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Τέλειωσε κι αυτό το καλοκαίρι με τον φόβο του κορωνο-
ϊού να πλανάται στα νησιά και γενικά τους τόπους διακοπών. 
Όλη η υδρόγειος είναι σε επιφυλακή και φοράει τη μάσκα της 
όπως δείχνει και το τριγωνομετρικό δίκτυο του εξωφύλλου 
μας. Δεν φοβόμαστε, προστατευόμαστε και συνεχίζουμε να 
μαθαίνουμε γιατί η γνώση είναι η καλύτερη ασπίδα για να 
βρει κανείς τον μέσο όρο μεταξύ της υπερβολικής προφύλα-
ξης και της πλήρους αδιαφορίας.

Το περιοδικό μας έφτασε στο νούμερο 247 σε πείσμα 
των καιρών και παραμένει το μόνο περιοδικό στον χώρο των 
μηχανικών.

Ο σύλλογος έκανε, παρ’ όλες τις διακοπές, τις πα-
ρεμβάσεις του σε προκηρύξεις και οργανισμούς υπηρεσιών 
που αγνοούν τον Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό. Διαβάστε 
λεπτομέρειες στις δραστηριότητες του συλλόγου. 

Ο πρόεδρος του συλλόγου μας Μιχάλης Καλογιαννάκης 
επανεξελέγη αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Γεωδαιτικού 
Συμβουλίου Τοπογράφων (CLGE). Καλή δύναμη.

Σημαντικότατη η απόφαση του Νομικού Συμβουλίου του 
Kράτους για την πρόσβαση στα υποθηκοφυλακεία. Άλλη μια 
τεχνητή αποκλειστικότητα των δικηγόρων κάμφθηκε.

Σημαντική η είδηση της γεωπύλης «Inspire» από το κτη-
ματολόγιο. Να δούμε πότε θα αποφασίσει το κτηματολόγιο 
να ελευθερώσει και τα δικά του δεδομένα (αεροφωτογραφί-
ες κ.λπ.), όπως έχει υποχρέωση απέναντι στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση και τον Ελληνικό λαό.

Τα νέα από τον κλάδο έχουν πολικό ενδιαφέρον. Ταξίδι 
στην Ανταρκτική για να δροσιστούμε μετά τις ζέστες του κα-
λοκαιριού.

Στις απόψεις, δύο σημαντικές και αντίθετες τοποθετήσεις 
για τον πρόσφατο περιβαλλοντικό νόμο, και μια ανάλυση - 
πρόταση για τα αυθαίρετα.

Στις Νομοθετικές εξελίξεις, οι συνάδελφοι που τις πα-
ρακολουθούν, μας ενημερώνουν για ό,τι πέρασε το καλοκαίρι 
από νόμους, διατάξεις, αποφάσεις κ.λπ. Δεν τους ξεφεύγει 
τίποτε και η στήλη είναι σημείο αναφοράς και ευρετήριο για 
πολλούς συναδέλφους που φυλάνε τα τεύχη του περιοδικού 
μόνο γι’ αυτό το λόγο.

Τα Επιστημονικά μας φιλοξενούν ένα ενδιαφέρον άρθρο 
για τη μετατροπή συντεταγμένων από ΗΑΤΤ σε ΕΓΣΑ87. Το 
θέμα έχει απασχολήσει και το τεύχος μας ΑΤΜ 196. 

Οι σελίδες όσων παρατάξεων μας έστειλαν κείμενα εί-
ναι στη θέση τους.

Τέλος, διαβάστε και τις διαφημίσεις που μας δίνουν τις τά-
σεις της αγοράς και συντηρούν την έκδοση του περιοδικού.

Καλό φθινόπωρο
Από την Επιτροπή Δελτίου



  6 ΕπισημανσΕισ

  8 Δραστηριοτητα Συλλογου

	w		Αίτημα	τροποποίησης/διόρθωσης	προκήρυξης	πρόσληψης	επιστημονι-

κού	προσωπικού	στην	Εφορεία	αρχαιοτήτων	Άρτας

	w		Παρέμβαση	στη	δημόσια	διαβούλευση	για	την	Τροποποίηση	Οργανισμού	

Εσωτερικής	Υπηρεσίας	Περιφέρειας	Δ.	Μακεδονίας

	w		Παρέμβαση	 για	 την	 Τροποποίηση	 του	 Εσωτερικού	Οργανισμού	Δήμου	

Ναυπακτίας

	w		Περιβάλλον	και	αυθαίρετα:	Οι	εξωγήινοι	υπάρχουν;	/	Αυθαίρετα:	Ακού-

στε	τους	επιστήμονες:	Δημοσιεύσεις	του	Προέδρου	του	ΠΣΔΑΤΜ	Μιχά-

λη	Καλογιαννάκη	στην	εφημερίδα	ΤΑ	ΝΕΑ	

	w		Επανεκλογή	Μιχάλη	Καλογιαννάκη	ως	Αντιπρόεδρος	της	CLGE

12 νΕα απο τον Κλαδο

	 w		Γνωμοδότηση	ΝΣΚ	για	την	πρόσβαση	στα	υποθηκοφυλακεία

	 	w		Γεωπύλη	 «INSPIRE»:	 Ελεύθερη	 διάθεση	 των	 κτηματολογικών	 χαρτών	

μέσω	διαδικτύου

	 	w		Ταξίδι	στην	Ανταρκτική	του	Χρήστου Ντάλα

24 AποψΕισ

	 w		Εξορθολογισμός	Περιβαλλοντικής	Νομοθεσίας	ή	Υπερπροστασία,	Νικό-

λαος Ζαχαριάς,	ΑΤΜ

	 w		«Περιβαλλοντικός	νόμος»:	Προστασία	του	περιβάλλοντος	ή	προστασία	

των	επενδύσεων;	Νίκος Κεχαγιόγλου,	ΑΤΜ

	 w		ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ	τελευταία	ευκαιρία	μέχρι	την	επομένη,	Δημήτριος Βρετά-

κος,	ΑΤΜ

30 ΝομοθΕτιΚΕσ ΕξΕλιξΕισ

	 w	Νέα	νομοθετήματα	που	άπτονται	του	ενδιαφέροντος	του	ΑΤΜ

38 ΕπιστημονιΚα - τΕχνιΚα θΕματα

	 w		ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ	ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ	από	ΗΑΤΤ	(παλαιό	Datum)	σε	ΕΓΣΑ87	

και	ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ,	Ιωάννης Τάκος,	τέως	Διοικητής	ΓΥΣ	

42 θΕσΕισ παραταξΕων

	 w		ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ	ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ	ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ	ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ	ΜΗΧΑΝΙ-

ΚΩΝ

	 w		ΔΚΜ	-	ΔΑΠ	Τοπογράφων

	 w	ΕΝΟΤΗΤΑ

	 w	ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ	ΑΤΜ

	 w	Συσπείρωση	Αριστερών	Τοπογράφων

από 2.300€
                          +ΦΠΑ



Αυτό το καλοκαίρι, σίγουρα ήταν ένα αλλιώτικο καλοκαίρι, που αναγκαστικά 
προσαρμόστηκε και αυτό στις νέες συνθήκες. 

Όλοι μας προσαρμοστήκαμε. Σημαντικές αλλαγές έχουν γίνει στην καθημερι-
νότητά μας, στη δουλειά μας, έτσι έγινε και στις διακοπές μας. 

Σε αυτές τις νέες συνθήκες προσπαθούμε να προσαρμόσουμε και τις λειτουρ-
γίες του συλλόγου. Το Διοικητικό Συμβούλιο και η επιτροπή του δελτίου «συ-
ναντιόνται» μόνο ηλεκτρονικά. Στο ίδιο πλαίσιο υπάρχουν σκέψεις να διοργα-
νωθούν ημερίδες και το 1ο ηλεκτρονικό συνέδριο του συλλόγου μας.

Το πιο δύσκολο σε όλη αυτή την εποχή, δεν είναι οι ψηφιακές αλλαγές που 
πρέπει να γίνουν για να συνεχίσουμε να λειτουργούμε, αλλά η απώλεια της 
προσωπικής επαφής. Υπό κανονικές συνθήκες, αυτό το διάστημα θα βρισκό-
μασταν στην Αθήνα ή σε κάποια άλλη πόλη, συνάδελφοι από όλη τη χώρα, για 
το συνέδριό μας ή τη συνδιάσκεψή μας. Θα συζητούσαμε τα προβλήματα του 
κλάδου, θα ανταλλάσσαμε απόψεις και θα προτείναμε λύσεις. 

Ας ελπίσουμε, το διάστημα αυτό της «απομόνωσης» να είναι σύντομο και να 
είμαστε όλοι υγιείς. Να επηρεαστούμε όσο γίνεται λιγότερο και να «επιστρέ-
ψουμε» δριμύτεροι με νέες ιδέες. 

Μέχρι τότε, οφείλουμε να είμαστε ενεργοί, σε πείσμα των καιρών, και να μην 
κάνουμε αδικαιολόγητες «εκπτώσεις» στη δουλειά μας και την καθημερινό-
τητά μας.

Υ.Γ.       Αυτή τη δύσκολη περίοδο για όλους, το οικονομικό πρόβλημα του συλ-
λόγου επανεμφανίστηκε. Προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Κάθε 
βοήθεια, μικρή ή μεγάλη, είναι ευπρόσδεκτη. Μην ξεχνάτε και την ετήσια 
συνδρομή σας.

Υ.Γ. 1 Φοράμε μάσκα, σεβόμαστε τον απέναντί μας.

επισημάνσειςεπισημάνσεις

6 ATM 247 / ΙΟΥΝΙΟΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2020

Μιχάλης Καλογιαννάκης
Πρόεδρος ΠΣΔΑΤΜ
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Αίτημα τροποποίησης/διόρθωσης προκήρυξης 
πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού με 
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου για τις ανάγκες του έργου «Ανάπτυξη 
καινοτόμου μεθοδολογίας μη καταστροφικής 
αξιολόγησης και ανάδειξης Μνημείων 
πολιτιστικής κληρονομιάς» που υλοποιείται με
τη μέθοδο της Αρχαιολογικής Αυτεπιστασίας.

ΑξιότιμεκυρίαΠροϊσταμένητηςΕφορείαςΑρχαιοτήτωνΆρτας,

οΠανελλήνιοςΣύλλογοςΔιπλωματούχωνΑγρονόμωνΤοπογράφωνΜη-
χανικώνέγινεαποδέκτηςδιαμαρτυριώνμελώντουσχετικάμετηνπρο-
κήρυξηπρόσληψηςεπιστημονικούπροσωπικούμεσύμβασηεργασίαςιδι-
ωτικούδικαίουορισμένουχρόνουγιατιςανάγκεςτουέργου«Ανάπτυξη
καινοτόμουμεθοδολογίαςμηκαταστροφικήςαξιολόγησηςκαιανάδειξης
Μνημείωνπολιτιστικήςκληρονομιάς»πουυλοποιείταιμετημέθοδοτης
ΑρχαιολογικήςΑυτεπιστασίας.

Σύμφωναμετηνπροκήρυξη,τοαντικείμενοτηςσύμβασηςμεταξύάλλων,
αφοράστην“αποκατάστασημνημείωνκλασικήςκαιελληνιστικήςπεριό-
δουΚΑΙεμπειρίαστηνφωτογραμμική(;)αποτύπωσηαρχαιολογικώνχώ-
ρωνκαιστηδημιουργίαεποπτικώνυλικώνεκθέσεωνκαιμουσείων”,και
γιατηθέσηαυτήκαλούνταιαποκλειστικάοιέχοντεςδίπλωμαΠολιτικού
Μηχανικού(ημεδαπήςή ισότιμοαντίστοιχηςειδικότηταςτηςαλλοδαπής
αναγνωρισμένοαπότοΔΟΑΤΑΠ).

Εγείρονταισυνεπώςδύομεγάλαθέματα,ταοποίαμαςοδηγούνστονα
ζητούμετηντροποποίηση/συμπλήρωσητηςωςάνωαναφερόμενηςπρο-
κήρυξηςαπόμέρουςσας.

Αρχικά,ναεπισημάνουμεότιδενυφίσταταιφωτογραμμικήαποτύπωση,
όπωςαναγράφεταιεπανειλημμένως,στοκείμενοτηςπροκήρυξης,αλλά
φωτογραμμετρική. (Φωτογραμμετρίαονομάζεταιη τέχνη, επιστήμηκαι
τεχνολογίαγιατηναπόκτησηαξιόπιστηςπληροφορίαςσχετικάμεφυσικά
αντικείμενακαιτοπεριβάλλοντους[…],ASP1980).

Επιπρόσθετα,ηφωτογραμμετρίααποτελείβασικόαντικείμενοτηςεπιστή-
μηςτουΑγρονόμουΤοπογράφουΜηχανικού.Γεγονόςπουπροκύπτειαφ’
ενόςαπόταπρογράμματασπουδώντόσοστοΕθνικόΜετσόβιοΠολυτε-
χνείοόσοκαιστοΑριστοτέλειοΠανεπιστήμιοΘεσσαλονίκης,αλλάκαιτο
θεσμοθετημένοεπαγγελματικόκαιεπιστημονικόαντικείμενοτουΑ.Τ.Μ.

Σημειώνουμεεδώ,τησημαντικήσυμβολήτηςΣχολήςΑγρονόμωνΤοπο-
γράφωνΜηχανικώνστοΠρόγραμμαΣυντήρησηςκαιΑποκατάστασηςτου
ΙερούΚουβουκλίουτουΠαναγίουΤάφου(ΕργαστήριοΦωτογραμμετρίας
&ΕργαστήριοΓενικήςΓεωδαισίας),το2017.

Θεωρούμε,ότιαπότηνπεριγραφήτηςπαρούσαςσύμβασης,αποκλείο-
νταιτελείωςαδικαιολόγητα,οιΑγρονόμοιΤοπογράφοιΜηχανικοί,βασικό
αντικείμενοτωνοποίωναποτελούνοιΦωτογραμμετρικέςαποτυπώσεις.

ΣύμφωναμετηνΠράξη«ΑνάπτυξηΚαινοτόμουμεθοδολογίαςΜηκατα-
στροφικής αξιολόγησης και ανάδειξηςΜνημείων πολιτισμικής κληρονο-
μιάς»καιακρωνύμιοINSPIRE(Κ.Ε.Τ6ΥΒΠ-00438,MIS5048509),Τ6ΥΒΠ-
00438,MIS5048509πουενέκρινετηνενλόγωπροκήρυξηπρόσληψηςθα
υλοποιηθούνοικάτωθιεργασίες:

•	 ΕνότηταΕργασίας1:Τρισδιάστατηψηφιοποίησηαρχαιολογικούχώ-
ρουκαικτερισμάτωνκαθώςκαιανάπτυξησυστήματοςπροσδιορισμού
θέσηςγιαεξωτερικόχώρο.Θαπραγματοποιηθείτρισδιάστατησάρωση
κτερισμάτωνκαισυλλογήαρχαιολογικώνστοιχείων.

•	 ΕνότηταΕργασίας2:Δημιουργίατρισδιάστατουμοντέλουαναπαρά-
στασης του αρχαιολογικού χώρουΔυτικήςΝεκρόπολης της αρχαίας

Αμβρακίας,δημιουργίαεικονικούπεριβάλλοντοςαρχαιολογικούχώρου
καιτοποθέτησηψηφιοποιημένωνκτερισμάτωνστοεικονικόπεριβάλ-
λον.

•	 ΕνότηταΕργασίας3:Ανάπτυξηεικονικήςξενάγησηςκαιμυθοπλασίας
(storytelling). Δημιουργία διαδραστικών εικονικών χαρακτήρων της
εποχήςκαιενσωμάτωσήτουςστοεικονικόπεριβάλλον.

•	 ΕνότηταΕργασίας4:Ανάπτυξηεκπαιδευτικώνπαιχνιδιώνμεέπαθλα,
προκειμένουγιααλληλεπίδρασημεταξύτωνχρηστών.

•	 ΕνότηταΕργασίας5:Συλλογήπληροφοριώνσυντήρησηςκαικατάστα-
σηςκτερισμάτωνπροκειμένουγιατηδημιουργίαβάσηςδεδομένωνκαι
λογισμικούπαρουσίασηςπληροφοριώνσυντήρησης/κατάστασηςτων
κτερισμάτων.

•	 ΕνότηταΕργασίας7:Πιλοτική εφαρμογήτουσυστήματοςσεμέρος
τουαρχαιολογικούχώρουτηςΔυτικήςΝεκρόποληςτηςΑρχαίαςΑμ-
βρακίας.

Ηπλειοψηφίατωνπαραπάνωεντάσσονταιστοεπιστημονικόαντικείμενο
τηςΦωτογραμμετρίας.

Ζητούμετηνεπαναπροκήρυξητηςαντίστοιχηςθέσηςμετάαπότροποποί-
ησήτης,μετηνπροσθήκητηςδυνατότηταςσυμμετοχήςτωνΑ.Τ.Μ.,όσο
αφοράστοαντικείμενοτηςφωτογραμμετρικήςαποτύπωσης.

Σεπερίπτωσηπουεμείνετεστηναπόφασήσαςεπιφυλασσόμαστεγιατην
άσκησηκάθενόμιμουδικαιώματόςμαςόπωςέχουμευποχρέωσησύμφω-
ναμετοκαταστατικόμας,γιατηδιασφάλισητωνδικαιωμάτωντωνμελών
μαςκαιτησυμβολήστηνεπιστημονική,τεχνικήκαικοινωνικήαποστολή
τουσυλλόγουμας.

Έχονταςτηβεβαιότηταότιθαενστερνιστείτετηνάποψήμας,αναμένου-
με τηναποδοχή τουαιτήματόςμας και παραμένουμεστηδιάθεσήσας
γιαοτιδήποτεχρειασθείτεεπίθεμάτωνπουάπτονταιτουεπιστημονικού
πεδίουτουΑ.Τ.Μ.

Παρέμβαση στη δημόσια διαβούλευ-
ση για την Τροποποίηση Οργανισμού 
Εσωτερικής Υπηρεσίας Περιφέρειας 
Δυτικής Μακεδονίας (2020)

ΑξιότιμεΚύριεΕκτελεστικέΓραμματέα,

Μετηνεπιστολήμαςαυτή,θαθέλαμεναλάβουμεμέροςστηδημόσιαδι-
αβούλευσηγιατηνΤροποποίησητουΟργανισμούΕσωτερικήςΥπηρεσίας
τηςΠεριφέρειαςΔυτικήςΜακεδονίας.

Ολόγοςτηςπαρέμβασήςμαςείναιοιέντονεςδιαμαρτυρίεςσυναδέλφων
μαςγιαταάρθρα55,38και39τουπροτεινόμενουΟΕΥ.

Πιοσυγκεκριμένα:

•	 Ηπροσθήκηστοάρθρο55(ΚωδικοίΑΚ2,ΑΚ2.2καιΑΚ3.5)τωνειδι-
κοτήτωνΠΕΓεωτεχνικών(ειδικότηταςΓεωπόνων)καιΤΕΤεχνολόγων
Γεωπονίας.ΑφοράστιςθέσειςτωνΠροϊσταμένωνΚεντρικήςΥπηρεσί-
αςκαιΠεριφερειακώνΥπηρεσιώντουυπόδιαβούλευσηΣχεδίουΟΕΥ
ΠΔΜ,καιστιςυπηρεσίεςΔιεύθυνσηΠολιτικήςΓης,τοτμήμαΕποικι-
σμού και Αναδασμού και τα Τμήματα Τοπογραφίας, Εποικισμού και
ΑναδασμούτωνΔ/νσεωνΑ.Ο.Κ. τωνΠ.Ε. Γρεβενών,Καστοριάς και
Φλώρινας.

•	 Ημηπροσθήκηστοάρθρο55(ΚωδικόςΑΚ.3καιΑΚ3.4)τουκλάδου
ΠΕΜηχανικών(ειδικότηταΤοπογράφωνΜηχανικών).ΑφοράστηΔι-
εύθυνσηΑγροτικήςΟικονομίαςΠΕκαιστοΤμήμαΕγγείωνΒελτιώσε-
ων.

Μετά από αρκετές διαμαρτυρίες περί «φωτογραφικής» 

προκήρυξης, ο ΠΣΔΑΤΜ προχώρησε στην αποστολή σχε-

τικού εγγράφου προς την Εφορεία Αρχαιοτήτων Άρτας. Ακολου-

θεί η σχετική επιστολή.

Ο ΠΣΔΑΤΜ, μετά από έντονες διαμαρτυρίες των μελών 

του, παρενέβη στη δημόσια διαβούλευση για την Τροπο-

ποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Δυτικής 

Μακεδονίας. Ακολουθεί η σχετική παρέμβαση.
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•	 Ηπροσθήκησταάρθρα39και55(ΚωδικόςΑΚ3.5)τουΤμήματοςΤο-
πογραφίας, Εποικισμού&Αναδασμού τωνΠεριφερειακών Ενοτήτων
Γρεβενών,ΚαστοριάςκαιΦλώριναςστιςΔιευθύνσειςΑγροτικήςΟικο-
νομίαςτωνΠεριφερειακώνΕνοτήτωνΓρεβενών,ΚαστοριάςκαιΦλώρι-
νας.Ηαναφοράείναιλανθασμένη,μιαςκαιαντίστοιχοτμήμαυπάρχει
στηΔιεύθυνσηΠολιτικήςΓης.

•	 Η μη προσθήκη στο άρθρο 38 Υποδιευθύνσεων των ΠΕ Γρεβενών,
Καστοριάς καιΦλώριναςμε έναΤμήμαΤοπογραφίας και έναΤμήμα
Εποικισμού&ΑναδασμούμετοπικήαρμοδιότηταστηναντίστοιχηΠε-
ριφερειακήΕνότητακαιαυτοτελήλειτουργία.

ΟισυγκεκριμένεςαλλαγέςήμηπροσθήκεςστοπροτεινόμενοΟΕΥ,θίγουν
ταδικαιώματατωνμελώνμας,ενώηπροσθήκηστοάρθρο55(Κωδικοί
ΑΚ2, ΑΚ2.2 και ΑΚ3.5) δεν έχει καμία συσχέτιση με τα επαγγελματικά
δικαιώματα του επιστημονικού κλάδου τωνΓεωπόνων,σύμφωναμε το
ισχύοννομικόπλαίσιοκαθορισμούτους.

ΗπεριγραφήτουεπιχειρησιακούσκοπούκαιτωναρμοδιοτήτωντηςΔι-
εύθυνσηςΠολιτικής Γης, σύμφωναμε τοάρθρο38 τουπροτεινόμενου
ΟΕΥ,δεναφορούνκαμίαπτυχήτουεπιστημονικούπεδίουτουΓεωπόνου,
αντιθέτωςπεριγράφειαρμοδιότητεςπουαφορούντοεπιστημονικόπεδίο
τουΑγρονόμουΤοπογράφουΜηχανικού.

Όσοναφοράτημηπροσθήκηστοάρθρο55(ΚωδικόςΑΚ.3καιΑΚ3.4)
τουκλάδουΠΕΜηχανικών(ειδικότηταΤοπογράφωνΜηχανικών),θαθέ-
λαμεναγνωρίζετεότι,σύμφωναμετοΠΔ99/2018,στοεπάγγελματου
Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού, εντάσσονται οι αρμοδιότητες του
ΤμήματοςΕγγείωνΒελτιώσεων.

Επιπροσθέτως,θαθέλαμεναπροτείνουμεκαιτηναύξησητωνοργανικών
θέσεωνΜηχανικώντηςΔιεύθυνσηςΠολιτικήςΓης,λόγωτωναυξημένων
αναγκώνεξαιτίαςτηςσύνταξηςκαιλειτουργίαςτουΕθνικούΚτηματολο-
γίου,τηςαυξημένηςζήτησηςεκτέλεσηςαναδασμώνκαιτηςκατάχρήση
παραχώρησηςδημοσίωνεκτάσεων,ώστεναμπορούνναανταποκριθούν
καλύτεραστααιτήματατωνπολιτών,αλλάκαιστιςαπαιτητικέςαρμοδιό-
τητεςτηςΔιεύθυνσηςΠολιτικήςΓης.

Ευελπιστώνταςότι,τοαίτημαγιατιςαπαιτούμενεςαλλαγέςπουαναφέρο-
νταιπαραπάνωθαγίνειδεκτό,ευχόμαστεονέοςΟργανισμόςΕσωτερικής
ΥπηρεσίαςτηςΠεριφέρειαςΔυτικήςΜακεδονίας,ναεπιτύχειτουςστόχους
πουέχειθέσειηδιοίκησηςτηςΠεριφέρειας.

Άλλωστε,ηπαρέμβασήμαςέγινεκαιμεαυτότονσκοπό,διότισεκάθε
θέσηευθύνηςαπαιτούνταικαιοιαντίστοιχεςεπιστημονικέςγνώσειςπου
απορρέουναπότησυνάφειατωνσπουδώνκάθεεπιστημονικούκλάδου,
ώστε να ανταποκριθεί στις αρμοδιότητες που του αναθέτει η εκάστοτε
διοίκηση.

Είμαστεστηδιάθεσήσαςγιακάθεδιευκρίνιση.

Παρέμβαση για την Τροποποίηση           
του Εσωτερικού Οργανισμού 
Δήμου Ναυπακτίας
ΑξιότιμεΔήμαρχε,
Μετηνεπιστολήμαςαυτή,θαθέλαμενασυμβάλουμεστηνεπικείμενη
Τροποποίηση του Εσωτερικού Οργανισμού Δήμου Ναυπακτίας, για την
οποίαμαςενημέρωσανμέλητουσυλλόγουμας.
Κατά τη διαδικασία της σύνταξης, διαβούλευσης και κατάθεσης προς
έγκρισηςστααρμόδιαόργανατηςενλόγωτροποποίησης,σαςενημερώ-
νουμεώστεναλάβετεγνώσηγια τιςαρμοδιότητες τωνθέσεωνγια τις

οποίεςθαμπορούσενααναλάβειέναςΑγρονόμοςΤοπογράφοςΜηχανικός.

ΣύμφωναμετοισχύοννομικόπλαίσιοκαιτοπρόσφατοΠΔ99/2018,όπου
περιγράφονταιταεπαγγελματικάδικαιώματατωνμελώνμας,ταμέλημας
έχουντηνεπιστημονικήκατάρτισηκαιτιςαπαραίτητεςγνώσειςώστενα
προΐστανταιστις:
1. ΔιεύθυνσηΤεχνικώνΥπηρεσιών
2. ΔιεύθυνσηΠροστασίαςΠεριβάλλοντοςκαιΠοιότηταςΖωής
3. ΑυτοτελέςΤμήμαΠολιτικήςΠροστασίας
4. ΑυτοτελέςΤμήμαΠολεοδομίαςκαιΣχεδίουΠόλης
5. ΑυτοτελέςΤμήμαΠρογραμματισμούκαιΤοπικήςΟικονομικήςΑνάπτυξης
6. ΤμήμαΤεχνικώνΈργων,ΣυγκοινωνιώνκαιΑδειώνΜεταφοράς

Όπωςγνωρίζετεγιατηνεπιλογήτωνπροϊσταμένωνεφαρμόζεταιτοπρο-
βάδισμαμεταξύτωνκλάδωνσύμφωναμετηνκείμενηνομοθεσία,δηλαδή
οκλάδοςΠΕπροηγείταιτουκλάδουΤΕ,χωρίςκαμίαεξαίρεση.
Ημηεφαρμογήτωνπαραπάνω,εύκολαμπορείναερμηνευτείαπόοποιο-
δήποτε,ωςαποκλεισμόςτουεπιστημονικούκλάδουμαςκαιδίνειτοδι-
καίωμασεκάθεμέλοςμας,νακαταθέσειένσταση,κάνονταςχρήσητου
ισχύοντοςνομικούπλαισίουκαθορισμούτωνεπαγγελματικώνδικαιωμά-
τωντηςειδικότηταςτουΑγρονόμουΤοπογράφουΜηχανικού.
Ευελπιστώνταςότιθαλάβετευπόψησαςτηνπαρέμβασήμας,ευχόμαστε
ονέοςΕσωτερικόςΟργανισμόςτουΔήμουΝαυπακτίας,ναεπιτύχειτους
στόχουςπουέχειθέσειηδιοίκησήσας.
Άλλωστε,ηπαρέμβασήμαςέγινεμεαυτότονσκοπό,διότισεκάθεθέση
ευθύνηςαπαιτούνταικαιοιαντίστοιχεςεπιστημονικέςγνώσειςπουαπορ-
ρέουναπότησυνάφειατωνσπουδώνκάθεεπιστημονικούκλάδου,ώστε
ναανταποκριθείστιςαρμοδιότητεςπουτουαναθέτειηεκάστοτεδιοίκηση.

Είμαστεστηδιάθεσήσαςγιακάθεδιευκρίνιση.

Περιβάλλον και αυθαίρετα: 
Οι εξωγήινοι υπάρχουν;
Αν κάποιος εξωγήινος ερχόταν για πρώτηφορά στη χώρα μας, θα
πίστευεότιείναιμιαφυσιολογικήκαθημερινότηταναφοράμεμάσκα,
ναπλένουμεσυνεχώςταχέριαμαςκαινακρατάμεαπόστασηαπότους
άλλους.ΕπειδήόμωςοιαρμόδιοιτουΥπουργείουΠεριβάλλοντοςκαιΕνέρ-
γειαςδενείναιεξωγήινοι,ούτεθέλωναπιστεύωότιζουνσεμιααποστει-
ρωμένηγυάλα,καλόείναινααναθεωρήσουντησκληρήστάσητουςγιατη
διακοπήτακτοποίησηςτωναυθαιρέτωνκατηγορίας5.

Λόγωκορωνοϊού,υπάρχουνπολεοδομίεςπουθέλουν2μήνεςγιαναδώ-
σουναπλάαντίγραφαστουςιδιοκτήτεςακινήτων,ενώαρκετοίμηχανικοί
που εντάσσονται σε ευαίσθητες επιδημιολογικές ομάδες, αδυνατούν να
ανταποκριθούνστακαθήκοντάτους.

Σταπαραπάνωθαπρέπειναπροστεθείκαιηλήξητηςδυνατότηταςτων
αδήλωτωντετραγωνικώνστουςδήμουςμέχριτοτέλοςτουμήνα.Οφόρ-
τοςσταγραφείατωνμηχανικώνείναιτεράστιοςκαιηευθύνημεγάληένα-
ντιτωνιδιοκτητών.

Δενείναι,λοιπόν,καλήπερίοδοςτοαρμόδιουπουργείοναεξαντλείτην
αυστηρότητά του και να κουνά το δάκτυλο στους ιδιοκτήτες και τους
μηχανικούς,χωρίςιδιαίτερολόγο.Πόσομάλλον,ότανκαιτοίδιοδεντηρεί
ταλεγόμενάτου.

Τον περασμένο Νοέμβριο, όταν ανακοινώθηκε η πολύμηνη παράταση
γιατααυθαίρετα,συγχρόνωςυπήρξανδύοδεσμεύσειςαπότηνπολιτική
ηγεσία για τονπερασμένο Ιούνιο.Ηπρώτηαφορούσε την έναρξη των
δειγματοληπτικών ελέγχων τωνδηλώσεωντωναυθαιρέτων.Ηδεύτερη
αφορούσε τη λειτουργία της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου, για την
οποίαμέχριςστιγμήςτομόνοπουαναμένεταιείναιμιανέατροπολογίαστο
νέονομοσχέδιο.ΠουναμηνείχετοΤΕΕέτοιμητηναντίστοιχηπλατφόρμα
εδώκαιχρόνια.

Ανόντωςοαρμόδιοςυπουργόςθέλει ναασκήσειαποτελεσματικήπερι-
βαλλοντικήπολιτικήτοπεδίοάσκησήτηςδενείναιηεξάντλησητηςαυ-
στηρότητάςτουσταπαλιάαυθαίρετα.Υπάρχουναρκετέςσημαντικότερες
παρεμβάσεις.

Η ενεργοποίηση τουΠαρατηρητηρίουΔομημένουΠεριβάλλοντος,ώστε

Με την κατωτέρω επιστολή, ο ΠΣΔΑΤΜ παρενέβη ώστε να 

συμβάλει στην ορθή Τροποποίηση του Εσωτερικού Οργα-

νισμού Δήμου Ναυπακτίας, επισημαίνοντας τις αρμοδιότητες των 

θέσεων που θα μπορούσε να αναλάβει ένας Α.Τ.Μ. προς αποφυ-

γή απαράδεκτων αποκλεισμών.
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Άμεση οικονομική ενίσχυση 
ΠΣΔΑΤΜ

ΟΣύλλογοςυπάρχεικαιλειτουργείαποκλειστικάμετησυμμετοχή
και την ενίσχυση των μελών του.Όλες του οι δραστηριότητες,
ηυποστήριξητωνΑΤΜκλπ,καλύπτονταιστομεγαλύτερομέρος
τουςαπότιςσυνδρομές,οιοποίεςπαραμένουνηκύριαπηγήχρη-
ματοδότησης.
Εκτωνπραγμάτων,οισυνδρομέςμαςείναιαπαραίτητεςγιατησυ-
νέχισητηςλειτουργίαςτουΠΣΔΑΤΜκαιόλοιοισυνάδελφοιθερμά
παρακαλούνταινακαταβάλλουντοαπαιτούμενοποσό,πουπαρα-
μένειχαμηλόώστεναμπορούνόλοινατοκαταβάλλουν.
Ηετήσιασυνδρομήείναιμόλις:
• 5ευρώγιαταμέληκάτωπενταετίαςκαι
• 10ευρώγιαταυπόλοιπαμέλη
ΤοΔ.Σ.τουΠΣΔΑΤΜαποφάσισενααπευθυνθείάμεσασεόλους
τουςΣυναδέλφουςζητώνταςοικονομικήστήριξη.
ΙδιαίτεραόμωςαπευθύνεταιστουςσυναδέλφουςΑΤΜ,οιοποίοι
έχουνεταιρείεςμεμεγάλητάξηπτυχίοκαιοιοποίοιμετάαπόέναν
κοινό αγώνα τριών ετών ανακηρύχτηκαν ανάδοχοι στις μελέτες
κτηματολογίουγιατουπόλοιποτηςχώρας.Μπορείτενακαταβάλε-
τεόποιοποσόεπιθυμείτε.(Τοανάλογοπαραστατικόθασαςσταλεί
μέσωe-mail).
Ηκαταβολήμπορείναγίνειστονλογαριασμότουσυλλόγουστην 
Τράπεζα Πειραιώς: 
IBAN GR21 0172 0800 0050 8007 1615 938
ΑνπιστεύετεότιοΠΣΔΑΤΜπρέπειναπαραμείνειενεργόςκαινα
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
αλλάκαιέξυπνεςφρασούλεςκαισκιτσά-
κια.Ηπροσπάθειαξεκίνησεπροδιετίας
καισυνεχίζεταιμέχρικαισήμερα.

Η επιλογή των συγκεκριμένων T-shirt
έγινεμετάαπόδιαδικτυακόδιαγωνισμό
όπου συμμετείχαν περίπου 300 συνά-
δελφοι.

Ηφόρμαπαραγγελίαςγίνεταιμέσωτης
ηλεκτρονικής φόρμας στην ιστοσελίδα
τουΣυλλόγου,https://docs.google.com/
forms/d/e/1FAIpQLSeW1VIss7ldABRz5N
JAkHreSpGGxjugCeRxxOfvOxfIQh-LWA/
viewformόπουμπορείκανείςναδειμε-
γέθη,χρώματακαιμοντέλα.

Ηκαταβολήτωνχρημάτωνγίνεταιστον
λογαριασμότουΣυλλόγουστηνΤράπε-

ζα Πειραιώς IBAN GR21 0172 0800 0050 8007 1615 938 
καιηπαραλαβήτουςμέσωτηςταχυδρομικήςδιαδικασίας.

ναεντοπιστούντανέααυθαίρεταμετάτονΙούλιοτου2011,ταοποίαεπι-
φέρουνπολύμεγαλύτεροπεριβαλλοντικόκόστος.Συγχρόνωςθααποτρα-
πείκαιηκατασκευήνέων.

Η οριστική και καθολική οριοθέτηση του αιγιαλού και της παραλίας. Το
προκαταρκτικόυπόβαθροείναιέτοιμοαπότο2008.Μόνοέτσιμπορείνα
προστατευθείοαιγιαλόςκαιηπαραλία.Βέβαιατομέτροαυτόοδηγείσε
σύγκρουσημεισχυράοικονομικάσυμφέροντα.

Ηκατεδάφισητωναυθαιρέτωνσερέματα,αιγιαλόκαιγενικάευαίσθητες
περιβαλλοντικάπεριοχές,πουαπαγορεύεταιητακτοποίησήτους.Όλααυτά
ταχρόνιαέχουνγίνειελάχιστεςκατεδαφίσεις.Έρχεταιοχειμώναςκαιθα
συζητάμεπάλιγιαπλημμύρες,όπουτοένααίτιότουςθαείναιτααυθαίρετα
σταρέματα.

Ηενεργοποίησητουδειγματοληπτικούελέγχουτωνδηλώσεωντακτοποίη-
σηςαυθαιρέτων,ηοποίαδενέχειεφαρμοστείποτέ.

Υ.Γ.Οκορωνοϊόςυπάρχει.Γιατουςεξωγήινουςδενείμαστεσίγουροι.

Αυθαίρετα: Ακούστε τους επιστήμονες
ΑπότηΔευτέραξεκίνησεηεφαρμογήτωννέωνμέτρωνγιατονπεριορισμό
τουCOVID-19,ενώόλητηνπροηγούμενηβδομάδαοιμηχανικοίαναρτού-
σανκαθημερινάφωτογραφίεςστακοινωνικάδίκτυαμετιςουρέςαπότις
πολεοδομίες.

Παρ’ολ’αυτάουπουργόςακόμααδυνατείνακατανοήσειτηνκατάσταση
πουδημιουργείμεπροσωπικήτουευθύνη,ενώοαρμόδιοςυφυπουργός
δηλώνειαπαξιωτικά«Είναικάτιπολύαπλόπουθέλειδύολεπτά.Νακαταθέ-
σουντοπαράβολοκαιμίαδήλωσημηχανικούγιατοσυγκεκριμένοκτίσμα».
Δυστυχώς,έχουνελάχιστηγνώσητηςδιαδικασίαςκαιάγνοιακινδύνου.

Είναιξεκάθαροότιηστάσηαυτήτουυπουργείουθαμπλοκάρειτηνήδη
διαλυμένη αγορά ακινήτων από την 1η Οκτωβρίου, ενώ βάζει άλλη μια
τρικλοποδιάστοπρόγραμμα«Εξοικονομώκατ’οίκον».

Καλό θα ήταν, να πάνε μια βόλτα σε κάποια πολεοδομία και να ενημε-
ρωθούναπότουςμηχανικούςγιατηνόληδιαδικασίαπουορίζειονόμος,
αλλάκαιτηνευθύνηπουτηνακολουθεί.Σίγουραδενείναι2λεπτά.Δεν
γίνεταιτόσοςθόρυβοςγια2λεπτά.Εκτίθενταικαιαπαξιώνουνόλουςτους
μηχανικούς.

Τουςκαλώ,επιτέλους,ναακούσουντουςαρμόδιουςεπιστημονικούςφο-
ρείς,αντίναεπιχειρούνναγίνουνμαθητευόμενοιμάγοι.Ταπειράματαείναι
γιατουςεπιστήμονεςκαιόχιγιατουςπολιτικούς.

Δημοσιεύσεις του Προέδρου του ΠΣΔΑΤΜ Μιχάλη Καλογιαννάκη στην εφη-
μερίδα ΤΑ ΝΕΑ για τη νομιμοποίηση των αυθαιρέτων.

Επανεκλογή Μιχάλη Καλογιαννάκη 
ως Αντιπρόεδρος της CLGE
ΟΠρόεδροςτουΠΣΔΑ-
ΤΜ Μιχάλης Καλογιαν-
νάκης, επανεκλέγει για
2ηφορά Αντιπρόεδρος
τηςCLGE (TheCouncil
of European Geodetic
Surveyors).

Η Γενική Συνέλευση
της CLGE διεξήχθησαν
στην Αθήνα στο φιλό-
ξενο χώρου του ΤΜΕ-
ΔΕ, ενώοι αρχαιρεσίες
διεξήχθησανηλεκτρονικάκαισυμμετείχανεκπρόσωποιαπό30ευρωπαϊκές
χώρες(25μέσωτηλεδιάσκεψης).

Τουευχόμαστεκαλήδύναμη!
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Γνωμοδότηση ΝΣΚ για την πρόσβαση 
στα υποθηκοφυλακεία
ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΟΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΝΟΜΙΚΟΣΥΜΒΟΥΛΙΟΤΟΥΚΡΑΤΟΥΣ

Αριθμός Γνωμοδοτήσεως 69/2020

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Τμήμα Ε΄

Συνεδρίαση της 10ης Ιουνίου 2020
Σύνθεση:
Πρόεδρος:ΜεταξίαΑνδροβιτσανέα,ΑντιπρόεδροςΝ.Σ.Κ.
Μέλη:ΚωνσταντίνοςΓεωργάκης,ΑφροδίτηΚουτούκη,ΔήμητραΚεφάλα,
Αντώνιος Τατσόπουλος, Ελένη Σβολοπούλου, Δημήτριος Μακαρονίδης,
ΑθηνάΑλεφάντη,ΓεώργιοςΒαμβακίδης,ΙωάννηςΧατζηνέκουρας,Ιωάννα
Λεμπέση,ΝομικοίΣύμβουλοι.
Εισηγήτρια:ΠαρασκευήΜίληση,ΠάρεδροςΝ.Σ.Κ.(γνώμηχωρίςψήφο)
Αριθμός ερωτήματος: Το υπ’ αριθμ.Πρωτ. 20777οικ/22-5-2020 έγγραφο
του Υπουργείου Δικαιοσύνης/Γεν. Δ/νση Διοίκηση Δικαιοσύνης, Διεθνών
ΝομικώνΣχέσεων&ΑνθρωπίνωνΔικαιωμάτων.
Ερώτημα:Ερωτάταιεάνηαυτοπρόσωπηέρευνασταδημόσιαβιβλίαπου
τηρούνται στα Υποθηκοφυλακεία επιτρέπεται να διενεργείται μόνο από
δικηγόρους ή εάν μπορεί να διενεργείται και από τους ενδιαφερόμενους
ιδιώτες,σχετικάμετουςτίτλουςιδιοκτησίαςτους,απόσυμβολαιογράφους
ή εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους τους και από δικαστικούς επιμελητές,
σύμφωναμεταοριζόμενα στο άρθρο 11 του Κανονιστικού Διατάγματος της 
19/23 Ιουλίου 1941Περίκωδικοποιήσεωςειςενιαίονκείμενοντωνδιατάξε-
ωντωνΑ.Ν.434/1937,1933/1939,2184/1940και2532/1940«περίΟργα-
νισμούτωνΥποθηκοφυλακίωντουΚράτους»(ΦΕΚΑ΄244/1941)σεσυνδυ-
ασμόμετοάρθρο22τουν.2318/1995«ΚώδικαςΔικαστικώνΕπιμελητών».
ΣτοπιοπάνωερώτηματοΝομικόΣυμβούλιοτουΚράτους(ΤμήμαΕ’)γνω-
μοδότησεωςεξής:

Ιστορικό
Απότοέγγραφοτηςερωτώσηςυπηρεσίαςκαιταστοιχείατουφακέλουπου
τοσυνοδεύουνπροκύπτειτοακόλουθοπραγματικό:
1.ΚατόπινερωτημάτωνπουαπευθύνοντανστοΓραφείοτουΓενικούΓραμ-
ματέατουΥπουργείουΔικαιοσύνης,καιγιατηναποσαφήνισησχετικάμετο
δικαίωμααυτοπρόσωπηςέρευναςσταέμμισθακαιάμισθαυποθηκοφυλα-
κείατηςχώρας,καθώςκαιστακτηματολογικάγραφείαΡόδου,Κω-Λέρου,
ΠειραιάκαιΘεσσαλονίκης,οΓενικόςΓραμματέαςτουΥπουργείουεξέδω-
σετουπ’αριθμ.21987οικ/20.05.2020έγγραφο,μετοεξήςπεριεχόμενο:
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 του ΚανονιστικούΔιατάγματος
της19/23Ιουλίου1941Περίκωδικοποιήσεωςειςενιαίονκείμενοντωνδι-
ατάξεωντωνΑ.Ν.434/1937,1933/1939,2184/1940και2532/1940«περί
ΟργανισμούτωνΥποθηκοφυλακίωντουΚράτους»(ΦΕΚτ.Α΄244/1941)σε
συνδυασμόμετοάρθρο22τουν.2318/1995«ΚώδικαςΔικαστικώνΕπι-
μελητών»,αναφορικάμετηνπάγιαλειτουργίατωνέμμισθωνκαιάμισθων
υποθηκοφυλακείωντηςχώρας,καθώςκαιτωνκτηματολογικώνγραφείων
Ρόδου,Κω-Λέρου,ΠειραιάκαιΘεσσαλονίκης,επισημαίνεταιότιηαυτο-
πρόσωπηέρευναδύναταιναπραγματοποιείταιαπό:
Α.Ενδιαφερόμενουςπολίτεςσχετικάμετίτλουςιδιοκτησίαςτουςκαιμόνο
Β.Δικηγόρους
Γ.Συμβολαιογράφουςήεξουσιοδοτημένουςυπαλλήλουςτους
Δ.ΔικαστικούςΕπιμελητές
2.Σεσυνέχειατουωςάνωεγγράφου,μεσχετικέςεπιστολέςτους,αφενός
μενηΣυντονιστικήΕπιτροπήΔικηγορικώνΣυλλόγωνΕλλάδος,αφετέρουδε

οΠανελλήνιοςΣύλλογοςΥπαλλήλωνΈμμισθωνήΆμισθωνΥποθηκοφυλα-
κείων,υποστήριξανότιηδιάταξητουάρθρου11τουΟργανισμούτωνΥπο-
θηκοφυλακείων(ΦΕΚτ.Α’244/2041)έχεικαταργηθεί,δυνάμειτουάρθρου
41τουΝ.Δ.3026/1954,σύμφωναμετοοποίο:
«1. Η δημοσιότης των βιβλίων υποθηκών, μεταγραφών και κατασχέσεων, 
προκειμένου περί ειδικών υποθηκοφυλακείων λειτουργούντων εις έδρας 
Πρωτοδικείου, συνίσταται εις την αυτοπρόσωπον έρευναν υπό του ενδι-
αφερομένου, παρισταμένου μετά Δικηγόρου, ή υπό Δικηγόρου και εις την 
έκδοσιν πιστοποιητικού ή αντιγράφου υπό του αρμοδίου υποθηκοφύλακος.
2. Η έρευνα των ανωτέρω βιβλίων παρ’ άλλου προσώπου απαγορεύεται 
επί πειθαρχική τιμωρία του επιτρέψαντος ταύτην φύλακος των υποθηκών 
και μεταγραφών, δια την παροχήν όμως πιστοποιητικών ή αντιγράφων δεν 
απαιτείται παράστασις δικηγόρου.», σεσυνδυασμόμε τοάρθρο250του
ίδιουΝ.Δ.,καιδενμπορείσεκαμίαπερίπτωσηνααποτελέσεινόμιμηβάση
γιατηδυνατότητααυτοπρόσωπηςέρευναςαπόενδιαφερόμενουςπολίτεςή
απόσυμβολαιογράφουςκαιεξουσιοδοτημένουςυπαλλήλουςτους.Εξάλλου,
οΠανελλήνιοςΣύλλογοςΥπαλλήλωνέμμισθωνκαιΆμισθωνΥποθηκοφυλα-
κείωντονίζεικαιτογεγονόςότιοποιοδήποτεάνοιγμαήελεύθερηπρόσβαση
γιαέρευνασταυποθηκοφυλακείακαιπροςάλλουςκλάδους,εκτόςτωνδι-
κηγόρων,είναιεπικίνδυνο.
3.Ωστόσο,μετον.4194/2013τέθηκεσεισχύονέοςΚώδικαςΔικηγόρων,
οοποίοςμετοάρθρο166παρ.2καταργείστοσύνολότουτονπροϊσχύοντα
ΚώδικαΔικηγόρων(ν.3026.1954),κατάσυνέπειακαιταάρθρα41και250
πουμνημονεύονταιστιςσχετικέςεπιστολές.
4.Ενόψειτωνανωτέρω,προκύπτειπροβληματισμόςτηςΥπηρεσίας,σχετι-
κάμετοεάνηαυτοπρόσωπηέρευνασταυποθηκοφυλακείαμπορείναδιε-
νεργείταιμόνοαπόΔικηγόρουςήεάνδύναταιναπραγματοποιείται,πλέον
τωνδικηγόρων,καιαπότουςενδιαφερόμενουςπολίτεςσχετικάμετίτλους
ιδιοκτησίας τους, από συμβολαιογράφους ή εξουσιοδοτημένους υπαλλή-
λουςτουςκαιαπόδικαστικούςεπιμελητές,σύμφωναμεταοριζόμεναστο
άρθρο11τουΟργανισμούτωνΥποθηκοφυλακείων(ΦΕΚτ.Α΄244/1941)
σε συνδυασμό με το άρθρο 22 του Ν. 2318/1995 «Κώδικας Δικαστικών
Επιμελητών».

Νομοθετικό Πλαίσιο
5.Στιςδιατάξειςτωνάρθρων2,1200και1339τουΑ.Κ.ορίζονταιταεξής:
Άρθρο2:
«Ο νόμος ορίζει για το μέλλον, δεν έχει αναδρομική ισχύ και διατηρεί την 
ισχύ του εφόσον άλλος κανόνας δικαίου δεν το καταργήσει ρητά ή σιωπη-
ρά.»
Άρθρο1200:
«Τα βιβλία μεταγραφών είναι δημόσια και προσιτά στον καθένα που θέλει 
να τα συμβουλευτεί τηρούνται όμως οι όροι που απαιτούνται για την καλή 
διατήρησή τους.»
Άρθρο1339:
«Τα βιβλία υποθηκών είναι δημόσια και προσιτά στον καθένα που θέλει να 
τα συμβουλευτεί τηρούνται όμως οι όροι που απαιτούνται για την καλή δια-
τήρησή τους.»
6.Στιςδιατάξειςτουάρθρου11τουΟργανισμούτωνΥποθηκοφυλακείων
(ΦΕΚΑ΄244/1941)ορίζονταιταεξής:
Άρθρο11:
«1. Η δημοσιότης των βιβλίων υποθηκών, μεταγραφών, κατασχέσεων και 
διεκδικήσεων συνίσταται εις το δικαίωμα παντός ενδιαφερομένου προς αυ-
τοπρόσωπον έρευναν αυτών και προς αξίωσιν εκδόσεως πιστοποιητικών 
ή αντιγράφων εκ τούτων. Δύναται ο εν έδρα πρωτοδικείου ειδικός άμισθος 
υποθηκοφύλαξ δια κανονισμού εγκεκριμένου υπό του Υπουργείου της Δικαι-
οσύνης να ορίζη ώρας εισόδου των πολιτών και ερεύνης βιβλίων.
2. Εις Υποθηκοφυλακεία λειτουργούντα εν έδραις Πρωτοδικείων η έρευνα 
γίνεται ή υπό του ενδιαφερομένου ή υπό του δικηγόρου ή συμβολαιογρά-
φου.
3. Εις τα Υποθηκοφυλακεία Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης έκαστος 
συμβολαιογράφος δύναται δια την έρευναν ν’ αποστέλλη ως αναπληρωτή 
του ένα των υπαλλήλων του, εφωδιασμένον με ειδικήν έγγραφον εκάστο-
τε υπό του συμβολαιογράφου εξουσιοδότησιν προς έρευναν ωρισμένης ή 
ωρισμένων μερίδων, ονομαστικώς εν τη εξουσιοδοτήσει αναφερομένων. Εν 
περιπτώσει οιασδήποτε υπερβάσεως ή παρεκτροπής του τοιούτου συμβο-
λαιογραφικού υπαλλήλου δύναται ν’ απαγορευθή υπό του υποθηκοφύλακος 
εφεξής η υπό τούτου αναπλήρωσις του συμβολαιογράφου εις έρευναν των 
βιβλίων του Υποοθηκοφυλακείου.»
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Παρατίθεται η γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του 

Κράτους, σχετικά με τη νόμιμη πρόσβαση στα Υποθηκοφυλα-

κεία και Κτηματολογικά Γραφεία, άλλων πλην δικηγόρων, μετά τον 

αποκλεισμό συναδέλφων.
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7.Στιςδιατάξειςτωνάρθρων41παρ.1και2και250παρ.1τουπροϊσχύο-
ντοςΚώδικαΔικηγόρων(ν.3026/1954)ορίζοντανταεξής:
Άρθρο41παρ.1-2:
«1. Η δημοσιότης των βιβλίων υποθηκών, μεταγραφών και κατασχέσεων, 
προκειμένου περί ειδικών υποθηκοφυλακείων λειτουργούντων εις έδρας 
πρωτοδικείου, συνίσταται εις την αυτοπρόσωπον έρευναν υπό του ενδια-
φερομένου, παρισταμένου μετά Δικηγόρου, ή υπό Δικηγόρου και εις την 
έκδοσιν πιστοποιητικού ή αντιγράφου υπό του αρμοδίου υποθηκοφύλακος.
2. Η έρευνα των ανωτέρω βιβλίων παρ’ άλλου προσώπου απαγορεύεται 
επί πειθαρχική τιμωρία του επιτρέψαντος ταύτην φύλακος των υποθηκών 
και μεταγραφών, δια την παροχήν όμως πιστοποιητικών ή αντογράφων δεν 
απαιτείται παράστασις δικηγόρου.»
Άρθρο250παρ.1:
«1. Πάσα διάταξις γενική ή ειδική αντικείμενη εις τον παρόντα νόμον καταρ-
γείται.»
8.Στηδιάταξητουάρθρου22παρ.2τουΚώδικαΔικαστικώνΕπιμελητών
(ν.2318/1995)ορίζεταιότι:
Άρθρο22παρ.2:
«2. Ο δικαστικός επιμελητής δικαιούται, με αποκλειστικό σκοπό την εξεύρε-
ση περιουσιακών στοιχείων οφειλετών, εναντίον των οποίων έχει εντολή να 
διενεργήσει κατάσχεση ή άλλη πράξη εκτελέσεως, να ενεργεί έρευνες στα 
δημόσια βιβλία που τηρούνται στα υποθηκοφυλακεία, κτηματολογικά γρα-
φεία, νηολόγια, ναυτικό υποθηκολόγια, Μητρώα αεροσκαφών και διευθύν-
σεις συγκοινωνιών…»
9.Στιςδιατάξειςτουάρθρου1τουΚώδικαΣυμβολαιογράφων(ν.2830/2000)
ορίζονταιταεξής:
Άρθρο1:
«Ο Συμβολαιογράφος είναι άμισθος δημόσιος λειτουργός με καθήκοντα: α. 
Να συντάσσει και να φυλάσσει έγγραφα συστατικά ή αποδεικτικά δικαιοπρα-
ξιών και δηλώσεων των ενδιαφερομένων όταν η σύνταξη των εγγράφων 
αυτών είναι υποχρεωτική σύμφωνα με το νόμο ή όταν οι ενδιαφερόμενοι επι-
θυμούν να προσδώσουν σε αυτά κύρος δημοσίου εγγράφου. β. Να εκδίδει 
απόγραφα ή αντίγραφα των εγγράφων του εδαφίου α’, καθώς και αντίγραφα 
των προσαρτημένων και αναφερομένων σε αυτά εγγράφων. γ. Να θεωρεί 
ιδιωτικά έγγραφα για την απόκτηση βέβαιης χρονολογίας. Για τη θεώρηση 
αυτή συντάσσεται σχετική συμβολαιογραφική πράξη. δ. Να βεβαιώνει το 
γνήσιο της υπογραφής που τίθεται ενώπιόν του σε κάθε έγγραφο που σχε-
τίζεται με τη συναπτόμενη πράξη. ε. Να ενεργεί κάθε άλλη πράξη που του 
αναθέτει ο νόμος. Επίσης δύναται να ενεργεί και κάθε άλλη πράξη σχετική 
με την άσκηση του έργου του. 2. Ο συμβολαιογράφος μπορεί να μεταφράζει 
με ευθύνη του στην ελληνική γλώσσα έγγραφα συνταγμένα σε ξένη γλώσσα 
τα οποία του προσκομίζονται και είναι χρήσιμα για την κατάρτιση μιας από 
τις αναφερόμενες πράξεις, θεωρώντας τα για την πραγματοποίηση της μετά-
φρασης και για την ακρίβειά τους.»
10.Στιςδιατάξειςτωνάρθρων36παρ.1και2και166παρ.1,2και3του
ν.νέουΚώδικαΔικηγόρων(ν.4194/2013)ορίζονταιταεξής:
Άρθρο36«Περιγραφήτουέργουτουδικηγόρου»
«1. Αποκλειστικό έργο του δικηγόρου είναι να αντιπροσωπεύει και να υπε-
ρασπίζεται τον εντολέα του σε κάθε δικαστήριο ή αρχή της Ελληνικής Δημο-
κρατίας  ή οποιασδήποτε άλλης χώρας, στα δικαστήρια, τις υπηρεσίες και τα 
όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα διεθνή δικαστήρια, στα πειθαρχικά 
και υπηρεσιακά συμβούλια, καθώς και η κατάθεση σημάτων και διπλωμάτων 
ευρεσιτεχνίας. Επίσης η παροχή νομικών συμβουλών προς οποιοδήποτε 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο, καθώς και η σύνταξη γνωμοδοτήσεως προς 
οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και Αρχή. Στο έργο αυτού περιλαμ-
βάνεται και η διαμεσολάβηση για την αναζήτηση συμβιβαστικής λύσης στο 
πλαίσιο νόμου ή κοινά αποδεκτής διαδικασίας. Η παράσταση ενώπιον των 
δικαστηρίων με ή δια δικηγόρου είναι υποχρεωτική για όλες τις υποθέσεις και 
σε όλες τις διαδικασίες, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από το νόμο.
2. Ομοίως στο έργο του δικηγόρου περιλαμβάνονται: α) Η έρευνα των βι-
βλίων των υποθηκοφυλακείων και κτηματολογικών γραφείων, καθώς και η 
σύνταξη των σχετικών εγγράφων ελέγχου τίτλων. Η αίτηση και η λήψη των 
πιστοποιητικών και αντιγράφων δεν απαιτεί παράσταση ή διαμεσολάβηση 
δικηγόρου. β) Η έκδοση επικυρωμένων αντιγράφων κάθε είδους εγγράφων. 
Τα αντίγραφα αυτά έχουν πλήρη ισχύ ενώπιον οποιασδήποτε Δικαστικής ή 
άλλης Αρχής, καθώς και έναντι ιδιωτών, φυσικών ή νομικών προσώπων. γ) 
Η μετάφραση εγγράφων που έχουν συνταχθεί σε ξένη γλώσσα, καθώς και η 
μετάφραση ελληνικών εγγράφων σε οποιαδήποτε ξένη γλώσσα. Η μετάφρα-

ση έχει πλήρη ισχύ έναντι οποιασδήποτε Δικαστικής ή άλλης Αρχής, εφόσον 
συνοδεύεται από επικυρωμένο αντίγραφο του εγγράφου που μεταφράστηκε 
και ο δικηγόρος βεβαιώνει ότι έχει επαρκή γνώση της γλώσσας από και προς 
την οποί μετέφρασε. δ) Η βεβαίωση της γνησιότητας της υπογραφής του 
εντολέα του, όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 42 της παραγράφου 2 του 
Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, καθώς και σε κάθε άλλη διάταξη.»
Άρθρο166παρ.1-3:
«1.Οι διατάξεις του Κώδικα είναι ειδικές έναντι κάθε άλλης διάταξης.
2. Από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καταργείται 
ο Κώδικας περί Δικηγόρων, όπως αυτός έχει κυρωθεί με το ν.δ. 3026/1954 
(Α΄235).
3. Ο νόμος αυτός, με την επιφύλαξη του άρθρου 165 του Κώδικα, ισχύει από 
τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»
11.Στιςδιατάξειςτουάρθρου21παρ.1και2τουν.2664/1998«Εθνικό
Κτηματολόγιοκαιάλλεςδιατάξεις»(ήδηάρθρο83τουΚωδικοποιητικούπ.δ.
28/2015)ορίζονταιταεξής:
Άρθρο21:
«1. Η Πρόσβαση στα κτηματολογικά στοιχεία τελεί υπό τους περιορισμούς 
του ν. 2472/1997 “Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα” (ΦΕΚ 50 Α΄).
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Περιβάλλοντος, Χωρο-
ταξίας και Δημοσίων Έργων, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερ-
νήσεως, ορίζονται ο τρόπος και οι όροι άσκησης του κατά την προηγούμενη 
παράγραφο δικαιώματος πρόσβασης στα κτηματολογικά στοιχεία, καθώς και 
τα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να προβαίνουν στην επί τόπου έρευνα των 
κτηματολογικών στοιχείων στα Κτηματολογικά Γραφεία και στην έναντι χρη-
ματικού ανταλλάγματος ηλεκτρονική σύνδεση. Με την ίδια απόφαση ρυθμί-
ζονται θέματα που αφορούν στη δημοσιότητα των κτηματολογικών στοιχείων 
και σε κάθε άλλο θέμα τεχνικού και λεπτομερειακού χαρακτήρα.»

Ερμηνεία και εφαρμογή διατάξεων
12.Απότηνπροπαρατεθείσαδιάταξητουάρθρου2τουΑ.Κ.σαφώςπρο-
κύπτειότι,κατάγενικόκανόνα,οινόμοιείναιδιηνεκείςκαι ισχύουνμέχρι
ότουκαταργηθούνμεάλλοκανόναδικαίου,δηλαδήκυρίωςμετυπικόνόμο
ήέθιμο.Ηκατάργησητουνόμουμενόμοείναιείτερητή(άμεση),ότανο
νεότεροςνόμοςπεριλαμβάνειειδικήδιάταξηγιατηνκατάργησητουπαλαι-
ότερουνόμουείτεσιωπηρή(έμμεση),όταναπότοπεριεχόμενοτουνεό-
τερου νόμουπροκύπτει σαφώς ότι τούτο είναι ασυμβίβαστο προς εκείνο
τουπαλαιότερου.Κατάερμηνευτική,δε,γενικότερα,αρχήτουδικαίου,σε
περίπτωσηκατάργησηςνόμου,ανοκαταργώννεότεροςκαταργηθείμετα-
γενέστερα,οδι’αυτούκαταργηθείςνόμοςαναβιώνειεάντούτοσυνάγεται
απότηρητήήσιωπηρήβούλησητουΝομοθέτη(βλ.Γνωμ.ΝΣΚ281/2009,
709/1995,429/1996Ολ.,μετηνπαρατιθέμενηεκείνομολογίακαιθεωρία).
13.Μετιςδιατάξειςτωνάρθρων1200και1339τουΑ.Κ.καθιερώνεταιη
αρχήτηςδημοσιότηταςτωνβιβλίωνπουτηρούνταισταυποθηκοφυλακεία,
σταοποία,κατάνόμο,αποτυπώνονταιοιεμπράγματες(κατάκύριολόγο)
σχέσεις επί ακινήτων (ήτοι η σύσταση, μεταβίβαση, κατάργηση ή αλλοί-
ωση των εμπραγμάτων δικαιωμάτων). Η αρχή της δημοσιότητας των εν
λόγωβιβλίωναποτελείαρχήδημοσίουδικαίου,συνίσταται,δε,στοδικαίωμα
τουκαθενόςπουέχειέννομοσυμφέρον,ναλαμβάνειγνώσηαυτών,νατα
συμβουλεύεται,μετηνεπιφύλαξητηςυποχρέωσηςτήρησηςτωναπαιτού-
μενωνόρωνγιατηνκαλήσυντήρησήτους,καθώςκαιναζητάτηνέκδοση
αντιγράφων,πιστοποιητικώνήπεριλήψεωντουπεριεχομένουτωνβιβλίων
αυτών(βλ.σχετ.ΒαθρακοκοίληΒ.ΕρμηνείαΝομολογίαΑστικούΚώδικακατ’
άρθρο,τόμοςΔ΄,ημ.Β΄,άρθρο1200ΑΚ,2008,ΦίληΕρμηνείαΑστικού
ΚώδικαΓεωργιάδηΑπ.–ΣταθόπουλουΜ.,άρθρο1200I1,ΜιχαηλίδουΧ.
Ευλαλία,Κτηματολόγιο,2002,σελ.139-140).
14.Συναφέςμετοζήτηματηςδημοσιότηταςκαιτηςπρόσβασηςσταδη-
μόσιαβιβλίαπουτηρούνταισταυποθηκοφυλακείαείναικαιτοζήτηματης
δημοσιότητας και της πρόσβασης στα κτηματολογικά στοιχεία, υπό το
καθεστώς τουΚτηματολογίου, το οποίο ρυθμίζεται στο άρθρο 21 του ν.
2664/1998.Ειδικά,ωςπροςτουςδικαιούχουςπρόσβασηςστακτηματολογι-
κάστοιχεία,ον.2664/1998στοάρθρο21παρ.2αφήνειτονπροσδιορισμό
τουκύκλουτωνπροσώπωνπουθαέχουντοδικαίωματηςάμεσηςπρόσβα-
σης στα στοιχεία που τηρούνται στο Κτηματολόγιο, σε κοινή Υπουργική
Απόφασηπουπρόκειταιναεκδοθεί.
15.Απότηναλληλουχίατωνδιατάξεωντωνάρθρων11τουΟργανισμού
τωνΥποθηκοφυλακείων,41παρ.1και2και250παρ.1τουπροϊσχύοντος
ΚώδικαΔικηγόρων(ν.3026/1095),22παρ.2τουν.2318/1995«Κώδικας
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ΔικαστικώνΕπιμελητών»και36παρ.1και2και166παρ.1,2και3τουν.
4194/2013«ΚώδικαςΔικηγόρων»,ωςπροςτοζήτηματωνπροσώπωνπου
δικαιούνταιναπροβαίνουνσεαυτοπρόσωπηέρευνασταδημόσιαβιβλία
πουτηρούνταισταυποθηκοφυλακεία,συνάγονταιταακόλουθα:
16.Μετοάρθρο11τουΟργανισμούτωνΥποθηκοφυλακείωνπροσδιο-
ρίστηκε, καταρχάς, η έννοια της δημοσιότητας των βιβλίων υποθηκών,
μεταγραφών,κατασχέσεωνκαιδιεκδικήσεωνπουτηρούνταισταΥποθη-
κοφυλακείακαικαθορίστηκανεπακριβώςταπρόσωπαπουδικαιούνταινα
προβαίνουνσεέρευνασεαυτά.Ειδικότερα,στηνπαράγραφο1τουως
άνωάρθρουπροβλέφθηκεότιηέννοιατηςδημοσιότηταςτωνπαραπάνω
βιβλίων συνίσταται στο δικαίωμα παντός ενδιαφερομένου να προβαίνει
σεαυτοπρόσωπηέρευνασεαυτά,μετηνπαράγραφο2τουιδίουάρθρου
ορίστηκεότι, σταΥποθηκοφυλακείαπουλειτουργούνσε έδρεςΠρωτο-
δικείων,ηέρευναγίνεταιείτεαπότονενδιαφερόμενοείτεαπόδικηγόρο
είτεαπόσυμβολαιογράφο,ενώ,ειδικάόσοναφοράσταΥποθηκοφυλακεία
Αθηνών,ΠειραιώςκαιΘεσσαλονίκης,μετηνπαράγραφο3τουιδίουάρ-
θρου,προβλέφθηκεηδυνατότηταέρευναςκαιαπόειδικάεξουσιοδοτημέ-
νουςυπαλλήλουςτωνσυμβολαιογράφων.
ΑκολούθησεοΚώδικαςΔικηγόρων(ν.3026/1954),μετοάρθρο41του
οποίου περιορίστηκε η δυνατότητα αυτοπρόσωπης έρευνας στα βιβλία
υποθηκών,μεταγραφών,κατασχέσεωνκαιδιεκδικήσεωνπουτηρούνται
σταΥποθηκοφυλακείαπουλειτουργούνσεέδρεςΠρωτοδικείων,ηοποία
μπορείναδιενεργείταιαπόκάθεενδιαφερόμενο,παριστάμενοόμωςείτε
μετάΔικηγόρουείτεδιαΔικηγόρου,προβλέπονταςκαιπειθαρχικήευθύνη
τουοικείουΥποθηκοφύλακα,σε περίπτωσηπου επιτραπεί η έρευνασε
άλλοπρόσωπο.Μετηνεότερηαυτήδιάταξη,επομένως,ενόψεικαιτης
παραγράφου1τουάρθρου250τουίδιουΚώδικα,στηνοποίααναφέρεται
ότικάθεδιάταξηγενικήήειδικήπουαντίκειταιστιςδιατάξειςτουπαρό-
ντοςνόμουκαταργείται,καταργήθηκεηπροϊσχύουσαδιάταξητουάρθρου
11 τουΟργανισμούΥποθηκοφυλακείωνκαιπεριορίστηκεηδυνατότητα
διενέργειαςέρευναςσταδημόσιαβιβλίαπουτηρούνταισταΥποθηκοφυ-
λακεία που λειτουργούν σε έδρεςΠρωτοδικείων μόνο από Δικηγόρους.
Εξαντιδιαστολής,επομένως,όσοναφοράσταΥποθηκοφυλακείαπουδεν
λειτουργούνστιςέδρεςΠρωτοδικείων,ηαυτοπρόσωπηέρευνα,καιυπό
τοκαθεστώςαυτό,επιφυλασσότανσεόλουςανεξαιρέτωςκαιοΥποθηκο-
φύλακαςδενμπορούσενααρνηθείσεκανέναντηνεπίδειξητωνσχετικών
βιβλίων(βλ.σχετ.Γνωμ.Εισ.ΕφΑθ25583/1969ΝοΒ17/1046).Επακολού-
θησεοΚώδικαςΔικαστώνΕπιμελητών(ν.2318/1995),μετοάρθρο22
παρ.2τουοποίουπροβλέφθηκεπεριορισμένοδικαίωμαέρευναςσταδη-
μόσιαβιβλίατωνυποθηκοφυλακείωνκαιστουςδικαστικούςεπιμελητές,
μεαποκλειστικόσκοπότηνεξεύρεσηπεριουσιακώνστοιχείωνοφειλετών,
εναντίοντωνοποίωνέχουνεντολήναδιενεργήσουνκατάσχεσηήάλλη
πράξηεκτελέσεως.
Τέλος,ήδηαπότηδημοσίευσητουνέουΚώδικαΔικηγόρων(ν.4194/2013),
όπωςρητάορίζεταιστιςπαραγράφους2και 3 τουάρθρου166αυτού,
καταργήθηκανοιδιατάξειςτωνάρθρων41και250τουπροϊσχύοντοςΚώ-
δικαΔικηγόρων,καθόσονκαταργήθηκερητάόλοςον.3026/1954,πλην
ορισμένων εξαιρέσεων που προβλέπονται στο άρθρο 165 (μεταβατικές
διατάξεις),μεταξύτωνοποίωνδενπεριλαμβάνονταιοιενλόγωδιατάξεις.
17.Κατόπιντούτων,στοπλαίσιοσυστηματικήςερμηνείαςτωνπαραπά-
νω διατάξεων του Οργανισμού Υποθηκοφυλακείων, του προϊσχύοντος
ΚώδικαΔικηγόρων(ν.δ.3026/1954)καιτουνέουΚώδικαΔικηγόρων(ν.
4194/2013),πρέπειναγίνειδεκτόότιηδιάταξητουάρθρου11τουΟρ-
γανισμού Υποθηκοφυλακείων, που προέβλεπε τη δυνατότητα αυτοπρό-
σωπηςέρευναςσταδημόσιαβιβλίαπουτηρούνταισταΥποθηκοφυλακεία
πουλειτουργούνσε έδρεςΠρωτοδικείων,απόκάθε ενδιαφερόμενοπο-
λίτη,απόδικηγόροήαπόσυμβολαιογράφοή,όσοναφοράσταΥποθη-
κοφυλακείαΑθηνών,ΠειραιώςκαιΘεσσαλονίκης,καιαπόειδικάεξουσι-
οδοτημένουπάλληλοτουσυμβολαιογράφου,αναβίωσεσιωπηρώς,μετά
τη ρητή κατάργηση, με το νέο ΚώδικαΔικηγόρων, των διατάξεων του
προϊσχύοντος Κώδικα Δικηγόρων που την είχαν καταργήσει σιωπηρώς.
Ειδικότερα,μετηδιάταξητουάρθρου41τουπροϊσχύοντοςΚώδικαΔικη-
γόρωνείχεεκδηλωθείηβούλησητουνομοθέτηπροςενίσχυσητουδικη-
γορικούλειτουργήματος,καταργώντας,γιατολόγοαυτό,τηδυνατότητα
οποιουδήποτεάλλουπροσώπουπροςαυτοπρόσωπηέρευνασταδημόσια
βιβλίατωνυποθηκοφυλακείωνπουλειτουργούνσεέδρεςΠρωτοδικείων,
ηοποίαπροβλεπότανστοάρθρο11τουΟργανισμούΥποθηκοφυλακείων
καιεπιφυλάσσονταςτηνπαραπάνωδυνατότητααποκλειστικάστουςδικη-

γόρουςκαιμάλιστα επίπειθαρχική ευθύνητουοικείουΥποθηκοφύλακα
σε περίπτωση που επέτρεπε την έρευνα σε άλλο πρόσωπο. Αντίστοιχη
βούλησηδενσυνάγεταιαπότηδιάταξητουάρθρου36,τουνέουΚώδικα
Δικηγόρων (ν.4194/2013), στην οποία περιγράφεται το έργο του δικη-
γόρου.Αντίθετα,μετηδιάταξηαυτήηέρευνασταδημόσιαβιβλίατων
υποθηκοφυλακείωνδενπεριλαμβάνεταιστοαποκλειστικόέργοτουδικη-
γόρου,όπωςαυτόπεριγράφεταιστηνπαράγραφο1τουοικείουάρθρο,
αλλάστηνπαράγραφο2αυτού,μεταξύτωνλοιπώνέργωντουδικηγόρου,
ταοποίαωστόσομπορούνναδιενεργούνταιπαράλληλακαιαπόάλλους
επαγγελματίεςήυπηρεσίεςτουδημοσίουκ.λπ.Εξάλλου,όλατααναφερό-
μεναστηνδεύτερηπαράγραφοτουοικείουάρθρουέργατωνδικηγόρων,
πλην της έρευνας στα δημόσια βιβλία των υποθηκοφυλακείων (έκδοση
επικυρωμένωναντιγράφωνεγγράφων,μετάφρασηεγγράφων,βεβαίωση
γνησιότηταςυπογραφής),μπορούνναδιενεργούνταικαιαπότουςσυμβο-
λαιογράφους,σύμφωναμεταοριζόμεναστηδιάταξητουάρθρου1του
ΚώδικαΣυμβολαιογράφων(ν.2830/2000).Επομένως,απότηναναφορά
τουέργουτηςέρευναςσταδημόσιαβιβλίατωνυποθηκοφυλακείωνστην
παράγραφο2τουάρθρου36τουνέουΚώδικαΔικηγόρων,σεσυνδυασμό
μετηνκατάργηση,μετοάρθρο166αυτού,τωνδιατάξεωντωνάρθρων
41και250τουπροϊσχύοντοςΚώδικα,συνάγεταιηβούλησητουνομοθέτη
γιαεπαναφοράτηςπροηγούμενηςδιάταξηςτουάρθρου11τουΟργανι-
σμούΥποθηκοφυλακείων,σύμφωναμετηνοποίαηέρευνασταενλόγω
βιβλίαδιενεργείταιείτεαπόδικηγόρουςείτεαπόταλοιπάπρόσωπαπου
περιοριστικάαναφέρονταιστηδιάταξηαυτή.Αντίθετηβούλησητουνο-
μοθέτηδενπροκύπτειούτεαπότηδιάταξητουάρθρου21παρ.1τουν.
2664/1998περίκτηματολογίου,δεδομένουότιηπρόβλεψηπερίάσκησης
του δικαιώματος πρόσβασης υπό τους περιορισμούς του ν. 2472/1997
περί«Προστασίαςτουατόμουαπότηνεπεξεργασίαδεδομένωνπροσω-
πικούχαρακτήρα»,αφοράαποκλειστικάστοντρόποκαι τις τυχόνπρο-
ϋποθέσειςάσκησηςτουσχετικούδικαιώματοςκαιόχισταπρόσωπαπου
δικαιούνταινατοασκήσουν.
18.Σύμφωναμεόλαταπροαναφερόμενα,απότοσυνδυασμότωνδιατά-
ξεωντωνάρθρων11τουΟργανισμούΥποθηκοφυλακείων,ηοποίαανα-
βίωσεμετάτηνκατάργηση,μετονέοΚώδικαΔικηγόρων(ν.4194/2013),
τωνδιατάξεωντωνάρθρων41και250παρ.1τουπροϊσχύοντοςΚώδικα
Δικηγόρων(ν.3026/1954)πουτηνείχανκαταργήσει,και22παρ.2του
Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών (ν. 2318/1955), αυτοπρόσωπη έρευνα
σταδημόσιαβιβλίαπουτηρούνταισταΥποθηκοφυλακείαμπορείναδιε-
νεργείταιόχιμόνοαπότουςδικηγόρουςκαιτουςδικαστικούςεπιμελητές,
προςεξεύρεσηπεριουσιακώνστοιχείωνοφειλετών,εναντίοντωνοποίων
έχουνεντολήναδιενεργήσουνκατάσχεσηήάλληπράξηεκτελέσεως,για
τουςοποίουςησχετικήδιάταξηουδόλωςθίχτηκεαπότηνισχύτουνέου
ΚώδικαΔικηγόρων,αλλάκαιαπότουςενδιαφερόμενουςπολίτες,αναφο-
ρικάμετουςτίτλουςιδιοκτησίαςτους,καιαπότουςσυμβολαιογράφους,
ειδικάδεόσοναφοράσταΥποθηκοφυλακείαΑθηνών,ΠειραιώςκαιΘεσ-
σαλονίκης,καιαπότουςειδικάεξουσιοδοτημένουςπροςτούτουπαλλή-
λουςτωνσυμβολαιογράφων.

Απάντηση
19.Σύμφωναμεταπροεκτεθέντα,επίτουερωτήματοςπουυποβλήθηκε,
τοΝομικόΣυμβούλιοτουΚράτους(ΤμήμαΕ΄)γνωμοδοτεί,ομόφωνα,ως
εξής: Από τοσυνδυασμό τωνδιατάξεων τουαναβιώσαντος άρθρου11
τουΟργανισμούΥποθηκοφυλακείων,τουάρθρου36παρ.2περ.α΄του
ΚώδικαΔικηγόρων(ν.4194/2013)καιτουάρθρου22παρ.2τουΚώδι-
καΔικαστικώνΕπιμελητών(ν.2318/1955),προκύπτειότιαυτοπρόσωπη
έρευνασταδημόσιαβιβλίαπουτηρούνταισταΥποθηκοφυλακείαμπορεί
ναδιενεργείταιόχιμόνοαπόδικηγόρους,αλλάκαιαπότουςενδιαφερό-
μενουςπολίτες, αναφορικάμε τους τίτλους ιδιοκτησίας τους, από τους
συμβολαιογράφουςκαι,όσοναφοράσταΥποθηκοφυλακείαΑθηνών,Πει-
ραιώςκαιΘεσσαλονίκης,απότουςειδικάεξουσιοδοτημένουςπροςτούτο
υπαλλήλουςτουςκαιαπότουςδικαστικούςεπιμελητές,αποκλειστικάπρος
εξεύρεσηπεριουσιακώνστοιχείωνοφειλετώνεναντίοντωνοποίωνέχουν
εντολήναδιενεργήσουνκατάσχεσηήάλληπράξηεκτελέσεως.

Αθήνα17.06.2020
ΗΠΡΟΕΔΡΟΣΤΟΥΤΜΗΜΑΤΟΣΗΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ
ΜεταξίαΑνδροβιτσανέαΠαρασκευήΜίληση
ΑντιπρόεδροςΝ.Σ.Κ.ΠάρεδροςΝ.Σ.Κ.
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Γεωπύλη «INSPIRE»: 
Ελεύθερη διάθεση 
των κτηματολογικών χαρτών 
μέσω διαδικτύου

ΤοΕλληνικό Κτηματολόγιο ανακοινώνει ένα σημαντικό βήμα προς
την ανάπτυξη της Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών
τηςχώραςμας,μετηδημιουργίατηςΓεωπύληςINSPIREΕΛΛΗΝΙ-

ΚΟYΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥστηνοποίαόλοιοιπολίτεςέχουνπρόσβασημέσω
της ιστοσελίδαςτου (www.ktimatologio.gr (Έργαυποδομής/Γεωχωρικές
Υπηρεσίες/ΓεωπύληINSPIREΕλληνικούΚτηματολογίου).
ΗενλόγωΓεωπύλη,αποσκοπείστηνκάλυψηενόςμέρουςτωναπαιτήσε-
ωντηςΕυρωπαϊκήςΟδηγίας2007/2/ΕΚ(INSPIRE)ηοποίαστοχεύειστη
δημιουργίαμιαςΕυρωπαϊκήςπλατφόρμαςγιατηνεύκοληανταλλαγήκαι
χρήση γεωγραφικών δεδομένων, όπως είναι ταφυσικά χαρακτηριστικά
μιαςπεριοχής,τοανάγλυφοτουεδάφους,ταποτάμια,οιλίμνες,οιδρό-
μοι,ηδιοικητικήδιαίρεση,οιπροστατευμένεςπεριοχές,οικτηματολογικοί
χάρτεςκλπ.

Μέσωτηςσυγκεκριμένηςιστοσελίδαςκαιειδικότεραγιατακτηματολογικά
δεδομένα,οιπολίτεςμπορούννα:
•	 βρουνσεποιεςπεριοχέςλειτουργείκτηματολόγιο
•	 δουντουςκτηματολογικούςχάρτεςτωνπεριοχώναυτών
•	 δουνπληροφορίεςαναφορικάμετουςενλόγωχάρτες(μεταδεδομένα)
•	 επιλέξουντιςπεριοχέςπουτουςενδιαφέρουν
•	 ενσωματώσουντουςκτηματολογικούςχάρτεςτωνπεριοχώναυτώνσε

εφαρμογέςπουδιαθέτουν(ήαναπτύσσουν)
•	 αντιγράψουνταδεδομένατωνκτηματολογικώνχαρτώνστονυπολογι-

στήτουςγιαανεξάρτητηχρήση(μεταφόρτωση–download).

Πέραν των κτηματολογικών χαρτών, οι πολίτες μπορούν, επίσης, να
πληροφορηθούνκαιγιατηδιαθεσιμότητα,καθώςκαιγιατατεχνικάχα-
ρακτηριστικά(μεταδεδομένα),έγχρωμωνορθοφωτογραφιώνκαιψηφια-
κώνμοντέλωνεδάφους)ταοποίααπεικονίζουν,κυρίως,χαρακτηριστικά
της επιφανείας της γης (κάλυψη και ανάγλυφο) σε διάφορες κλίμακες
(1:1.000,1:5.000)καιδιάφορεςχρονικέςπεριόδους (2007-2009,2014-
2015). Μάλιστα, οι πολίτες μπορούν και να τα προμηθευθούν κατόπιν
αιτήσεώςτους,απότοΚτηματολόγιο.
Μεταδεδομένακαιτιςλειτουργίεςπουδιατίθενταιελεύθερασεόλουςοι
ενδιαφερόμενοικαικυρίωςοιεπαγγελματίες,μπορούννακαλύψουνένα
μεγάλοφάσματωνπληροφοριακώναναγκώντους.

Γιαπαράδειγμα,μπορούνναδουν,ανάπάσαστιγμή,ταόριαόλωντων
ακινήτωνπουέχουνκαταγραφείσεμίαπεριοχή,ναδιακρίνουντουςκοι-
νόχρηστουςχώρους(π.χ.δρόμους,πλατείεςκ.λπ.)καιτιςτυχόνειδικού
ενδιαφέροντοςεκτάσειςπουυπάρχουνεκεί(π.χ.ρέματα,ποτάμια,λίμνες,
αιγιαλόςκ.λπ.).

Επιπλέον,σεσχέσημετηναναπτυξιακήδιάστασητουΚτηματολογίου,τα
παραπάνωδεδομέναμπορούνναενταχθούνσεεφαρμογέςπουαφορούν:
•	 στοσχεδιασμόκαιστηναξιολόγησηεπενδύσεων
•	 στηνεπέκτασησχεδίωνπόλης
•	 στηνπαροχήυπηρεσιών
•	 στηχάραξηκαιυλοποίησηαγροτικώναναπτυξιακώνπρογραμμάτων
•	 στημελέτηκοινωνικώνπροβλημάτων
•	 στηνπροστασίακαιπαρακολούθησητουπεριβάλλοντοςκαι
•	 στηναντιμετώπισηφυσικώνκαταστροφών.

Τοπεριεχόμενοτηςιστοσελίδαςθαεπικαιροποιείταικαιθααναβαθμίζεται
συστηματικάακολουθώνταςτηνεξέλιξητουΕθνικούΚτηματολογίουκαι
τηνπρόοδοδημιουργίαςνέωνχαρτογραφικώνδεδομένων.

Οιπροαναφερόμενεςεφαρμογές,δημιουργήθηκανωςτμήματουέργου:
«ΜετάπτωσηδεδομένωντουΦορέα“ΕλληνικόΚτηματολόγιο”στηνΟδη-
γίαINSPIRE»πουσυγχρηματοδοτήθηκεαπότηνΕυρωπαϊκήΈνωσημέσω
του ΕπιχειρησιακούΠρογράμματος «Ανταγωνιστικότητα - Επιχειρηματι-
κότητα-Καινοτομία2014-2020»(ΕΠΑνΕΚ2014-2020)τουΕΣΠΑ(2014-
2020).
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Ταξίδι στην Ανταρκτική
   του Χρήστου Ντάλα, ΑΤΜ

Λέγαν παλιά οι τοπογράφοι
φτασμένοι στα πέρατα της γης
πιο πέρα υπάρχουν μόνο δράκοι,
ο κόσμος φτάνει όπου φτάνουμε και μεις

Πριν λίγο καιρό φιλοξενήθηκε στον ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ ένα άρθρο - παρου-
σίαση βιβλίου “Ένας Έλληνας στην Ανταρκτική” με θέμα μία συμμετοχή 
σε επιστημονική αποστολή. Θυμήθηκα τότε τη συμμετοχή μου σε μία... 
τουριστική αποστολή στην Ανταρκτική, πριν λίγα χρόνια, με πιο γήινο 
ενδιαφέρον. Με λίγο χιούμορ θα μπορούσε να είναι θέμα ενός άρθρου 
“Ένας Τοπογράφος στην Ανταρκτική”...
Μέρες κορωνοϊού με τους περιορισμούς των ημερών ανέσυρα την 
ιδέα μικρής παρουσίασης αυτού του ταξιδιού. Πέραν από μία ανάγκη 
επικοινωνίας αυτών των καιρών, μπορεί να λειτουργεί και σαν μία ένε-
ση αισιοδοξίας για καλύτερες μέρες.

Λίγα για την Ανταρκτική 
ΗΑνταρκτική,γνωστήκαισαν“ΠαγωμένηΉπειρος”,είναιη6ηήπειροςμε
έκτασηλίγομεγαλύτερηαπότηνΕυρώπη.Απότονδορυφόροφαίνεται
μίαλευκήεπιφάνειαπερίπουστρογγυλούσχήματοςμεκέντροτονότιο
πόλο.Ηπραγματικήεπιφάνειαείναιπερ.κατά10%μικρότερηεπειδήοι
παγετώνες,ιδιαίτεραστουςκόλπους,επεκτείνονταιέξωαπότιςακτέςκά-
νοντας τις λεγόμενες τράπεζες πάγου. Σκεπάζεται απόαιώνιους πάγους
μέσουπάχους2,0χλμ.

Αποτελείτημεγαλύτερηδεξαμενήγλυκούνερούσεπάγοσυγκεντρώνο-
νταςπάνωαπότο90%τουγλυκούνερούστηγη.Ανκάποτελιώνανοι
πάγοιτηςΑνταρκτικήςημέσηεπιφάνειατωνθαλασσώνθαανέβαινεκατά
45-60μ.ΟιακτέςτηςΑνταρκτικήςαπέχουνπερ.1.000χλμ.απόΝότια
Αμερική,2.000χλμ.απόΝ.Ζηλανδίακαι3.500χλμ.απόΝ.Αφρική.
Πρόκειταιγιατηναπόλυτηέρημο,ένααπόκοσμοτοπίοκάτιμεταξύγης
καιάλλουπλανήτη.
Δενβρέχειποτέ,μόνοχιονίζειμε τηθερμοκρασία τοχειμώνανακατε-
βαίνειστους-70°ακόμακαιμέχρι-90°.Ταπάντασκεπασμένααπόπάγο
μεελάχιστεςεπιφάνειεςμαύρηςηφαιστειογενούςπέτραςσεαπόκρημνες
ακτές. Πλήρης απουσία βλάστησης εκτός από κάποιες λειχήνες στους
βράχους.Μόνηζωήοιπιγκουίνοισεμερικέςακτέςκαικάποιααρπακτικά
πουλιάπου τουςακολουθούν.Φυσικάδενυπάρχουνοικισμοί.Οι μόνοι
άνθρωποιτηςΑνταρκτικήςείναιαπόκάποιεςεπιστημονικέςαποστολέςκαι
τελευταίακάποιοιπερίεργοιταξιδιώτεςπουτηνπροσεγγίζουνμεκαράβια.
Ανακαλύφθηκεαπόφαλαινοθήρεςτον19οαιώνα.Κυνηγώνταςτιςφάλαι-

νεςπλησίασαντιςακτέςκαιαντίκρισανκάποιαψηλάβουνάτης,που,προς
τιμήντηςελληνικήςγλώσσαςονόμασανΈρεβος(μεενεργόηφαίστειοστα
3.800μ.)καιΤρόμος(μεσβησμένοηφαίστειοστα3.200μ.).Σήμεραβρί-
σκεταιυπόδιεθνέςκαθεστώςμεαπαγόρευσητηςοποιασδήποτεμορφής
εκμετάλλευσης.ΟΝότιοςΠόλοςκατακτήθηκεαπότοννορβηγόΑμούνσ-
δεν(14.12.1911)καιτονΒρετανόΣκοτ(18.01.1912).

Ταξίδι στην παγωμένη ήπειρο 
ΤοταξίδιγιατηνΑνταρκτικήγίνεταικυρίωςαπότηΝότιαΑμερική.
ΑθήνακαιμέσωΡώμηςτηνεπόμενηστοΜπουένοςΆιρες.Τοαπόγευμα
βόλταστοΠόρτοΜαδέροκαιτοβράδυτοκαθιερωμένοτάγκο.Συνέχεια
τη μεθεπόμενη γιαΟυσουάια την πρωτεύουσα τηνΝότιαςΠαταγονίας,
σύνολοστοαεροπλάνο18ώρες.
ΗΟυσουάιατονοτιότερολιμάνιτουκόσμουμεπερίπου64.000κατοίκους
είναιχτισμένηαμφιθεατρικάστοκανάλιBeagle(απότοόνοματουπλοίου,
μετοοποίοοΔαρβίνοςτοδιέσχισετο1835)πουκόβειτημύτητηςΝότιας
Αμερικήςστονοτιότεροάκροτης.Λίγοβορειότεραείναιάλλοπιογνωστό
κανάλι,οπορθμόςτουΜαγγελάνου,τονοποίοοΜαγγελάνοςδιέσχισετο
1520,καιηΓητουΠυρός.
ΜικρήβόλταστοκανάλιBeagleσεκάτινησάκιαγεμάτααπόκορμοράνους
καιθαλάσσιουςλέοντες(έναείδοςφώκιας).
ΑπότηνΟυσουάιααρχίζει10ήμερηκρουαζιέραγιαΑνταρκτική.Τοπλοίο
(ORTELIUS)σχετικάμικρούμήκους90μ.Λέγεταιειδικήςκατασκευήςγια
τέτοιεςθάλασσες,ότικατασκευάστηκεστηΡωσίακαιμετεπισκευάστηκε
σεμικρόκρουαζιερόπλοιοχωρητικότητας125επιβατών.Τοπλήρωμαπο-
λυεθνικόμεκαπετάνιοΧιλιανό.Πολυεθνικοί καιοι επιβάτεςαπόόλατα
μέρητουκόσμου,Αμερική,Ευρώπη,Ασία,Αυστραλία.Μέσασ’αυτούςκαι
έναμικρόελληνικόγκρουππέντεατόμωνμεαρχηγό,οργανωμένοαπότο
πρακτορείοταξιδίωνVERSUS.
Οι10ημέρεςταξιδιούστηνΑνταρκτικήείναι3γιατοπήγαινε,3γιατην
επιστροφήκαι4βόλτεςμετοκαράβισεκάποιεςπροφυλαγμένεςακτές.

Θάλασσα Ντρέικ μεταξύ Ν. Αμερικής και Ανταρκτικής. 
Από τις πιο άγριες θάλασσες

Τοπίο της Ανταρκτικής

Σε όρμο με εκατέρωθεν παγετώνες



ΗθάλασσαανάμεσαστονότιοάκροτηςΝότιαςΑμερικήςκαιτηνΑνταρ-
κτική πλάτους περίπου 1.000 χλμ., όπου ενώνονται οΑτλαντικός και ο
ΝότιοςΠαγωμένοςΩκεανός από τις πιο άγριες, όπως, άλλωστε όλες οι
θάλασσεςτουΝότιουΗμισφαιρίου.ΟνομάζεταιθάλασσαΝτρέικαπότον
σερΦρ.ΝτρέικεπίσημοπειρατήτηςΒασίλισσαςτηςΑγγλίαςμεαποστολές
νακουρσεύειταφορτωμέναχρυσόαπότιςαποικίεςΙσπανικάκαράβια.
ΕπιβίβασηαπότολιμάνιτηςΟυσουάια,όπουμίαεπιγραφήfindelmundo
(τοτέλοςτουκόσμου).Ενημέρωσηγιατασωστικάμέσακαισελίγοάσκη-
σηετοιμότηταςκαιεπίδειξηεπιβίβασηςστιςλέμβους.Καλόταξίδιγιαμερι-
κέςώρεςστοπορθμόBeagleμεαριστεράτηνΑργεντινήκαιδεξιάτηΧιλή,
στησυνέχειαόμωςμπαίνουμεστονΩκεανό.Γιατρίαμερόνυχταπαρέαμε
ισχυρούςανέμουςκαιμεγάλακύματα.Παρόλααυτάσυνεχήενημερωτικά
προγράμματαμεομιλίεςστοσαλόνιαπότοπλήρωμαγιαπλήθοςαπόθέ-
ματατηςΑνταρκτικής,τηνιστορία,τοκλίμα,τηθάλασσα,τουςπάγους,
τηγεωλογία,τηχλωρίδα,τηνπανίδα,μεόσουςβέβαιαείχανγλιτώσειαπό
τηναυτίακαιμπορούσανναπαρακολουθούν.
Ξημέρωματης4ηςμέραςπλησιάζουμεστηχιονισμένηΑνταρκτική.Τόπος
προσέγγισηςηΧερσόνησοςPeninsula(επειδήμοιάζειμεαγκάθι).Πορεία
τουπλοίουμεταβουνάτηςΧερσονήσουαριστεράκαιπαγωμένανησάκια
δεξιά.Τομέροςπροφυλαγμένοαπότουςανέμουςκαιτοφωςτουήλιου
εκτυφλωτικόστοχιόνι.Οιπαγετώνεςφθάνουνμέχρι τηθάλασσααφή-
νονταςγυμνούςμόνοκατάμαυρουςκατακόρυφουςβράχους.Ηθάλασσα
μουντήαπότοπλαγκτόνμεσυντρίμμιαπάγου.Κάπου-κάπουφυσητήρες
απόφάλαινες.
ΑπόγευματοπλοίοαγκυροβολείστονΌρμοParadisebayόπουΑργεντίνι-
κηεπιστημονικήβάση.
Φοράμεμπότες,αντιανεμικάκαισωσίβια,ταοποίαυποχρεωτικάαπολυ-
μαίνονται,καιεπιβιβαζόμαστεσεφουσκωτάZodiac.Γύροςτουόρμουμε
παγετώνεςεκατέρωθενμεεκτυφλωτικόλευκόχρώμακαιλουλακίχαρα-
μάδες.Περνάμεανάμεσααπόπαγόβουνοόπουκάποιεςνωχελικέςφώκιες.
Στησυνέχειαανέβασμασελόφομευπέροχηθέαστονόρμο,όπουόμως

δοκιμάστηκανοιαντοχέςμαςμεβάδισμασταχιόνια.Επιβίβασηξανάστο
Zodiacγιαεπιστροφήστοκαράβικαιδείπνο.
Τοπρωίτης5ηςμέραςτοκαράβιέπιασετηνπαραλίαNekoμεαρκετούς
πιγκουίνουςκαιμίαυποτυπώδηαμμουδιά.Απότηνπροηγούμενηκάποιοι
τολμηροίκατασκήνωσανστηνπαραλίακάτωαπότονουρανότηςΑνταρ-
κτικής.Άλλοιπιοτολμηροίέκανανκαικάποιεςβουτιέςμετονερόμεθερ-
μοκρασία κοντά στο μηδέν. Και εδώ ανέβασμα σε χιονισμένο λόφο με
υπέροχηθέαπαγετώνεςκαιτηγύρωθάλασσα.
Οιπιγκουίνοι τηςΑνταρκτικήςπου επισκεφθήκαμε είναι χαριτωμένοιμε
κωμικόβάδισμακαιμέγεθοςμεγάλουκοτόπουλου.Σεκάποιανησιάυπάρ-
χουνοιλεγόμενοιαυτοκρατορικοίπιγκουίνοιπουφθάνουντα80εκ.ύψος.
ΤοαπόγευματοκαράβιμετακινήθηκεστονησίLockroyκαιεπίσκεψησε
παλιό βρετανικό επιστημονικό σταθμό. Ενδιαφέρουσα η οργάνωση του
σταθμούγιαναμπορούνναμένουνόλοτοχρόνοσεαντίξοεςκαιρικές
συνθήκεςχωρίςσχεδόνκαμίαεπικοινωνίακαικαμιάβοήθεια.Λειτούργησε
γιαπαρατηρήσεις ιονόσφαιρας1942-1264.Σήμεραλειτουργεί σανμου-
σείομελίγααναμνηστικάκαιταχυδρομείο.Στείλαμεκαικάρτεςπουτις
έλαβαν έπειτααπόμήνες.Κοντά έναάλλονησίμεπιγκουίνους και τον
σκελετόμιαςφάλαινας.Στηνεπιστροφήοκαιρόςαγρίεψε.Αέρας,χιόνι,
πραγματικήΑνταρκτική.
Πρωίτης6ηςημέραςσυνεχίζουμετηνπορείαστηΔυτικήπλευράτηςΧερ-
σονήσουPeninsulaκαιπέρασμααπόεντυπωσιακάστενάμεεκατέρωθεν
ψηλάβουνάκαιπαγόβουνα.ΜεZodiacστονησίPetermannμεθέακά-
ποιους εντυπωσιακούςπαγετώνες και καλόκαιρό.Περπάτημαστοχιόνι
σε σχετικά ομαλό έδαφος. Κοντά αραγμένο κάποιο ισπανικό καράβι σε
επιστημονικήαποστολή.
ΑπόγευμαπεριήγησημεZodiacσεθάλασσαμεπολλάκαι εντυπωσιακά

παγόβουνα.Πολλάέμοιαζανμεέργατέχνηςμεαποτυπωμένεςμορφέςκαι
παραστάσεις.Έναανοικτόμουσείομεγλυπτάαφηρημένηςτέχνης.-Επί-
σηςπολλέςφώκιες-σεέναπαγόβουνομετρήσαμεοκτώ.Συνέχειαεπιβίβα-
σησεάλληακτήκαιπερπάτημαμέχριέναύψωμαπαρέαμεπιγκουίνους.
Προγραμματισμένομπάρμπεκιουγιατοβράδυέξωαναβλήθηκελόγωκαι-
ρούκαιέγινεστοεστιατόριοτουπλοίου.Πλούσιοδείπνομεψητάκρέατα,
όπουαπότοπολυεθνικόγκρουπήρθεπιοκοντά.Μια85χρονηΓερμανίδα
μαςαπάγγειλεΌμηρο“Άνδραμοιένεπεμούσαπολύτροπο…”.ΔύοΛευ-
κορώσοι ήπιαν κάτι παραπάνωκαι ήρθανστα κέφια, παραλίγο να τους
κλείσουνστοαμπάρι.
Αλλαγήστοπρόγραμματηςεπόμενηςμέραςκαιεπίσπευσητηςεπιστρο-
φήςεπειδήαναμενότανκαταιγίδαστοπέρασμαΝτρέικώστεναφθάσουμε
γρηγορότερα στηνΟυσουάια.Έπρεπε να μαζέψουν και μία ομάδα που
έκανεκαγιάκμεσκάφηαπότοπλοίο.
Τροποποιημένοπρόγραμματης7ης ημέραςμεεπίσκεψητοπρωί5:30στο
CuvervilleIslandτουπιοαπομακρυσμένουαπόταμέρηπουπήγαμε.Πα-
ραλίαπερίπου300μ.μεχονδρόβότσαλοκαιπέτρεςπουμοιάζεικάπως
μετιςδικέςμαςκαιμεεκατέρωθενψηλάβουνά.Πάραπολλοίπιγκουίνοι,
οι περισσότεροι που συναντήσαμε. Επιστροφή στο καράβι, καθαρισμός
καιαπολύμανσηστιςμπότες,πρωινό.Αρχίζειτοταξίδιεπιστροφής.Πριν

Σε λόφο με φόντο παγετώνα

Παγόβουνο “Λιοντάρι”

Παγόβουνο “Καρχαρίας”
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«Έφυγε» ο συνάδελφος Δημήτρης Κοντοστάθης

Δυστυχώς έφυγε από κοντά μας ο συνάδελφος Δημήτρης Κοντοστάθης, 
ένας ενεργός ελεύθερος επαγγελματίας που έδινε δυναμικά το παρόν 
στα θέματα που απασχολούσαν τους συναδέλφους μας και όχι μόνο.
Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά του, σε όλους τους φίλους και 
συνεργάτες του.

«Έφυγε» απροσδόκητα ο σύντροφος Δημήτρης Κο-
ντοστάθης, στέλεχος του ΚΚΕ, μέλος της ΕΟΕ της ΤΕ 
Περιστερίου - Νοτιοδυτικών Συνοικιών της ΚΟΑ και 
του γραφείου της ΚΟΒ Αγίας Βαρβάρας.
Η ΤΕ Περιστερίου - Νοτιοδυτικών Συνοικιών της ΚΟ 

Αττικής του ΚΚΕ και η ΚΟΒ Αγίας Βαρβάρας εκφράζουν τη βαθιά τους 
θλίψη, για τον πρόωρο χαμό του συντρόφου μας, σημειώνοντας:
«Ο σύντροφος Δημήτρης γεννήθηκε το 1959 στον Βόλο Μαγνησίας. Από 
νεαρή ηλικία εντάχθηκε στις γραμμές της ΚΝΕ όπου ανέπτυξε μια πλού-
σια δράση και στην πορεία απέκτησε τον τιμημένο τίτλο του μέλους του 
ΚΚΕ το 1978. Ο σύντροφος Δημήτρης συνέβαλε στην υπόθεση του Κόμ-
ματος αναλαμβάνοντας διάφορες στελεχικές ευθύνες στην κομματική 
του ζωή, πάντα με συνέπεια, μαχητικότητα και πίστη στο Κόμμα.
Εργαζόταν ως αυτοαπασχολούμενος Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανι-
κός, με σπουδές στο Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών της 
Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠ Θεσσαλονίκης. Ήταν μέλος του ΤΕΕ και του 
Συλλόγου Αγρονόμων - Τοπογράφων Μηχανικών.
Σε όλη του τη διαδρομή, υπήρξε αταλάντευτος αγωνιστής, παρά το γε-
γονός ότι τον ταλαιπώρησαν σοβαρά προβλήματα υγείας, τα οποία ξεπέ-
ρασε με μαχητικό τρόπο. Η ζωή του όλη ήταν συνδεδεμένη με την πάλη 
του λαού μας για μια κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση και πορεύθηκε ατα-
λάντευτα μέχρι την τελευταία του στιγμή μέσα από τις γραμμές του ΚΚΕ 
του οποίου ήταν μέλος.
Εκφράζουμε τα βαθιά και ειλικρινή μας συλλυπητήρια στη γυναίκα του 
Κούλα, στα παιδιά του Γεωργία και Χρήστο, τους οικείους και συντρό-
φους του αγαπημένου μας συντρόφου Δημήτρη».

Επίσης, το Τομεακό Συμβούλιο Περιστερίου Νοτιοδυτικών Συνοικιών της 
ΚΝΕ, εκφράζει τη θλίψη του και συλλυπητήρια στο σύντροφο Χρήστο Κο-
ντοστάθη, για τον πρόωρο χαμό του πατέρα του.

Από το  

τοκαράβιξανοιχτείηθάλασσαήτανήρεμη,προςτομεσημέριαγρίεψε.
Η8ηκαι9ημέραηεπιστροφήενπλω.Ίδιοπρόγραμμα,ίδιααίσθησημετο
πήγαινε.Ελάχιστεςώρεςχωρίςαέρηδεςκαικούνημα,μόνιμηαίσθησηότι
βρίσκεσαισεΛούναΠαρκ.Έμειναόλητηνημέραστομπαρναβλέπωτον
ορίζονταώστεναμηνζαλιζόμουνκαιναδιαβάζω.ΣεαυτότοΛούναΠαρκ
τελείωσατο“TαξίδιτουΝτισκάβερυστηνΑνταρκτική”πουαναφερόταν
στιςηρωικέςπροσπάθειεςτουκατακτητήτουΝότιουΠόλουΣκοτμέχρι
πουβρήκετοθάνατοαπότοκρύο.Άρχισακαιτο“Ταξίδιμέλιτος”τουΜ.
ΑνδρουλάκηπουαναφέροντανστηνύστερηζωήτουΕ.Βενιζέλου.
Πρωίτης10ηςημέραςξανάστηνΟυσουάια.Ξεκούρασηκαιτηνεπόμενη
μέραμικρότουρστηνότιαΠαταγονία.Πετύχαμεκαισεκαρναβάλιαρκετά
εντυπωσιακόσαν λατινοαμερικάνικης χώρας. ΕπιστροφήστοΜπουένος
Άιρες,παραμονήδύομέρες, ξενάγηση,επίσκεψηστοΔέλτατουΤίγρη,
έναπλέγμακαναλιώνανάμεσασε εκβολέςδύομεγάλωνποταμών,Πα-
ρανάκαιΛαπλάτα.ΕπιστροφήστηνΑθήναμετάαπόσυνολικόταξίδι18
ημερών.
Στοναπολογισμό του ταξιδιούμίασκέψηπουλίγο-πολύπερνάαπό το
μυαλόόλων.
Τι είναιαυτόπουμπορείνασπρώξεικάποιονγιααυτότοταξίδι;Τόση
ταλαιπωρία, τόσα έξοδα για μια κοπιαστική κρουαζιέρα στην άκρη του
κόσμου.Πόσομπορείνααξίζουνταχιονισμένατοπία,οιπαγετώνες,τα
παγόβουνακαιοιπιγκουίνοιπουθαδει;
Ηαπάντησηδενείναιεύκολη.Εκείνοπουμπορείνααξίζεικαιείναιμο-
ναδικόσεαυτότοταξίδιείναιηαίσθησηότιβρίσκεταιεκτόςαυτούτου
πλανήτη.Όλαθυμίζουνέργαεπιστημονικήςφαντασίας,μετόπουςαφιλό-
ξενουςκαιεχθρικούςχωρίςίχνοςζωής,έρηματοπία,απόκρημναβουνά,
φουρτουνιασμένεςθάλασσες,κάπουσ΄έναπλανήτητου“Πολέμουτων
Άστρων”.
Ψάχνονταςλίγοπερισσότερο,ίσωςπρέπειναφθάσουμεμέχριτονΟδυσ-
σέα“Πολλάδ’ανθρώπωνίδενάστεακαινόονέγνω”.Οπροσπάποςμας
Οδυσσέαςέπρεπεναγυρίσειόλουςτουςτόπους,ναδοκιμάσειόλεςτις
εμπειρίεςκαιναδειόλαταθαυμάσιακαιτρομεράπρινγυρίσειγιατοτέλος
τηςζωήςτουστηνΙθάκη.

Κάτω από το παγόβουνο

Σε παραλία με πολλούς πιγκουίνους

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΤοΔελτίοτουΠΣΔΑΤΜεκδίδεταιέξιφορέςτοχρόνοκαιαποστέλλε-
ταιδωρεάνσεόλουςτουςΑγρονόμουςΤοπογράφουςΜηχανικούς.Σε
πείσματωνχαλεπώνκαιρώνκαιπαράτιςεξαιρετικάδυσμενείςοικο-
νομικέςσυνθήκες,θασυνεχίσειναδιανέμεταιδωρεάνσεόλους.Παρ'
όλααυτά,εάνκάποιοςσυνάδελφοςεπιθυμείναλαμβάνειτοδελτίο
σεψηφιακήμορφήκαιόχιέντυπο,παρακαλείταιναενημερώσειτην
ΕπιτροπήΔελτίουμεσχετικόμήνυμαστοpsdatm@tee.gr,μεκοινο-
ποίησηστοevi.liappi@gmail.com,αναγράφονταςκαιτοναριθμόμη-
τρώουτου,έτσιώστενατουαποστέλλεταικάθεφοράπουαυτόεκ-
δίδεται.                

ΗΕΠΙΤΡΟΠΗΔΕΛΤΙΟΥΤΟΥΠΣΔΑΤΜ

Δελτίο ΑΤΜ σε ηλεκτρονική μορφή
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ΣτοπλαίσιοτουνομοσχεδίουτοοποίοσυζητείταιστηBουλήτιςημέ-
ρεςαυτές, έχουνεπανέλθειστηνεπικαιρότηταοιαντιδράσειςτων
περιβαλλοντικώνοργανώσεων,διαφόρωνφορέωνκαθώςκαιμεμο-

νωμένωνατόμωνκατάτουνομοσχεδίουαυτού.

Θεωρούνγιαάλλημιαφοράότιμειώνεταιηπροστασίατουπεριβάλλοντος
στις περιοχέςΝΑΤURA με τις επιχειρούμενες νομοθετικές ρυθμίσεις και
ζητούνωςσυνήθωςτηναπόσυρσήτουγιαναακολουθήσεινέοςγύρος
διαβουλεύσεων,χωρίςαρχή,μέσηκαιτέλος.

Βέβαια το νομοσχέδιο αυτό τέθηκε σε διαβούλευση για 15 ημέρες και
συγκέντρωσε1.579σχόλιακαισυνολικά27.709,ίσωςταπερισσότεραπου
συγκέντρωσενομοσχέδιοσεδιαβούλευσηαπότότεπουκαθιερώθηκεο
πετυχημένοςαυτόςθεσμός.

Ταπερισσότερασχόλιαόμωςτωναπλώνπολιτών,τωνμεμονωμένωντε-
χνοκρατώνκαιεπιστημόνων,τωντοπικώνφορέων,τωνεπαγγελματικών
φορέων, αυτών δηλαδή που εκπροσωπούν τον πραγματικό κόσμο, τις
ανάγκες της κοινωνίας, την ανάγκη για την ανάπτυξη, την ανάγκη για
επίλυσητωνδιαχρονικώνπροβλημάτωνκαιστρεβλώσεωντιςοποίεςηίδια
ηπολιτείακληρονόμησεστηνκοινωνία,είναιστηναντίθετηκατεύθυνση
απόαυτήντωνπεριβαλλοντικώνοργανώσεωνκαιτωνλοιπώνπολιτικών
φορέων.

Προτείνουν βελτιώσεις του νομοσχεδίου στην κατεύθυνση εξορθολογι-
σμούμεγνώμοναταπαραπάνωστοιχείασεαντίθετημετιςακραίεςθέ-
σειςπουσυνήθωςεκπροσωπούνπολλέςπεριβαλλοντικέςοργανώσειςστη
χώραμας.

Οιαρνητέςτουνομοσχεδίου,αγνοούνεπιδεικτικάτόσοτηνισχύουσαδι-
αχρονικάελληνικήνομοθεσία(Ν.1650/1986,Ν.2204/1994,Ν.3882/2010,
Ν.3937/2011, Ν.4610/2019, κτλ), όσο και την αντίστοιχη Ευρωπαϊκή
(οδηγίες79/409/ΕΟΚ,92/43/ΕΟΚ,2009/147/ΕΚ/L20,2006/613/EK/L259,
97/266/EK.,κτλ)μεβάσητηνοποίαβέβαιαδιαμορφώθηκεδιαχρονικάη
σχετικήπεριβαλλοντικήνομοθεσίατηςχώραςμας.

ΑγνοούνεπίσηςτηνΕυρωπαϊκήπραγματικότητα,δηλαδήτιακριβώςισχύ-
εισήμερασεόλεςτιςΕυρωπαϊκέςχώρες.

Σεόληόμωςαυτήτησυζήτηση,απουσιάζειένακαθοριστικόστοιχείο,το
οποίομάλλονθεωρείταιδεδομένοκαιδενεπιδέχεταικαιαυτόκαμίαςαλ-
λαγής.Είναιίσωςδοσμένομετηνπεριβαλλοντικήδεοντολογίατηςκακώς
εννοούμενηςοικολογίαςηοποίαέχειεπικρατήσειστηχώραμαςμετάτη
δεκαετίατου1980.

Ποιοείναιαυτό;

ΕίναιταόριατωνπεριοχώνΝΑΤURA.Πώςαυτάκαθορίσθηκαν;Σεποια
επιστημονικά κριτήρια στηρίχθηκαν; Είναι ισόβια; Δεν υπάρχουν λόγοι
επανακαθορισμούτους;

Ποσοστό 32% περίπου της Ελληνικής επικράτειας περιλαμβάνεται στις
διάφορες ζώνες προστασίας των περιοχών αυτών όταν σε Ευρωπαϊκό
επίπεδοτοποσοστόαυτόκυμαίνεταιαπό9-35%.Δηλαδήστηχώραμας
έχουμε ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά προστατευομένων εκτάσεων
στηνΕυρώπη.

Hσύνταξητωνκαταλόγωντωνπροτεινόμενωντόπωνμετααντίστοιχα
όριάτουςσταπλαίσιατουδικτύουΝΑΤURA2000,ξεκίνησετο1994από
το ΥΠΕΧΩΔΕ και η υποβολή τους στην Ευρωπαϊκή επιτροπή έγινε δυο
χρόνιααργότερα,το1996.

Στιςαρχικέςυποβολέςη έκτασητωνπροτεινόμενωνπεριοχώνκάλυπτε
ποσοστόπερίπου19%τηςχερσαίαςεπιφάνειαςτηςχώραςμας.Μετιςδια-
δοχικέςόμωςσυμπληρώσειςτουκαταλόγουαυτούέωςτο2018ηέκταση
αυτήέφθασεστο32%.

Είχεπροηγηθείβέβαιαηπρώτηκαιθετικήπροσπάθειατηςπολιτείαςνα
προστατέψειτοπεριβάλλονμετονΝ.1650/1986οοποίοςαναθεωρήθηκε
μετονΝ.3889/2010καθώςκαιτονπρόσφατοΝ.4610/2019.

Επομένωςηοριοθέτησητωνπεριοχώναυτώνέχειγίνειμεβάσειπροτά-
σειςτωναρμόδιωνΥπηρεσιώντηςχώραςμας.Δενγνωρίζουμεβέβαιααν
οιοριοθετήσειςαυτέςστηρίχθηκανσεεπιστημονικέςμελέτεςοιοποίεςνα
έχουνκαταγράψειπλήρωςταυπάρχονταείδητηςχλωρίδαςκαιπανίδας
πουεντοπίζεταισεκάθεπεριοχήκαιταοποίαέπρεπεναπροστατευθούν.
Ανεπίσηςπαρόμοιεςμελέτεςτεκμηριώνουνεπαρκώςταυπόεξαφάνιση
είδηκαιτουςκινδύνουςαπότουςοποίουςαυτάπραγματικάαπειλούνται.

Θαήτανενδιαφέρονναδημοσιευθούνοιμελέτεςαυτέςκαιναεπαναξι-
ολογηθούνπλήρωςαπότηνεπιστημονικήκοινότητατηςχώραςώστενα
κριθείανοιλόγοιτουαρχικούκαθορισμούγιακάθεπεριοχήυφίστανται
ακόμημετάαπό34καιπλέονχρόνια.

Σε κάθεπερίπτωσηοι οριοθετήσεις τωνπεριοχώναυτώνθαπρέπει να
γίνονταιμεκριτήριατηνύπαρξηειδώνβιοποικιλότηταςιδιαίτερηςσημα-
σίαςσετοπικόεπίπεδοκαιτηβιωσιμότητααυτώντωνειδών.Ηεπέκταση
τωνοριοθετήσεωνσεόμορεςπεριοχέςθαπρέπειναακολουθείαυστηρά
κριτήριαταοποίαθαδικαιολογούνπλήρωςτουςλόγουςπροστασίαςτων
ειδών αυτών. Επιπλέον όμως θα λαμβάνουν υπόψη τους και τα λοιπά
ιδιαίτεραχαρακτηριστικάτωνόμορωνπεριοχώνστιςοποίεςπιθανόνδεν
παρατηρούνταιταυπόπροστασίαείδη.

Έχουνάραγεεφαρμοσθείπαρόμοιακριτήριαστιςοριοθετήσειςτωνπερι-
οχώναυτών;

Νομίζουμεότισεπολλέςπεριπτώσειςδενέχουνεφαρμοσθεί.

Είναι γνωστό σε όλους τους εμπλεκόμενους επιστήμονες, φορείς, ορ-
γανώσειςκτλότιεντόςτωνπεριοχώναυτώνπεριλαμβάνονταιδιάφοροι
οικισμοί,μεγάλεςαγροτικές εκτάσεις, γηυψηλήςπαραγωγικότητας,με-
ταλλευτικέςπεριοχές,χορτολιβαδικέςαδιάφορεςκαιβοσκήσιμεςπεριοχές
κτλ.

Αςδούμεμερικέςχαρακτηριστικέςπεριπτώσεις:

ΣτηΜήλο,ποσοστό50%τουνησιούτελείυπότηνπροστασίατωνπεριο-
χώντουδικτύουΝΑΤURA2.000.Εντόςτωνεκτάσεωναυτώνπεριλαμβά-
νονταιπαλαιοίοικισμοί,αγροτικέςεκτάσεις,περιοχέςεξόρυξης,χορτολι-
βαδικέςεκτάσειςπουκαλύπτουντιςανάγκεςτηςκτηνοτροφίας.

ΔίκτυοNATURAστηΝ.ΜήλοΚυκλάδων

Εξορθολογισμός 

Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας 

ή Υπερπροστασία

του Νικολάου Χρ. Ζαχαριά*
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ΣτηΛήμνοποσοστόπερίπου30%τουνησιούπεριλαμβάνεταιστοδίκτυο
ΝΑΤURA.

Μεταξύ των περιοχών αυτών περιλαμβάνονται και εκτάσεις που έχουν
απαλλοτριωθείκαιδιανεμηθείγιατηναποκατάστασηπροσφύγωνκαιγη-
γενώνακτημόνωναπότο1933περίπουκαιστιςοποίεςβέβαιαεντοπίζο-
νταιοικισμοί,αγροτικέςπεδινέςκαλλιέργειεςκτλ.

ΔίκτυοNATURAστηΝ.Λήμνο

ΣτηνΆνδρο,περίπουτο40%τουνησιούτελείυπόπροστασία.

Καιεδώέχουμεοικισμούς,αγροτικέςεκτάσεις,παραλιακέςκτλ.

ΔίκτυοNATURAστηΝ.Άνδρο

  ΔίκτυοNATURAστηΝ.Θάσο

Στη Θάσο το αντίστοι-
χο ποσοστό φθάνει
στο 50% περίπου της
έκτασηςτουνησιού.Σε
αυτές περιλαμβάνονται
ελαιοπερίβολα, εκτάσεις
των παλαιών απαλλο-
τριώσεων που έχουν
επίσηςπαραχωρηθείγια
την αποκατάσταση των
προσφύγων, παραδοσι-
ακοί οικισμοί, παραλια-
κέςπεδινέςεκτάσεις.

Στη Νότια Εύβοια περιλαμβάνονται επίσης στις περιοχές αυτές Χωριά,
εγκαταλελειμμένοιοικισμοί,ελαιώνες,αγροτικέςκαλλιέργειες,κτλ.

ΔίκτυοNATURAστηνότιαΕύβοια

Στην Κεντρική Ελλάδα μεγάλες εκτάσεις επίσης τελούν υπό παρόμοιο
καθεστώς. Περιλαμβάνουν κυρίως χορτολιβαδικές βοσκήσιμες εκτάσεις,
αγροτικέςσεμεγάλοβαθμόεγκαταλελειμμένεςεκτάσεις,ορεινάχωριάκα-
τοικήσιμαήεγκαταλελειμμένα.

ΣτηΒραυρώναΑττικήςεντόςτηςυπόπροστασίαέκτασηςπεριλαμβάνο-
νταιοικιστικέςπεριοχέςτηςΑρτέμιδαςκαιαγροτικέςεκτάσειςγηςυψηλής
παραγωγικότητας.

ΔίκτυοNATURAστηΒραυρώναΑττικής 

ΣτονΥμηττό,ηοριοθέτησητουδικτύουΝATURAφθάνειέωςτιςπεριοχές
Παπάγου,Χολαργού,Γλυφάδαςκτλ.
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ΔίκτυοNATURAστονΥμηττό

Δενείναιεύκολοβέβαιαναεξηγήσουμεσετιαποσκοπείηπροστασίαπα-
ρόμοιωνευρύτερωνπεριοχώνστιςοποίεςδεννομίζουμεότιευδοκιμείτο
σύνολοτωνεπικαλουμένωνσεκάθεμίααπόαυτέςειδώνβιοποικιλότητας.

Οι επαναλαμβανόμενες διαμαρτυρίες επομένως κατά του συγκεκριμένου
νομοσχεδίου,πέραντουότιευρίσκονταιμακράντουισχύοντοςνομοθετι-
κούΕυρωπαϊκούπλαισίουκαιτηςΕυρωπαϊκήςπραγματικότητας,αγνοούν
καιταπαραπάνωπραγματικάδεδομέναστηχώραμαςκαισκοπεύουνστη
δημιουργία ενός καθεστώτοςαπόλυτηςυπερπροστασίαςσεπολλές περι-
πτώσειςανύπαρκτωνπλέονειδών,ηοποίαυπερπροστασίαείναιαπολύτως
εχθρική προς την ανάπτυξη του τόπου. Σε μερικές περιπτώσεις μάλλον
εξυπηρετείτονπεριβαλλοντικόακτιβισμόκαιστερείταιτηςέννοιαςτουμέ-
τρουκαιτηςισορροπίαςμεταξύτηςπροστασίαςτουπεριβάλλοντοςκαιτης
αειφόρουανάπτυξης.

Μεβάσητιςπαραπάνωεπισημάνσειςμας,θεωρούμεσκόπιμοόπωςηπο-
λιτείαπροχωρήσειάμεσαστηνεπαναοριοθέτησητωνπεριοχώντουδικτύ-
ουΝΑΤURA2000σεόλητηνΕλλάδα,ηοποίαόμωςεπαναοριοθέτησηθα
στηρίζεταισεπλήρειςκαιεπικαιροποιημένεςεπιστημονικέςμελέτεςτηςαρ-
μόδιαςπανεπιστημιακής κοινότητας της χώραςσε εφαρμογήομοίως της
ισχύουσαςΕυρωπαϊκήςνομοθεσίας.

*Νικόλαος Xρ. Ζαχαριάς, ΑΤΜ
ΜScστοπεριβάλλονκαιταγεωγραφικάσυστήματαπληροφοριών

ΠρώηνΓ.Γ.τουΠΣΔΑΤΜ
ΠρόεδροςτουΕυρωπαϊκούΣυλλόγου

τωνΕλευθέρωνΕπαγγελματιώνΤοπογράφωνΜηχανικών(EGOS)

Η κλιματικήαλλαγήείναιπαρούσα,τηνώραπουδιάφοραανορθολογι-στικάρεύματα,ταοποίαδενανήκουναπλάσεκάποιεςμειοψηφικές
γραφικές αφηγήσεις, αλλά εντάσσονται σε συνολικότερα πλαίσια

διακυβέρνησης,τηναμφισβητούν.Ηάνοδοςτηςθερμοκρασίας,ηέντα-
σητωνφυσικώνκαταστροφών,ηανυπολόγιστηρύπανσητωνθαλασσών
καιηκαταστροφήτηςβιοποικιλότηταςέχουναίτιο:την«ανάπτυξη»άνευ
όρων και με κάθε μέσο εις βάρος του περιβάλλοντος και των οικοσυ-
στημάτων. Τα παραπάνω επιβεβαιώνονται από τους περιβαλλοντικούς
δείκτεςπουεπιδεικνύουνστιγμιαία«κάθαρση»τουπεριβάλλοντοςκατά
τηδιάρκειατηςκαραντίνας.Ότανηπαραγωγικήδιαδικασίαδενακολου-
θούσεφρενήρειςρυθμούς,ότανησύγχρονηαστικήζωήδεναπαιτούσε
συνεχείςμεταφορές,τοαποτύπωματηςανθρωπότηταςστοπεριβάλλον
συρρικνώθηκε.

Ονόμος4685/2020μετοντίτλο«Εκσυγχρονισμόςπεριβαλλοντικήςνομο-
θεσίας»κατατέθηκεστηΒουλήτονΜάιοενμέσωπεριορισμώνλόγωτης
πανδημίαςτουκορωνοϊού.Ηδιαδικασίαδιαβούλευσηςυπήρξεσύντομη,
ανόχιπροσχηματική,έχονταςτιςαντιδράσειςπεριβαλλοντικώνοργανώ-
σεωνκαιμεγάλουμέρουςτωντοπικώνκοινωνιών,σεαντίθεσημετους
μεγαλοεπιχειρηματίεςοιοποίοι τοστήριζανκαι τοστηρίζουνμεόλατα
μέσα.Χαρακτηριστικόείναιπωςενώτονομοσχέδιοείχετεθείαρχικάσε
δημόσιαδιαβούλευσημε66άρθρα,ητελικήέκδοσηπουκατατέθηκεπρος
ψήφισηαπότηΒουλήείχε130άρθρα,δηλαδή64άρθραδενείδαντοφως
τηςδημοσιότηταςκατάτηδιαδικασίαδημόσιαδιαβούλευσης.

ΟιπεριβαλλοντικέςμελέτεςοιοποίεςαπαιτούνταιγιατιςΑποφάσειςΈγκρι-
σης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΑΕΠΟ) χρηματοδοτούνται από τον
ίδιοτονεπενδυτήτουέργου.Έτσιλοιπόν,οσκοπόςτηςμελέτηςμετα-
βάλλεταιεξαρχήςόχιστονπωςθαπροστατευτείτοπεριβάλλον,αλλάστο
πωςθααδειοδοτηθείηεπένδυση.Κοινωνίεςολόκληρες,συλλογικότητες
τωνκατάτόπουςπεριοχώνκαιπεριβαλλοντικάκινήματαδενκαθίσταται
δυνατόννασυμμετέχουνουσιαστικάσεμιαδιαβούλευση.Επιβάλλονται
μικρότερεςχρονικέςπροθεσμίεςστηδημόσιαδιοίκηση,στηδιεκπεραίω-
σητωνσταδίωντηςπεριβαλλοντικήςαδειοδότησηςκαιστουςδημόσιους
φορείς για να παρέχουν τις γνωμοδοτήσεις τους και ανασυγκροτώντας
κάποιακεντρικάσυμβούλιαταοποίαθαδιεκπεραιώνουντιςαδειοδοτήσεις
όταν ξεπερνιούνται οι χρονικές προθεσμίες, με το δικαίωμα παρουσίας
σεαυτάτουεπενδυτήαλλάόχιτηςτοπικήςκοινωνίαςπουενδεχομένως
διαμαρτύρεται.

Επιπρόσθετα,ηεκπόνησητωνπεριβαλλοντικώνμελετώναλλάκαιοέλεγ-
χόςτουςθαδιεκπεραιώνεταιαπόιδιώτεςοιοποίοιθαπληρώνονταιαπό
τονεπενδυτή,οιοποίοιθααναλαμβάνουντονέλεγχοπληρότηταςκαιτον
ενδελεχή έλεγχο τηςπεριβαλλοντικήςμελέτης, τηνανάρτησησεδημό-
σιαδιαβούλευση,τησύγκλισητουαρμόδιουκεντρικούσυμβουλίουόταν
προβλέπεταικαιτησύνταξητουσχεδίουΑπόφασηςΈγκρισηςΠεριβαλλο-
ντικώνΌρων,τηνοποίαθακαλείταιηδημόσιαδιοίκησηναεπικυρώσει
εντόςσυγκεκριμένηςστενήςχρονικήςπροθεσμίας.Έναςιδιώτηςμελετη-
τήςυποκαθιστάτηδημόσιαδιοίκηση,διεκπεραιώνονταςτονέλεγχοτης
αδειοδότησηςενόςμεγάλουπελάτη-επενδυτή.

Όσοναφοράτιςανανεώσιμεςπηγέςενέργειαςηκυβέρνησημέσωτουνό-

«Περιβαλλοντικός νόμος»: 

Προστασία του περιβάλλοντος 

ή προστασία των επενδύσεων;

του Νίκου Κεχαγιόγλου*

27 ATM 247 / ΙΟΥΝΙΟΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2020



Απ
όψ

ει
ς

28 ATM 247 / ΙΟΥΝΙΟΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2020

μουεπιταχύνειτιςσχετικέςεπενδύσειςκυρίωςμέσωτηςαντικατάστασης
τηςπρώτηςαδειοδοτικήςδιαδικασίαςτηςάδειαςπαραγωγούαπότηνπιο
αυτοματοποιημένηδιαδικασία της βεβαίωσηςπαραγωγούμε αυτοματο-
ποιημένο καθορισμό των ορίων από κατοικίες, οικισμούς κ.λπ. και των
σχετικώνζωνώναποκλεισμού(λ.χ.περιοχέςαπόλυτηςπροστασίας)που
περιέχειτουφιστάμενοειδικόχωροταξικόγιατιςΑΠΕστηντοπικήκλίμα-
κα.Τοερώτημαείναιανυπάρχουνόλεςαυτέςοι«θεσμικέςγραμμές»που
συνιστούν ζώνεςαποκλεισμούστουςηλεκτρονικούςχάρτες τουΥπουρ-
γείουήαπλάκάποιοιπεριορισμοίθαπαρακάμπτονται,όπωςφαντάζειτο
πιθανότερο.Στόχοςείναι,σύμφωναμετηναιτιολογικήέκθεσητουνομο-
σχεδίου,ηνέαβεβαίωσηνααποτελείδικλείδαασφαλείαςγιατονεπενδυ-
τή,κατοχυρώνονταςτηθέσητουσταθμούτου.

Ονόμοςαναδιαμορφώνει τις κατηγορίες τωνπεριοχώνπροστασίας της
φύσηςσετέσσεριςζώνεςμεκλιμακούμενοκαιδιαφορετικόβαθμόπρο-
στασίας (ζώνη απόλυτης προστασίας της φύσης, ζώνη προστασίας της
φύσης,ζώνηδιαχείρισηςοικοτόπωνκαιειδώνκαιζώνηβιώσιμηςδιαχείρι-
σηςφυσικώνπόρων).ΚάθεπεριοχήτουδικτύουΝατούραθααποκτάμε
τηνέκδοσητουπροεδρικούδιατάγματοςπροστασίαςδιαφορετικέςζώνες
προστασίαςαπότιςπαραπάνωκατηγορίες.Τονομοσχέδιοεισάγειδιάφο-
ρεςνέεςχρήσειςγης(τιςοποίεςπροσθέτεικαιστηνπολεοδομικήνομοθε-
σία)καιτιςσυμπεριλαμβάνειωςδυνατότητεςστιςζώνεςπεριβαλλοντικής
προστασίας.Ενώσήμεραεπιτρέπονταιμόνοηδιεξαγωγήεπιστημονικών
ερευνώνκαιεργασίεςγιατηδιατήρησητουοικολογικούαντικειμένουπρο-
στασίας της περιοχής, με τον νέο νόμο επιτρέπεται να εισάγονται στα
προεδρικάδιατάγματαεπιπλέονχρήσεις,μεταξύτωνοποίωνοδοίκίνησης
μηχανοκίνητωνοχημάτων,θαλάσσιοιδιάδρομοικίνησηςσκαφώνκαικα-
τασκευές δικτύων υποδομής και εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας. Επί-
σης,μετοννέονόμοαναφέρονταιρητάεντόςτωνπεριοχώνπροστασίας
οι ζώνεςαναζήτησης,έρευναςκαιεκμετάλλευσηςυδρογονανθράκων,οι
οποίεςδενπροβλέποντανπροηγουμένως.Τοάρθρο109προσπαθείναπα-
ρακάμψειτιςαντιδράσειςτοπικώνΔήμωνστοπρόγραμμαέρευναςκαιτην
άρνησήτουςναπαραχωρήσουνδημοτικέςεκτάσεις.Ηαιτιολογικήέκθεση
διαπιστώνει ότι με τις καθυστερήσεις αυτές «τα προγράμματα έρευνας
καιεκμετάλλευσηςυδρογονανθράκων[…]τίθενταισεκίνδυνοχρονικού
εκτροχιασμούωςπροςτηνυλοποίησήτουςκαιπιθανήςσυνολικήςακύρω-
σήςτους»καιέτσιονόμοςπροβλέπειότιγιατηνεκτέλεσητηςέρευναςγια
υδρογονάνθρακεςσεδημοτικέςεκτάσεις«δεναπαιτείταιηλήψηοποιασ-
δήποτεάδειας,έγκρισηςήσυναίνεσηςαπόταπαραπάνωπρόσωπαυπό
τηνιδιότητάτουςωςκυρίων,νομέωνήκατόχωντωνεκτάσεωναυτών».

Επιπλέον,ονόμοςκαταργείτουςσημερινούςφορείςδιαχείρισηςτωνπερι-
οχώνπροστασίαςενσωματώνοντάςτουςσεμίανέακεντρικήδομή.Εκτός
απότηνεξοικονόμησηχρημάτωνπουπροκύπτειαπότησυγχώνευση,ο
νόμοςεπικαλείταιτηναδυναμίατωνσημερινώνφορέωνναπροσελκύσουν
χρηματοδότησηαπόευρωπαϊκάπρογράμματα.Επιπλέον,ονόμοςκάνει
λόγογιαέσοδατουφορέααπόδιάφορεςπηγές,μεταξύτωνοποίωνκαι
«απότηνεφαρμογήεισιτηρίουεσόδουσεπροστατευόμενεςπεριοχέςγια
οικοτουριστικούςσκοπούς».

Ονόμος«εκσυγχρονισμόςπεριβαλλοντικήςνομοθεσίας»προβλέπειγιατις
περιοχέςαυθαιρέτωνεντόςδασικώνεκτάσεων(τιςλεγόμενες«οικιστικές
πυκνώσεις»),τησύνταξηοικονομοτεχνικώνμελετώνοιοποίεςθακατα-
γράψουντηνκατάστασητηςαυθαίρετηςδόμησηςσταδάση,υποτίθεται
ότιθασταθμίσουντιςσυνέπειεςπουθαείχεηκατεδάφισησεσχέσημετη
διατήρησήτουςμεαντιστάθμισητου«δασικούισοζυγίου»καιμεβάσητα

παραπάνωδεδομέναθαεκδοθείπροεδρικόδιάταγμαγιατηντακτοποίησή
τους.Ηελαστικοποίησητηςδασικήςνομοθεσίαςκαιτηςδόμησηςεντός
τωνδασώνλαμβάνειχώραειςβάροςτηςπροστασίαςτουπεριβάλλοντος
καιτωνδασών.Έπειτααπότηνκύρωσητωνδασικώνχαρτών,τοοποίο
αποτελούσεαίτηματουπεριβαλλοντικούκινήματος,ταμεγάλαοικονομικά
συμφέρονταπροσπαθούνμέσωτουνόμου«εκσυγχρονισμόςπεριβαλλο-
ντικήςνομοθεσίας»ναισοσταθμίσουντιςαπώλειεςστοντομέααυτό.

Ακόμητοάρθρο92τουνόμουνομιμοποιείτηναυθαίρετηλειτουργίαπε-
ριπτώσεωνσταθμώνμεταφόρτωσηςαπορριμμάτων, γιαμίαμεταβατική
περίοδοπέντεετών.Πολλέςαπόαυτέςτιςμονάδεςβρίσκονταισεορει-
νούςόγκουςκαιδάσηκαιανδενδοθείλύσησεαυτότοζήτημαθαυπάρχει
άλλοένασοβαρόπλήγμαστοοικοσύστηματωνδασών.

Μετοάρθρο99τροποποιείταιονόμοςπλαίσιογιατονπολεοδομικόκαι
χωροταξικό σχεδιασμό και προστίθενται «περιθώρια ευελιξίας και ανά-
δρασης»,ώστεσχέδιαπουυπάγονταιστοκατώτεροεπίπεδοτουπολεο-
δομικούσχεδιασμού,ναμπορούννατροποποιούνπροβλέψειςτουανώ-
τερουχωροταξικούεπιπέδουσχεδιασμού.Σταπολεοδομικάεργαλείαμε
ταοποίαχωροθετούνταιμεγάλεςεπενδύσειςπροβλέπεταιηδυνατότητα
υπέρβασηςτουπολεοδομικού,αλλάόχιτουχωροταξικούσχεδιασμού,εύ-
λογαμπορείκανείςναυποθέσειτοκίνητροτηςπαροχήςτηςπαραπάνω
«ευελιξίας».Μετοίδιοάρθροτροποποιούνταιταπροεδρικάδιατάγματα
προστασίας εκτεταμένων περιοχών του κέντρου της Αθήνας (εμπορικό
τρίγωνο,Ψυρρή,Μεταξουργείο).ΤοΥπουργείοεπιχειρείνα«αναβαθμί-
σει»τιςπεριοχέςαυτέςμετηνπροώθησητηςπλέονπρόσφατηςμορφής
πολεοδομικούεξευγενισμούηοποίαπροέκυψεστηνΑθήνα,τηντουριστι-
κοποίηση.Έτσικαταργείταιτοόριοτων100κλινώνγιαταξενοδοχείαστις
περιοχέςγενικήςκατοικίαςτωνπεριοχώναυτώνκαισυνεπώςεπιτρέπεται
ηχωροθέτησηξενοδοχείωνμεγάλουκαιπολύμεγάλουμεγέθους.

Ενκατακλείδι,δενμπορείναειπωθείπωςονόμοςπροστατεύειτοπερι-
βάλλοναπότιςεπιπτώσειςπουτουπροκαλούνδιάφορεςεπενδύσειςαλλά
μάλλονσυμβαίνειτοαντίθετο:προστατεύειτιςεπενδύσειςαπότιςεπιπτώ-
σειςπουμπορείνατουςπροκαλείτοαίτημαπροστασίαςτουπεριβάλλο-
ντος.Τοθεσμικόπλαίσιο,διέπεταιαπότιςοδηγίεςτηςΕΕγιατηβιώσιμη
ανάπτυξη.Ησυγκεκριμένηθεωρίαεπιχειρείνασυνδυάσειτηνοικονομική
ανάπτυξημετηνπροστασίατουπεριβάλλοντος,όμωςλόγωτηςφύσης
τουκαπιταλιστικούσυστήματος,τοοποίοαναπαράγεταιμέσωτηςσυνε-
χούςαύξησηςτωνκερδών,έχειωςαποτέλεσμααυτάταδύοστοιχείατης
θεωρίαςνααλληλοσυγκρούονταιέντονα.

*Νίκος Κεχαγιόγλου, ΑΤΜ(ΕΜΠ)
MscΠολεοδόμος-ΧωροτάκτηςΕΜΠ

Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η

u  Τα άρθρα που δημοσιεύονται στις "Aπόψεις" απηχούν τη γνώμη 
των αρθρογράφων χωρίς να αποτελούν και απόψεις του συλ-
λόγου.

u  Παρακαλούμε τους συναδέλφους που στέλνουν κείμενα προς 
δημοσίευση να μην ξεπερνούν τις τρεις δακτυλογραφημένες σε-
λίδες.
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Η ιστορίατηςνομιμοποίησης–τακτοποίησης–ρύθμισης…κτλτωναυ-θαιρέτωνκατασκευώνέρχεταιαπόπολύπαλιά.Είναισχεδόνσυνομή-
λικητουπρώτουμεταπολεμικούπολεοδομικούοικοδομικούκανονι-

σμού(1955).
Πρώτοςεντρυφήσας,οΘανάσηςΚανελλόπουλοςμετονΝ.720/77.Απλή,
απλούστατη διαδικασία, χαμηλού κόστους, αλλά βραχύβιος ο νόμος και
όποιοςπρόλαβε.
Ακολούθως,οΣτέφανοςΜάνοςμετονοικιστικόΝόμο947/79πουουσιαστι-
κάγιατααυθαίρεταδενεφαρμόστηκεποτέ.
Μετά,οΑντώνηςΤρίτσηςμετονΟικιστικόΝόμο1337/83,πουκαιαυτός
ουσιαστικάδενοδήγησεσεολοκληρωμένητακτοποίησητωνυποβληθεισών
δηλώσεων.Ηκεντρικήδιοίκηση,ενώστηναρχήέδειξεμεγάλησπουδήγια
τηνενημέρωσητωνπολιτώνγιαταοφέλητουνόμου,μεεπαλαμβανόμενες
δημοσιεύσειςστοντύπο,απανωτέςανακοινώσειςσταραδιόφωνακαιτην
τηλεόραση,οι παλαιότεροιθα ενθυμούνται τονβομβαρδισμόμε τοσλό-
γκαν–εάν το δηλώσεις μπορείς να το σώσεις–,αυτήεξαντλήθηκεμέχριτη
δεύτερηφάσητηςδιαδικασίας.Δηλ.μέχριεκείπουοιπολίτεςκατέθεταν
τιςοικονομικέςτουςυποχρεώσειςστοκράτοςκαιστουςμηχανικούς.Μετά
σιωπή.Όλοιπίστευαν,ότιαφούτοδήλωσανκαιπλήρωσαν«καθάρισαν».
Καμία ενημέρωση για την τρίτη φάση. Και το πολύ μικρό ποσοστό των
δηλώσεωνπουολοκληρώθηκε,αυτόέγινεσυγκυριακά,πιθανόνλόγωαπαί-
τησηςκάποιουσυμβολαιογράφου.Όλεςοιάλλεςδηλώσειςείναιστοναέρα.
Μικρή αθόρυβη παρέμβαση ο ν. 1512/85. Ρυθμίζει μικρές πολεοδομικές
παραβάσεις.Τιείναι«μικρήπολεοδομικήπαράβαση»;Κατάτηνκρίσητης
επιτροπής…Παρ’τ’αυγόκαικούρευτο!Μεγάλοχωνευτήρι.
Τοπλέονεκπληκτικόείναι,ότιόλοιοιοικοδομικοί,εκτόςτουπρώτουάδο-
λου(1955), «μεριμνούσαν»γιατηντακτοποίηση-νομιμοποίηση-κατεδάφι-
σηαυθαίρετωνκατασκευών.Δηλ.οκατεξοχήννόμοςτηςδιαδικασίαςορθής
καινόμιμηςοικοδόμησηςθεωρούσεδεδομένοότιθαυπάρξουνκαιπεριπτώ-
σειςαυθαιρεσιώνστηνανέγερση.Δηλ.αναγνώριζεεκπροοιμίουότικάπου
πάσχειτοσύστημα.
Έναυπαρκτόαποτέλεσμααυτής τηςαντίληψης είναι τοαλισβερίσι πολί-
τη–υπηρεσίας-βοηθούσαςκαιτηςδιοίκησης-πουποτέδενέδειξεαποφα-
σιστικότηταεπιβολήςτουνόμου.Κάποιεςαπειλές,κάποιακατεδάφισημε
παρόνταόλαταTVκάναλακαιωςεκεί.
Παρενθετικάνατονίσωτημεγάλησυμβολήτηςσχετικάπρόσφατηςκαθιέ-
ρωσηςτουθεσμούτωνΕλεγκτώνΔόμησηςστηδραστικήμείωσητουφαι-
νομένουύπαρξηςαυθαιρεσιώνκατάτηνανέγερσηνέωνοικοδομών.Μεμία
απλήρύθμισηηκεντρικήδιοίκησητακτοποίησεένακαρκίνωμααφαιρώντας
τηναρμοδιότητααπότιςπολεοδομικέςυπηρεσίεςκαιτιςανέθεσεστουςιδι-
ώτεςμηχανικούςπουστελεχώνουντοσώματωνΕλεγκτώνΔόμησης.Κατά
γενικήομολογίαοθεσμόςλειτουργείάψογαμέχρισήμεραδίχωςακρότητες
καιπαρατράγουδα.
Αξιοσημείωτο,είναιότιτρίαχρόνιαμετάτηθεσμοθέτησητουΠαρατηρη-
τηρίουΔόμησης(ν.4497/17),μετηνοποίαμεταβιβάζεταιοέλεγχοςτης
αυθαίρετηςδόμησηςαπότουςυπαλλήλουςστουςελεγκτέςδόμησης,μετην
υψηλήεποπτείατηςΠεριφέρειας,αυτόδεντίθεταισεεφαρμογή,δενκου-
νιέταιφύλλοκαιουδείςαναφέρεταισεαυτό.Κάποιεςσποραδικέςσυσκέψεις
καιανακοινώσειςότιξεκινάειτοΠαρατηρητήριοκαιπέραναυτούουδέν.
Τηντελευταίαδεκαετία,ηκεντρικήδιοίκησηέχειεπιδοθείσεέναναγώνα
νομοθετικώνρυθμίσεωνγιατηρύθμισητωνπολεοδομικώνπαραβάσεων.
Διαδοχικάόλεςοικυβερνήσειςνομοθέτησανρυθμίσεις.Όποιοςαναλάμβανε
υπουργόςγιατοπεριβάλλοννομοθετούσε«βελτιωμένη»εκδοχή.Σουφλιάς
ν.3775/09,Μπιρμπίλην.4038/10,Παπακωσταντίνουν.4014/11,Καλαφά-
τηςν.4178/13καιτελευταίοςκαιμακροβιότερος-λόγωαπανωτώνπαρατά-
σεωνγιατηνεφαρμογήτου-,οισχύωνν.4495/17,(Σταθάκης).
Καταλυτικόκίνητρογιαένταξηστουςνόμους,ηαπειλήαπαγόρευσηςμετα-

βίβασηςήσύνταξηοποιασδήποτεσυμβολαιογραφικήςπράξης,εάνυπάρ-
χουνπολεοδομικέςαυθαιρεσίεςσεεκκρεμότητα.
Σήμεραέχειπάλιανακύψειθέμαπαράτασηςστην ισχύτουν.4495/2017
καιπρόσφαταοπρόεδροςτουΤΕΕ,μεπολύτεκμηριωμένηεπιστολήπρος
τονυπουργόΥΠΕΝ,τουποστηρίζειτοαίτημααυτό,πουείναιμενκαθολικό
αίτηματωνμηχανικών,αλλάστηνουσίαφροντίζεικαιτηνομαλήδιεκπεραί-
ωσηαιτήσεωνπολιτών,πουπολλέςαπόαυτέςδενολοκληρώνονταιλόγω
τουότιαπαιτείταιηχορήγησηδεδομένωναπόκρατικέςήάλλεςαρμόδιες
υπηρεσίες.
Ταυτόχρονα,στοκάδροεμφανίζεταικαιηαξιοπιστίατηςκεντρικήςδιοίκη-
σηςστηνυλοποίησητωννομοθετημένων,ήτωνκατάκαιρούςδεσμεύσεων
αρμοδίων. Είναι γνωστό, ότι έχει εκφυλιστεί η εγκυρότητα της δήλωσης
τωνκατάκαιρούςαρμοδίων…τελευταία προθεσμία…δεν θα υπάρξει άλλη 
παράταση…
Ορθά ο υπουργός Θεοδωρικάκος τις τελευταίες ημέρες του Αυγούστου
δήλωνε, δεν θα δοθεί άλληπαράταση (για τα τετραγωνικάμέτραστους
Δήμους),επικαλούμενοςτηναξιοπιστίατηςΔιοίκησης.Τελικάόμωςσυνε-
κτιμώνταςταπραγματικάδεδομένα,ενέδωσεκαιπαράτεινετηνπροθεσμία.
Ανακύπτειόμωςέναπραγματικόγεγονός.
Στησυνείδησητωνπολιτώνοιπροθεσμίεςπουθέτουντανομοθετήματα
είναιλάστιχομεγάληςαντοχής.
Γιατηνπερίπτωσητηςρύθμισηςτωναυθαιρέτωνκατασκευώνκαιμενομο-
θετημένητηθέλησητηςΔιοίκησηςναεπεκτείνειτηνισχύτουνόμου,δεν
πιστεύωότιείναιλύσηκάποιανέαπροθεσμίαμετιμωρητικούςόρους,όπως
οι προσαυξήσεις στα πρόστιμα, αλλά και ο αποκλεισμός της κατηγορίας
5αυθαίρετωνκατασκευών.Ούτεκατανοώαπόπούπροκύπτειοχρονικός
ορίζοντας2026.
Γιατηνπροσαύξησητωνπροστίμωναςαναλογιστούνοιαρμόδιοι τι έχει
υποστεί οικονομικά ο ελληνικός λαός μία δεκαετία και πλέον. Σίγουρα ο
νόμοςπαρέχειοικονομικάοφέληστουςαυθαιρετήσαντες,αντισταθμιστικά
όμωςμετημνημονιακήαφαίμαξηοιοικονομικέςδυνατότητεςέχουνμειωθεί
σημαντικά.Κάποιοιπραγματικάδενδύνανται.Δενέχειημύγαξύγκι.Έχουν
τηθέλησηναυπαχθούνστιςδιατάξειςτουνόμου,αλλάδενδύνανται.
Όσογιατοναποκλεισμότηςκατηγορίας5,πουσηματοδοτείκατεδάφιση
αυτώντωναυθαιρεσιών,πιστεύωότιθαεμφανιστούντραγελαφικέςπερι-
πτώσεις.Στηνίδιαδήλωσηρύθμισηςυπάρχουνδιάφορεςκατηγορίεςμαζί
μετην5.Οσυσχετισμόςτουςίσωςδενείναιεφαρμόσιμος.Δηλ.κράτησε
ταυπόλοιπακαικατεδάφισετατηςκατηγορίας5.Καιεάναυτόδενείναι
δομικάεφικτό;
Είναι αδήριτη ανάγκη η μόνιμη επίλυση του θέματος που θα βελτί-
ωνε και τη σχέση πολίτη κράτους.
Μίαδικήμουσκέψη,-εύχομαιναυπάρχουνκαλλίτερες-,είναιηεφαρμο-
γήτουισχύοντοςνόμου4495/17σεμόνιμηβάση,μεκάποιεςουσιαστικές
τροποποιήσεις.
Σήμεραηρύθμισηγίνεταιγιατριάνταέτη,απότηνημερομηνίαυπαγωγής
στοννόμο.
Να μεταβληθεί η ισχύς του νόμου και η τριακονταετία να ισχύει 
από την ημέρα δημοσίευσης του νόμου στις 3-11-2017.
Δηλ. από τον Νοέμβριο του 2017 και να έχει καταληκτική προ-
θεσμία τον Νοέμβριο του 2047. Η (έστω) επιπρόσθετη ποινή του 
αυθαιρετήσαντα να είναι η μείωση του χρόνου τακτοποίησης. Συ-
σχετίζοντας και το θεσμικό πλαίσιο της ηλεκτρονικής καταγραφής 
των κτηρίων, πιστεύω είναι δυνατή και υλοποιήσιμη μία ρύθμιση 
αυτής της μορφής. 
Δενέχεικάποιασημασία,ηπεραιτέρωανάπτυξητηςπρότασηςκαιοιόποιες
λεπτομέρειεςπαρελκύουν.
Οισχύωννόμος,αλλάκαιοιαμέσωςσχετικοίπροηγούμενοι,υλοποιούνται
πλέον της δεκαετίας. Έχει αποκτηθεί μεγάλη εμπειρία, έχουν διαγνωστεί
οιπαιδικέςτουςαρρώστιεςκαιηόποιαβελτίωσητουνόμουσεσχέσημε
χρονικούςορίζοντεςκαιπαρατάσειςείναιεφικτή.
Ίσως,οιεκάστοτεκρατούντες,θέλουντηνόποιαοικονομικήωφέλειαάμε-
σα και σίγουρα αυτό δεν είναι στον σχεδιασμό τους, αλλά πίσω από τα
νούμερα υπάρχουν και ο κυρΜήτσος, η κυράΜαρία, επαγγελματίες και
επιχειρηματίες,ακόμακαιφορείςτουευρύτερουδημόσιου.

*Δημήτριος Νικ. Βρετάκος 
ΤοπογράφοςΜηχανικόςΑΠΘ

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ
τελευταία ευκαιρία 
μέχρι την επομένη

 του Δημήτριου Νικ. Βρετάκου*
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Νέα νομοθετήματα και διατάξεις 

που άπτονται του ενδιαφέροντος 

του ΑΤΜ

Ø	ΔημοσιεύθηκεοΝόμος 4685 στο ΦΕΚ Α 92 στις 7 Μαΐου 2020 με 
θέμα: «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσω-
μάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 
2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
και λοιπές διατάξεις».
Τα11κεφάλαιατουΝόμουαναφέρονταισταεξήςθέματα:
Α. Απλοποίηση περιβαλλοντικής αδειοδότησης (Τροποποιήσεις του

Ν.4014/2011)
Β. ΔιαδικασίααδειοδότησηςΑΠΕ-Α’φάση
Γ. Διαχείρισηπροστατευόμενωνπεριοχών
Δ. Ζώνεςεντόςπροστατευόμενωνπεριοχών
Ε. Ρυθμίσειςγιαδασικούςχάρτες
ΣΤ.Οικιστικέςπυκνώσεις
Ζ. ΤροποποίησητουΝ.4122/2013(Α42)γιατηνπροσαρμογήτης

ελληνικήςνομοθεσίαςστηνοδηγία2018/844/ΕΕ«γιατηντροπο-
ποίησητηςοδηγίας2010/31/ΕΕγιατηνενεργειακήαπόδοσητων
κτιρίωνκαιτηςοδηγίας2012/27/ΕΕγιατηνενεργειακήαπόδοση

Η. Ενσωμάτωσηστοεθνικόδίκαιοτηςοδηγίας2019/692/ΕΕσχετικά
μετουςκοινούςκανόνεςγιατηνεσωτερικήαγοράφυσικούαερίου
καιλοιπέςδιατάξεις

Θ. Ρυθμίσειςελληνικούκτηματολογίου
Ι. Ζητήματαδιαχείρισηςαποβλήτων
ΙΑ.Λοιπέςδιατάξεις
ΧρήσιμηείναικαιηΕγκύκλιοςτηςΣυντονιστικήςΕπιτροπήςΣυμβολαιο-
γραφικώνΣυλλόγωνΕλλάδοςμεαριθμ.πρωτ.209/11Μαΐου2020και
θέμα:“Επισκόπηση διατάξεων συμβολαιογραφικού ενδιαφέρο-
ντος Ν. 4685/2020 (Α’ 92) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής 
νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδη-
γιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις»”.
ΣτηνΕγκύκλιογίνεταισυνοπτικήπαρουσίασητωνδιατάξεωντουΝό-
μουπουέχουνσυμβολαιογραφικόενδιαφέρον. Ιδιαίτεραγιατιςτρο-
ποποιήσειςτηςΔασικήςΝομοθεσίας,τηντροποποίησητηςδιαδικασίας
ανάρτησης,κύρωσηςκαιαναμόρφωσηςτωνδασικώνχαρτών,τιςΟι-
κιστικέςΠυκνώσεις,τηνενεργειακήαπόδοσηκτιρίωνκαιτέλοςγιατην
παρέμβασηστηδιαδικασίατακτοποίησηςαυθαίρετωνκατασκευώνκαι
χρήσεωνεντόςπαραδοσιακώνοικισμών(αρ.116Ν.4495/2017)καισε
διατηρητέακτίρια(αρ.117Ν.4495/2017).

Ø	Στην παράγραφο 12 του άρθρου 99 του νόμου 4685/2020 στηρίζε-
ταικαιηαπόφασητουυφυπουργούΥΠΕΝΔημητρίουΟικονόμουπου
δημοσιεύθηκεστοΦΕΚ1940Βστις21Μαΐου2020μεΑριθμ.ΥΠΕΝ/
ΔΕΣΕΔΠ/43729/460/11Μαΐου2020 και θέμα:«Καθορισμόςοργάνων
που ασκούν μεταβατικά τις αρμοδιότητες, των Επιτροπών Εξέτασης
Προσφυγών Αυθαιρέτων, των Περιφερειακών Επιτροπών Προσβα-
σιμότητας, των ΠΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α., των Επιτροπών των παρ. 3 και 9.α
τουάρθρου116καιτηςΕπιτροπήςτηςπαρ.10τουάρθρου117του
Ν.4495/2017».

Ø	ΑπόφασητουυφυπουργούΥΠΕΝΔημητρίουΟικονόμουπουδημοσι-
εύθηκε στοΦΕΚ 1843 Β στις 13Μαΐου 2020 με Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟ-
ΚΑ/43266/1174/11Μαΐου2020καιθέμα:“Εργασίες για τις οποίες 
απαιτείται Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας (ΕΕ-
ΔΜΚ) και απαιτούμενα δικαιολογητικά για την χορήγησή της σε 
αντικατάσταση της 69701/4461/12-10-2018 απόφασης του 
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Διαδικασία έγκρισης 
και απαιτούμενα δικαιολογητικά για εργασίες για τις οποίες 
απαιτείται Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας (ΕΕ-

ΔΜΚ) καθώς και συμπλήρωση της εργασίας α. και τροποποίηση 
της εργασίας κη. της παρ. 2 του άρθρου 29 του Ν.4495/2017» 
(ΦΕΚ Β΄ 4520)”.
Kατ’ εφαρμογή των απαιτήσεων του Ν.4685/2020 (ΦΕΚ A
92/07.05.2020) και της ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/43266/1174 (ΦΕΚ Β’
1843/13.05.2020)τοσύστημαe-άδειεςαναβαθμίστηκε.

Ø	Ανακοινώθηκε από το ΤΕΕ ότι το σύστημα e-Άδειες αναβαθ-
μίστηκε κατ΄ εφαρμογή των απαιτήσεων του Ν.4685 (ΦΕΚ A 
92/07.05.2020) και της ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/43266/1174 (ΦΕΚ 
Β 1843/13.05.2020).Συγκεκριμένα,ενεργοποιήθηκεηδυνατότητα
έκδοσηςΟικοδομικώνΑδειώνσυγκεκριμένωνπεριπτώσεωντωνΚατη-
γοριών1και2μετηδιαδικασίατηςΚατηγορίας3,μεΒεβαίωσηόρων
δόμησηςήμεΠροέγκριση.Σύμφωναμετοάρθρο99παράγραφο14,
ηδιαδικασίααυτήμπορείναακολουθηθεί,κατ΄επιλογήντουενδιαφε-
ρομένου,καιγιααιτήσειςαδειώνπουείναιεκκρεμείςκατάτηνέναρξη
ισχύοςτουΝ.4685/20.Σχετικέςαιτήσεις«Σευποβολή»ή«Σεέλεγχο»,
αφούοδιαχειριστήςσυνυπολογίσειτοστάδιοελέγχου,αιτείταινατε-
θούναρχείο.Επισημαίνεταιότιόλοιοιφάκελοιτωναδειώνπουεκδί-
δονταιμετηδιαδικασίααυτήθαελεγχθούναπότηναρμόδιαΥ.ΔΟΜ.
και, σε περίπτωση που προκύψουν ελλείψεις ή σφάλματα, οι άδειες
θαανακληθούν.ΠροσαρμόστηκεηΈγκρισηΕργασιώνΔόμησηςΜικρής
ΚλίμακαςκαιηΑναθεώρησηαυτήςστααπαιτούμεναδικαιολογητικάκαι
τιςεπιπλέονεργασίες,σύμφωναμετηνανωτέρωΥ.Α.

Ø	ΑπόφασητουυφυπουργούΥΠΕΝΔημητρίουΟικονόμουπουδημοσι-
εύθηκε στοΦΕΚ 1899 Β στις 18Μαΐου 2020 με Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟ-
ΚΑ/43538/1181/11Μαΐου2020καιθέμα:«Καθορισμός διαδικασί-
ας, δικαιολογητικών και εντύπου διαβίβασης για την έγκριση 
παρεκκλίσεων από τους ισχύοντες όρους και περιορισμούς δό-
μησης περιοχών».
Μετηναπόφασηαυτήορίζεταιηδιαδικασίαπαρεκκλίσεωναπότους
ισχύοντεςόρουςκαιπεριορισμούςδόμησηςπεριοχώνκαιταστοιχεία
καιδικαιολογητικάπουαπαιτούνται.

Ø	ΚοινήΥπουργικήΑπόφασητωνυπουργώνΔικαιοσύνης-ΨηφιακήςΔι-
ακυβέρνησηςμεαριθμόοικ.12730ΕΞ2020καιΦΕΚΒ2073στις30-
5-2020καιθέμα: «Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών αρμοδι-
ότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης και των αντίστοιχων εντύπων 
που διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης 
Πολιτών (ΚΕΠ)».
ΜετηνΚΥΑαυτήεντάσσονταισταΚΕΠδεκαπέντεπιστοποιητικά αρ-
μοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης,πουέωςσήμεραχορη-
γούντανμόνοαπόταΕιρηνοδικείακαιταΠρωτοδικεία.Μεταξύάλλων
πρόκειταιγιαταγνωστάκαιστοΚτηματολόγιοπιστοποιητικάπερίμη
δημοσίευσηςδιαθήκηςήπερίμηαποποίησηςήμηαμφισβήτησηςκλη-
ρονομικούδικαιώματος.
ΓιατιςδιαδικασίεςΕιρηνοδικείων:
1.Χορήγησηπιστοποιητικούπερίαποποίησηςήμηκληρονομιάς(αφο-
ράθανάτουςαπό01.03.2013).
2.Χορήγησηπιστοποιητικούπερίδημοσιεύσεωςήμηδιαθήκης(αφορά
θανάτουςαπό01/03/2013).
3.Χορήγησηπιστοποιητικούπερίμηαμφισβήτησηςήπροσβολήςκλη-
ρονομικούδικαιώματος(αφοράθανάτουςαπό01.03.2013).
4.Χορήγησηπιστοποιητικούπερίμηανάκλησης/τροποποίησης/αφαίρε-
σηςκληρονομητηρίου(αφοράθανάτουςαπό01.03.2013).
5.ΧορήγησηΠιστοποιητικούπερίμηυποβολήςαίτησηςκαιπερίμηέκ-
δοσηςοριστικήςαπόφασηςδικαστικήςρύθμισηςοφειλώνήεπικύρωσης
δικαστικού συμβιβασμού κατά τις διατάξεις του Ν.3869/2010 για τα
υπερχρεωμέναφυσικάπρόσωπα.
6.ΧορήγησηΠιστοποιητικούπερίμηέκδοσηςδικαστικήςαπόφασηςγια
λύσηΙδιωτικήςΚεφαλαιουχικήςΕταιρείαςΙΚΕΝ.4072/2013.
7.ΧορήγησηΠιστοποιητικούπερίμηασκήσεως ενδίκωνμέσωνκατά
αποφάσεωςΕιρηνοδικείου.
8. ΧορήγησηΠιστοποιητικού περί μη άσκησης ανακοπής σε διαταγή
πληρωμής.
9. ΧορήγησηΠιστοποιητικού περί μη άσκησης ανακοπής σε διαταγή
απόδοσηςμισθίου.
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10.ΧορήγησηΠιστοποιητικούπερίμηάσκησηςανακοπήςκατάεκτελέ-
σεωςήαρνητικήςδήλωσηςτρίτου.
ΓιατιςδιαδικασίεςΠρωτοδικείων:
1.Χορήγησηπιστοποιητικούπερίαποποίησηςήμηκληρονομιάς(αφο-
ράθανάτουςέως28.02.2013).
2.Χορήγησηπιστοποιητικούπερίδημοσιεύσεωςήμηδιαθήκης(αφορά
θανάτουςέως28.02.2013).
3.Χορήγησηπιστοποιητικούπερίμηαμφισβήτησηςήπροσβολήςκλη-
ρονομικούδικαιώματος(αφοράθανάτουςμέχρι28.02.2013).
4.Χορήγησηπιστοποιητικούπερίμηανάκλησης/τροποποίησης/αφαίρε-
σηςκληρονομητηρίου(αφοράθανάτουςέως28.02.2013).
5.Χορήγησηπιστοποιητικούπερίθέσεωςσεδικαστικήσυμπαράσταση
(προσωρινήήοριστική).

Ø	Κοινή Υπουργική Απόφαση με Αριθμ. οικ.17535/Δ1.6002/6-5-2020
των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Επικρατείας
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1754/Β/7-5-2020 με θέμα:«Ηλεκτρονικές 
Συναλλαγές Ασφαλισμένων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα 
Κοινωνικής Ασφάλισης e-Ε.Φ.Κ.Α».
Στην απόφαση περιλαμβάνονται οι ηλεκτρονικές συναλλαγές των
ασφαλισμένωνμετονe-ΕΦΚΑπουθαγίνονταιμετηχρήσηκωδικών
taxis όπως η χορήγηση βεβαίωσης υποβολής απογραφικής δήλωσης
πουαπαιτείταιγιατηνέναρξηδραστηριότητας,ηβεβαίωσηπουαπαι-
τείταιγιατηΔήλωσηΜεταβολήςΕπιχειρηματικήςΔραστηριότηταςστην
ΑΑΔΕ,ηβεβαίωσηπροϋπηρεσίαςσεασφαλισμένουςμισθωτούς,ηέκ-
δοσηΑποδεικτικώνΑσφαλιστικήςΕνημερότηταςμέσωδιαδικτύουκαιη
υποβολήΑπογραφικούΔελτίουμέσωΔιαδικτύου.

Ø	ΕγκύκλιοπροςτιςΑποκεντρωμένεςΔιοικήσεις,μεδιευκρινίσειςσχε-
τικάμετιςαρμοδιότητεςτωνΣυμβουλίωνΑρχιτεκτονικής,εξέδωσετο
ΥΠΕΝμεΑριθμ.Πρωτ.ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/58132/623/18-06-2020,μεΑΔΑ
6ΧΓΩ4653Π8-ΕΨ4καιθέμα:«Διευκρινίσεις σχετικά με τις αρμοδι-
ότητες των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.)»

Ø	Δημοσιεύθηκεο Νόμος 4688 ΦΕΚ 101 Α στις 24 Μαΐου 2020 με 
θέμα: «Ειδικές μορφές τουρισμού, διατάξεις για την τουριστι-
κή ανάπτυξη και άλλες διατάξεις».
ΣτονΝόμομεταξύπολλώνάρθρωνπουαναφέρονταιστοντουριστική
ανάπτυξησυμπεριλήφθησανκαιάρθραπουαφορούνσεπολεοδομικές
ρυθμίσειςτουριστικώνεγκαταστάσεων,ρυθμίσειςγιατονυπολογισμό
ανταλλάγματοςκαιυποχρέωσηαναδάσωσηςγιαεπεμβάσειςσεδάση,
δασικέςεκτάσειςκαιδημόσιεςχορτολιβαδικέςεκτάσεις,ρυθμίσειςγια
ζητήματααιγιαλούκ.λπ.

Ø	Δημοσιεύθηκεο Νόμος 4710 ΦΕΚ 142 Α στις 23 Ιουλίου 2020 με 
θέμα: «Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και άλλες διατάξεις». 
ΜετηδημοσίευσητουσυγκεκριμένουΦΕΚ,πέρααπότιςδιατάξειςπου
αφορούνστηνηλεκτροκίνηση, ενσωματώθηκεκαιπλήθοςδιατάξεων
τεχνικούενδιαφέροντος,όπωςπαρατάσειςπροθεσμιώντακτοποίησης
αυθαιρέτων και υποβολής δικαιολογητικών, παρατάσεις οικοδομικών
αδειών, ποινές των ενεργειακών επιθεωρητών, επιδότηση αντικατά-
στασηςθέρμανσηςμεκαύσιμοτοφυσικόαέριο,κ.ά.

Ø	ΑπόφασητωνΥπουργώνΟικονομικών-Εσωτερικών-Περιβάλλοντος
καιΕνέργειαςμεΑριθμ.56468ΕΞ2020/5Ιουνίου2020μεθέμα:“Τρο-
ποποίηση της υπ’ αρ. 47458 ΕΞ 2020/15-05-2020 κοινής απόφασης
τωνΥπουργώνΟικονομικών,ΠεριβάλλοντοςκαιΕνέργειαςκαιΕσωτε-
ρικών«Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, 
αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση 
απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, 
υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, μεγάλων λι-
μνών και πλεύσιμων ποταμών» (Β’1864)”.ΔημοσιεύθηκεστοΦΕΚ
Β2198στις5Ιουνίου2020.

Ø	Απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με Αριθμ.
ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/57298/225/17Ιουνίου2020μεθέμα:“Έγκριση «Τε-
χνικών Οδηγιών για τη δημιουργία προσωρινών διαδρόμων κί-
νησης πεζών, προσωρινών διαδρόμων κίνησης ποδηλάτου και 
προσωρινή δημιουργία περιοχών ήπιας κυκλοφορίας ή δρόμων 

ήπιας κυκλοφορίας με μείωση του ορίου ταχύτητας στα τριά-
ντα (30) χλμ/ώρα, σε τοπικές οδούς ή σε περιοχές κατοικίας»”.
ΔημοσιεύθηκεστοΦΕΚΒ2448στις19Ιουνίου2020.

Ø	ΑπόφασητωνΥφυπουργώνΟικονομικών-ΠροστασίαςτουΠολίτημε
Αριθμ.οικ.23083Φ.700.19/20Μαΐου2020μεθέμα:“Έγκριση της 
υπ’ αρ. 19/2020 Πυροσβεστικής Διάταξης με θέμα «Διαδικασία 
επιβολής διοικητικών προστίμων για παραβάσεις επί κανονι-
στικών διατάξεων νομοθεσίας πυροπροστασίας»”. Δημοσιεύ-
θηκε στο ΦΕΚ Β 2223 στις 11 Ιουνίου 2020.
Μεταξύάλλων,ταξινομούνταιταδιοικητικάπρόστιμα,καθορίζεταιτο
ύψοςκαθώςκαιηδιαδικασίαείσπραξήςτουςαπότααρμόδιαελεγκτικά
όργανατουΠυροσβεστικούΣώματος,στοπλαίσιοάσκησηςτηςεπο-
πτείαςτωνοικονομικώνδραστηριοτήτωνεπιχειρήσεωνκιεγκαταστά-
σεων,σεπερίπτωσημητήρησηςτωναπαιτούμενωνδιατάξεωνπυρο-
προστασίας.

Ø	ΤοΝ.Π.Δ.Δ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟέλαβεαπόφασησύμφω-
να με την οποία θεσπίζεταιηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για 
την εγγραφή πράξεων στα τηρούμενα κτηματολογικά βιβλία 
και στα Κτηματολογικά Γραφεία και στα Υποκαταστήματα 
του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο.Τροποποίησητηςυπ΄αρ.
61/16/10.04.2019απόφασηςτουΔΣτουΝ.Π.Δ.Δ.ΕλληνικόΚτηματο-
λόγιο(Β΄1390).Οαριθμόςαπόφασηςείναι101/16/28.05.2020ΦΕΚΒ’
2681στις01.07.2020.

Ø	ΠρόσκλησητηςΕΛΛΗΝΙΚΗΣΕΤΑΙΡΙΑΣΤΟΠΙΚΗΣΑΝΑΠΤΥΞΗΣΚΑΙΑΥ-
ΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣΑ.Ε.μεαριθμ.πρωτ.8040/22-6-2020γιαεκδήλωση 
ενδιαφέροντος για την Εγγραφή στο Ηλεκτρονικό Μητρώο 
Μηχανικών της ΕΕΤΑΑ ΑΕ.
ΑπότηνΕΛΛΗΝΙΚΗΕΤΑΙΡΙΑΤΟΠΙΚΗΣΑΝΑΠΤΥΞΗΣΚΑΙΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗ-
ΣΗΣΑΕυπάρχειηεξήςενημέρωση:
Περισσότεροιαπό2000ιδιώτεςμηχανικοίέχουνήδηεγγραφείστοΗλε-
κτρονικόΜητρώοτηςΕΕΤΑΑΑΕ,γιανααπασχοληθούνσεδήμουςκαι
Περιφέρειες.
Σκοπόςτουεγχειρήματοςείναιηενδυνάμωσητωντεχνικώνυπηρεσι-
ώνδήμωνκαιπεριφερειώνμετηναπασχόλησητωνχιλιάδωνιδιωτών
μηχανικών,γιανασυμβάλλειαποφασιστικάστηνισόρροπηανάπτυξη
καικατάσυνέπειαστηνκοινωνικήσυνοχήτηςχώρας.Κιαυτόγιατίθα
δίνεταιηδυνατότηταακόμηκαιστουςπιομικρούςδήμους,πουμέχρι
σήμεραπαρέμενανυποστελεχωμένοιαπόεπιστημονικό-τεχνικόπρο-
σωπικό,ναμπορούνεφεξήςμετησυμμετοχήτωνιδιωτώνμηχανικών
νααξιοποιούντουςμέχρισήμεραανεκμετάλλευτουςπόρουςτουΕΣΠΑ
γιασημαντικάαναπτυξιακάέργασύμφωναμετιςανάγκεςτηςεκάστοτε
περιοχής.
Οι ιδιώτες μηχανικοί θα προσλαμβάνονται μέσω της ΕΕΤΑΑ ΑΕ θα
έχουνδικαίωμαυπογραφήςεφόσονθαέχουντηνευθύνημίαςμελέτης
ήεπίβλεψηςενόςέργουσεκάποιοδήμοκαιθααμείβονταιμεσύμβαση
έργου.Δενθαέχουνσύμβασηχρόνου.Σημειώνεται ότι η πλατφόρ-
μα δεν έχει λήξη λειτουργίας. Θα παραμένει ανοιχτή και οι ενδι-
αφερόμενοι μηχανικοί, έχουν τη δυνατότητα να δηλώνουν τον 
δήμο ή την Περιφέρεια που θέλουν να εργαστούν.
Όσοναφοράστιςαντιδράσειςπουέχουνδιαφανείαπότηνπλευράτων
μηχανικώντουΔημοσίου,αναφέρεταιότιτοεγχείρημααυτόδενέρχε-
ταισεαντίθεσημετηδυνατότηταναπροσλάβουνοιδήμοιμονίμους
μηχανικούς.Δενέχειμειωθείκαθόλουηπρόθεσητουυπουργείουγια
τηνπρόσληψημονίμωνμηχανικών.Είναι ανεξάρτητο το ένααπό το
άλλο.Απλώςτώραδίνουμετηδυνατότητα,ναέχουμεάμεσακάποιους
μηχανικούςώστεναμπορείναγίνειγρήγορηαπορρόφησηανεκμετάλ-
λευτωνκονδυλίωνσεπολλούςδήμουςτηςχώρας,οιοποίοιμέχρισή-
μεραδενείχαντηδυνατότηταναυλοποιήσουνσημαντικάαναπτυξιακά
έργα.

Ø	Σε συνέχεια του προηγούμενου θέματος είναι και η ενημέρωση ότι
με τους κανόνες που ισχύουν για έργα ΕΣΠΑ θα αμείβονται οι 
ιδιώτες μηχανικοί, που θα απασχοληθούν σε Δήμους και Πε-
ριφέρειες  και θαεπιλέγονταιαπόμητρώομηχανικώντηςΕλληνικής
ΕταιρείαςΤοπικήςΑνάπτυξηςκαιΑυτοδιοίκησης(ΕΕΤΑΑΑΕ).
Σερύθμιση,πουπεριελήφθηστηνΠράξηΝομοθετικούΠεριεχομένου
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τουυπουργείουΥγείαςηοποίαψηφίστηκεστηΒουλή,προβλέπονταιοι
διαδικασίεςπουθαακολουθηθούνγιατηναπασχόλησηιδιωτώνμηχανι-
κώνσεΔήμουςκαιΠεριφέρειες,προκειμένουναενισχυθούνοιυποστε-
λεχωμένεςτεχνικέςυπηρεσίεςκαιναπροωθηθούνέργακαιπρογράμμα-
τα,μεπαράλληληαξιοποίησηδιατιθέμενωνπόρωντουΕΣΠΑ.Σύμφωνα
μετοΥπουργείοΕσωτερικώνηΕλληνικήΕταιρείαΤοπικήςΑνάπτυξης
καιΑυτοδιοίκησηςέχειτηδυνατότηταναυπογράφειπρογραμματικές
συμβάσειςμετουςδήμουςκαιαπόέναμητρώομηχανικών,ναδίνειτη
δυνατότηταστουςδήμουςναεπιταχύνουνόλεςτιςτεχνικέςμελέτες,
προκειμένου και ο τελευταίος δήμος της χώρας, να είναι έτοιμος να
μελετήσει και τελικά να υλοποιήσει σημαντικά έργα και παρεμβάσεις
τα οποία θα τον οδηγήσουν σε βελτίωση της τοπικής ανάπτυξης.Ο
ακριβήςτίτλοςτουνομοσχεδίουπουψηφίστηκεστηΒουλήείναι«Κύ-
ρωση:α)τηςαπό13.4.2020Π.Ν.Π.«Μέτραγιατηναντιμετώπισητων
συνεχιζόμενωνσυνεπειώντηςπανδημίαςτουκορωνοϊούCOVID-19και
άλλεςκατεπείγουσεςδιατάξεις»(A’84)καιβ)τηςαπό1.5.2020Π.Ν.Π.
«Περαιτέρωμέτραγιατηναντιμετώπισητωνσυνεχιζόμενωνσυνεπειών
τηςπανδημίαςτουκορωνοϊούCOVID-19καιτηνεπάνοδοστηνκοινωνι-
κήκαιοικονομικήκανονικότητα»(Α’90)καιάλλεςδιατάξεις.

Ø	ΑπότηΓενικήΓραμματείαΕσωτερικών&ΟργάνωσηςτουΥπουργείου
ΕσωτερικώνεκδόθηκεηΕγκύκλιος 200Αριθ.Πρωτ.37260/16-6-2020
μεθέμα:«Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Σύσταση και λειτουργία Αναπτυξια-
κών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Κοινοποίηση δια-
τάξεων των Ν.4674/2020 (Α’ 53) και Ν.4690/2020 (Α’ 104)».

Ø	Κυκλοφόρησεη4243/15-7-2020ΕγκύκλιοςτηςΔιεύθυνσηςΟικονο-
μικώνΤ.Α.μεθέμα:«Γνωστοποίησηδιατάξεωνκαιοδηγίεςεφαρμογής
τουθεσμικούπλαισίουγιατηδήλωση-διόρθωσηεπιφάνειαςακινήτων
στουςΟΤΑα’βαθμού»σχετικάμετηδιόρθωση των τετραγωνικών 
στους Δήμους.

Ø	Τροποποιήθηκε η «Εφαρμογή γνωμοδοτήσεων Συμβουλίων Αρχιτε-
κτονικής»τουe-Άδειες,προκειμένουνα διαχωρίζονται οι αιτήσεις 
προς τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής που αφορούν επικινδύνως 
ετοιμόρροπες κατασκευές σε κτίρια ή γήπεδα που βρίσκονται 
σε ιστορικά κέντρα πόλεων ή οικισμών, σε παραδοσιακούς οι-
κισμούς, σε ιστορικούς τόπους, σε αρχαιολογικούς χώρους, σε 
περιοχές ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους,καθώςκαισεκτίριαήχώ-
ρουςπου έχουν κηρυχθεί διατηρητέοι, σύμφωναμε τηνπαράγραφο
1βτουάρθρου7τουΝ.4495/17.Οιαιτήσειςγια«ΈγκρισηΣυμβουλίου
Αρχιτεκτονικής για επικινδύνως ετοιμόρροπη κατασκευή» αποτελούν
πλέονξεχωριστότύποπράξης,είναιδιακριτέςκαιπαρέχεταιηδυνατό-
τηταάμεσηςεξέτασήςτουςαπόταΣ.Α.σύμφωναμετηνπαράγραφο
3ατουάρθρου7τουΝ.4495/17.

Ø	Από τώρα και στο εξήςοι δηλώσεις για υποθέσεις φορολογίας 
ακινήτων θα υποβάλλονται μέσω e-mail, courier ή συστημένων 
επιστολών στις εφορίες. Αυτόπροβλέπειη Eγκύκλιος 2107 της 7 
Ιουλίου 2020 της ΑΑΔΕ μετιςοδηγίεςγιατηνεφαρμογήτουμέτρου
πουαπέστειλεσεόλεςτιςΔΟΥοΔιοικητήςτηςΑΑΔΕ,στηνοποίαεπιση-
μαίνεταιότιμόνοοιδηλώσειςκαιοιαιτήσειςπουέχουνυποβληθείκαι
εκκρεμούνστιςεφορίεςθαδιεκπεραιώνονταικατάσειράπροτεραιότη-
τας.Παράλληλαοιεπισκέψειςπουέχουνπρογραμματιστείθαπραγμα-
τοποιηθούνκανονικάστιςορισθείσεςημερομηνίες.Οπρογραμματισμός
τηςΑΑΔΕπροβλέπειότιαπότοεπόμενοέτοςόλεςοιμεταβιβάσειςακι-
νήτωνθαγίνονταιηλεκτρονικάαπότογραφείοτουσυμβολαιογράφου.
Μέχριτηνπλήρηψηφιοποίησητωνδηλώσεωνφορολογίαςκεφαλαίου,
όλες οι δηλώσεις θα στέλνονται μέσω e-mail ή συστημένη επιστολή
στιςΔ.Ο.Υ.Απόδειξητηςταυτοπροσωπίαςτωνφορολογουμένωνμπο-
ρείναγίνεταιείτεμευπεύθυνηδήλωσηαυτών,ηοποίαέχειεκδοθεί
μέσωτηςιστοσελίδαςdilosi.services.gov.grτηςΕνιαίαςΨηφιακήςΠύ-
ληςτηςΔημόσιαςΔιοίκησηςwww.gov.gr(μετηνοποίαδηλώνουνότι
οι ίδιοι είναι οι υπογράφοντες τη δήλωση/αίτηση), είτε με θεώρηση
του γνησίου της υπογραφής αυτών από ΚΕΠ ή άλλη δημόσια αρχή.
Ηβεβαίωσητουγνησίουτηςυπογραφήςτωνδηλούντων(σεδήλωση
φόρουδωρεάς,γονικήςπαροχήςκαιμεταβίβασηςακινήτων)μπορείνα
θεωρηθείκαιαπότονσυμβολαιογράφοπουθασυνάψειτοαντίστοιχο

συμβολαιογραφικόέγγραφο,εφόσονπροκύπτουνταστοιχείατουαπό
τηνυποβαλλόμενηδήλωσηκαιηυπογραφήτίθεται ενώπιόν του.Σε
περίπτωση αποστολής των δηλώσεων ηλεκτρονικά, η υπεύθυνη δή-
λωσηαποστέλλεταιηλεκτρονικάμαζίμε τηνυποβαλλόμενηδήλωση.
Το αποδεικτικό του ταχυδρομείου ή της υπηρεσίας ταχυμεταφοράς
ήτοαυτοματοποιημένομήνυμαπουαποστέλλεταιωςαπάντησηστο
ηλεκτρονικόμήνυματουφορολογουμένου,αποτελείγι’αυτόναποδει-
κτικόυποβολήςτηςδήλωσηςήτηςαίτησηςκαιεπέχειθέσηαπόδειξης
παραλαβήςεκμέρουςτηςΔ.Ο.Υ.Ημερομηνίαυποβολήςτηςδήλωσης/
αίτησηςθεωρείταιηημερομηνίαπουπροκύπτειαπότησφραγίδατου
Ταχυδρομείουήτηςυπηρεσίαςταχυμεταφοράςήηημερομηνίααπο-
στολήςτουμηνύματοςηλεκτρονικούταχυδρομείουαντίστοιχα.

Ø	ΕξεδόθηηΚΥΑ46526/2020ΦΕΚ3049/Β/22-7-2020μεθέματηρύθ-
μιση όρων και προϋποθέσεων για την προβολή υπαίθριας δι-
αφήμισης.ΜετηνΚΥΑαυτήορίζονταιοιχώροιόπουεπιτρέπεταιή
απαγορεύεταιηπροβολήυπαίθριαςδιαφήμισης,καθορίζονταιοιπρο-
διαγραφέςκατασκευήςτωνδιαφημιστικώνπλαισίωνγιατηνπροβολή
υπαίθριας διαφήμισης και γενικοί όροι τοποθέτησής τους. Ορίζονται
επίσηςοιεπιτρεπόμενοιτύποικαιμεγέθηδιαφημιστικώνπλαισίωνανά-
λογαμετηθέσητοποθέτησήςτουςκαθώςκαιταδιαφημιστικάπλαίσια
σεχώρουςσιδηροδρομικών,λιμενικώνκαιαεροπορικώνσταθμώνκαι
σεστάδιακαιπερίπτερα.

Ø	Κυκλοφόρησε η Υπουργική Απόφαση 64663/2956/03-07-2020 (ΦΕΚ
2773/Β/8-7-2020)μεθέμα:«Καθορισμός των διοικητικών πράξε-
ων, των λοιπών πρόσφορων στοιχείων, των τεχνικών προδι-
αγραφών και της διαδικασίας για την αυτεπάγγελτη αναμόρ-
φωση και κατάρτιση των δασικών χαρτών κατά το άρθρο 48 
του Ν.4685/2020 (Α 92)». Μεαυτήντηναπόφασηστουςδασικούς
χάρτεςθακαταγράφονται:
- Αποφάσεις των Επιτροπών Απαλλοτριώσεων για το σύνολο των
εκτάσεωνπουεπελήφθησαν,οιοποίεςαπέδωσανγεωργική,κτηνο-
τροφικήήμικτή-γεωργοκτηνοτροφική-χρήση.

- Παραχωρητήριααγροτικώνκλήρων εκδοθέντακατ’ εφαρμογή της
αγροτικήςνομοθεσίας.

- Αποφάσεις κύρωσηςδιανομώνκαιαναδασμώνγια τοσύνολοτων
εκτάσεωνπουαναφέρονταιστασχετικάκτηματολογικάδιαγράμμα-
τα,οιοποίεςφέρουνδιακριτόαριθμότεμαχίουκαιτουςαποδόθηκε
χρήσηγεωργική,κτηνοτροφικήήμικτήχρήση.

- Αποφάσειςυπουργούγεωργίαςήνομάρχη,διατωνοποίωνδόθηκαν
άδειεςγιακατάτμηση-αγοραπωλησίααγροτικώνεκτάσεωνμεγε-
ωργικήήκτηνοτροφικήήμικτήχρήση.

- ΑποφάσειςυπουργούΓεωργίαςπερίπαραχώρησηςγαιώνσύμφωνα
μετιςδιατάξειςτουΑγροτικούΚώδικα.

- ΆδειεςυπουργούΓεωργίαςπροςσύναψησυμφωνιώνεκούσιαςμετα-
βίβασηςκαλλιεργήσιμωνεκτάσεωνπροςακτήμονεςκαλλιεργητέςή
κύρωσηςτωνήδησυναφθεισών,σύμφωναμετονΑγροτικόΚώδικα.

- ΑποφάσειςΕπιτροπώνΑπαλλοτριώσεωνπερίπαραχώρησηςαγροτι-
κώνδημοσίωνκτημάτων(Ιμλιακίων),μπασταινουχικώνκτημάτων,
εξαγορασθεισώνεμφυτεύσεωνκαιεμφυτευτικώνγαιώνΚρήτης.

- Αποφάσεις διάθεσης εξαγορασθέντων από το Δημόσιο κτημάτων,
δυνάμειειδικώννόμων.

- Ειδικά ΑγροτικάΜητρώα -Αμπελουργικό και Ελαιουργικό μητρώο-
σταοποίαπεριλαμβάνονταιεκτάσειςοιοποίεςκαταλαμβάνονταιαπό
νόμιμεςπράξειςτηςΔιοίκησης.

- Διοικητικέςπράξειςπουαναφέρονταισεαπαλλοτριώσειςκαιμεταβι-
βάσειςεκτάσεωνμεσκοπότηβιομηχανικήήτουριστικήανάπτυξηή
άδειεςεγκατάστασηςπαραγωγικώνβιομηχανικώνμονάδωνήτουρι-
στικώνμονάδωνκαισχετικέςάδειεςλειτουργίαςτους,ανεξαρτήτως
τουοργάνουαπότοοποίοεκδόθηκαν.

-  Επίσης,πράξειςτηςΔιοίκησης-αποφάσειςΝομάρχη,ΠροεδρικάΔια-
τάγματα-καθορισμούορίωνοικισμών,σύμφωναμετιςδιατάξειςτων
προεδρικώνδιαταγμάτων21.11/1.12.1979(Δ΄693),2.3/13.3.1981
(Δ΄138)ή24.4/3.5.1985(Δ΄181).

ΜετάτηδημοσίευσητηςπαραπάνωΥπουργικήςΑπόφασηςυπήρξανκαι
διευκρινίσεις,μεαφορμήερωτήσειςπουέχουνυποβληθείαπόπολίτες
σχετικάμετιςεκκρεμείςαντιρρήσειςεπίτωνδασικώνχαρτών,απότο
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ιςυπουργείοΠεριβάλλοντοςκαιΕνέργειας.Αναφέρεταιότιηυπουργική
απόφασηπουεκδόθηκεσεεφαρμογήτουΝ.4685/2020στοάρθρο7
είναισαφέστατη:
«Οιεκκρεμείςαντιρρήσειςεπίτωνδασικώνχαρτώνείναισε ισχύκαι
οιπολίτεςδενχρειάζεταινατιςεπανυποβάλλουν.Επιπλέον,μετηνέα
ρύθμισηενισχύεταιαυτήηδιαδικασία,διότιδίνεταιδικαίωμαστονδι-
οικούμενοναπροβάλει και νέουςπρόσθετους ισχυρισμούς (συμπλη-
ρωματικούς)επίτηςαντίρρησήςτου10μέρεςπριναπότηνορισθείσα
ημερομηνία εξέτασής τους. Συγκεκριμένα, στην τελευταία παράγρα-
φοτουάρθρου7τηςυπουργικήςαπόφασηςαναφέρεται:«...γιατην
εξέτασητωνλοιπώνεκκρεμώναντιρρήσεων,θαλαμβάνονταιυπόψη
οιλόγοιπουεπικαλείταιοενδιαφερόμενοςκαιαφορούνστησύννομη
αλλαγήχρήσηςμεβάσηπράξειςτηςδιοίκησηςκατάταοριζόμεναστο
άρθρο48τουΝ.4685/2020(Α΄92).Νέοι ισχυρισμοίπουεπικαλείται
οενδιαφερόμενοςμετοανωτέρωπεριεχόμενοδύνανταιναπροβάλλο-
νταιεγγράφωςστηνοικείαδιεύθυνσηδασώντουλάχιστονδέκα(10)
ημέρεςπριναπότηνορισθείσαημερομηνίαεξέτασηςτωναντιρρήσε-
ων.ΗοικείαΔιεύθυνσηΔασώνδύναταιναυποβάλειεπίτωνανωτέρω
ισχυρισμών συμπληρωματική εισήγηση προ πέντε (5) ημερών πριν
την ορισθείσα ημερομηνία εξέτασης των αντιρρήσεων». Αυτά ορίζει
ηυπουργικήαπόφασησεεφαρμογήτουΝ.4685/2020καιαυτάοφεί-
λουνναεφαρμόσουνόλαταΔασαρχείατηςχώρας.Οποιαδήποτεάλλη
ερμηνείαείναιαυθαίρετηκαιπαράνομητονίζειστηνανακοίνωσήτου
τοΥΠΕΝ.

Ø	Από τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης 
εκδόθηκεηΕγκύκλιος 30Αριθμ.Πρωτ.146600/Σ.233/7-7-2020με
θέμα: «Νέες εισφορές Επικουρικής ασφάλισης και Εφάπαξ πα-
ροχών Ελεύθερων Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολούμενων και 
έμμισθων δικηγόρων, μηχανικών και υγειονομικών».
Μετιςδιατάξειςτωνάρθρων31και45τουΝ.4670/2020καιτιςεγκύ-
κλιουςμεαριθμ.πρωτ.Φ.80020/13033/336/Δ16/27-3-2020καιαριθμ.
πρωτ.Φ.80020/οικ.12029/Δ16/310/29-4-2020τουΥπουργούΕργασί-
ας και Κοινωνικών Υποθέσεων, θεσπίστηκε, μεταξύ άλλων, και νέο
πλαίσιοεισφορώνΕπικουρικήςασφάλισηςκαιΕφάπαξπαροχώνΕλεύ-
θερων Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολούμενων και έμμισθων δικηγό-
ρων,μηχανικώνκαιυγειονομικών.
Μετιςνέεςδιατάξεις,αντικαθίστανταιοιδιατάξειςτηςπαρ.2τουάρ-
θρου97καιτηςπαρ.2τουάρθρου35τουΝ.4387/2016,πουρυθμί-
ζουν τη βάση υπολογισμού εισφορών για την Επικουρική ασφάλιση
καιΕφάπαξπαροχήτωνπροαναφερόμενωνασφαλισμένωνκαιεισάγε-
ταισύστημαασφαλιστικώνκατηγοριώνμεδυνατότηταελεύθερηςεπι-
λογήςαπότουςασφαλισμένους.
Θεσπίζονταιτρείς(3)ασφαλιστικέςκατηγορίεςεισφορώνκλάδουΕπι-
κουρικήςασφάλισηςκαιτρείς(3)ασφαλιστικέςκατηγορίεςεισφορών
κλάδου Εφάπαξ παροχών.Η κατάταξη σε μια εκ των ασφαλιστικών
κατηγοριώνείναιυποχρεωτικήκαιανεξάρτητηγιακάθεκλάδο.

Ø	ΔημοσιεύθηκεστοΦΕΚΑ127στις29Ιουνίου2020οΝόμος 4700 με 
θέμα: «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, 
ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό 
έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό 
Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δι-
καιοσύνης και άλλες διατάξεις».
ΜετιςδιατάξειςπουπεριλαμβάνονταιστοΝόμοενσωματώνονταισε
ενιαίοκείμενο,τροποποιούνταικαισυμπληρώνονταιοιρυθμίσειςπου
ισχύουνγιατηνεκδίκασητωνδιαφορώνπουυπάγονταιστηδικαιοδο-
σίατουΕλεγκτικούΣυνεδρίου.
Μεαυτόντοννόμοτίθεταιηυποχρέωσηπροσυμβατικούελέγχουαπό
τοΕλεγκτικόΣυνέδριοτωνσυμβάσεωναγοράςακινήτωναπότοΔημό-
σιο,τουςΟΤΑκ.λπ.επίποινήακυρότητας.
Στοάρθρο376τουνέουνόμουτέλοςορίζεταιότιαπό01-11-2020σε
κάθεδήμοθαλειτουργείυποχρεωτικάΥπηρεσίαΔόμησης,σεεπίπεδο
Τμήματος.ΕφόσοναπότονΔήμαρχοδιαπιστωθείαδυναμίαλειτουρ-
γίαςτηςΥΔΟΜ,οιαρμοδιότητεςθαασκούνταικατάτηνπαρ.4.2του
Ν.3852/2010(ΦΕΚ89Α).

Ø	Νόμος4712ΦΕΚΑ146στις29Ιουλίου2020μεθέμα:«Διυπηρεσιακή
Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, ρύθμιση της οικονομικής δραστηριότητας,
αντιμετώπισητουπαράνομουεμπορίου,πρόστιμαγιατηδιακίνησηκαι
εμπορία απομιμητικών/παραποιημένων προϊόντων, ρύθμιση θεμάτων
γιατηβιομηχανία,τις ιδιωτικέςεπενδύσεις,τιςσυμπράξειςδημοσίου
καιιδιωτικούτομέα,τηνέρευνα,τηνκαινοτομίακαιτοΟικονομικόΕπι-
μελητήριοΕλλάδοςκαιλοιπέςδιατάξεις».
Στοάρθρο40τουνόμουμεθέμα:«Παράταση προθεσμιών ολο-
κλήρωσης των υπαχθέντων στους αναπτυξιακούς νόμους 
3299/2004 και 3908/2011 επενδυτικών σχεδίων – Τροποποί-
ηση του Ν.4399/2016», δίνεται παράταση μέχρι 31 Μαρτίου 
2021 στις επενδύσεις που έχουν υπαχθεί στους αναπτυξιακούς 
νόμους 3299/2004 και 3908/2011 και θα έπρεπε να έχουν 
ολοκληρωθεί μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2020.

Ø	Δημοσιεύθηκε στοΦΕΚΒ 3640 τη 1 Σεπτεμβρίου 2020 η απόφαση
του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με Αριθμ.
90573/1-9-2020καιθέμα:“Πέμπτη (5η) Προκήρυξη καθεστώτος 
ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα» του αναπτυξιακού 
Ν.4399/2016”.
Οι νέες κατασκευές και επεκτάσεις κτιριακών εγκαταστάσεων, όπως
επίσηςοιπαρεμβάσειςσεκτίριαγιατηδιασφάλισητηςπροσβασιμότη-
ταςσταάτομαμεαναπηρίαμπαίνουνστοναναπτυξιακόνόμομεχρη-
ματοδότησηέως80%.
Έναμεγάλοεύροςεπιχειρηματικώνσχημάτων,απόΑτομικέςΕπιχειρή-
σεις, Εμπορικές Εταιρείες, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις,
ΑγροτικούςΣυνεταιρισμούς,ακόμηκαιεταιρείεςυπόίδρυσηήσυγχώ-
νευσημπορούνναυλοποιήσουνταεπενδυτικάτουςσχέδιααπότηδι-
άθεσησυνολικά350εκ.ευρώμέσωτουπρογράμματος«ΓενικήΕπι-
χειρηματικότητα»τουαναπτυξιακούνόμου(4399/2016).Στηνκορυ-
φήτωνεπιλέξιμωνδαπανών,ηκατασκευή,ηεπέκταση,οεκσυγχρονι-
σμόςκτηριακώνεγκαταστάσεων.

Ø	Με απόφαση του ΥφυπουργούΠεριβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Δη-
μήτρηΟικονόμου,δίδεταιτετράμηνηπαράταση(ωςτις11/12/2020)
αναστολής χορήγησης οικοδομικών αδειών στην περιοχή νο-
τίως της Ακρόπολης, Μακρυγιάννη – Κουκάκι,τουεγκεκριμένου
ρυμοτομικούσχεδίουΔήμουΑθηναίων.
Όπωςορίζεταιστηναπόφαση, εφόσοντοΠροεδρικόΔιάταγμα (ΠΔ)
καθορισμούτωνόρωνδόμησηςτηςπεριοχήςεκδοθείπριντηλήξητης
αναστολής,μετηδημοσίευσηαυτούλήγειαυτοδικαίωςηαναστολή.
Η Υπουργική Απόφαση έχει Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/71042/3063/23-7-
2020, θέμα: «Παράταση αναστολής χορήγησης οικοδομικών 
αδειών στην περιοχή νοτίως της Ακρόπολης, Μακρυγιάννη - 
Κουκάκι, του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Αθη-
ναίων» καιδημοσιεύθηκεστοΦΕΚΔ4627Αυγούστου2020.

Ø	ΜεαπόφασηπουυπέγραψεουφυπουργόςΠεριβάλλοντοςκαιΕνέργει-
ας,αναστέλλεται για ένα έτος η χορήγηση οικοδομικών αδει-
ών για τουριστικά καταλύματα στις εκτός σχεδίου περιοχές σε 
Μύκονο και Σαντορίνη. Ειδικότερα, η απόφαση για αναστολή χο-
ρήγησηςοικοδομικώναδειώνστιςεκτόςσχεδίουπεριοχέςνήσωνΜυ-
κόνουκαιΘήρας(ν.Κυκλάδων)αφοράστηνκατασκευήνέωνκτιρίων
μεχρήση«Τουριστικάκαταλύματα,εγκαταστάσειςειδικήςτουριστικής
υποδομήςκαιλοιπέςτουριστικέςεπιχειρήσεις»,πουπεριγράφονταιμε
στοιχείο(15)στηνπαρ.IIτουάρθρου1τουπδ59/2018«Κατηγορίες
καιπεριεχόμενοχρήσεωνγης»(Α’114).
Της αναστολής εξαιρούνται: οι περιπτώσεις που υπάγονται στις δια-
τάξειςτωνπαρ.1και2τουάρθρου26Ν.2831/2000(Α’140),όπως
ισχύει,οιπεριπτώσειςγιατιςοποίες έχειχορηγηθεί, έωςτηνημερο-
μηνίαδημοσίευσης τηςπαρούσης,«προέγκρισηοικοδομικήςάδειας»
τηςπαρ.γτουάρθρου28Ν.4495/2017(Α’167),όπως ισχύεικαιοι
εγκεκριμένοι οργανωμένοι υποδοχείς τουριστικών δραστηριοτήτων
τουάρθρου1 τουΝ.4179/2013.ΗΥπουργικήΑπόφαση έχει Αριθμ.
ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/78051/3424/7-8-2020, θέμα: «Αναστολή χορήγησης 
οικοδομικών αδειών στις εκτός σχεδίου περιοχές νήσων Μυκό-

35 ATM 247 / ΙΟΥΝΙΟΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2020



Ν
ομ

οθ
ετ

ικ
ές

 ε
ξε

λί
ξε

ις νου και Θήρας (Ν. Κυκλάδων)» καιδημοσιεύθηκεστοΦΕΚΔ507
28Αυγούστου2020.

ΗΕνιαίαΑνεξάρτητηΑρχήΔημόσιωνΣυμβάσεων(ΕΑΑΔΗΣΥ)δημοσί-
ευσεστην ιστοσελίδα τηςοδηγίες προς τις αναθέτουσες αρχές,
τουςαναθέτοντεςφορείς και τουςοικονομικούςφορείςγια τοντρό-
πουπολογισμού,παρακράτησης και απόδοσης τηςκράτησης υπέρ 
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.Οιοδηγίεςαποσαφηνίζουνζητήματαπουαφορούνστον
υπολογισμό και στηναπόδοση της κράτησηςυπέρ τηςΕ.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
που ορίζεται στο άρθρο 4, παρ. 3 τουΝ.4013/2011 (Α’ 204), όπως
ισχύει.
Στη διάταξη τουάρθρου4παρ. 3 εδάφιο έβδομο τουΝ.4013/2011
ορίζεται, επί λέξει, ότι:«Για τηνκάλυψητωνλειτουργικώναναγκών
τηςΑρχήςστιςσυμβάσειςάνωτωνχιλίων(1.000)ευρώπληνΦΠΑπου
υπάγονται στον παρόντα νόμο, και ανεξαρτήτως πηγής προέλευσης
χρηματοδότησης,οιοποίεςσυνάπτονταιμετάτηνέναρξηισχύοςτου,
επιβάλλεταικράτησηύψους0,07%,ηοποίαυπολογίζεταιεπίτηςαξίας
κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και
κάθεσυμπληρωματικήςήτροποποιητικήςσύμβασης».
Από τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης 
εκδόθηκε η Εγκύκλιος 37 στις 10-9-2020, ΑΔΑ 97ΟΖ46ΜΑΠΣ-9Θ1 
με θέμα: «Υπαγωγή στην ασφάλιση των κλάδων Επικουρικής 
Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών των Μη Μισθωτών, Ελευθέ-
ρων Επαγγελματιών και Αυτοαπασχολούμενων».
Σύμφωναμετιςδιατάξειςτωνάρθρων1-9τουΝ.4670/20«Ασφαλι-
στική μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα
ΚοινωνικήςΑσφάλισης(e-Ε.Φ.Κ.Α.)καιάλλεςδιατάξεις»,προβλέπεται,
μεταξύάλλων,ημετονομασία,από1.3.2020,τουΕνιαίουΦορέαΚοι-
νωνικήςΑσφάλισης(ΕΦΚΑ)σεΗλεκτρονικόΕθνικόΦορέαΚοινωνικής
Ασφάλισης(e-ΕΦΚΑ)καιηένταξη,τηνίδιαημερομηνία,στονe-ΕΦΚΑ
τωνΚλάδωνΕπικουρικήςΑσφάλισηςκαιΕφάπαξΠαροχώντουΕνιαίου
ΤαμείουΕπικουρικήςΑσφάλισης και ΕφάπαξΠαροχών (ΕΤΕΑΕΠ), το
οποίοκαταργείται.

Ø	Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος & Υδά-
των του ΥπουργείουΠεριβάλλοντος και Ενέργειας με αριθμό ΥΠΕΝ/
ΔΔΕΥ/86934/2495/10-9-2020,ΑΔΑΩ5ΧΘ4653Π8-ΑΔΗκαιθέμα:«Υπο-
βολήενστάσεωνστιςκτηματογραφήσεις».
Στην απόφαση σημειώνεται: «Μετά την ισχύ τουΝ.4685/2020, στο
άρθρο48τουοποίουπροβλέπεταιηαναμόρφωσηόλωντωνδασικών
χαρτών,σεόποιοστάδιοαυτοίβρίσκονται,κατάτηνοποίαόλαταστοι-
χείατωνδιοικητικώνπράξεων(μεταξύαυτώνκαικυρίωςοιδιανομές
–αναδασμοίτηςΑγροτικήςΝομοθεσίας)πουοφείλονταννααπεικονί-
ζονται,ενσωματώνονταισεαυτούς.
Ηολοκλήρωσητηςανωτέρωδιαδικασίαςαναμόρφωσης,ηοποίαβρί-
σκεταισε εξέλιξη,θαοδηγήσειστο επόμενοστάδιο, κατάτοοποίο,
χρησιμοποιώνταςτονέοπεριεχόμενοτουδασικούχάρτη,θαγίνειδιόρ-
θωσητηςδήλωσης,πουπρογενεστέρωςέχειυποβληθείαπότηΔασική
Υπηρεσία,μετηνεξαίρεσητωνενλόγωστοιχείων.
Επειδή,όμως,ηδιαδικασίατωνκτηματογραφήσεωνσεπολλέςπεριο-
χέςπροηγείταιτωνδασικώνχαρτώνκαιτηςολοκλήρωσηςτηςαναμόρ-
φωσήςτουςκαιόπουαυτέςβρίσκονταιστοστάδιοτωναναρτήσεων,
προκειμένουγιατηνορθολογικήκαιαξιόπιστηπρόοδοτωνεργασιών
καιτουπεριεχομένουτωνκαταγραφών,καθώςκαιτηναποφυγήτης
άσκοπηςκατάθεσηςενστάσεωνείτεαπόμέρουςτωνπολιτώνείτετης
διοίκησης, οι αρμόδιες Διευθύνσεις Δασών,στις περιπτώσεις που 
διαπιστώνεται ότι συμπεριλαμβάνονται στις δηλώσεις τους δι-
ανομές (κλήροι) και αναδασμοί της Αγροτικής Νομοθεσίας, θα 
επανέρχονται, άμεσα και πριν την ολοκλήρωση της αναμόρ-
φωσης των οικείων δασικών χαρτών, με συμπληρωματική δή-
λωση, στην οποία θα αναφέρουν ότι δεν ισχύει η δήλωση, που 
έχουν ήδη υποβάλλει, και ότι αυτές δεν θα προβούν σε καμία 
ενέργεια διεκδίκησης εμπραγμάτων δικαιωμάτων στις εν λόγω 
περιπτώσεις, ως υπαγόμενες στο άρθρο 10 του Ν.3208/2010 
όπως ισχύει».

Και δύο ενδιαφέροντα ζητήματα από τη Νομολογία

Ø	ΤοΣυμβούλιο της Επικρατείας,εκδίκασεπροσφυγήκατάτηςοριο-
θέτησηςτουμεγάλουρέματοςΡαφήνας,τοοποίοσεμεγάλομέροςτου
διέρχεταιαπόπεριοχέςιδιαίτερουπεριβαλλοντικούενδιαφέροντοςκαι
μετην1359/2020απόφασήτου,έκρινεότιηεπικύρωσητηςοριο-
θέτησηςρεμάτωνσεπροστατευόμενεςπεριοχέςκαιοικισμούςγίνεται
αποκλειστικάκαιμόνονμετηνέκδοσηΠροεδρικώνΔιαταγμάτων.

 «Ηεπικύρωσητηςοριοθέτησηςρεμάτων,ταοποίαευρίσκονταισετέ-
τοιεςπεριοχέςκαιοικισμούςδενεπιτρέπεταιναανατεθείσεάλλο,πλην
τουΠροέδρουτηςΔημοκρατίας,όργανοτηςεκτελεστικήςεξουσίας»
σημειώνεταιχαρακτηριστικάστηναπόφασητουΣτΕ.

 Ηαπόφασητουανώτατουακυρωτικούδικαστηρίουπερί«οριοθέτησης
ρέματος ιδιαίτερου περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος» επί της ουσίας
κάνειδεκτήτηνπροσφυγήκαιακυρώνειτησχετικήυπουργικήαπόφα-
ση,δίνονταςπαράλληλαπροθεσμίαστηδιοίκησηναπροχωρήσειεντός
έξιμηνώνγιατηνοριοθέτησητουρέματοςμεΠροεδρικόΔιάταγμα.

Ø	Απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας 1167/2020, έκρινε
«μηνόμιμοπρωτόκολλοΔασάρχηγιατηνεπιβολήειδικήςαποζημίω-
σης»για τηδιατήρησηαυθαιρέτωνκατασκευών εντόςδασώνήδα-
σικών ή αναδασωτέων εκτάσεων, που αφορούν στις εγκαταστάσεις
βιολογικού καθαρισμού τουΔήμουΛαυρεωτικής που είχαν κηρυχθεί
αυθαίρετεςκαικατεδαφιστέες.

 ΣτοσκεπτικότηςαπόφασηςτουΣτΕ,επισημαίνεταιότι τοπρόστιμο
τουδασάρχη«μηνομίμωςεκδόθηκεσεβάροςτης(κατασκευαστικής)
εταιρείαςαυτής,εφόσονκύριοςτωνανωτέρωεγκαταστάσεωνήτανο
ΔήμοςΛαυρεωτικήςκαιόχιηεφεσίβλητη,ηοποία,όπωςείχεπροβλη-
θείµετηναίτησηακυρώσεωςκαιεπιβεβαιώνεταιαπόταστοιχείατου
φακέλου,είχεπαραδώσειτοέργοήδηαπότοέτος1997».

 Ηνέααπόφασηαλλάζειταδεδομέναγιαταπρόστιμασεκατασκευα-
στέςκαικατ'επέκτασημηχανικούςκαιτεχνικούςπουεμπλέκονταισε
έργαμεαυθαίρετεςκατασκευές,εφόσονταέχουνπαραδώσειστους
ιδιοκτήτεςτους.Φέρνειτουςφορείςπουυλοποιούνέργααντιμέτωπους
μεαυξημένεςυποχρεώσειςστηνεπίβλεψηκαιπαραλαβήτωνέργωνκαι
δίνειμήνυμαστιςΠολεοδομίεςκαιταΔασαρχείακαιτιςάλλεςεμπλεκό-
μενεςυπηρεσίεςναασκούνάμεσακαιόχιετεροχρονισμένατοελεκτικό
καιδιοικητικόέργοτους.

Επιμέλεια:Χρήστος Λάλας ΑΤΜ
Ευάγγελος ΣτεφανήςΑΤΜ
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ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ - 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η Επιτροπή Δελτίου του ΠΣΔΑΤΜ έχει αποφασίσει, στο πλαίσιο
της έκδοσης του δελτίου, τη δημοσίευση άρθρων επιστημονικού
ενδιαφέροντος με θέματα που άπτονται του ευρέως φάσματος
γνωστικούαντικειμένουτουΑΤΜ.
Για τον λόγο αυτό, όποιος εκ των συναδέλφων έχει τη
δυνατότητα και επιθυμεί, παρακαλείται να αποστείλει το άρθρο
του στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Συλλόγου: psdatm@tee.
gr και psdatm@gmail.com, μετην επιπλέον παράκληση τοάρθρο
αυτό,νακαταλαμβάνειλογικόαριθμόσελίδων(έως6σελίδεςA4,με
γράμματα12στιγμών).
Kαλό είναι τοαρχείο ναείναι σεμορφή .doc και οι εικόνες που
τοσυνοδεύουν ναείναι σεμορφή .jpg και νααποστέλλονται και
χωριστά.

ΗΕΠΙΤΡΟΠΗΔΕΛΤΙΟΥTOYΠΣΔΑΤΜ
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ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ από ΗΑΤΤ (παλαιό Datum) σε ΕΓΣΑ87 
και ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ 

Ιωάννη Κ. Τάκου 
τέως Διοικητού ΓΥΣ, διπλωματούχου μαθηματικού του Α.Π.Θ., αγρονόμου τοπογράφου μηχανικού ΕΜΠ, 

διδάκτορα του ΤΑΤΜ της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ.

Γενικά
ΟυπολογισμόςσυντελεστώνμετατροπήςαπόΗΑΤΤ(παλαιόBESSEL)σε
ΕΓΣΑ87ανάφ.χ.1:50.000έγινεγιατησύνδεσηπαλαιώνχαρτογραφικών
εργασιώνμενέεςστοΕΓΣΑ87καικυρίωςγιατησύνδεση - συσχετισμό 
των τοπογραφικών διαγραμμάτων κλίμακας 1:5000 της ΓΥΣ με 
νέα διαγράμματα στο ΕΓΣΑ87.

Ηχρήσητωνσυντελεστώναυτώνδεν συνιστάται για σύνδεση παλαι-
ών διαγραμμάτων στη ΗΑΤΤ μεγάλων κλιμάκων ( 1:2000, 1:1000 
κ.λπ.) με αντίστοιχα στο ΕΓΣΑ87. Γενικά,ησύνδεσηδιαγραμμάτων
στηΗΑΤΤ (παλαιόDATUM)είναιπροβληματική,διότισεκάποιεςπεριο-
χές,κυρίωςκάτωτουπαραλλήλουτων39οοισυντεταγμένεςσεγειτονικά
Φ.Χ.1:50000τουοικείουσυστήματοςHATTδενείναιαρμονικές.Τοπρό-
βλημααυτόαντιμετωπιζότανμετονεπαναϋπολογισμότωνσυντεταγμέ-
νωντωντριγωνομετρικώντηςκοινήςπεριοχήςμεσυντελεστέςτουενός
Φ.Χ.1:50000.Αρκείνασημειώσουμεότιπ.χ.ησύνδεσηδιαγραμμάτων
στηΗΑΤΤτουΕθνικούσυστήματος(συστήματααπεικόνισης30’x30’)με
αντίστοιχαστηνίδιαπεριοχήσταμικράυποσυστήματαΗΑΤΤ(6’x6’των
τεχνικώνυπηρεσιώντουΥπουργείουΓεωργίας)πολλέςφορέςήτανπρο-
βληματική.

Αντίστοιχα προβλήματα παρουσιάζονται και στη σύνδεση διαγραμμά-
τωντηςΕΠΑπουείναισεεγκάρσιαμερκατορικήπροβολήτων3μοιρών
με αντίστοιχα στη ΗΑΤΤ παρότι αναφέρονται στο ίδιο DATUM (παλαιό
BESSEL).

Το1987,ότανηεταιρείαΑΣΠΡΟΦΟΣζήτησεαπότηΓΥΣσυντεταγμένες
(χ,ψ)HATT(παλαιόBESSEL)κατάμήκοςμιας ζώνηςαπόΣιδηρόκαστρο
μέχριΑττική(έργοαγωγούφυσικούαερίου),τηςπροτάθηκεκαιδέχθηκαν
οι τεχνικοί σύμβουλοί της να τους χορηγηθούνσυντεταγμένες ΕΓΣΑ87.
Επειδήοιυπολογισμοίσταδίκτυαδενείχαντελειώσειέγινευπολογισμός

τωντριγωνομετριώνσημείωνκατάμήκοςαυτήςτηςζώνηςσεεγκάρσια
μερκατορικήπροβολήστοΕΓΣΑ87που επρόκειτο να καθιερωθεί.Μάλι-
σταγιαναπεισθούνπερισσότεροστηχρήσητουυπόκαθιέρωσηΕΓΣΑ87
τουςέγινεκαιέναςεπίπλέονυπολογισμόςστηνίδιαπροβολήμεβέλτιστο
τοπικό κεντρικό μεσημβρινό ώστε οι παραμορφώσεις να είναι τόσο μι-
κρέςπουναμηχρειάζονταιαναγωγέςτωνμετρημένωνμηκώνκαιγωνιών.
Με πρωτοβουλία μου ως Διευθυντού Γεωδαισίας της ΓΥΣ και ως 
υπευθύνου των υπολογισμών για όλα τα δίκτυα, [6], στο ΕΓΣΑ87, 
το νέο αυτό σύστημα εφαρμόστηκε για πρώτη φορά το 1987. Η
γνώσητηςμεθόδουυπολογισμούτωνδικτύωνπουεφαρμόστηκεστοσύ-
στημαΗΑΤΤ(παλαιόBESSEL)καιτουτρόπουσύνταξηςτωντοπογραφι-
κώνδιαγραμμάτωνκλίμακας1:5000 της ΓΥΣ (άλλα έγιναν στη HATT 
στο BESSEL, άλλα στη utm στο ΕD50 κ.λπ.)σεόλητηχώραθαέλυνε
πολλέςασάφειες-απορίεςτωνσυναδέλφων.Λεπτομερήανάλυσηέχωσε
εργασίαμουσεδελτίοτηςΓΥΣ,[5],όπουαναλύονταιοιμέθοδοιυπολο-
γισμώνδιαχρονικάτωντριγωνομετρικώνδικτύωνστοχρησιμοποιούμενο
ΕθνικόΓεωδαιτικόΣύστημα (παλαιόBESSEL)και τουςυπολογισμούςμε
τηνενιαίασυνόρθωσητουδικτύουΙης,[7],στατρίαγεωδαιτικάσυστήμα-
ταα)στοBESSEL(νέοDatum),β)στοHayford(ed.50)καιγ)στοΕΓΣΑ87. 
Οι συντεταγμένες HATT στο νέο BESSEL δεν ήταν προς χρήση και 
δεν πρέπει να είναι διότι ότι είναι αποτυπωμένο στη ΗATT είναι 
στο παλαιό BESSEL.

Σχέσειςμετατροπής

ΟιπολυωνυμικέςσχέσειςμετατροπήςαπόΗΑΤΤσεΕΓΣΑ87είναι,
Χ = Α0 + Α1χ + Α2ψ + Α3χ² + Α4ψ² + Α5χψ
Ψ = Β0 + Β1χ + Β2ψ + Β3χ² + Β4ψ²+ Β5χψ   (Ι)
όπου (Χ,Ψ) κεφαλαία οι συντεταγμένες ΕΓΣΑ87 και (χ,ψ) μικρά οι συ-
ντεταγμένεςΗΑΤΤ.Είναιφανερόότανδίδονταιοισυντεταγμένες (Χ,Ψ)
ουπολογισμόςτωναντίστοιχων(χ,ψ)ΗΑΤΤαλγεβρικάμετιςπαραπάνω

ΠΕΡΙΛΗψΗ

Στις αρχές της 10ετίας του 1990 ολοκληρώθηκε ο υπολογισμός των συντεταγμένων όλων των τριγωνομετρικών σημείων του κρατικού 

δικτύου στο ΕΓΣΑ87 και περί το 1993 αποφασίστηκε υπολογισμός μόνο συντελεστών μετατροπής από ΗΑΤΤ στο ΕΓΣΑ87. 

Είχε προηγηθεί ο υπολογισμός όλων των δικτύων Iης, ΙΙης, ΙΙΙης και ΙVης τάξης, [5], στα δύο εν χρήσει Γεωδαιτικά Συστήματα Αναφοράς 

α) στο Εθνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς στο ελλειψοειδές του BESSEL με προβολικές συντεταγμένες (χ,ψ) HATT και β) στο Ευρω-

παϊκό Σύστημα Αναφοράς (ED50) με προβολικές συντεταγμένες (χ,ψ) εγκάρσιας μερκατορικής προβολής (UNIVERSAL TRANSVERSE 

MERCATOR) γνωστές ως UTM σε δύο ζώνες πλάτους 6o την 34 και 35 με άξονες των ψ, τον μεσημβρινό 21o και 27o αντίστοιχα, [9], 

[11]. Η εργασία αυτή άρχισε το1986 με νέα συνόρθωση του δικτύου Ιης τάξης (η πρώτη ενιαία συνόρθωση του δικτύου Ιης τάξης έγινε 

το 1980, [7]) όπου οι μετρημένες πλευρές-βάσεις και τα σημεία (LAPLACE) ελέγχου αζιμουθίου δεν θεωρήθηκαν σταθερά, δηλαδή 

το δίκτυο επιλύθηκε ως ελεύθερο, [5]. H νέα συνόρθωση στο BESSEL με τις νέες υπολογισμένες συντεταγμένες HATT υλοποιούν το 

νέο Datum στο Bessel σε αντιδιαστολή με το παλαιό Datum στο Bessel που ήταν σε χρήση. Το παλαιό αυτό Datum στην πράξη ήταν 

συντεταγμένες (χ,ψ) HATT που είχαν υπολογιστεί ανά φ.χ. 1:50000 με 6 συντελεστές σύμμορφης απεικόνισης μεταξύ κοινών σημείων 

στη UTM και στη HATT. Οι συντεταγμένες UTM στα κοινά σημεία ήταν από τους τμηματικούς υπολογισμούς των δικτύων στα πλαίσια 

του έργου χαρτογράφησης της Ελλάδος σε κλίμακα 1:5000, ενώ στη HAT από παλαιούς καταλόγους συντεταγμένων που υπήρχαν στα 

αρχεία της ΓΥΣ. Κοινά σημεία με υπολογισμένες συντεταγμένες και στη HATT χρησιμοποιήθηκαν από το 1980 όταν γινόταν συνόρθωση 

των δικτύων ΙΙΙης τάξης και στο BESSEL, [10].

Επειδή ως Διευθυντής γεωδαισίας στα μέσα της 10ετίας του 1980 είχα αναλύσει τις μεθόδους και είχα συντάξει τα περισσότερα προ-

γράμματα με τα οποία έγινε η συνόρθωση όλων των δικτύων, [2], οριζοντιογραφικά και υψομετρικά στο ΕΓΣΑ87, συνέταξα και το πρό-

γραμμα υπολογισμού των συντελεστών μετατροπής από τη ΗΑΤΤ(παλαιό Datum) στο ΕΓΣΑ87. Οι συντελεστές αυτοί κυκλοφόρησαν σε 

βιβλίο το 1995, [3]. Για τη χρήση των συντελεστών αυτών συνέταξα ένα πρόγραμμα, που ενσωματώθηκε στο πακέτο προγραμμάτων με 

το όνομα “GT-GEO”, [4], για PC το 1996. Με το πρόγραμμα αυτό ο χρήστης έχει δυνατότητα μετατροπής συντεταγμένων 

και από ΕΓΣΑ87 στη ΗΑΤΤ (παλαιό Datum) με τους ίδιους συντελεστές, με μέθοδο που αναλύω σε αυτή την εργασία.
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σχέσεις(Ι)δενείναιδυνατός.Μπορούνόμωςναεπιλυθούνωςπρος(χ,ψ)
μεμέθοδοτηςαριθμητικήςανάλυσηςηοποίαθαπεριγραφείαναλυτικά
ώστεηεφαρμογή της σε παρόμοια προβλήματα να είναι εύκολη 
που είναι και ο σκοπός της εργασίας αυτής και όχι η παρουσίαση 
κάποιου τυπικού αλγόριθμου.
ΑνΨ=Φ(Χ)είναιμίασυνάρτησημηγραμμικήτηςΨωςπροςΧκαιζη-
τείταιγιακάποιοΨτοαντίστοιχοΧαυτόμπορείναυπολογισθείμεμια
επαναληπτική διαδικασία που προκύπτει από το θεώρημα των πε-
περασμένωναυξήσεωντουδιαφορικούλογισμού.ΑνΧ1,Χ2είναιδύο
τιμέςτηςΧκαιΨ1,Ψ2οιαντίστοιχεςτηςΨτότεαπότοθεώρηματων
πεπερασμένωναυξήσεωνέχουμε,
Ψ2-Ψ1=Φ(Χ2)-Φ(Χ1)=Φ(Χ1+(Χ2-Χ1))–Φ(Χ1)
=Φ(Χ1)+(dΦ(Χ1)/dΧ)(Χ2-Χ1)–Φ(Χ1)
=(dΦ(Χ1)/dΧ)(Χ2-Χ1)=Φ´(Χ1))(Χ2-Χ1)
και,
Χ2=Χ1 +(Ψ2-Ψ1)/Φ´(Χ1)
=Χ1+(Φ(Χ2)-Φ(Χ1))/Φ´(Χ1)
ΑνλοιπόνδίδεταιγιατηνΨητιμήΨ0τότεηαντίστοιχητιμήΧ0τηςΧ
προκύπτειμετηνπαρακάτωεπαναληπτικήδιαδικασία-επίλυση,
Χν+1 = Χν + (Ψ0 - Ψν)/Φ´(Χν), ν = 1,2,3,…
όπουΦ´(Χν)ηπρώτηπαράγωγοςτηςΦστηθέσηΧν.Ημέθοδοςαπαιτεί
ηαρχικήτιμήΧ1ναείναιαρκετάπροσεγγιστικήτηςζητούμενηςΧ0ώστεη
συνάρτησηστηπεριοχήτουσημείουΧ0ναπροσεγγίζεταιγραμμικάκαιη
διαδικασίαγιακάποιατιμήκτουνθαείναιηΧκίσημετηζητούμενηΧ0με
οσηδήποτεακρίβειαπουείναικαιηπροϋπόθεσητερματισμούτηςδιαδικα-
σίας.Σανκριτήριομπορείνατεθείπ.χ.ηδιαφορά,Χκ+1-Χκείτεηδιαφορά
Ψ0-Ψκ=Ψ0-Φ(Χκ)μικρότερηκατάαπόλυτητιμήτου0.0001m.
Ηπερίπτωσηπουμαςενδιαφέρειδηλαδήηεπίλυσητωνσχέσεων(Ι)ως
προςχ,ψαντιμετωπίζεταιμετο θεώρημα των πεπερασμένων αυξή-
σεων του διαφορικού λογισμού συναρτήσεων δύο μεταβλητών. 
Αν,Χ=Φ(χ,ψ)καιΨ=Σ(χ,ψ)δύομηγραμμικέςσυναρτήσειςκαι (χ1,
ψ1),(χ2,ψ2)είναιδύογειτονικάσημείατουπεδίουορισμούτωνΦ,Σκαι
Χ2,Ψ2οιαντίστοιχεςτιμέςτουςτότεαπότοθεώρηματωνπεπερασμένων
αυξήσεωνγιατηνπρώτητηνΦέχουμε,

Χ2-Χ1=Φ(χ2,ψ2)-Φ(χ1,ψ1)

=Φ(χ1+(χ2-χ1),ψ1+(ψ2-ψ1))–Φ(χ1,ψ1)

=Φ(χ1,ψ1)+(∂Φ/∂χ1)(χ2-χ1)+(∂Φ/∂ψ1)(ψ2-ψ1)

=χ2(∂Φ/∂χ1)+ψ2(∂Φ/∂ψ1)-χ1(∂Φ/∂χ1)–ψ1(∂Φ/∂ψ1)=>

χ2(∂Φ/∂χ1)+ψ2(∂Φ/∂ψ1)=Χ2-Χ1+χ1(∂Φ/∂χ1)+ψ1(∂Φ/∂ψ1)

ΜετονίδιοτρόποκαιαπότησυνάρτησηΣπαίρνουμε,

χ2(∂Σ/∂χ1)+ψ2(∂Σ/∂ψ1)=Ψ2-Ψ1+χ1(∂Σ/∂χ1)+ψ1(∂Σ/∂ψ1)

Στιςπαραπάνωσχέσειςαντικαθιστώνταςτιςμερικέςπαραγώγους,

Α11 =Φ′(χ1),Α12=Φ′(ψ1),Β11=Σ′(χ1),Β12=Σ′(ψ1)

λαμβάνεταιωςπροςχ2,ψ2τοσύστημα,

Α11χ2+Α12ψ2=Α11χ1+Α12ψ1+Χ2-Χ1

Β11χ2+Β12ψ2=Β11χ1+Β12ψ1+Ψ2-Ψ1 

τοοποίολύνεταικαιδίνει

Β12(Χ2-Χ1)-Α12(Ψ2-Ψ1)
χ2=χ1 + 
Α11Β12-Α12Β11

Α11(Ψ2-Ψ1)-Β11(Χ2-Χ1)
ψ2=ψ1 +  
Α11Β12-Α12Β11

ΑνδίδονταιγιατιςΧ,ΨοιτιμέςΧ0,Ψ0τότεοιαντίστοιχεςχ0,ψ0υπολογί-
ζονταιαπότηνεπαναληπτική διαδικασία,

                             Β12(Χ0-Χν) - Α12(Ψ0-Ψν) 
χ(ν+1) = χ(ν) + 
                                     Α11Β12 - Α12Β11

                               Α11(Ψο-Ψν) - Β11(Χο-Χν) 
ψ(ν+1) = ψ(ν) + 
  ————--------————Α11Β12 - Α12Β11        —

 , ν=1,2,3… (ΙΙ)

Γιατηνέναρξητηςεπαναληπτικήςδιαδικασίαςοιαρχικέςτιμέςχ1,ψ1πρέ-
πειναείναιαρκετάκοντάστιςχ0,ψ0ώστεημέθοδοςνασυγκλίνει.Επα-
ληθεύουμε τις παραπάνωσχέσεις για τις δύο παρακάτω γραμμικέςσυ-
ναρτήσεις,
Χ=αχ+βψ+ε

Ψ=γχ+δψ+ζ

Είναι,Α11=α,Α12=β,Β11=γ,Β12=δ

δ(Χ0-Χ1)–β(Ψ0-Ψ1)
χ2=χ1 + 
αδ-βγ

δ(Χ0-αχ1-βψ1-ε)–β(Ψ0-γχ1-δψ1-ζ)
χ2=χ1 +  
αδ-βγ

δ(Χ0-ε)–β(Ψ0-ζ)–χ1(αδ-βγ)
χ2=χ1 +  
αδ-βγ

δ(Χ0-ε)–β(Ψ0-ζ)
χ2=—-—-——————=χ0
αδ-βγ

Μετιςίδιεςπράξειςυπολογίζεταικαιτοψ0

α(Ψ0-ζ)–γ(Χ0-ε)
ψ2=————————=ψ0
αδ-βγ

Ανστιςσχέσεις(ΙΙ)θέσουμε,
φ(χ,ψ) = Χν - Χ0 = Φ(χν,ψν) - Χ0
σ(χ,ψ) = Ψν - Ψ0 = Σ(χν,ψν) - Ψ0
τότεπαίρνουντημορφή,

                            Β12 φ(χ,ψ) - Α12 σ(χ,ψ) 
χ(ν+1) = χ(ν) -  
                                  Α11Β12 - Α12Β11

                          φ (∂σ/ ∂ψ) – σ (∂φ/∂ ψ) 
= χ(ν) -  
               (∂φ/∂χ)(∂σ/∂ψ) – (∂φ/∂ψ)(∂σ/∂χ)

                              Α11σ(χ,ψ) - Β11φ(χ,ψ) 
ψ(ν+1) = ψ(ν) -  
                                   Α11Β12 - Α12Β11

                          σ (∂φ/∂χ) – φ (∂σ/∂χ) 
= ψ(ν) - ———------------———————————  , ν = 1,2,3… (ΙΙΙ)
               (∂φ/∂χ)(∂σ/∂ψ) – (∂φ/∂ψ)(∂σ/∂χ)

Οιτύποιαυτοί(ΙΙΙ)είναιγνωστοίωςμέθοδος Newton.

Εφαρμογή
Θαδώσουμεπαράδειγμαμετηναριθμητικήεπίλυσητωνσχέσεωνμετα-
τροπής(Ι)αλλάκαιμευπολογισμόσυντελεστών.Δίδονταιοισυντεταγμέ-
νες(Χ0,Ψ0)ΕΓΣΑ87σεένασημείοστοΦ.Χ.1:50000Δημητσάνα(παρά-
δειγμαβιβλίουσυντελεστώνμετατροπήςαπόΗΑΤΤσεΕΓΣΑ87):
Χ0=334909.541Ψ0=4206759.895
καιζητούνταιοιαντίστοιχες(χ0,ψ0)στηΗΑΤΤ

α) Μέθοδος επαναληπτικής διαδικασίας 
Οισχέσειςπουθαεπιλυθούνωςπροςχ,ψείναιοισχέσεις(Ι):
Χ=Α0+Α1χ+Α2ψ+Α3χ²+Α4ψ²+Α5χψ
Ψ=Β0+Β1χ+Β2ψ+Β3χ²+Β4ψ²+Β5χψ

απότιςοποίεςπαίρνουμετιςμερικέςπαραγώγους
Α11=Α1 +2Α3χ+Α5ψ,Α12=Α2+2Α4ψ+Α5χ
Β11=Β1 +2Β3χ+Β5ψ,Β12=Β2+2Β4ψ+Β5χ



Επ
ισ

τη
μο

νι
κά

-Τ
εχ

νι
κά

 Θ
έμ

ατ
α

40 ATM 247 / ΙΟΥΝΙΟΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2020

Γιαναεφαρμόσουμεόπωςπαρακάτωτιςσχέσεις(ΙΙ):

Β12(Χ0-Χν)-Α12(Ψ0-Ψν)
χ(ν+1)=χ(ν)+ 
Α11Β12-Α12Β11

Α11(Ψ0-Ψν)-Β11(Χ0-Χν)
ψ(ν+1)=ψ(ν)+ —----—————————— ,ν=1,2,3…
Α11Β12-Α12Β11

χρειαζόμαστεένααρχικόζευγάρι(χ1,ψ1)πουπροκύπτειαπό τις σχέσεις 
(Ι) μετατροπής με επίλυση ως προς χ,ψ του γραμμικού συστή-
ματος,
Χ0=Α0+Α1χ+Α2ψ
Ψ0=Β0+B1χ+Β2ψ
καιδίνειτιςπροσεγγιστικές,
ΗΑΤΤκαιτιςαντίστοιχεςστοΕΓΣΑ87απόσχέσεις(Ι)
χ1=13463.24,ψ1=27211.42,Χ1=334910.697,Ψ1=42067757.937

Με την επαναληπτική διαδικασία των σχέσεων (ΙΙ) παίρνουμε,
ΗΑΤΤ(απόσχέσεις(ΙΙ))αντίστοιχεςΕΓΣΑ87 απόσχέσεις(Ι)
γιαν=1είναι:χ2=13462.037,ψ2=27213.349, Χ2=334909.541,Ψ2=42067759.895
γιαν=2είναι:χ3=13462.037,ψ3=27213.349, Χ3=334909.541,Ψ3=42067759.895
Ήδηστοδεύτεροβήμαδενυπάρχει διαφοράμε τααποτελέσματαστο
πρώτοβήμακαιηδιαδικασίασταματά.Έχουμεάμεση σύγκλιση.
Ανεπαναλάβουμετηδιαδικασίαμεπροσεγγιστικέςμηδενικέςσυντεταγ-
μένεςέχουμε,
ΗΑΤΤ                                   αντίστοιχεςΕΓΣΑ87απόσχέσεις(Ι)
χ1=0,ψ1=0,Χ1=320857.517,Ψ1=4179847.258

Με την επαναληπτική διαδικασία των σχέσεων (ΙΙ) παίρνουμε,
ΗΑΤΤ(σχέσεις(ΙΙ))αντίστοιχεςΕΓΣΑ87(σχέσεις(Ι))
γιαν=1είναι:χ2=13463.236,ψ2=27211.416,Χ2=334910.697,Ψ2=42067757.937
γιαν=2είναι:χ3=13462.037,ψ3=27213.349,Χ3=334909.541,Ψ3=42067759.895
γιαν=3είναι:χ4=13462.037,ψ4=27213.349,Χ4=334909.541,Ψ4=42067759.895

Ήδηστοτρίτοβήμαδενυπάρχειδιαφοράμετααποτελέσματαστοδεύ-
τεροβήμακαιηδιαδικασίασταματά.
Η σύγκλιση είναι άμεση διότι στις σχέσεις (ΙΙ) της επαναληπτικής δια-
δικασίαςδενέχουνγίνειαπλουστεύσεις.Υπεραπλουστεύσεις μπορεί 
να μην προσεγγίζουν γραμμικά τις συναρτήσεις και μη γειτονικές 
αρχικές τιμές να οδηγούν τη διαδικασία σε μη λύση.Γι’αυτόστη
λύσημεηλεκτρονικόυπολογιστήσταματάμετηδιαδικασίαμετάαπόπ.χ.
10βήματαγια έλεγχο και για να μην έχουμε “loop” λόγω μη λύσης.

β) Μέθοδος με υπολογισμό συντελεστών
ΓιαναυπολογίσουμεστοΦ.Χ.Δημητσάνα,πουείναικαιηεφαρμογήμας, 
“αντίστροφους” συντελεστές από ΕΓΣΑ87 σε ΗΑΤΤ, των αντίστοι-
χων γνωστών,κάνουμετοεξήςαπλό:Παίρνουμεέναsetσυντεταγμέ-
νωνστηΗΑΤΤγια6σημεία,αυθαίρετα καιμετουςγνωστούςσυντελε-
στέςτιςμετατρέπουμεσεΕΓΣΑ87.
ΣτονπαρακάτωπίνακαείναιτοαυθαίρετοsetσυντεταγμένωνστηΗΑΤΤ
καιτοαντίστοιχοστοΕΓΣΑ87πουυπολογίστηκεμετιςσχέσειςμετατρο-
πής(Ι)

Φ.Χ.   1:50000ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ

αυθαίρετες ΗΑΤΤ ΕΓΣΑ87 υπολ/νες με σχέσεις (Ι)
α/α χ ψ Χ Ψ
1 12217.25 26114.42 333641.085 4205688.524
2 12518.27 26714.30 333955.134 4206281.641
3 12817.00 26000.00 334238.162 4205561.022
4 13000.00 26100.00 334424.285 4205656.968
5 12500.00 27500.00 333954.050 4207067.504
6 12900.00 27500.00 334353.935 4207058.754

Με τις παραπάνω συντεταγμένες και αντίστοιχο πρόγραμμα του πακέ-
του “GT-GEO”, [4], υπολογίστηκανοι συντελεστές μετατροπής από 
ΕΓΣΑ87 στη ΗΑΤΤ και βρέθηκαν:
Α0=12658.919Β0=26654.787
Α1=0.999808637Β1=0.021874450

Α2=-0.021866569Β2=0.999822388
Α3=1.980696016xΕ-09B3=0.281477428xΕ-09
Α4=-2.303072641xΕ-09Β4=0.2534016693xΕ-09
Α5=0.165584396xΕ-09Β5=4.3668551610xΕ-09
μεανοιγμένεςτιςσυντεταγμένεςΕΓΣΑ87στο κέντρο βάρους:
Σ(Χ)/6=Χ0 = 334094.442,Σ(Ψ)/6=Ψ0=4206219.069
Οι σχέσεις από ΕΓΣΑ87 σε ΗΑΤΤ είναι:
χ=Α0+Α1(Χ-Χ0)+Α2(Ψ-Ψ0)+Α3((Χ-Χ0)²+Α4(Ψ-Ψ0)²
+Α5(Χ-Χ0)(Ψ-Ψ0)
ψ=Β0+Β1(Χ-Χ0)+Β2(Ψ-Ψ0)+Β3((Χ-Χ0)²+Β4(Ψ-Ψ0)²
+Β5(Χ-Χ0)(Ψ-Ψ0)
πουγιατογνωστόμαςστοΕΓΣΑ87σημείοβρίσκουμεστηΗΑΤΤ:
χ=13462.037ψ=27213.349

Μετα6αντίστοιχασημείακαιαντίστοιχαπρογράμματατουGT-GEO,[4],
υπολογίστηκαν συντελεστές μετατροπής από ΗΑΤΤ σε ΕΓΣΑ87 και
αντίστροφα.Παρακάτωχωρίςνακαταχωρηθούνοισυντελεστέςγια“οι-
κονομία”καταχωρούνταιμόνοοιυπολογισμένεςσυντεταγμένεςΗΑΤΤτου
υπόψησημείουαπότιςγνωστέςστοΕΓΣΑ87μετρειςμετασχηματισμούς:

σύμμορφος 
πολυωνυμικός 
6 συντελεστών

αφφινικός 
γραμμικός 

6 συντελεστών 
μη σύμμορφος

απλός γραμμικός 
4 συντελεστών 

σύμμορφος

χ=13462.050 χ=13462.035 χ=13462.044

ψ=27213.338 ψ=27213.346 ψ=27213.341

Συμπέρασμα
ΟισυντελεστέςμετατροπήςαπόΗΑΤΤστοΕΓΣΑ87είναιγιαναμετασχη-
ματίζουν τα διαγράμματα 1:5000 της ΓΥΣ από τη ΗΑΤΤ (παλαιό 
BESSEL) που έχουν συνταχθεί, στο ΕΓΣΑ87.Αναλυτικόςσυσχετισμός
διαγραμμάτωνμεγάλωνκλιμάκωνπρέπειναγίνεταιμεσυντελεστέςμετα-
τροπήςαπόπολυωνυμικέςσχέσεις2ουβαθμούσύμμορφηςαπεικόνισης
[1],πουθαυπολογισθούνμεκοινάσημείακαιμεσυντεταγμένεςβάσει
τωνοποίωνέχουνσυνταχθείταδιαγράμματα.Τααπλάπολυώνυμα2ου 
βαθμού12συντελεστώναπόΗΑΑΤσεΕΓΣΑ87καιαντίστροφαανάγονται
σεπολυώνυμα2ουβαθμούσύμμορφηςαπεικόνισης.Δηλαδήοι12συντε-
λεστέςανάγονταισε6αφούικανοποιούντιςσυνθήκεςRiemann-Canchy
πουείναιαναμενόμενοαφούτοσύστημαΗΑΤΤείναιχωρίςπαραμορφώ-
σεις(μικρότερεςαπό5ppm)αλλάκαιδιότιοι(χ,ψ)HATTέχουνπροκύψει
απότιςαντίστοιχεςUTMστοED50με6συντελεστέςσύμμορφηςαπεικό-
νισηςκαιτοΕΓΣΑ87είναισύμμορφαπαραμορφωμένο.
ΣεπερίπτωσηπουθέλουμενασυσχετίσουμεέναδιάγραμμαστοΕΓΣΑ87
μεέναπαλαιόστηΗΑΤΤκαιδενμπορούμεναεφαρμόσουμεάλλημέθοδο,
όπωςσυσχετισμόμεφυσικέςλεπτομέρειεςπουαπεικονίζονταικαισταδύο
διαγράμματα,τότεκατάανάγκηθαχρησιμοποιήσουμετουςγνωστούςσυ-
ντελεστέςαπόΗΑΤΤστοΕΓΣΑ87επιλέγονταςέναναπότουςτρόπουςπου
προτάθηκανγιατηχρήσηαυτώντωνσυντελεστών.
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υπολογισμώνστοεπίπεδοκαιστοελλειψοειδές,μετασχηματισμώνσυν/νων,συ-
νορθώσεωνδικτύωνκ.λπ.)
5.ΤάκοςΙ.,1993,ΔιαχρονικήΕξέλιξηΓεωδαιτικώνΥπολογισμώνστηΓΥΣ.Αεροτρι-
γωνισμόςκατάμπλοκ.Βελτιστοποίησηdatum,ΔελτίοΓΥΣ,Αθήνα
6.ΟΚΧΕ(Γ.Βέης),1989,ΣημείωμαγιατηπρόοδοτηςυλοποίησηςτουΕΓΣΑ87
7.ΤάκοςΙ.,1980,«programCONAD»αφομοίωσητουΕλληνικούτριγωνομετρικού
δικτύουΙηςτάξης.ΔελτίοΓΥΣ,Αθήνα
8.ΟΚΧΕ1987,ΤοΕλληνικόΓεωδαιτικόΣύστημαΑναφοράς,Αθήνα
9.ΤάκοςΙ.,1992,ΠροβολικάσυστήματαστηνΕλλάδα.ΔελτίοΓΥΣ,Αθήνα
10.ΤάκοςΙ.,ΧάλαρηςΓ.1980,ProgramCONEQ.Αφομοίωσητριγωνομετρικώνδι-
κτύωνμετημέθοδοεξισώσεωνσυνθηκών.ΒιβλιοθήκηπρογραμμάτωνΓΥΣ,Αθήνα
11.ΤάκοςΙ.,1994,ΜαθηματικήΤοπογραφίαΓΥΣ,Αθήνα
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Νέος δέκτης Leica GS18 I
Ό,τι ονειρεύεται κάθε επαγγελματίας
Ο Leica GS18I είναι ένας υπερσύγχρονος δέκτης GNSS RTK rover που ενσω-
ματώνει εκπληκτικές τεχνολογίες όπως την Visual Positioning. Είναι σχεδιασμένος 
για γρήγορη, αποτελεσματική λήψη μετρήσεων σε σημεία που με έναν οποιοδή-
ποτε άλλο δέκτη ήταν δύσκολο ή αδύνατο να μετρηθούν. Χάρη στην τεχνολογία 
Visual Positioning, οι χρήστες μπορούν να μετρήσουν οποιοδήποτε σημείο 
επιθυμούν, ακόμα κι αν δεν το είχαν αρχικά υπολογίσει, είτε στο πεδίο είτε 
αργότερα κατά την φάση της εργασίας στο γραφείο.
Η τεχνολογία Visual Positioning (συνδυασμός των τεχνολογιών GNSS, IMU και κά-
μερας), επιτρέπει στους χρήστες να προσεγγίζουν και να μετρούν σε απρόσιτα 
σημεία με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Βασίζεται στη φωτογραμμετρία με 
επεξεργασία δεδομένων σχεδόν σε πραγματικό χρόνο, δίνοντας τη δυνατότητα 
στους χρήστες να ελέγχουν την ποιότητα των δεδομένων τους ενώ βρίσκονται 
στο πεδίο.
Επιπλέον, ο GS18 I διαθέτει όλες τις δυνατότητες και τα εκπληκτικά χαρακτηριστι-
κά του Leica GS18 T∙ διαθέτει αισθητήρα κλίσης, δεν χρειάζεται καλιμπράρι-
σμα και δεν επηρεάζεται από μαγνητικά πεδία.

Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210 2815440 για περισσότερες πληροφορίες.

www.metrica.gr

Λήψη και Επεξεργασία LiDAR Δεδομένων

Στο πλαίσιο κοινωνικής προσφοράς και με βάση τη μακροχρόνια 
συνεργασία σε ερευνητικό επίπεδο, η εταιρεία AeroPhoto Co Ltd, 
χορήγησε στο Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης του Εθνικού Μετσό-
βιου Πολυτεχνείου LiDAR δεδομένα για τις εκπαιδευτικές ανά-
γκες του Εργαστηρίου αλλά και της Σχολής Αγρονόμων Τοπογρά-
φων Μηχανικών Ε.Μ.Π. γενικότερα.

Έως τώρα τα δεδομένα αυτά έχουν αξιοποιηθεί σε υψηλής στάθμης 
διπλωματικές εργασίες με θέματα όπως π.χ. βελτίωση των ταξινο-
μήσεων κάλυψης γης με δεδομένα LiDAR και τεχνικές συνελικτικών 
νευρωνικών δικτύων, αξιοποίηση των επιστροφών LiDAR για την 
εκτίμηση της πυκνότητας του υδρογραφικού δικτύου, και σύγκριση 
Φωτογραμμετρικών και Lidar τεχνικών για την εξαγωγή DSM.

Αντώνη Τρίτση 21, TK 57001 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Τηλ: +30 2310 804991-2 &3, Fax: +30 231-4013040
E-mail: info@aerophoto.gr • www.aerophoto.gr

Η GEOSYSTEMS HELLAS συντονι-
στής στο έργο CompOlive, www.
CompOlive.eu: Χρησιμοποιώντας 
εξελιγμένα προϊόντα τηλεπισκόπη-
σης, καινοτόμες ψηφιακές τεχνολο-
γίες, και τεχνογνωσία στον χώρο της 
κομποστοποίησης, θα επιτευχθεί 
αποτελεσματική επεξεργασία και αξι-
οποίηση μεγάλου μέρους των απορ-
ριπτόμενων της ελαιοπαραγωγής 
στον αγρό (on-farm). Η φιλοσοφία του 
έργου είναι και αποβλέπει ουσιαστικά 
στην επίτευξη της κυκλικής οικονομί-
ας στον αγροδιατροφικό τομέα, με έμ-
φαση στην ελαιοπαραγωγή, καθιστώ-
ντας παράλληλα την κομποστοποίηση 
στον αγρό ως υπηρεσία (composting 
on-farm as a service) οικονομικά βιώ-
σιμη και εφαρμόσιμη.

ΟλοκληρωμΕνο ΣΥστημα Γεωργι-
κΗς ΑξιοποΙησης ΠαραπροϊΟντων 
ΕλαιοκομΙας ως ΕδαφοβελτιωτικΑ, 
CompOlive. 

&     +30 210 2846144 -145

	mail@geosystems-hellas.gr

Η Geoshop ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας 
του e-shop auteldrones.gr 
με τα προϊόντα 
της Autel Robotics Co. 
και το μοντέλο
της σειράς EVO II 
σε τρεις διαφορετικές 
εκδόσεις:

1. EVO II – Το πρώτο folding drone camera 8k

2. EVO II Pro – folding drone camera 6k και 1” CMOS

3. EVO II Dual – folding drone with thermal camera 
FLIR BOSON

 

Τηλ. παραγγελιών: 2310-826777, 210 8739000
E-mail παραγγελιών: orders@geoshop.gr
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ΚΡΗΡ3-0028773
GEOSYSTEMS HELLAS  

ΙΤ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΑΝΕΛΙΞΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Α.Ε. 

Τ Μ ΛΥΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 

ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ
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ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΜΑΓΟΙ

Όληαυτή την περίοδο της πανδημίας, συγχρόνως συντελέ-
στηκανσημαντικέςεξελίξειςστοεπάγγελματουΑγρονόμου
ΤοπογράφουΜηχανικού.

Δυστυχώςηπολιτικήηγεσίατωναρμόδιωνυπουργείων,ιδιαίτερατου
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, λειτούργησε σαν όλα να
βαίνουνκανονικάστηχώρα.Σανηπανδημίαναείναιέναfakenews.

Ξεκίνησεμετηνάκαμπτηστάσητηςστην«απρόσμενη»λειτουργία
των γραφείων κτηματογράφησης. Όταν άλλες υπηρεσίες που εξυ-
πηρετούντουςπολίτεςπαρέμενανενμέρεικλειστές,δενσυνέβαινε
το ίδιο με τα γραφεία κτηματογράφησης.Η κυβέρνηση, δεν έδειξε
τηνίδιαζέσηστηνπρόσβασησταυποθηκοφυλακείαμεαποτέλεσμα
ηπρόσβασητωνΑΤΜ,πλέον,ναείναιπροβληματική.Όμως,απότην
άλλη πλευρά, φρέναρε η λειτουργία του Ελληνικού Κτηματολογίου
απέναντιστουςανάδοχουςμελετητέςκαιτιςυπηρεσίεςπροςτουςπο-
λίτες.

Στοίδιοπλαίσιο,ηλειτουργίατωνεργοταξίωνκαθ’όλητηδιάρκεια
τωνπεριοριστικώνμέτρωνσυνεχίστηκευπότονφόβοτωνρητρών.

Εκτόςόμωςαπόταπαραπάνω,ηπαρούσαπολιτικήηγεσίατουΥΠΕΝ
συνέχισε,μεδιαφορετικότρόπο,τηναποφυγήδιαλόγουμετουςεπι-
στημονικούςφορείς που εγκαινίασε η προηγούμενη κυβέρνηση. Το
αποτέλεσμαήταννακαταθέσεινομοσχέδιαπουπεριέχουνπολλάπει-
ράματαμαθητευόμενωνμάγων,πουθέλουνναλέγονταιτεχνοκράτες.
Απότακορυφαίαπροτεινόμεναπειράματαείναι:

•	 τοπρόστιμογιατημηεμπρόθεσμηδήλωσηδικαιώματος
στο κτηματολόγιο που κυμαίνεται από 300 έως 2.000
ευρώ,

•	 αλλάκαιη«άναρχη»κατάργησητηςεκτόςσχεδίουδό-
μησης,όταντοίδιουπουργείοδενέχεικάνεικάτιγιατην
επανεκκίνησητωνπολεοδομικώνμελετώνπουέχουνβαλ-
τώσει.

Δυστυχώς, η λογική που κυριαρχεί στο υπουργείο είναι εκδικητική
έναντιτωνπολιτώνκαιτωνμηχανικών,όταντοίδιοδεντηρείτιςδε-
σμεύσειςτου,ενώδενεφαρμόζειόσαπροβλέπονταιστουςισχύοντες
νόμους.

Τελευταίοεπεισόδιοήτανηκατάργησητηςδυνατότηταςτακτοποίη-
σηςαυθαιρέτωνκατηγορίας5.Όλοςοτεχνικόςκόσμοςεπιχειρημα-
τολογούσεαπέναντιστονέοπείραματουυπουργείουκαιοαρμόδιος
υφυπουργόςαπαξιούσετουςμηχανικούςμεδημόσιεςδηλώσεις.

ΤοΥΠΕΝοφείλει νασταματήσει να κουνά το δάκτυλοστουςπολί-
τεςκαιτουςμηχανικούςκαιναεφαρμόσειμεταρρυθμίσειςπουέχουν
βαλτώσεικαιείναιαναγκαίεςγιατηνπροστασίατουπεριβάλλοντος,
τηδιασφάλισητηςδημόσιαςκαιιδιωτικήςακίνητηςπεριουσίαςκαιτην
ψηφιοποίησητουκράτους.

Τέτοιεςείναι:

1. Ηολοκλήρωσητουπολεοδομικούκαιχωροταξικούσχε-
διασμούσεόλητηχώρα.

2. ΗενεργοποίησητουΠαρατηρητηρίουΔομημένουΠε-
ριβάλλοντος,ώστε να εντοπιστούν τα νέα αυθαίρετα
μετά τον Ιούλιο και να αποτραπεί και η κατασκευή
νέων.

3. Ηοριστικήκαι καθολικήοριοθέτησητουαιγιαλούκαι
τηςπαραλίας.Τοπροκαταρκτικόυπόβαθροείναιέτοιμο
απότο2008.

4. Ηκατεδάφισητωναυθαιρέτωνσερέματα,αιγιαλόκαι
γενικάευαίσθητεςπεριβαλλοντικάπεριοχές,πουαπα-
γορεύεταιητακτοποίησήτους.

5. Η ενεργοποίηση του δειγματοληπτικού ελέγχου των
δηλώσεωντακτοποίησηςαυθαιρέτων,ηοποίαδενέχει
εφαρμοστείποτέ.

6. ΗενεργοποίησητουθεσμούτουΔιαπιστευμένουΜη-
χανικούγιατοΚτηματολόγιο.

7. Ηολοκλήρωσητωνδασικώνχαρτώνκαιηπρόβλεψη
τηςδιαδικασίαςδιόρθωσήςτους.

8. ΗενεργοποίησητηςΤαυτότηταςτουΚτιρίου.

9. Ηψηφιοποίησητουαρχείουτωνπολεοδομικώνκαιτε-
χνικώνυπηρεσιών.

10. ΗουσιαστικήλειτουργίατηςΕΥΓΕΠ.

11. Ηκωδικοποίησητηςπολεοδομικήςνομοθεσίας.

Ηλίστατωνμεταρρυθμίσεωναυτώνδενέχειτέλος.

Σεαυτήτηλογική,οσύλλογοςοφείλεινατιςυποστηρίζεικαινασυν-
δράμειμετεκμηριωμένεςπροτάσειςκαικαλόπιστηκριτική,όπωςόλα
αυτάταχρόνιακάνει.
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T ελευταίαευρίσκονταιστηνεπικαιρότητασημαντικάθέματαταοποίααπασχολούντονκλάδομαςκαιταοποίαβέβαια
έχουνευρύτερηοικονομική,κοινωνικήκαιαναπτυξιακήσημασία.Θαλέγαμεότιείναιμιααπότιςκαλλίτερεςεποχέςτου
κλάδουαφούτααντικείμεναείναιπολλάκαισημαντικάκαιηανεργίαέχειπεριορισθείσεέναμεγάλοβαθμό.Στηνεπι-

καιρότηταόμωςευρίσκονταικαιμεγάλεςμεταρυθμίσειςτηςπολεοδομικήςνομοθεσίαςοιοποίεςαλλάζουνπολλάδεδομέναστις
δραστηριότητεςτουτεχνικούκόσμουκαικατάσυνέπειακαιστονκλάδομας.Οιψηφιακές εφαρμογές στο κτηματολόγιο 
απλουστεύουντιςέωςσήμεραακολουθούμενεςδιαδικασίες.Δενείναιόμωςαρκετέςανδενσυνοδευθούναποτονεξορθολογι-
σμόστηλειτουργίατου(διαδικασίαχωρικώνμεταβολών,προσβάσειςΜηχανικών).

Οιαλλαγέςπουπροβλέπονταιστονέονομοσχέδιογιατηνεκτός σχεδίου δόμηση αποτελούνσημαντικέςπολεοδομικέςμεταρ-
ρυθμίσεις.Τοενδιαφέρονσυγκεντρώνουνοιδιατάξειςμετιςοποίεςαπαγορεύονταιοιγνωστέςπαρεκλίσειςστηνεκτόςσχεδίου
δόμηση.Νομίζουμεόμωςότιηοριζόντιαπροσέγγισηστοθέμααυτόδενείναιτοζητούμενο.

Στηχώραμαςόπωςείναιγνωστό,τοιδιοκτησιακόκαθεστώςχαρακτηρίζεταιαπόμεγάλοαριθμόμικροϊδιοκτησιώνκυρίωςστις
αγροτικέςπεριοχές.Οιιδιοκτησίεςαυτέςέχουνδημιουργηθείδιαχρονικάμεβάσειτοισχύονπολεοδομικόκαθεστώςμεβάσειτο
οποίοέχουνθεμελιώσεισεαρκετέςπεριπτώσειςδικαιώματαδόμησηςκαιεπομένωςέχουνεκτιμηθείανάλογα.

Στογεγονόςαυτόέχεισημαντικήσυμβολήηαπίστευτηκαθυστέρησηστηνπολεοδόμησηνέωνπεριοχών.Μιαένταξηήεπέκτα-
σηεγκεκριμένουσχεδίουδιαρκεί10-15χρόνιακαισεπολλέςπεριπτώσειςδενολοκληρώνεταιποτέ.

Μεβάσητογεγονόςαυτό,νομίζουμεότιθαέπρεπεηπολιτείαναεξορθολογίσεικατ’αρχήντηνπολεοδομικήνομοθεσίαστα
θέματαεντάξεων–επεκτάσεων,πράξεωνεφαρμογήςκαιμετάναεπέμβειστουςπεριορισμούςστηνεκτόςσχεδίουδόμηση.

θαπρέπειναληφθείυπ’όψινεπιπλέονότιηοργανωμένηδόμησησεμεγάλεςεκτάσειςλόγωτηςμικροκλίμακαςτηςχώραςμας
θαέχειωςαποτέλεσματηναλλαγήτηςφυσιογνωμίαςπολλώνπεριοχώνπ.χ.νησιώτικες,ορεινέςκ.τ.λ.,πράγματοοποίοδεν
νομίζουμεότιαποτελείστόχοτηςπολιτείαςήστόχοτουσυγκεκριμένουνομοσχεδίου.

Οιρυθμίσειςγιατηναναγνώρισητωνοδών,τιςοριοθετήσειςτωνοικισμών,τιςαλλαγέςχρήσεωνσεεγκεκριμέναρυμοτομικά
σχέδια,τιςάρσειςτωναπαλλοτριώσεων,κινούνταισεθετικήκατεύθυνση,αρκείστααντίστοιχαπροεδρικάδιατάγματαπουθα
ακολουθήσουννακαθορισθούναπλέςκαισύντομεςδιαδικασίες.

ΗουσιαστικήδιατήρησηόμωςπολλώνδιατάξεωντουΝ.2508/1997καθώςκαιτουΝ.1337/1983,θεωρούμεότικινείταισεαντί-
θετηκατεύθυνσηαφούδιατηρούνπολλέςχρονοβόρεςδιαδικασίες.Τέλος,καιηδιαδικασίαπουπροβλέπεταιγιατηνέκδοσητων
Ε.Χ.Π.καιτωνΤ.Π.Σ.κινείταισεαργούςρυθμούς,σεπολλάεπίπεδακαιπολύπιθανόνναμηνμπορείσύντομαναλειτουργήσει
αποτελεσματικά.

Στααυθαίρεταδενκατανοούμεγιατίδενδίνεταιηπαράτασηπουζητείταιαπόόλουςτουςτεχνικούςφορείςκαιεπαγγελματι-
κούςκλάδους.ΕλπίζουμεότιτελικάτοΥΠΕΝθααντιληφθείτησημασίατουθέματοςαυτούκαιθαυπαναχωρήσει.

Πολύθετικέςτέλοςκρίνονταιοιτελευταίεςπαρεμβάσειςστηδασική νομοθεσία μετονκαθορισμότωνσυμπληρωματικών
στοιχείωνγιατηναναμόρφωσητων δασικών χαρτών,έστωκαιαναυτέςεπιφέρουνμιακαθυστέρησηστοσυνολικόέργο.

ΣεόλααυτάκαιπολλάάλλαοΣύλλογοςοφείλειναείναιπαρών,μετεκμηριωμένεςπροτάσεις–θέσειςκαιναενημερώνειτον
κλάδουπεύθυνα.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
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Απαιτείται θεσμική λύση και όχι συνεχείς παρατάσεις 
για τα αυθαίρετα

Ενώτοδεύτεροκύματηςπανδημίας,πουείναιήδησεεξέλιξη,δημιουργείσοβαρέςδυσλειτουργίεςστοδημόσιοκαιστους
δήμουςκαισυμπιέζεισημαντικάτοεισόδηματωννοικοκυριών,οικύριοιΧατζηδάκηςκαιΟικονόμουαντιμετωπίζουνμε
κυνισμότηναγωνίατουτεχνικούκόσμου,τωνπολιτώναλλάκαιτουΤεχνικούΕπιμελητηρίου(ΤΕΕ),πουζητούνναπαρα-

μείνειανοιχτήηπλατφόρματακτοποίησηςαυθαίρετων,ώστεναολοκληρωθείηυποβολήαιτήσεωντακτοποίησης.

Οίδιοςυπουργός,πουέδωσεπαράτασημέχρι30/9,μετάτηλήξητηςπροθεσμίαςτονΙούνιο,επικαλούμενοςέκτακτεςσυνθήκες
εξαιτίαςτηςπανδημίας,αγνοείτιςαντικειμενικέςσυνθήκεςπουστραγγαλίζουντουςμηχανικούς,ιδιωτικούκαιδημόσιουτομέα,
καιτουςμικρούςκαιμεσαίουςιδιοκτήτες.

Σήμερα,οισυνθήκεςτηςπανδημίαςCovid19υποχρεώνουντιςυπηρεσίεςπρακτικάναυπολειτουργούν,ενώσοβαράπροβλήματα
αντιμετωπίζειησχετικήπλατφόρματουΤΕΕ,λόγωφόρτου.Τηνίδιαστιγμή,οιιδιοκτήτεςαντιμετωπίζουν,αυτήντηνπερίοδο
αυξημένεςοικονομικέςυποχρεώσεις(κτηματολόγιο,ΕΝΦΙΑκ.λπ.).

ΟΣΥΡΙΖΑ-ΠροοδευτικήΣυμμαχίαδεσυμφωνείμετιςαπεριόριστεςπαρατάσειςκαιθεωρείπροφανέςότιείναιθέμαθεσμικής
τάξηςνακλείσειοκύκλοςτωναναβολών.Αυτήείναικαιηυποχρέωσητηςπολιτείας,αυτόέκανεκαιοΣΥΡΙΖΑ,τηνπροηγούμενη
περίοδο,δίνονταςπαρατάσειςότανχρειαζότανγιατηνυλοποίησηκαιολοκλήρωσηκάθεμεταρρύθμισης(π.χ.ανάρτησηδασικών
χαρτών).

Σήμερα,ηπολιτείαοφείλεινααναγνωρίσειότιυπάρχουνσυμβούλιαπουδενέχουνακόμασυσταθείκαιοφείλουνναδίνουν
εγκρίσειςκαιότιοιΠεριφερειακέςυπηρεσίεςείναιυποστελεχωμένεςκαιδενμπορούνναανταποκριθούνστααιτήματατωνμη-
χανικώνκαιτωνπολιτώνγιατηνπαροχήστοιχείωνκαιγνωμοδοτήσεων.Γιατουςαρχαιολογικούςχώρουςκαιτουςιστορικούς
τόπουςδε,απαιτούνταιγνωμοδοτήσειςαπότοτοπικόΑρχαιολογικόΣυμβουλίουκαιτοΚΕ.Σ.Α.,πουόμωςπαρουσιάζουντερά-
στιεςκαθυστερήσειςάλλοτελόγωόγκουκαιάλλοτελόγωμησυνεδριάσεων.

Τομεγαλύτεροόμωςκενόδιαπιστώνεταιστααυθαίρετατηςκατηγορίας5καιστηνισοπεδωτικήκαιάδικηαντιμετώπισήτους,
άσχεταμετοανέχουνάδειαδόμησηςήόχι.

ΤοσημαντικότεροόμωςείναιότιδενέχειολοκληρωθείακόμητοεργαλείοτηςΗλεκτρονικήςΤαυτότηταςΚτιρίου,μεαποτέλεσμα
τοπάγωμαόλωντωνδικαιοπραξιώνσεπερίπτωσηάμεσηςλήξηςτηςπροθεσμίαςγιατααυθαίρετακατηγορίας5.

Γιαόλουςτουςπαραπάνωλόγους,κρίνουμεότιείναιεπιβεβλημένη η παράταση της προθεσμίας υπαγωγής των αυθαίρε-
των κατασκευών τουλάχιστονμέχριτηνπροετοιμασίακαιλειτουργίατηςΗλεκτρονικήςΤαυτότηταςΚτιρίου.

Θαπρέπειακόμη,μέχριτότε,ναέχειολοκληρωθείκαιηεπεξεργασίαθεσμικήςπρότασηςπουναδίνειαπότημια,τηδυνατότητα
τακτοποίησηςτωνακινήτωντηςκατηγορίας5πουέχουνάδειαδόμησηςμέχριτηνέκδοσησερητάπροσδιορισμένοχρόνοτης
ΗλεκτρονικήςΤαυτότηταςκαιαπότηνάλλη,ναείναιιδιαιτέρωςαυστηρήμετιςαυθαίρετεςκατασκευέςπουδενέχουννόμιμη
διοικητικήπράξηκαιπαραβιάζουνκάποιοκαθεστώςπροστασίας.Τηνομοτεχνικήεπεξεργασίααυτήςτηςρύθμισηςπροτείνουμε
νακαταθέσειτοΤΕΕμέχριτοτέλοςΝοεμβρίου.

Tέλος, διατυπώσεις που περιγράφουν την υπαγωγή ως “απλή διαδικασία που δεν κρατάει περισσότερο από 2 λε-
πτά” είναι απαξιωτικές για τους μηχανικούς και τον επιστημονικό τους ρόλο.
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Η απαξίωση του ρόλου του μηχανικού 
και η λύση στην τακτοποίηση των αυθαιρέτων 

Τοτελευταίοδιάστημακαιενώλήγειστις30Σεπτεμβρίουηπροθεσμίαυποβολήςγιατηντακτοποίησηαυ-
θαιρέτωνγιαταεξολοκλήρουαυθαίρετακιαυτάπουέχουνμεγάλεςαυθαιρεσίες,οιμηχανικοίγινόμαστε
μάρτυρεςμιαανήκουστηςκατάστασης,πουείναιηαυταρχικήστάσητουΥπουργείουΠεριβάλλοντοςτο

οποίοδιαμηνύειότιδενθαδωθείκαμίαπαράταση,απότημιαπλευράκαιηανεπάρκειατουΤΕΕναστηρίξειτο
έργοπουπέφτειστιςπλάτεςτωνμηχανικώναπότηνάλλη.Έτσιπολίτεςκαιμηχανικοίυποβάλλονταισεαπίστευτη
ταλαιπωρία,αφούδενπρολαβαίνουνναυποβάλλουντααιτήματαγιατακτοποίησητωναυθαιρέτωνεμπρόθεσμα
καικινδυνεύουνμεπρόστιμα,αλλάκαιμεκατεδάφισητωνακινήτωντους,εφόσονεμπίπτουνστηνκατηγορία5.

Ουπουργόςθεωρείότιηδήλωσηείναιμιαεύκοληκαιγρήγορηδιαδικασίατωνδύολεπτών.Ηάποψηαυτήδεν
εκφράζειμόνοτηΝέαΔημοκρατία,αλλάέρχεταισεσυνέχειαπροηγούμενωνδηλώσεωνυπουργώντουΣΥΡΙΖΑ
πουυποστήριζανότιτοτοπογραφικόμπορείναγίνειμεέναGPSχειρός,ηβεβαίωσηνομιμότηταςείναικάτιεύκολο
πουαξίζειέναπενήνταευρώ.Βλέπουμεδηλαδήσυστηματικάνααπαξιώνεταιoρόλοςτουμηχανικού,οοποίοςόχι
μόνοείναιυπόλογοςαπέναντιστοκράτος,στηδικαιοσύνηκαιστονπελάτητου,αλλάείναικαιανήμποροςνακάνει
σωστάτηδουλειάτουαφού:

1)Δενμπορείναπραγματοποιήσειεύκολατιςεργασίεςπεδίου,λόγωκορονοϊού.

2)Περιμένει1,5με2μήνεςπροκειμένουναπάρεισχέδιααπότααρχείατωνπολεοδομιών.

3)Προσεγγίζειμεραντεβούκαιδυσκολίες τιςυπηρεσίεςδόμησηςγιαναπάρει τααπαραίτηταστοιχεία (σχέδια
πόλης,οικοδομικέςγραμμές,πράξειςεφαρμογής,κ.λπ.).

4)Δενυπάρχουνηλεκτρονικάοιαεροφωτογραφίεςγιατηνεξέτασητουχρόνουκατασκευήςτωνκτισμάτων.

5)Δενέχουναναρτηθείοιαεροφωτογραφίεςπροτης28-07-2011πουείναικαι«κόκκινη»γραμμήγιατηντακτο-
ποίησητωναυθαιρέτων.

Για αυτούς τους λόγους επιβάλλεται να δοθεί μια μόνιμη λύση για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων 
με:
•	 Τηνένταξητηςκατηγορίας5στακλιμακούμεναπρόστιμαγιατιςεντάξειςτωναυθαιρέτωνστον4495/2017και
μετάτις30/9/2020.

•	 Μείωσητωνκλιμακούμενωνπροστίμων.

•	 Τηνολοκλήρωσητηςυπαγωγήςτωναυθαιρέτων(συμπεριλαμβανομένηςτηςκατ.5)μετηνολοκλήρωσητης
ταυτότηταςκτιρίου,πουεπίσηςδενπρέπειναέχειμικρήδιάρκεια,καθώςαναντίρρηταθαοδηγηθούμεσενέο
αδιέξοδο.

•	 Ναπαραμείνειον.4495/2017ανοικτός,μεσταθερήημερομηνίαδικαιώματοςυπαγωγήςτο2011.

•	 Ναψηφιοποιηθούντααρχείατωνπολεοδομικώνγραφείων.

•	 Νααναρτηθούνοιαεροφωτογραφίεςτου2011.
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(μέρος δεύτερο)

Τηνώραπουγράφονταιαυτέςοιγραμμέςπεριμένουμετανέαμέτρατηςκυβέρνησηςγιατηνεξάπλωση
τηςπανδημίας.Τομόνοπουσίγουραθαακούσουμεείναιότιηευθύνηείναιατομική,τουκαθενόςαπό
εμάς.

Εμείςφταίμεπουδενπροσλήφθηκανυγειονομικοί.ΠουδενεπαρκούνοιΜΕΘ.Πουολαόςστοιβάζεταιστα
μέσαμαζικήςμεταφοράς.Πουδενυπάρχουναίθουσεςκαιδιδακτικόπροσωπικόστασχολεία,μεαποτέλεσμαοι
αίθουσεςδιδασκαλίαςναμηντηρούνκανέναυγειονομικόπρωτόκολλο.

Εμείςφταίμεκαιγιατον«Ιανό»καιτιςτραγικέςσυνέπειέςτουστηΘεσσαλίακαιόχιοιδιαχρονικέςκυβερνητικές
πολιτικέςπουψηφίζουναντιπεριβαλλοντικούςνόμουςστοόνοματηςπροστασίαςτουπεριβάλλοντος.

Εμείςφταίμεκαιγιατον«μεγάλοπερίδρομο»καιτηνπεινασμένηκάμπιαστονδήμοτηςΑθήνας.

ΣεαυτότοζοφερόπεριβάλλονωςκλάδοςέχουμεέναΣύλλογομεσίτητωνσκόιλελλικίκου.

ΗθητείατουΔΣέχειλήξειαπόκαιρό.ΔιοικητικόΣυμβούλιοδενέχειγίνειμέσαστο2020.Οιπαρατάξειςπου
αποτελούντηνπλειοψηφίατουΔΣ,ΔΗΣΥΑΤΜ,ΔΚΜ,ΕΝΟΤΗΤΑάμεσαήέμμεσααρνούνταιτηδιενέργειαγενι-
κήςσυνέλευσηςκαιτηδιεξαγωγήεκλογών.

ΗΑνασυγκρότησηκαιηΠανεπιστημονικήδενπαίρνουνθέση.

ΤοτελευταίαεκλεγμένοΔΣσυνεχίζειναυπάρχειγιατίβολεύειτηδιοίκησητουΤΕΕκαιτονΣτασινό,αφούλει-
τουργείωςτσιράκιτου.

ΤοτελευταίαεκλεγμένοΔΣσυνεχίζειναυπάρχειγιαδιατηρείταιοτίτλοςτουΠροέδρουώστεναμπορεί(εκμε-
ταλλευόμενοςτησφραγίδατουσυλλόγου)ναδημοσιεύειάρθρακαθ’υπαγόρευσητουμηχανισμούτουΤΕΕ.

Είναιηπρώτηφοράπουοιεκπρόσωποιτωντριώνπαρατάξεωνπουέχουνστηρίξειδιαχρονικάτιςκυβερνητικές
επιλογέςόλωντωνκομμάτωνπουέχουνκυβερνήσειμέχρισήμεραέχουντέτοιατέλειαταύτισηαπόψεων.

ΗΣυσπείρωσηΑριστερώνΤοπογράφωνέχειαπόκαιρόεπισημάνειτηλήξητηςθητείαςτουΔΣκαισυνεχώς
απαιτείτηδιενέργειαγενικήςσυνέλευσηςκαιεκλογών.

Θεωρούμε επιβεβλημένη την άμεση απόφαση για διενέργεια γενικής συνέλευσης και ορισμό ημε-
ρομηνίας εκλογών. 

Πιστοί στις αρχές μας για δράση εντός του συλλόγου, εκτός του συλλόγου, αλλά και ενάντια στο 
σύλλογο δηλώνουμε ότι δεν πρόκειται να συμμετέχουμε σε καμία παράνομη διαδικασία του ΔΣ. 
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Ο Σύλλογος δεν διοικείται με μεσιτείες. 
Ο Εφιάλτης πρέπει να τελειώσει.






