψης του φράγματος. Τα διαθέσιμα επίγεια γεωδαιτικά δεδομένα που δόθηκαν από τη Διεύθυνση Υδροληψίας της 
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. αφορούν επιπρόσθετα τα ορθομετρικά υψόμετρα των σημείων ελέγχου που είναι εγκατεστημένα στη στέψη του φράγματος, για την 
ίδια χρονική περίοδο. Από τη μελέτη των αποτελεσμάτων που έγινε σε κοινό τοποκεντρικό σύστημα αναφοράς για τα επίγεια και τα δορυφορικά 
δεδομένα GNSS για τον έλεγχο μετακινήσεων των σημείων αναφοράς του γεωδαιτικού δικτύου του φράγματος δεν προκύπτουν ενδείξεις για 
επιφανειακή μετακίνηση. Γενική παρατήρηση για όλα τα σημεία ελέγχου της στέψης είναι, ότι κατά την τελική φάση κατασκευής του φράγματος 
(1998) και την αρχική πλήρωση του ταμιευτήρα (2001) οι μετακινήσεις ήταν μεγαλύτερες σε σχέση με τα τελευταία έτη λειτουργίας του (2009). 
Αυτή η συμπεριφορά του φράγματος θεωρείται φυσιολογική σε συνάρτηση με τον χρόνο. 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Βασικόςστόχοςτηςεργασίαςείναι,oέλεγχοςτωνεπιφανειακώνμετακινήσεωνστοτοπικόδίκτυοκαιστηστέψητουφράγματοςτουΕυήνου,μετηχρή-
σητουδορυφορικούσυστήματοςGPS,σεσυγκεκριμένασημεία(βάθραελέγχου)πουέχουντοποθετηθείγύρωαπότοφράγμακαιστηστέψητουφράγ-
ματοςκαισεπεριοχέςπουπαρουσιάζουνενδείξειςμικρομετακίνησης(γύρωαπότοαριστερόαντέρεισμαστηνπεριοχήτηςκατολίσθησηςτουπρανούςτο
1993).Απότηναρχήτηςκατασκευήςτου(1992)καικυρίωςαπότηφάσητηςπρώτηςπλήρωσηςτουφράγματος(2001)διεξάγονταιεπίγειεςγεωδαιτικές
μετρήσειςγιατηδιαχρονικήπαρακολούθησητωνεπιφανειακώνμετακινήσεωνκαιτωνκαθιζήσεωναπότοπογραφικόσυνεργείοτηςΕ.ΥΔ.Α.Π.Α.Ε.που
αφορούντοφράγμααλλάκαιτηνευρύτερηπεριοχήτηςτεχνητήςλίμνηςτουΕυήνου.Οιμετρήσειςαυτέςκαλύπτουνμιαχρονικήπερίοδοπερίπου11
ετών.Παράλληλα,ηπαρούσαεργασίααποσκοπεί,στημελέτητηςδιαχρονικήςπαρακολούθησηςτωνοριζόντιωνκαικατακόρυφωνμετακινήσεωντων
σημείωνελέγχουτηςστέψηςτουφράγματος.ΤαδιαθέσιμαεπίγειαγεωδαιτικάδεδομέναπουδόθηκαναπότηΔιεύθυνσηΥδροληψίαςτηςΕ.ΥΔ.Α.Π.Α.Ε.,
καλύπτουντηχρονικήπερίοδο(1998–2009)καιπεριλαμβάνουντιςσυντεταγμένεςστηνπροβολήHATTκαιταορθομετρικάυψόμετρατωνσημείων
ελέγχουστηστέψητουφράγματος,γιατηνίδιαχρονικήπερίοδο.

2. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ
Βασικά Γεωμετρικά Μεγέθη Φράγματος και Ταμιευτήρα     
ΤοΦράγμααποτελείταιαπόαδιαπέρατοαργιλικόπυρήνα,φίλτροκατάντητουπυρήνα,στραγγιστήριααπόχαλίκιαστοανάντησώματουΦράγματοςκαι
προστατευτικήλιθορριπήστηνανάντηπλευρά.Ταβασικάτεχνικάχαρακτηριστικάτουφράγματοςέχουνωςεξής:
•	 ΤύποςΦράγματος:χωμάτινο,μεαργιλικό«πυρήνα»
•	 ΜέγιστούψοςΦράγματος(απόστάθμηθεμελίωσης):127m
•	 Μήκοςστέψης:640m
•	 Πλάτοςστέψης:10m
•	 Μέγιστοπλάτοςμεβάση:610m
•	 Υψόμετροστέψης:+519m
•	 Ανώτερηστάθμηπλημμύρας:+517m
•	 Κλίσειςπρανών:ανάντη1:2,3-Κατάντη1:2
•	 ΌγκοςυλικούΦράγματος:14*106m3  
•	 ΣτάθμηΥπερχείλισης:+505m
•	 Παροχήυπερχειλιστή:400m3/sec.
•	 Παροχήεκκενωτήπυθμένα:100m3/sec.
•	 Κατώτατηστάθμηεκκένωσης:(χαμηλήείσοδος):+430m(υψηλήείσοδος):+450m

ΤαβασικάχαρακτηριστικάτουταμιευτήραΕυήνουέχουνωςεξής:
•	 Επιφάνειαστηστάθμηυπερχείλισης:3,6km2
•	 Λεκάνηαπορροής:352km2
•	 Μέσηβροχόπτωση:1219mm/year(τυπικήαπόκλιση463mm/year)
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Διερεύνηση μακροχρόνιων μετακινήσεων στο τριγωνομετρικό δίκτυο 
και στη στέψη του φράγματος / ταμιευτήρας Εύηνου

Αντωνακόπουλος Δ. Γεώργιος – Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π.
(Στέλεχος στη διεύθυνση υδροληψίας Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.)

Επιβλέπων: Γκίκας Βασίλειος – Καθηγητής Ε.Μ.Π.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ  ΕΡΓΑΣΙΑ
Αθήνα, Οκτώβριος 2011



•	 Μέσηεισροή:280*106m3/year
•	 Μέγιστηχωρητικότητα:138*106m3 
•	 Μέγιστοςωφέλιμοςόγκος:113*106m3 
•	 Κανονικήστάθμηλειτουργίαςπύργουυδροληψίας:+458m
•	 Ελάχιστηστάθμηλειτουργίαςπύργουυδροληψίας:+444,70m
•	 ΣτάθμηεισόδουσήραγγαςΕύηνου-Μόρνου:+435m

3. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΕΠΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΤΟ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ GPS - ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ  
Ηπαράγραφος3περιγράφει,αφενόςτηγεωδαιτικήυποδομήτουφράγματοςκαιαφετέρου,τονσχεδιασμότωνεργασιώνπεδίου.Σταπλαίσιατηςεργα-
σίαςέγινεχρήσητουσυστήματοςGPSγιατηνεπαναμέτρησητουτριγωνομετρικούδικτύουτουφράγματοςΕυήνουκαιεπιλεγμένωνσημείωνελέγχου
στηστέψηκαθώςκαιστηνπεριοχήτηςκατολίσθησηςτουαριστερούαντερείσματοςτο1993.Συγκεκριμένα,έγινεσυλλογήμετρήσεωνGNSSτοδιάστη-
μααπό27/3/2011έωςκαι30/3/2011σεοκτώσημείααναφοράς(βάθρα)τουγεωδαιτικούδικτύου.
ΤαεπτάσημείααναφοράςείναιτουτοπικούτριγωνομετρικούδικτύουτουφράγματοςπουχρησιμοποιείηΕ.ΥΔ.Α.Π.(Τ1,Τ3,Τ4,Α,Β,Δ,Ε)καιένα
τριγωνομετρικόσημείο4ηςτάξηςτηςΓ.Υ.Σ.(Τ73–Φ.Χ.ΚΛΕΠΑ,«Σταυρούδι»).Επίσης,γιατονέλεγχοτηςστέψηςτουφράγματοςκαιγιατονέλεγχο
τηςκατολίσθησηςτουαριστερούπρανούςτουφράγματος,έγινανμετρήσειςGNSSσετρίασημείαελέγχου(βάθρα)(S64,S68,S73)πουβρίσκονταιστα
κατάντητηςστέψης,καισετρίασημείαελέγχου(S44,S47,S48)πουβρίσκονταιστονπόδατηςκατολίσθησηςτουαριστερούπρανούςκατάμήκοςτου
δρόμουπλησίονστονυπερχειλιστήτουφράγματος.

Σχήμα 1: Θέσεις σημείων αναφοράς του τριγωνομετρικού δικτύου του φράγματος και της ευρύτερης περιοχής, Πηγή: Google Earth 

4. ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΕΥΗΝΟΥ
ΓιατηνεγκατάστασητουπρωτεύοντοςδικτύουτουφράγματοςαπότηνΕ.ΥΔ.Α.Π.χρησιμοποιήθηκανδύοτριγωνομετρικάτηςΓ.Υ.Σ.ωςβάση,το
τριγωνομετρικόμεκωδικό«69»καιτοτριγωνομετρικόμεκωδικό«73»(Φ.Χ.ΚΛΕΠΑ,κλ.1:50.000,αρ.πινακίδαςΓ.Υ.Σ.52863-52861,κλ.1:5.000).
Δημιουργήθηκανεπιπλέον4σημείατριγωνομετρικούελέγχου:
•	 κατάντητουάξονατουφράγματοςταΤ1καιΤ2
•	 ανάντητουάξονατουφράγματοςταΤ3καιΤ4
Τατριγωνομετρικάαυτάσημείααποτέλεσαντοπρωτεύονδίκτυογιατιςεπόμενεςεργασίες.Αυτάτασημείατοποθετήθηκανσεσταθερέςπεριοχέςτου
φράγματος,καισυγκεκριμέναστααντερείσματα,προκειμένουναυπολογίζεταιμεακρίβειαηθέσητωνβάθρωνελέγχουεπιφανειακώνμετακινήσεων.
ΤασημείαμεκωδικούςΤ1,Τ2,Τ3καιΤ4βρίσκονταισεαποστάσειςπέραντουχιλιομέτρουαπότοφράγμαστιςγύρωκορυφέςκαιθεωρούνταιγενικά
σταθεράσημεία(μακριάαπόκατολισθήσεις,καιεγκατεστημέναστοβραχώδεςυπόβαθρο).
Κατάτοτελευταίοχρονικόδιάστημαπριντηνέναρξητηςδιαδικασίαςκατάκλισης,δημιουργήθηκεαπότοπρωτεύονδίκτυοέναδευτερεύονδίκτυο,με
αντίστοιχασημείατριγωνισμούμεκωδικούςΑ,Β,ΓΔ,ΕταστοιχείατωνοποίωνπαρουσιάζονταιστονΠίνακα1,γιατονέλεγχοτωνβάθρωνεπιφανει-
ακώνμετακινήσεων:

Πίνακας 1: Συντεταγμένες των σημείων αναφοράς του τριγωνομετρικού δικτύου του φράγματος, Πηγή: Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.

ΠΡΩΤΕΥΟΝ ΔΙΚΤΥΟ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ
Φ.Χ.ΚΛΕΠΑ(1:50000)-ΓΥΣ(1:5000):52863,52861

ΣΗΜΕΙΟ Χ Υ Η
Τ1 -12307,779 -9166,384 498,848
Τ2 -11343,531 -8415,567 734,165
Τ3 -11320,062 -9707,931 590,392
Τ4 -9971,258 -10048,797 557,556

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝ ΔΙΚΤΥΟ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ
ΣΗΜΕΙΟ Χ Υ

A -11646,452 -8834,402
Β -11369,207 -8684,665
Γ -11329,511 -8702,553
Δ -11165,983 -8866,267
Ε -11522,841 -9355,884
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α 5. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Ηαρχικήσκέψηγιατηνεκτέλεσητωνεργασιώνπεδίουήταν,μετονχρονικόορίζοντατωντεσσάρωνημερώνκαιτονεξοπλισμότουσυστήματοςGPS(4
γεωδαιτικοίδέκτεςδυοσυχνοτήτωνL1&L2τηςεταιρίαςTRIMBLE,μοντέλαR8και4700)πουείχαμεστηδιάθεσήμας,ναπετύχουμεόσεςπερισσότερες
πλεονάζουσεςπαρατηρήσειςκαιτημέτρησηόσοντοδυνατόνπερισσοτέρωνβάσεωντουδικτύου.
Τασημείααναφοράςτουδικτύουπουμετρήθηκανήτανγενικάσεκαλήκατάσταση.Ηβασικήιδέαγιατημέτρησητουδικτύουσεσχέσημετονχρονικό
προγραμματισμόήτανναεγκαθίστανταισεκάθεημέραμετρήσεων,δυοαπότουςτέσσεριςδέκτεςGNSSσεσημείααναφοράςτουδικτύουγιαπολλές
ώρεςκαιοιάλλοιδυοναμετακινούνται(~2hήλιγότερο),ανάλογαμετονχρονικόπεριορισμόπουυπήρχεέωςτοτέλοςτηςημέρας.Ηεπιλογήτηςθέσης
τωνδυοσημείωνσταοποίαεγκαταστάθηκανοιδέκτεςγιαμεγάλοχρονικόδιάστημα,σχετίζεταιμετηνασφάλειατουεξοπλισμού,δηλαδήεπιλέγονταν
κάθεφοράταπιοαπομακρυσμένασημείααναφοράς–ελέγχουσεσχέσημετηδυσκολίατηςπροσέγγισηςαπόανθρώπουςκαιτηναποφυγήτηςκλοπής
τουεξοπλισμού.Κατάτηδιάρκειατωνμετρήσεωνιδιαίτερημνείαλήφθηκεγιατησυμπλήρωσητωνεντύπων,ιδιαίτεραστηνεισαγωγήστοιχείωνστον
δέκτηκαιστηνκαταγραφήσεέντυποτούψοςτηςκεραίαςκαιτοόνοματουσημείου,τηνασφάλειατουεξοπλισμού,τηνεπάρκειατωνμπαταριώνκαι
τηςμνήμηςκαιτατυχόνδιαγνωστικάμηνύματακαιπροβλήματατουδέκτη.

        Σχήμα 2:Σημείοελέγχουστέψης(κατάντη)μεκωδικόS73 Σχήμα 3:Σημείοελέγχουστέψης(κατάντη)μεκωδικόS64

6. ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
1η ΗΜΕΡΑ – 27/03/2011
Οιεργασίεςπεδίουάρχισανόπωςαναφέραμεστις27/03/2011,ηαρχήέγινεμετημέτρησητουσημείουαναφοράςμεκωδικόΕτουτριγωνομετρικού
δικτύου,τωντριώνσημείωνελέγχουπουβρίσκονταικατάντητηςστέψηςμεκωδικούς(S64,S68,S73)καιδυοσημείωνελέγχουμεκωδικούς(S44,S47)
πουβρίσκονταιπλησίοντουδρόμουκοντάστονυπερχειλιστήτουφράγματοςγιατονέλεγχοτηςκατολίσθησης.

2η ΗΜΕΡΑ - 28/03/2011
Στις28/03/2011συνεχίστηκανοιμετρήσειςτουδικτύουμετοσύστημα(δέκτες)GPSμεταεξήςβάθρα.Μετρήθηκαντασημείααναφοράςτουδικτύου
μεκωδικούςΕ,Τ3,Δ,Α,Β,Τ1.ΣταβάθραΕκαιΤ3έγινανπολύωρεςπαρατηρήσεις(7-9ώρες,υπήρχανμόνιμαοιδυοδέκτες)μεσκοπόοιάλλοιδυο
δέκτεςναμετακινούνταισταυπόλοιπαεπιλεγμέναβάθραΔ,Α,Β,Τ1.

3η ΗΜΕΡΑ – 29/03/2011
Στις29/03/2011συνεχίστηκανοιμετρήσειςτουδικτύουμετοσύστημα(δέκτες)GPSμεταεξήςβάθρα.Μετρήθηκαντασημείααναφοράςτουδικτύου
μεκωδικούςΕ,Τ3,Δ,Α,Τ4,Τ1καιτοσημείοελέγχουτηςκατολίσθησηςμεκωδικόS48πουείναιπλησίοντουυπερχειλιστή.ΣτασημείααναφοράςΕκαι
Τ3έγινανπολύωρεςπαρατηρήσεις(5-6ώρες,υπήρχανμόνιμαοιδυοδέκτες)μεσκοπόοιάλλοιδυοδέκτεςναμετακινούνταισταυπόλοιπαεπιλεγμένα
βάθραΔ,Α,Τ4,Τ1,S48.

4η ΗΜΕΡΑ – 30/03/2011
Τηντελευταίαημέραστις30/03/11συνεχίστηκανοιμετρήσειςτουδικτύουμετοσύστημα(δέκτες)GPSμεταεξήςβάθρα.Μετρήθηκαντασημεία
αναφοράςτουδικτύουμεκωδικούςΤ3,Τ4,Δ,Α,ΒκαιτοτριγωνομετρικόσημείοτηςΓ.Υ.Σ.μεκωδικόΤ73(Φ.Χ.ΚΛΕΠΑ,«Σταυρούδι»).ΣταβάθραΤ73
(ΓΥΣ)καιΤ3έγινανπολύωρεςπαρατηρήσεις(6-8ώρες,υπήρχανμόνιμαοιδυοδέκτες)μεσκοπόοιάλλοιδυοδέκτεςναμετακινούνταισταυπόλοιπα
επιλεγμένασημείααναφοράς.

7. ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ GNSS ΜΕ ΤΟ ΤRIMBLE BUSINESS CENTER (T.B.C.). ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΛΥΣΕΩΝ
ΗεπίλυσητωνμετρήσεωνGNSSέγινεμετοπρόγραμμαεπεξεργασίαςδορυφορικώνδεδομένωνΤ.B.C.(ΤrimbleBusinessCenter).Είναιτοπρόγραμμα
πουπαρέχειηεταιρίαΤrimbleμετηναγοράδεκτώνG.P.S.,ώστεναμπορούνοιχρήστεςναεπεξεργάζονταιτιςμετρήσειςπουπραγματοποίησαν.

ΓιατηνεπίλυσητωνβάθρωνπουμετρήθηκανστοφράγματουΕυήνουμεGPS,έγινανδύοδιαφορετικέςεπιλύσειςμεσκοπόναελεγχθούντααποτε-
λέσματαπουθαπροκύψουν.ΣτηνπρώτηεπίλυσηκρατήθηκεσταθερόωςβασικόσημείομεγνωστέςσυντεταγμένεςτοτριγωνομετρικόΤ73(κωδικός
164073–«Σταυρούδι»)Φ.Χ.ΚΛΕΠΑ(1:50.000)τηςΓΥΣ,τοοποίομετρήθηκεπερίπου6ώρεςτηντέταρτηημέρατωνεργασιώνυπαίθρου.Εισήχθησαν
στοπρόγραμμαοισυντεταγμένεςτουβάθρουστηνπροβολήτουΕΓΣΑ’87καιτοορθομετρικόυψόμετροτουβάθρου,όπωςδόθηκαναπότηΓΥΣ.

Ταστοιχείατουβάθρουείναιταπαρακάτω:
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Σχήμα 4:Συνόρθωσητουδικτύου,όπουφαίνονταιοιβάσειςτουσυνολικούδικτύουγιατοδιάστημα(27/03/11έωςκαι30/03/11)καιοιελλείψεις
σφάλματοςτουκάθεσημείου,μεσταθερόσημείοτοΤ73τηςΓ.Υ.Σ.–Πηγή:T.B.C.

ΗδεύτερηεπίλυσηαφοράτηχρήσηωςβασικούσημείουτομόνιμοσταθμότηςΕUREFστηνΠάτρα.Ταστοιχείαπουεισήχθησανστηνπερίπτωσηαυτή
στοπρόγραμμα,είναιοιγεωγραφικέςσυντεταγμένεςτουσταθμού,τογεωμετρικόυψόμετροκαιτούψοςτηςκεραίας.Τοπρόγραμμαδεναναγνώρισε
τοσυγκεκριμένοείδοςδέκτη/κεραία,γιααυτόκαιεισήχθησανωςάγνωστηςποιότητας“unknownexternal”στοπρόγραμμα,ενώέγινεηαναγωγήτου
ύψουςτηςκεραίαςστοκέντροφάσηςτουδέκτη.ΠαρακάτωδίνονταιταστοιχείατουσταθμούτηςΠάτρας:

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ WGS-84
ΣΗΜΕΙΟ φ λ h (m)
PATO 38°17’01,1613” 21°47’12,3002” 121,042

 Δέκτης:TPSGB-1000Κεραία:ASH700936E

8. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ G.P.S.
ΤααποτελέσματατωνμετρήσεωνGNSSδίνονταιστησυνέχεια.Απότημελέτητουςπροκύπτειότιστιςδύοεπιλύσειςπουέγινανοισυντεταγμένεςτων
σημείωναναφοράςκαιελέγχουτουφράγματοςπρακτικάταυτίζονται.Οιαποκλίσειςπουεμφανίζονταισεορισμένασημείαείναιτηςτάξηςτου0,00001’’.
ΟπροσδιορισμόςτωνγεωγραφικώνσυντεταγμένωνέγινεστοπαγκόσμιοσύστημααναφοράςWGS-84.Ταπαρακάτωαποτελέσματαπροέκυψαναπότην
επίλυσηαπότοτριγωνομετρικόΤ73τηςΓΥΣ:

Πίνακας 2:Συγκεντρωτικόςπίνακαςαναφοράςτωνεπιλυμένωνβάσεωντουτριγωνομετρικούδικτύουτου,Πηγή:T.B.C.
Baseline Processing Report

Acceptance Summary
Processed Passed Flag Fail

47 47 0 0

Πίνακας 3: Αποτελέσματααπότοκλείσιμοτωνβρόγχων(τριγώνων)τουδικτύου,Πηγή:T.B.C.
Loop Closure Results

Summary
Legsinloop: 3
NumberofLoops: 146
NumberPassed: 146
NumberFailed: 0

Length (m) ΔHoriz (m) ΔVert (m)
Pass/FailCriteria 0.050 0.050
Best 0.000 0.000
Worst 0.025 0.050
AverageLoop 2695.834 0.010 0.014
StandardError 1138.450 0.025 0.005

Πίνακας 4:Συγκεντρωτικόςπίνακαςαναφοράςτωνεπιλυμένωνβάσεωντουτριγωνομετρικούδικτύουτουφράγματος,Πηγή:T.B.C
Acceptance Summary

Processed Passed Flag Fail
66 66 0 0
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Πίνακας 5:Αποτελέσματααπότοκλείσιμοτωνβρόγχων(τριγώνων)τουδικτύου,Πηγή:T.B.C.
Loop Closure Results

Summary
Legsinloop: 3
NumberofLoops: 304
NumberPassed: 304
NumberFailed: 0

Length 
(m)

ΔHoriz 
(m)

ΔVert 
(m)

Pass/FailCriteria 0.050 0.050

Best 0.001 0.000

Worst 0.025 -0.048
AverageLoop 46263.488 0.010 0.016
StandardError 41890.630 0.028 0.005

9. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΔΑΠ Α.Ε.
Ταβάθρατουδικτύουκαιτηςστέψηςτουφράγματος,ταοποίαμετρήθηκανμεGPSτοδιάστημα(27/03/2011-30/03/2011)είναιταπαρακάτω:
•	 Γιατοπρωτεύονδίκτυο:Τ1(κατάντητουάξονατουφράγματος),Τ3,Τ4(ανάντητουάξονατουφράγματος)
•	 Γιατοδευτερεύονδίκτυο:Α,Β,Δ,Ε
•	 Γιατηστέψητουφράγματος:S64,S68,S73

ΓιατασημείααυτάέχουνυπολογιστείοιγεωγραφικέςσυντεταγμένεςστοWGS-84γιατηνεποχή2011.Ηεπεξεργασίαηοποίαέγινεέχεινακάνειμετον
έλεγχοτωνοριζοντιογραφικώνμετακινήσεωντωνβάθρωντουδικτύουκαιτηςστέψηςπουμετρήθηκαντο2011,σεσχέσημετιςπαλαιότερεςμετρήσεις
(1998–2009).
ΓιατασημείααναφοράςτουδικτύουοισυντεταγμένεςείναιαπόπαλαιότερεςεπίγειεςμετρήσειςτηςΕΥΔΑΠΑ.Ε.,οιοποίεςαναφέρονταιστηνπερίοδο
1997,καισυγκεκριμένα,τιςσυντεταγμένεςστηνπροβολήHATT.ΕπειδήτασημείααυτάθεωρούνταιαπότηνΕΥΔΑΠΑ.Ε.ωςσταθερά,καθώςβρίσκονται
σεβραχώδεςυπόβαθροστιςγύρωκορυφέςτουφράγματος,δενπροσδιορίστηκανμετέπειταοισυντεταγμένεςτους.Αυτάτασημείατοποθετήθηκαν
σεσταθερέςπεριοχέςτουφράγματος,καισυγκεκριμέναστααντερείσματα,προκειμένουναυπολογίζεταιμεακρίβειαηθέσητωνβάθρωνελέγχου
επιφανειακώνμετακινήσεων.ΕναντιθέσειτασημείαελέγχουτηςστέψηςτουφράγματοςελέγχονταικάθεχρόνοαπότηνΕΥΔΑΠΑ.Ε.μετάτο1998με
συστηματικέςμετρήσεις.Σύμφωναμετοαρμόδιοσυνεργείογιατιςεπίγειεςμετρήσειςαπότηνεταιρεία,οέλεγχοςτηςστέψηςγίνεταιαπότασημεία
αναφοράςτουδικτύουΔ,Β,ΑκαιΕ.Γιατονέλεγχοτωνσημείωνελέγχουτηςστέψηςσταανάντη,οΓεωδαιτικόςΣταθμόςτοποθετείταιστοσημείο
αναφοράςΔκαιομηδενισμόςγιατηνέναρξητωνμετρήσεωνγίνεταιστοσημείοαναφοράςΒ.Γιατονέλεγχοτωνσημείωνελέγχουτηςστέψηςστα
κατάντη,οΓεωδαιτικόςΣταθμόςτοποθετείταιστοσημείοελέγχουΑκαιομηδενισμόςγιατηνέναρξητωνμετρήσεωνγίνεταιστοσημείοελέγχουΕ.Με
αυτάτασημείααναφοράςτουδικτύου,ελέγχονταιταβάθραελέγχουεπιφανειακώνμετακινήσεωντηςστέψης.Σταπρώταέτημέχριτο2004οιμετρή-
σειςήτανσυνεχείςκατάτηδιάρκειατουχρόνου,μετάελαττώθηκανστις2-3σειρέςμετρήσεωνανάέτος.Οιτελευταίεςχρονικάμετρήσειςαφορούντην
εποχή(2008-2009).ΟπροσδιορισμόςτηςθέσηςτωνσημείωνελέγχουτηςστέψηςγίνεταιστηνπροβολήΗΑΤΤ.Ταδεδομέναείναιοισυντεταγμένεςτων
σημείων(οέλεγχοςτωνσημείωνελέγχουτηςστέψηςαναφέρεταιμόνοκατάτονάξοναΧτηςπροβολής)καιόχιηπρωτογενήςπληροφορία(γωνίεςκαι
αποστάσεις),τοίδιονααναφέρουμεότισυμβαίνεικαιμετασημείααναφοράςτουδικτύου.

Σχήμα 5: Τα σημεία αναφοράς του δικτύου (Α,Β,Δ,Ε,Τ3) απ’ όπου γίνονται οι επίγειες παρατηρήσεις (διεύθυνση μηδενισμού) προς τα σημεία ελέγχου της στέψης (ανά-
ντη και κατάντη) του φράγματος και για τον έλεγχο της κατολίσθησης του αριστερού πρανούς από το τοπογραφικό συνεργείο της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., - Πηγή: Google Earth
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10.  ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΚΑΡΤΕΣΙΑΝΩΝ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ WGS-84 ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ    
ΤΟΠΟΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ

Ηανάλυσητωνδεδομένωνπροϋποθέτειτημετατροπήτωνκαρτεσιανώνγεωκεντρικώνσυντεταγμένωντωνσημείωναναφοράςτουδικτύουκαιτων
σημείωνελέγχουτηςστέψηςτουφράγματοςσετοποκεντρικόσύστημααναφοράς.Ηδιαδικασίαμετατροπήςέχειωςεξής:

ΟπίνακαςμετασχηματισμούΤ(σχέση1)είναι: 

  

Τοοριζόντιοεπίπεδο(Χ0,Υ0,Ζ0)είναιεφαπτόμενοστοσημείομετιςκαρτεσιανέςσυντεταγμένες.e,n,uείναιοιάξονες(ταστοιχεία)τουδεξιόστροφου
συστήματοςκαιοικαρτεσιανέςσυντεταγμένεςμετασχηματίζονταισύμφωναμετηνπαρακάτωεξίσωση(σχέση2):

0

0

0

i i

i i

i i
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      = −      
            

 

  

Οπίνακαςμεταβλητότητας-συμμεταβλητότηταςτουτοπικούτοποκεντρικούσυστήματοςσυντεταγμένωνδίνεταιαπότηνεξίσωση(σχέση3):
T

ENH XYZVCV T VCV T= ⋅ ⋅
    

ΌπουVCVXYZείναιοπίνακαςμεταβλητότητας–συμμεταβλητότηταςτουκαρτεσιανούσυστήματοςσυντεταγμένων.Αυτήηεξίσωσηχρησιμοποιείταιγια
μετατροπήαπόσυντεταγμένεςGPSσετοπικότοποκεντρικόσύστημασυντεταγμένων.

11.  ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΒΑΘΡΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΕΨΗΣ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ (1997 
– 2011)

Γιατηνπερίοδο(1997–2011)οιμετρήσειςτωνδύοαυτώνεποχώναναφέρονταιαντίστοιχασεδιαφορετικέςπροβολές,HATTκαιWGS-84.Γιαναβρε-
θούνοιμετακινήσειςτωνσημείωνκατάτηδιάρκειααυτήςτηςπεριόδου,οιμετρήσειςθαπρέπεινααναφέρονταιστοίδιοσύστημααναφοράς.
Μίακαλήεκτίμησητηςμετακίνησηςτουκάθεσημείουείναι,αναπότοδιάνυσματηςδιαφοράςτωνσυντεταγμένων,αφαιρεθείτοδιάνυσματηςμέσης
μετάθεσηςτωνσημείωντηςπεριοχής,πουπροσεγγιστικάαντιστοιχείσεμετάθεσητωνσυντεταγμένωντου2011στηνεποχήτωνμετρήσεωντου1997
καιμετέπειταυπολογισμότηςδιαφοράςτωνσυντεταγμένωντωνδύοπεριόδων.Έπειταθαπρέπειοισυντεταγμένεςναμεταφερθούνστααντίστοιχα
τοπικάσυστήματααναφοράς.Γιαναεπιτευχθείμεγαλύτερηακρίβειαστιςυπολογισμένεςμετακινήσεις,θαπρέπειαυτέςναδιορθωθούναπότηστροφή
καιτηδιαφοράκλίμακαςμεταξύτωνδύοσυστημάτων.Σημειώνεταιεπίσηςότιηδιαφοράκλίμακας,στροφήςκαιημετάθεσητωνδυοσυστημάτων,θα
μπορούσανναπροσδιοριστούνσεμιαενιαίασυνόρθωση,μεπαρατηρήσειςτιςσυντεταγμένεςτωνδυοεποχώνμέτρησης.Ωςτελικέςδιαφορέςσυντεταγ-
μένωνθαμπορούσανναχρησιμοποιηθούνταεναπομένοντασφάλματατηςσυνόρθωσης.Ουπολογισμόςτηςσχετικήςθέσηςμεταξύτωνσυστημάτων
αναφοράςαπότιςπαλαιότερεςμετρήσειςτηςΕ.ΥΔ.Α.Π.Α.Ε.καιτωνμετρήσεωνGNSS(2011),έγινανμετοπρόγραμμα“DIFF”,(ΕργαστήριοΑνώτερης
ΓεωδαισίαςΣ.Α.Τ.Μ.-Ε.Μ.Π.).Στοπρόγραμμαεισήχθησανοισυντεταγμένεςγιατασημείααναφοράςτουδικτύουκαιγιατασημείαελέγχουτηςστέψης
τουφράγματος(εποχή2011)στοσύστημααναφοράςτουWGS-84,τοίδιοέγινεκαιγιατιςχρονοσειρέςτωνμετρήσεωντηςΕΥΔΑΠΑ.Ε.,καθώςεπίσης
καιοισυντεταγμένεςτωνβάθρωνστηνΕγκάρσιαΜερκατορικήΠροβολή(UTM34° γιατηνΕλλάδα).Οαλγόριθμοςτουλογισμικούείναιβασισμένος
στηδιαδικασίακαισταβήματαπουδιατυπώθηκανπροηγουμένωςγιατονυπολογισμότηςσχετικήςθέσηςμεταξύτωνδύοσυστημάτωναναφοράς.Η
εισαγωγήτηςθέσηςτωνσημείωνστοπρόγραμμα,γιατιςδύοεποχέςγίνεταιείτεμεγεωγραφικέςσυντεταγμένες,είτεμεκαρτεσιανέςγεωκεντρικές
συντεταγμένες.ΕπειδήόμωςοιμετρήσειςπουέχουμεταπαλαιότεραχρόνιαείναιεπίγειεςκαιαναφέρονταιστηπροβολήHATTέγινεπρώταημετατροπή
τουςσεγεωγραφικέςσυντεταγμένεςστοελλειψοειδέςαναφοράςτουBESSEL.Τολογισμικόυπολογίζειτιςτελικέςδιορθωμένεςαπόστροφήκαικλίμακα
μεταθέσειςτωνσημείωνεκφραζόμενεςσεκοινότοποκεντρικόσύστημασυντεταγμένων.Ηίδιαδιαδικασίαακολουθήθηκεκαιγιατατρίασημείαελέγχου
τηςστέψης(S64,S68,S73)όπουέγινανμετρήσειςGNSSσεσχέσημετιςεπίγειεςμετρήσεις. 
Θαπρέπειεδώνααναφέρουμεότιταεπίγειαδεδομένα(τελικέςσυντεταγμένεςσεπροβολήHATT)πουείχαμεγιατηστέψητουφράγματοςαπότιςχρο-
νοσειρέςτηςΕ.ΥΔ.Α.Π.Α.Ε.αναφέρονταιμόνοκατάτονάξοναΧ(East).Ηχρονικήεξέλιξητηςμεταβολήςτωνδιανυσμάτωναναφέρονταιστηνκάθετη
στονάξονατουφράγματοςμετακίνησηκαικατάπροσέγγισηείναι~ίσομετημεταβολήτουΔΧ.

12.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΣΤΕΨΗΣ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ, (ΕΠΙΓΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Ε.ΥΔ.Α.Π. 
Α.Ε. ΠΕΡΙΟΔΟΥ, 1998 - 2009)  

Τασημείαελέγχουτωνεπιφανειακώνμετακινήσεωντοποθετήθηκανσεολόκληρητηνέκτασητηςπεριοχήςτουφράγματος.Στηστέψητουφράγματος
έχουντοποθετηθείτασημείαελέγχουαπόS24έωςS33ανάντητουάξονακαιτασημείαελέγχουαπόS64έωςS73κατάντητουάξονα.
Γιατηδιαχρονικήπαρακολούθησητωνμικρομετακινήσεωντηςστέψηςτουφράγματοςμελετήθηκανοιμεταθέσειςτωνσημείωνελέγχουκατάτην
κάθετηδιεύθυνσηστονάξονατουφράγματος.Οιδιαφορές(ΔΕ)τωνσυντεταγμένωνπροέκυψαναπότηντελευταίαμέτρησητωνδεδομένωναπότις
χρονοσειρέςτηςΕ.ΥΔ.Α.Π.Α.Ε.
ΌλαταδευτερεύοντατριγωνομετρικάσημείατουδικτύουτουφράγματοςείναικαιΧωροσταθμικέςαφετηρίες.Πέραναυτών,στοΧωροσταθμικόδίκτυο
έχουνενσωματωθείοιπαλαιέςχωροσταθμικέςαφετηρίεςτηςμελέτηςτουφράγματοςκαιέχουνεγκατασταθείάλλα9Reper.Hμελέτηγιατιςκατακόρυ-
φεςμετακινήσειςτωνβάθρωντηςστέψηςέγινεβάσειτωνμετρήσεων(δεδομέναχωροστάθμησης)τηςΕ.ΥΔ.Α.Π.Α.Ε.
Οιμετρήσειςπροσδιορισμούτωνκαθιζήσεωνάρχισαναπότηνκατασκευήτουφράγματοςκαισυνεχίζονταιέωςσήμερα.Στουςπίνακεςπουακολουθούν
υπολογίστηκανοιυψομετρικέςδιαφορές(ΔΗ)καιοικαθιζήσειςτωνσημείωνελέγχουτηςστέψηςαπότο1998έωςτηντελευταίαδιαθέσιμημέτρηση
(2009).
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Σχήμα 6: Διάγραμμα καθιζήσεων για την ομάδα των βάθρων ελέγχου της στέψης (S33-S24) ανάντη. Η επεξεργασία έγινε με δεδομένα χωροστάθμησης 

από την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.

Σχήμα 7: Διάγραμμα καθιζήσεων για την ομάδα των βάθρων ελέγχου της στέψης (S64-S73) κατάντη. Η επεξεργασία έγινε με δεδομένα χωροστάθμησης 
από την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε

Πίνακας 6: Ταχύτητα μετακίνησης ανά έτος των σημείων αναφοράς του δικτύου του φράγματος για την περίοδο (1997 – 2011). Τα αποτελέσματα προέκυψαν από την 
επίλυση που έγινε σε τοποκεντρικό σύστημα αναφοράς από δορυφορικά δεδομένα GNSS και επίγεια δεδομένα της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε

ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ – ΠΕΡΙΟΔΟΣ (1997-->2011)
ΚΩΔΙΚΟΣ

ΣΗΜΕΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
V(north)
(mm/yr)

V(east)
(mm/yr)

V(total)
(mm/yr)

Α -0.64 1.07 1.25
Β -0.07 0.36 0.36
Δ 0.00 -0.50 0.50
Ε -0.57 -0.21 0.61
Τ1 0.14 -0.07 0.16
Τ3 1.00 -1.36 1.69
Τ4 0.14 0.79 0.80

Πίνακας 7:Μέσηταχύτηταμετακίνησηςανάέτος,πουπροέκυψεαπότηνεπίλυσηπουέγινεσετοποκεντρικόσύστημααναφοράςμεδορυφορικά
δεδομέναGNSSκαιεπίγειαδεδομένααπότηνΕ.ΥΔ.Α.Π.Α.Ε.γιατασημείαελέγχουτηςστέψηςS64,S68,S73

ΠΕΡΙΟΔΟΣ (1998 – 2011)
ΣΗΜΕΙΑ
ΕΛΕΓΧΟΥ

Vmean (east)
(mm/year)

S64 0,41
S68 -0,71
S73 0,33
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13.  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΩΝ  ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  ΓΙΑ ΤΟ ΦΡΑΓΜΑ 
ΤΟΥ ΕΥΗΝΟΥ

•	 Οιπαραμορφώσειςστοφράγμαμετρώνταιμεδιάφοραόργανακαιμεβάθραελέγχουεπιφανειακώνμετακινήσεων(S).Παρατηρείταιότιμετάτο
πέραςτηςκατασκευήςτουφράγματοςοιτιμέςτωνκαθιζήσεωναρχίζουννααυξάνονταιμετηνπλήρωσητουταμιευτήρα.Τοίδιοσυμβαίνεικαιμε
τιςαυξομειώσειςτηςστάθμηςταεπόμεναχρόνια.Οιοριζόντιεςμετακινήσειςδείχνουνότιέχουνσταθεροποιηθεί,ενώορυθμόςτωνκαθιζήσεωνέχει
μειωθείσεσχέσημεταπρώταχρόνιαλειτουργίαςτουφράγματος

•	 Απότησύγκρισηκαιτονέλεγχοπουέγινεσεκοινότοποκεντρικόσύστημααναφοράςγιατασημείααναφοράς(Τ1,Τ3,Τ4,Α,Β,Δ,Ε)τουγεωδαιτικού
δικτύου,γιατηνπερίοδο(1997-2011)μεδορυφορικάδεδομέναGNSSκαιεπίγειαδεδομένατηςΕ.ΥΔ.Α.Π.Α.Ε.

•	 ΓιατογεωδαιτικόδίκτυοτουφράγματοςπροκύπτουνμικρότερεςδιαφορέςθέσηςσταπέντεαπόταεπτάσημείααναφοράςκατάτονάξοναΥ(North).

•	 TοσημείοαναφοράςΤ3τουδικτύουεμφανίζειτιςμεγαλύτερεςτιμές,όμωςδενπροκύπτεισυμπέρασμαγιαμετακίνηση,καθώςσεδιάστημα14ετών
οιδιαφορέςστηθέσηείναι14mmκατάτονάξοναΥ(North)και19mmκατάτονάξοναΧ(East).Οπότεγιατασημείααναφοράςτουδικτύουδεν
προκύπτουνενδείξειςμετακίνησης.

•	 Γιατατρίασημείαελέγχουτηςστέψηςτουφράγματος(S64,S68,S73)καιτησύγκρισηπουέγινεσεκοινότοποκεντρικόσύστημααναφοράςγιατην
περίοδο(1998-2011)μεδορυφορικάδεδομέναGNSSκαιεπίγειαδεδομένατηςΕ.ΥΔ.Α.Π.Α.Ε.,προκύπτειότι: 
−	 ΓιατατρίασημείαελέγχουτηςστέψηςπουμετρήθηκανμεGPSδενπροκύπτουνενδείξειςμετακίνησηςκατάτονάξοναΧ(East).

−	 ΗεπίλυσηπουέγινεγιατατρίασημείαελέγχουτηςστέψηςσεκοινότοποκεντρικόσύστημααναφοράςαπόδορυφορικάδεδομέναGNSSκαι
επίγειαδεδομένατηςΕ.ΥΔ.Α.Π.Α.Ε.,παρατηρείταιότιημέσητιμήτηςταχύτηταςμετακίνησηςμεδιεύθυνσηκάθεταστονάξονατουφράγματος,
προςταανάντη,είναιτηςτάξεωςτων5mmγιατασημείαελέγχουS64καιS73πουβρίσκονταισταδυοάκρατουφράγματος.Ημέσητιμήτης
ταχύτηταςμετακίνησηςμεδιεύθυνσηκάθετηστονάξονατουφράγματος,προςτακατάντη,γιατοσημείοελέγχουS68πουβρίσκεταιστημέση
τηςστέψηςτουφράγματοςείναιτηςτάξεωςτων-9mm.Οιτιμέςτωνδιανυσμάτωνμετακίνησηςείναιπολύμικρέςσεσυνάρτησημετοχρόνο
παρατήρησηςτουφράγματος.

•	 ΟιπαρατηρήσειςπουπροκύπτουναπόταεπίγειαδεδομένατηςΕ.ΥΔ.Α.Π.Α.Ε.γιατηνπερίοδο(1998–2009)είναι:

−	 Τοαρχικόσυμπέρασμαείναιότι,οιδιαφορέςπουπροέκυψαναπότηδιαχρονικήμετακίνησηστασημείαελέγχουτηςστέψηςαπότιςυπάρχουσες
επίγειεςμετρήσειςτηςΕ.ΥΔ.Α.Π.Α.Ε.(προβολήHATT)είναιμεγαλύτερεςσετάξημεγέθουςαπότιςδιαφορέςπουπροέκυψαναπότηνεπεξεργασία
τωνδορυφορικώνπαρατηρήσεωνGNSS.ΟλόγοςείναιότιτααποτελέσματαμετιςδορυφορικέςπαρατηρήσειςGNSSέχουνμετασχηματιστείσε
τοποκεντρικόσύστημααναφοράς(επίπεδοσύστημασυντεταγμένων)καιέχουνδιορθωθείαπόστροφήκαικλίμακα,οπότεκαιδείχνουντηνπραγ-
ματικήκατεύθυνσηόλωντωνμετακινήσεωνπουπροκύπτουνστασημείαελέγχουτηςστέψης.

−	ΜιαγενικήπαρατήρησηγιαόλαταβάθρατηςστέψηςαπόταδεδομένατηςΕ.ΥΔ.Α.Π.Α.Ε.είναι,ότικατάτηντελικήφάσηκατασκευήςτουφράγ-
ματος(1998)καιτηναρχικήπλήρωσητουταμιευτήρα(2001)οιμετακινήσειςήτανμεγαλύτερεςσεσχέσημετατελευταίαέτηλειτουργίαςτου
(2009).Αυτήησυμπεριφοράτουφράγματοςθεωρείταιφυσιολογικήσεσυνάρτησημετοχρόνο.Δηλαδήοιδιαφορέςστιςτιμέςτωνμετακινήσεων
τωνβάθρωνκατάτηνκάθετηδιεύθυνσηστονάξονατουφράγματοςπροςτακατάντη,σεσχέσημετηντελευταίαμέτρησηκυμαίνονταιαπό13-14
cmκατάταπρώταέτηλειτουργίαςτουφράγματος,έως1-2cmσύμφωναμετιςτελευταίεςμετρήσεις.

−	 Απότο2007καιμετάβλέπουμεμιασταθεροποίησηστιςτιμέςτωνοριζόντιωνμετακινήσεωντωνβάθρωντηςστέψης.

•	 Απότημελέτητωνυψομετρικώνδιαφορών(ΔΗ)καιτωνκαθιζήσεωνστασημείαελέγχουτηςστέψηςτουφράγματοςαπόταδεδομέναχωροστάθ-
μησηςτηςΕ.ΥΔ.Α.Π.Α.Ε.προκύπτουνταπαρακάτωσυμπεράσματα:

−	 Ημέγιστηκαθίζησηστηστέψητουφράγματος,μετάτηνκατασκευήτωνβάθρωνείναι25cm.Τέλοςθεωρείταιπολύσημαντικόνατηρείταιη
συχνότητατωνμετρήσεωνπουπλέονέχουνπεριοριστείσεδύομετρήσειςτονχρόνοαπόαρμόδιοτοπογραφικόσυνεργείοτηςΕ.ΥΔ.Α.Π.Α.Ε.

−	 Απότουςπαραπάνωπίνακεςπαρατηρείταιηομαλήεξέλιξητωνκαθιζήσεωντωνβάθρωντηςστέψηςκαιυπάρχειμίασταθεροποίησητωνκαθιζή-
σεωνκατάτοπέρασματουχρόνου.

•	 Ουπολογισμόςτωνταχυτήτωνμετακίνησηςκαικαθίζησηςσυνδέεταιμετηνεξαγωγήσυμπερασμάτωνγιατηνκίνησητωνσημείωνελέγχουτης
στέψης.Απότημελέτητωνταχυτήτωνμετακίνησηςκαικαθίζησηςπροκύπτειότι:

−	 Ηαξιολόγησητηςευστάθειαςτουφράγματοςεπιτυγχάνεταιμέσωτηςσυστηματικήςμέτρησηςτωνοριζόντιωνκαικατακόρυφωνμετακινήσεων
τωνσημείωνελέγχουτηςστέψης.Ηοριζόντιακίνησητωνσημείωνελέγχουτηςστέψηςμεταβάλλεταιστοπέρασματουχρόνουκαιεπηρεάζεται
άμεσαμετηνποσότηταύδατοςτουταμιευτήρα.Ηκαθίζησητωνσημείωνελέγχουτηςστέψηςαυξάνεταιμετοπέρασματουχρόνουμετάτην
πρώτηπλήρωσητουταμιευτήρα.Ησυνολικήκαθίζησητηςστέψηςτουφράγματοςείναιτηςτάξεωςτων25cmκαιθεωρείταιασφαλήςγιαχωμά-
τιναφράγματα.

−	 Οιμέσεςτιμέςτωνδιανυσμάτωνμετακίνησηςόπωςκαιοιμέσεςτιμέςτηςκαθίζησηςγιατακεντρικάσημείαελέγχουτηςστέψηςτουφράγματος
είναιμεγαλύτερεςσεσχέσημετασημείαελέγχουπουβρίσκονταισταδυοάκρατουφράγματος.Γιατηνπερίοδο(1998-2009)απόταεπίγεια
δεδομένατηςΕ.ΥΔ.Α.Π.Α.Ε.,προκύπτειμέσητιμήαπό6-9cmγιατοδιάνυσμαμετακίνησηςμεδιεύθυνσηκάθεταστονάξονατουφράγματος,
προςτακατάντηκαιαπό16-19cmμέσητιμήκαθίζησηςγιατακεντρικάσημείαελέγχουτηςστέψης.Από4-6cmημέσητιμήγιατοδιάνυσμα
μετακίνησηςμεδιεύθυνσηκάθεταστονάξονατουφράγματος,προςτακατάντηκαιαπό12-16cmμέσητιμήκαθίζησηςγιατασημείαελέγχου
τηςστέψηςπουβρίσκονταισταδυοάκρατουφράγματος.

•	 Ογεωδαιτικόςέλεγχοςαποδεικνύειότιοικατακόρυφεςκαιοριζόντιεςμετακινήσειςπουάρχισανμετηνκατασκευήτουφράγματοςέχουνπλήρως
αναπτυχθείκαιπλέονεξελίσσονταιμεαργούςρυθμούς.Οιπιθανέςεναλλαγέςσταδιανύσματαμετακίνησηςτωνσημείωνελέγχουτηςστέψηςαπο-
δίδονταιστηνπεριοδικήαυξομείωσητηςστάθμηςτουταμιευτήρα.Πολύσημαντικόςκρίνεταιοέλεγχοςτηςστέψηςτουφράγματοςστοτέλοςκαι
στηναρχήτηςυδρολογικήςπεριόδου.

•	 Συνοψίζοντας,ηγεωδαιτικήπαρακολούθησητουφράγματοςτουΕυήνουαπότο1998επιβεβαιώνειότιοιαλλαγέςπάνωτουήτανπροοδευτικές
(κλιμακωτές).ΗμελέτηπουέγινεστοδίκτυοκαιστηστέψητουφράγματοςβασισμένησταεπίγειακαισταδορυφορικάδεδομέναGNSS,αλλάκαιστα
δεδομένατηςγεωμετρικήςχωροστάθμησηςμαςαποδεικνύουνότιηδιαδικασίατηςδιαχρονικήςπαραμόρφωσηςστοφράγμαέχειξεκινήσειαρκετά
χρόνιαπριν,αναπτύχθηκεσταδιακάκαιαργά.Αυτήηπαρατήρησηεπαληθεύτηκεαπότηνανάλυσηπουέγινεστηνπαρούσαεργασία.
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Εκπαίδευση 3D 
Scanning - Από το 
πεδίο στο γραφείο. 
Όλα όσα πρέπει 
να ξέρετε για να 
ολοκληρώσετε ένα 
project 3D σάρωσης.
Με στόχο την ενημέρωση για νέες τεχνολογίες, τη μετάδοση τεχνογνω-
σίας και την εξέλιξη των επαγγελματιών του κλάδου σε όποια φάση της 
επαγγελματικής τους εξέλιξης κι αν βρίσκονται, η METRICA αναπτύσ-
σει νέες συνεργασίες όπως αυτή με την εταιρεία Λουλάκης Πολυχρό-
νης & Συνεργάτες η οποία από το 2005 δραστηριοποιείται στον χώρο 
παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών μη τυπικής εκπαίδευσης, υπηρε-
σιών έρευνας, υποστήριξης και σχεδιασμού.
Μαζί, σχεδιάσαμε ένα workshop με σκοπό τη γνωριμία των επαγγελμα-
τιών με την τεχνολογία 3D Scanning - από τη χρήση του εξοπλισμού 
και την τρισδιάστατη αποτύπωση μιας υποδομής έως τη διαχείριση του 
νέφους σημείων και τα παραδοτέα αρχεία. Η τρισδιάστατη σάρωση 
του χώρου γίνεται με χρήση του σαρωτή Leica BLK360 από την ομά-
δα μας ενώ η επεξεργασία των ψηφιακών δεδομένων με Autocad και 
Autodesk Revit πραγματοποιείται από εισηγητές της εταιρείας Λουλά-
κης & Συνεργάτες - Autodesk Authorized Training Center.

Ενημερωθείτε πρώτοι
Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210 2815440 για να ενημερωθείτε σχετικά 
με τις ημερομηνίες διεξαγωγής, το πρόγραμμα, το κόστος κ.ά. ή επισκε-
φθείτε την ιστοσελίδα www.metrica.gr/3d-scanning-workshop-blk360

Οι δέκτες G950, G970 II, G990 & G10i της Unistrong Group 
(Hemishere, Stonex) ήρθαν και στην Ελλάδα. 

Μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα 
ή να καλέσετε στο 2311 877 311

www.topogeo.gr
info@topogeo.gr

Αναβάθμιση του Δικτύου JGC-Net
Η εταιρεία μας ανακοινώνει ότι όλοι οι υφιστάμενοι, αλλά και μελ-
λοντικοί σταθμοί του δικτύου JGC-Net παρέχουν FULL GNSS δεδο-
μένα, δηλαδή από όλους τους δορυφορικούς αστερισμούς GPS, 
GLONASS, Galileo, BeiDou και SBAS. 

Αποτέλεσμα του γεγονότος αυτού, είναι η δυνατότητα του χρήστη 
να εργάζεται παραγωγικά σε δύσκολες περιοχές (δασοκάλυψη, 
αστικός ιστός κλπ). 

Το δίκτυο JGC-Net επεκτείνεται συνεχώς και οι τελευταίες προσθή-
κες σταθμών έγιναν στην Κεφαλλονιά και στα Ιωάννινα. Ζητήστε 
μας δοκιμαστικό κωδικό και δείτε τη διαφορά του να χρησιμοποιεί-
τε περισσότερους από 30 δορυφόρους!!

Ευχαριστούμε για την 20ετή εμπιστοσύνη σας.

Κυκλοφόρησε πριν λίγες μέρες η καινούργια έκδοση 
6.5 του PHOTOMOD και του PHOTOMOD-UAS
Οι αλλαγές αφορούν κυρίως τον κώδικα του προγράμματος. Έτσι επιτα-
χύνθηκαν όλες οι κύριες φωτογραμμετρικές διεργασίες και βελτιώθηκε η 
ποιότητα του τελικού προϊόντος.
Οι κύριες αλλαγές της νέας έκδοσης 6.5 είναι:
•	 Νέοι αλγόριθμοι για την συνόρθωση δέσμης
•	 Νέες διεργασίες γίνονται με κατανεμημένη επεξεργασία.
•	 Δραστικές αλλαγές στην τρισδιάστατη μοντελοποίηση και οπτικοποίηση
•	 Νέα εργαλεία για τρισδιάστατη εξαγωγή λεπτομερειών

Συνεχίζονται τα Σεμινάρια 
1. Βασικό σεμινάριο φωτογραμμετρίας – Photomod
2. PHOTOMOD-UAS
3. Φωτοερμηνεία με το PHOTOMOD
4. Τοπογραφική απόδοση με το Photomod
5. Παραγωγή ορθοφωτογραφιών και ορθομωσαϊκών στο Photomod
6. Χρήση του PhotomodLT για τοπογραφικές εργασίες χωρίς φωτο-

γραφίες

Όλα τα σεμινάρια γίνονται επί πραγματικών εφαρμογών.

Νέος Δέκτης από τη Geomax 
Zenith16

Με νέα πλακέτα της NovAtel, που μόλις με 181 κανάλια, 
υποστηρίζει GPS, GLONASS, BeiDou, QZSS, SBAS. Επίσης η 
πλακέτα έχει τη δυνατότητα Q-Lock+ που ελαχιστοποιεί τον 
χρόνο της Fix επίλυσης.

τηλ. 2310 826 777
τηλ. 210 873 9000
www.geomax.gr
info@geomax.gr

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

 Πληροφορίες:  τηλ: 210 3302759 • email: yyanniris@gmail.com



ΟιτελευταίεςεκλογέςτουΤεχνικούΕπιμελητηρίουΕλλάδαςεπιβεβαιώνουνγιαάλλημιαφοράότιοιΑγρονόμοιΤο-
πογράφοιΜηχανικοίείναιοιπιοενεργοίμηχανικοί,μιαςκαιησυμμετοχήτουςξεπέρασε,κατάπολύ,τιςυπόλοιπες
ειδικότητεςμηχανικών.

Τογεγονόςαυτό,έχειωςαποτέλεσμαηεκπροσώπησήμαςναείναιαναλογικάπολύμεγαλύτερηαπότοποσοστότωνμελών
μαςστοσύνολοτωνμηχανικών.Χαρακτηριστικά,οιΑγρονόμοιΤοπογράφοιΜηχανικοίείναιτο5,6%τωνμελώντουΤΕΕ,
ενώαντίστοιχατο9%τωνμελώντηςΚεντρικήςΑντιπροσωπείαςτουΤΕΕείναισυνάδελφοίμας.

ΣτοαποτέλεσμααυτόέχουνσυμβάλλεικαθοριστικάόλεςοιτελευταίεςδιοικήσειςτουΠΣΔΑΤΜ,όπωςκαιησημερινή,μιας
καιαποδεικνύεταιότιοπιοενεργόςσύλλογοςμηχανικώνμπορείκαιπαρεμβαίνειαποτελεσματικά,εκπροσωπώνταςτασυμ-
φέροντατωνμελώντου.ΜηνξεχνάμεότιησυμμετοχήστιςεκλογέςτουΠΣΔΑΤΜξεπερνά,μεακόμαμεγαλύτερηδιαφορά,
τησυμμετοχήτωνυπολοίπωνμηχανικώνστουςαντίστοιχουςσυλλόγους.

ΘαθέλαμενασυγχαρούμεόλουςτουςσυναδέλφουςγιατηνεκλογήτουςσεόλαταόργανατουΤΕΕκαινατουςευχηθούμε
δυναμικήκαιαποτελεσματικήθητεία.

Ξεχωριστήαναφοράθαθέλαμενακάνουμεσταμέλητηςπαράταξήςμαςπουήταν,είναικαιθαείναιδίπλαστονσύλλογόμας:

ΓιάννηΜαχίκα
(εκλεγμένοςστην
ΚεντρικήΑντιπροσωπείατουΤΕΕ,
ΝομόςΑττικής)

ΓιάννηΠαπαδόπουλο
(εκλεγμένοςστην
ΚεντρικήΑντιπροσωπεία
τουΤΕΕ,ΝομόςΑττικής)

ΓιάγκοΓιαξόγλου
(εκλεγμένοςστην
ΚεντρικήΑντιπροσωπείατουΤΕΕ,
ΠεριφέρειαΠελοποννήσου)

ΔημήτρηΓκατζηρούλη
(εκλεγμένοςστην
ΚεντρικήΑντιπροσωπείατουΤΕΕ,
ΠεριφέρειαΑνατολικήςΜακεδονίας)

ΠαναγιώτηΤουρλάκη
(εκλεγμένοςστην
ΕπιστημονικήΕπιτροπήΑΤΜΤΕΕ)

Υ.Γ.ΦαίνεταιότισεμικρόχρονικόδιάστημαοθεσμόςτουΔιαπιστευμένουΜηχανικούγιατοΚτηματολόγιοθατεθείσελειτουργία.
Ωςπαράταξηήτανένααπόταβασικάπροτάγματάμαςπρινκαιμετάτιςτελευταίεςεκλογές.Θαστηρίξουμετονθεσμόαυτόκαι
θασυμβάλλουμεγιατηνορθήθεσμοθέτησηκαιλειτουργίατου.
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Φίλεςκαιφίλοισυνάδελφοι,

Στιςπρόσφατεςεκλογές του ΤΕΕγιαανάδειξητηςνέαςΑντιπροσωπείας,ηπαράταξητηςΔΚΜπέτυχεμιαιστορικήνίκη.Τοσαρωτικό39.66% 
αντικατοπτρίζειτηνισχυρήψήφοεμπιστοσύνηςπουέδωσανοισυνάδελφοιμηχανικοίστουςαγώνεςμας.

Οιδυναμικέςπρωτοβουλίεςπουανέλαβετηντελευταίατριετίαηπαράταξη,επιβραβεύθηκανόχιμόνομετηνυψηλήπροσέλευσηστιςκάλπες,
αλλάκαιμετησημαντικήδιεύρυνσητηςψαλίδαςαπότιςάλλεςπαρατάξεις,καθότιη2ηπαράταξηακολούθησεμε15%καιη3ημε9%.Μια
τριετίαπουσημαδεύτηκεαπότηνασφαλιστικήκαιφορολογικήαφαίμαξητουκλάδου.

ΣτοσημείοαυτόνασυγχαρούμετουςσυναδέλφουςΑΤΜκαιμέλητηςπαράταξηςμαςπουείναιμέλητηςαπερχόμενηςΔιοικούσας Επιτροπής 
του ΤΕΕ,Χρήστο Γούναρη και Θοδωρή Κακαρδάκο,οιοποίοιεκπροσώπησαντονκλάδοστοΑνώτατοΌργανοΔιοίκησηςτωνΜηχανικών
δυναμώνονταςτηφωνήτουκλάδουμαςσεκεντρικόεπίπεδοκαισυμμετέχονταςστηνπροσπάθειατηςΔΚΜστοΤΕΕγιατηβελτίωσητωνεπαγ-
γελματικώνμαςσυνθηκών.

Αξίζεινασημειωθείότιγιαακόμαμιαφορά,οκλάδοςμαςεπέδειξεμεγάλοενδιαφέρονγιατιςεκλογές,έχονταςισχυρήπαρουσίασταψηφοδέλτια
τηςΚεντρικήςΑντιπροσωπείαςκαιανάλογεςεκλογικέςεπιτυχίες.ΟισυνάδελφοιπουστελέχωσαντοψηφοδέλτιοτηςΚεντρικήςΑντιπροσωπείας
ήταν:

Αττική:ΑναγνωστόπουλοςΜιχαήλ,ΑνδρουλάκηΔέσποινα,ΣπυράκηςΒασίλειος,ΤσαμουράςΕυστράτιος.Κεντρική Μακεδονία:ΑκριώτηΜα-
ρία,Ανατολική Μακεδονία:ΤσιαμπούσηςΑλέξανδρος,Κεντρική & Δυτική Θεσσαλία:ΔαλαμάγκαΜαρία,Ανατολική Στερεά:Μπλούνας
Ευάγγελος,Δωδεκάνησα:ΠαπαντωνίουΣταμάτης,Ανατολική Κρήτη:ΑγαπάκηςΓεώργιος,Δυτική Κρήτη:ΞεζωνάκηςΣτυλιανός,Πελο-
πόννησος:ΜητροβγένηςΣπυρίδων,Βορειοανατολικό Αιγαίο:ΔημάρηςΓεώργιος.

ΥποψήφιοςγιατοΑνώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιοήτανοσυν.ΘραψίμηςΒασίλειος.

Μεγάλη ήταν η πρωτιά της παράταξης και στην ΕΕΕ Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών,μέσααπόμιακαθολική,μαζικήκαικα-
θαρήδιαδικασία.Οιφίλοικαισυνάδελφοιανταποκρίθηκανστοκάλεσμάμαςκαικατέδειξανποιαείναιηπαράταξηπουεμπιστεύονται,μεένακα-
θαρόκαιεμφατικόαποτέλεσμα.ΤοψηφοδέλτιοτηςΔΚΜαποτελούνταναπότουςσυνάδελφους:ΑναστοπούλουΝίκη,ΑντωνίουΝικόλαος,Γεωρ-
γούντζοςΗλίας,ΓούναρηςΧρήστος,ΗλιοδρομίτηςΑθανάσιος,ΚακαρδάκοςΘεόδωρος,ΚωνσταντακόπουλοςΠαναγιώτηςκαιΤζίτζικαςΓεώργιος.

Αναλυτικάτααποτελέσματα της ΕΕΕ ΑΤΜστονπαρακάτωπίνακα:

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΨΗΦΩΝ % ΕΔΡΕΣ

ΔΚΜ–ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΚΙΝΗΣΗΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 869 34.82 2
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

(ΔΗ.ΣΥ.Μ) 424 16.99 1

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΠΑΡΑΤΑΞΗΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
(ΔΗ.ΠΑ.Μ.) 277 11.10 1

ΣΥΜΜΑΧΙΑΓΙΑΕΝΑΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΤΕΕ 250 10.02 1
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΚΙΝΗΣΗ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 217 8.69 0

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΜΗΧΑΝΙΚΩΝ–ΔΥΝΑ.ΜΗ-
ΑΚΜΗ 180 7.21 0

ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΑΡΙΣΤΕΡΩΝΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 178 7.13 0
Δ.Ε.Σ.Μη.–ΕλΕΜ–ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ-ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 101 4.05 0

Έγκυρα 2496 100 5

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΘΕΡΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΑΣ!!!
ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ & ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΤΟ 2020 ΓΙΑ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΣΑΣ!

ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΕΕ 2019
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ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΕΕ: ΝΙΚΗΤΗΣ… Η ΑΠΟΧΗ
Μεμικρότερησυμμετοχήκαιαπότηνπροηγούμενηφορά,διεξήχθησαντηνΚυριακή3/11οι εκλογές τουΤΕΕ.7στους10
μηχανικούςεπέλεξανναμηνσυμμετέχουνστηδιαδικασία.Αυτόθεωρούμεότιείναιαποτέλεσματηςαπαξίωσηςτουκύρους
καιτηςσημασίαςτουΤΕΕ,στησυνείδησητηςμεγάληςπλειοψηφίαςτωνμηχανικών.Αυτήηκατάστασημετησειράτηςείναι
αποτέλεσματηςνεοφιλελεύθερηςδιαχείρισηςτουΤΕΕτατελευταίαχρόνια.ΜιαδιαχείρισηπουαπαξίωσετοΤΕΕκαιαναίρεσε
τονθεμελιώδηρόλοτου,όχιμόνοωςΤεχνικούΣυμβούλουτηςπολιτείας,αλλάκαιωςσυμπαραστάτητωναπλώνμηχανικών,
στηνόλοκαιπιοδύσκοληκαθημερινήάσκησητουεπαγγέλματος.Σεαυτότοπλαίσιο,ήταναναμενόμενηηπρωτιάστιςεκλογές
τηςΔΚΜ,τηςπαράταξηςτηςΝέαςΔημοκρατίας.Αναμενόμενημεν,καθόλουελπιδοφόραδε.

Ηπαράταξήμας,η«ΣυμμαχίαγιαέναΠροοδευτικόΤΕΕ»,συγκροτήθηκεσεμιανέακατεύθυνση,τηνκατεύθυνσητηςεπανεκ-
κίνησηςτουΤΕΕσενέεςβάσεις.Πέτυχεμιαθετικήκαταγραφήκαιαναδείχθηκεσετρίτηδύναμη.Ευχαριστούμετουςσυναδέλ-
φουςπουμαςτίμησανμετηνψήφοτουςκαικαλούμεόλουςτουςμηχανικούς,συμπεριλαμβανομένωναυτώνπουεπέλεξαννα
απέχουν,σεμιαδημιουργικήκαιαποτελεσματικήσυσπείρωση.Αφενόςγιανααναδείξουμεκαινασυζητήσουμεόλαεκείνατα
κρίσιμαζητήματαπουαπασχολούντοντεχνικόκόσμο,αφετέρουγιαναανασχέσουμετηνπολιτικήαπαξίωσηςκαισυρρίκνωσης
τουΤΕΕ.

ΣΟΒΑΡΟ ΠΛΗΓΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
Ο ΝΕΟΣ “ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ” ΝΟΜΟΣ

Μας τάζουν ψηφιακές πλατφόρμες από τη μία, για να μας αφαιρέσουν δικαιώματα από την άλλη.

Ο«αναπτυξιακός»ΝόμοςψηφίστηκεαργάτηνύχτατηςΠέμπτης24/10,όπως«αρμόζει»σενομοθετήματαμεισοπεδωτικές
τροπολογίεςτηςτελευταίαςστιγμής.Όσογιατοναπολογισμόέχουμεκαιλέμε:

-  Αναγνώριση των κολεγίων,μεκάποιουςπεριορισμούςμετάτηνκοινωνικήκατακραυγήπουπροηγήθηκε.Ηισοπέδωσητου
επαγγέλματοςκαιτωνσπουδώνμαςείναιπροτωνπυλών.

-  Απόρριψη της προτεινόμενης τροπολογίας για την παράταση ηλεκτρονικήςυποβολήςτωναρχείωνστιςτακτοποιήσεις
τουΝ.4178/13.Ηπαράτασηείναιαπαραίτητηστοβαθμόπουμεσολάβησεοβ’κύκλοςτουΕξοικονομώ.

-  Πραξικοπηματική αλλαγή της θητείας των οργάνων του ΤΕΕ,χωρίςναέχειπροηγηθείσχετικήδιαβούλευσημετοΤΕΕ.
-  Αποκλεισμός των μηχανικών από τη συμμετοχή στις εκλογές του ΤΕΕσενησιωτικέςπεριοχέςκαιμικρέςπεριφερειακές
πόλεις.Περιττόναεπαναλάβουμεότιηδιαβούλευσησυνιστάκαιστηνπροκειμένηπερίπτωσηάγνωστηλέξη.

-  Θεσμοθέτηση κεντρικής πλατφόρμας αδειοδοτήσεων κτηριακών έργων χωρίς κριτήρια,χωρίςδημόσιοέλεγχο,με
απόδοσηυπερεξουσιώνσεέναΥπουργείοάσχετομετηΧωροταξίακαιτονΠεριβαλλοντικόΣχεδιασμό,χωρίςπλαίσιολειτουρ-
γίας,μεαόριστητηνπροσβασιμότητασταδεδομένακαιτοπλήθοςτωναδειοδοτήσεωνπουθααφορά.Πρόκειταιγιαενέργεια
πουπατάειψευδώςπάνωστηνεπιτακτικήανάγκηενοποίησηςτωνηλεκτρονικώνσυστημάτωνκαιδιαδικασιών,σκέψηιδιαίτερα
ελκυστική.Κίνησηπουυλοποιείταιόμωςμεμίατροπολογία5παραγράφωναντίενόςαυτοτελούςπολυσέλιδουνομοθετήμα-
τοςκαιστησυνέχειαεξουσιοδοτείτοναρμόδιουπουργόναταρυθμίσειόλαμεΥπουργικέςΑποφάσεις.Αφήνεταιμάλιστανα
εννοηθείότιτοΤΕΕθααναλάβειτηνπλατφόρμα,όπωςκαιαυτήτουΨηφιακούΧάρτη.Πρόκειταιγιαένακαλόπροεκλογικό
ρουσφέτιστονεκΝΔπροερχόμενοπρόεδροτουΤΕΕ.,πουπεριορίζειόμωςτορόλοτουΤΕΕσεhostingserverηλεκτρονικών
συστημάτωντηςκεντρικήςκυβέρνησης.

Ισχύειαυτόπουτονίσαμεκαιστηναρχή:μας τάζουν ψηφιακές πλατφόρμες από τη μία, για να μας αφαιρέσουν δικαι-
ώματα από την άλλη.
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Χαιρετίζουμετουςσυναγωνιστέςπουέδωσαντημάχηστοπλευρόμας
καισεόλουςεκείνουςτουςσυναδέλφουςπουμετηνψήφοτουςδυνά-
μωσαντονπόλοοργάνωσηςτηςαντεπίθεσηςτωνεργαζόμενωνμηχα-
νικών.ΗεκλογικήενίσχυσητηςΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ(παράτηνελα-
φράπτώσητηςσυμμετοχήςμεπερίπου300λιγότερουςψηφίσαντες)
είναισημαντική.Είναιευδιάκριτηηάνοδοςπανελλαδικάσε:ψήφους 
(+424),ποσοστά(+1,44%)καιαντιπροσώπουςαπό11(2016)σε
16(3επιπλέοναπότοψηφοδέλτιοτηςκεντρικήςΑ/ΤΕΕκαι2επιπλέον
απόταψηφοδέλτιατωνεπιστημονικώνεπιτροπώνειδικότητας).

Στην Αττική καταγράψαμε αξιοσημείωτη άνοδο σε ψήφους (+246)
ποσοστό(+2,70%)καιαντιπροσώπους(2επιπλέον)ενώμετις991
ψήφουςκαιτοποσοστόναανέρχεταισε9,6%αποτελούμετηντρίτη
δύναμη,πάνωαπότονΣΥΡΙΖΑ.Σημαντικήήτανηενίσχυσητωνψη-
φοδελτίωνμαςσεΘεσσαλία,Ήπειρο,ΔυτικήΚρήτη,ΔυτικήΕλλάδα
καιΘράκη.

Τοαποτέλεσμα των εκλογώνμαςοπλίζει μεδύναμηναπαλέψουμε
απόκαλύτερεςθέσειςτόσοεντόςόσοκαικυρίωςεκτόςτουΤΕΕστη
μάχηπουθαδοθείγιατηναποκάλυψητωνεπιδιώξεωνάρχουσαςτά-
ξης-κυβέρνησηςκαιΤΕΕπροκειμένουναεμποδίσουμεήκαιναακυ-
ρώσουμε τονέοκύμααντιλαϊκής επίθεσηςσεμιασειράμέτωπα.Η
πλατιάσυζήτησηπουανοίξαμεμεχιλιάδεςσυναδέλφουςκαιηπλατύ-
τερηανταπόκρισηστοκάλεσμάμαςαναδεικνύειτιςσοβαρέςδυνατό-
τητεςκαι τοδύσβατοδρόμοπουπρέπει ναβαδίσουμεγια τηνενί-
σχυση της συνδικαλιστικής έκφρασης των χιλιάδων μισθωτών και
αυτοαπασχολούμενων συναδέλφων, με ταξική ανεξαρτησία από το
αστικόκράτοςκαιτουςομίλους,έξωαπότηδομήτουΤΕΕπουβρί-
σκεταιστηνυπηρεσίατους.Ο δρόμος αυτός περνάει από τα σω-
ματεία των κλάδων όπου εργάζονται οι μισθωτοί και την προ-
σπάθεια να ιδρυθεί και να μαζικοποιηθεί νέος αυτοτελής συν-
δικαλιστικός φορέας των αυτοαπασχολούμενων μηχανικών. 

Ειδικότεραστοζήτηματουασφαλιστικού,μετιςπρόσφατεςεξαγγελί-
εςτης,ηκυβέρνησητηςΝΔέρχεταιναχτυπήσειπεραιτέρωεργαζόμε-
νους–αυταπασχολούμενουςκαισυνταξιούχους.Μετάτουςπροηγού-
μενουςληστρικούςνόμους,μετάτοξήλωματουδικαιώματοςτηςκα-
θολικήςδημόσιαςκαιδωρεάνασφάλισης,ησημερινήκυβέρνηση–με
τοτυράκιτωνδήθενμειωμένωνεισφορώνπουοδηγούνσεσυντάξεις
πείνας–ολοκληρώνειτοέργοτηςανταποδοτικότηταςστιςσυντάξεις
καιταασφαλιστικάδικαιώματα.ΟιεξαγγελθείσεςαπότηΝΔαλλαγές
μετημετατροπήτηςεπικουρικήςκαιεφάπαξασφάλισηςσε«επενδυ-
τικό προϊόν»ακούγονται ως «φάρσα» στους ασφαλισμένους 
μηχανικούς.ΓνωρίζουνκαλάταπαιχνίδιαμετονΤραπεζικό–Χρη-
ματιστηριακότζόγο,όπωςαυτάμετην«κερδοφόρα»επένδυσητου
πρώηνΤΣΜΕΔΕστηνΤράπεζαΑττικής.Μεδιαχρονικέςπολιτικέςευ-
θύνεςΠΑΣΟΚ–ΝΔ–ΣΥΡΙΖΑ,τόσοωςκυβερνήσειςόσοκαιωςσυνδι-
καλιστικέςηγεσίεςτουΤΕΕ,χάθηκαν άνω των 800 εκ. Ευρώ από 
τα αποθεματικά που «επενδύθηκαν» στις διαδοχικές αυξήσεις 
μετοχικού κεφαλαίου για τη «σωτηρία» της επένδυσης στην 
τράπεζαπουυπόσχοντανότιθααποφέρει«κέρδη»στιςσυντάξεις.

Σήμερα η ηγεσία του ΤΕΕ αναμένει τις αλλαγές για να σπεύσει να
ζητήσει την ίδρυση επαγγελματικού Ταμείου.Άλλωστε ο ΣΥΡΙΖΑ 
«παρέδωσε» στη ΝΔ το ΤΜΕΔΕ (διάδοχο του ΤΣΜΕΔΕ- ταμείο 
εγγυοδοσίας) ξανά μεγαλομέτοχο της Τράπεζας Αττικής με 
ποσοστό άνω του 30%.

Τοαποτέλεσμαπουδιαμορφώθηκεστις3Νοέμβρηπρέπειναειδωθεί
πέρααπόταφαινομενικάποσοστάπουβγάζουν«όλες»τιςβασικές
παρατάξειςενισχυμένες.Το«ιστορικάυψηλό»ποσοστότηςΔΚΜ(ΝΔ)
αποτυπώνειταυτόχρονατην«απορρόφηση»ενόςσημαντικούαριθ-
μού υποψηφίων και «αντάρτικων» συνδυασμών, στις εκλογές του
2016,απότοχώροτηςΝΔ(π.χ.στελέχητηςΝΔαπότην«Ανασυ-
γκρότησηΜηχανικών»πουείχεκαταλάβειτηντέταρτηθέσητο2016
μεποσοστό6,53%),ενώαντίστοιχα,απορρόφησεκαιηπαράταξη
τουΣΥΡΙΖΑφιλικάπροςαυτόνψηφοδέλτια.

Δεν ξεπερνάμε το γεγονός ότι οσυσχετισμόςπαραμένει αρνητικός.
ΌπωςκαιηπροηγούμενηδιοίκησητουΤΕΕ,έτσικαιηνέαπουθα
προκύψει, από τους νέους εκλογικούς συσχετισμούς, είναι ταγμένη
στηνυπηρεσίατηςάρχουσαςτάξηςκαιτηςεκάστοτεκυβέρνησήςτης.
ΤονίδιοαντιλαϊκόσχεδιασμόυπηρετούντόσοοιδυνάμειςΝΔ(ΔΚΜ)
και ΚΙΝΑΛ(ΔΗΣΥΜ) κ.λπ., που συγκρότησαν την προηγούμενη και
προορίζονται να συγκροτήσουν τη νέα «κυβερνητική» πλειοψηφία
στηΔιοίκησητουΤΕΕ,όσοκαιοιδυνάμεις τουΣΥΡΙΖΑκαι λοιπών
συνοδοιπόρων του, που έχουν χρεωθεί τορόλο της«αξιωματικής»
δήθεναντιπολίτευσηςσταόργαναδιοίκησηςτουΤΕΕ.ΤόσοηΔΚΜ
όσοκαιη«ΣυμμαχίαγιαέναπροοδευτικόΤΕΕ»δίνουνόρκουςπίστης
στην προώθηση της καπιταλιστικής ανάπτυξης και των αναγκαίων
αναδιαρθρώσεωνγιατηθωράκισήτης,όπωςπράττειηΝΔκαιέπραξε
πρινοΣΥΡΙΖΑεπίπέντεχρόνιααπότηθέσητηςκυβέρνησης.

Οαρνητικόςαυτόςσυσχετισμόςαντιμετωπίζεταιπρώτακαικύριαμε
τηδύσκοληδουλειάπουέχουμεμπροστάμας,γιατηνοργάνωσητης
αντεπίθεσηςτουκινήματοςκαιτηναγωνιστικήσυμπόρευσηνέωνδυ-
νάμεων,ανεξάρτητααπότηνψήφοστιςεκλογές,στηνπρώτηγραμμή
τηςπάληςγιατηνακύρωσητωναντιλαϊκώννόμωνκαιεπιλογών,στη
μάχηγιατηνυπεράσπισητωνεργασιακών,μισθολογικώνκαιασφαλι-
στικώνμαςδικαιωμάτων,ενάντιαστηνεργοδοτικήτρομοκρατίατων
απολύσεωνκαιμείωσηςμισθώνκαιδικαιωμάτων,γιατηνυπογραφή
ΣΣΕγιααναπλήρωσητωναπωλειών.Στηνπάληγιατηναπόκρουση
τηςνέαςεπίθεσηςστοασφαλιστικό,τηνκατάργησητουνόμουΚα-
τρούγκαλουκαιτηςανταποδοτικότηταςστηνασφάλιση,ενάντιαστις
κατασχέσεις,ενάντιαστην«απελευθέρωση»τουεπαγγέλματος,την
πιστοποίησητωνδραστηριοτήτων,τηναπαξίωσητωνπτυχίωνμέσω
τηςπολιτικήςτηςΕΕκαιτωνρυθμίσεωνπουστηρίζειτοΣΕΕ.

Ο δρόμος αυτός είναι δύσβατος και ανηφορικός, ωστόσο μια μόνο
υπόσχεσηδίνουμε:θαβρεθούμε,όπωςκαιόλαταπροηγούμεναχρό-
νια,στηνπρώτηγραμμήτηςπάληςενάντιαστηναντιλαϊκήπολιτική,
μέσακαικυρίωςέξωαπ’τοΤΕΕ,σημαδεύονταςτονπραγματικόαντί-
παλοτηνάρχουσατάξη,τηνΕΕκαιτοΝΑΤΟπουτηστηρίζουν.
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Θέλουμε να ευχηθούμε σε όλους καλές γιορτές και χαρούμενη η νέα χρονιά 
με υγεία και πολλές καλές δουλειές για όλους τους συναδέλφους!

Στοπλαίσιοτηςενημέρωσηςμέσωτηςσελίδαςμαςστοπεριοδικόθέλουμεναδημοσιεύσουμετηνεπιστολήτου
πρώηνπλέοναντιπροέδρουτουΠΣΔΑΤΜκαιμέλουςτηςπαράταξήςμαςΚαραγκιόζηΕλευθέριου.

«Καλησπέρα,

με την παρούσα επιστολή θα ήθελα να εκφράσω ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλους σας για την ευκαιρία που μου δόθηκε να 
αποτελέσω μέλος της διοίκησης του συλλόγου μας. Έφτασε η ώρα ύστερα από έναν κύκλο τεσσάρων ετών να αποχωρήσω 
παραχωρώντας τη θέση μου σε μία πολύ άξια συνάδελφο. Τέσσερα χρόνια στα οποία διαδραματίστηκαν πάρα πολλά γεγονότα 
για τον κλάδο, δώσαμε διαρκείς μάχες και επιτύχαμε σημαντικές νίκες για όλους μας. Είμαι υπερήφανος που αποτέλεσα μέλος 
αυτού του συλλόγου του μοναδικού ίσως κλαδικού Συλλόγου με τόσο ενεργή και διαρκή παρουσία σε όλα τα τεκταινόμενα. 

Πάγια προσωπική μου άποψη αποτελεί ότι όταν κάποιος δεν έχει πλέον χρόνο να προσφέρει οφείλει να κάνει στην άκρη και 
να δίνει χώρο σε αυτούς που πραγματικά μπορούν να προσφέρουν. Έτσι λοιπόν λόγω των πολύ αυξημένων επαγγελματικών 
υποχρεώσεων δεν υπήρχε πλέον η πολυτέλεια του χρόνου για να αποδίδω πραγματικά για τον σύλλογο αυτά που επιθυμώ, 
οπότε έφτασε το πλήρωμα του χρόνου να παραδώσω τη θέση μου και να αποτελώ πλέον ένα απλό μέλος του συλλόγου που 
με κάθε δυνατό τρόπο θα συμβάλω όπου μπορώ για το καλό του.

Να ευχαριστήσω πρώτα από όλα όλους εσάς πού με βοηθήσατε να είμαι σε αυτή τη θέση τα τελευταία χρόνια, τα μέλη της 
παράταξής μας για την υποστήριξη που μου δείξανε ούτως ώστε να ανταπεξέλθω στα καθήκοντα του αντιπροέδρου, τον 
πρόεδρο Μιχάλη Καλογιαννάκη που πραγματικά θεωρώ έναν από τους πιο άξιους προέδρους που θα μπορούσε να έχει ο 
σύλλογος με τον οποίο συνεργαστήκαμε άψογα, όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συνεργαστήκαμε τα τελευταία 
χρόνια. Μπορεί να διαφωνήσαμε κάποιες φορές αλλά αυτό πάντα γινόταν με επιχειρήματα και τεκμηριωμένες θέσεις του 
καθενός για το καλύτερο αποτέλεσμα.

Σίγουρα θα μπορούσαμε να επιτύχουμε περισσότερα, αλλά δεδομένων των συνθηκών και της περιόδου που διανύουμε νομίζω 
πως ο ΠΣΔΑΤΜ διατηρείται σε πολύ υψηλά επίπεδα αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας. Επίσης, είμαι σίγουρος πως θα 
συνεχίσει να βρίσκεται σε πολύ καλό επίπεδο και ακόμη καλύτερο. 

Καλή επιτυχία στη συνάδελφο Γραμματή Μπακλατσή που θα με αντικαταστήσει σίγουρα επάξια και ακόμη καλύτερα στο ΔΣ και 
ένα τεράστιο ευχαριστώ στα υπόλοιπα μέλη της παράταξης που συμβάλλανε στην απόφαση για την αντικατάσταση.

Καλή συνέχεια στο δύσκολο έργο σας,

Σας ευχαριστώ.»
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Τηνώραπουγράφονταιαυτέςοιγραμμέςδενέχεισυνεδριάσει
τοΔΣτουσυλλόγουαπότονΣεπτέμβριοτου2019.Ελπίζουμε
γιαόλητηδραστηριότηταπουδιαβάσαμεστιςυπόλοιπεςσε-

λίδεςτουδελτίουτουλάχιστονταμέλητουΔΣναέχουνενημερωθεί
μέχριτοδελτίοναφτάσεισταχέριαόλουτουκλάδου.

ΓιακαλόκαιγιακακόβέβαιαηΣυσπείρωσηζήτησεαπότηνεπιτροπή
δελτίουτηνύλητουπεριοδικούγιαναενημερωθεί,αλλάακόμαδεν
έχειέρθεισταχέριαμας.

ΠιθανολογούμεότιόληαυτήηκαθυστέρησηστησυνεδρίασητουΔΣ
τουσυλλόγουοφείλεταιστονφόρτοεργασίαςτουπροέδρου,όπου
διαβάζουμεσυχνάπυκνάταάρθρατου, τιςαπόψεις του, τιςσυνε-
ντεύξειςτουστονέντυποκαιηλεκτρονικότύπο,σταμέσακοινωνικής
δικτύωσης,αλλάκαισεραδιόφωνοκαιτηλεόραση,πάντακάτωαπό
τον«τίτλο»τουπροέδρουτουσυλλόγουτουκαιανεξάρτητααναυτά
πουεκφράζειαποτελούνκαιθέσειςτουσυλλόγου.

Παραμένουμεσεγιορτινήδιάθεσηλόγωτωνημερώνκαιτουευχόμα-
στεκαλέςδουλειές.

Ηαλήθειαείναιότιδενθυμόμαστεποτέστοπαρελθόνπρόεδροτου
συλλόγουκαιδι’αυτούτονίδιοτονσύλλογοναδιαφημίζεικαιναπρο-
ωθεί τις κυβερνητικές εξαγγελίες. Ούτε προέδρους προερχόμενους
από την ΔΚΜ με κυβερνήσεις ΝΔ, ούτε προέδρους προερχόμενους
απόΠΑΣΚ,ΔΗ.ΣΥ,σεκυβερνήσειςΠΑΣΟΚ,πόσομάλλονπροέδρους
προερχόμενουςαπότηΔΗ.ΣΥ.ναπροπαγανδίζουντιςεξαγγελίες,θέ-
σειςτηςκυβέρνησηςτηςΝΔ.

Όλη την τελευταία περίοδο υπάρχει μπαράζ δημοσιευμάτων που
εξαγγέλλειτονθεσμότου«ΔιαπιστευμένουΜηχανικού»γιατοΚτη-
ματολόγιο,όπουμεδικήτουευθύνηθαγίνονταιοι«αναγκαίες»αλ-
λαγέςστηνκτηματογράφηση.Πρόκειταιγιαεξαγγελίεςτουαρμόδιου
ΥπουργείουμετιςευχέςτηςΠαγκόσμιαςΤράπεζαςπουλειτουργείως
τεχνικόςσύμβουλοςτουφορέαυλοποίησηςτουΚτηματολογίου.

Όπωςεξηγείοπρόεδροςείτεμετηνυπογραφήτου,είτεως«επαγ-
γελματίαςτουκλάδου»οθεσμόςτου«διαπιστευμένου»έρχεταινα
επιταχύνειτηδιόρθωσηλαθώνσεπεριοχέςπουέχειολοκληρωθείτο
Κτηματολόγιοδιότιηδιόρθωσηαυτήείναιμια«βαριάδιαδικασία»που
γίνεταιμόνοκεντρικά,δηλαδήστηνκεντρικήυπηρεσίατουΚτηματο-
λογίου και μπορεί να διαρκεί πολλούςμήνες λόγωυποστελέχωσης.
Όπωςαναφέρει δε ο πρόεδρος το κόστος της όλης διαδικασίας θα
παραμείνειπερίπουτοίδιογιατονπολίτη.

Προωθείται λοιπόν, το πιο ακραίο σενάριο, της δυνατότητας 
τροποποίησης της κτηματολογικής βάσης από ιδιώτες, δη-
λαδή η ιδιωτικοποίηση ουσιαστικά του Κτηματολογίου και η 
μετατροπή του από δημόσιο αγαθό σε βορά των ορέξεων της 
κτηματαγοράς και άλλων λοιπών επιτήδειων. 

Τοεπιχείρηματηςευρωπαϊκήςεμπειρίαςδενμπορείναπείσεικανέ-
ναν.Όλοςοκλάδοςγνωρίζειότιγιανα«οριστικοποιηθεί»τοκτημα-
τολόγιοπρέπειναπεράσουμεστην«νέαγενιάτίτλων».Αλήθειαεδώ
και πόσα χρόνια έχει ολοκληρωθεί το Κτηματολόγιο στις διάφορες

ευρωπαϊκέςχώρεςόπουαναφέρονταιωςπαραδείγματα;

Τοτοπίοπαραμένειθολόγιατοποιοςθαδίνειτιςδιαπιστεύσεις,με
ποιακριτήρια,μετιτίτλουςσπουδών,ποιαεπαγγελματικάδικαιώματα
διαφοροποιούνται.

Καιόλααυτάμετοπρόσχηματηςυποστελέχωσηςτωναρμόδιωνυπη-
ρεσιών.

ΟΝ.4512/2018προβλέπειότιστηνΚεντρικήΥπηρεσίατουΦορέαθα
προσληφθούν77ΜηχανικοίμεειδικότηταΑγρονόμων-Τοπογράφων
ΜηχανικώνκαιστιςΠεριφερειακέςΥπηρεσίεςτουΦορέα(Κτηματολο-
γικάΓραφείακαιΥποκαταστήματάτους)θαπροσληφθούν84Μηχανι-
κοίμεειδικότηταΑγρονόμων-ΤοπογράφωνΜηχανικών.

Να προσληφτούν άμεσα αυτοί οι μηχανικοί ώστε να στελεχω-
θούν οι αρμόδιες υπηρεσίες.

ΤιγίνεταιμετοκεφάλαιοτηςΕθνικόΚτηματολόγιοαπόταπάγιακαι
αναλογικάτέληγιατηνεγγραφήπράξεωνκαιταεκδιδόμεναΠιστο-
ποιητικά,Αντίγραφα,Αποσπάσματα;

Ποιοςείναιοαπαιτούμενοςαριθμός«διαπιστευμένων»;

Υπάρχεικάποιαπρόβλεψηγιατηνποιότητατωνμελετώνπουπραγ-
ματοποιούνταισήμερακαιθαχρειαστούνδιόρθωσηαύριοπουναδι-
καιολογείμεγάλοαριθμό«διαπιστευμένων»;

ΜεποιαδεδομέναθεωρείοπρόεδροςτουΣυλλόγουκαιτοαρμόδιο
Υπουργείοότιτοκόστοςμετηνεφαρμογήτου«θεσμούτουδιαπι-
στευμένουΜηχανικού»θαπαραμείνειτοίδιογιατονπολίτη;

Δηλαδή,τόσοαπλήδουλειάκάνουνοισυνάδελφοιπουστελεχώνουν
τοτμήματωνχωρικώνμεταβολώντηςΕλληνικόΚτηματολόγιοπου
δενέχεικάποιοαξιόλογοκόστοςπουθατοπληρωθείο«διαπιστευμέ-
νος»;Κιανισχύειαυτότότεγιατίυπάρχειόληαυτήηκαθυστέρηση;
Γιατίηδιόρθωσητωνεγγραφώνείναι«βαριάδιαδικασία»;

ΉμήπωςοπρόεδροςτουΣυλλόγουκαιτοαρμόδιοΥπουργείοθεω-
ρούνότιτοκόστοςαυτήςτηςεπιπλέονπαρεχόμενηςυπηρεσίαςθατο
«απορροφήσειηαγορά»όπωςέγινεμετοκόστοςτου«εξαρτημένου
τοπογραφικού»,μεό,τιαυτόσυνεπάγεται;

Είναι φανερό ότι κόστος της διόρθωσης των Κτηματολογικών 
Εγγραφών που σε μεγάλο ποσοστό είναι κόστος της πολιτείας 
θα μεταφερθεί από το Κράτος στον πολίτη προσθέτοντας του 
ένα ακόμη βάρος.

ΟθεσμόςτουΕθνικούΚτηματολογίουέχειβασικάτρειςεπιδιώξεις.Να
καταγράψεικαιναδιασφαλίσειτηδημόσιαπεριουσία.Νακαταγράψει
και να διασφαλίσει την ιδιωτική περιουσία. Να χρησιμοποιηθεί σαν
εργαλείοανάπτυξηςγιατοκοινωνικόσύνολο.

Σήμερα με την πολιτική που εξαγγέλλεται από την κυβέρνηση 
και με τον σύλλογο δια του προεδρείου και του προέδρου του 
σε ρόλο γραφείου τύπου του Υπουργού και οι τρεις επιδιώξεις 
που πρέπει να επιτευχθούν με την ολοκλήρωση του προγράμ-
ματος τίθενται υπό αμφισβήτηση.
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Κτηματολόγιο REMAX 
ΠΣΔΑΤΜ γραφείο τύπου υπουργείου Περιβάλλοντος






