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Το τεύχος που κρατάτε τυπώνεται εν μέσω πρωτο-

φανούς υγειονομικής κρίσης για τη χώρα μας, αλλά και
όλον τον κόσμο.

Όσον αφορά στα εγχώρια, δεν θα σταθούμε στο κεί-

μενο αυτό στα, κατά τ΄ άλλα πολύ σημαντικά (Ασφαλι-

στικό, Κτηματογράφηση κ.ά.) τα οποία θα διαβάσετε στις
σελίδες που ακολουθούν, αλλά σε μια ακόμα μεγάλη απώλεια για τον κλάδο μας.

Τον περασμένο μήνα έφυγε από τη ζωή, ο αγα-

πητός, ιδιαίτερα δραστήριος (ως μέλος τους ΠΣΔΑΤΜ και
του ΤΕΕ Ανατολικής Κρήτης), και μέλος της επιτροπής δελτίου, Κωνσταντίνος Χαμηλοθώρης.

Ο πανταχού παρών Κώστας, με την έντονη προσωπικότητα, τη θερμή πίστη στις απόψεις του, και τις καίριες παρεμβάσεις του, θα λείψει ιδιαίτερα σε όλους.

Η επιτροπή δελτίου υποβάλλει τα θερμά συλλυπητήριά της στην οικογένεια και τους οικείους του.

Για το επόμενο δύσκολο διάστημα, ας προσέχου-

με όλοι, ακολουθώντας τις οδηγίες των ειδικών, ώστε το
επόμενο τεύχος να μας βρει όλους υγιείς.

Από την Επιτροπή Δελτίου

w Ο βόρειος μαγνητικός πόλος της Γης κατευθύνεται προς τη Ρωσία
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w ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΤΜ

Meeting (IGSM) φοιτητική ομάδα ΑΤΜ- ΑΠΘ, 18-24/5/2020, Θεσσαλονί-

w ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΑΤΜ

κη

w Συσπείρωση Αριστερών Τοπογράφων

w Τοπογράφοι και γιατροί του ΑΠΘ «εκτυπώνουν» το πρώτο 3D ήπαρ

επισημάνσεις

Όταν λάβετε στα χέρια σας αυτό το τεύχος, στη χώρα μας θα έχουν αλλάξει πολλά. Οι στιγμές που ζούμε είναι πρωτόγνωρες και οφείλουμε όλοι να τηρούμε ό,τι
λένε οι ειδικοί.
Είναι οι στιγμές που πρέπει να επιδείξουμε ατομική ευθύνη για να προστατευτεί
το κοινωνικό σύνολο. Αν και θα είμαστε κλεισμένοι στα σπίτια μας, η προσφορά
μας στη χώρα και στους συνανθρώπους μας θα είναι πολύτιμη.
Υπομονή, αλληλεγγύη και σύνεση.
Η συνηθισμένη φράση «Υγεία πάνω απ’ όλα» είναι πιο επίκαιρη από ποτέ.
Ας ελπίσουμε ότι στο επόμενο τεύχος θα έχουμε επανέλθει στην κανονική μας
ζωή.
Υ.Γ. Δεν έχει καμμιά σημασία, με όλα αυτά που γίνονται, να κάνω ευρεία αναφορά στις
εξελίξεις. Μια σύντομη αρκεί.
Το προηγούμενο διάστημα, εκδικάστηκε, μετά από πολλές αναβολές, η προσφυγή του
συλλόγου μας στο ΣτΕ. Δυστυχώς, λόγω συγκυριών, η διαδικασία εκδίκασης της υπόθεσης ήταν σύντομη. Αναμένουμε την απόφαση εντός εξαμήνου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω
όλους τους συναδέλφους που στήριξαν το εγχείρημα.
Το επόμενο τρίμηνο, αναμένονταν, αν η κατάσταση στη χώρα μας δεν άλλαζε δραματικά,
σημαντικές θετικές εξελίξεις για τον κλάδο μας στα θέματα του διαπιστευμένου μηχανικού για το κτηματολόγιο, τη συμμετοχή ΑΤΜ στις επιτροπές εξέτασης αντιρρήσεων των
δασικών χαρτών και την επίλυση του αποκλεισμού από τους τεχνικούς ασφαλείας.
Υ.Γ.2 Ευχάριστο και πολύ σημαντικό νέο για τον κλάδο μας ήταν η επανεκλογή του τέως
Προέδρου του συλλόγου μας, Γιάννη Μαχίκα, στη θέση του Γενικού Γραμματέα του ΤΕΕ. Η
βοήθειά του είναι πολύτιμη και η παρουσία του τιμάει το ΤΕΕ.
Υ.Γ. 3 Δυσάρεστο νέο, όπως συνηθίζεται το τελευταίο διάστημα, ήταν ο χαμός του άξιου συναδέλφου, Κώστα Χαμηλοθώρη. Ένας συνάδελφος πάντα δίπλα στον σύλλογο, με
άποψη και επιχειρήματα, δυναμικός και πάνω απ’ όλα Ενεργός Αγρονόμος Τοπογράφος
Μηχανικός. Η απώλεια είναι μεγάλη και το κενό δυσαναπλήρωτο. Συλλυπητήρια στους
οικείους του.

Μιχάλης Καλογιαννάκης
Πρόεδρος ΠΣΔΑΤΜ
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Δραστηριότητα Συλλόγου

Προληπτικά μέτρα
λόγω κορονοϊού
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων κατά της εξάπλωσης του
κορονοϊού,αναβάλλονταιμέχρινεοτέραςτοσχεδιαζόμενοΠανελλήνιοΣυνέδριοκαιηΓενικήΣυνέλευσητουσυλλόγουμας.
Ηεπικοινωνίαμετηγραμματείατουσυλλόγου,καθώςκαιηλειτουργίατουΔ.Σ.,θαγίνεταιμόνομέσωe-mail,λόγωκαιτηςαναστολήςλειτουργίαςτουΕΜΠ.
ΓιατοΔ.Σ.
ΟΠρόεδρος
ΜιχάληςΚαλογιαννάκης

Πρόσκληση για δημιουργία Ομάδας
εθελοντών χειριστών drone
ΟΠΣΔΑΤΜκαλείταμέληπουείναιπιστοποιημένοιχρήστεςdroneσε
δημιουργίαεθελοντικήομάδας,ώστεναμαςδίνεταιηδυνατότηταοργανωμένακαιάμεσα,ναπαρέχουμε,αφιλοκερδώς,βοήθεια,σεπεριπτώσειςεκτάκτουανάγκης(βλ.Μάτι).
Παρακαλούμεοιενδιαφερόμενοιναεπικοινωνήσουνμετηγραμματεία
τουΣυλλόγου,ώστεναδηλώσουνσυμμετοχή.
Tηλ: 210-3301045(10:00-14:00)
Fax: 210-3301032
E mail:psdatm@tee.gr,psdatm@gmail.com

Δημιουργία Ομάδας εθελοντών
αιμοδοτών
Ο ΠΣΔΑΤΜ ενημερώνει με χαρά τα μέλη του ότι βρίσκεται στις
απαραίτητεςεπαφέςκαιδιαδικασίεςμετιςαρμόδιεςυπηρεσίεςυγείας
γιατηδημιουργίατράπεζαςαίματοςγιαταμέλητου.
Θασαςκρατάμεενήμερουςγιαόλεςτιςεξελίξεις.

Αναδημοσίευσηαπότηνεφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ
ΤΡΙΤΗ21ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ2020

Αναμένοντας τις αλλαγές
στους δασικούς χάρτες

Ο

ι δασικοί χάρτες βρίσκονται πάλι στο προσκήνιο με αφορμή τις
επικείμενεςαλλαγέςστηνομοθεσίαπουαφοράτησύνταξήτους.
Τα περισσότερα μέτρα που έχουν εξαγγελθεί είναι σε σωστή
κατεύθυνση,ανκαιγιαμερικάείναιαμφίβολη,ηεπιτυχημένηεφαρμογή
τους,μιακαιηεκνέουπροσφυγήπολιτώνστοΣτΕείναιαναμενόμενη.
Μέσα στο πλαίσιο των αλλαγών που προωθούνται για την επιτάχυνση
τωνδιαδικασιώνδυστυχώςδενυπάρχειμέριμναγια
τιςπεριπτώσειςπρόδηλωνσφαλμάτωνή«εύκολων»
ενστάσεων. Ειδικά για τα πρόδηλα σφάλματα, η
διαδικασία που ακολουθήθηκε ήταν η μη επί της
ουσίαςεξέτασήτουςκαιηαπόρριψήτους.
Αν ο πολίτης έκανε συγχρόνως και αντίρρηση,
«κέρδιζε» την παραπομπή της υπόθεσής του σε
επιτροπή, ενώ «έχανε» συγχρόνως χρόνο μια και
του Μιχάλη
Καλογιαννάκη η εξέτασή του καθυστερούσε. Σε περίπτωση που
δεν έκανε αντίρρηση το πρόδηλο σφάλμα δεν
διορθωνόταν. Επομένως, σε όλες αυτές τις αλλαγές που προωθούνται
πρέπει να υπάρξει ειδική μέριμνα για τις περιπτώσεις αυτές, ώστε να
εξεταστούνγρηγορότερακαινααποσυμφορηθείτοέργοτωνεπιτροπών
εξέτασηςαντιρρήσεων.Άλλαδύοζητήματαπουσυζητούνταιέντονατις
τελευταίεςμέρες,αφορούντηστελέχωσητωνεπιτροπώναυτών,αλλά
καιτηνέγκαιρηενημέρωσητωνεπαγγελματιώντουςοποίουςαφοράη
κύρωσητωνδασικώνχαρτών.
Η στελέχωση των επιτροπών αντιρρήσεων δασικών χαρτών πρέπει να
ενισχυθείακόμαπερισσότερομετησυμμετοχήΑγρονόμωνΤοπογράφων
Μηχανικών,ειδικάγιαζητήματαπουαφορούντηγεωμετρικήτεκμηρίωση
τωναποφάσεώντους.Ηενίσχυσηαυτήπρέπειναγίνεικαινομοθετικά.
Όσοναφοράτηνέγκαιρηενημέρωσητωνεπαγγελματιών,τουςοποίους
αφορά άμεσα η κύρωση δασικών χαρτών, υπάρχει η παρέμβαση της
ΣυντονιστικήςΕπιτροπήςτωνΣυμβολαιογραφικώνΣυλλόγων.Απότημία
πλευρά,ηπολιτείακαιταόργανάτης,οφείλουνναενημερώνουνέγκαιρα
όλους τους επαγγελματίες (αγρονόμους τοπογράφους μηχανικούς,
δασολόγους, συμβολαιογράφους) και αν είναι δυνατόν ακόμα και
προσωποποιημέναμετηναποστολήemail.Απότηνάλληπλευρά,κανείς
επαγγελματικός κλάδος δεν μπορεί να έχει προνομιακή αντιμετώπιση,
έναντιτωνπολιτώνήάλλωνεπαγγελματιών,γνωρίζονταςπριναπότην
έκδοση μιας διοικητικής πράξης το περιεχόμενό της. Άλλωστε η ισχύς
της ξεκινά με την έκδοσή της. Επομένως, είναι κομβικής σημασίας η
δημοσιοποίηση,πουπρέπειναγίνεταιμεκάθεπρόσφορομέσοσεόλους
καιέγκαιραστουςενλόγωεπαγγελματίες.
Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε οφείλεται κυρίως σε παραλείψεις ή
κακήενημέρωσηκαιόχιστονομικόπλαίσιοπουδιέπειτιςμεταβιβάσεις
ακινήτωνστιςεκτόςσχεδίουπεριοχές.Τοενλόγωνομικόπλαίσιοορίζει
ότι,ανμιαπεριοχήείναιδασική,γιατημεταβίβασήτηςαπαιτείταισχετικό
πιστοποιητικόαπότηναρμόδιαΔιεύθυνσηΔασών.Στηνπερίπτωσηπου
δενείναιδασική,βεβαιώνεταιαπόυπεύθυνηδήλωσηεπίτοπογραφικού
διαγράμματος,πουσυνοδεύειτησχετικήπράξητουσυμβολαιογράφου,
με την οποία δηλώνεται υπευθύνως από τον συντάκτη του ότι το
συγκεκριμένο ακίνητο δεν εμπίπτει στις δασικές εν γένει εκτάσεις. Σε
κάθεπερίπτωση,πριντηνκύρωσητουδασικούχάρτη,πρέπειναγίνεται
έλεγχοςανένααγροτεμάχιοείναιδασικόήόχι.
λείνοντας,αναμένονταιμεμεγάληπροσμονήαπόόλοτοντεχνικό
κόσμο οι αλλαγές που θα νομοθετηθούν, ώστε να λυθούν το
συντομότερο τα προβλήματα που έχουν προκύψει και έχουν
μπλοκάρει την εκμετάλλευση πολλών ακινήτων, τα οποία βρίσκονται
εκτόςσχεδίουκαιείναιαδύνατηημεταβίβασήτουςήέκδοσηοικοδομικής
άδειας.

Κ

Ο Μιχάλης Καλογιαννάκης είναι πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Διπλωματούχων Αγρονόμων - Τοπογράφων Μηχανικών
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ΟΣύλλογοςυπάρχεικαιλειτουργείαποκλειστικάμετησυμμετοχή
και την ενίσχυση των μελών του. Όλες του οι δραστηριότητες, η
υποστήριξητωνΑΤΜκλπ,καλύπτονταιστομεγαλύτερομέροςτους
από τις συνδρομές, οι οποίες παραμένουν η κύρια πηγή χρηματοδότησης.
Εκτωνπραγμάτων,οισυνδρομέςμαςείναιαπαραίτητεςγιατησυνέχισητηςλειτουργίαςτουΠΣΔΑΤΜκαιόλοιοισυνάδελφοιθερμά
παρακαλούνταινακαταβάλλουντοαπαιτούμενοποσό,πουπαραμένειχαμηλόώστεναμπορούνόλοινατοκαταβάλλουν.
Ηετήσιασυνδρομήείναιμόλις:
• 5ευρώγιαταμέληκάτωπενταετίαςκαι
• 10ευρώγιαταυπόλοιπαμέλη
Το Δ.Σ. του ΠΣΔΑΤΜ αποφάσισε να απευθυνθεί άμεσα σε όλους
τουςΣυναδέλφουςζητώνταςοικονομικήστήριξη.
Ιδιαίτερα όμως απευθύνεται  στους συναδέλφους ΑΤΜ, οι οποίοι
έχουνεταιρείεςμεμεγάλητάξηπτυχίοκαιοιοποίοιμετάαπόέναν
κοινόαγώνατριώνετώνανακηρύχτηκανανάδοχοιστιςμελέτεςκτηματολογίου για το υπόλοιπο της χώρας. Μπορείτε να καταβάλετε
όποιο ποσό επιθυμείτε. (Το ανάλογο παραστατικό θα σας σταλεί
μέσωe-mail).
Η καταβολή μπορεί να γίνει στον λογαριασμό του συλλόγου στην
Τράπεζα Πειραιώς:
IBAN GR21 0172 0800 0050 8007 1615 938
Αν πιστεύετε ότι ο ΠΣΔΑΤΜ πρέπει να παραμείνει ενεργός και να
σαςεκπροσωπεί,παρακαλούμεγιατηνάμεσηκαταβολή,έστω,της
ετήσιαςσυνδρομής.

Οικονομική ενίσχυση μέσω
της προμήθειας
T-shirt και καπέλου
Πηγή ενίσχυσης των οικονομικών του
ΠΣΔΑΤΜ είναι η προμήθεια μπλούζας
(T-shirtπουλένεκαιστοχωριόμας)και
καπέλωνμετολογότυποτουΣυλλόγου
αλλάκαιέξυπνεςφρασούλεςκαισκιτσάκια.Ηπροσπάθειαξεκίνησεπροδιετίας
καισυνεχίζεταιμέχρικαισήμερα.
Η επιλογή των συγκεκριμένων T-shirt
έγινε μετά από διαδικτυακό διαγωνισμό
όπου συμμετείχαν περίπου 300 συνάδελφοι.
Ηφόρμαπαραγγελίαςγίνεταιμέσωτης
ηλεκτρονικής φόρμας στην ιστοσελίδα
τουΣυλλόγου,https://docs.google.com/
forms/d/e/1FAIpQLSeW1VIss7ldABRz5N
JAkHreSpGGxjugCeRxxOfvOxfIQh-LWA/
viewformόπουμπορείκανείςναδειμεγέθη,χρώματακαιμοντέλα.
Ηκαταβολήτωνχρημάτωνγίνεταιστον
λογαριασμότουΣυλλόγουστηνΤράπεζα Πειραιώς IBAN GR21 0172 0800 0050 8007 1615 938
καιηπαραλαβήτουςμέσωτηςταχυδρομικήςδιαδικασίας.

Δραστηριότητα Συλλόγου

Άμεση οικονομική ενίσχυση
ΠΣΔΑΤΜ

Νέα από τον κλάδο

Κτηματογράφησης συνέχεια – Πορεία συλλογής δηλώσεων
σε ολόκληρη τη χώρα
ΣχεδόνόληηεπικράτειαπλέονείναιυπόΚτηματογράφηση.Παλαιέςκαινέεςμελέτεςσυνεχίζουν,ενώσεκάποιεςπεριοχέςακόμααναμένεταιηέναρξη
τηςΚτηματογράφησης.Παρατίθεταιστησυνέχειαπίνακαςμετηνπορείατηςσυλλογήςδικαιωμάτωνγιαόλεςτιςμελέτες.
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΤΟΥ HEPOS
Αντικατάσταση τεχνικής
εισήγησης με Δήλωση συντάκτη
Μηχανικού
Χολαργός,10Ιανουαρίου2020

ΜεχαράσαςανακοινώνουμετηνέναρξητηςαναβάθμισηςτουΕλληνικούΣυστήματοςΕντοπισμού.
Οφέλη αναβάθμισης
• Πλήρηςυποστήριξη,τόσογιαRTK,όσοκαιγιαμετεπεξεργασία,τωντεσσάρωνδορυφορικώνσυστημάτωνGNSSπουείναισήμεραλειτουργικά:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Τo«ΕλληνικόΚτηματολόγιο»ανακοινώνειότιαντικαθίσταται

• GPS(αμερικάνικο)
• GLONASS(ρώσικο)

η έκδοση τεχνικής εισήγησης γιαδικόγραφααγωγών,αι-

• GALILEO(ευρωπαϊκό)

τήσεωνήπροσφυγώντουν.2664/98απότοΕλληνικόΚτημα-

• BEIDOU(κινέζικο)

τολόγιο,με τη «Δήλωση» του συντάκτη Μηχανικού στο
ΤοπογραφικόΔιάγραμμαΓεωμετρικώνΜεταβολών(ΤΔΓΜ).
Στη«Δήλωση»θαβεβαιώνεταιότιηαπεικόνισητηςαιτούμενηςγεωμετρικήςμεταβολήςστοΤΔΓΜείναιτεχνικάεφαρμόσιμη και δεκτική εισαγωγής στην τηρούμενη κτηματολογική
βάση.
Ειδικότερα,σύμφωναμετονν.4602/2019(Α΄45)καιτηνΥΑ
ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/110243/4885 (Δ΄ 4765), για όσα δικόγραφα θα
κατατεθούνενώπιονδικαστηρίουαπό την 27η Ιανουαρίου
2020 και μετά, θα προσαρτάται πλέον μαζί με το δικόγρα-

• Αναβαθμισμένεςυπηρεσίεςδιαχείρισηςκαιεποπτείαςτουλογαριασμούσας.
Πλέονμπορείτενααλλάζετεpasswordκαιναβλέπετεαναλυτικάτιςσυνδέσειςσαςμέσααπότοwww.hepos.gr<http://www.hepos.gr>
Στις4/3/2020καιώρα17:00προγραμματίζεταιημετάπτωσηστονέολογισμικό
τουΚέντρουΕλέγχουκαιστονέοsiteτουHEPOS.Έπειτααπότιςενλόγωενέργειεςοιχρήστεςθαπραγματοποιούντιςεργασίεςτουςσενέογραφικόπεριβάλλον.
Κατάτηδιάρκειατωνεργασιώνπροβλέπεταιναυπάρξεισύντομηδιακοπήμικρού
χρόνουστηνπαροχήτωνυπηρεσιώνπραγματικούχρόνουτουΣυστήματος.

φομόνοτοτοπογραφικόδιάγραμμαγεωμετρικώνμεταβολών

Γιαόσοδιάστημαδιαρκέσειηαναβάθμισηείναιπιθανόναυπάρξουνπροβλήματα

(ΤΔΓΜ)στοοποίοπεριέχεταιηπαραπάνω«Δήλωση».

και στη διάθεση των αρχείων RINEX για μετεπεξεργασία. Τα δεδομένα RINEX

Κατ’εξαίρεση,γιατιςίδιεςπεριπτώσειςτωνδικογράφωντου

πραγματικώνσταθμώνγιατοδιάστημααυτόθαείναιδιαθέσιμαμετηλειτουργία

ν.2664/98 που ασκούνται από το Ελληνικό Δημόσιο, η υπο-

τουαναβαθμισμένουσυστήματος.

χρέωση για την προσάρτηση (ΤΔΓΜ) με Δήλωση Μηχανικού

ΕπίσηςσαςενημερώνουμεότιξεκινάηαναβάθμισητωνΣταθμώνΑναφοράςστην

άρχεταιαπό την 6η Απριλίου 2020 και μετά.

Πελοπόννησο και στην ευρύτερη περιοχή αυτής. Γενικότερα για την αναβάθμι-

Σχετικές οδηγίες έχουν αναρτηθεί στο www.ktimatologio.gr,.

σητωνσταθμώναναφοράςοιεγγεγραμμένοιχρήστες,μπορούνναβλέπουντις

στηνΕνότητα:«Κτηματολόγιοσελειτουργία»/«Έκδοσητε-

ειδοποιήσειςστοwww.hepos.grεπιλέγοντας«Σύνδεση»καιεισάγοντας«όνομα

χνικήςεισήγησηςγιαδικαστικήχρήση».

χρήστη»και«κωδικόχρήστη».
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Διεθνής Συνάντηση Γεωδαιτικών Φοιτητών 2020
Θεσσαλονίκη, 18 - 24 Μαΐου, 2020*
Η Διεθνής Συνάντηση Γεωδαιτικών Φοιτητών είναι ίσως η σπουδαιότερη εκδήλωση σπουδαστών στον κόσμο σχετικά με τη γεωδαισία και την τοπογραφία, συγκεντρώνοντας τους συμμετέχοντες από πανεπιστήμια ανά τον κόσμο κάθε χρόνο για
περισσότερο από τρεις δεκαετίες!
O Διεθνής Οργανισμός Φοιτητών Γεωδαισίας (International Geodetic Student
Organization-IGSO),αποτελείένανδιεθνή,ανεξάρτητο,μη-κερδοσκοπικόοργανισμό,
οοποίοςδιευθύνεταιαπόφοιτητέςκαινέουςπουδραστηριοποιούνταιστονχώροτης
γεωδαισίας,καιαπευθύνεταισεαυτούς.OIGSOστοχεύειστηνένωσηφοιτητώνγεωδαισίαςκαινέωνγεωδαιτώναπόόλοτονκόσμο,αλλάκαιστηνενίσχυσητηςμεταξύ
τουςσυνεργασίας.Σήμερα,ήδη98πανεπιστήμιααπό34διαφορετικέςχώρεςαποτελούνμέλητουΟργανισμού.
Γιατηνεκπλήρωσητουσκοπούτου,οIGSOδιοργανώνεικάθεχρόνοέναΔιεθνέςΓεωδαιτικόΦοιτητικόΣυνέδριο–InternationalGeodeticStudent
Meeting(IGSM).Ηδιοργάνωσηαυτήπραγματοποιείταιεδώκαι33χρόνια,κάθεχρόνοσεμιαδιαφορετικήχώρα.Φέτοςγιαπρώτηφοράστηδιάρκεια
των33ετώνπουδιοργανώνεταιτοσυνέδριο,ηχώραμαςκαισυγκεκριμέναηπόλητηςΘεσσαλονίκηςανέλαβετηδιοργάνωσητουσυνεδρίουγιατο
έτος2020.Στοπλαίσιοτουσυνεδρίουοισυμμετέχοντεςέχουντηδυνατότηταναμοιραστούνκαιναανταλλάξουνγνώσειςκαιεμπειρίεςσχετικέςμετην
επιστήμητηςγεωδαισίας,τηςτοπογραφίαςκαιτηςγεωπληροφορικήςμεσυναδέλφουςτουςαπόόλοτονκόσμο.
ΗφοιτητικήομάδατουτμήματοςΑγρονόμων&ΤοπογράφωνΜηχανικών(ΑΤΜ)
τουΑριστοτελείουΠανεπιστημίουΘεσσαλονίκης(ΑΠΘ)πήρεταηνίατηςδιοργάνωσης από την φοιτητική ομάδα του Warsaw University of Technology της Πολωνίας,πουήτανηπροηγούμενηδιοργανώτριαχώρα.Έτσι,μετηνυποστήριξη
τουσυλλόγουκαθηγητώντουτμήματοςΑΤΜ,καλείταιναφιλοξενήσειφοιτητές
γεωδαισίας,αλλάκαιεταιρίεςκαιεπαγγελματίεςτουχώρουπαρέχοντάςτουςτη
δυνατότητα να παρουσιάσουν το αντικείμενο εργασίας τους. Το συνέδριο αυτό
όμωςδενέχειμόνοεπιστημονικόενδιαφέροναφούστοχεύεικαιστηνπολιτιστική
επιμόρφωση των συμμετεχόντων προσφέροντάς τους τη μοναδική ευκαιρία να
γνωρίσουντονπολιτισμόκαιτηνκουλτούρατηςχώραςπουφιλοξενείτοσυνέδριο.Επομένως,επιστήμησεσυνδυασμόμεδιασκέδασηκάνουντουςσυμμετέχοντεςκάθεχρόνοναανυπομονούνγιατοεπόμενοIGSM.
*ΣτοπλαίσιοτωνπροληπτικώνμέτρωνλόγωCOVID-19τιςεπόμενεςεβδομάδες
θααποφασιστείανθααναβληθείήθαακυρωθεί.
Πληροφορίεςστηδιεύθυνση:https://igsmthess2020.topo.auth.gr/

Αναδημοσίευση: Τοπογράφοι και γιατροί του ΑΠΘ
«εκτυπώνουν» το πρώτο 3D ήπαρ*

Θεσσαλονίκη: Τυπώνουν ήπαρ,
σώζουν ζωές
Τοπογράφοι και γιατροί του ΑΠΘ «εκτυπώνουν» το πρώτο 3D ήπαρ, με
στόχο ο χειρουργός που θα κληθεί να τελέσει τη δύσκολη επέμβαση
να έχει την καλύτερη δυνατή προετοιμασία
Ευτυχία Κωνσταντινίδου

Ας υποθέσουμε ότι ένας ασθενής έχει διαγνωστεί με όγκο στο ήπαρ. Ο
γιατρόςπροκρίνειωςθεραπευτικήαγωγήτηναφαίρεσητουόγκουμεχειρουργείο.Είναιμιαδύσκοληεπέμβασηπουαπαιτείτεράστιαχειρουργική
ακρίβεια,ίσωςμεγαλύτερηαπόοποιοδήποτεάλλοόργανοτουανθρωπίνουσώματος.Εάνογιατρόςγνωρίζειμεακρίβειατρισδιάστατηςπληροφορίαςαπόπριντην«τοπογραφία»τουόγκου,τομέγεθόςτου,τηδιάταξη
τωναγγείωνγύρωαπ’αυτόνμπορείναπραγματοποιήσειτηνεπέμβασημε
μεγαλύτεροποσοστόεπιτυχίας.
Ο Βασίλειος Τσιούκας, καθηγητής στο Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών στο ΑΠΘ, εξηγούσε το 2017 σε ένα συνέδριο γιατρών
ότι η τεχνολογία της τρισδιάστατης εκτύπωσης, που θεωρείται μία από
τιςτεχνολογίεςτης4ηςβιομηχανικήςεπανάστασης,μπορείνααποτελέσει
σημαντικό εργαλείο στα χέρια των γιατρών. «Στο συνέδριο διαπίστωσα
ότιτοενδιαφέροντηςιατρικήςκοινότηταςγιατη3Dεκτύπωσηοργάνων
είναιμεγάλο.Τοναβλέπεικάτιογιατρός,νατοακουμπά,νατο‘μυρίζει’,
νατοαισθάνεταικαιναφαντάζεταιπώςθατοπροσεγγίσειστησυνέχεια
σανφυσικόμοντέλο,έχειμεγάληανταπόκριση.Έτσιέγραψατηνπρόταση
γιατηνυλοποίησηενόςερευνητικούέργουόπωςτηφανταζόμουν»εξομολογείταιστη«Θ».
Ηιδέατουπήρεσύντομασάρκακαιοστά,έπειτααπόκατάθεσησχετικής
πρότασηςστοπλαίσιοπροκήρυξηςερευνητικούπρογράμματοςτηςδράσηςΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ.Ηχρηματοδότησηεγκρίθηκε
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καιηαντίστροφημέτρησηγιατηδημιουργίατουπρώτουτρισδιάστατου
ήπατοςάρχισε.«Ξεκινήσαμεμετοδυσκολότεροόργανοτουανθρωπίνου
σώματοςόσοναφοράτηναποτύπωσήτου.Έχειίσωςτημεγαλύτερηθνησιμότητασεεπεμβάσεις.Επομένως,είναιπολύχρήσιμογιατονχειρουργό
ναξέρειτομέγεθος,τηθέσητουόγκουσεσχέσημετααγγεία,ώστενα
μπορείνααφαιρέσειτονόγκομετημεγαλύτερηδυνατήακρίβεια»εξηγεί
οκαθηγητήςστοΤμήμαΑγρονόμωνΤοπογράφωνΜηχανικώνκαισυμμετέχωνστηνερευνητικήομάδαΧρήστοςΠικριδάς.

Πώς λειτουργεί

ΣτηνερευνητικήομάδατουέργουσυμμετέχουνωςφορείςηΑ’πανεπιστημιακή χειρουργική κλινική της Σχολής Επιστημόνων Υγείας του ΑΠΘ
μεεπικεφαλήςτοναναπληρωτήκαθηγητήΙατρικήςΓιώργοΤσουλφά,το
Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών της Πολυτεχνικής σχολήςτουΑΠΘκαισεσυνεργασίαμετοΓενικόΝοσοκομείοΘεσσαλονίκης
«Παπαγεωργίου». «Αυτό που κάνουμε ουσιαστικά είναι να δημιουργήσουμεέναιατρικόπρωτόκολλο,μέσωτουοποίουδημιουργούνταιαρχικά
οιαξονικέςήοιμαγνητικέςτομογραφίεςτωνασθενώνκαιμέσωειδικών
αλγορίθμωνφτιάχνουμετομοντέλοτουήπατοςμετααιμοφόρακαιτα
χοληφόρααγγείακαιτονυπόλοιποιστόψηφιακάστονυπολογιστή.Όταν
τοολοκληρώσουμε,είναιέτοιμοπροςεκτύπωση»περιγράφει.«Παίρνουμε
μερικά σημεία στο περίγραμμα του ήπατος, ώστε η αυτοματοποιημένη
διαδικασίαπουστηρίζεταισεαλγόριθμουςτεχνητήςνοημοσύνηςνα«τρέξει»καινααναγνωρίσειτοπερίγραμματουήπατος,ώστεναμαςβγάλειτο
τρισδιάστατομοντέλο»αναλύειουποψήφιοςδιδάκτοραςκαισυμμετέχων
στο ερευνητικό έργο Ίων-Αναστάσιος Κάρολος. «Είναι πολύ σημαντικό
ότιυπάρχειμίατέτοιατεχνογνωσίασεέναελληνικόνοσοκομείο.Καιτο
πιοσημαντικόείναιότιδενέχουμεπάρειέτοιμητηντεχνογνωσίακαιτη
φέραμεεδώ,αλλάέχουμεαναπτύξειδικήμας,ώστεναμηνεξαρτιόμαστε
απόκανέναν»προσθέτει.
Όταν το μοντέλο δημιουργηθεί ψηφιακά, εκτυπώνεται ως ένα διαφανές
μοντέλο μέσα στο οποίο
φαίνεται ακριβώς το δικτύωματωναγγείωνκαιη
θέσητουηπατικούόγκου.
«Αρχικά φτιάχνουμε το
καλούπι, το οποίο γεμίζουμε με διαφανές υλικό
και φυσικά το δίκτυο αγγείωντωνφλεβώνκαιαρτηριών.Έχουμεδοκιμάσει
υγρό γυαλί και σιλικόνη,
για να δούμε τι βολεύει
περισσότεροτογιατρό,ώστεναπάρειτονυστέρι,νακόψεικαιναδειτι
τονδιευκολύνειπερισσότερο»συμπληρώνειοκ.Τσιούκας.

Τοεπόμενοβήμαήταντομοντέλοναυπάρξεικαισεεπαυξημένηπραγματικότητα.Έτσιμέσωειδικήςεφαρμογήςπουθαχρησιμοποιείογιατρός,το
ηπατικόμοντέλομπορείναπροβάλλεταιδίπλαστοτραπέζισαντρισδιάστατομοντέλομέσααπότηνκάμεραενόςκινητού.«Μπορούνναχρησιμοποιηθούνγυαλιάεπαυξημένηςπραγματικότητας.Είναιστηνουσίακάποια
ειδικάσυστήματαπουσουδίνουντηδυνατότηταναπροβάλλουνπάνωσε
γυαλί,τοοποίοφοράειογιατρόςένατρισδιάστατομοντέλο,μιαπληροφορίαψηφιακή.Έτσι,εκείπουοασθενήςείναιξαπλωμένος,ογιατρόςμπορεί
ναβλέπειτηθέσητουφυσικούμοντέλουτουήπατοςπουφαίνεταισαν
μιαδιαφάνειακαιμέσαυπάρχουντααγγείακαιοόγκος,ώστεογιατρός
ναμπορείναπροσεγγίσεικαλύτερατοχειρουργείο.Νακάνειστηνουσία
μίαπιοασφαλήεπέμβαση»συνεχίζει.«Ογιατρόςθακάνειτηδουλειάτου
γρηγορότερα,ενώκαιοασθενήςθαενημερώνεταικαλύτερακαιφυσικά
θαπροσεγγίζεικαλύτερατηθεραπείατου»καταλήγει.
Μέχρι στιγμής έχουν φτιαχτεί και δοθεί τρία τρισδιάστατα μοντέλα, τα
οποίαχρησιμοποιήθηκανσετρειςπραγματικέςπεριπτώσειςασθενώντου
νοσοκομείουΠαπαγεωργίουενώ,όπωςαναφέρειηερευνητικήομάδα,το
ποσοστόσφάλματοςπουμπορείναπροκύψειαπότημηακριβήαποτύπωσητουήπατοςείναιμόλις1%,δηλαδήεκμηδενίζεται.Πράγματι,ητρισδιάστατηεκτύπωσημπορείναπαίξεικαθοριστικόρόλογιατονπρογραμματισμόκαιτηνακρίβειαενόςχειρουργείου,ενώηδεύτερηπολύσημαντική
εφαρμογήτηςείναικαιστηνεκπαίδευσητωνγιατρών.

Το κόστος

Πόσοκοστίζειηεκτύπωσητου3Dμοντέλουενόςήπατος;Όπωςεξηγεί
στη «Θ» η ερευνητική ομάδα, το κόστος δεν είναι απαγορευτικό, ενώ
εξαρτάταιαπό τονεξοπλισμό καιταυλικάπουθαχρησιμοποιηθούνγια
τη δημιουργία του. «Πάντα με γνώμονα τη δημιουργία ενός αξιόπιστου
μοντέλου,προσπαθούμεναελαχιστοποιήσουμετοκόστος.Θαμπορούσε,
παραδείγματοςχάρη,σεειδικέςπεριπτώσειςναεκτυπώνεταιμαζίμετην
αξονικήκαιέναμοντέλο,ίσωςόχισεκλίμακα1/1,δηλαδήπραγματικού
μεγέθους,αλλάλίγομικρότερο.Υπάρχειδυνατότητα3Dεκτύπωσηςαπό
ιδιωτικούςφορείςστοεξωτερικόόπουπληρώνεις2.000ήκαι3.000ευρώ
το μοντέλο. Εμείς προσπαθούμε να μειώσουμε το κόστος. Έτσι σε μια
κλίμακα1/2ή1/3τοκόστοςμπορείνακυμαίνεταιαπό100έως50ευρώ»
επισημαίνειοκ.Τσιούκας.«Σκοπόςείναιναγίνειμεταφοράτεχνογνωσίας
καισεάλλανοσοκομεία.Ναγίνονταιδηλαδήκαιπαραγγελίεςμοντέλωνκαι
νααποστέλλονταισενοσοκομείασεόλητηνΕλλάδα»τονίζειοκ.Πικριδάς.Μάλισταηομάδαέχειήδηυποβάλεινέαπρόταση,αυτήντηφοράγια
τηδημιουργία3Dμοντέλουπαγκρέατος.
ΤοερευνητικόπρόγραμμαξεκίνησετονΙούλιοτου2018καιδιαρκείτρία
χρόνια,ενώσυγχρηματοδοτήθηκεμεπερίπου600.000ευρώαπότηνΕυρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: T1ΕΔΚ-03599) και στοχεύει στη συνεργασία ερευνητικών πανεπιστημιακών
φορέωνκαιεταιρειώνγιατημεταφοράτεχνογνωσίαςκαικαινοτομίας.

Ο καθηγητής στο Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών
και συμμετέχων στην ερευνητική ομάδα Χρήστος Πικριδάς
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* Δημοσιεύτηκεστη«Θεσσαλονίκη»στις12/12/2019

Νέα από τον κλάδο

Ο βόρειος μαγνητικός πόλος της Γης
κατευθύνεται προς τη Ρωσία

αληθινούβορρά»,δήλωσεοCiaranBeggan,επιστήμοναςαπότοBGSσε
δελτίοτύπου.
Ηκίνησητωνμαγνητικώνπόλωνδενείναιπλήρωςκατανοητήαπότουςεπιστήμονες.Ηκύριαυπόθεσηείναιότιαπότηστιγμήπουτομαγνητικόπεδίο
τηςΓηςδημιουργείταιαπότονσυνεχώςκινούμενο,τετηγμένοπυρήνατου
σιδήρου,οιπόλοιτουδενείναιακίνητοικαικινούνταιανεξάρτηταοένας
απότονάλλο.
ΤομαγνητικόπεδίοτηςΓηςαποτελείταιαπόέναείδοςφυσαλίδαςαπόγεωμαγνητικήενέργειαπουπροστατεύειτονπλανήτημαςαπότηνακτινοβολία
πουπροέρχεταιαπότονήλιο.

Η τελευταία ενημέρωση του Παγκοσμίου Μαγνητικού Μοντέλου δείχνει ότι ο βόρειος μαγνητικός πόλος παρασύρεται προς τη Σιβηρία με άνευ προηγουμένου ρυθμό.
Χάρτης του 2015 Αρκτική μαγνητική απόκλιση.
Χάρτης απεικονίσεων: Ευγενική παραχώρηση του NOAA NCEI
Ηκατεύθυνσηπουδείχνουνοιπυξίδεςμας,ομαγνητικόςβόρειοςπόλος,
δενείναισταθερή,σεαντίθεσημετονγεωγραφικόβορρά.Στηνπραγματικότητα,κινείταιπολύγρήγορακαιακόμαπερισσότεροτατελευταίαχρόνια.
Κείμενο από τον Mathiew Leiser
Από την επίσημη ανακάλυψή του το 1831, ο βόρειος μαγνητικός πόλος
κινείταιαργάκατάμήκοςτηςκαναδικήςΑρκτικήςπροςτηΡωσία,ταξιδεύονταςπερίπου2.250χιλιόμετρα.Οιεπιστήμονεςθαμπορούσανστησυνέχεια
νατοακολουθήσουναρκετάεύκολαλόγωτουρυθμούτους,αλλάαυτόέχει
αλλάξειαπότιςαρχέςτουαιώνα,σύμφωναμεταΕθνικάΚέντραΠεριβαλλοντικώνΠληροφοριών.
Τα τελευταία 20 χρόνια, η ταχύτητα του βόρειου μαγνητικού πόλου έχει
φτάσειαπό10χιλιόμετραετησίωςσε50χιλιόμετρα.ΤονΣεπτέμβριοτου
2019,ομαγνητικόςβορράςευθυγραμμίστηκεενσυντομίαμετονπραγματικόγεωγραφικόβορρά(όπουόλεςοιγραμμέςτουγεωγραφικούμήκους
συγκλίνουν στον Βόρειο Πόλο) καθώς περνούσε πάνω από τον κεντρικό
μεσημβρινό.
Αυτή ήταν η πρώτη φορά από το 1660 περίπου που η βελόνα της πυξίδας κατευθύνθηκε κατευθείαν στον αληθινό βορρά του Γκρήνουιτς, στο
Λονδίνο(όπουβρίσκεταιοκεντρικόςμεσημβρινός)πρινσιγά-σιγάγυρίσει
ανατολικά.Ωςοπρώτοςμεσημβρινός,ηγραμμήβορρά-νότουστοΓκρίνουιτςχρησιμοποιείταιωςαναφοράγιαόλουςτουςάλλουςμεσημβρινούςτου
γεωγραφικούμήκους,πουαριθμούνταιανατολικάήδυτικά.
Αυτήηεπιτάχυνσηανάγκασετουςεπιστήμονεςναενημερώσουντιςπροβλέψειςτουςγιατομαγνητικόπεδίοτουπλανήτηέναχρόνονωρίτερααπό
τοχρονοδιάγραμμα.ΤοΠαγκόσμιοΜαγνητικόΜοντέλο(WMM),πουαναπτύχθηκε από τα Εθνικά Κέντρα Περιβαλλοντικής Πληροφόρησης και τη
British Geological Survey, δημοσιεύεται συνήθως ανά πενταετία. Αυτή τη
φορά, ωστόσο, έπρεπε να κυκλοφορήσουν μια ενημέρωση εκτός κύκλου
τονΦεβρουάριοτου2019.

Ο μαγνητικός βορράς έφυγε από τον Καναδά για τη Ρωσία

Τον Δεκέμβριο του 2019, οι ομάδες επιστημόνων δημοσίευσαν τελικά το
πλήρεςWMM,τοοποίοθαδιαρκέσειμέχριτο2025.
ΗέκθεσηπροβλέπειότιοβόρειοςμαγνητικόςπόλοςθασυνεχίσειναπαρασύρεταιπροςτηΡωσία,ανκαισεμιαβραδείαπτώσητηςταχύτηταςσε
περίπου40χλμ.ετησίως.
«Οιπρόσφατεςαλλαγέςτουπεδίουέχουνιδιαίτεροενδιαφέρονσταυψηλάβόρειαγεωγραφικάπλάτη,καθώςαπότηδεκαετίατου1990ηκίνηση
του βόρειου μαγνητικού πόλου έχει επιταχυνθεί πιο γρήγορα από οποιαδήποτε στιγμή τα τελευταία 400 χρόνια», εξηγεί ο Δρ Will Brown BGS
GeomagnetismTeamσεμιαανάρτησησεblog.
Εάνοπόλοςσυνεχίζεινακινείταιόπωςπροβλέπουνοιεπιστήμονες,«μέχρι
το2040,όλεςοιπυξίδεςπιθανόνθακατευθύνονταιπροςταανατολικάτου

16 ATM 245 / ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020

Χάρτης που απεικονίζει την τροχιά του μαγνητικού βόρειου πόλου μεταξύ 1590 και
2020. Οι μαγνητικές θέσεις που παρατηρήθηκαν μεταξύ 1831 και 2007 εμφανίζονται ως κίτρινα τετράγωνα. Οι διαμορφωμένες θέσεις πόλων από το 1590 έως το
2020 εμφανίζονται ως κύκλοι που εξελίσσονται από μπλε σε κίτρινο.
Χάρτης: Ευγενική παραχώρηση του NOAA NCEI

Βασικό για συστήματα πλοήγησης

Ηγνώσητουπούβρίσκετετονμαγνητικόβορράείναιαπαραίτητηγιατην
καλήλειτουργίατωνσυστημάτωνπλοήγησήςμας.
ΟποιεσδήποτεενημερώσειςστοWMMπαρακολουθούνταιστενάαπόευρωπαίους και αμερικανούς στρατιωτικούς, καθώς τα συστήματα πλοήγησής
τουςβασίζονταισεαυτό.ΟργανισμοίόπωςτοΝΑΤΟ,τουπουργείοΆμυνας
τουΗνωμένουΒασιλείουκαιτοαμερικανικόΥπουργείοΆμυνας,καθώςκαι
ταλειτουργικάσυστήματαsmartphoneόπωςτοAndroidκαιτοiOSκαιοι
εμπορικέςαεροπορικέςεταιρείεςβασίζονταισεαυτήτηνέκθεση.
ΤοWMMαποτελείταικυρίωςαπόμιαλίστααριθμώνπουεπιτρέπουνστις
συσκευέςκαιτουςπλοηγούςναπροβλέψουντησυμπεριφοράτουμαγνητικούπεδίου.Αυτόμαςεπιτρέπειναυπολογίσουμεπούθαείναιτομαγνητικό
πεδίοοποιαδήποτεστιγμήμέσασταεπόμεναπέντεχρόνια.
«Ητεχνολογίααπόαεροπλάνασεαυτοκίνητα,smartphones,σεασκήσεις
εξερεύνησηςυδρογονανθράκωνεξαρτάταιαπότοWMMπαρασκηνιακάκαι
πολλοίαπόεμάςτοχρησιμοποιούμεκάθεμέραχωρίςποτένασυνειδητοποιούμε!»γράφειοΔρΜπράουνστοblogτου.
Οιδιάδρομοιαεροδρομίωνείναιένασυγκεκριμένοπαράδειγμαεπικαιροποιημένηςβοήθειαςγιαναυσιπλοΐαπουπροσαρμόζεταιστιςπαραλλαγέςτου
μαγνητικούπεδίουτηςΓης.Τααμερικανικάαεροδρόμιαχρησιμοποιούντα
δεδομένατηςWMMγιανα«δίνουναριθμητικάονόματαστουςδιαδρόμους,
σταοποίαοιπιλότοιαναφέρονταιστοέδαφος»,εξηγούνταΕθνικάΚέντρα
ΠεριβαλλοντικώνΠληροφοριώνστηνιστοσελίδατους.
Ωστόσο,ότανεξετάζουμετηνκαθημερινότητάμας,οιαλλαγέςστομαγνητικόπεδίοδενμαςεπηρεάζουντόσοπολύόσονομίζουμε.
«ΟιπυξίδεςκαιτοGPSθαλειτουργήσουνωςσυνήθως.Δενυπάρχειλόγος
ναανησυχείκανείςγιαοποιαδήποτεδιαταραχήστηνκαθημερινήζωή»,δήλωσεοΔρBeggan.
ΑυτοίπουεπηρεάζονταιπραγματικάείναιμόνοοιεταιρείεςκατευθυνόμενωνγεωτρήσεωνκαιτοΥπουργείοΆμυναςτωνΗΠΑ,πρόσθεσε.
Αυτέςοιεταιρείεςγεώτρησηςχρησιμοποιούνπυξίδεςκαιμαγνητικάπεδία
γιανακαθοδηγούντατρυπάνια.ΤοΥπουργείοΆμυνας,εντωμεταξύ,θέλει
όσο το δυνατόν περισσότερη ακρίβεια για τα συστήματα πλοήγησης των
αεροπλάνων,τωνυποβρυχίωνκαιτωναλεξίπτωτων.
Αυτή η ιστορία δημοσιεύτηκε στον ανεξάρτητο παρατηρητή Barents ως μέρος του
Eye on the Arctic, μιας συνεργασίας μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών οργανώσεων περιπολικών μέσων.

Νομοθετικές εξελίξεις

Νέα νομοθετήματα και διατάξεις
που άπτονται του ενδιαφέροντος του ΑΤΜ




Συνεχίζεταικαισεαυτότοτεύχοςηπαράθεσητωννομοθετημάτωνκαιεγκυκλίωνπουεγκρίθηκανήψηφίστηκανπρόσφατακαι
αφορούντοαντικείμενόμας.Αναλυτικά:



Ø Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ΦΕΚ A 187 στις
28.11.2019 το ψήφισμα της Θ΄ Αναθεωρητικής Βουλής με το
οποίο ολοκληρώθηκε η τέταρτη κατά σειρά αναθεώρηση του ελληνικού Συντάγματος στα 44 χρόνια της Μεταπολίτευσης.
 Οιπλέονσημαντικέςτροποποιήσειςαφορούν:
 Τοάρθρο21περίκατοχύρωσηςενόςσυστήματοςελάχιστουεγγυημένου
εισοδήματος για τη διασφάλιση συνθηκών αξιοπρεπούς διαβίωσης όλων
τωνπολιτών.
 Τοάρθρο54σχετικά μετηδυνατότηταστονκοινό νομοθέτηνακαθιερώσειειδικέςδιατάξειςγιατηνάσκησητουεκλογικούδικαιώματοςστους
απόδημουςΈλληνες.
 Τοάρθρο73σχετικάμετηδυνατότητατηςλαϊκήςνομοθετικήςπρωτοβουλίαςμευπογραφή500.000πολιτών.
 Τοάρθρο32παρ.4ηαποσύνδεσητηςεκλογήςτουΠροέδρουτηςΔημοκρατίαςαπότηδιάλυσητηςΒουλήςκαιτονκαθορισμόνέωνπλειοψηφιών
γιατηνεκλογήτουαπότηΒουλή(απόλυτηήκαισχετικήπλειοψηφία).
 Τοάρθρο62τοακαταδίωκτοτωνβουλευτών.
 Τοάρθρο68παρ.2ηδυνατότητασύστασηςεξεταστικώνεπιτροπών.
 Τοάρθρο86παρ.3ηκατάργησητηςαποσβεστικήςπροθεσμίαςγιαάσκησηδίωξηςυπουργώνήυφυπουργών.
 Το άρθρο 96 παρ. 5 η συνταγματική εξομοίωση του καθεστώτος των
στρατιωτικώνδικαστώνμεαυτούςτωνπολιτικώνδικαστηρίων.
 Τοάρθρο101Αηαπαιτούμενηπλειοψηφίαγιατηνεπιλογήτωνμελώντων
ΑνεξάρτητωνΑρχών.



Ø ΔημοσιεύθηκεοΝόμος 4643 στις 3 Δεκεμβρίου 2019 ΦΕΚ 193 Αμε
θέμα:«Απελευθέρωσηαγοράςενέργειας,εκσυγχρονισμόςτηςΔΕΗ,ιδιωτικοποίησητηςΔΕΠΑκαιστήριξητωνΑ.Π.Ε.καιλοιπέςδιατάξεις».
 Στοάρθρο51τουνόμουυπάρχουντροποποιήσεις του Ν.4495/2017
(Α΄ 167). Ειδικότερα, στο ζήτημα της αυθαίρετης δόμησης, υπάρχουν
αλλαγέςκαιπροσθήκεςοιοποίεςσύμφωναμετοΥΠΕΝ,θέτουντιςβάσεις
γιατονμόνιμομηχανισμότακτοποίησηςαυθαιρέτων,χωρίςναχρειαστεί
νααντικατασταθείστοσύνολότηςηισχύουσανομοθεσία.Ιδιαίτεροσημείοείναιοινέεςπροθεσμίες υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών,ταοποίακατάπερίπτωσημεταφέρονταιαπό30/05/2020έως
08/06/2021.
Ø Από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας δημοσιεύθηκε η
απόφασημεαριθμόπρωτ.8797/6-12-2019καιΑΔΑΩΠ8Α46ΜΤΛΒ-ΥΤΧμε
θέμα:«4η Έκδοση του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων
Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών με την κωδική ονομασία
“ΙΟΛΑΟΣ”, στα πλαίσια του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη “Ξενοκράτης”».
Ø Από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας δημοσιεύθηκε η
απόφαση με αριθμό πρωτ. 8794/6-12-2019 και ΑΔΑ ΨΓΚΟ46ΜΤΛΒ-Φ04
με θέμα: «1η Έκδοση του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών
από την Εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων με την κωδική ονομασία “ΔΑΡΔΑΝΟΣ”, στα πλαίσια του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής
Προστασίας με τη συνθηματική λέξη “Ξενοκράτης”».
Ø Από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας δημοσιεύθηκε η
απόφασημεαριθμόπρωτ.8898/12-12-2019καιΑΔΑ6ΨΔ046ΜΤΛΒ-ΡΤΘ
μεθέμα:«Σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις και παγετό».
Ø Από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας δημοσιεύθηκε η
απόφασημεαριθμόπρωτ.942/6-2-2020καιΑΔΑΨΤΖ946ΜΤΛΒ-77Ωμε
θέμα:«3η Έκδοση Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Τεχνολογικών
Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης (Γενικό ΣΑΤΑΜΕ) με την κωδική
ονομασία “ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ”».
Ø Δημοσιεύθηκεο Νόμος 4646 ΦΕΚ 201 Α στις 12 Δεκεμβρίου 2019
με θέμα: «Φορολογική μεταρρύθμιση με αναπτυξιακή διάσταση
για την Ελλάδα του αύριο».
 Ονέοςφορολογικόςνόμοςπεριλαμβάνεισημαντικέςτροποποιήσειςστον
Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ), στον Κώδικα Φορολογικής Δια-
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δικασίας (ΚΦΔ), στον Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), στον
ΕιδικόΦόροΑκινήτων(ΕΦΑ)καθώςκαισεπολλούςάλλουςνόμους.
ΜερικέςσημαντικέςαλλαγέςπουφέρνειοΝόμοςείναιοιεξής:
-ΤοδικαίωματηςΑνεξάρτητηςΑρχήςΔημοσίωνΕσόδωνναζητάεπίσημα
τασχετικάστοιχείααπότουςδικτυακούςτόπουςδιαμοιρασμούακινήτων
τύπουAirBnB.
-Ηυποχρέωσητωνμισθωτών,επαγγελματιώνκαιιδιοκτητώνακινήτωννα
δαπανούντουλάχιστοντο30%τουπραγματικούεισοδήματόςτουςμε
πιστωτικήήχρεωστικήκάρτα.
-Ηέκπτωσηφόρου40%απότονφόροεισοδήματοςγιατηδαπάνηενεργειακήςλειτουργικήςήαισθητικήςαναβάθμισηςακινήτων.
-Μειώνεται ο συντελεστής φορολογίας εισοδήματος των επιχειρήσεων
απότο28%πουείναισήμερα,στο24%γιατο2019.
-Θεσπίζεταινέαφορολογικήκλίμακαφόρουεισοδήματοςγιαφυσικάπρόσωπα.

Ø ΚυκλοφόρησεοΝ.4647/2019 ΦΕΚΑ204/13.12.2019:«Κατεπείγουσες
ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Υγείας, Εσωτερικών, Εργασίας
καιΚοινωνικώνΥποθέσεωνκαιάλλεςδιατάξεις»,μετονοποίοτροποποιείταιτοάρθρο69τουΝ.4495/2017σχετικάμετηνκαταβολή του προστίμου καθώς και το άρθρο 70 όπου εμπεριέχονται ρυθμίσεις σχετικά
με τους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος.
 ΣτονίδιοπαραπάνωΝόμοεμπεριέχεταικαιηδιάταξηηοποίαστοάρθρο
51καιστηνπαράγραφο2αναφέρειότι«Οιυπόχρεοισευποβολήδήλωσης
γιατονκαθορισµότηςεπιφάνειαςήκαιτηςχρήσηςακινήτουπερίτουυπολογισµούφόρων,τελώνκαιεισφορώνπροςτουςΟΤΑΑ΄βαθµούµπορούν
ναυποβάλουνδήλωση µε τα ορθά στοιχεία µέχρι 31-3-2020,χωρίς
τηνεπιβολήπροστίµωνγιατηµηυποβολήήτηνυποβολήανακριβούςδήλωσης.Διαφορέςστουςαναλογούντεςφόρους,τέληκαιεισφορέςεκτων
δηλώσεωντουπροηγούμενουεδαφίουυπολογίζονταικαιοφείλονταιµόνο
απότην1.1.2020»
Ø Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με Αριθμ.
Δ22/4193/22-11-2019 ΦΕΚ 4607 Β στις 13 Δεκεμβρίου 2019 με θέμα:
«Έγκριση εβδομήντα (70) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών
(ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα και
Μελέτες».
Ø ΑπόφασητουΥπουργούΠεριβάλλοντοςκαιΕνέργειαςμεΑριθμ.ΥΠΠΕΝ/
ΥΠΡΓ/120015/14829/18-12-2019 ΦΕΚ 4740 Β στις 20 Δεκεμβρίου 2019
μεθέμα:«Έγκριση Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου
Ταμείου “Απόκτηση ελεύθερων Κοινόχρηστων Χώρων στις πόλεις
2019” και έγκριση διάθεσης πίστωσης έτους 2019».
Ø ΔημοσιεύθηκεστοΦΕΚΒ4765στις24Δεκεμβρίου2019ηαπόφασημε
Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/110243/4885/12-12-2019 του Υφυπουργού ΠεριβάλλοντοςκαιΕνέργειαςμεθέμα:«Καθορισμός της μορφής και του
περιεχομένου του Τοπογραφικού Διαγράμματος Γεωμετρικών Μεταβολών που προσαρτάται σε δικόγραφα του Ν.2664/1998 (Α’
275) ενώπιον Δικαστηρίων που επιφέρουν μεταβολές στα κτηματολογικά διαγράμματα - Δήλωση συντάκτη Μηχανικού - Έναρξη
ισχύος υποχρεώσεων και συνεπειών».
 Αντικαθίσταται η έκδοση τεχνικής εισήγησης για δικόγραφα αγωγών,
αιτήσεων ή προσφυγών του Ν.2664/98 από το Ελληνικό Κτηματολόγιο,
μετη«Δήλωση»τουσυντάκτηΜηχανικούστοΤοπογραφικόΔιάγραμμα
Γεωμετρικών Μεταβολών (ΤΔΓΜ). Στη «Δήλωση» θα βεβαιώνεται ότι η
απεικόνισητηςαιτούμενηςγεωμετρικήςμεταβολήςστοΤΔΓΜείναιτεχνικά
εφαρμόσιμηκαιδεκτικήεισαγωγήςστηντηρούμενηκτηματολογικήβάση.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση και τον Ν.4602/2019
(Α΄45),γιαόσαδικόγραφαθακατατεθούνενώπιονδικαστηρίουαπότην
27η Ιανουαρίου 2020 και μετά, θα προσαρτάται πλέον μαζί με το δικόγραφομόνοτοτοπογραφικόδιάγραμμαγεωμετρικώνμεταβολών(ΤΔΓΜ)
στοοποίοπεριέχεταιηπαραπάνω«Δήλωση».Κατ’εξαίρεση,γιατιςίδιες
περιπτώσειςτωνδικογράφωντουΝ.2664/98πουασκούνταιαπότοΕλληνικό Δημόσιο, η υποχρέωση για την προσάρτηση (ΤΔΓΜ) με Δήλωση
Μηχανικούάρχεταιαπότην6η Απριλίου2020καιμετά.Σχετικέςοδηγίες
έχουναναρτηθείστοwww.ktimatologio.gr,στηνΕνότητα:«Κτηματολόγιο
σελειτουργία»/«Έκδοσητεχνικήςεισήγησηςγιαδικαστικήχρήση».
Ø ΔημοσιεύθηκετοΠροεδρικόΔιάταγμα12/2020μεθέμα:«Οργανισμός
Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.)» στο ΦΕΚ Α 17 στις 31
Ιανουαρίου2020».
 Έπειτααπό18χρόνιακατάταοποίατοΤεχνικόΕπιμελητήριοΕλλάδαςλειτούργησεβάσειτουπ.δ.295/2002«ΟργανισμόςΤεχνικούΕπιμελητηρίου
Ελλάδας(Τ.Ε.Ε.)»,οΠρόεδροςτηςΔημοκρατίαςυπέγραψετονέο,επικαιροποιημένοπροεδρικόδιάγραμμαπουκαθορίζειεκνέουτηνοργάνωσηκαι
τηλειτουργίατουΤΕΕ.
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 Το κείμενο του νέου Π.Δ. περιλαμβάνεται πλήθος λεπτομερειών για τη
δομήκαιτηλειτουργίατουεπιμελητηρίου.Μερικέςαπόαυτές:
 ΤοΤ.Ε.Ε.έχεισκοπότηνπροαγωγήτηςεπιστήμηςστουςτομείςπουσχετίζονταιμετηνειδικότητατωνμελώντου,τηςτεχνικήςκαιτηςτεχνολογίας
γενικάκαιτηναξιοποίησήτουςγιατηναυτοδύναμηοικονομική,κοινωνική
καιπολιτιστικήανάπτυξητηςχώρας.
 ΤοΤ.Ε.Ε.,στοπλαίσιοτουσκοπούτου,είναιτεχνικόςσύμβουλοςτηςΚυβέρνησηςκαιιδιαίτερα:
 α)Μελετάμεδικήτουπρωτοβουλίαήέπειτααπόανάθεσηήαίτηση,αυτοτελώςήσεσυνεργασίαμεάλλουςκοινωνικούςήεπιστημονικούςφορείς
ήεπιμελητήρια,οποιοδήποτεσχετικόεπιστημονικό,τεχνικό,τεχνικοοικονομικόήαναπτυξιακόθέμαπουενδιαφέρειτοκοινωνικόσύνολοκαι
διατυπώνειαπόψειςμεπρωτοβουλίαδικήτουήέπειτααπόπρόσκληση
γιατησχετικήμεταθέματααυτάνομοθεσία.
 β)Γνωμοδοτεί έπειτα από πρόσκληση των αρμόδιων αρχών ή άλλων
φορέωντουδημόσιουτομέαήσυνδικαλιστικώνφορέωνκαιμέσασε
οριζόμενοεύλογοχρονικόδιάστημα,γιαοποιοδήποτεθέματηςαρμοδιότητάςτου.
 γ)Συλλέγει στατιστικά στοιχεία σε σχέση με το τεχνικό δυναμικό, την
τεχνική, επιστημονική, κατασκευαστική και σχετική βιομηχανική δραστηριότητα,τατεχνικάυλικά,τονεξοπλισμόκαιτεχνολογία,καταρτίζει
στατιστικέςκαιπαρέχεισχετικέςπληροφορίεςπροςτιςαρμόδιεςαρχές
ήάλλουςφορείς.
 δ)Παρέχειτησυνδρομήτουγιατηνάρτιακατάρτισηκαιεφαρμογήτων
αναπτυξιακώνπρογραμμάτων,τηναξιοποίησητωνφυσικώνπόρων,τη
βελτίωσηποιότηταςζωής,τηνπροστασίατουπεριβάλλοντος,εκπονεί
μόνοήσεσυνεργασίαμεάλλουςφορείςσχετικέςμελέτεςκαιέρευνες,
σχέδιαπροδιαγραφών,κανονισμών,συμβάσεωνέργωνκαιμελετών.
 ε)Συμβάλλειστηνεκπόνησηπρογραμμάτωντεχνικήςπαιδείας,στηνανάπτυξητηςεγχώριαςέρευναςκαιτεχνολογίας,στηναξιοποίηση,ανάπτυξη,προγραμματισμόκαιδιάρθρωσητουτεχνικούδυναμικούσύμφωνα
μετιςαναπτυξιακέςανάγκεςτηςχώρας.
 στ)Ενημερώνειτηνκοινήγνώμημεανακοινώσεις,δημοσιεύσεις,εκδόσεις
ήμεάλλοπρόσφοροτρόπογιαοποιοδήποτεθέματηςαρμοδιότητάς
τουεκλαϊκεύονταςκαιβοηθώνταςστηνευρύτερηκατανόησητωνσχετικώνθεμάτωνκαιπροβλημάτων.
 ζ)Μετέχεισεδιεθνείςοργανισμούς,σεενώσειςεπιμελητηρίων,σεδιεθνείς
ενώσειςτεχνικών,αναπτύσσεισχέσειςμεαντίστοιχουςοργανισμούςάλλωνχωρών,οργανώνεισυνέδρια,εκθέσειςκαιάλλεςεκδηλώσειςγιατην
προώθησητωνσκοπώντου.
Επίσης το Τ.Ε.Ε., σε σχέση με τα μέλη του, διενεργεί τις εξετάσεις και
χορηγείτιςάδειεςάσκησηςεπαγγέλματοςτωνμηχανικών,σύμφωναμετις
ισχύουσεςδιατάξεις,τηρείταΜητρώατωνΜηχανικώνκαιεπωνυμιώντεχνικώνγραφείωνκαιεπιχειρήσεων,μεριμνάγιατηνείσπραξητωννόμιμων
αμοιβώντουςόπωςπροβλέπεταιαπότιςσχετικέςδιατάξεις,φροντίζειγια
τηναπασχόληση,τηνκοινωνικήασφάλιση,τηνπροαγωγήκαιπροστασία
τουκύρουςτωνμελώντου,τηνεπιστημονικήπρόοδο,ενημέρωση,επιμόρφωσηκαισυνεχιζόμενηεκπαίδευσήτους,εκδίδειενημερωτικόκαιεπιστημονικό,ηλεκτρονικόκαιέντυπο,τύποκαιάλλεςειδικέςεκδόσεις,ενισχύει
τουςφορείςσυλλογικήςεκπροσώπησηςτωνμηχανικώνσεδραστηριότητες
σχετικέςμετουςσκοπούςτου,μελετάνέεςμορφέςεπαγγελματικήςοργάνωσηςκαιεργασίαςτωνμελώντουκαιασκείσ’αυτάπειθαρχικήεξουσία,
όπωςειδικότεραορίζεταιστιςσχετικέςδιατάξειςτουνόμου.
 ΕπιπρόσθετατοΤ.Ε.Ε.,ασκώνταςτονρόλοτουωςτεχνικούσυμβούλου
της Πολιτείας και ως επιστημονικού και επαγγελματικού φορέα των μηχανικών, αναπτύσσει πρόσθετες υπηρεσίες υποστήριξης του έργου των
μηχανικώνκαιτηςΠολιτείας,είτεκατόπινανάθεσηςαπότηνΠολιτείαείτε
μεπρωτοβουλίατηςΔιοίκησήςτου.
 Στιςυπηρεσίεςαυτέςκαταλέγονται:
 α)ΗλεκτρονικόΣύστημαΑυθαιρέτων,
 β)ΗλεκτρονικόΣύστημαΈκδοσηςΑδειώνΔόμησης,
 γ)ΚανονισμόςΕνεργειακήςΑπόδοσηςΚτηρίων-ΕνιαίοΛογισμικό-Τεχνικές
Οδηγίες,
 δ)ΑνάθεσηστοΤ.Ε.Ε.τωνκαθηκόντωντουΕθνικούΣυντονιστήτουΕυρωπαϊκούΣυμφώνουτωνΔημάρχων,
 ε)Παροχήνομικήςκαιφοροτεχνικήςυποστήριξηςτωνμηχανικών,
 στ)ΗλεκτρονικόΣύστημαΤαυτότηταςΚτηρίου,
 ζ)ΨηφιοποίησητουΜητρώουμελώντουΤ.Ε.Ε.μεδυνατότηταπαροχής
ψηφιακώναντιγράφωνσταΜέλητου,
 η)ΨηφιοποίησητηςΒιβλιοθήκηςτουΤ.Ε.Ε.μεανοικτήπρόσβαση,
 ι)Νέοανοικτόσύστημαυποβολήςαιτήσεωνκαιεπιλογήςελεγκτώνδόμησης,
 ια)ΔιασύνδεσητουΜητρώουμελώντουΤ.Ε.Ε.μεταπληροφοριακάσυστήματατηςΕΚΧΑΑ.Ε.,
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 ιβ)Πρόσβασησεβάσηδεδομένωννομοθεσίαςκαινομολογίαςγιαθέματα
Μηχανικών,
 ιγ)Σώμα Ειδικών Επιμετρητών δημοσίων και ιδιωτικών έργων, σύμφωνα με το άρθρο 218 του Ν.4512/2018 (Α΄5) και την αριθμ. ΔΝΣβ΄/
οικ.40185/ΦΝ466/25.5.2018 απόφαση του Υπουργού Υποδομών και
Μεταφορών(Β΄2046),
 ιδ)Αναπτύσσει υποδομές και παρέχει υπηρεσίες που του ανατίθενται με
τις υπουργικές αποφάσεις ΔΝΣγ/ οικ.42217/ΦΝ466 (Β’ 2235/2017),
ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/27454/ 2631 (Β’ 3976/2017), ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/48123/6983
(Β’ 3136/ 2018), ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/54336/486 (Β’3584/2018), ΥΠΕΝ/
ΥΠΡΓ/60699/7711 (Β’2872/2019), ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/60696/ 7710 (Β’
2871/2019).
Ø ΑπόφασητουΥπουργούΕργασίαςκαιΚοινωνικώνΥποθέσεωνμεΑριθμ.
60201/Δ7.1422/20-12-2019 ΦΕΚ Β 4997 στις 31 Δεκεμβρίου 2019 με
θέμα: «Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και καθορισμός ύψους
προστίμων που επιβάλλονται από τους Επιθεωρητές Εργασιακών
Σχέσεων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)».
Ø ΔημοσιεύθηκεηαπόφασηΑριθμ.4/23-12-2019τουΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥστοΦΕΚΒ4893στις31Δεκεμβρίου2019μεθέμα:«Κύρωση
του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ)».
 ΠρόκειταιγιατοΕθνικόΣχέδιογιατηνΕνέργειακαιτοΚλίμα(ΕΣΕΚ)καιτα
παραρτήματάτου,πουσυνοδεύουντηναπόφαση,συνιστώνταςτοΣτρατηγικόΣχέδιογιαταθέματατουΚλίματοςκαιτηςΕνέργειαςκαιπεριλαμβάνοντας έναν αναλυτικό οδικό χάρτη για την επίτευξη συγκεκριμένων
ΕνεργειακώνκαιΚλιματικώνΣτόχωνέωςτοέτος2030.
Ø ΜετοΦΕΚ1020 Α/2020θεσπίστηκεκαικαταγράφεταιαναλυτικάηδιαδικασία χορήγησης αναστολής εφαρμογής ΦΠΑ στα ακίνητα,σύμφωναμετηνπαρ.4ατουάρθρου6τουΚώδικαΦΠΑ.
Ø Σεέγγραφο,πουδιαβιβάστηκεστοΤΕΕαπότοΥΠΕΝ(ΓενικήΓραμματεία
Ενέργειας&ΟρυκτώνΠρώτωνΥλών-ΔιεύθυνσηΕνεργειακώνΠολιτικών
& Ενεργειακής Αποδοτικότητας), με θέμα «Τροποποίηση διατάξεων
του Ν.4122/2013 και του Ν.4342/2015»,σημειώνεταιότιμεταάρθρα 70 και 71 του Ν.4602/2019 (Α’ 45), τροποποιήθηκαν διατάξεις του
Ν.4122/2013καιτουΝ.4342/2015αντίστοιχα.Στοσχετικόδιαβιβαστικό
έγγραφοσημειώνεταιότι:«ΕπαναλαμβάνουμετηναποστολήτουΥΠΕΝ/
ΔΕΠΕΑ/26168/21.03.2019 ενημερωτικού (συνημμένως) που σας είχαμε
αποστείλει στις 22.03.2019 και εφιστούμε ιδιαιτέρως την προσοχή στην
παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν.4122/2013, όπως τροποποιήθηκε από το
άρθρο70τουΝ.4602/2019,σύμφωναμετηνοποία:«1.Γιατηνέκδοση
οικοδομικήςάδειαςνέουήριζικάανακαινιζόμενουυφιστάμενουκτιρίουή
κτιριακής μονάδας, εκπονείται και υποβάλλεται στην αρμόδια Υπηρεσία
Δόμησης(Υ.ΔΟΜ.)ηοριζόμενηστηνπαράγραφο25τουάρθρου2Μελέτη
ΕνεργειακήςΑπόδοσης(ΜΕΑ)τουκτιρίου.Απότην1.1.2020,γιατηνέκδοσηοικοδομικήςάδειαςνέουκτιρίου,υποβάλλεταιΜΕΑπουτεκμηριώνει
ότιτοκτίριοπληροίτιςτεχνικέςπροδιαγραφέςκαιτιςελάχιστεςαπαιτήσεις
ενεργειακήςαπόδοσηςκτιρίουσχεδόνμηδενικήςκατανάλωσηςενέργειας».
Ø Τηχρονική παράταση ισχύος της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας(ΕΓΣΣΕ)2018,μέχριτις31Δεκεμβρίου2020,υπέγραψανμετηΓενικήΣυνομοσπονδίαΕργατώνΕλλάδας(ΓΣΕΕ),οιεργοδοτικές
οργανώσεις(ΣύνδεσμοςΕπιχειρήσεωνκαιΒιομηχανιών(ΣΕΒ),ηΓενικήΣυνομοσπονδίαΕπαγγελματιών,ΒιοτεχνώνκαιΕμπόρωνΕλλάδας(ΓΣΕΒΕΕ),
ηΕλληνικήΣυνομοσπονδίαΕμπορίουκαιΕπιχειρηματικότητας(ΕΣΕΕ)και
οΣύνδεσμοςΕλληνικώνΤουριστικώνΕπιχειρήσεων(ΣΕΤΕ).Συγκεκριμένα,
το σύνολο των κανονιστικών και ενοχικών όρων της ΕΓΣΣΕ του 2018,
διατηρούνταισεισχύωςέχουνσήμερα,μέχριτην31ηΔεκεμβρίου2020.
Τοδιάστημααυτόνοείταιωςχρόνοςκανονικής(συμβατικής)ισχύοςτης
ΕΓΣΣΕ2018.
Ø ΚυκλοφόρησανπρόσφαταμετηνυπογραφήτηςΓενικήςΓραμματέωςτου
ΥΠΕΝδιευκρινιστικές Οδηγίες για την εφαρμογή μεταβατικών διατάξεων του Ν.4495/2017.ΜετιςΟδηγίεςαυτέςδίδονταιδιευκρινίσεις,
ενόψειτηςκαθιέρωσηςτωννέωνηλεκτρονικώνσυστημάτωνστοάρθρο
26τοοποίοπραγματεύεταιτιςδιαδικασίεςελέγχουτωναυθαιρέτωναπό
τα Σώματα Επιθεωρητών και το Παρατηρητήριο Δομημένου Περιβάλλοντος,τοάρθρο50σχετικάμετιςδιαδικασίεςέκδοσηςοικοδομικώναδειών
καιεργασιώνμικρήςκλίμακαςκαιτέλοςμετοάρθρο125γιατοΠαρατηρητήριο Δομημένου Περιβάλλοντος και τις διαδικασίες μέχρι την έναρξη
λειτουργίαςτου.
Ø Ανακοινώθηκεστοτέλοςτου2019απότοΥπουργείοΠεριβάλλοντοςότι
μετάαπόαπόφαση του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεωνεγκρίθηκανταπαρακάτω:(α)Προέγκριση
ΕιδικούΧωρικούΣχεδίουστηνπεριοχή«Πλάκα»,Δ.Ε.Ελούντας,Δ.Αγίου
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Νικολάου,Π.Ε.Λασιθίου,γιατηνανάπτυξηεγκαταστάσεωντουρισµού-αναψυχής (β) Προέγκριση Ειδικού Χωρικού Σχεδίου (ΕΧΣ) στην περιοχή
Ακρωτήρι,στηχερσόνησοΠλάκατουΔήµουΣητείας,Δ.Ε.Ιτάνου(Cavo
Plako)και(γ)ΈγκρισηΠολεοδοµικήςΜελέτηςτηςΠεριοχήςΟργανωμένης
Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων (ΠΟΑΠΔ) τριτογενούς τοµέα
στηθέσηΚάντζαΠαλλήνης(Ν.Αττικής)καιεπικύρωσηκαθορισμούοριογραμμώνρεµάτων.
Ø Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 313 στις 6 Φεβρουαρίου 2020 η απόφαση
του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/11170/321/31-1-2020καιθέμα:«Τεύχος Οδηγιών για τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.)».
Μετηναπόφασηαυτήθεσπίζονταιγενικέςκαιειδικότερεςκατευθύνσεις
καιοδηγίεςπροςταμέλητωνΣυμβουλίωνΑρχιτεκτονικής(Σ.Α.)γιατην
άσκησητωναρμοδιοτήτωντους,όπωςαυτέςκαθορίζονταιστιςπαρ.1-3
τουάρθρου7τουΝ.4495/2017ωςαυτόςισχύεισήμερα.Υπενθυμίζεται
ότιταΣυμβούλιαΑρχιτεκτονικήςέχουνθεσπιστείμετονΝ.4495/2017και
αξιολογούνκαιγνωμοδοτούνσεπληθώραζητημάτωνόπωςοιπεριπτώσεις
ανέγερσης,επισκευήςκαιπροσθήκηςσεπροστατευόμενεςπεριοχές,οιπεριπτώσειςδιατηρητέωνήυπόχαρακτηρισμόκτιρίωνήομόρωνήέναντι
αυτών ή οι μελέτες διαμορφώσεων κοινοχρήστων χώρων και οι άδειες
κατεδάφισηςκτιρίωνπουβρίσκονταισεπροστατευόμενεςπεριοχές.ΟρίζονταιτέλοςοιδιατάξειςπουδιέπουντιςσχέσειςτωνΣυμβουλίωνΑρχιτεκτονικήςμεταάλλαΣυμβούλιακαιΌργαναόπωςτοΚεντρικόΣυμβούλιο
Αρχιτεκτονικής Κ.Ε.Σ.Α. όπου για παράδειγμα παραπέμπονται οι μελέτες
τακτοποίησηςτωνδιατηρητέωνκτιρίωνκαιδητατοπογραφικάδιαγράμματαπουσυνοδεύουντηντακτοποίηση.
Ø Εγκύκλιος 1 με Αριθμ. Πρωτ. Δ24/οικ/598 στις 16-1-2020 της Δ/νσης
Μητρώων της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου ΥποδομώνκαιΜεταφορώνμεΑΔΑ6ΛΞ2465ΧΘΞ-ΙΛΥκαιμεθέμα:«Ρυθμίσεις
θεμάτων των Μητρώων συντελεστών παραγωγής δημοσίων και
ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε.) σύμφωνα με το άρθρο 188 του
Ν.4635/2019».
 Η εγκύκλιος πληροφορεί ότι δημοσιεύτηκε ο Ν.4635/2019 (Α’ 167), με
θέμα«ΕπενδύωστηνΕλλάδακαιάλλεςδιατάξεις»καιμεέναρξηισχύος
στις30-10-2019.Μετιςδιατάξειςτουάρθρου188τουανωτέρωνόμου
ρυθμίζονταιθέματατωνΜητρώωνσυντελεστώνπαραγωγήςδημοσίωνκαι
ιδιωτικώνέργων,μελετών,τεχνικώνκαιλοιπώνσυναφώνεπιστημονικών
υπηρεσιών(ΜΗ.Τ.Ε.).
 Σε πλήρη λειτουργία τίθεται το «Μητρώο Συντελεστών Παραγωγής Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων, Μελετών, Τεχνικών και λοιπών συναφών
Επιστημονικών Υπηρεσιών» (ΜΗ.Τ.Ε), το οποίο εκδόθηκε αρχικά στις
03/07/2019,μετηρύθμισηπλέονκαιθεμάτωνκυρίωςμεταβατικούχαρακτήραανακοίνωσετουπουργείοΥποδομώνκαιΜεταφορώνσεδελτίο
Τύπουμετίτλο«ΝομοθετικέςΡυθμίσειςσχετικάμετοΠροεδρικόΔιάταγμα71/2019».Ειδικότερα,μετιςνέεςδιατάξειςρυθμίζονταιζητήματαπου
αφορούν στα Νομαρχιακά Μητρώα, τα οποία μέχρι σήμερα τηρούνται
στιςΔιευθύνσειςΤεχνικώνΈργωντωνΠεριφερειακώνΕνοτήτωντωνΠεριφερειών της χώρας. Γίνεται αναστολή, έως 31/12/2020, της υποχρεωτικής εγγραφής των δημοσίων υπαλλήλων στα μητρώα εμπειρίας, ως
προϋπόθεσηγιατηνεπίβλεψηκαιεποπτείαέργωνήτησυμμετοχήτους
σεεπιτροπέςδιαγωνισμού.Μετιςνέεςδιατάξεις,γίνεταιακόμημίασημαντική ρύθμιση στο ανεκτέλεστο υπόλοιπο Συμβάσεων Δημοσίων Έργων
που είναι ουσιαστική προϋπόθεση για τη συμμετοχή των εργοληπτικών
επιχειρήσεωνσεδιαδικασίεςσύναψηςδημόσιαςσύμβασης.Επιτυγχάνεται
τακτοποίησητόσοστηνεγγραφήήμεταβολήτωνατομικώνμελετητικών
πτυχίων,τωνπτυχίωντωνγραφείωνμελετώνκαιτωνήδηεγγεγραμμένων εταιρειών -που ήταν σε ισχύ στις 03/07/2019 με παράταση ισχύος
έως31/12/2020-όσοκαιτωνήδηεγγεγραμμένωνστοΜητρώοΕμπειρίας
Κατασκευαστών(Μ.Ε.Κ.).
Ø Ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Δημήτριος Οικονόμου
υπέγραψετηναπόφασημεΑριθμ.ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/3198/30/13-1-2020με
θέμα: «Τροποποίηση της με αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/77103/707
απόφασης “Κατάρτιση Μητρώου Ελεγκτών Δόμησης” ΦΕΚ
4968/Β’/07.11.2018 του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας».
 Συγκεκριμένα, η νέα απόφαση αναφέρει ότι τροποποιείται η με αριθμ.
ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/77103/707 απόφαση «Κατάρτιση Μητρώου Ελεγκτών
Δόμησης» (ΦΕΚ 4968/Β’/07.11.2018) του Υπουργού Περιβάλλοντος και
Ενέργειας,σύμφωναμεσυνημμένοεπικαιροποιημένοπίνακα,στονοποίο
επιπλέον έχουν ανανεωθεί οι κατηγορίες των ήδη εγγεγραμμένων ελεγκτώνδόμησηςστοΜητρώο,σύμφωναμεταοριζόμεναστηνπαρ.9του
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άρθρου4τηςυπουργικήςαπόφασης54336/486/2018,οοποίοςκαιαποτελείαναπόσπαστομέροςαυτής.Μετηνέατροποποίησητομητρώοελεγκτώνδόμησηςπεριλαμβάνειεπίσημα4.494ελεγκτές.
Ø ΔημοσιεύθηκεοΝόμος 4662ΦΕΚ27Αστις7Φεβρουαρίου2020με
θέμα:«Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής
προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις».
 Με τον νόμο θεσπίζεται ο Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων
και Αντιμετώπισης Κινδύνων (National Crisisand Hazard Management
Mechanism (Nat-CHAMM), ο οποίος αποτελεί εκείνο το θεσμικό πλέγμα
στοοποίοσυγκλίνουνοισυντρέχουσεςεπιχειρησιακές,επιτελικέςκαιυποστηρικτικές δομές Πολιτικής Προστασίας, με στόχο τη δημιουργία ενός
ενιαίου εθνικού συστήματος πολιτικής προστασίας κάθετης οργάνωσης,
πουδιατρέχεταικαθολικάαπόσυγκεκριμένεςκαταστατικέςαρχές,καιτο
οποίοαφοράσεόλοτοφάσματουκύκλουκαταστροφών.
Ø ΔημοσιεύθηκεοΝόμος 4663/2020στοΦΕΚ30Α12-2-2020μετίτλο
«Ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση αεροδρομίων επί υδάτινων επιφανειών, ρυθμίσεις μεταφορών και άλλες διατάξεις».
Ø Ηαδειοδότησητωνυδατοδρομίωνθαγίνεταισεδύοστάδια,δηλαδήάδεια
ίδρυσηςκαιάδειαλειτουργίας.Δίνειδυνατότηταίδρυσηςυδατοδρομίου,
όχιμόνοσεδημόσιοφορέα,αλλάκαισειδιωτικό.Διευρύνεταιτοπλαίσιο
χορήγησηςάδειαςυδατοδρομίων,τόσοσετουριστικούςλιμένες(μαρίνες
αγκυροβόλια)όσοκαισεπεριοχέςολοκληρωμένηςτουριστικήςανάπτυξης
ΠΟΤΑ.
Και μερικά ενδιαφέροντα ζητήματα από τη Νομολογία
Ø Με την απόφασή ΣτΕ 2045/2019 το Συμβούλιο της Επικρατείας
έκρινεωςμερικώςπαράνομητηναπόφασηέγκρισηςΓενικούΠολεοδομικούΣχεδίουλόγωμη τήρησης διαδικασίας Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης.ΣτηναπόφασηαναφέρεταιότιηκρίσητηςΔιοικήσεωςότιηπραγματοποίησηπλήρουςστρατηγικήςπεριβαλλοντικήςεκτίµησης«δενείναιεφικτή»στησυγκεκριμένηπερίπτωση,πουέχειωςέννοµη
συνέπεια τη δυνατότητα εγκρίσεως µετά την πάροδο είκοσι τεσσάρων
μηνώναπότην21.7.2004σχεδίουήπρογράµματοςτουοποίουηπρώτη
προπαρασκευαστική πράξη είναι προγενέστερη της ημερομηνίας αυτής,
χωρίςτηντήρησητηςδιαδικασίαςπλήρουςστρατηγικήςπεριβαλλοντικής
εκτίµησης, πρέπει να αιτιολογείται ειδικά, ως απόκλιση από τον κανόνα
της υποχρέωσης πραγματοποίησης τέτοιας εκτιμήσεως. Προς τούτο δεν
αρκείηεπίκλησηδυσχερειώνήκαταστάσεωνπουδιαμορφώθηκανεντοις
πράγμασι χωρίς την τήρηση της νόµιµης διαδικασίας, αλλά απαιτείται η
συνδροµήνομικώνήπραγματικώνλόγωνπουσυνεπάγονταιαντικειμενική
αδυναµίαπραγματοποίησηςτηςσχετικήςεκτίμησηςήανατρέπουνπλήρως
ταδεδομένα,επίτωνοποίωνστηρίχθηκεοπρογραμματισμόςπουάρχισε
πριντηνανωτέρωκρίσιµηημερομηνία.
Ø Μετηναπόφαση 6/2020 το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ως
νόμιμα τα ακίνητα που βρέθηκαν εντός ζώνης αιγιαλού λόγω φυσικής διάβρωσης της ξηράς.Συγκεκριμένα,τοΣτΕσεσχετικήυπόθεση
πουεξέτασε,αποφάσισεναχαρακτηρίσειωςενμέρειπαράνομοτονεπανακαθορισμότωνοριογραμμώναιγιαλού,λόγωτουότιηνέαχάραξηείχε
λανθασμέναωςαποτέλεσματηνένταξηστηνέαοριογραμμή,κτίσματατα
οποίαόταννομίμωςκατασκευάστηκανβρισκόντουσανεκτόςαιγιαλούκαι
βρέθηκανεκτωνυστέρωνεντόςτηςαιγιαλίτιδαςζώνηςέπειτααπότηδιάβρωσητηςξηράςκαιτηνυποχώρησήτηςπροςτοεσωτερικόλόγωφυσικώνφαινομένων.Τοπλήρεςκείμενοτηςαπόφασηςθααναρτηθείαμέσως
μετάτηνκαθαρογραφήτουαπότοΔικαστήριο.
Ø ΕκδόθηκεηΑπορριπτική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας της Αίτησης Ακυρώσεως της Υπουργικής Απόφασης έκδοσης
Οικοδομικών Αδειών της Κατηγορίας 3 με την οποία η ΕΜΔΥΔΑΣ
για τη μη υλοποίηση του άρθρου 2, της παραγράφου 4 της Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταθάκη
(ΦΕΚΒ’Τεύχος3136/31-07-18),συνδυαστικάμετοάρθρο36,παρ.3του
Ν.4495/17,πουαφοράστηνέκδοσηΟικοδομικώνΑδειώντηςΚατηγορίας
3.Υπενθυμίζεταιότιστηνκατηγορία3υπάγονταιόλεςοιανεγέρσειςκαι
προσθήκεςκτιρίωνσεεντόςεγκεκριμένουσχεδίουπεριοχή(κατοικίεςέως
2000τμκαιειδικάκτίριαέως1000τμ)καιάρτιουκατάκανόναγηπέδουσε
εκτόςσχεδίου,γιαχρήσηκατοικίας,πουΔΕΝαπαιτείταιέγκρισηκάποιου
άλλουφορέαπριντηνέκδοσηΟ.Α.Περισσότεραστοemdydas.gr
Επιμέλεια:Χρήστος Λάλας ΑΤΜ
Ευάγγελος ΣτεφανήςΑΤΜ
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Γεωμετρική ταυτοποίηση ναυαγίων. Η περίπτωση του Φ/Γ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
Σταύρος Τσιούμας
Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός, Msc Διασφάλισης Ποιότητας
Ομάδα Εναλίων Αποτυπώσεων, Εργαστήριο Τοπογραφίας, Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
stsiou@gmail.com – www.wreckhistory.com

ΠΕΡΙΛΗψΗ
Η εργασία αυτή παρουσιάζει τη διαδικασία και τα αποτελέσματα μίας μεθόδου ταυτοποίησης ναυαγίων που ανέπτυξε η Ομάδα
Ενάλιων Αποτυπώσεων (ΟΕΑ) στο πλαίσιο της έρευνας, τεκμηρίωσης και μελέτης που διεξάγει για την καταγραφή, ανάδειξη
και προστασία της ενάλιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Η εργασία ξεκινάει με τη σημασία της ταυτοποίησης, τους λόγους της
λανθασμένης ταυτοποίησης και τις υπάρχουσες μεθόδους και συνεχίζει με τα βασικά σημεία της, τα οποία είναι περιγραφή της
μεθοδολογίας, η εφαρμογή της σε ένα σύγχρονο ναυάγιο πλοίου και τα οφέλη που προκύπτουν.
Λέξεις Κλειδιά: γεωμετρική ταυτοποίηση, ναυάγιο, φωτογραμμετρική αποτύπωση, τρισδιάστατο μοντέλο, αναγωγή, έλεγχος ακρίβειας,

1. Εισαγωγή
1.1 Η σημασία της ταυτοποίησης
ναυαγίων

Με την ταυτοποίηση ένα ναυάγιο εντάσσεται
στον χάρτη της ενάλιας πολιτιστικής κληρονομιάςωςολοκληρωμένηοντότητα,επιτρέποντας
τηναξιολόγησητωνσυλλεγόμενωνδεδομένων,
όχιμόνοσεσχέσημετοναυάγιοωςμεμονωμένηοντότητα,αλλάκαιμετοπλαίσιοτουευρύτερουθαλάσσιουτοπίου.Παίρνειτηθέσητου
στην Ιστορία και τοποθετείται έτσι εκτός από
τονχώροκαιστονχρόνο,διηγείταιδηλαδήμία
ιστορία για το πότε και πού κατασκευάστηκε,
ποιοςήτανοιδιοκτήτηςτου,τιμετέφερε,πού
ταξίδευε,γιατίκαιπώςναυάγησε.

1.2 Λανθασμένη ταυτοποίηση

Πολλέςφορές,σεπαγκόσμιοεπίπεδο,υπάρχουν
περιπτώσειςλανθασμένηςταυτοποίησης.Υπάρχουνπολλοίλόγοιπουοδηγούνσελανθασμένη
ταυτοποίηση,όπωςηβιασύνηστηνκρίσηκατά
τη διάρκεια της διαδικασίας ταυτοποίησης, η
αδυναμίασυλλογήςήεξέτασηςόλωντωνδιαθέσιμωναποδεικτικώνστοιχείων,ηπροδιάθεση
στηνέρευνακαιηχειραγώγησητωνδεδομένων
προςσυγκεκριμένααποτελέσματαπαράτηνέλλειψηεπαρκώναποδείξεων,ηέλλειψηεπαρκών
ευρημάτωνκαιιστορικώναποδείξεων.Ανεξάρτητααπότουςλόγους,ηλανθασμένηταυτοποίηση,οδηγείσεεσφαλμέναδεδομέναπουγίνονταιμέροςτηςιστορίας,τοποθετείτοναυάγιο
σελάθοςθέσηστοθαλάσσιοχώροκαιπαραποιείτηνιστορίαερμηνεύονταςταευρήματαβάσει
ψευδώνυποθέσεων(VanZardt,2009).

2. Γεωμετρική ταυτοποίηση
ναυαγίων

Τιςαδυναμίεςτωνυπαρχουσώνμεθόδωνταυτοποίησης και τους λόγους που οδηγούν σε
λανθασμένη ταυτοποίηση έχει ως σκοπό να
ελαχιστοποιήσει ή και να εξαλείψει η γεωμετρικήταυτοποίηση,πουβασίζεταικαταρχήνσε
μίααρχικήπαραδοχήγιατουποψήφιοναυάγιο
και αφετέρου στα ιστορικά σχέδια του πλοίου
σεσυνάρτησημετησύγχρονηαποτύπωσητου
ναυαγίου. Συνδυάζει δηλαδή την υπόθεση της
μεθόδου O’Shea και την ιστορική έρευνα της
μεθόδου Ahlström με τις μετρήσεις, οι οποίες
είναι αυτές που προσδίδουν την εγκυρότητα
στημέθοδοκαιπαρέχουντιςαποδείξειςγιατην
ταυτοποίηση.

2.1 Το Φ/Γ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

ΤοναυάγιοτουΦ/ΓΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣπροκλήθηκελόγωεισροήςυδάτωνστονΠάνορμοΣκοπέλουτωνΣποράδωνστις3Οκτωβρίουτου1983
(Εικόνα1).ΝαυπηγήθηκεωςTHOMASHARDIE
το 1950 και πουλήθηκε το 1968 για να μετονομαστείσεBIRLING.Το1975πουλήθηκεκαι
ονομάστηκε EPIC και το 1976 ξαναπουλήθηκε
για να καταλήξει στις ελληνικές θάλασσες ως
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ(Ντούνης,2001).

Σήμερα, βρίσκεται σε βάθη μεταξύ 30 και 43
μέτρων. Το ναυάγιο διασώζεται ολόκληρο και
βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση. Στέκεται
όρθιοστοβυθότουκόλπουτουΠάνορμουμε
κατεύθυνση προς το χωριό. Το ναυάγιο είναι
σχετικά νέο (βυθίστηκε πριν από τριάντα έξι
χρόνια), το οποίο σημαίνει ότι δεν έχει ακόμη
χαρακτηριστεί ως ενάλιο μνημείο και έτσι δεν
υπάρχεικαμίααπαίτησηγιαειδικήάδειαγιανα
καταδυθείκανείςεκεί.Ηθέσηναυάγησηςείναι
εύκολαπροσιτήκαιαπαιτούνταιμόνολίγαλεπτάγιατηνπροσέγγισήτηςμεσκάφος.
Παρόλεςτιςγραπτέςκαιπροφορικέςαναφορές
πουυπάρχουνγιατοναυάγιο(Ντούνης,www.
wrecksite.eu, τοπική κοινωνία) δεν μπορεί κανείς μέχρι σήμερα να μιλάει για ταυτοποίηση
του ναυαγίου με βεβαιότητα, μιας και οι αναφορέςπαρέχουναπλάενδείξεις,αλλάόχιαποδείξεις.

2.2 Μεθοδολογία γεωμετρικής
ταυτοποίησης

Ηδιαδικασίατηςμεθόδουτηςγεωμετρικήςταυτοποίησης που ανέπτυξε η ΟΕΑ και εφάρμοσε
στοναυάγιοΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣπεριλαμβάνει:
1. Το στάδιο της συλλογής δεδομένων, όπου
γίνεταιηέρευνακαιηαναζήτησητωνιστο-

1.3 Υπάρχουσες μέθοδοι
ταυτοποίησης ναυαγίων

Στο παρελθόν έχουν χρησιμοποιηθεί δύο τεκμηριωμένες μέθοδοι ταυτοποίησης ναυαγίων.
Η πρώτη μέθοδος αναπτύχθηκε από τον John
O’Shea και βασίζεται στην ταυτοποίηση ενός
πλοίου σε ένα σύνολο υποψήφιων ναυαγίων
χρησιμοποιώντας τη θεωρία των πιθανοτήτων
(O’Shea, 2004) και η δεύτερη αναπτύχθηκε
από τον Christian Ahlström και βασίζεται στη
σύγκριση ευρημάτων με ιστορικά δεδομένα
για την ταυτοποίηση μεμονωμένων ναυαγίων
(Ahlström,1997).
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Εικόνα 1 - Η θέση ναυάγησης του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ (Πηγή: Google Earth)

2.2.1 Πρωτογενή δεδομένα

Ταπρωτογενήδεδομέναγιατηνεφαρμογήτης
γεωμετρικής ταυτοποίησης ήταν τα ιστορικά
σχέδια του πλοίου και τα σχέδια αποτύπωσης
του ναυαγίου. Τα ιστορικά σχέδια που χρησιμοποιήθηκαν ήταν τα κατασκευαστικά σχέδια
τουπλοίουκαιαποκτήθηκανσεψηφιακήμορφή ως 12 επιμέρους σαρώσεις που κάλυπταν
το σύνολο της επιφάνειας των σχεδίων. Έγινε
ηψηφιακήτουςανασύνθεση,ενώθηκανδηλαδήτατμήματατηςσάρωσηςμετέτοιατρόπο,
ώστεναεπανέλθουνστηναρχικήτουςμορφή
(Εικόνα2).

γραμμών και η παραμόρφωση των ευθείων
γραμμώνπουτιςκάνειναφαίνονταικαμπύλες.
Τέλος, γίνεται διόρθωση της κλίμακας της εικόναςβάσειτηςκλίμακαςτουσχεδίουκαιτων
διαστάσεωντουπλοίου.Μετηδιαδικασίααυτή
παράγεταιμίαορθοεικόνα,απ’όπουμπορείνα
εξαχθεί μετρητική πληροφορία, χρήσιμη για
τηνπεραιτέρωέρευνατουναυαγίου(Τσιούκας,
2014).
Ηδιαδικασίααυτήεκφράζεταιμετομαθηματικό
μοντέλοτωνγραμμικώνμετασχηματισμώνσυντεταγμένων,πουείναιιδιαίτεραχρήσιμοιστη
φωτογραμμετρία.Στηνψηφιακήαναγωγήχρησιμοποιείται ο αντίστροφος μετασχηματισμός,
που, σε αντίθεση με την αναλυτική αναγωγή,
οισυντεταγμένεςτωνσημείωνστοαντικείμενο
είναιγνωστέςκαιζητούνταιοιαντίστοιχεςσυντεταγμένεςτωνσημείωντηςεικόνας.Ηδιαδικασίααυτήαπαλλάσσειτηνεικόνααπότηνεπίδρασητωνκλίσεων,εμφανίζειόλεςτιςπληροφορίεςτηςαρχικήςεικόναςμετασχηματισμένες
σε ορθή προβολή και παράγει μία ορθοεικόνα
(Τουρνάς,1993).
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ρικών σχεδίων του πλοίου και η τοπογραφική / φωτογραμμετρική αποτύπωση του
ναυαγίου,
2. Τοστάδιοτηςαναγωγήςτωνιστορικώνσχεδίων,όπουγίνεταιησάρωσήτουςκαιηδιόρθωσητωνχρωμάτων,τηςεικόναςκαιτης
κλίμακάςτους,καιτέλος
3. Τοστάδιοτηςταύτισηςτωνσχεδίων,όπου
γίνεταιησύγκρισήτουςμέσωτηςεπίθεσης
καιστροφήςτωνσχεδίωναποτύπωσηςστα
ιστορικάσχέδια.

2.2.3 Ταύτιση σχεδίων ναυαγίου

Το τελικό στάδιο είναι η ταύτιση των σχεδίων
τουναυαγίου(Εικόνα5),όπουγίνεταιεπίθεση
καιστροφήτωνσχεδίωναποτύπωσηςστακατασκευαστικά σχέδια κατά τον διαμήκη άξονα
του πλοίου. Έτσι, η κάτοψη της αποτύπωσης
τουναυαγίουσυγκρίνεταιάμεσαμετηνκάτοψη
κάθεεπιπέδουτουπλοίου,συγκρίνονταιδηλαδήοικατασκευές,ταεξαρτήματακαιταχαρακτηριστικά του ναυαγίου όπως υφίστανται, με
τοπλοίοόπωςαυτόκατασκευάστηκε.

Εικόνα 2 - Κατασκευαστικά σχέδια του πλοίου THOMAS HARDIE
(Πηγή: Grangemouth Dockyard Collection at Falkirk Archives)
Το ναυάγιο αποτυπώθηκε φωτογραμμετρικά
και δημιουργήθηκε το τρισδιάστατο ψηφιακό
τουμοντέλο,απ’όπουεξήχθηκεηορθοεικόνα

τηςκάτοψης(Εικόνα3)γιαναείναιάμεσασυγκρίσιμημετιςκατόψειςτωνκατασκευαστικών
σχεδίων.

Ησύγκρισησχεδίωνχρησιμοποιείκοινάσημεία
στασχέδιααποτύπωσηςκαιτακατασκευαστικά
σχέδια,ελέγχονταςέτσικατάπόσοηανηγμένη
εικόνα των κατασκευαστικώνσχεδίων ταυτίζεται με την αποτύπωση. Η ταύτιση πραγματοποιείταισεσχεδιαστικόλογισμικό,όπουπρώτα
γίνεται ο εντοπισμός των κοινών σημείων και
στησυνέχειαοοπτικόςέλεγχοςκαιοιμετρήσεις
τωναποκλίσεωντηςανηγμένηςεικόναςαπότην
αποτύπωση. Στην ανηγμένη εικόνα ανιχνεύονταισημεία,ακμέςήσχήματααντικειμένωντα
οποίασυγκρίνονταιάμεσαμετααντίστοιχατου
σχεδίουαποτύπωσης(Αχιλλέως,1996).

2.2.4 Αποτελέσματα

Εικόνα 3 - Ορθοεικόνα του ναυαγίου ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ (Πηγή: Αρχείο ΟΕΑ)

2.2.2 Αναγωγή κατασκευαστικών σχεδίων

Για να είναι τα κατασκευαστικά σχέδια άμεσα
συγκρίσιμαμετηνκάτοψητηςαποτύπωσηςτου
ναυαγίουέγινεηαναγωγήτους(Εικόνα4).Το
πρώτοβήμαγίνεταιμετηχρωματικήδιόρθωση
τηςεικόνας,όπουαφαιρούνταιπεριττέςπληροφορίες(λεκέδες,μουτζούρες),συμπληρώνονται

ήενισχύονταικομμάτιατουσχεδίουπουέχουν
φθαρεί (γραμμές, γράμματα) και γίνεται μείωσητουβάθουςχρώματος,μεταμόναχρώματα
πουδιατηρούνταιναείναιτοάσπροκαιτομαύρο.Στοεπόμενοβήμαγίνεταιηδιόρθωσητης
εικόνας, έτσι ώστε να απαλειφθεί η σύγκλιση
τωνπαράλληλωνοριζόντιωνκαικατακόρυφων

Για την φωτογραμμετρική αποτύπωση λήφθηκαν 2364 φωτογραφίες. Η ακρίβεια της
συνόρθωσης προσδιορίζεται με το σφάλμα
επαναπροβολής των σημείων στις φωτογραφίες (RMS Reprojection error), το οποίο υπολογίστηκεσε0.837pixelκαιείναικάτωαπό1
pixel.Έναακόμηποιοτικόχαρακτηριστικόείναι
τοσφάλμαπροσδιορισμούτωνφωτοσταθερών,
όπως αυτό προέκυψε μετά τη συνόρθωση και
ήταν86.5568cm.Τοσφάλμααυτόείναιαρκετά
μεγάλο, αλλά, αν αναλογιστεί κανείς ότι η μέτρησητωνφωτοσταθερώνσεβάθος42mέγινε
από την επιφάνεια της θάλασσας με σύστημα
εντοπισμού θέσης GPS σε πλωτήρες δεμένους
μεόσοτοδυνατόντεντωμένοσχοινίσταφωτοσταθερά, είναι αναμενόμενο και αποδεκτό
(Πίνακας1).
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Εικόνα 4 - Αναγωγή των κατασκευαστικών σχεδίων του πλοίου THOMAS HARDIE (Πηγή: Αρχείο ΟΕΑ)

Εικόνα 5 - Ταύτιση σχεδίων (Πηγή: Αρχείο ΟΕΑ)
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ΣφάλμακατάΧ
cm
75.1176

ΣφάλμακατάΥ
cm
41.1340

ΣυνολικόΣφάλμα
cm
86.5568

Πίνακας 1 - Σφάλματα συνόρθωσης φωτογραμμετρικής αποτύπωσης

Η εικόνα των κατασκευαστικών σχεδίων έχει
πλάτος113849pixelκαιύψος11895pixelκαι
είναισαρωμένηστα300dpi.Αυτόδίνειπλάτος
1172.55mm και ύψος 1007.11mm με μέγεθος
pixel84.6667μm.

Κλίμακα1:100
μέσοσφάλμα
pixel
3.196414

mm
0.270630

Κλίμακα1:1

ελάχιστοσφάλμα
pixel
0.090479

mm
0.007661

μέγιστοσφάλμα
pixel
22.228206

μέσοσφάλμα

ελάχιστοσφάλμα

μέγιστοσφάλμα

cm
2.71

cm
0.08

cm
18.82

mm
0.090479

Πίνακας 2 - Σφάλματα αναγωγής κατασκευαστικών σχεδίων
Η αναγωγή της εικόνας είχε 3.196414 pixel
μέσοτετραγωνικόσφάλμαστηνεικόνα,δηλαδή
0.270630mm, ενώ το ελάχιστο ήταν 0.090479
pixel, δηλαδή 0.007661mm, και το μέγιστο
22.228206pixel,δηλαδή1.881989mm.Επειδή
ηκλίμακατωνκατασκευαστικώνσχεδίωνείναι
1:100, τα σφάλματα σε πραγματική κλίμακα
είναι 2.71cm, 0.08cm και 18.82cm αντίστοιχα
(Πίνακας2).
Από τους πίνακες 1 και 2 διαπιστώνουμε πως
ακόμηκαιτομέγιστοσφάλμααναγωγήςτηςεικόναςτωνκατασκευαστικώνσχεδίων(18.82cm)
είναι μικρότερο του σφάλματος συνόρθωσης
τωνφωτογραφιώντηςαποτύπωσης(86.56cm),
γεγονόςπουεπιτρέπειτηνεξαγωγήαξιόπιστων
συμπερασμάτων συγκρίνοντας τα κατασκευαστικάσχέδιαμετηναποτύπωση.
Τομήκοςτουπλοίουσύμφωναμετονηολόγιο
είναι 82.45m και το πλάτος 12.07m (Lloyds,
1960-61), ενώ βάσει της αποτύπωσης το μήκος του ναυαγίου είναι 82.24m και το πλάτος

11.96mμετυπικήαπόκλισημετρήσεων0.87m,
όπωςέχειήδηαναφερθεί.
Παρόληςτηςμεγάληςτυπικήςαπόκλισης,οιμετρήσειςτόσοτουμήκουςόσοκαιτουπλάτους
είναι πολύ κοντά στις τιμές του νηολογίου και
οι διαφορές τους είναι μικρότερες της τυπικής
απόκλισης. Το μήκος και πλάτος σύμφωνα με
το νηολόγιο βρίσκονται εντός διαστήματος
εμπιστοσύνης (μ-σ, μ+σ), δηλαδή εντός των
διαστημάτων  (81.37,83.11) και (11.09,12.87)
αντίστοιχα.
Ταδιαστήματααυτάδείχνουνότι,ενώοιμετρήσειςδενείναιαρκετάακριβείς,είναιπολύαξιόπιστεςκαιικανέςγιαναχρησιμοποιηθούνστην
ταυτοποίησητουναυαγίου.

2.2.5 Ευρήματα
Υπάρχουν κάποια χαρακτηριστικά που ξεχωρίζουνσεκάθεεπίπεδοτουπλοίουκατάτηνταύτισητωνσχεδίων,όπωςτοβαρούλκοτηςπρύμνης, το βαρούλκο της άγκυρας στην πλώρη,

ηυπερκατασκευήκαιηγέφυραστο1οεπίπεδο
(Εικόνα6),το2οκαι3οαμπάριστο2οεπίπεδο
(Εικόνα7)καιτο1οαμπάρι,τοιστίο,ογερανός,
ηπρύμνηκαιηπλώρητουναυαγίουστο3οεπίπεδο(Εικόνα8).
Όπως μπορεί να παρατηρήσει κανείς υπάρχει
απόλυτη ταύτιση και των τριών επιπέδων των
κατασκευαστικών σχεδίων του πλοίου με το
ορθομωσαϊκόπουδημιουργήθηκεαπότηνφωτογραμμετρικήαποτύπωση(Εικόνα3).Υπάρχει
σύμπτωση στο μήκος, το πλάτος και το περίγραμμα του σκάφους στα σχέδια. Ακόμη και
στιςκατασκευές,ταεπιμέρουςεξαρτήματακαι
τιςδιάφορεςλεπτομέρειες,ηταύτισηόχιμόνο
τηςθέσηςτους,αλλάκαιτουσχήματοςκαιτων
διαστάσεών τους είναι ακριβής πλην κάποιων
εξαιρέσεων(Εικόνες6,7και8).
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω στοιχεία
οδηγούμαστεμεασφάλειαστηγεωμετρικήταυτοποίησητουναυαγίουΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ.
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Σφάλμαεπαναπροβολής
pixel
0.837

Εικόνα 6 - 1ο επίπεδο (Πηγή: Αρχείο ΟΕΑ)
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Εικόνα 7 - 2ο επίπεδο (Πηγή: Αρχείο ΟΕΑ)

Εικόνα 8 - 3ο επίπεδο (Πηγή: Αρχείο ΟΕΑ)
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3. Συμπεράσματα

Η επιλογή του ναυαγίου ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ έγινε
μεγνώμονατηθέσητου(εύκοληπροσέγγιση,
μικρόσχετικάβάθος),τηνκατάστασήτου(όρθιοκαιακέραιο),τηγνώσητηςιστορίαςτουκαι
τηνύπαρξητωνκατασκευαστικώντουσχεδίων.
Αυτόδενσημαίνειόμωςότιέναναυάγιοσελιγότεροκαλήήκακήκατάσταση(διαλυμένοήκομμένο σε τμήματα) δεν μπορεί να ταυτοποιηθεί
γεωμετρικά. Η μεθοδολογία τότε θα χρειαστεί
ναπροσαρμοστείστιςεκάστοτεσυνθήκεςκαινα
εφαρμοστείσταεπιμέρουςχαρακτηριστικάδομικάστοιχείατουναυαγίουπουθαοδηγήσουν
σεαποτελέσματα.
Ηγεωμετρικήταυτοποίησησυνδέεταιάμεσαμε
τις άλλες δύο μεθόδους ταυτοποίησης ναυαγίων, την πιθανολογική μέθοδο του O’Shea και
τηνιστορικήτουAhlström.Ημενπρώτημπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον περιορισμό του
αριθμού των προς ταυτοποίηση ναυαγίων από
ένασύνολουποψήφιωνναυαγίων,ηδεδεύτερη
γιαεύρεσητωνιστορικώνσχεδίωντουπλοίου
μέσωτηςαρχειακήςέρευνας.
Οι αντικειμενικές δυσκολίες που μπορούν να
υπάρχουνγιατηνεφαρμογήτηςμεθόδουαφορούν στα πρωτογενή δεδομένα, δηλαδή στα
ιστορικάσχέδιακαιτασχέδιααποτύπωσης.Τα
κατασκευαστικά σχέδια δεν είναι πάντοτε εφικτό να βρεθούν παρόλη την ενδελεχή έρευνα.
Και αυτό είτε γιατί δεν υπάρχουν, είτε γιατί
υπάρχουν, αλλά ο ιδιοκτήτης τους δεν επιτρέπεται ή δεν επιθυμεί να τα παραχωρήσει. Από
τηνάλληπλευρά,ηαποτύπωσηενόςναυαγίου
μπορείνααποτύχειήναμηνπραγματοποιηθεί
λόγωσυνθηκών,όπωςτοπολύμεγάλοβάθος,
ταδυνατάρεύματακαιηχαμηλήορατότητα.

Τα πλεονεκτήματα γεωμετρικής ταυτοποίησης
ναυαγίωνείναιότιωςμέθοδοςείναι:
1. Συγκεκριμένη. Έχει συγκεκριμένα βήματα,
πουεάνακολουθηθούνθαπροκύψειαξιόπιστοαποτέλεσμα,θετικόήαρνητικό,
2. Γρήγορηστηνεφαρμογή.Δενείναιχρονοβόραόπωςηιστορικήμέθοδοςκαι
3. Αμερόληπτη.Δενγίνεταιναεπηρεαστείαπό
εξωγενείς παράγοντες αφού χρησιμοποιεί
μετρήσειςκαιόχιυποθέσειςόπωςηπιθανολογικήμέθοδος.
Τα οφέλη από την εφαρμογή της διαδικασίας
της γεωμετρικής ταυτοποίησης είναι πολλαπλά
καισυνοψίζονταισταπαρακάτω:
1. Τοναυάγιοαναγνωρίζεταιαπότημελέτητης
δομής του και αποκτάει πλέον όνομα. Δεν
είναι πια ένα ακόμη αντικείμενο στο βυθό
με ένα πλήθος γεωμετρικών δεδομένων να
τοσυνοδεύει,αλλάανοίγειοδρόμοςγιατην
ερμηνείατωνδεδομένωναυτών,
2. Γίνεται ο προσδιορισμός, η ερμηνεία και η
εκτίμησητηςκατάστασηςτωνδομικώνστοιχείων και των εξαρτημάτων του ναυαγίου
στοβάθοςτουχρόνουκαι
3. Σεέναναυάγιο,όπουταδομικάστοιχείακαι
ταεξαρτήματάτουέχουνκαταστραφεί,αλλοιωθείήμετακινηθεί,μπορεί,χρησιμοποιώνταςτακατασκευαστικάσχέδιακαιτηναποτύπωσήτου,ναγίνειηψηφιακήαναδόμησή
τουσετρειςδιαστάσειςκαιέτσιναπροκύψει
ηαρχικήτουεικόνα.
Αδιαμφισβήτητα, η γεωμετρική ταυτοποίηση
ναυαγίωνμπορείνααποτελέσειένασημαντικό
και αξιόπιστο εργαλείο στα χέρια των ερευνη-

τών του υποβρύχιου πλούτου. Η εφαρμογή
της δεν είναι απλή υπόθεση, μιας και απαιτείταικαταρχήνεξειδικευμένηγνώση,εκπαίδευση
καιεξοπλισμόςγιατονπρογραμματισμόκαιτην
εκτέλεση της αποτύπωσης ενός ναυαγίου, και
αφετέρουεξειδικευμένεςγνώσειςφωτογραμμετρίαςγιατηνεπίλυσητωνμετρήσεων,τηναναγωγή και την παραγωγή των σχεδίων και την
εφαρμογήτηςμεθοδολογίας.
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ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΗΕπιτροπή Δελτίου του ΠΣΔΑΤΜ έχει αποφασίσει, στο πλαίσιο της έκδοσης του δελτίου, τη δημοσίευση άρθρων επιστημονικού
ενδιαφέροντοςμεθέματαπουάπτονταιτουευρέωςφάσματοςγνωστικούαντικειμένουτουΑΤΜ.
Γιατολόγοαυτό, όποιος εκτωνσυναδέλφων έχειτηδυνατότητα καιεπιθυμεί, παρακαλείται νααποστείλει τοάρθρο τουστην
ηλεκτρονική διεύθυνση του Συλλόγου: psdatm@tee.gr και psdatm@gmail.com, μετην επιπλέον παράκληση τοάρθρο αυτό, να
καταλαμβάνειλογικόαριθμόσελίδων(έως6σελίδεςA4,μεγράμματα12στιγμών).
Kαλόείναιτοαρχείοναείναισεμορφή.docκαιοιεικόνεςπουτοσυνοδεύουνναείναισεμορφή.jpgκαινααποστέλλονταικαι
χωριστά.
ΗΕΠΙΤΡΟΠΗΔΕΛΤΙΟΥTOYΠΣΔΑΤΜ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Δελτίο ΑΤΜ σε ηλεκτρονική μορφή
ΤοΔελτίοτουΠΣΔΑΤΜεκδίδεταιέξιφορέςτοχρόνοκαιαποστέλλεταιδωρεάνσεόλουςτουςΑγρονόμουςΤοπογράφουςΜηχανικούς.
Σεπείσματωνχαλεπώνκαιρώνκαιπαράτιςεξαιρετικάδυσμενείςοικονομικέςσυνθήκες,θασυνεχίσειναδιανέμεταιδωρεάνσεόλους.
Παρ'όλααυτά,εάνκάποιοςσυνάδελφοςεπιθυμείναλαμβάνειτοδελτίοσεψηφιακήμορφήκαιόχιέντυπο,παρακαλείταιναενημερώσειτηνΕπιτροπήΔελτίουμεσχετικόμήνυμαστοevi.liappi@gmail.com,μεκοινοποίησηστοpsdatm@tee.gr&psdatm@gmail.com,
αναγράφονταςκαιτοναριθμόμητρώουτου,έτσιώστενατουαποστέλλεταικάθεφοράπουαυτόεκδίδεται.


ΗΕΠΙΤΡΟΠΗΔΕΛΤΙΟΥΤΟΥΠΣΔΑΤΜ
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Η Geoshop
σε συνεργασία πάντα με την Geomax
είναι στην ευχάριστη θέση
να ανακοινώσει πως για το αμέσως
επόμενο διάστημα
και ως τα τέλη Μαΐου του 2020
θα διαθέτει στους νυν αλλά και στους νέους
υποψήφιους συνεργάτες της
τοπογραφικό εξοπλισμό σε προωθητικές τιμές.

Νέα της αγοράς

Η GEOSYSTEMS HELLAS συντονιστής στο έργο
EPIPELAGIC, ExPert Integrated suPport systEm for

coastaL mixed urbAn – industrial – critical infrastructure
monitorinG usIng Combined technologies: συνεργασία
Ελλάδας-Κίνας, http://epipelagicproject.com/:
Το EPIPELAGIC επικεντρώνεται στην παρακολούθηση των παράκτιων περιοχών
και ασχολείται με την προτεραιότητα
RIS3 για τo «Περιβάλλον - Μετριασμός
και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή
και στις φυσικές καταστροφές». Ο κύριος στόχος του είναι να συμβάλει στον
«μετριασμό και στην προσαρμογή στις
κλιματικές αλλαγές και τις φυσικές καταστροφές» με την παροχή μεθοδολογιών
και εργαλείων που χρησιμοποιούν χρονοσειρές κινεζικών δορυφόρων (οπτικών, SAR, γεωδαιτικών/ GPS GNSS) σε
συνδυασμό με ευρωπαϊκά δορυφορικά
δεδομένα και βοηθητικά δεδομένα.

τηλ. 2310 826 777 • τηλ. 210 873 9000

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

www.geomax.gr • info@geomax.gr

Η Topogeo καλωσορίζει
στην οικογένεια των συνεργατών
την Αυστριακή εταιρεία RedCatch
Η συνεργασία μας με την RedCatch,
μας επιτρέπει την εφαρμογή της φωτογραμμετρίας
με τη χρήση μιας κοινής φωτογραφικής μηχανής.
Μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα
ή να καλέσετε στο 2311 877 311

Νέοι δέκτες GNSS από την
E300Pro IMU
► Νέος multi-frequency* Full GNSS* δέκτης με ικανότητα λήψης όλων των δορυφορικών σημάτων
► Νέο Hemisphere chipset 700 καναλιών
► Mέτρηση υπό κλίση έως 60° με ακρίβεια καλύτερη από 1cm
► Ενσωματωμένο UHF radio
E800 IMU
► Ο νέος multi-frequency* Full GNSS* Ε800 (πλακέτα Trimble
BD990) αποτελεί τη ναυαρχίδα των high-end δεκτών GNSS
της e-survey
► Ενσωματωμένο UHF radio 5W
► Mέτρηση υπό κλίση έως 60° με ακρίβεια καλύτερη από 1cm
► Έγχρωμη οθόνη LCD πολλαπλής αφής
► Ενσωματωμένη μπαταρία διάρκειας 15 ωρών με μια μόνο
φόρτιση
► Δυνατότερο & σταθερότερο σήμα σε ακόμα πιο δύσκολες
συνθήκες!
* ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΚΤΥΑ & ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ & ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ!
Παρουσίαση προϊόντων
https://e-survey.gr

www.topogeo.gr
info@topogeo.gr

Ο ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΦΟΡΗΤΟΣ ΣΑΡΩΤΗΣ
LASER PX-80 ΤΗΣ PARACOSM
Το PX-80 είναι μια πρωτοποριακή λύση τρισδιάστατης
χαρτογράφησης χειρός που ενσωματώνει τεχνολογία
lidar, κάμερα και αδρανειακή μονάδα IMU προκειμένου να
παράγει έγχρωμα νέφη σημείων υψηλής ανάλυσης, ιδανικά
για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών.
Χρησιμοποιώντας το μεγάλο
εύρος σάρωσης που φτάνει τα
80 μέτρα, την υψηλή ανάλυσή
του που ανέρχεται σε 300.000
σημεία ανά δευτερόλεπτο και
την υψηλή (σχετική) ακρίβεια
που ανέρχεται σε 2 - 3 εκατοστά,
μπορείτε να αποτυπώσετε
τρισδιάστατα σε εσωτερικούς
ή εξωτερικούς χώρους, με
απίστευτη ευελιξία και υψηλή παραγωγικότητα.
Για περισσότερες πληροφορίες
επικοινωνήστε μαζί μας στο 210 9473600

Πωλήσεις – Ενοικιάσεις Τοπογραφικού Εξοπλισμού
Τεχνικό Λογισμικό & Διαδικτυακές εφαρμογές
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www.treecomp.gr

Θέσεις παρατάξεων
Τοευχάριστογεγονόςτηςτελευταίαςπεριόδουηεπανεκλογήστηθέση
τουΓενικούΓραμματέατουΤΕΕτουσυναδέλφου,τέωςΠρόεδρουτου
ΠΣΔΑΤΜκαιμέλοςτηςπαράταξήςμαςΓιάννηΜαχίκα.
ΗδιατήρησησεαυτήτηθέσητουΓιάννημεευρύτατηπλειοψηφίααποδεικνύειτηναποδοχήπουέχεισεόλοτοφάσματωνμηχανικών.
Ηεργατικότητα,οεπαγγελματισμόςκαιηεπιστημονικήκατάρτισήτου,
βοήθησαν τον σύλλογό μας να πάει αρκετά άλματα μπροστά. Τώρα
είναιησειράτουΤΕΕ.
Γιάννησυγχαρητήριακαικαλήδύναμη!Θαείμαστεδίπλασου!

Δυστυχώς έφυγε από κοντά μας ένας ενεργός συνάδελφος που ήταν
πάνταδίπλαστονσύλλογο,πανταχούπαρών.Δενδίσταζεναεκφράσει
δυναμικάκαιμεεπιχειρήματατιςαπόψεις.Μεγάληαπώλεια.
Θαλείψειςπολύαπότηνπαράταξήμας,αλλάκαιτηνοικογένειατων
ΑγρονόμωνΤοπογράφωνΜηχανικών.
Συλλυπητήριαστηνοικογένειακαιτουςφίλουςτου
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Ο ΚΛΑΔΟΣ ΣΕ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ

Σ

επροηγούμενηστήλητηςπαράταξήςμας,είχαμεαναφερθείστηναποκατάστασητηςκανονικότηταςστονΚλάδομας
καθώςκαισταδιάφοραεπαγγελματικάθέματαπουαντιμετωπίζουμε.

Στοδιάστημαπουμεσολάβησεέχουνπαρατηρηθείαρκετέςπαρεμβάσεις της πολιτείαςσεθέματαζωτικήςσημασίας,
πολλέςαπότιςοποίεςαποτελούσανκαιδιαχρονικές προτάσεις της παράταξής μας.Χαρακτηριστικάμπορούμενα
αναφέρουμεταεξής:
Στοκτηματολόγιοδιαμορφώνεταιέστωκαικαθυστερημένα,τοπλαίσιολειτουργίαςτουθεσμού του διαπιστευμένου
τοπογράφου Μηχανικού.Οσύλλογοςείναισεεπαφή–συνεργασίαμετοΚτηματολόγιογιατοθέμααυτόκαιπιστεύουμε
σύντομαναέχουμετοτελικόσχέδιοτηςπρότασης.
Έχει δρομολογηθεί από το ΥΠΕΣ, η υποστήριξη των τεχνικών Υπηρεσιών των Δήμων και των Υπηρεσιών
Δόμησης με ιδιώτες Μηχανικούς ώστε να αντιμετωπισθεί επιτέλους ο όγκος εργασίας που έχει συσσωρευτεί στις
κρίσιμεςαυτέςΥπηρεσίαςμεαποτέλεσμαοιΥπηρεσίεςναυπολειτουργούνκαιοισυνάδελφοιναμηνεξυπηρετούνται.
Μεμονωμένες φωνές αντίδρασης στη ρύθμιση αυτή, θεωρούμε ότι είναι εκτός της πραγματικότητας και εξυπηρετούν
μόνοπολιτικέςσκοπιμότητες.
Πρόσφατα δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ μια ακόμη παρέμβαση με σκοπό τη μείωση της γραφειοκρατίας στις υποθέσεις
αγωγών που επιφέρουν γεωμετρικές μεταβολές στις κτηματολογικές εγγραφές με την οποία καταργείται πλέον η
υποχρέωση λήψης εισήγησηςαπότοκτηματολόγιοκαιαντικαθίσταται με απλή δήλωση του Μηχανικού επί του
τοπογραφικού διαγράμματοςμετηνοποίαδηλώνεταιότιαιτούμενηγεωμετρικήμεταβολήείναιτεχνικάεφαρμόσιμη
καιδεκτικήεισαγωγήςστηνκτηματολογικήβάση.
Θετικές θεωρούμε και τις νομοθετικές παρεμβάσεις που έχουν δει το φως της δημοσιότητας για τη συνέχιση του
προγράμματος των δασικών χαρτών. Ήδη οι επιτροπές εξέτασης των αντιρρήσεων θα στελεχώνονται και με
τοπογράφους Μηχανικούςώστεναμηνυπάρχειπλειοψηφίατωνδασολόγων,θέσητηνοποίακαιοσύλλογοςείχε
διατυπώσειπροςτοΥπουργείο.Ηαντιμετώπισηεπίσηςτουπροβλήματοςτωνοικιστικώνπυκνώσεωνμεορθολογιστική
προσέγγισηκαιπολεοδομικάκριτήριαείναιτοζητούμενοστηναναμενόμενηνομοθετικήπαρέμβαση.
Επειδήδεστοερχόμενοδιάστημαοσύλλογοςκαλείταιεκνέουναεκλέξειτηνέαδιοίκησηευχόμαστεναεπικρατήσει
πνεύμασυνεργασίαςκαιήπιωντόνων.
Αςπεράσουμεσεμιανέα εποχή για το καλό του κλάδου.
Θέλουμε δε να πούμε στους πιθανούς υποψήφιους συναδέλφους, ότι εφ’ όσον αποφασίσουν να είναι υποψήφιοι, να
είναιαποφασισμένοινα ασχοληθούν σοβαρά με τον σύλλογοώστεναβοηθήσουνσημαντικάστηνπροώθησητων
θεμάτωντουκλάδουκαιστηβελτίωσητηςλειτουργίαςτουσυλλόγου.
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Θέσεις παρατάξεων

ΙΣΟΤΙΜΗΘΗΚΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΤΥΧΙΟ ΠΕΝΤΕ ΕξΑΜΗΝΩΝ
ΜΕ ΠΤΥΧΙΟ ΑΕΙ ΠΕΝΤΕ ΕΤΩΝ

Π

ρινπρολάβεινα«στεγνώσει»το«μελάνι»τουνόμουτηςαντιστοίχησηςτωνπτυχίωντωνιδιωτικώνκολεγίωνμε
τωνδημόσιωνπανεπιστημίων,ηκριτικήτηςαντιπολίτευσηςκαιτηςεκπαιδευτικήςκοινότηταςγιατηνυποβάθμιση
τηςδημόσιαςεκπαίδευσηςαπότηνκυβέρνηση,επιβεβαιώθηκεμετονπιοχαρακτηριστικότρόπο:ΤοΑυτοτελές
ΤμήμαΕφαρμογήςτηςΕυρωπαϊκήςΝομοθεσίας(Α.Τ.Ε.Ε.Ν),τουυπουργείουΠαιδείας αντιστοίχησε πτυχίο από ιδιωτικό κολέγιο με διάρκεια φοίτησης πέντε εξαμήνων με πτυχίο από ελληνικό ΑΕΙ με διάρκεια φοίτησης πέντε
ετών.
ΗσχετικήκαταγγελίαέγινεστηΒουλήαπότηβουλευτήτουΚΙΝΑΛ,ΧαράΚεφαλίδου,μεερώτηση,πουκατέθεσεπρος
τηνυπουργόΠαιδείας,ΝίκηΚεραμέως.
ΌπωςαναφέρειηκυρίαΚεφαλίδου«είχαμεεπισημάνεικαιμέσαστηΒουλήκατάτηδιάρκειατηςσυζήτησηςτουΝομοσχεδίου,μετηνψήφισητουάρθρου50τουΝ.4653/2020,ότιηκυβέρνησηδρομολόγησετηνυποβάθμισητωνεπιστημονικώνπροσόντωνπουθαπρέπεινακατέχουνοιμελλοντικοίΈλληνεςεκπαιδευτικοί».Αναλυτικάστηνερώτησήτηςπρος
τουπουργείοΠαιδείαςηκυρίαΚεφαλίδουυπογραμμίζει:

Πλέονστουςεπόμενουςσχετικούςδιαγωνισμούςθαείναιδυνατήηπρόσληψηπτυχιούχωναλλοδαπήςπουδενδιαθέτουν
πράξηαναγνώρισηςισοτιμίαςκαιαντιστοιχίαςαπότονΔ.Ο.Α.Τ.Α.Π.,αλλάθαέχουναπλώςεξασφαλίσειτηναναγνώριση
επαγγελματικήςισοδυναμίαςτουτίτλουσπουδώντουςαπότοΑυτοτελέςΤμήμαΕφαρμογήςτηςΕυρωπαϊκήςΝομοθεσίας
(Α.Τ.Ε.Ε.Ν.)τουΥπουργείουΠαιδείαςκαιΘρησκευμάτων.
ΚαθίσταταισαφέςότιμετησυγκεκριμένηρύθμισηηΚυβέρνησηυλοποιείστοχευμένακαιενισχύειθεσμικάμιαδιαδικασία
που έχει «εφευρεθεί» με αποκλειστικό σκοπό την αναγνώριση των πτυχίων που χορηγούν τα ελληνικά κολέγια μέσω
ξένωνπανεπιστημίων,συντελώνταςμετοντρόποαυτόστηνυποβάθμισητωντίτλωνσπουδώνπουαπονέμουνταελληνικάΑνώταταΕκπαιδευτικάΙδρύματακαιαδιαφορώνταςγιατιςμελλοντικέςεπιπτώσειςστηδημόσιαεκπαίδευσηκαιτην
κοινωνίαγενικότερα.
ΠρόσφατατοΑ.Τ.Ε.Ε.Ν.αντιστοίχισεπτυχίοαπόιδιωτικόκολέγιομεδιάρκειαφοίτησηςπέντεεξαμήνωνμεπτυχίοαπό
ελληνικόΑΕΙμεδιάρκειαφοίτησηςπέντεετών!
Το Α.Τ.Ε.Ε.Ν., προκειμένου να προχωρήσει στη διαδικασία της αντιστοίχισης, βασίστηκε στην απλή, γραφειοκρατική
σύγκρισητωνΠρογραμμάτωνΣπουδώντωνδυοσχολών.Είναιαυτήεπιστημονικάτεκμηριωμένηκαιδίκαιηδιαδικασία;
Όπωςείναικατανοητόουσιαστικάανοίγειοδρόμοςγιατησυνολικήαναγνώρισητωνπτυχίωνπουχορηγούνιδιωτικά
κολέγιαταοποίαδραστηριοποιούνταιστηχώραμας.
Δεδομένουότι,σύμφωναμετιςδιατάξειςτουΠ.Δ.38/2010,ηενλόγωδιαδικασίασυντελείταιουσιαστικάμεέναναπλό
διοικητικόκαιαυτοματοποιημένοέλεγχοτωντίτλωνσπουδών,σεόλουςτουςεπιστημονικούςτομείςκαιολοκληρώνεται
μετηνέκδοσησχετικήςαπόφασηςτουΠροϊσταμένουτουΑυτοτελούςΤμήματοςΕφαρμογήςτηςΕυρωπαϊκήςΝομοθεσίας
τουΥ.ΠΑΙ.Θ.
(πηγή: https://tvxs.gr/news/ellada/isotimithike-idiotiko-ptyxio-pente-eksaminon-me-ptyxio-aei-pente-eton)
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Όχι στις αυξήσεις εισφορών
και τις συντάξεις πτωχοκομείου
Κυβέρνηση και αστικά ΜΜΕ «κάνουν το άσπρο μαύρο» για να πείσουν ότι με το νομοσχέδιο «μειώνουν τις εισφορές» και «αυξάνουν
τις συντάξεις» που παρέδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ με το έκτρωμα Κατρούγκαλου.
ΣτηνπραγματικότηταμετοΝ/ΣΒρούτση:
• Σπρώχνονταιεκτός κοινωνικής ασφάλισης, η πλειοψηφία των νέων εργαζόμενων πουδοκιμάζουντημακρόχρονηανεργία,τις«σύγχρονες»ευέλικτεςεργασιακέςσχέσειςμετομπλοκάκι,τονπενιχρόμισθόχωρίςΣΣΕ,τηνεποχικήεργασίακαιτηνημιαπασχόληση,πουπερνάειαπό
τοένα5μηνο-8μηνοπρόγραμμααπασχόλησηςστοάλλο,πουδουλεύουν
μαύρακαιανασφάλιστα. Δηλαδή όλοι αυτοί που για να «πιάσουν»
τα 30 ή 40 χρόνια συνεχούς εργασίας και με ασφάλιση πρέπει να
ζήσουν 2 και 3 ζωές ακόμα.
• Εφαρμόζεται το σύνολο των αντιδραστικών αλλαγών που έφερε
η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.Θωρακίζειτοεπίδομαπτωχοκομείουτων384Ευρώ,ηλεγόμενη«ανταποδοτικήσύνταξη»απότις
ασφαλιστικέςεισφορέςμιαςζωής,μετατρέπεταισεατομικήυπόθεσητου
εργαζόμενουπουμέσωτου«ατομικούλογαριασμούασφάλισης»,προκειμένουναεξασφαλίσειμιαπενιχρήσύνταξη.Μεαυτόντοτρόπομονιμοποιείτηδραστικήμείωσηστιςμελλοντικέςσυντάξειςμέχρικαι40%που
έφερετοέκτρωμαΚατρούγκαλου.
• Με το νομοσχέδιο Βρούτση όσοι μισθωτοί με μπλοκάκι είναι στην
ειδική ρύθμιση του Νόμου Κατρούγκαλου που τους αναγνωρίζει
ως μισθωτούς,θααντιμετωπίσουννέεςπιέσειςγιαναεπιστρέψουνστο
καθεστώςασφάλισηςελεύθερουεπαγγελματίαπροκειμένουνααπαλλαγεί
ηεργοδοσίααπότοσύνολοήσημαντικόμέροςτωνεισφορών.
• Διατηρούνταιγιαόλουςτααυξημένα όρια συνταξιοδότησης στα 67
χρόνια (ή στα 62 χρόνια με 40 χρόνια υπηρεσίας)πουαυξήθηκαν
κατάτουλάχιστοντέσσεραχρόνιαμεβάσητοτρίτομνημόνιοπουψήφισανμαζίΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑΣΟΚ,αλλά και τα εξευτελιστικά ποσοστά
αναπλήρωσης του ν. Κατρούγκαλου, ιδιαίτερα για όσους έχουν
μέχρι 30 χρόνια εργασίας.

«Ελευθερία» επιλογής ασφαλιστικής κλάσης εισφορών
σημαίνει «ελευθερία» επιλογής κατηγορίας «συσσιτίου»
στο πτωχοκομείο συνταξιούχων που δημιούργησαν
και επεκτείνουν με την αντιασφαλιστική πολιτική τους
ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ

Ηκυβέρνησηθεσπίζει7ασφαλιστικάπακέτα:1γιατουςνέουςαυταπασχολούμενουςκαιακόμη6κατηγορίεςασφαλιστικώνεισφορώνδίνονταςτηδυνατότηταναεπιλέγειοίδιοςοεργαζόμενοςσεποιακατηγορίαθαενταχθεί
επομένωςσύμφωναμετην«αναταποδοτικότητα»ναεπιλέγειταυτόχρονατο
ύψοςτηςμελλοντικήςτουσύνταξης.Βεβαίωςκαμιάσύνταξηδενείναιπλεόν
εξασφαλισμένηπέραντης«εθνικής»των384ευρώ.
Η κυβέρνηση αυξάνει την κατώτατη εισφορά διαμορφώνοντάς την
στα 220 Ευρώ (κύρια σύνταξη, κλάδο υγείας και ΟΑΕΔ) ή περίπου
19% το μήνα ή το χρόνο για τη συντριπτική πλειοψηφία των αυταπασχολούμενων.
Είναιπροφανέςότιηκυβέρνησημετηναλλαγήαυτήθωρακίζει τα έσοδα
του ΕΦΚΑ για τη χρηματοδότηση του ασφαλιστικού συστήματος.
Εάνσυνυπολογιστείηκατώτερηκλάσηεισφορώντων68Ευρώ,γιαεπικουρικόκαιεφάπαξ(έναντιτων71,5ΕυρώπουείχεκαθοριστείαπότονόμοΚατρούγκαλου)τελικάησυνολικήαύξησηστιςαθροιστικέςκατώτατεςεισφορές
γιαΜηχανικούς είναιαπό256ευρώσε288Ευρώδηλαδήαύξηση 12%.
Η ληστεία του εισοδήματος με την είσπραξη αναδρομικών εισφορών
που προέκυψαν από το έκτρωμα Κατρούγκαλου, συνεχίζεται καθώς
θα εισπράττονται αναδρομικά οι εισφορές για επικουρικό και εφάπαξ ύψους 43 Ευρώ μηνιαία για μηχανικούς και δικηγόρους και 23
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Ευρώ για τους υγειονομικούς.
Όποια«ελάφρυνση»επιλέξειοεργαζόμενοςεπιστήμοναςπουσήμεραπληρώνειυψηλότερεςεισφορέςδιαλέγονταςχαμηλότερηασφαλιστικήκλάσητελικά
χρεώνεταιστιςπλάτεςτου.Μετατρέπεταιαυτόματασεαπώλειαδικαιώματος
απότημελλοντικήσύνταξη(κύριαήεπικουρική)καιτοεφάπαξ.
Όλες αυτές οι ρυθμίσεις οδηγούν - όποιον έχει την οικονομική δυνατότητα - στην ιδιωτική ασφάλεια για να συμπληρώσουν την πετσοκομμένη σύνταξη του κράτους. Οι υπόλοιποι καταδικάζονται στη
σύνταξη πτωχοκομείου... Κανένας δεν εγγυάται ότι δεν θα χαθούν
τα λεφτά των ασφαλίστρων στις ιδιωτικές εταιρείες σε μία νύχτα.

Συνένοχοι ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ-ΚΙΝΑΛ και οι εκπρόσωποί τους
στην ηγεσία του ΤΕΕ

Ο νόμος -λαιμητόμος Κατρούγκαλου επέβαλε την τομή της αρχής
της ανταποδοτικότητας που πλέον η ΝΔ έρχεται να ολοκληρώσει με
την «κεφαλαιοποίηση» των εισφορών και τον τρίτο πυλώνα της ιδιωτικής ασφάλισης.
Η ηγεσία του ΤΕΕ επικροτεί τις αλλαγές αυτές ως «αποκατάσταση
των αδικιών» αφήνοντας στο απυρόβλητο το πλαίσιο της ανταποδοτικότητας.Δελένεκουβένταγιατηνκατακόρυφηαύξησητωνκατώτατων
εισφορώνκαιτιςσυντάξεις–«επιδόματαφτώχειας»,μόνοπροβάλλουναπορποσανατολιστικάτηναποδέσμευσητωνεισφορώναπ’τοεισόδημα.ΔιεκδικούναπότηνκυβέρνησηΝΔ,όπωςκαιπροηγούμενατουΣΥΡΙΖΑ,τηνίδρυση
ΕπαγγελματικούΤαμείουγιατηνεπικουρικήκαιτοεφάπαξ,προκειμένουνα
επιδοθούνξανάσταγνώριμαπαιχνίδιαμετονΤραπεζικότζόγο,όπωςστην
ΤράπεζαΑττικήςόπουμετηδιαχρονικήευθύνητωνηγεσιώνΝΔ–ΣΥΡΙΖΑ-
ΚΙΝΑΛχάθηκανάνωτων800εκ.ΕυρώαπότιςεισφορέςστοπρώηνΤΣΜΕΔΕ.

Ο αγώνας συνεχίζεται μέχρι την οριστική ανατροπή
της αντιλαϊκής πολιτικής

Βάζουμε στο προσκήνιο τις σύγχρονες ανάγκες μας: Αποκλειστικά
Δημόσια και Υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση και Υγεία για όλους
με κατάργηση κάθε επιχειρηματικής δράσης. Οργανώνουμε αποφασιστικά τις κινητοποιήσεις μας, σημαδεύουμε στην καρδιά του προβλήματος που έχει τίτλο «ανταποδοτικότητα και κεφαλαιοποίηση της
ασφάλισης».
Να μην περάσει η σιγή νεκροταφείου που θέλουν να επιβάλουν επιχειρηματικοί όμιλοι, κυβέρνηση και εργοδοτικός-κυβερνητικός συνδικαλισμός. Η
πλειοψηφίατηςΓΣΕΕκαιοιηγεσίεςτωνεπιστημονικώνφορεωνέχουνσυμφωνήσει με τα επαγγελματικά ταμεία, αποτελούν συμμάχους της εκάστοτε
κυβέρνησης.Η«μεταμνημονιακήΕλλάδα»τηςΝΔκαιτουΣΥΡΙΖΑ,όχιμόνο
δεν περιλαμβάνει ανάκτηση των απωλειών και ανακούφιση για τον
εργαζόμενο λαό, αλλά προϋποθέτει νέα κλιμάκωση της αντιλαϊκής
επίθεσης με τα «μεταμνημονιακά» μνημόνια επιτήρησης μέχρι το
2060.
Συντονίζουμε την πάλη μας,μετιςταξικέςδυνάμειςτουεργατικούκινήματος που θέτουν στο στόχαστρο τον πραγματικό αντίπαλο, τους μονοπωλιακούς ομίλους, το κράτος τους, την ΕΕ και το ΝΑΤΟ που τους
στηρίζει.
•ΑπόσυρσητουνέουεκτρώματοςΒρούτση.
• Κατάργηση του ν. Κατρούγκαλου και όλων των αντιασφαλιστικών νόμων
ΝΔ - ΠΑΣΟΚ - ΣΥΡΙΖΑ!
• Πλήρη αποκατάσταση των απωλειών σε συντάξεις - παροχές - αποθεματικά!
• Πλήρης και σταθερή εργασία για όλους. Κατάργηση του άθλιου καθεστώτος
πληρωμής με ΔΠΥ.
•Ανατροπή της πολιτικής ΕΕ - άρχουσας τάξης για την ανταποδοτικότητα
στηνΚοινωνικήΑσφάλιση!
•Αποκλειστικάδημόσια-καθολική-υποχρεωτικήΚοινωνικήΑσφάλισηστη
βάσητωνσύγχρονωναναγκώνμας.
•ΑποκλειστικάδημόσιαδωρεάνΥγεία-Πρόνοιαμεκατάργησητωνεισφορών
στονκλάδοΥγείας.
Επιτροπή Αγώνα Μισθωτών - Αυτοαπασχολούμενων Μηχανικών

Θέσεις παρατάξεων

Η «ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑ» ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ!
Συνάδελφοι,ονέοςασφαλιστικόςΝόμοςτηςκυβέρνησηςθαφέρεισημαντικέςαλλαγέςγιατιςσυντάξειςκαιτις
εισφορέςτωνμηχανικώνελεύθερωνεπαγγελματιών.
Με τον νέο ασφαλιστικό νόμο οι συντάξεις θα είναι ανταποδοτικές. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες μηχανικοί θα
πρέπειάμεσαναεπιλέξουμετηνκατηγορίαασφάλιστρωνπουθακαταβάλουμεανεξάρτητααπότιςαποδοχέςμας,
προκειμένουνααποκτήσουμε,ότανέρθειηώρακαισυμπληρωθείτοόριοηλικίας,τηνανάλογησύνταξη.
Επομένωςανάλογαμετούψοςτωνεισφορώνπουθακαταβάλειοελεύθεροςεπαγγελματίαςμηχανικός,τόσησύνταξηθαπάρει.Όποιοςλοιπόνεπιλέξειναπληρώνειμόνοτηνελάχιστηεισφοράθαέχεικαιμικρότερησύνταξη,
ενώόποιοςθελήσειναπληρώσεικάτιπαραπάνωτότεεπιβραβεύεταιμεμίακαλύτερησύνταξη,ιδιαίτερατώραπου
ταποσοστάαναπλήρωσηςαυξήθηκαν.

Ονέοςτρόποςυπολογισμούτωνεισφορώνπουθαισχύσειαναδρομικάαπό1.1.2020καιπροβλέπεισυντάξειςαπό
775ως2.501ευρώ.
Οσοινέοιελεύθεροιεπαγγελματίεςκαιαυτοαπασχολούμενοιεπιθυμούνναεξασφαλίσουνσύνταξηάνωτων1.000
ευρώμεπαραμονήστηναγοράεργασίαςαπό35έως40έτηθαπρέπειναεπιλέξουντηνκαταβολήασφαλιστικών
εισφορώναπότην4ηκατηγορίακαιάνω,δηλαδή297ευρώμηνιαίως.
Οσοιεπιλέξουννακαταβάλλουντηνελάχιστηεισφοράτηςπρώτηςκατηγορίας,ύψους155ευρώ,θαλάβουν779
ευρώύστερααπό40χρόνιαασφάλισηςγιατοάθροισμαεθνικήςκαιανταποδοτικήςσύνταξης,ενώόσοιεπιλέξουν
τηνανώτατηασφαλιστικήκατηγορίαγια40χρόνιακαταβάλλοντας500ευρώτονμήναθαλάβουνσύνταξη1.659
ευρώ.
Καιτοερώτημαόλωνμαςείναι:αξίζεικάποιοςναεπενδύσεισεένααύριοαβέβαιοήθαχαθούνπάλιταχρήματα
πουκατέβαλανοιμηχανικοίκαιμαζίκαιοισυντάξειςτους!
Απ'ό,τιφαίνεταιηπλειονότητατωνσυναδέλφωνμέσασεαυτήντηνανασφάλειατουνέουασφαλιστικούνόμου
θαδιαλέξουντην1ηκαιχαμηλότερηκατηγορίακαιαυτόγιατίδενυπάρχουνταεχέγγυααπόπλευράςκυβέρνησης,
αφούαπουσιάζουναπότονέονόμοοιτεκμηριωμένεςμελέτεςβιωσιμότητάςτου.Έτσιοιχαμηλέςεισφορέςσε
λίγοκαιρό,θαοδηγήσουνσεμειωμέναέσοδαστονκρατικόκουρβανάκαιάρασεένανέοασφαλιστικό,πουόπως
ακούγεταιθαφέρειτηναύξησητουορίουεργασίαςστα68ήκαιστα70έτηεργασίας.ΣημειωτέονότιτοΕΤΕΑΕΠ
(επικουρικήασφάλιση)ενσωματώνεταιστονΕΦΚΑκαιτακοινάπλέονκεφάλαιαΚύριαςκαιΕπικουρικήςΣύνταξης
ενδεχομένωςνααποτελέσουντο«αποθεματικό»γιατονδιακηρυγμένοστόχοιδιωτικοποίησηςτηςασφάλισης.
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ΠΣΔΑΤΜ υπάλληλος υπουργείου Περιβάλλοντος
Κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών νόμων
Όχι στην ιδιωτικοποίηση της κοινωνικής ασφάλισης

Τ

ηνώραπουγράφονταιαυτέςοιγραμμέςδενέχεισυνεδριάσειτοΔΣ
τουσυλλόγουαπότονΔεκέμβριοτου2019.Ελπίζουμεγιαόλητη
δραστηριότηταπουδιαβάσαμεστιςυπόλοιπεςσελίδεςτουδελτίου
τουλάχιστον τα μέλη του ΔΣ να έχουν ενημερωθεί μέχρι το δελτίο να
φτάσεισταχέριαόλουτουκλάδου.

ρέα του Κτηματολογίου θα προσληφθούν 77 Μηχανικοί με ειδικότητα Αγρονόμων-Τοπογράφων Μηχανικών και στις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Φορέα (Κτηματολογικά Γραφεία και Υποκαταστήματά τους) θα προσληφθούν 84 Μηχανικοί με ειδικότητα
Αγρονόμων - Τοπογράφων Μηχανικών.

Για καλό και για κακό βέβαια η Συσπείρωση ζήτησε από την επιτροπή
δελτίουτηνύλητουπεριοδικούγιαναενημερωθεί,αλλάακόμαδενέχει
έρθεισταχέριαμας.

Οιπαρατάξειςαυτέςκαιοιεκπρόσωποίτουςθαλειτουργήσουνωςδεκανίκιτηςκυβέρνησηςτης ΝέαςΔημοκρατίαςκαιγιατοννέοαντιασφαλιστικό
νόμοοοποίοςδενείναιτίποτ’άλλοπαράησυνέχισηκαιεμβάθυνσητου
Νόμου Κατρούγκαλου (Ν4387/16), ο οποίος μετέτρεψε το ασφαλιστικό
σύστημα σε φορολογικό-κεφαλαιοπoιητικό, επέφερε μεγάλες μειώσεις
στιςσυντάξεις,ενοποίησεταΤαμείακαιεξαφάνισετααποθεματικάτους.
Είναι δε προκλητικό για τους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους να
αυξάνονται οι εισφορές και να κόβονται οι συντάξεις, τη στιγμή που η
κυβέρνησητηςΝΔευαγγελίζεταιότιήρθεηανάπτυξη.

ΠιθανολογούμεότιόληαυτήηκαθυστέρησηστησυνεδρίασητουΔΣτου
συλλόγουοφείλεταιστονφόρτοεργασίαςτουπροέδρου,όπουδιαβάζουμεσυχνάπυκνάταάρθρατου,τιςαπόψειςτου,τιςσυνεντεύξειςτουστον
έντυποκαιηλεκτρονικότύπο,σταμέσακοινωνικήςδικτύωσης,αλλάκαι
σεραδιόφωνοκαιτηλεόραση,πάντακάτωαπότον«τίτλο»τουπροέδρου
τουσυλλόγουτουκαιανεξάρτητααναυτάπουεκφράζειαποτελούνκαι
θέσειςτουσυλλόγου.
ΠιθανολογούμεεπίσηςότιαυτήηλειτουργίατουΔΣτουσυλλόγου(αντίθετημετοκαταστατικότου)πουφαίνεταιναπαγιώνεται,βρίσκεισύμφωνουςτονΑντιπρόεδρο,τονΕιδικόΓραμματέατουΣυλλόγουκαιτονΤαμεία.ΓραμματέαςαυτήτηστιγμήστοΔΣδενυπάρχειμετάτηνπαραίτηση
τηςσυναδέλφουπουκατείχετηθέση.
ΣυστηματικάπλέονοΠρόεδροςκαιοιπαρατάξειςπουτονστηρίζουνλειτουργούνενάντιαστοκαταστατικόεφευρίσκονταςόργαναπουδενυπάρχουνήκαιδημοσιεύονταςψευδείςκαιανακριβείςανακοινώσεις,όπωςη
τελευταίαγιατηνέασύνθεσητουδιοικητικούσυμβουλίου.
Σύμφωναμετηνανακοίνωσηπουυπογράφειοπρόεδρος,στηδιοίκηση
τουσυλλόγουσυμμετέχουντέσσεριςπαρατάξεις(ΔΗΣΥΑΤΜ,ΔΚΜ-ΔΑΠ,
Ενότητα,Ανασυγκρότηση,συνολικά85,63%).Ηαλήθειαείναιότιταμαθηματικάτουαποδεικνύονταιπροβληματικάδιότιοσύλλογος,σύμφωνα
μετοκαταστατικότουδιοικείταιαπότοΔιοικητικόΣυμβούλιοπουαποτελείταιαπό11μέληπουεκλέγονταιμέσωτωνεκλογώντουσυλλόγου
καιεκπροσωπούντο100%τωνμελώνμέσωτωνπαρατάξεώντους.Τις
θέσειςτουΠροέδρου,Αντιπροέδρου,ΓενικούΓραμματέα,ΕιδικούΓραμματέα και Ταμεία μοιράστηκαν οι παρατάξεις ΔΗΣΥΑΤΜ, ΔΚΜ-ΔΑΠ και
Ενότηταπουαποτελούντρειςκαιόχιτέσσεριςαπότιςέξιπαρατάξειςπου
συγκροτούντοΔΣ.
Είναιφανερόότιαυτέςοιτρειςπαρατάξεις,αλλάκαιηΑνασυγκρότηση,
πουείναιθερμοίυποστηρικτέςόλωντωνμνημονιακώνκυβερνήσεωνπου
κατέστρεψαν τη χώρα και εξαΰλωσαν την εργαζόμενη πλειοψηφία, θα
ήθελανναεξαφανίσουντιςφωνέςαντίστασηςσυλλογικήςδράσηςκαιδιεκδίκησης,όπωςαυτήτηςΣυσπείρωσηςΑριστερώνΜηχανικώναπότον
Σύλλογομεκάθετρόπο.
Λειτουργούνσανυπάλληλοιδιεκπεραιωτέςτωνυπουργώνκαιόχισανεκπρόσωποιτουκλάδου.
ΧαρακτηριστικόπαράδειγμααποτελείτογεγονόςότιενώόλοιαποδέχονταιτογεγονόςότιηΔιεύθυνσηΧωρικώνΜεταβολώντηςΚτηματολόγιο
σκόπιμα είναι υποστελεχωμένηγιαναμηνμπορείναεξυπηρετήσει,
καμίααπόαυτέςτιςπαρατάξειςδενψήφισευπέρτηςπρότασηςτηςΣυσπείρωσης:
Να προσληφθούν άμεσα οι μηχανικοί που σύμφωνα με τον
Ν.4512/2018 προβλέπεται ότι στην Κεντρική Υπηρεσία του Φο-
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Η κυβέρνηση θεσμοθετεί για τους αυτοαπασχολούμενους ασφαλιστικές
κλάσειςεισφορώνεκτωνοποίωνθαεπιλέγειοασφαλισμένος,καιοιοποίες θα οδηγούν και σε ανάλογες συνταξιοδοτικές εισφορές. Η κατώτερη
κλάσηεισφοράςτων210ευρώτομήνασυνεπάγεταιαυξήσειςτωνασφαλιστικών εισφορών κατά 19% για το 85% των «μη μισθωτών» (στους
οποίουςσυμπεριλαμβάνονταιόμωςκαιοι«μπλοκάκηδες»μισθωτοί,σημαντικότμήμαπλέοντουσυνολικούαριθμούτωνεργαζόμενωνμηχανικών,
καθώςτο«μπλοκάκι»επεκτείνεταικαισεκλάδουςστουςοποίουςμέχρι
πρόσφαταδενυπήρχε).
Παράλληλα,προκύπτουνταεξής:Οινέες-σταθερήςκλίμακας-εισφορές
δενθαείναικαιτόσοσταθερές,αφούθαμεταβάλλονταιμεβάσητοΑΕΠ
καιτοΔΤΚ.Θίγονταιπερισσότεροταμπλοκάκια(αυξάνονταιοιεισφορές
γιαόσους/εςπαίρνουνέως17.500ευρώμεικτά).ΤοΕΤΕΑΕΠ(επικουρική ασφάλιση) ενσωματώνεται στον ΕΦΚΑ κι ανοίγει έτσι ο δρόμος για
τηνπιθανήπλήρηκατάργησήτουμελλοντικά.Στιςπεριπτώσειςμισθωτής
απασχόλησης που παράλληλα αυτοαπασχολούνται ή ασκούν ελεύθερο
επάγγελμακαταβάλλεταιυποχρεωτικάηνέαπροβλεπόμενηασφαλιστική
εισφορά.Ηενλόγωεισφοράδενείναιδυνατόνναυπολείπεταιτουποσού
της εισφοράς της δεύτερης ασφαλιστικής κατηγορίας συμπεριλαμβανομένης της εισφοράς για την ασφάλιση ασθενείας. Eάν υπολείπεται του
ποσού της δεύτερης ασφαλιστικής κατηγορίας καταβάλλεται η διαφορά
απότονασφαλισμένο.
Επίσηςόσοαφοράτιςσυντάξειςπροκύπτουνπολλάκρίσιμαζητήματαπου
όπωςφαίνεταιοδηγούνσεπεραιτέρωσυρρίκνωσήτους.
Τοβασικότεροόλωνόμως,είναιότιεμπεδώνεταιηκεφαλαιοποιητικήλογικήστοασφαλιστικόσύστημα,πουπέραντουανοίγματοςστηνιδιωτικοποίηση,δημιουργείτηναίσθησηότιοιασφαλισμένοιείναι«ατομικάυπεύθυνοι»γιατιςεπιλογέςτους(κλάσεις,δημόσιαήιδιωτικήασφάλιση)και
ηασφάλισημετατρέπεταιαπόκοινωνικόδικαίωμασε«ατομικήευθύνη»,
τηνώραπουήδηπολλοίνέοιεργαζόμενοιέχουνδιαμορφώσειτηνεικόνα
ότιδύσκολαθαπάρουνσύνταξηούτωςήάλλως.
Αποκλειστικά ∆ηµόσιο, Καθολικό και Αναδιανεµητικό Σύστηµα
Κοινωνικής Ασφάλισης, που θα λειτουργεί µε κριτήριο τις κοινωνικές ανάγκες. Δωρεάν περίθαλψη από ένα αποκλειστικά δηµόσιο
υγειονοµικό σύστηµα.

