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νέο έτος και το τελευταίο πριν το Πάσχα.

Στο διάστημα που μεσολάβησε από την έκδοση του προη-

γούμενου δελτίου, ο ΠΣΔΑΤΜ. συνέχισε τις διαρκείς παρεμβάσεις του, όπου κρίθηκε σκόπιμο και ταυτόχρονα συνέχισε τις
παροχές στα μέλη του βλ. διάθεση θεσμικών γραμμών αναρτημένων δασικών χαρτών.

Διοργανώθηκε μια σπουδαία και με μεγάλη επιτυχία ημερίδα, με αφορμή τα τραγικά γεγονότα του περασμένου Νοεμβρίου, στη Δυτική Αττική, με θέμα την οριοθέτηση και την
προστασία των ρεμάτων.
Στα πολύ ευχάριστα νέα της περιόδου που μας πέρασε,
η διεθνής διάκριση ερευνητικής ομάδας ΑΤΜ, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Δορυφορικής Πλοήγησης.
Στα τέλη Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε και η ετήσια Γενική Συνέλευση του ΠΣΔΑΤΜ στο Τεχνικό Επιμελητήριο, όπου
και αποφασίστηκε και η ημερομηνία των αρχαιρεσιών του ΠΣΔΑΤΜ την Κυριακή 13 Μαϊου.
Ο ΠΣΔΑΤΜ καθώς και αρκετά εκ των τοπικών και περιφερειακών τμημάτων και συλλόγων Α.Τ.Μ. πραγματοποίησαν κοπή
πίτας, με ευχές για ένα ακόμα πιο δημιουργικό και μαχητικό
νέο έτος.
Τέλος, στο τεύχος αυτό φιλοξενούνται 2 άκρως ενδιαφέροντα
επιστημονικά άρθρα και η επιτροπή δελτίου θα ήθελε να ευχαριστήσει τη θερμή συμμετοχή των συνεδέλφων στον τομέα
αυτό, εφοδιάζοντάς μας διαρκώς με νέα, εξαιρετικά, άρθρα.
Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο, προεκλογικό, τέυχος.

Από την Επιτροπή Δελτίου
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επισημάνσεις
Τον Φλεβάρη ολοκληρώθηκαν δύο χρόνια από την ανάληψη των καθηκόντων
της νέας διοίκησης του ΠΣΔΑΤΜ, όπου είχα την τιμή να αναλάβω πρόεδρος.
Ήρθε λοιπόν η ώρα να μας κρίνετε, ελπίζω καλοπροαίρετα, και εφόσον το
ισοζύγιο είναι θετικό, την Κυριακή 13 Μάη, να στηρίξετε την προσπάθεια που
γίνεται στον σύλλογο.
Ομολογώ ότι για μένα ήταν πρωτόγνωρη εμπειρία, αρκετά ευχάριστη, αλλά
ταυτόχρονα πολύ πιεστική. Πιεστική, γιατί, όπως είχα γράψει στο τεύχος 226,
“θα ήθελα να σας υποσχεθώ, ότι θα κάνω ό,τι μπορώ για να υπηρετήσω τα
συμφέροντα όλων των συναδέλφων”.
Νομίζω ότι αυτό και υπηρέτησα.
Παρά το ότι σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία οι επιστημονικοί φορείς δεν
απολαμβάνουν τις ευκολίες των παλαιότερων ετών, εξακολουθούν να δίνουν
αγώνα προκειμένου να ανταποκριθούν στα αυτονόητα.
Στο πλαίσιο αυτό, όπως οφείλω, θα διεκδικήσω για άλλη μια θητεία, την
τελευταία μου, τη θέση του προέδρου, ως επικεφαλής της ΔΗΣΥΑΤΜ.
Το οφείλω, γιατί πρέπει όλοι εσείς, οι συναδέλφισσες και οι συνάδελφοι, να
έχετε ευκαιρία να μας κρίνετε συνολικά.
Οι λόγοι για τους οποίους ζητώ τη θετική σας κρίση αποτυπώνονται στον
συνοπτικό απολογισμό που δημοσιεύεται στη συνέχεια του παρόντος τεύχους.
Προφανώς και δεν έγιναν όλα όσα είχαμε σχεδιάσει και είχαν εγκριθεί στην 10η
Πανελλήνια Συνδιάσκεψη στην Καβάλα.
Ελπίζω να έχουμε άλλη μια ευκαιρία να τα υλοποιήσουμε μαζί.
Κλείνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω για την στήριξή του, τον αντιπρόεδρο του
συλλόγου μας, Λευτέρη Καραγκιόζη από την παράταξη ΕΝΕΡΓΟΙ ΑΤΜ (και πλέον
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΑΤΜ).
Λευτέρη νομίζω ότι τα πήγαμε καλά!
Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τα υπόλοιπα μέλη της διοίκησης του συλλόγου,
ιδιαιτέρως τον προηγούμενο πρόεδρο του συλλόγου, τον συνάδελφο Γιάννη
Μαχίκα, τον γενικό γραμματέα του συλλόγου μας, Παναγιώτη Τουρλάκη και την
ταμία μας, Μαρία Κωνσταντινίδη.

Μιχάλης Καλογιαννάκης
Πρόεδρος ΠΣΔΑΤΜ

6 ATM 236 / ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2018

Δραστηριότητα Συλλόγου

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση ΠΣΔΤΑΜ
Την Πέμπτη 22/02/2018, στις 18:00, έλαβε χώρα η ετήσια τακτική Γενική
Συνέλευση του ΠΣΔΑΤΜ στον 1ο όροφο του ΤΕΕ. Τα προς συζήτηση θέματα της Γενική Συνέλευσης ήταν η έγκριση του ισολογισμού για το έτος
2017, η έγκριση του προϋπολογισμού για το 2018, ο απολογισμός των πεπραγμένων του 2017, η εκλογή της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για
τις επόμενες αρχαιρεσίες του Συλλόγου, στις 13 Μαΐου του 2018.

Μετά τον απολογισμό των πεπραγμένων από τον Πρόεδρο Μιχάλη Καλογιαννάκη, ακολούθησαν οι τοποθετήσεις των εκπρόσώπων των παρατάξεων του Δ.Σ.

Η συμμετοχή των συναδέλφων ήταν δυστυχώς αρκετά μικρή. Ο οικονομικός απολογισμός του έτους 2017 εγκρίθηκε ομόφωνα από το σώμα, όπως
και ο προϋπολογισμός για το έτος 2018.

Ακολουθεί ο ισολογισμός του 2017 και ο εγκεκριμμένος προϋπολογισμός
για το έτος 2018.

Αποφασίστηκε η διαξαγωγή των εκλογών την Κυριακή, 13 Μαΐου του 2018
καθώς και τα μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής επιτροπής (Η οριστική σύνθεση της επιτροπής θα καθοριστεί εντός των επόμενων ημερών).

Απολογισμός πεπραγμένων Δ.Σ.
Τον Φεβρουάριο του 2018 συμπληρώνονται 2 χρόνια από την ανάληψη της
διοίκησης του ΔΣ του ΠΣΔΑΤΜ από την υπάρχουσα διοίκηση και ήρθε η ώρα
να γίνει ο απολογισμός της μιας και η θητεία τελειώνει. Ο απολογισμός θα κρίνει βέβαια και το κατά πόσο κινήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος δράσης
της που ενέκρινε η 10η Πανελλήνια Συνδιάσκεψη του ΠΣΔΑΤΜ που διεξήχθη
στην Καβάλα.
Οι στόχοι που είχαν τεθεί από το Πρόγραμμα Δράσης ήταν:
1. Η ανάπτυξη και των δύο πτυχών του συλλόγου τόσο την επαγγελματική,
όσο και την επιστημονική.
Όσον αφορά την επαγγελματική οι παρεμβάσεις ήταν συνεχείς σχεδόν σε
κάθε ζήτημα που τέθηκε, ενώ θα επιχειρηθεί να προωθήσουμε νέες θέσεις
εργασίας στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα με την κατάθεση συγκεκριμένων
προτάσεων για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας με στόχο τη δίκαιη και ισόρροπη ανάπτυξη. Όσον αφορά την επιστημονική θα επιχειρηθεί
να συσταθούν μόνιμες επιτροπές με ακαδημαϊκούς, επαγγελματίες της αγοράς
και στελέχη του δημοσίου τομέα. Επιπροσθέτως θα επιχειρηθεί να συνταχθούν πρότυπα και προδιαγραφές στις μελέτες και τα έργα που μας αφορούν,
ενώ θα υπάρξει σχεδιασμός για την οργάνωση και διεξαγωγή ημερίδων.
2. Στην εκπροσώπηση όλων των συναδέλφων όπου και αν βρίσκονται είτε
είναι μελετητές είτε εργολήπτες είτε μισθωτοί είτε δημόσιοι υπάλληλοι είτε
νέοι συνάδελφοι είτε υποαπασχαλούμενοι και άνεργοι είτε ακόμα και αν είναι
συνταξιούχοι. Με την καταγραφή και ανάλυση του συνόλου των προβλημάτων που συναντούν οι συνάδελφοι ώστε να σχεδιαστούν οι αντίστοιχες
παρεμβάσεις.
3. Στην εξωστρέφεια του συλλόγου μέσω της χρήσης κοινωνικών δικτύων και
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των γνωστών παραδοσιακών μεθόδων. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η
βελτίωση της προβολής του συλλόγου, η ενίσχυση του κύρους του Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού και η ισχυροποίηση της παρεμβατικής δράσης
του συλλόγου στα κέντρα λήψης αποφάσεων.
Τα τελευταία 2 χρόνια η διοίκηση του ΠΣΔΑΤΜ υπηρέτησε τόσο το Πρόγραμμα Δράσης, όσο και τους καταστατικούς σκοπούς ίδρυσης του συλλόγου μας,
δηλαδή:
1. «Η προαγωγή και εξύψωση της επιστημονικής και επαγγελματικής στάθμης
των μελών του, μέσα από την οργάνωση και το συντονισμό της προσπάθειάς τους.
2. Η προάσπιση των οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του και η βελτίωση των όρων άσκησης του επαγγέλματός τους.
3. Η ανάπτυξη πνεύματος στενής συνεργασίας και αλληλεγγύης μεταξύ των
μελών του και μεταξύ του Συλλόγου και Συλλόγων επιστημόνων, εργαζομένων, σπουδαστών και ιδιαίτερα φορέων που έχουν κατακόρυφη και οριζόντια σχέση με τον κλάδο στην παραγωγή.
4. Η συμβολή στην ανάπτυξη και εξύψωση της τεχνικής, στην κατεύθυνση
εξυπηρέτησης της Χώρας και του Λαού.
5. Η προάσπιση των ελεύθερων και δημοκρατικών θεσμών της χώρας στην
κατεύθυνση της δικαιότερης εμφάνισης και εφαρμογής τους στα θέματα
που έχουν σχέση με τις τεχνικοοικονομικές δομές της χώρας, καθώς και
του συνδικαλισμού στο συγκεκριμένο χώρο, με τρόπο που να εκπληρώνεται ουσιαστικά η επιστημονική, τεχνική και κοινωνική αποστολή του Συλλόγου.»
Στα πλαίσια αυτά κατά τη διάρκεια των τελευταίων 2 χρόνων:

Δραστηριότητα Συλλόγου

1. Διεξήχθη το 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο στις 14 & 15 Οκτωβρίου
2017 στην Αθήνα με τίτλο «Πραγματικότητα & Προοπτικές» και
τη συμμετοχή πάνω από 700 συναδέλφων από όλη τη χώρα, ενώ οι
εισηγήσεις έφτασαν τις 90 σχεδόν σε όλα τα πεδία απασχόλησης
του Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού. (http://www.psdatm.
gr/index.php/latest-nes/2016-08-10-14-14-36/280-5-4)

Tο Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΣΔΑΤΜ αποφάσισε στο πλαίσιο του εορτασμού για τα 100 χρόνια της ίδρυσης της Σχολής Αγρονόμων Τοπογράφων
Μηχανικών ΕΜΠ, να διεξαχθεί το 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΑΤΜ εντός της
σχολής και άτυπα να διοργανωθεί η 1η Εβδομάδα ΑΤΜ.
Το συνέδριο αυτό απέδειξε ότι η ειδικότητά μας είναι ακόμα η πιο ενεργή
ειδικότητα μηχανικών, που παρά την κρίσιμη περίοδο στην οποία βρίσκεται
η χώρα μας, επιμένει να είναι παρούσα με την επιστημονική αρτιότητα των
μελών της και τη μαχητική στάση του ΠΣΔΑΤΜ στα κρίσιμα θέματα που
προκύπτουν.
Το συνέδριο αυτό απέδειξε και την διττή φύση του ΠΣΔΑΤΜ ως επαγγελματικός, αλλά και επιστημονικός φορέας των Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών.
Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου:
Συνεχίστηκε η διοργάνωση του διαγωνισμού διπλωματικών εργασιών που
ξεκίνησε ως θεσμός στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΑΤΜ. Στην τελική του φάση
παρουσιάσθηκαν οι 10 προκρινόμενες διπλωματικές εργασίες. Για πρώτη
φορά η κρίση των εργασιών δεν έγινε μόνο από την κριτική επιτροπή αλλά,
κατά το ήμισυ, με επιστημονικά κριτήρια και από το κοινό.
Στο συνέδριο αυτό ξεκίνησε ένας νέος διαγωνισμός εξωστρέφειας του ΠΣΔΑΤΜ στα κοινωνικά δίκτυα με τη συμμετοχή πάνω από 900 διαγωνιζόμενων φωτογραφιών με #topografontas. Οι φωτογραφίες με τη μεγαλύτερη
απήχηση βραβεύτηκαν. Χαρακτηριστικά η πρώτη φωτογραφία στο κοινωνικό
δίκτυο facebook είχε 1826 likes και στο κοινωνικό δίκτυο Instagram 494.
Συνολικά τα δώρα των δύο διαγωνισμών ήταν ευγενική προσφορά των εκθετών μας και είχαν συνολική αξία 6.000 €
Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου για πρώτη φορά, υπήρξε έκθεση για την
οικονομική ενίσχυση του συλλόγου με την προμήθεια T-shirt, usb, καπέλου,
κλπ με το σήμα του ΠΣΔΑΤΜ.
Αυτός ο τρόπος οικονομικής ενίσχυσης συνεχίζεται και μετά το πέρας του
συνεδρίου.

2. Εκδόθηκε η 267/2016 απόφαση του ΣτΕ σύμφωνα με την
οποία δικαίωμα σύνταξης εξαρτημένων τοπογραφικών δεν
έχουν οι Τεχνολόγοι Μηχανικοί Τ.Ε.

Σύμφωνα με την 267/2016 απόφαση του ΣτΕ έγινε δεκτή η παρέμβαση που
είχε ασκηθεί εκ μέρους του ΤΕΕ προς υποστήριξη των συμφερόντων των
μελών του, διπλωματούχων Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών και Πολιτικών Μηχανικών αποφοίτων ΑΕΙ, υπέρ της νομιμότητας της Πράξης του
Προϊστάμενου της Πολεοδομίας του Δήμου Νάουσας με την οποία επεστράφη φάκελος οικοδομικής άδειας, που αφορούσε στην έγκριση εργασιών για
την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού, τον οποίο είχε υποβάλει, για λογαριασμό πελάτη του, πτυχιούχος μηχανικός Τεχνολογικής Εκπαίδευσης του
Τμήματος Πολιτικών Δομικών Έργων της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών
του ΤΕΙ Σερρών.
Η αιτιολογία με την οποία επεστράφη ο φάκελος ήταν ότι το τοπογραφικό
διάγραμμα που τον συνόδευε είχε συνταχθεί από τον ανωτέρω πτυχιούχο
μηχανικό Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, ο οποίος, όμως, δεν είχε το επαγγελματικό δικαίωμα συντάξεώς του, καθώς δεν έχουν εκδοθεί ακόμη τα σχετικά
προεδρικά διατάγματα που καθορίζουν τα επαγγελματικά τους δικαιώματα.
Το ΣτΕ, αποδεχόμενο τους προβαλλόμενους ισχυρισμούς του ΤΕΕ απέρριψε
το αίτημα του αιτούντος πτυχιούχου ΤΕΙ για αναλογική εφαρμογή των διατάξεων που ισχύουν για τους πτυχιούχους στις ίδιες ειδικότητες των παλαιοτέρων σχολών της ανώτερης τεχνικής εκπαιδεύσεως (ΚΑΤΕ, ΚΑΤΕΕ, Σχολών
Υπομηχανικών), έτσι ώστε οι πτυχιούχοι των ΤΕΙ να μπορούν να ασκούν
«κάθε» επαγγελματικό δικαίωμα που ασκούν και οι πτυχιούχοι των αντίστοιχων ειδικοτήτων των σχολών αυτών, μέχρι την έκδοση των προβλεπόμενων
προεδρικών διαταγμάτων από το αρμόδιο υπουργείο.
Το Δικαστήριο τόνισε ότι τέτοιου είδους προσωρινά επαγγελματικά δικαιώματα δεν απονέμονται ad hoc, σε κάθε, δηλαδή, συγκεκριμένη ατομική
περίπτωση, αλλά μόνο κανονιστικώς και αφού προηγείται της κανονιστικής
ρυθμίσεως βεβαίωση του αρμοδίου επιστημονικού οργάνου ότι τα χορηγούμενα για μια μεταβατική περίοδο δικαιώματα διενέργειας επαγγελματικών
πράξεων τελούν σε αντιστοιχία με τις θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις που
οι εν λόγω πτυχιούχοι των ΤΕΙ έχουν πράγματι αποκομίσει από τις σπουδές
τους επισημαίνοντας ότι επαγγελματικά δικαιώματα στον τομέα της μελέτης,
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επίβλεψης και κατασκευής δομικών έργων, ιδιωτικών ή δημόσιων, συνάπτονται, εξ αντικειμένου, με τη δημόσια ασφάλεια και υγεία και ως εκ τούτου
δεν νοείται αναλογική έστω και μεταβατική εφαρμογή, χωρίς προηγούμενο
έλεγχο του γνωστικού πεδίου.
Η απόφαση αυτή κοινοποιήθηκε προς όλους τους συμβολαιογραφικούς και
δικηγορικούς συλλόγους, την ΕΚΧΑ ΑΕ, τις πολεοδομίες, τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τις
αποκεντρωμένες διοικήσεις, τα δασαρχεία, τις δασικές υπηρεσίες και τις τεχνικές υπηρεσίες των αποκεντρωμένων διοικήσεων. Συνολικά έχει αποσταλεί
σε πάνω από 400 παραλήπτες.
Η γνωστοποίηση της απόφασης στους αρμόδιους φορείς (που παραλαμβάνουν εξαρτημένα τοπογραφικά διαγράμματα) και οι συντονισμένες κινήσεις
της διοίκησης του ΠΣΔΑΤΜ είχε ως αποτέλεσμα, πέραν της μείωσης του φαινομένου κατάθεσης τοπογραφικών διαγραμμάτων από διάφορες ειδικότητες
που δεν έχουν δικαίωμα υπογραφής τους, και:
1. Η απόσυρση του εσωτερικού σημειώματος – οδηγίας (29.09.2014) του
τότε αντιπροέδρου της ΕΚΧΑ ΑΕ κ. Ζυγούρη και την επαναφορά σε ισχύ της
υπ’ αρ. 1020517/7.7.2010 οδηγίας για τους περιορισμούς υπογραφής των
εξαρτημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων. Δηλαδή πλέον η ΕΚΧΑ ΑΕ δέχεται εξαρτημένα τοπογραφικά διαγράμματα και διαγράμματα γεωμετρικών
μεταβολών συντασσόμενα μόνο από Αγρονόμους Τοπογράφους Μηχανικούς
και Πολιτικούς Μηχανικούς και υπό περιορισμούς από Πολιτικούς Υπομηχανικούς (ΚΑΤΕΕ) και Πτυχιούχους Τοπογραφίας ΤΕΙ.
2. Η εφαρμογή της απόφασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΤΕΕ και συγκεκριμένα τη Διαχείριση Δηλώσεων Αυθαιρέτων Κτισμάτων, τη Διαχείριση
Αμοιβών και την Ηλεκτρονική Υποβολή Τοπογραφικών Διαγραμμάτων. Πλέον τα τοπογραφικά διαγράμματα που αναρτώνται σε αυτές τις εφαρμογές
(Αυθαίρετα, Οικοδομικές Άδειες και σε σύντομο χρονικό διάστημα για δικαιοπραξίες) μπορούν να έχουν συνταχθεί μόνο από Αγρονόμους Τοπογράφους
Μηχανικούς, Πολιτικούς Μηχανικούς και Τοπογράφους Μηχανικούς Τ.Ε.
3. Η απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Καβάλας για την αθώωση
συναδέλφων δημοσίων υπαλλήλων που αρνήθηκαν να παραλάβουν εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα από Πτυχιούχο Τ.Ε.
(http://www.psdatm.gr/index.php/latest-nes/2016-08-10-14-02-08/ 201608-10-15-40-57/143-2017-02-14-17-02-24)
4. Ενδεικτικά είναι η εφαρμογή της απόφασης από την Υπηρεσία Νεοτέρων
Μνημείων και Τεχνικών Έργων Κρήτης (http://www.psdatm.gr/index.php/
latest-nes/2016-08-10-14-02-08/2016-08-10-15-41-13/157-267-2016)

3. Επαγγελματικά δικαιώματα: Επιτροπή άρθρου 29 ν.4439/2016
για την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος για τα επαγγελματικά
δικαιώματα των μηχανικών

Στις συνεδριάσεις της επιτροπής του άρθρου 29 του ν.4439/2016 συμμετείχαν ως μέλη ο Πρόεδρος του ΠΣΔΑΤΜ Μιχάλης Καλογιαννάκης (με αναπληρωματικό τον προηγούμενο Πρόεδρο Γιάννη Μαχίκα), από την ακαδημαϊκή
κοινότητα ο καθηγητής Μπάμπης Ιωαννίδης (με αναπληρωματικό τον καθηγητή Βασίλη Ψαριανό).
Κατά την πρώτη συνεδρίαση υπήρχε αμφισβήτηση από την επιτροπή σχεδόν
για το σύνολο των δραστηριοτήτων του Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού. Χαρακτηριστικά παραδείγματα ήταν οι υδραυλικές μελέτες υπό πίεση
(???) και οι χωροταξικές και πολεοδομικές μελέτες. Με συντονισμένες και
πλήρως τεκμηριωμένες παρεμβάσεις τα μέλη της επιτροπής πείστηκαν για
την κατάρτιση των ΑΤΜ και έτσι αποφεύχθηκε η απώλεια κάποιου επαγγελματικού δικαιώματος που ήδη έχουμε.
Κατά τη δεύτερη και τελευταία συνεδρίαση της επιτροπής, η αρχική εισήγηση
ήταν αρκετά υποτιμητική για την ειδικότητά μας και αυτό διότι υπήρξε η
πρόταση να μπορούν να συντάξουν τοπογραφικές μελέτες εντός σχεδίου ή
οικισμού και εντός κτηματογραφημένων περιοχών Αρχιτέκτονες και Χωροτάκτες Μηχανικοί. Μετά από την έντονη αντίδρασή μου και του συναδέλφου
Ιωαννίδη αποφεύχθηκε το ενδεχόμενο αυτό. Δυστυχώς, βέβαια, δεν υπήρξε
η βούληση από την επιτροπή για αποκλεισμό της ειδικότητας των Πολιτικών
Μηχανικών από τη σύνταξη Μελετών Τοπογραφίας. Στο σημείο αυτό, από
την ειδικότητά μας προτάθηκε ο μη αποκλεισμός όσων μπορούν να αποδείξουν την εμπειρία τους στη σύνταξη Μελετών Τοπογραφίας.
Κατά τη συνεδρίαση αυτή ψηφίσθηκαν τα σχέδια ΠΔ για τις ειδικότητες,
πέραν της δικής μας, των Πολιτικών Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
και των Χωροτακτών Μηχανικών.
Ο συνάδελφος Ιωαννίδης, όπως και εγώ, ως μέλη της επιτροπής της ειδικότητάς μας απείχαμε από την ψηφοφορία, με το σκεπτικό ότι το κατατεθειμένο
πόρισμα της επιτροπής της ειδικότητας μας επιχειρηματολόγησε με αδιαμφισβήτητα επιχειρήματα για την αποκλειστική πρόσβαση της ειδικότητάς μας
στη σύνταξη Μελετών Τοπογραφίας, πρόταση η οποία δεν έγινε δεκτή από

4. Κτηματολόγιο

Με μεγάλη ανησυχία παρακολουθούσε και παρενέβη σε όλες τις αλλαγές που
έγιναν στα πλαίσια σύνταξης του Εθνικού Κτηματολογίου και παρέτειναν την
ολοκλήρωσή του. Δυστυχώς, η ολοκλήρωση του έργου δεν προβλέπεται
πλέον πριν το 2022. Οι εξελίξεις των τελευταίων δύο χρόνων ήταν:
Α) Η ακύρωση του διαγωνισμού ΚΤΙΜΑ_13 που περιλαμβάνει περίπου το
70% της χώρας. Στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων που έγιναν η διοίκηση του
συλλόγου έθεσε τους προβληματισμούς του για την καθυστέρηση του έργου, τη μείωση της ποιότητάς του λόγω της μείωσης του προϋπολογισμού
του, τη μείωση των μισθών των εργαζομένων και τον ελλιπή έλεγχο των ΠΠΕ
των συμβάσεων που είναι εν εξελίξει. Στα πλαίσια των αντιδράσεων έκανε για
πρώτη φορά συνέντευξη τύπου με τη συμμετοχή αρκετών δημοσιογράφων
από τις μεγαλύτερες εφημερίδες πανελλαδικής εμβέλειας, ενώ η διοίκηση
του ΠΣΔΑΤΜ συναντήθηκε με εκπροσώπους όλων των κοινοβουλευτικών
ομάδων. Αποτέλεσμα ήταν αρκετά δημοσιεύματα στον τύπο και τρεις επερωτήσεις βουλευτών στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Τα εν λόγω δελτία τύπου
μπορείτε να τα δείτε παρακάτω:
Δημοσιεύματα του Τύπου: http://www.psdatm.gr/index.php/latestnes/2016-08-10-14-02-08/139-2017-01-29-19-26-19
Συνάντηση με τον Υπουργό ΠΕΝ κ. Σταθάκη: http://www.psdatm.gr/index.
php/latest-nes/2016-08-10-14-02-08/135-2017-01-26-10-46-32
Δελτία Τύπου: http://www.psdatm.gr/index.php/latestnes /2016-08-10-1402-08/25-2016-08-10-16-59-03
http://www.psdatm.gr/index.php/latest-nes/ 2016-08-10-14-02-08/242016-08-10-16-54-15
http://www.psdatm.gr/index.php/latestnes/ 2016-08-10-14-02-08/158-

2017-03-08-08-01-36
Β) Η προκήρυξη νέου διαγωνισμού ΚΤΗΜΑ 16 – Δελτίο Τύπου:
http://www.psdatm.gr/index.php/latestnes/ 2016-08-10-14-02-08/22-201608-10-16-45-53
Γ) Η σύσταση νέου οργανισμού που αντικαθιστά την ΕΚΧΑ ΑΕ:
http://www.psdatm.gr/index.php/latestnes/ 2016-08-10-14-02-08/2932017-12-21-16-40-38
Κατά την ακρόαση των φορέων ο Πρόεδρος του ΠΣΔΑΤΜ Μιχάλης Καλογιαννάκης τοποθετήθηκε στις διαρκείς επιτροπές του ελληνικού κοινοβουλίου για
το σ.ν. «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων
του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις» για το
συγκεκριμένο θέμα.
http://www.psdatm.gr/index.php/latestnes/ 2016-08-10-14-02-08/2016-0810-15-41-13/298-2018-01-15-06-36-08
Πέραν των παραπάνω, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη σύσταση επιτροπής για την προετοιμασία σχεδίου ΠΔ για την εφαρμογή του θεσμού του
διαπιστευμένου μηχανικού για το Κτηματολόγιο.

Δραστηριότητα Συλλόγου

την επιτροπή.
Πλέον αναμένεται η έκδοση του προτεινόμενου σχεδίου ΠΔ.
Οφείλουμε να αναφερθούμε για τις διαβουλεύσεις που έγιναν στην επιτροπή που συστάθηκε στο ΤΕΕ πριν την εφαρμογή του άρθρου 29 του
ν.4439/2016. Ο σύλλογος συμμετείχε στην επιτροπή του ΤΕΕ για τα
ΠΔ που θα ορίσουν τα επαγγελματικά μας δικαιώματα μέχρι που αποχωρήσαμε. Απεστάλη ανοικτή επιστολή στον πρόεδρο του ΤΕΕ για
το
συγκεκριμένο
ζήτημα
(http://www.psdatm.gr/index.php/latestnes/2016-08-10-14-02-08/2016-08-10-15-41-13/30-4254-2014), απάντηση
σε επιστολή των υπευθύνων της επιτροπής (http://www.psdatm.gr/index.
php/latest- nes/2016-08-10-14-02-08/2016-08-10-15-41-13/28-2016-0815-08-45-20), δεύτερη ανοικτή επιστολή στον πρόεδρο του ΤΕΕ (http://
www.psdatm.gr/index.php/latest-nes/2016-08-10-14-02-08/2016-08-1015-41-13/31-t), κοινή επιστολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών (του
Προέδρου του ΠΣΔΑΤΜ, του Κοσμήτορα της ΣΑΤΜ ΕΜΠ, του Προέδρου του
ΤΑΤΜ ΑΠΘ και του Επιμελητή της ΕΕ ΑΤΜ ΤΕΕ) προς τον πρόεδρο του ΤΕΕ
(http://www.psdatm.gr/index.php/latest- nes/2016-08-10-14-02-08/201608-10-15-41-13/27-2016-08-15-08-40-43) και εκδόθηκε δελτίο τύπου για
την αποχώρησή μας στις 14.04 (http://www.psdatm.gr/index.php/latestnes/2016-08-10-14-02-08/29-2016-08-15-08-47-11).
Όσον αφορά τα επαγγελματικά δικαιώματα έγιναν και οι παρακάτω
παρεμβάσεις:
Α) Συνάντηση με τη Διευθύντρια της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Φροντίδας
Υγείας και Πρόληψης του Υπουργείου Υγείας όπου τέθηκε από τη διοίκηση
του συλλόγου το ζήτημα του αποκλεισμού από τη σύνταξη κατόψεων
και βεβαιώσεων κύριας χρήσης για την ίδρυση ιατρείων από Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό (ΦΕΚ 713 Β’ 13-3-2012 Αριθμ. Υ3β/Γ.Π./
οικ.24948).
Η κα Τζώρτζη μας διαβεβαίωσε ότι θα επιληφθεί του θέματος με την αλλαγή
της διατύπωσης στα αντίστοιχα σημεία με την διατύπωση του αρ. 85 του
ν.4472/2017, δηλαδή η αντικατάσταση του «…από διπλωματούχο πολιτικό
μηχανικό ή αρχιτέκτονα…» με τη διατύπωση «…διπλωματούχο μηχανικό
σχετικής ειδικότητας, της οποίας το γνωστικό αντικείμενο ή τα επαγγελματικά δικαιώματα συνάδουν με τις αρμοδιότητες…».
Β) Συνάντηση με τον Διευθυντή Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία του
Υπουργείου Εργασίας κ. Δενδρινό για το ζήτημα του αποκλεισμού της ειδικότητάς μας από τον ορισμό Τεχνικού Ασφαλείας, τον οποίο υποσχέθηκε
ότι θα άρει. Με το τελικό σχέδιο ΠΔ της ειδικότητάς μας, αν εκδοθεί, θα
ρυθμιστεί και το ζήτημα αυτό.
Γ) Αίτημα για άρση του αποκλεισμού των Αγρονόμων Τοπογράφων
Μηχανικών από τις τάξεις Β και Γ των Ενεργειακών Επιθεωρητών
για κτίρια και κτιριακές μονάδες (http://www.psdatm.gr/index.php/latestn
es/2016-08-10-14-02-08/2016-08-10-15-41-13/ 108-2016-12-01-08-31-49).

5. Αίτηση ακύρωσης στο ΣτΕ του νέου Οργανισμού του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών

Στο νέο οργανόγραμμα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με μεγάλη έκπληξη διαπιστώσαμε ότι αποκλείονται από τις θέσεις ευθύνης των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Ειδικών Υπηρεσιών Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) οι Διπλωματούχοι Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί.
Παρά το ότι οι Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί έχουν όλες τις γνώσεις και
το υπόβαθρο με μεγάλο αριθμό αντίστοιχων μαθημάτων στις σχολές τους
αλλά και από το θεσμοθετημένο επαγγελματικό και επιστημονικό αντικείμενό τους, στους τομείς των οδικών υποδομών, των υδραυλικών έργων,
των κατασκευών και οικοδομικών έργων, δεν μπορούν να καταλαμβάνουν
θέσεις ευθύνης στο σύνολο των Διευθύνσεων ή των Γενικών Διευθύνσεων
του Υπουργείου.
Διαχρονικά η πολιτεία αναγνωρίζει τις δυνατότητες των διπλωματούχων
Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών στα πιο πάνω αντικείμενα, χορηγώντας
τους μέσω της Διεύθυνσης Μητρώων και Τεχνικών Επαγγελμάτων (Δ15),
μελετητικά ή εργοληπτικά πτυχία.
Μια τέτοια ενέργεια, να εξαιρούνται οι Διπλωματούχοι Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί από τη δυνατότητα, προαγωγής τους σε θέσεις ευθύνης του
Υπουργείου είναι πέρα από αδικαιολόγητη και αναιτιολόγητη και άδικη, αβάσιμη και καταχρηστική, και θίγει τόσο τα επαγγελματικά και επιστημονικά δικαιώματα και τη δυνατότητα απασχόλησης των Αγρονόμων & Τοπογράφων
Μηχανικών όσο και την ίδια τη δομή της δημόσιας διοίκησης και του θεσμού
του δημοσίου υπαλλήλου.
Μετά την επιστολή-παρέμβαση προς τον Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών
κ. Σπίρτζη για τον αποκλεισμό των συναδέλφων από το νέο οργανισμό του
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ο ΠΣΔΑΤΜ, με την υποστήριξη συναδέλφων που εργάζονται στο εν λόγω υπουργείο, κατέθεσε αίτηση ακύρωσης
ενώπιον του ΣτΕ για την ακύρωση του άρθρου 84 του Π.Δ. 123/10-10-2017
«Οργανισμός υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (ΦΕΚ 151/Α/12-102017).
Αντίστοιχη επιστολή-παρέμβαση απέστειλε ο ΠΣΔΑΤΜ:
• προς τη Γενική Διευθύντρια Ορυχείων ΔΕΗ Α.Ε. για την προκήρυξη
για τον Τομεάρχη Τοπογραφικού & Απαλλοτριώσεων της Διεύθυνσης Κλάδου Περιβάλλοντος (http://www.psdatm.gr/index.php/latest- nes/201608-10-14-02-08/2016-08-10-15-41-13/181-2017-04-19-10-07-38).
• προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας για τον απαράδεκτο αποκλεισμό
των Διπλωματούχων Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών από τις θέσεις ευθύνης των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και
Τμημάτων (http://psdatm.gr/index.php/latest- nes/2016-08-10-14-0208/2016-08-10-15-41-13/249-2017-09-18-16-42-07).

6. Ασφαλιστικό των μηχανικών

Ο ΠΣΔΑΤΜ έδωσε βροντερό παρών με τη συμμετοχή του στις κινητοποιήσεις
για το νέο ασφαλιστικό των μηχανικών. Στις περισσότερες κινητοποιήσεις με
συγκροτημένη και διακριτή παρουσία, ενώ ήταν ο μόνος φορέας μηχανικών
μαζί με το ΤΕΕ. Στα πλαίσια αυτά εξέδωσε δελτίο τύπου (http://www.psdatm.
gr/index.php/latest-nes/2016-08-10-14-02-08/190-2017-05-09-07-15-53)
και κατέθεσε αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του ΣτΕ σε συνεργασία με
το ΤΕΕ.
Μετά την ψήφισή του, διοργάνωσε ενημερωτική εκδήλωση για την ενημέρωση των συναδέλφων για τις νέες ασφαλιστικές εισφορές, την εγγυοδοσία, τα «μπλοκάκια» και το νέο ταμείο των μηχανικών (https://www.
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youtube.com/watch?v=l1IcCEPgdU8).

7. Δασικοί χάρτες

Κατά τη νέα ανάρτηση των δασικών χαρτών ο σύλλογός μας κατέθεσε
12 προτάσεις για τη βελτιστοποίηση της διαδικασίας (http://psdatm.
gr/images/pdf/M.-Kalogiannakis---Dasikoi-xartes---TEE-Athina1.pdf), ενώ έκανε δεκάδες παρεμβάσεις σε όλα τα επίπεδα είτε σε Δήμους είτε σε Περιφέρειες
είτε στο κεντρικό ή τοπικό ΤΕΕ. Οι πιο σημαντικές ήταν στην κεντρική εκδήλωση του ΤΕΕ και του ΓΕΩΤΕΕ, στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής, στα τοπικά
τμήματα του ΤΕΕ ή του Συλλόγου στη Μυτιλήνη, τη Λάρισα, τη Χαλκίδα, τα
Χανιά, αλλά και στην Πανηπειρωτική Ομοσπονδία Ελλάδας. Επιπλέον έγιναν
παρεμβάσεις σε τοπικά και πανελλαδικά μέσα ενημέρωσης.
Στο πλαίσιο αυτό ο σύλλογος, μέσω επιστολών, υπενθυμίζοντας τον
ν.3882/2010 (ΕΥΓΕΠ, INSPIRE) ζήτησε τη χορήγηση των LSO 25 και των ορθοφωτοχαρτών του 1945 από την ΕΚΧΑ ΑΕ και των γεωχωρικών δεδομένων
των αναρτημένων δασικών χαρτών από την Διεύθυνση Δασικών Έργων &
Υποδομών του ΥΠΕΝ. Ανταποκρίθηκε στο αίτημα η Διεύθυνση Δασικών Έργων
& Υποδομών του ΥΠΕΝ και πλέον ο σύλλογος μπορεί να τις διαθέσει σε όλα τα
οικονομικώς ενήμερα μέλη του.
Επιπλέον, ο ΠΣΔΑΤΜ παρενέβη με επιστολή του προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τις Τεχνικές Προδιαγραφές κατάρτισης των νέων Δασικών Χαρτών με σκοπό
την προσθήκη των Μελετών Τοπογραφίας (κατ. 16) στην προκήρυξη για την κατάρτισή τους (http://psdatm.gr/index.php/latestnes/2016-08-10-14-02-08/2016-08-10-15-41-13/219-2017-06-21-06-34-49)

8. Προβολή του συλλόγου και των θέσεών του - Εξωστρέφεια

Ανασχεδιάστηκε ο ιστότοπος του συλλόγου ώστε να είναι πιο λειτουργικός και
αναβαθμίστηκε η αποστολή ενημερωτικών e-mail προς τα μέλη του συλλόγου. Έντονη είναι η παρουσία του συλλόγου στα κοινωνικά δίκτυα (facebook,
linkedin, youtube). Ήδη ο σύλλογος έχει κλειστή ομάδα στο facebook με πάνω
από 2.000 μέλη (https://www.facebook.com/groups/psdatm/), δημόσια ομάδα στο linkedin και κανάλι στο youtube (https://www.youtube.com/channel/
UCZcIXuNysdagJ3Cs49zk6TQ), όπου αναμεταδίδονται όλες οι ημερίδες και εκδηλώσεις του συλλόγου.
Διοργάνωσε δεκάδες κοινές εκδηλώσεις με το ΤΕΕ και τα περιφερειακά τμήματά του. Για πρώτη φορά ο σύλλογος διεξήγαγε συνέντευξη τύπου με δημοσιογράφους που καλύπτουν το τεχνικό κόσμο για σημαντικά ζητήματα που
προκύπτουν, ενώ έντονη πλέον είναι η παρουσία του στα ΜΜΕ πανελλαδικής
και περιφερειακής εμβέλειας (τηλεοπτικά κανάλια και εφημερίδες).
Επιπλέον ο σύλλογος για πρώτη φορά είχε συντονισμένες συναντήσεις με τους
εκπροσώπους όλων των κοινοβουλευτικών ομάδων των κομμάτων του δημοκρατικού τόξου. Σημαντική ήταν και η παρουσία στις διαβουλεύσεις κρίσιμων
νομοσχεδίων στο Ελληνικό Κοινοβούλιο.
• Τοποθέτηση Προέδρου ΠΣΔΑΤΜ για το νέο φορέα του Εθνικού Κτηματολογίου στις διαρκείς επιτροπές του ελληνικού κοινοβουλίου για το σ.ν.
«Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις». (http://www.
psdatm.gr/index.php/latest- nes/2016-08-10-14-02-08/2016-08-10-15-4113/298-2018-01-15-06-36-08)
• Τοποθέτηση Προέδρου ΠΣΔΑΤΜ για το σχέδιο νόμου «Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος.» (https://www.youtube.com/
watch?v=9Dg42RzM4zc)
Ο ΠΣΔΑΤΜ συνεχίζει να εκδίδει, πέντε φορές τον χρόνο, το ενημερωτικό δελτίο του (περιοδικό) το οποίο έχει αναβαθμιστεί σημαντικά ως προς την ύλη
του. Αυτή τη στιγμή μαζί με τον Σύλλογο Συγκοινωνιολόγων Ελλάδος, είναι
οι μόνοι επιστημονικοί σύλλογοι μηχανικών που εκδίδουν ακόμα περιοδικό.

9. Διοργάνωση ημερίδων

Ο ΠΣΔΑΤΜ, πέραν του 5ου Πανελληνίου Συνεδρίου και της 10ης Πανελλήνιας
Συνδιάσκεψης διοργάνωσε δεκάδες επιστημονικές ημερίδες με σημαντικότερες:
• Εσπερίδα με θέμα «Η λειτουργία του Κτηματολογικού Γραφείου Κατερίνης», 25 Μαΐου 2016, Κατερίνη
• Εκδήλωση με θέμα «Η σημασία του αξιόπιστου εξαρτημένου τοπογραφικού
διαγράμματος», 1 Ιουλίου 2016, Καβάλα
• Εκδήλωση για το «Ασφαλιστικό των Μηχανικών», 26 Οκτωβρίου 2016, Αθήνα
• Διημερίδα με θέμα «Μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα (UAS) και χαρτογράφηση. Ο σύγχρονος τρόπος αποτύπωσης, καταγραφής και τεκμηρίωσης», 25-26 Νοεμβρίου 2016, Αθήνα
• Ημερίδα «Πολεοδομικός σχεδιασμός στη Δυτική Ελλάδα, τροποποιήσεις
σχεδίων πόλης, άρσεις απαλλοτρίωσης», 30 Ιανουαρίου 2017, Πάτρα
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• Διημερίδα με θέμα «Ο ΑΤΜ στην εκτίμηση, αξιοποίηση και Διαχείριση της
Ακίνητης Περιουσίας», 23-24 Ιουνίου 2017, Αθήνα
• Ημερίδα «Τρέχοντα ζητήματα επικαιρότητας και επαγγελματικές προκλήσεις
των ΑΤΜ», 22 Σεπτεμβρίου 2017, Θεσσαλονίκη Ημερίδα με θέμα «Οριοθέτηση και Προστασία των Ρεμάτων (Η περίπτωση της Μάνδρας)», 24 Ιανουαρίου 2018, Αθήνα
Επιπλέον, συμμετείχε και συνδιοργάνωσε με τμήματα του ΤΕΕ, δικηγορικούς
συλλόγους, ΕΚΧΑ ΑΕ δεκάδες εκδηλώσεις.
Το 2017 είμασταν στην ευχάριστη θέση όπου η Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ γιόρταζε τα 100 έτη από την ίδρυσή της. Στα πλαίσια
του εορτασμού διοργανώθηκε, με τη συμμετοχή του ΠΣΔΑΤΜ:
• Η έναρξη εορταστικών εκδηλώσεων για τα 100 έτη της Σ.Α.Τ.Μ., όπου έγινε
συζήτηση για τη φυσιογνωμία και τη στρατηγική της σχολής στην εποχή της
γεωχωρικής τεχνολογίας και γεωπληροφορικής
• Ημερίδα Νέων Ερευνητών «Καινοτομές Ιδέες στην Επιστήμη του Αγρονόμου & Τοπογράφου Μηχανικού»
• Κεντρική εκδήλωση εορτασμού

10. Επιστολές – Παρεμβάσεις – Διαβουλεύσεις σχεδίων νόμου

Ο ΠΣΔΑΤΜ απέστειλε δεκάδες επιστολές-παρεμβάσεις, ενώ συμμετείχε σε δεκάδες διαβουλεύσεις νομοσχεδίων. Οι πιο σημαντικές είναι οι παρακάτω:
• Συνάντηση με τον Διοικητή της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού όπου τα
ζητήματα που τέθηκαν ήταν:
o Ηλεκτρονική παράδοση αεροφωτογραφιών/άλλων προϊόντων, καθώς και
η διάθεση των αεροφωτογραφιών μετά το 2009. Εκτενής συζήτηση έγινε
για την τιμολογιακή πολιτική και την κατηγοριοποίηση των αντιγράφων
των αεροφωτογραφιών ανάλογα με τη μέθοδο επεξεργασίας τους.
o Η δωρεάν διάθεση των αεροφωτογραφίων του έτους 1945 για τα μέλη
του συλλόγου, η οποία δεν είναι εφικτή για υπηρεσιακούς λόγους.
o Η ενημέρωση της κατάστασης του τριγωνομετρικού και χωροσταθμικού
δικτύου της Γ.Υ.Σ. σε συνεργασία με τον ΠΣΔΑΤΜ και τις τοπικές δομές
του.
o Η δημιουργία Μουσείου Τοπογραφίας (με τη συγκέντρωση, μέρους ή συνολικά, σε ένα χώρο του αρχειακού υλικού, που διαθέτουν διάφορες υπηρεσίες π.χ. σχολές πανεπιστημίου, υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης, Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού).
o Η θεσμοθέτηση μόνιμης στήλης στο ενημερωτικό δελτίο του συλλόγου.
o Η συνεργασία για τη διεξαγωγή ημερίδων.
o Ζητήματα που αφορούν τους ΑΤΜ της ΓΥΣ.
• Συνάντηση με τον Ειδικό Γραμματέα Υδάτων για το σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης (KYA) με θέμα «Τεχνικές Προδιαγραφές σύνταξης του
περιεχομένου του φακέλου οριοθέτησης και της υδραυλικής μελέτης
για την προσωρινή οριοθέτηση – Διευκρινίσεις για την εφαρμογή της
διαδικασίας
οριοθέτησης»
(http://www.psdatm.gr/index.php/latestnes/2016-08-10-14-02-08/21-2016-08-10-16-34-44)
• Aπευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών που αφορά αποτύπωση φρεατίων ομβρίων του Δήμου μας» του Δήμου Παιανίας
(http://www.psdatm.gr/index.php/latest- nes/2016-08-10-14-02-08/201608-10-15-41-13/305-2018-01-22-10-09-11)
• Προσφυγή κατά της Διεύθυνσης Δασών Ν. Ζακύνθου (http://www.psdatm.
gr/index.php/latest- nes/2016-08-10-14-02-08/2016-08-10-15-41-13/2922017-12-19-12-01-06)
• Προκήρυξη για την επιλογή αναδόχου, για την παροχή τεχνικών και λοιπών
συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με τίτλο: «Τεχνικός σύμβουλος για την
υποβοήθηση της υπηρεσίας στην επίβλεψη του χρηματοδοτούμενου υποέργου “εκσυγχρονισμός του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης του πολεοδομικού
συγκροτήματος των ενοτήτων Βόλου και Νέας Ιωνίας για την εξασφάλιση
επαρκούς πόσιμου νερού”» και προεκτιμώμενης αξίας 772.867,35 € (πλέον
Φ.Π.Α. 24%). (http://www.psdatm.gr/index.php/latest- nes/2016-08-1014-02-08/2016-08-10-15-41-13/250-2017-09-21-10-15-23)
• Αίτημα ανάκλησης προγραμματικής σύμβασης για την εκπόνηση
ερευνητικού έργου με τίτλο «Τρισδιάστατη Χαρτογράφηση υψηλής
ανάλυσης της πληγείσας περιοχής Βρίσας, από τον σεισμό της Λέσβου στις 12/06/2017». (http://www.psdatm.gr/index.php/latestnes/2016-08-10-14-02-08/2016-08-10-15-41-13/244-12-06-2017)
• Παρέμβαση στην Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Μυκόνου για την έκδοση άδειας δόμησης κατά παράβαση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου
(http://www.psdatm.gr/index.php/latestnes/ 2016-08-10-14-02-08/201608-10-15-41-13/243-2017-08-01-09-47-58)
• Παρέμβαση για την παράταση λήξης προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων
δασικών χαρτών (http://www.psdatm.gr/index.php/latest- nes/2016-08-
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10-14-02-08/2016-08-10-15-41-13/239-2017-07-24-17-31-53)
• Επιστολή για τη χορήγηση γεωχωρικών δεδομένων (ψηφιακών ορθοεικόνων LSO 25 και αεροφωτογραφίες/ορθοφωτοχάρτες 1945) (http://www.
psdatm.gr/index.php/latest-nes/2016-08-10-14-02-08/2016-08-10-15-4113/191-lso-25-1945)
• Παρέμβαση για τον απαράδεκτο αποκλεισμό από την τεχνική επιτροπή τυποποίησης ΕΛΟΤ/ΤΕ 99 «Προδιαγραφές Τεχνικών Έργων» (http://www.psdatm.gr/
index.php/latest-nes/2016-08-10-14-02-08/2016-08-10-15-41-13/182-99)
• Επιστολή για τη διόρθωση στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Κληρώσεων
(http://www.psdatm.gr/index.php/latest- nes/2016-08-10-14-02-08/201608-10-15-41-13/170-2017-03-23-11-26-15)
• Επιστολή για τον απαράδεκτο αποκλεισμό των Διπλ. Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών από τις θέσεις ευθύνης των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Ειδικών Υπηρεσιών Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ)
του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. (http://www.psdatm.gr/index.
php/latest- nes/2016-08-10-14-02-08/2016-08-10-15-41-13/169-2017-0323-10-30-59)
• Επιστολή του προέδρου του ΤΕΕ προς τον Πρόεδρο της Συντονιστικής Επιτροπής των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων της Επικράτειας μετά από αίτημα του ΠΣΔΑΤΜ (http://www.psdatm.gr/index.php/latest- nes/2016-08-1014-02-08/2016-08-10-15-41-13/156-2017-03-06-08-47-25)
• Προσφυγή κατά της Διεύθυνσης Δασών Ν. Λασιθίου (http://www.psdatm.
gr/index.php/latest- nes/2016-08-10-14-02-08/2016-08-10-15-41-13/952016-11-06-19-56-37)
• Προσφυγή κατά της Διεύθυνσης Δασών Ν. Ροδόπης (http://www.psdatm.
gr/index.php/latest- nes/2016-08-10-14-02-08/2016-08-10-15-41-13/1002016-11-15-18-08-14)
• Συμμετοχή του ΠΣΔΑΤΜ στη δημόσια διαβούλευση του Σχεδίου Νόμου
«Διαδικασίες κεντρικού ελέγχου και διαφάνειας στο σύστημα παραγωγής
δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων και υποδομών, δομές στρατηγικού σχεδιασμού δημόσιων υποδομών και λοιπές διατάξεις» (http://www.
psdatm.gr/index.php/latest- nes/2016-08-10-14-02-08/2016-08-10-15-4113/88-2016-11-01-08-28-01)
• Συμμετοχή του ΠΣΔΑΤΜ στη δημόσια διαβούλευση του σχεδίου νόμου
«ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» (http://www.psdatm.gr/index.php/latest- nes/2016-08-1014-02-08/2016-08-10-15-41-13/74-2016-10-11-08-10-50)
• Παρέμβαση για προκήρυξη μελέτης «Αμοιβή διεκπεραίωσης τακτοποίησης
αυθαιρέτων» (http://www.psdatm.gr/index.php/latest- nes/2016-08-1014-02-08/2016-08-10-15-41-13/26-2016-08-15-08-31-52)

11. Διεθνείς οργανώσεις

Η παρουσία του ΠΣΔΑΤΜ και των εκπροσώπων του είναι ιδιαίτερα δυναμική.
Την περίοδο αυτή είμαστε στην ευχάριστη θέση οι εκπρόσωποι του ΠΣΔΑΤΜ
και του ΤΕΕ να προεδρεύουν στην FIG (International Federation of Surveyors)
η συνάδελφος κα Πότσιου και στην EGOS (European Group of Surveyors) ο
συνάδελφος κ. Ζαχαριάς.
Την περίοδο αυτή ο ΠΣΔΑΤΜ επαναδραστηριοποιήθηκε και στην CLGE (Council
of European Geodetic Surveyors)

12. Οργάνωση και λειτουργία

• Στο τέλος του 2017 μετά από 44 χρόνια ο σύλλογος άλλαξε έδρα. Έφυγε
από την ιστορική του έδρα στην Μπλε Πολυκατοικία στα Εξάρχεια (Αραχώβης 61, Αθήνα) και εγκαταστάθηκε σε χώρο που μας διαθέτει η Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου.
• Η αλλαγή της έδρας, αλλά και η διοργάνωση επιστημονικών ημερίδων και
συνεδρίων ενίσχυσε την σχέση του ΠΣΔΑΤΜ με τη Σ.Α.Τ.Μ. ΕΜΠ και το
Τ.Α.Τ.Μ. ΑΠΘ.
• Τον Ιούλιο 2017 ιδρύθηκε στην Καρδίτσα ο τοπικός Σύλλογος Αγρονόμων
Τοπογράφων Μηχανικών του νομού Καρδίτσας με την παρουσία 25 συναδέλφων και την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Με την ίδρυση
αυτού του Τμήματος ο ΠΣΔΑΤΜ οργανωτικά αποτελείται πια από 29 τοπικές
δομές δράσης (5 Περιφερειακά Τμήματα, 19 Τοπικά Τμήματα και 5 Τοπικούς
Συλλόγους).
Σε αυτό τον απολογισμό δεν καταφέραμε να καταγράψουμε όλα όσα έχουν
γίνει την περίοδο αυτή. Σίγουρα θα μπορούσαν να γίνουν πολύ περισσότερες
δράσεις αρκεί να υπήρχαν περισσότεροι οικονομικοί και ανθρώπινοι πόροι. Για
τον λόγο αυτό καλούμε όλους τους συναδέλφους να συμμετέχουν ενεργά στις
δράσεις του ΠΣΔΑΤΜ και να καταβάλλουν την ετήσια συνδρομή τους. Ελπίζουμε ο απολογισμός του επόμενου Δ.Σ. να είναι ακόμα πιο σημαντικός για τους
συναδέλφους, όπως πιστεύουμε ότι έγινε με τον παρόντα.
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Λόγω των οικονομικών δυσκολιών που αντιμετωπίζει τα
τελευταία χρόνια ο ΠΣΔΑΤΜ, οι οποίες παρά την πληθώρα ενεργειών που έχουν γίνει για την ελαχιστοποίηση των
εξόδων, παραμένουν, ο ΠΣΔΑΤΜ καλεί με την κάτωθι επιστολή,
όσα μέλη έχουν τη δυνατότητα να τον ενισχύσουν οικονομικά.

Άμεση οικονομική ενίσχυση ΠΣΔΑΤΜ

Αγαπητοί/ες συνάδελφοι/ισσες,
τα τελευταία χρόνια, εξαιτίας της συνολικά δύσκολης οικονομικής κατάστασης στη χώρα, και την αδυναμία του ΤΕΕ να χρηματοδοτήσει τους συλλόγους με μεγαλύτερα ποσά από ότι έχει προβλέψει στον προϋπολογισμό
του (κατάργηση υπέρ ΤΕΕ), ο ΠΣΔΑΤΜ παλεύει καθημερινά να ανταποκριθεί
στον ρόλο του και συγχρόνως να καλύψει με διάφορους τρόπους τα έξοδα
λειτουργίας του.
Στο πλαίσιο αυτό τα χρόνια της κρίσης έχει:
• Μειώσει κατακόρυφα τα έξοδά του. Έχουν απομείνει μόνο τα ανελαστικά
έξοδα.
• Μειώσει το ωράριο λειτουργίας της γραμματείας (είναι ο μόνος σύλλογος
μηχανικών που διατηρεί γραμματεία).
• Μηδενισμός των εξόδων παράστασης και μετακίνησης των μελών του ΔΣ.
Τα τελευταία 2 χρόνια έχει:
• Μετακομίσει το τελευταίο διάστημα σε χώρο που του διέθεσε η ΣΑΤΜ ΕΜΠ.
• Διοργανώσει αρκετές ημερίδες και συνέδρια ώστε να αυξήσει τα έσοδα
από τους εκθέτες (πλέον προσεγγίζει πάνω από το 50% των εσόδων).
• Ξεκίνησε μια νέα πρωτοβουλία προμήθειας διάφορων ειδών (T-shirt,
καπέλα, κλπ) για την οικονομική ενίσχυσή του.
Οι παραπάνω προσπάθειες, δυστυχώς, δεν αρκούν. Για να μπορεί ο ΠΣΔΑΤΜ
να παραμείνει ενεργός και να σας εκπροσωπεί επάξια, απαιτείται τα μέλη του
να καταβάλλουν την ετήσια συνδρομή τους, η οποία, με τα δεδομένα των
τελευταίων χρόνων αποτελεί το 5% των εσόδων του.
Η ετήσια συνδρομή είναι μόλις
• 5 ευρώ για τα μέλη κάτω πενταετίας
• και 10 ευρώ για τα υπόλοιπα μέλη
Η καταβολή μπορεί να γίνει στον λογαριασμό του συλλόγου στην Τράπεζα
Πειραιώς: IBAN GR21 0172 0800 0050 8007 1615 938
Τα οικονομικά διαθέσιμα, αυτή τη στιγμή, του συλλόγου αρκούν μέχρι
αυτό τον μήνα. Όπως καταλαβαίνετε πρέπει να γίνει κάτι άμεσο.
Το Δ.Σ. του ΠΣΔΑΤΜ αποφάσισε να απευθυνθεί άμεσα σε όλους τους Συναδέλφους ζητώντας οικονομική στήριξη.
Ιδιαίτερα όμως απευθύνεται στους συναδέλφους ΑΤΜ, οι οποίοι έχουν
εταιρείες με μεγάλη τάξη πτυχίο και οι οποίοι μετά από έναν κοινό αγώνα τριών ετών ανακηρύχτηκαν ανάδοχοι στις μελέτες κτηματολογίου για το
υπόλοιπο της χώρας. Μπορείτε να καταβάλετε όποιο ποσό επιθυμείτε. (Το
ανάλογο παραστατικό θα σας σταλεί μέσω e-mail).
Αν πιστεύετε ό τι ο ΠΣΔΑΤΜ πρέπει να παραμείνει ενεργός και να
σας εκπροσωπεί, παρακαλούμε για την άμεση καταβολή, έστω, της
ετήσιας συνδρομής.
Με εκτίμηση, Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος
Ο Γεν. Γραμματέας
Μιχάλης Καλογιαννάκης
Παναγιώτης Τουρλάκης

Στο κάλεσμα για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση του συλλόγου
μέχρι τη Δευτέρα 05.03.2018 ανταποκρίθηκαν οι παρακάτω:
ΣΥΝΔΡΟΜΗ 10 €: ΒΑΚΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΒΑΛΤΣΗ ΜΑΡΙΑ, ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΒΙΒΙΛΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ,
ΓΚΑΝΙΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΓΚΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΔΑΛΙΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,
ΔΕΛΤΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΔΙΠΛΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ, ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΑΓΙΑΝΤΑΛΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ, ΚΑΡΑΤΟΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΚΙΟΥΛΕΠΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ,
ΚΟΜΖΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΚΟΥΤΣΟΔΟΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΟΥΤΣΟΥΛΑ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΜΑΡΙΑ, ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΛΙΑΤΣΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΜΑΜΑΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ, ΜΑΥΡΕΛΛΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ, ΜΙΚΕΛΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΜΟΥΡΤΖΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΜΠΡΩΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ,
ΞΕΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ,
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΠΙΚΟΥΝΗΣ
Σ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΛΕΣΣΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, ΡΟΔΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΣΑΜΑΡΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ, ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΣΙΣΚΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ,

ΣΥΝΔΡΟΜΗ 5 €: ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΑ, ΚΥΡΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ,
ΛΕΛΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, ΤΖΑΛΑΒΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Στα τέλη του προηγούμενου έτους, τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου για τη «Σύσταση του
Οργανισμού Εθνικού Κτηματολογίου». Ο ΠΣΔΑΤΜ, πάντα παρακολουθώντας στενά και παρεμβαίνοντας σε ό,τι αφορά στο
Εθνικό Κτηματολόγιο, εξέδωσε το δελτίο τύπου που ακολουθεί.
Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε την Τετάρτη 12-12-2017 από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σταθάκη το σχέδιο νόμου με τίτλο «Σύσταση του
Οργανισμού Εθνικού Κτηματολογίου», η οποία και ολοκληρώθηκε χθες 20 Δεκεμβρίου. Ο ΠΣΔΑΤΜ διαφωνεί επί της αρχής με αυτό το σχέδιο νόμου για τρεις
βασικούς λόγους:
1. Το νομοσχέδιο υποβαθμίζει το σκοπό σύστασης του φορέα που είναι
υπεύθυνος για το Εθνικό Κτηματολόγιο, ενώ δεν υπάρχουν αναφορές για την αναπτυξιακή διάστασή του. Κατ’ επέκταση το έμπειρο
στελεχιακό δυναμικό της ΕΚΧΑ ΑΕ οδηγείται σε περαιτέρω απαξίωση,
αντί να επιδιώκονται κινήσεις για την εξωστρέφεια του φορέα και
την εξαγωγή της τεχνογνωσίας.
Χαρακτηριστικά στην εισηγητική έκθεση του Ν.2308/95 αναφερόταν:
«Α5. Ιδιαίτερη σημασία και αναφορά σε όλες τις φάσεις του σχεδιασμού προσδίδει η αμεσότητα και ο συσχετισμός του θεσμού του Κτηματολογίου, με άλλα
αναπτυξιακά προγράμματα, έτσι ώστε να αποτελεί το απαραίτητο συστατικό για:
- Τη συλλογή και ανάκτηση πληροφοριών σε αποκεντρωμένη δομή για τον περιφερειακό σχεδιασμό και την περιφερειακή οργάνωσή της χώρας μας.
- Την αποκεντρωμένη οργάνωση της Ελλάδας.
-Τον αποτελεσματικό σχεδιασμό για την προστασία του περιβάλλοντος και των
φυσικών πόρων και των ευαίσθητων οικοσυστημάτων.
- Τη συμβολή και στήριξη στην καθιέρωση ενός δίκαιου και αντικειμενικού φορολογικού συστήματος.
- Τη συμβολή στην αντικειμενική εκτίμηση των γεωτεμαχίων και των οικοδομών.

- Τη χάραξη και εφαρμογή πολιτικής γης.
- Την ορθολογική διαχείριση όλων των φάσεων του αναπτυξιακού σχεδιασμού σε
εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.
- Την εξασφάλιση ενός αντικειμενικού μέσου για διαχειριστικά μέτρα στην οικονομία του φυσικού χώρου.
- Τη συμβολή και την καθοριστική βοήθεια στα υπό εξέλιξη προγράμματα της
χωροταξικής και πολεοδομικής ανασυγκρότησης της χώρας μας.
- Την αποφασιστική συνεισφορά στη χάραξη αγροτικής πολιτικής».
Στους σκοπούς της σύστασης ενός τέτοιου οργανισμού δεν μπορούν να λείπουν:
• Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, η οργάνωση, η λειτουργία, η διαχείριση και η εποπτεία της Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών της Ελλάδας.
• Η γεωδαιτική και χαρτογραφική κάλυψη της Χώρας και η δημιουργία και τήρηση ψηφιακών γεωχωρικών δεδομένων, για την κάλυψη των αναγκών του
Οργανισμού, του Ελληνικού Δημοσίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου. (και όχι μόνο στο πλαίσιο
των αρμοδιοτήτων του, όπως αναφέρεται στο σχέδιο νόμου)
• Η ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού πλαισίου διαχείρισης γης για:
i. Την παροχή ασφαλών, αξιόπιστων και αποτελεσματικών συστημάτων καταχώρισης ακινήτων, κτηματογράφησης και τοπογραφικής χαρτογράφησης για
τους πολίτες, το κράτος, τις επιχειρήσεις και άλλους χρήστες στην Ελλάδα.
ii. Τη στήριξη των οικονομικών και κοινωνικών στόχων της κυβέρνησης.
iii. Τη στήριξη της μεταρρύθμισης των ελληνικών κυβερνητικών φορέων με
επίκεντρο τη διαχείριση της γης, τα βασικά μητρώα και μια εθνική υποδομή
χωρικών δεδομένων που θα αποτελέσει τη βάση για σημαντικές διαρθρωτικές διαδικασίες, όπως η αγορά ακινήτων, η αγορά υποθηκών, η διαδικασία
χωροταξικού σχεδιασμού, η φορολογία ακινήτων, κ.λπ.
iv. Την κεντρική διαχείριση της γης και των κτισμάτων, σε συνεργασία με τους
φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα του μητρώου ακινήτων, του
κτηματολογίου και της χαρτογράφησης, όπως οι συμβολαιογράφοι, οι τοπογράφοι, οι τράπεζες, οι δικηγόροι, κ.λπ.
v. Την κάθετη και οριζόντια παροχή και ανταλλαγή δεδομένων με δημόσιους
εταίρους, όπως οι δήμοι, οι κρατικοί φορείς και οι υπηρεσίες των υπουργείων.
vi. Τον σχεδιασμό βιώσιμων χρηματοδοτικών και επιχειρησιακών μοντέλων για
τους εταίρους στον τομέα καταχώρισης των ακινήτων με βάση την εμπειρία
της κοινότητας των χρηστών.
2. Με το νομοσχέδιο μειώνεται η ευελιξία του φορέα που είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη του Εθνικού Κτηματολογίου, τη στιγμή που από την
ΕΚΧΑ ΑΕ εκφραζόταν η αναγκαιότητα για μεγαλύτερη ευελιξία στις λειτουργίες
της, ώστε να επιταχυνθεί η σύνταξή του και να ολοκληρωθεί το συντομότερο
δυνατό. Προφανώς και ο στόχος ολοκλήρωσης μέχρι το 2020 μόνο ως ανέκδοτο πλέον μπορεί να ακούγεται.
3. Ο μετασχηματισμός μιας Α.Ε. με μοναδικό μέτοχο το Ελληνικό Δημόσιο σε ένα Ν.Π.Δ.Δ., τη στιγμή που εκκρεμεί η έναρξη των μελετών σύνταξης για το υπόλοιπο της χώρας θα καθυστερήσει και άλλο τη σύνταξη
του Εθνικού Κτηματολογίου.
4. Με το νομοσχέδιο αυτό αλλάζει ο χαρακτήρας του φορέα που θα είναι
υπεύθυνος για το νέο ενιαίο σύστημα καταγραφής πληροφοριών των ακινήτων
και των δικαιωμάτων τους με την ένταξη των υποθηκοφυλακείων. Το γεγονός
αυτό έχει ως αποτέλεσμα να επιβαρύνεται και με άλλους διοικητικούς
υπαλλήλους ο φορέας αυτός αντί να ενισχύεται με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό. Ο ίδιος ο Πρόεδρος της ΕΚΧΑ ΑΕ έχει αναφερθεί για το ήδη
υψηλό ποσοστό διοικητικών υπαλλήλων και την έλλειψη Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών και Δικηγόρων. Η κίνηση αυτή έρχεται σε διάσταση με την
προώθηση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παράγει και προωθεί η ΕΚΧΑ ΑΕ.
5. Δεν μπορεί οι Προϊστάμενοι των Κτηματολογικών Γραφείων και Υποκαταστημάτων να είναι μόνο Νομικοί και όχι Αγρονόμοι Τοπογράφοι
Μηχανικοί. Το Κτηματολόγιο έχει και νομικό και τεχνικό/χωρικό χαρακτήρα.
Ο ΠΣΔΑΤΜ, ως ο βασικός επιστημονικός και επαγγελματικός φορέας
που έχει άμεση σχέση με το έργο και εκπροσωπεί τους Αγρονόμους Τοπογράφους Μηχανικούς που εργάζονται στην ΕΚΧΑ ΑΕ, στα μελετητικά
γραφεία που συντάσσουν το έργο, αλλά και τους μελετητές, έχει θέση
ως προτεραιότητα την ολοκλήρωση επιτέλους του Εθνικού Κτηματολογίου, ώστε η χώρα μας να αποκτήσει ένα σύγχρονο και αξιόπιστο
σύστημα καταγραφής της περιουσίας των πολιτών και του Ελληνικού
Δημοσίου.
Για τους παραπάνω λόγους εκτιμούμε ότι οι πειραματισμοί του κ. Σταθάκη αυτή την κρίσιμη στιγμή, μόνο και μόνο, για να «πιστωθεί» άλλη
μια άστοχη «μεταρρύθμιση» ναρκοθετεί τη σύνταξη του Εθνικού Κτηματολογίου. Είναι φανερό ότι ο ίδιος ο Υπουργός δεν έχει κατανοήσει
την αναγκαιότητα ύπαρξής του.
Καλούμε τον κ. Υπουργό, όποιο θετικό στοιχείο έχει αυτή η νομοθετική
πρωτοβουλία, να το καταθέσει ως τροποποίηση στο ήδη υπάρχον θεσμικό πλαίσιο.
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Μετά από ενημέρωση του ΠΣΔΑΤΜ σχετικά με την έκδοση διοικητικών πράξεων κατά παράβαση του ισχύοντος
νομοθετικού πλαισίου περί σύνταξης και εκπόνησης εξαρτημένου τοπογραφικού διαγράμματος, από τη Διεύθυνση Δασών Ν.
Ζακύνθου, ο Σύλλογος κατέθεσε, τον Δεκέμβριο του 2017, την
ακόλουθη προσφυγή.

Προσφυγή του ΠΣΔΑΤΜ κατά της
Διεύθυνσης Δασών Ν. Ζακύνθου
Προσφυγή
(Άρθρο 24 Ν.2690/1999)
Του Πανελληνίου Συλλόγου Διπλωματούχων Αγρονόμων Τοπογράφων
Μηχανικών που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αραχώβης 61 και εκπροσωπείται
νομίμως.
ΠΡΟΣ
1. Διεύθυνση Δασών Ν. Ζακύνθου (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελ/νησου-Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου)
2. Γενική Διεύθυνση Δασών & Αγροτικών Υποθέσεων, όπως νόμιμα εκπροσωπείται
Κoινοποίηση
1. Ενδιαφερόμενο Αιτούντα την έκδοση Πράξης Χαρακτηρισμού Έκτασης, κ. ΤΖΑΝΗ
ΛΕΟΝΑΡΔΟ (Υποβληθείσα αίτηση 983/22-06-2017)
2. Ενδιαφερόμενο Αιτούντα την έκδοση Πράξης Χαρακτηρισμού Έκτασης, κ. ΔΙΟΝΥΣΙΟ ΚΟΜΗ (Υποβληθείσα αίτηση 940/30-05-2016)
3. Ενδιαφερόμενο Αιτούντα την έκδοση Πράξης Χαρακτηρισμού Έκτασης, κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΠΑΥΓΕΛΟ (Υποβληθείσα αίτηση 1048/04-07-2017)
4. Ενδιαφερόμενο Αιτούντα την έκδοση Πράξης Χαρακτηρισμού Έκτασης, κ. ΙΩΑΝΝΗ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ (Υποβληθείσα αίτηση 1374/21-08-2017)
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΗ - ΔΙΟΡΘΩΣΗ - ΑΛΛΩΣ ΜΕΤΑΡΥΘΜΙΣΗ
Της 1104/11-07-2017 πράξης Χαρακτηρισμού Έκτασης της Διεύθυνσης Δασών Ν. Ζακύνθου (ΑΔΑ: 6ΒΗΖΟΡ1Φ-ΘΟ5).
Της 1222/03-08-2017 πράξης Χαρακτηρισμού Έκτασης της Διεύθυνσης Δασών Ν. Ζακύνθου (ΑΔΑ: 6ΝΜΦΟΡ1Φ-Δ58).
Της 1309/10-08-2017 πράξης Χαρακτηρισμού Έκτασης της Διεύθυνσης Δασών Ν. Ζακύνθου (ΑΔΑ: ΩΟΩΤΟΡ1Φ-Ο2Β).
Της 1994/04-10-2017 πράξης Χαρακτηρισμού Έκτασης της Διεύθυνσης Δασών Ν. Ζακύνθου (ΑΔΑ: Ω25ΞΟΡ1Φ-ΖΞΒ).

………………………….
Στις 01/12/2017 λάβαμε γνώση της έκδοσης των ως άνω διοικητικών πράξεων
Χαρακτηρισμού Έκτασης της Διεύθυνσης Δασών Ν. Ζακύνθου.
Οι ανωτέρω πράξεις εκδόθηκαν κατά παράβαση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου περί σύνταξης και εκπόνησης εξαρτημένου τοπογραφικού
διαγράμματος καθώς υποβλήθηκε και προσαρτήθηκε, κατά παράβαση
του νόμου, Τοπογραφικό διάγραμμα υπογεγραμμένα και εκπονούμενα
από Αρχιτέκτονα Μηχανικό και Μηχανικό ΤΕ Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος αντίστοιχα, πρόσωπα που κατά τις κείμενες διατάξεις δεν
διαθέτουν τα απαιτούμενα επαγγελματικά προσόντα – δικαιώματα.
Ειδικότερα, την ακύρωση άλλως διόρθωση ή μεταρρύθμιση των από
11-07-2017 (αριθμ. πρωτ.1104), από 03-08-2017 (αριθμ. πρωτ.1222), από 1008-2017 (αριθμ. πρωτ.1309) και από 04-10-2017 (αριθμ. πρωτ.1994) πράξεων
Χαρακτηρισμού Έκτασης της Διεύθυνσης Δασών Ν. Ζακύνθου, αιτούμαστε για
τους κάτωθι ουσιαστικούς και βάσιμους λόγους.
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.998/1979 «Περί προστασίας Δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας» (ΦΕΚ 289/τΑ/1979).
Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του Ν.998/1979 μετά την ισχύ του Ν.3208/2003
«Προστασία Δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση Δασολογίου, ρύθμιση
εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί Δασών & Δασικών εν γένει εκτάσεων» (ΦΕΚ 303/
τΑ/2003) και του Ν.3818/2010 «Προστασία δασών και δασικών εκτάσεων του Ν.
Αττικής, σύσταση Ειδικής Γραμματείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ17/τΑ/2010).
Τη διάταξη του άρθρου 3 του Ν.4663/1930
Τη διάταξη του άρθρου 4 του Ν.4663/1930
Τη διάταξη του άρθρου μόνου του Β.Δ/τος 769/1972 (ΦΕΚ 223 Α)
Τη διάταξη της παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.Δ.4564/1966
Την υπ΄αριθμ. 678/2005 απόφαση Ολομέλειας ΣτΕ
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Την υπ΄αριθμ.451/2010 Γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. επί σχετικού ερωτήματος της Κτηματολόγιο Α.Ε. με αριθμό πρωτ.1275/26.07.2010
Την εγκύκλιο ΔΤΕ/β/34285/375/24-09-2010 του ΥΠΕΚΑ
Το με αρ. Πρωτ. 26134/09-10.05.2010 έγγραφό του Τ.Ε.Ε
Τη διάταξη των άρθρων 3, 5, 8, 9 του Ν.4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α)
Τις διατάξεις του Ν.4254/2014 (υποπαράγραφος ΙΓ. 12)
Την υπ΄ αριθμ. 267/2016 απόφαση του τμήματος Δ’ του ΣτΕ
Σας αναφέρουμε τα ακόλουθα:
1. Η μελέτη τεχνικού έργου, ο τρόπος ελέγχου από τις αρμόδιες υπηρεσίες και ο καθορισμός αποκλειστικών επαγγελματικών δικαιωμάτων,
υπόκεινται στην εποπτεία του κράτους, λόγω της ανάγκης διασφάλισης
του δημοσίου συμφέροντος.
Η εποπτεία του κράτους έχει υλοποιηθεί με τη λήψη μέτρων στους εξής
άξονες:
α) Άξονας 1 – μελετητής – Μηχανικός
Θέσπιση υποχρεωτικών προδιαγραφών και επαγγελματικών δικαιωμάτων, έλεγχος της τήρησής τους στις μελέτες, προσωπική ευθύνη του
μηχανικού (ποινική – πειθαρχική) σε περίπτωση αστοχίας. Για τη θέσπιση υποχρεωτικών προδιαγραφών και τον καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων βασική νομοθετική εξουσιοδότηση παρέχουν τα
άρθρα 53 και επόμενα του Ν.Δ. 17 Ιουλ.- 16 Αυγ. 1923. Υπάρχουν δε
προδιαγραφές και για πολύ ειδικά θέματα (π.χ. για τη θέσπιση ειδικών
κανονισμών, όπως ο αντισεισμικός, ο κτιριοδομικός, για την πυροπροστασία, για τη θερμομόνωση, για τις ηλεκτρικές και μηχανολογικές
εγκαταστάσεις, για τις τοπογραφικές εργασίες [1] (Π.Δ. 696/1975 –
άρθρα 108 και επόμενα, κλπ.). (Π.Δ. 696/1975 – άρθρα 108 και επόμενα, κ.λπ.).
β) Άξονας 2 – Έλεγχος Τεχνικών υπαλλήλων και Υπηρεσιών Προστασίας του Φυσικού Περιβάλλοντος.
Θέσπιση διοικητικής διαδικασίας χορήγησης πράξεων χαρακτηρισμού
εκτάσεων και χορήγηση αυτών ύστερα από προηγούμενο έλεγχο και
διασφάλιση των μέτρων. Για τον έλεγχο της τήρησης των υποχρεωτικών προδιαγραφών χορηγήθηκε αρμοδιότητα στις Διευθύνσεις Δασών καθώς και ορίστηκε ειδική διαδικασία προς τούτο (Άρθρο 14 του
Ν.998/1979 (ΦΕΚ 289/τΑ/1979), άρθρα 3 και 4 του Ν.998/1979 μετά την ισχύ
του Ν.3208/2003 (ΦΕΚ 303/τΑ/2003) και του Ν.3818/2010 (ΦΕΚ17/τΑ/2010)).
2. Σύμφωνα με το ισχύον σήμερα νομοθετικό πλαίσιο [2], όσον αφορά τη σύνταξη και την εκπόνηση τοπογραφικών διαγραμμάτων, για λόγους που αφορούν το
δημόσιο συμφέρον και την προστασία του περιβάλλοντος κατά το άρθρο 24 παρ.
2 του Συντάγματος, αποκλειστικό δικαίωμα σύνταξης και εκπόνησης τοπογραφικών διαγραμμάτων εξηρτημένων από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων ΕΓΣΑ
1987, έχουν οι Διπλωματούχοι Αγρονόμοι και Τοπογράφοι Μηχανικοί, καθώς και
οι Διπλωματούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί. Επίσης, περιορισμένα δικαιώματα σύνταξης εξαρτημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων έχουν οι Πτυχιούχοι Πολιτικοί
Υπομηχανικοί (οι σχολές Υπομηχανικών καταργήθηκαν το 1977).
Εν προκειμένω και όσον αφορά τη διαπίστωση του χαρακτήρα εκτάσεως (ενώπιον των δασικών υπηρεσιών), όπου απαραίτητη προϋπόθεση είναι η προσκόμιση
εξαρτημένου τοπογραφικού διαγράμματος, καθίσταται σαφές ότι το συγκεκριμένο επαγγελματικό δικαίωμα εντάσσεται στο πεδίο των διατάξεων περί ασκήσεως
επαγγέλματος Μηχανικού και μάλιστα αποτελεί ad hoc τεχνικό έργο εκπόνησης τοπογραφικών εργασιών, κατά την έννοια των άρθρων 107-119 του Π.Δ.
696/1974. Και τούτο διότι το τοπογραφικό διάγραμμα που προσκομίζεται στις
δασικές υπηρεσίες απαιτείται επειδή, με αυτό θα γίνει ο ακριβής και σαφής προσδιορισμός των ορίων, του εμβαδού και της θέσης του ακινήτου, για το οποίο θα
αποφανθούν στη συνέχεια οι δασικές υπηρεσίες (ως προς το χαρακτήρα αυτού).
3. Κατά το ισχύον πλαίσιο (άρθρο 14 του Ν.998/1979 (ΦΕΚ 289/τΑ/1979), άρθρα 3 και 4 του Ν.998/1979 μετά την ισχύ του Ν.3208/2003 (ΦΕΚ 303/τΑ/2003)
και του Ν.3818/2010 (ΦΕΚ17/τΑ/2010) τα αρμόδια όργανα (υπάλληλοι, δασολόγοι, εξουσιοδοτούμενοι για τον έλεγχο των στοιχείων και την έκδοση της πράξης
χαρακτηρισμού) είναι υποχρεωμένα να εφαρμόζουν την κείμενη νομοθεσία όσον
αφορά τις προδιαγραφές, τις ευθύνες και τα δικαιώματα σύνταξης και εκπόνησης τοπογραφικών διαγραμμάτων και λοιπών μελετών που απαιτούνται για την
έκδοση της πράξης. Τυχόν δε παράλειψή τους ή παράνομη ενέργειά τους έχει
σαν αποτέλεσμα:
α) την ακύρωση της διοικητικής πράξης η οποία εκδόθηκε κατά παράβαση των
κείμενων διατάξεων.
β) τη διερεύνηση για τη διαπίστωση τυχόν ποινικών και πειθαρχικών ευθυνών
των οργάνων που στα πλαίσια της άσκησης των καθηκόντων τους, με τις πράξεις
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τους ή τις παραλείψεις τους, προχώρησαν στην έκδοση παρανόμων διοικητικών
πράξεων.
4. Σύμφωνα με τις ως άνω αναφερόμενες διατάξεις (άρθρο 3 του Ν.4663/1930
άρθρο 4 του Ν.4663/1930, άρθρο μόνου του Β.Δ/τος 769/1972 (ΦΕΚ 223 Α),παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.Δ 4564/1966, την υπ΄αριθμ.678/2005 απόφαση Ολ.
ΣτΕ, την υπ’αριθμ. 267/2016 απόφαση Τμ. Δ’ ΣτΕ), όσον αφορά τη σύνταξη και
την εκπόνηση τοπογραφικών διαγραμμάτων και για λόγους που αφορούν το
δημόσιο συμφέρον και την προστασία του περιβάλλοντος (οικιστικό – φυσικό),
σύμφωνα με το άρθρο 24 του Συντάγματος, αποκλειστικό δικαίωμα σύνταξης
και εκπόνησης τοπογραφικών διαγραμμάτων εξηρτημένων από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων ΕΓΣΑ 1987 έχουν οι Διπλωματούχοι Αγρονόμοι και
Τοπογράφοι Μηχανικοί καθώς και οι Διπλωματούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί. Επίσης, περιορισμένα δικαιώματα σύνταξης εξαρτημένων τοπογραφικών
διαγραμμάτων έχουν οι Πτυχιούχοι Πολιτικοί Υπομηχανικοί (οι σχολές Υπομηχανικών καταργήθηκαν το 1977 ,βλ.κ. σχετ. εγκύκλιο ΥΠΕΚΑ και Τ.Ε.Ε η οποία
κωδικοποιεί την κείμενη νομοθεσία)
Με βάση τα ανωτέρω και τη σχετική υπ΄αριθμ. 451/2010 Γνωμοδότηση του
Ν.Σ.Κ καθίστανται σαφή τα εξής:
α) ουδεμία αμφισβήτηση υφίσταται όσον αφορά το επαγγελματικό δικαίωμα των
Μηχανικών για τη σύνταξη και την εκπόνηση εξηρτημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων.
β) οι συγκεκριμένοι Αρχιτέκτονες Μηχανικοί και ο Μηχανικός ΤΕ Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος, οι οποίοι φέρονται ως συντάξαντες
και εκπονώντες τα προσαρτώμενα αντίστοιχα για τις πράξεις χαρακτηρισμού εκτάσεως τοπογραφικά διαγράμματα, δεν διαθέτουν τα απαιτούμενα εκ του νόμου επαγγελματικά προσόντα και δικαιώματα προς
βλάβη του δημοσίου συμφέροντος.
γ) Οι αρμόδιες υπηρεσίες και οι εξουσιοδοτούμενοι υπάλληλοι υποχρεούνται στα
πλαίσια των καθηκόντων τους όπως εφαρμόζουν την κείμενη νομοθεσία και τις
σχετικές εγκύκλιους – οδηγίες κωδικοποίησης ιεραρχικά προϊσταμένων αρχών
στο πλαίσιο της διοίκησης αναφορικά με το συγκεκριμένο θέμα.
5. Διοικητική πράξη είναι η κυριαρχική πράξη διοικητικής αρχής, που ρυθμίζει
μια συγκεκριμένη ή αόριστο αριθμό περιπτώσεων διοικητικού δικαίου, με εξωτερικές έννομες συνέπειες και άμεση νομική ισχύ. Επισημαίνεται δε ότι σύμφωνα
με πάγια αρχή του διοικητικού δικαίου, η διοικητική πράξη, από την έναρξη
της ισχύος της έως την ακύρωσή της με δικαστική απόφαση ή με διοικητική
πράξη ή την ανάκληση ή κατάργησή της ή γενικά την παύση της ισχύος
της, κατά οποιοδήποτε τρόπο, παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματά
της, και έναντι των διοικητικών αρχών (ΣτΕ 2519/1982, 264/2005,
267/2016), ανεξάρτητα από το αν τυχόν έχει νομική πλημμέλεια. Κατ’
εφαρμογή του τεκμηρίου νομιμότητας των διοικητικών πράξεων, το διοικητικό
όργανο που έχει εκδώσει την πράξη μπορεί να επανεξετάσει τη νομιμότητά της, εφόσον θέλει να την ανακαλέσει και συντρέχουν οι προϋποθέσεις της ανακλήσεως (408/2003, 1612/2008 κ.ά.).
Συνεπώς, αντιλαμβανόμενοι την ευθύνη της διοίκησης, υπό την ισχύ των συγκεκριμένων πιθανόν «παρανόμων» διοικητικών πράξεων, δίδεται η εντύπωση στον
πολίτη ότι ορθώς εκτελούνται εργασίες κατασκευής, καταρτίζονται δικαιοπραξίες, παράγονται πληθώρα σχετικών άλλων πράξεων, οι οποίες στηρίζονται στην
ακυρωτέα λόγω νομικών πλημμελειών άδεια χαρακτηρισμού εκτάσεως της αρμόδιας υπηρεσίας της Διεύθυνσης Δασών. Η διατάραξη δε που θα επέλθει στις συναλλαγές, όταν μελλοντικά αποκαλυφθεί το σφάλμα, θα είναι μη αναστρέψιμη!
Οι διοικητικές πράξεις που εκδόθηκαν κατά παράβαση του θεσμικού πλαισίου,
ως λεπτομερώς αναλύεται, είναι ακυρωτέες κατά γενική αρχή του διοικητικού
δικαίου. Προς το συμφέρον δε των αιτούντων πολιτών, και με κύριο γνώμονα
την προστασία του οικιστικού περιβάλλοντος και της περιουσίας των πολιτών οι
αρμόδιες υπηρεσίες οφείλουν να προχωρήσουν σε διορθώσεις των παρανόμων
εκδοθεισών πράξεων χαρακτηρισμού εκτάσεων θεραπεύοντας τις ελλείψεις ως
προς το θέμα της σύνταξης και της υπογραφής των τοπογραφικών διαγραμμάτων και ενημερώνοντας τους ενδιαφερομένους για την ανάγκη διόρθωσης, άλλως οφείλουν να προβούν σε ανάκληση των αδειών που εσφαλμένα εκδόθηκαν.
6. Kατά τα ανωτέρω σας καλούμε, εντός νομίμου προθεσμίας από την υποβολή
του παρόντος αιτήματος, όπως προβείτε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ανάκλησης άλλως διόρθωσης ή μεταρρύθμισης και θεραπείας των 1104/11-07-2017,
1222/03-08-2017, 1309/10-08-2017 και 1994/04-10-2017 πράξεων Χαρακτηρισμού Έκτασης της Διεύθυνσης Δασών Ν. Ζακύνθου που παρανόμως εκδόθηκαν
σε αντίθεση με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.
7. Περαιτέρω, ο ΠΣΔΑΤΜ, επιφυλασσόμενος παντός νομίμου δικαιώματός του,
ως έχων έννομο συμφέρον και υποχρέωση εκ του καταστατικού του, σε περίπτωση όπου η διοίκηση δεν προχωρήσει στη διόρθωση άλλως ανάκληση των
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σχετικών πράξεων θα προσφύγει στο αρμόδιο διοικητικό δικαστήριο για την ακύρωση αυτών ενημερώνοντας τον αρμόδιο εισαγγελέα και τον επιθεωρητή δημόσιας διοίκησης για τις σχετικές παράνομες ενέργειες ή παραλείψεις των οργάνων
των Διευθύνσεων Δασών στα πλαίσια των καθηκόντων τους.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Και όσους άλλους προσθέσουμε νόμιμα, με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας.
ΖΗΤΟΥΜΕ
Να γίνει δεκτή η παρούσα αίτηση ανακλήσεως – διορθώσεως άλλως μεταρρυθμίσεως των από 11-07-2017 (1104/11-07-2017), από 03-08-2017 (1222/03-082017), από 10-08-2017 (1309/10-08-2017) και από 04-10-2017 (1994/04-102017) πράξεων Χαρακτηρισμού Έκτασης της Διεύθυνσης Δασών Ν. Ζακύνθου.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
[1] Στα άρθρα 107 – 119 του Π.Δ. 696/1974 περί προδιαγραφών τοπογραφικών,
κτηματογραφικών και χαρτογραφικών εργασιών (που εκδόθηκαν κατ΄ εξουσιοδότηση του άρθρου 52 του από 17/07 - 16/08/1923 Ν.Δ ) αποτυπώνονται περιοριστικά
και με απόλυτη σαφήνεια οι επί μέρους επιστημονικές εργασίες που καλύπτουν όλο
το φάσμα των τοπογραφικών και κτηματογραφικών εργασιών τεχνικού έργου όπως
μετρήσεις μηκών, κ.ά.
[2] Άρθρο 3 του Ν.4663/1930, άρθρο 4 του Ν.4663/1930, άρθρο μόνο του Β.Δ/τος
769/1972 (ΦΕΚ 223 Α), παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.Δ.4564/1966, υπ΄αριθμ.678/2005
απόφαση Ολ. ΣτΕ υπ΄αριθμ.451/2010 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ, την με αρ. Πρωτ.
26134/09-10.05.2010 γνωμοδότηση του Τ.Ε.Ε.

Για το νέο νομοσχέδιο για το Κτηματολόγιο, παρενέβη
στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, ο Πρόεδρος του ΠΣΔΑΤΜ Μιχάλης Καλογιαννάκης. Ακολουθεί ολόκληρο το κείμενο της παρέμβασης.

Παρέμβαση του Προέδρου του ΠΣΔΑΤΜ, Μιχάλη
Καλογιαννάκη στην Επιτροπή της Βουλής για το
νέο νομοσχέδιο του Κτηματολογίου
Ο Πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Διπλωματούχων Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών (ΠΣΔΑΤΜ) Μιχάλης Καλογιαννάκης άσκησε παρέμβαση στην
Επιτροπή της Βουλής για το νέο νομοσχέδιο του Κτηματολογίου.
Σύμφωνα με σχετική δημοσιοποίηση από τον ΠΣΔΑΤΜ και τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της Βουλής, η παρέμβαση του προέδρου του ΠΣΔΑΤΜ έχει ως
εξής:
«Θα ήθελα να σας ενημερώσω το εξής, στην Ευρώπη, όπως ακούστηκε πριν και
στον αναπτυγμένο κόσμο, υπάρχει ένα σύστημα καταγραφής και αυτό είναι το
κτηματολόγιο. Στην Ευρώπη είμαστε η μόνη χώρα που δεν έχουμε ακόμα. Οι
ευθύνες είναι διαχρονικές. Είναι ένα καινούργιο γεφύρι της Άρτας, που κάποια
στιγμή πρέπει να τελειώσει. Στη Σουηδία, για παράδειγμα, το 100% των τοπογράφων εκεί απασχολούνται στο κτηματολόγιο και είναι καθαρά τεχνικό κομμάτι.
Βέβαια, εμείς αυτό που λέμε είναι ότι το κτηματολόγιο έχει διπλό χαρακτήρα,
προφανώς είναι και νομικό και τεχνικό χωρικό και γι’ αυτό τον λόγο είμαστε από
τους συλλόγους οι οποίοι υποστήριξαν αυτό που πάει να γίνει με τους δικηγόρους. Γιατί; Δεν μπορεί ένα κράτος που έχει επενδύσει σε κάποιο στελεχιακό
δυναμικό, στους επιστήμονες, να τους απαξιώνει με αυτόν τον τρόπο. Αυτή τη
στιγμή, από τους 63 δικηγόρους θα μείνουν 12 και αν είναι οι ίδιοι, το οποίο θα
δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα στο έργο, γιατί απασχολούνται πάρα πολύ πάνω
στο έργο με την τεχνογνωσία που έχουν.
Τώρα, παρόλα αυτά γίνεται και άλλη μια αδικία, στο άρθρο 16. Οι προϊστάμενοι
των κτηματολογικών γραφείων και των υποκαταστημάτων είναι μόνο νομικοί,
όταν ένα έργο είναι και χωρικό όπως είπα ή τεχνικό και νομικό.
Σημαντικό σε αυτό το νομοσχέδιο είναι ότι γίνεται ένα ξεκαθάρισμα όσον αφορά
την καταγραφή της ακίνητης περιουσίας και την ασφάλειά της. Βάζει μια τάξη.
Το πρόβλημα που βλέπουμε εμείς είναι ότι γίνεται άλλος ένας πειραματισμός με
τον φορέα που συντάσσει το κτηματολόγιο. Φοβόμαστε αυτή τη στιγμή που θα
τρέχουν συγχρόνως 140 συμβάσεις και για κτηματογράφηση και για δασικούς
χάρτες θα κολλήσει γιατί δεν έχει ξαναγίνει στην Ελλάδα η μετατροπή μιας Α.Ε.
δημόσιου χαρακτήρα σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Αυτό φοβόμαστε,
ότι θα φέρει μεγάλες καθυστερήσεις και προτείνουμε ό,τι αφορά τη σύνταξη του
κτηματολογίου, να παραταθεί και να ισχύσει μετά από δύο η τρία χρόνια, ώστε
να μην υπάρξει αυτός ο κίνδυνος.
Ο κίνδυνος αυτός σημαίνει καθυστέρηση στο έργο ακόμα παραπάνω, που ήδη ο

Καλούμε το Υπουργείο λοιπόν, την Κυβέρνηση, να σταματήσει αυτόν τον πειραματισμό, να συνεχίσει τη μετεξέλιξη των υποθηκοφυλακείων σε κτηματολογικά
γραφεία και ελπίζουμε ότι κάποια στιγμή το 2022 να έχουμε κτηματολόγιο, ώστε
το επόμενο στάδιο που θα πρέπει να προετοιμάσει το Υπουργείο, να είναι η
γεωχωρική σε εισαγωγικά διαύγεια. Δηλαδή, όποια πράξη της διοίκησης αφορά
το χώρο, για να έχει ισχύ να πρέπει να ανεβαίνει σε μια γεωχωρική βάση του δημοσίου. Μια πράξη εφαρμογής, η οποία καθορίζει, αλλάζει τις ιδιοκτησίες, ώστε
να μπορεί να ανέβει κι αυτή σε ένα κεντρικό σύστημα, το οποίο μόνο από κει θα
έχει ισχύ. Σας ευχαριστώ πολύ».

Μετά από ενημέρωση του ΠΣΔΑΤΜ για απευθείας
ανάθεση έργου, στον Δήμο Παιανίας, σε ανάδοχο, κατά
παράβαση ισχυουσών νομοθετικών διατάξεων παρενέβη με την
ακόλουθη επιστολή.

Αθήνα 22.01.2018

Aπευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο:
«Παροχή Υπηρεσιών που αφορά αποτύπωση
φρεατίων ομβρίων του Δήμου μας» του Δήμου
Παιανίας
Σχετ.: Η με αριθ. ΑΔΑ: Ω4Τ1ΩΞ9-24Ψ 28-11-2017 σχετική απόφαση ανάθεσης.

Αξιότιμε Κύριε Δήμαρχε,
σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 474/21.11.2017 απόφαση της Υπηρεσίας σας
με θέμα:
«Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών που
αφορά αποτύπωση φρεατίων ομβρίων του Δήμου μας» του Δήμου Παιανίας αποφανθήκατε ότι:
Α. ανατίθεται απευθείας στον Αναγνώστου Α. Δημήτριο – Αυτ. Ηρακλείου
25, Μαρούσι και ΑΦΜ: 073556420 ΔΟΥ: Αμαρουσίου για την υπηρεσία με τίτλο:
«Παροχή Υπηρεσιών που αφορά αποτύπωση φρεατίων ομβρίων του Δήμου μας»
σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ.16657/27-11-2017 υποβληθείσα προσφορά του,
με τελική τιμή 11.900,00€ πλέον ΦΠΑ (24%) ήτοι 14.756,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ βάσει του συνημμένου στην απόφαση πίνακα.
Β. η εκτέλεση της παρεχόμενης υπηρεσίας θα έχει διάρκεια ενός (1) έτους.
Γ. η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από
ιδίους πόρους, στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους, έχει εγγραφεί
η σχετική πίστωση, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α.:30-6117.009 και έχει εκδοθεί
η σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και
Δ. η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση εντάλματος πληρωμής, μετά την υποβολή από τον «ανάδοχο» ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου.
Κατά τα όσα ορίζονται στην υπ’ αρ. 463/21.11.2017 απόφαση Έγκρισης
Τεχνικών Προδιαγραφών η υπ’ αρ. 22/17 μελέτη αφορούσε την αποτύπωση φρεατίων, εσχάρες και λοιπά φρεάτια τα οποία βρίσκονται στις δύο Δημοτικές
Ενότητες Παιανίας και Γλυκών Νερών του Δήμου Παιανίας.
Συγκεκριμένα ζητήθηκε από τους ενδιαφερόμενους να συμβουλευτούν την υπηρεσία και στη συνέχεια να περπατήσουν αναλυτικά όλη την περιοχή των δύο
Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου και να χαρτογραφήσουν όλα τα είδη φρεατίων ομβρίων με διαφορετικό συμβολισμό το καθένα.
Επιπλέον ζητήθηκε η καταγραφή του κάθε σημείου με GPS ως προς τις
συντεταγμένες και στη συνέχεια να παραδοθεί στην υπηρεσία ηλεκτρονικό αρχείο με αποτύπωση όλων των φρεατίων ομβρίων του Δήμου μας
με ξεχωριστά σύμβολα για κάθε είδους φρεάτιο με πρόσθετη υποχρέωση του αναδόχου να παραδώσει και έντυπο χάρτη λεπτομερή, έγχρωμο
με αποτύπωση των ανωτέρω.
Η εκτέλεση της εργασίας θα γινόταν σύμφωνα με:
-Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016
-Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010.
-Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, όπως προστέθηκε
με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν.3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την
περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν.4412/2016.

-Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την
παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν.3536/2007.
Παρά, όμως, την υπαγωγή των ανωτέρω εργασιών στις προαναφερόμενες διατάξεις νόμων, η συγκεκριμένη ανάθεση δεν περιήφθη του προγενέστερου
τύπου της ηλεκτρονικής κλήρωσης κατά τις διατάξεις του Ν.4412/2016
και κυριώτερον ο ανάδοχος δεν φέρει την επαγγελματική ιδιότητα του
Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού, η οποία θα κάλυπτε την ελάχιστη προϋπόθεση της ανάληψης των εν λόγω εργασιών από μια ειδικότητα επιφορτισμένη σύμφωνα με τον Νόμο προς τούτο.
Ειδικότερα:
Α. Σύμφωνα με το άρθρο 118 Ν.4412/2016 απευθείας ανάθεση επιτρέπεται
σε συμβάσεις των οποίων η εκτιμώμενη αξία είναι ίση ή κατώτερη των
20.000€ (χωρίς ΦΠΑ) τηρουμένης της κάτωθι διαδικασίας:
• Η απόφαση της απευθείας ανάθεσης δημοσιεύεται στο ΚΗΔΜΗΣ (ά. 66
Ν.4412/2016)
• Η απόφαση για την απευθείας ανάθεση περιέχει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ όλα τα κάτωθι
στοιχεία, αλλιώς η σύμβαση είναι ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΑ ΑΚΥΡΗ:
- Επωνυμία και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής
- Περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης
- Αναφορά της αξίας της σύμβασης
- Όνομα και στοιχεία επικοινωνίας του φορέα στον οποίο ανατέθηκε
η σύμβαση,
ενώ για την παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, η
κάθε αναθέτουσα αρχή προκειμένου να προβεί στη διαδικασία της απευθείας
ανάθεσης δημοσιεύει, μία φορά κατ’ έτος και για διάστημα είκοσι ημερών,
πρόσκληση για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων/μελετών. Στην πρόσκληση, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί
από τους ενδιαφερόμενους να πληρούν απαιτήσεις ειδικής τεχνικής ικανότητας,
για την εγγραφή τους στους καταλόγους. Στους καταλόγους εγγράφονται τουλάχιστον τρεις (3) ενδιαφερόμενοι, διαφορετικά ο κατάλογος δεν ισχύει.
Για την επιλογή του αναδόχου διενεργείται δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση από επιτροπή που ορίζεται από την αναθέτουσα αρχή, μεταξύ αυτών
που περιλαμβάνονται στον ανωτέρω κατάλογο. Η σύμβαση υπογράφεται με τον
ανάδοχο που αναδεικνύεται με τη διαδικασία της ηλεκτρονικής κλήρωσης. Για
την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται σχετική αναγγελία του αποτελέσματος
της ηλεκτρονικής κλήρωσης και των στοιχείων της σύμβασης (ποσό σύμβασης,
ανάδοχος κ.λπ.), η οποία αποστέλλεται προς δημοσίευση στην ιστοσελίδα του
Τ.Ε.Ε. δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από την υπογραφή. Η εκτιμώμενη αξία
της σύμβασης αποτελεί το ανώτατο όριο της συμβατικής αμοιβής του αναδόχου.
Μετά την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος διαγράφεται υποχρεωτικά από τον κατάλογο της ηλεκτρονικής κλήρωσης και δεν συμμετέχει
στις επόμενες κληρώσεις του έτους.
Με βάση την παρούσα διάταξη μπορούν να ανατεθούν από κάθε αναθέτουσα
αρχή κατ’ έτος, μία ή περισσότερες συμβάσεις, συνολικού προϋπολογισμού μέχρι
ποσοστού δέκα τοις εκατό (10%) των πιστώσεων της αναθέτουσας αρχής κατ’
έτος, για ανάθεση συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών
επιστημονικών υπηρεσιών, αντίστοιχα.
Συμβάσεις που συνάπτονται κατά παράβαση των διατάξεων της περίπτωσης αυτής είναι άκυρες και δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα.
Β. Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.4663/1930
2. Τις διατάξεις του Β.Δ.769/1972
3. Τις διατάξεις του Π.Δ.318/1994
4. Τις διατάξεις του Ν.2916/2001
5. Τα έγγραφα του ΤΕΕ με αρ. πρωτ. 26134/09 της 10.5.2010, 20955 της 27-72010 και 11255 της 21-04-2010
6. Το έγγραφο του Γεν. Γραμματέα ΥΠΕΚΑ ΔΤΕ/β/34285/735 της 24-9-2010
7. Τη με αρ. 451/2010 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
8. Τις διατάξεις του Ν.4254/2014 και πλέον σύμφωνα με την υπ’ αρ. 267/2016
απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και τα όσα αναλύονται στο διατακτικό
της, είναι ξεκάθαρο και χωρίς καμία αμφισβήτηση ότι αποκλειστικό δικαίωμα σύνταξης εξαρτημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων μέχρι την έκδοση των Π.Δ.
που προβλέπονται από τον Ν.4254/2014, έχουν οι Διπλωματούχοι Αγρονόμοι
Τοπογράφοι Μηχανικοί και οι Διπλωματούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί των Πολυτεχνικών Σχολών. Συνεπώς κάθε πράξη η οποία έχει συντελεστεί με τοπογραφικό
διάγραμμα συνταγμένο από μη έχοντα το δικαίωμα σύμφωνα με το νόμο, θα
πρέπει να ανακληθεί αυτοδικαίως.
Εν προκειμένω, οι ανατεθείσες εργασίες με την υπ’ αρ. 22/2017 μελέτη
περιλαμβάνουν σύνταξη διαγραμμάτων και αποτυπώσεις, οι οποίες εντάσσονται στον ευρύ κύκλο του επαγγελματικού αντικειμένου των Αγρονόμων
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Δραστηριότητα Συλλόγου

στόχος ο επόμενος είναι το 2022 και σημαίνει, ότι όλοι οι μελετητές, δικηγόροι,
μηχανικοί, εργαζόμενοι στους αναδόχους, θα καθυστερήσουν να πληρωθούν.
Συνεπώς, σημαίνει και καθυστέρηση του έργου και μείωση της ποιότητας του.
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Τοπογράφων Μηχανικών, ειδικότητα η οποία δεν υφίσταται στο πρόσωπο
του αναδόχου, γεγονός το οποίο καθιστά άμεσα την εν λόγω ανάθεση άκυρη και μη νόμιμη, καθώς αντιτίθεται ευθέως στα όσα έχουν κριθεί τόσο
νομολογιακά όσο και σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις.

παρεμβάσεις που έγιναν σε αυτά, μετά από επίγεια και εναέρια αυτοψία. Στην
παρουσίαση φάνηκε με χαρτογραφική απεικόνιση, ο ιστορικός πυρήνας - οικισμός της Μάνδρας, περιοχή η οποία δεν πλήγηκε ακόμα και από αυτά τα έντονα
πλημμυρικά φαινόμενα.

Για τους λόγους αυτούς
ΑΙΤΟΥΜΕΘΑ
α) την άμεση λήψη μέτρων για την ανάκληση ή διόρθωση της
υπ’ αρ. 474/21.11.2017 απόφασης της Υπηρεσίας σας με θέμα:
«Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών
που αφορά αποτύπωση φρεατίων ομβρίων του Δήμου μας» του
Δήμου Παιανίας»
β) τη συμμόρφωση της Υπηρεσίας σας στα οριζόμενα στην υπ’ αρ.
267/2016 απόφαση του ΣτΕ και στις προπαρατεθείσες διατάξεις
γ) την παράλειψη στο μέλλον αναλόγων ενεργειών, ήτοι την απευθείας ανάθεση μελετών χωρίς την τήρηση των νομίμων διαδικασιών για την εκπόνηση εργασιών, όπου περιλαμβάνονται εξαρτημένα τοπογραφικά διαγράμματα και αποτυπώσεις από ειδικότητες
Μηχανικών, πέραν των Διπλωματούχων Τοπογράφων Μηχανικών
και των Πολιτικών Μηχανικών, άλλως επιφυλασσόμε θα για την
αναζήτηση των ευθυνών που προκύπτουν για την Υπηρεσία σας εκ
της μη συννόμου ενέργειάς της.

Το ρέμα Σούρες αναλύθηκε σε τρία τμήματα. Το πρώτο τμήμα, το ορεινό του
ρέματος, εξετάσθηκε από το ύψος του Αγίου Χαραλάμπους, όπου ο δρόμος
(Π.Ε.Ο.Ε.Θ.) μπαίνει στον ζωτικό χώρο του ρέματος. Χαρακτηριστική είναι η περιοχή της «Καντίνας» όπου το ρέμα με τον δρόμο συνυπάρχουν σχεδόν στο
ίδιο επίπεδο. Στο δεύτερο τμήμα, το πεδινό μέχρι την αρχή της πόλης της Μάνδρας, καταδείχθηκαν οι επεμβάσεις εντός της ζώνης του ρέματος που αφορούν
αυθαίρετες κατασκευές, ενώ δείχθηκε πως η κοίτη του ρέματος έχει αλλοιωθεί
σημαντικά με μπάζα και στενώσεις. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτέλεσαν
ένα σπίτι με την πισίνα του μέσα στο ρέμα, ένα ολόκληρο βιομηχανικό κτήριο το
οποίο έχει κτιστεί πάνω στο ρέμα, από το οποίο πλέον το τελευταίο περνά κάτω
από το κτίριο. Δίπλα ακριβώς βρισκόταν το περίφημο εργοτάξιο του Δήμου Μάνδρας το οποίο είχε αντικαταστήσει το ρέμα με έναν μικρό οχετό και έναν δρόμο
από πάνω ενώ σε άλλο σημείο λίγο πιο Ανατολικά το ρέμα εκτρέπεται σε ορθή
γωνία με αποτέλεσμα λόγω του μεγάλου όγκου των υδάτων και των φερτών
υλικών το νερό να κατευθυνθεί τελικά εντός του νεκροταφείου της πόλης της
Μάνδρας. Στο τρίτο τμήμα του ρέματος, στη βιομηχανική περιοχή της Μάνδρας,
καταδείχθηκε πως η συνολική κάλυψη του εδάφους από μη υδατοπερατά υλικά,
μεγιστοποίησε την καταστροφή.

Στα πλαίσια διοργάνωσης ημερίδων, που άπτονται όλων
των αντικειμένων απασχόλησης του Α.Τ.Μ., ο ΠΣΔΑΤΜ
διοργάνωσε στις 24 Ιανουαρίου ημερίδα για την οριοθέτηση και
προστασία των ρεμάτων, με αφορμή τα όσα δυσάρεστα συνέβησαν στη Δυτική Αττική τον περασμένο Νοέμβριο. Ακολουθεί το
σχετικό δελτίο τύπου.

Οριοθέτηση και Προστασία των Ρεμάτων
(Η περίπτωση της Μάνδρας)
Την Τετάρτη 24 Ιανουαρίου 2018 ο ΠΣΔΑΤΜ διοργάνωσε ημερίδα με θέμα την
«Οριοθέτηση και Προστασία των Ρεμάτων (Η περίπτωση της Μάνδρας)». Διακριτά επιλέχθηκε η ημερίδα αυτή να γίνει σε μια στιγμή χρονικά μακριά από τα γεγονότα, ώστε να διασφαλιστεί η ψύχραιμη εξέταση του πλημμυρικού γεγονότος
που οδήγησε σε αυτή τη μεγάλη καταστροφή και των θανάτων 24 ανθρώπων.
Κατά τη διάρκεια της ημερίδας παρουσιάστηκαν από τη Γεωγραφική Υπηρεσία
Στρατού και συγκεκριμένα από τους Αγρονόμους Τοπογράφους Μηχανικούς κ.
Καγιαδάκη Βαρδή (Διοικητής ΓΥΣ), κ. Χουσιάφη Χρήστο (Δ/ντής Υδ/νσης Χαρτογραφίας ΓΥΣ) και κ. Μπούσουλα Γρηγόριο (Αξ/κός Υδ/νσης Χαρτογραφίας ΓΥΣ)
η διαχρονική γεωγραφική μεταβολή στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής
(Μάνδρα, Λάκκα Καλογήρου, Νέα Πέραμος), μεταξύ των ετών 1945 και 2016,
από τις αεροφωτογραφίες του αρχείου της ΓΥΣ και από δορυφορικές εικόνες
ανάλυσης 1m αντίστοιχα για τις δύο χρονολογίες.
Ειδικότερα, παρουσιάστηκαν συγκριτικά στοιχεία για το φυσικό περιβάλλον και
τις ανθρωπογενείς παρεμβάσεις – διαχρονικές αλλαγές (οικισμοί, βιομηχανία,
ακτογραμμή, σιδηροδρομικό δίκτυο, οδικό δίκτυο, υδρολογικό δίκτυο).
Τα εξαγόμενα συμπεράσματα αναφέρθηκαν συνοπτικά στα εξής:
• Η μελετώμενη περιοχή περιλαμβάνει επιμέρους περιοχές, όπου η απορροή έχει
ήδη συγκεντρωθεί σε λίγους κλάδους με απότομη κλίση και «φορτίζεται» με
κινητική ενέργεια, λόγω της μεγάλης υψομετρικής διαφοράς.
• Διαπιστώθηκε η ένταση της ανθρώπινης δραστηριότητας σε πεδία κατάκλυσης της μελετώμενης περιοχής. Ενδεικτικά, παρουσιάστηκε η πυκνή δόμηση
με την επέκταση των οικισμών προς τις παρυφές των γειτνιαζόντων ορεινών
όγκων και η μείωση της έκτασης του φυσικού εδάφους με την κάλυψη-σφράγισμα φυσικών επιφανειών με μη υδροπερατά υλικά (impervious surfaces),
όπως σκυρόδεμα και ασφαλτοτάπητας.
• Συγκεκριμένα για τα ρέματα-ποταμούς εντοπίστηκαν: η διακοπή της συνέχειας
των ρεμάτων, η ευθυγράμμιση του ρου των ποταμών με την αλλαγή ή εκτροπή της φυσικής τους κοίτης, η κάλυψη της κοίτης των ρεμάτων που περνούν
μέσα από αστικούς ιστούς (εξυπηρέτηση κυκλοφορίας και άλλες χρήσεις), καθώς και η κατασκευή μεγάλων έργων (κυρίως οδικών) εγκάρσια προς τις κοίτες
των υφιστάμενων ρεμάτων και ποταμών.
Στη συνέχεια παρουσιάστηκαν από τον συνάδελφο Θεοδοσόπουλο Δημήτρη, τα
βασικά ρέματα της περιοχής (Σούρες και Αγίας Αικατερίνης) και οι ανθρώπινες
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Όσον αφορά στο ρέμα της Αγίας Αικατερίνης, το οποίο αν και με μικρότερο
μήκος προξένησε τις μεγαλύτερες ζημιές, έγινε παρουσίαση των σημείων που
διακόπτεται και λίγο πιο μετά εξαφανίζεται, ακριβώς πριν την είσοδό του από τα
Δυτικά στην πόλη της Μάνδρας. Τμήμα αυτής της περιοχής είναι και περιοχή που
βρίσκεται υπό ένταξη στο σχέδιο πόλης. Παρουσιάστηκαν ακόμα τμήματα του
ρέματος που παλαιότερα περνούσαν μέσα από την πόλη της Μάνδρας.
Τέλος πολύ παρασταστικά παρουσιάστηκε το σημείο όπου συναντιούνται τα δύο
ρέματα, σήμερα όπου η ανεπάρκεια του εύρους και του βάθους της κοίτης κατέστη εμφανής για τη διοχέτευση παρόμοιων αλλά και μικρότερων όγκων νερού.
Στη συνέχεια παρουσιάστηκαν τα πορίσματα επίσημων φορέων για τα αίτια της
συγκεκριμένης πλημμύρας. Το πόρισμα του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων αναφέρει:
• Στο Δήμο Μάνδρας – Ειδυλλίας διενεργήθηκαν 544 αυτοψίες και κρίθηκε ότι
428 από αυτά έχουν πληγεί και χρήζουν αποζημίωσης.
• Στο Δήμο Μεγαρέων και στη Δ.Ε. Νέας Περάμου διενεργήθηκαν 226 αυτοψίες
και κρίθηκε ότι 216 από αυτά έχουν πληγεί και χρήζουν αποζημίωσης.
Ο συνάδελφος Θεοδοσόπουλος αναφέρθηκε σε πρόσφατες δηλώσεις του Καθηγητή Γ. Τσακίρη, όπου ο Καθηγητής συμπέρανε ότι η πλημμύρα στη Μάνδρα
ήταν ένα ακραίο γεγονός περιόδου επαναφοράς πάνω από 100 χρόνια που γιγαντώθηκε λόγω της ανυπαρξίας αντιπλημμυρικής προστασίας και μια σειράς άλλων
παραγόντων (π.χ. έντονη βροχή επί ώρες πριν τον πυρήνα της καταιγίδας). Κρίσιμο μέγεθος στο οποίο οφείλονται και οι πολλοί θάνατοι είναι ο μικρός χρόνος συγκέντρωσης του ρέματος Αγ. Αικατερίνης που είναι μόλις 2 ώρες με αποτέλεσμα
τις πολύ υψηλές παροχές ήδη από την πρώτη ώρα του γεγονότος. Η ύπαρξη των
σχεδιαζόμενων αντιπλημμυρικών έργων (που δεν έχουν υλοποιηθεί) θα μπορούσε να μετριάσει τις επιπτώσεις αλλά σίγουρα δεν θα μπορούσε να τις αποτρέψει.
Τα πορίσματα της έρευνας και της εισήγησης του συναδέλφου, ήταν ότι οι ανορθολογικοί τρόποι επεμβάσεων που οδήγησαν στην γιγάντωση της συγκεκριμένης
πλημμύρας ήταν συγκεκριμένα:
• Οι υδρομορφολογικές αλλοιώσεις των υδρολογικών λεκανών
• Η μείωση του εύρους της κοίτης από διάφορες πιέσεις (οικιστικές, εμπορικές,
βιομηχανικές, κλπ) είτε νόμιμες είτε παράνομες
• Η διακοπή της συνέχειας των ρεμάτων (λόγω κατάληψης της κοίτης)
• Η κάλυψη της κοίτης των ρεμάτων που περνούν μέσα από αστικούς ιστούς
(εξυπηρέτηση κυκλοφορίας και άλλες χρήσεις)
• Η τσιμεντοποίηση και οι διευθετήσεις με δραστικές αλλαγές της φυσικής κοίτης
• Η μη ύπαρξη ορθής οριοθέτησης
• Η μη ολιστική αντιμετώπιση του ρέματος ως ένα ενιαίο οικοσύστημα
Τέλος κατατέθηκαν οι παρακάτω προτάσεις:

• Οριοθέτηση, στις κατα το δυνατόν, ιστορικές διαστάσεις των ρεμάτων
• Διευθέτηση, κατα το δυνατόν, με μη σκληρές επεμβάσεις (οικομηχανικές επεμ•
•
•
•

βάσεις - bioengineering)
Νέα μελέτη που να περιλαμβάνει και τα ορεινά (διεπιστημονική)
Αναγκαστική εκτροπή ρέματος Αγίας Αικατερίνης
Έργα ορεινής υδρονομίας
Απελεύθερωση, βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη, του ζωτικού χώρου των

Η τελευταία εισήγηση, έγινε από τον κ. Τσακίρη, Καθηγητή ΕΜΠ και Διευθυντή
του Κέντρου Εκτίμησης Φυσικών Κινδύνων και Προληπτικού Σχεδιασμού ΕΜΠ.
Κατά την εισήγηση, έγινε παρουσίαση των οικονομικών και ανθρώπινων απωλειών από μια πλημμύρα, ενώ αναλύθηκε διεξοδικά το γεγονός της Μάνδρας.
Βασικά χαρακτηριστικά του ήταν:
• Έντονα διακοπτόμενα φαινόμενα καταιγίδας για 7-8 ώρες
• Μεγάλο ύψος βροχής σε περιορισμένη έκταση (όρος Πατέρα)
• Πυρήνας της καταιγίδας: 5-9 το πρωί (15/11)
• Μεγάλη ραγδαιότητα κατά διαστήματα
• Συνθήκες κορεσμένης λεκάνης απορροής (ρ. Αγ. Αικατερίνης)
• Πλημμύρα (Q, V) ≈ T=100 έτη
Παρουσιάστηκαν οι λεκάνες του Σαρανταπόταμου, Αγ. Αικατερίνης και η συνολική βροχόπτωση από το κινητού radar XPOL του Εθνικού Αστεροσκοπείου
Αθηνών και τους δορυφόρους της NASA. Η καταιγίδα είχε συνολικό ύψος βροχής περί τα 200 mm. Έγινε αναγωγή της βροχής στη λεκάνη του ρέματος της
Αγ. Αικατερίνης στα 140 mm, ενώ για τα δύο δίωρα της καταιγίδας εκτιμήθηκε
ένταση 50mm/h (αντί 75mm/h) και 20 mm/h (αντί 25mm/h) αντίστοιχα. Το εμβαδόν της λεκάνης είναι 20 km2, το μήκος του κύριου ρέματος 10 km, ο χρόνος
συγκέντρωσης 2 h, ενώ η μέση κλίση είναι 5% (μια ιδιαιτέρως μεγάλη κλίση).
Σύμφωνα με την ανάλυση που παρουσιάστηκε η πλημμυρική απορροή υπολογίσθηκε στην είσοδο της πόλης την πρώτη ώρα έφτασε τα 56 m3/s, ενώ η παροχή
αιχμής έφτασε στα 209 m3/s. Δηλαδή η μέγιστη παροχή από το ρέμα Αγ. Αικατερίνης ήταν τάξης μεγέθους 200 m3/s.
Στη συνέχεια έγινε παρουσίαση των μελετών και των εγκρίσεων που αφορούσαν
τα ρέματα στην περιοχή της Μάνδρας, αλλά και των αστοχιών που συνέβαλαν
στην σφοδρότητα του πλημμυρικού φαινομένου. Συγκεκριμένα οι αστοχίες είναι:
• Η μη συνεργασία πολεοδομικών και υδραυλικών μελετών
• Η διαχρονική εγκατάλειψη - μη υλοποίησης της μελέτης

• Η μη υπόδειξη του συστήματος «Αγ. Αικατερίνη-Σούρες» για δυνητικά σοβαρό
κίνδυνο πλημμύρας (ΓΓΥ: Πρόγραμμα Διαχείρισης Κινδύνου Πλημμύρας)

Δραστηριότητα Συλλόγου

ρεμάτων, είτε άμεση είτε σταδιακή απομάκρυνση των οχλουσών δραστηριοτήτων και των αυθαιρέτων (νόμιμων η μη) [τράπεζα γης]
• Δημιουργία χωμάτινων επιφανειών και δεξαμενών συγκράτησης ομβρίων

• Η μη καταγραφή του γεγονότος - μη έγκαιρη προειδοποίηση

Σε σχέση με τη μελέτη αντιπλημμυρικής προστασίας ο Καθηγητής επεσήμανε
ότι σύμφωνα με τη μελέτη προβλέπεται η μερική επιτροπή του ρέματος Αγίας
Αικατερίνης με δίδυμο κλειστό αγωγό με παροχή σχεδιασμού 47 m3/s. Επομένως
θεωρητικά μαζί με τον αγωγό Κοροπούλη (παροχής 10 m3/s), η συνολική θεωρητική παροχετευτικότητα του όλου συστήματος θα είναι 57 m3/s.
Επίσης, προτάθηκε η ενίσχυση της αντιπλημμυρικής προστασίας της Μάνδρας και
της ΒΙΠΕ με συμπληρωματικά αντιπλημμυρικά έργα και έργα ορεινής υδρονομίας.
Για την αποφυγή ή μείωση των επιπτώσεων αντίστοιχων γεγονότων προτάθηκε η εφαρμογή της οδηγίας 2007/60 σε προκαταρκτικό στάδιο, η επιλογή των
ρεμάτων με δυνητικά μεγάλο πλημμυρικό κίνδυνο, η σύνταξη χαρτών κινδύνου (επικινδυνότητας) για Τ= 50, 100, 1000 έτη, η σύνταξη σχεδίου διαχείρισης
πλημμυρικής διακινδύνευσης, ο καθορισμός προτεραιοτήτων για έργα και μέτρα
και η σημαντική συμμετοχή των ενδιαφερόμενων.
Παρουσιάστηκαν οι καλές πρακτικές, δηλαδή:
• Διαχείριση της συνολικής λεκάνης - Έργα ορεινής υδρονομίας
• Στόχος η διατήρηση των φυσικών ρεμάτων - Διευθέτηση με υλικά φιλικά στο
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περιβάλλον

• Αποφυγή κλειστών αγωγών και κυρίως δίδυμων αγωγών
• Αποφυγή στενώσεων σε διαβάσεις και αλλαγών κατεύθυνσης με μικρές ακτίνες
καμπυλότητας
• Λεκάνες καταστροφής ενέργειας
• Ενημέρωση/ εγρήγορση των κατοίκων για τους κινδύνους και την ενεργό συμμετοχή τους
• Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης

Παρουσιάστηκαν βέβαια και οι δυσκολίες υλοποίησης αντιπλημμυρικών έργων
δηλαδή, ότι είναι έργα μεγάλου κόστους κατασκευής, ενώ είναι μεγάλο το κόστος
απαλλοτριώσεων. Είναι επιπλέον έργα με μικρή «δημοφιλία», γιατί είναι χρήσιμα
έργα μόνο σε σημαντικά γεγονότα απορροής. Τέλος η γραφειοκρατία, κυρίως στα
συγχρηματοδοτούμενα έργα, αλλά και οι δυσκολίες των αδειοδοτήσεων εμποδίζουν σημαντικά την υλοποίηση των έργων.
Στο τέλος της παρουσίασης κατατέθηκαν οι παρακάτω προτάσεις:
• Σχεδιασμός με βάση όλη τη λεκάνη και τις μελλοντικές συνθήκες (εκκίνηση
ορεινό τμήμα – φιλοσοφία ανοικτών ρεμάτων)
• Ενίσχυση των διαδικασιών εφαρμογής της οδηγίας 2007/60
• Μελέτες με σύγχρονες προδιαγραφές (Ορθολογική παροχή σχεδιασμού)
• Οριοθέτηση των ρεμάτων (Ν.4258/2014, Προδιαγραφές ΦΕΚ 428β/2017)
• Μακροχρόνιος ιεραρχημένος προγραμματισμός μέτρων και έργων (χωρίς την
πίεση από γεγονότα)
• Απλοποίηση διαδικασιών εγκρίσεων
• Προγράμματα ευαισθητοποίησης και συμμετοχής της κοινωνίας
Μετά το πέρας των παρουσιάσεων συνεχίστηκε για αρκετή ώρα συζήτηση με
πολίτες, μηχανικούς και θεσμικά όργανα που ήταν παρόντα (Αντιπεριφερειάρχης
Αττικής Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής συνάδελφος Νάσος Αναγνωστόπουλος) για διάφορα ζητήματα που αφορούν τα ρέματα και την προστασία τους.
Από τη συζήτηση αναδείχθηκε η κρισιμότητα της ανάγκης προώθησης και ολοκλήρωσης των οριοθετήσεων των ρεμάτων, σε ένα πλαίσιο που να προστατεύει
εξίσου τον ζωτικό χώρο του ρέματος και την ανθρώπινη ζωή και περιουσία και
να εμποδίζει τη διαιώνιση κακών πρακτικών του παρελθόντος, νόμιμων και μη, οι
οποίες δικαίωναν τους καταπατητές.
Μια πρόταση που προέκυψε από την ημερίδα ήταν η άμεση προσωρινή οριοθέτηση των ρεμάτων (με ζώνη ελέγχου δόμησης και επεμβάσεων), ώστε να προστατευτούν αρχικά από νέες αυθαίρετες παρεμβάσεις και να δώσουν έτσι τον απαραίτητο χρόνο και χώρο αφενός στην ολοκλήρωση των μελετών διευθετήσεων,
αφετέρου στην οριστικοποίηση όλων των θεσμικών γραμμών που επιχειρείται το
διάστημα αυτό (Δασικοί χάρτες, Αιγιαλός και Παραλία, Κτηματολόγιο).
Ο Σύλλογός μας, σε μια τέτοια προοπτική, εκπροσωπώντας μηχανικούς με εμπειρία στο συγκεκριμένο τεχνικό αντικείμενο οι οποίοι έχουν την απαιτούμενη τεχνογνωσία και εμπειρία, δηλώνει αρωγός.

Τον Φεβρουάριο του 2018 ο ΠΣΔΑΤΜ κατέθεσε, με την
υποστήριξη συναδέλφων που εργάζονται στο Υπουργείο
Υποδομών και Μεταφορών, αίτηση ακυρώσεως στο ΣτΕ του
νέου Οργανισμού του Υπουργείου, από τον οποίο αποκλείονται
αδίκως οι Α.Τ.Μ. Ακολουθεί το σχετικό δελτίου τύπου.

Aίτηση ακύρωσης στο ΣτΕ του νέου
οργανισμού του Υπουργείου Υποδομών και
Μεταφορών
Μετά την επιστολή-παρέμβαση προς τον Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών κ.
Σπίρτζη για τον αποκλεισμό των συναδέλφων από το νέο οργανισμό του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ο ΠΣΔΑΤΜ, με την υποστήριξη συναδέλφων
που εργάζονται στο εν λόγω υπουργείο, κατέθεσε αίτηση ακύρωσης ενώπιον του
Συμβουλίου της Επικρατείας για την ακύρωση του άρθρου 84 του Π.Δ. 123/1010-2017 «Οργανισμός υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (ΦΕΚ 151/Α/1210-2017).
Επαναλαμβάνουμε ότι «Οι Διπλωματούχοι Αγρονόμοι & Τοπογράφοι Μηχανικοί
έχουν όλες τις γνώσεις και το υπόβαθρο με μεγάλο αριθμό αντίστοιχων μαθημάτων στις σχολές τους αλλά και από το θεσμοθετημένο επαγγελματικό και επιστημονικό αντικείμενο τους, στους τομείς των οδικών υποδομών, των υδραυλικών
έργων, των κατασκευών και οικοδομικών έργων, ώστε να μπορούν να καταλαμ-
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βάνουν θέσεις ευθύνης στο σύνολο των Διευθύνσεων ή των Γενικών Διευθύνσεων του Υπουργείου.
Εξάλλου διαχρονικά η πολιτεία αναγνωρίζει τις δυνατότητες των διπλωματούχων
Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών στα πιο πάνω αντικείμενα, χορηγώντας
τους μέσω της Διεύθυνσης Μητρώων και Τεχνικών Επαγγελμάτων (Δ15), μελετητικά ή εργοληπτικά πτυχία.»
Κάθε προσπάθεια απαξίωσης του επαγγέλματός μας, θα μας βρει απέναντι.
Ο ΠΣΔΑΤΜ θα καταβάλει κάθε προσπάθεια να εκπροσωπεί επάξια τους
συναδέλφους ΑΤΜ με κάθε διαθέσιμο μέσο. Η διοίκηση του ΠΣΔΑΤΜ θα
ήθελε να ευχαριστήσει τους συναδέλφους ΑΤΜ που ενίσχυσαν οικονομικά την αίτηση ακυρώσεως.
Η αίτηση ακυρώσεως υπάρχει στη διεύθυνση: https://drive.google.com/file/
d/1ez0hN-OHtljpdvAp0r2njKK4p4kavhIc/view

Ο ΠΣΔΑΤΜ διαθέτει προς όλα του τα μέλη του τις θεσμικές γραμμές των αναρτημένων δασικών χαρτών και
των νέων περιοχών που αναρτήθηκαν από τον Οκτώβριου του
2017. Ακολουθεί σχετική ανακοίνωση με τη διαδικασίας παραλαβής τους.

Διάθεση γεωχωρικών δεδομένων αναρτημένων
δασικών χαρτών
Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι μετά από την επιστολή του ΔΣ του ΠΣΔΑΤΜ προς τη Διεύθυνση Δασικών Έργων & Υποδομών του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο ΠΣΔΑΤΜ διαθέτει πλέον προς όλα
του τα μέλη του τις θεσμικές γραμμές των αναρτημένων δασικών χαρτών και των
νέων περιοχών που αναρτήθηκαν από τον Οκτώβριου του 2017.
Συγκεκριμένα αφορά τους νομούς Αρκαδίας, Ζακύνθου, Θεσπρωτίας, Καβάλας,
Κιλκίς, Κυκλάδων, Λέσβου, Ξάνθης, Πέλλας, Σερρών, Φλώρινας και Χανίων.
Κάθε οικονομικά ενήμερο μέλος του συλλόγου που επιθυμεί να του χορηγηθούν
οι παραπάνω θεσμικές γραμμές χρειάζεται απλά να αποστείλει στο mail του συλλόγου (psdatm@tee.gr) τα στοιχεία του, τον αριθμό μητρώου ΤΕΕ, τα στοιχεία
επικοινωνίας του και την καταβολή της ετήσιας συνδρομής.
Η ετήσια συνδρομή είναι 5 ευρώ για τα μέλη κάτω πενταετίας και 10 ευρώ για τα
υπόλοιπα μέλη. Η καταβολή μπορεί να γίνει στον λογαριασμό του συλλόγου στην
Τράπεζα Πειραιώς (IBAN GR21 0172 0800 0050 8007 1615 938).

Κοπή πίτας ΠΣΔΑΤΜ
Το βράδυ του Σαββάτου 3
Φεβρουαρίου, έλαβε χώρα
η κοπή πίτας του ΠΣΔΑΤΜ.
Περίπου 100 συνάδελφοι, παραβρέθηκαν στη
συνεστίαση στο μπαρrestaurant Μαντζάρου 3,
στο κέντρο της Αθήνας.
Το φλουρί, αυτή τη χρονιά, κέρδισε ο νέος συνάδελφος Κώστας Τζαλαβράς
και το δώρο ήταν μια εκπαίδευση στο PHOTOMOD
lite ή PHOTOMOD UAS,
ευγενική χορηγία του συναδέλφου κου Γιάννη Γιαννίρη.
Η διοίκηση του ΠΣΔΑΤΜ με
την ελπίδα να βρισκόμαστε
όλο και πιο συχνά, όλο και
περισσότεροι, εύχεται σε όλους μια καλή, μαχητική, χρονιά, με υγεία και
επιτυχίες σε όλους τους τομείς.

Θεσσαλονίκη 19/12/2017
Αρ. Πρωτ.: 1145
Προς: Την Υφυπουργό Εσωτερικών (Μακεδονίας- Θράκης)
κα Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά
Το ΤΕΕ/ΤΚΜ,
Την ΕΚΧΑ Α.Ε. (περιφ. κέντρο Θεσ/νίκης)
Κοινοποίηση: ΠΣΔΑΤΜ

ΘΕΜΑ: Θέσεις του Συλλόγου Διπλωματούχων
Αγρονόμων-Τοπογράφων Μηχανικών Βορείου
Ελλάδος (Σ.Δ.Α.Τ.Μ.Β.Ε.) σχετικά με το υπό
διαβούλευση νομοσχέδιο «Σύσταση του Οργανισμού
Εθνικού Κτηματολογίου»
Αξιότιμη κα Υφυπουργέ, κυρίες και κύριοι αποδέκτες του παρόντος εγγράφου,
Ο Σύλλογός μας διαπίστωσε ότι στο προτεινόμενο προς διαβούλευση Σχέδιο
Νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο «Σύσταση
του Οργανισμού Εθνικού Κτηματολογίου» απουσιάζει το Υποκατάστημα της
Θεσσαλονίκης από τη διάρθρωση του νέου οργανισμού. Εφόσον υλοποιηθεί ο σχεδιασμός αυτός, θα υπάρξουν σοβαρές συνέπειες στα επαγγελματικά θέματα που άπτονται του κλάδου μας αλλά και στην εξυπηρέτηση των
ενδιαφερομένων πολιτών, τόσο στην πόλη της Θεσσαλονίκης όσο και στη
Β. Ελλάδα, επιπρόσθετα θα υπάρξουν άσχημες συνέπειες και για τους 35
εργαζόμενους και τις οικογένειές τους.
Το Υποκατάστημα της ΕΚΧΑ Α.Ε. στη Θεσσαλονίκη λειτουργεί συνεχώς και
αδιαλείπτως από το 1999 (δηλαδή μετρά 18 χρόνια συνεχούς παρουσίας και
προσφοράς στη Βόρεια Ελλάδα) με κύριο αντικείμενο τη διαχείριση (παρακολούθηση, επίβλεψη και έλεγχος) των συμβάσεων κτηματογράφησης που
εκτελούνται στη Μακεδονία και Θράκη, το συντονισμό και διαχείριση συμβάσεων και αναρτήσεων δασικών χαρτών σε εθνικό επίπεδο, καθώς και άλλων δράσεων, την υποστήριξη και εποπτεία των κτηματολογικών γραφείων
και την παροχή αναβαθμισμένων και σύγχρονων υπηρεσιών πληροφόρησης
προς κάθε ενδιαφερόμενο στο διάστημα της λειτουργίας του μέχρι σήμερα.
Το Υποκατάστημα ουσιαστικά εκπροσωπεί την ΕΚΧΑ Α.Ε. στη βόρειο Ελλάδα και συνεργάζεται αρμονικά με τους επιστημονικούς και επαγγελματικούς
φορείς της πόλης καθώς και με περιφερειακούς Δήμους και Υπηρεσίες είτε
για την επίλυση θεμάτων που ανακύπτουν στην πορεία ανάπτυξης των έργων που διαχειρίζεται είτε για την ενημέρωση των μελών τους αλλά και
πολιτών με τη διοργάνωση ημερίδων.
Το δυναμικό του Υποκαταστήματος ανέρχεται σε 35 στελέχη εκ των οποίων
7 ΠΕ Αγρονόμοι Τοπογράφοι, 8 Δικηγόροι, 2 ΠΕ Δασολόγοι, 1 ΠΕ Οικονομικού και 17 λοιπά στελέχη.
− Επειδή το Υποκατάστημα της ΕΚΧΑ Α.Ε. στη Θεσσαλονίκη αποτελεί ήδη
υπαρκτή, υφιστάμενη και οργανωμένη αποκεντρωμένη δομή της εταιρείας,
− Επειδή, όπως μαθαίνουμε, έχει ήδη προγραμματιστεί μέσω διαγωνισμών
από την ΕΚΧΑ Α.Ε. η ενίσχυσή του με επιπλέον δυναμικό των κλάδων
ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων και ΠΕ Δασολόγων, για την εκτέλεση των
αντίστοιχων έργων κτηματογράφησης και δασικών χαρτών καθώς και του
Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Copernicus» (έχει ήδη προκηρυχθεί) και
επομένως αναγνωρίζει και επενδύει στη λειτουργία και αξία του Υποκαταστήματος,
− Επειδή, με το προτεινόμενο Σχέδιο Νόμου θίγονται 35 οικογένειες εργαζομένων καθώς δεν διασφαλίζεται το μέλλον τους,
− Επειδή η κατάργησή του, υποβαθμίζει την εκπροσώπηση του νέου Οργανισμού στην πόλη της Θεσσαλονίκης και την ευρύτερη Β. Ελλάδα και
ακυρώνει τον βασικό δημοκρατικό θεσμό της αποκέντρωσης, επιβάλλοντας σε όλους τους ενδιαφερόμενους (επαγγελματίες αλλά και πολίτες) να
ταξιδεύουν στην Αθήνα για να μπορέσουν να κάνουν τις δουλειές που δεν
θα καλύπτονται από ένα απλό τοπικό κτηματολογικό γραφείο,
− Επειδή η επίβλεψη και η παρακολούθηση των έργων που έχει αναλάβει
το Κτηματολόγιο στην περιοχή της Βορείου Ελλάδος από υπαλλήλους που
θα εδρεύουν στην Αθήνα δεν θα είναι πλήρης λόγω της απόστασης ούτε

οικονομικά ωφέλιμη λόγω αυξημένων εξόδων εκτός έδρας,
Ο Σύλλογός μας πιστεύει ότι το Υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη
1. Έχει πραγματικά συνεισφέρει στη διευκόλυνση και την ενημέρωση των
πολιτών, επαγγελματιών και φορέων/υπηρεσιών της πόλης και της Β.
Ελλάδας,
2. Είναι προς όφελος του νέου οργανισμού για την άρτια ολοκλήρωση των
έργων του στη Βόρειο Ελλάδα,
3. Πρέπει να συνεχίσει να παρέχει τις υπηρεσίες του προς το δημόσιο και
ιδιωτικό τομέα
Οπότε σύμφωνα με τα παραπάνω, ζητούμε τη διόρθωση του Σχεδίου Νόμου με ρητή αναφορά για τη σύσταση του Υποκαταστήματος Θεσσαλονίκης, το οποίο μαζί με την Υπηρεσία των Αθηνών συναποτελούν για τους
σκοπούς του νόμου την Κεντρική Υπηρεσία του νέου Οργανισμού. Δηλαδή
η παρ. 2 του Άρθρου 12 να αντικατασταθεί με το παρακάτω κείμενο:
«2. Η Κεντρική Υπηρεσία (Κ.Υ.) αποτελείται από τις αυτοτελείς μονάδες της
παραγράφου 3, τις Διευθύνσεις και τα Τμήματα που προβλέπονται στο επόμενο άρθρο και το Παράρτημά της στη Θεσσαλονίκη. Το έργο και οι δραστηριότητες της Κ.Υ. ασκούνται στην έδρα της στην Αθήνα και στο Παράρτημά
της στη Θεσσαλονίκη. Με απόφαση του Οργανισμού μπορούν να συστήνονται Παραρτήματα της Κεντρικής Υπηρεσίας…».
Ο Πρόεδρος
Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Χρίστογλου
Γεώργιος Νεστορής

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ
& ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ BΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ Κ. & ∆. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ
& ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ BΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ

Λάρισα, 31-01-2018
Αξιότιμε κ. Δήμαρχε,
Σε συνέχεια της από 21-02-2017, συνάντησής μας με τον Αντιδήμαρχο
Πολεοδομίας, κ. Μαβίδη Δημήτριο, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για
κάποια θέματα που απασχολούν τον Σύλλογό μας.
Για την Τοπογραφική μελέτη που απαιτείται για τη χορήγηση έγκρισης και
άδειας Δόμησης σε ακίνητα εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων, επιβάλλεται από την κείμενη νομοθεσία και η σύνταξη του αντίστοιχου διαγράμματος εφαρμογής ρυμοτομίας. Στην περίπτωση του Δήμου Λαρισαίων
και μόνο για το πολεοδομικό συγκρότημα της πόλης, οι υπηρεσίες του
Δήμου, χορηγούν με το αντίστοιχο παράβολο των 63,40 €, αναλυτικά
στοιχεία ρυμοτομίας. Με την παραπάνω διαδικασία ο ενδιαφερόμενος πολίτης μηχανικός παραλαμβάνει από την υπηρεσία σας τα εξής:
1. Πίνακα συντεταγμένων των ρυμοτομικών – οικοδομικών γραμμών.
2. Πίνακα συντεταγμένων στάσεων πολυγωνομετρίας.
3. Απόσπασμα εγκεκριμένου σχεδίου κλίμακας 1:1000.
4. Απόσπασμα αποτύπωσης του εγκ. σχεδίου παρελθόντων ετών σε κλίμακα 1:500.
Ένα επίσης σημαντικό ποσό το οποίο καλείται να πληρώσει ο πολίτης είναι
και για τα παρακάτω:
1. Αντίγραφο πίνακα πράξης εφαρμογής (15,50 €).
2. Απόσπασμα διαγραμμάτων κλίμακας 1:500 (7,90 €).
3. Αντίγραφο πίνακα πράξης αναλογισμού-αποζημίωσης ρυμοτομούμενων
τμημάτων οικοπέδων (7,90 €).
4. Αντίγραφα εγκεκριμένων διαγραμμάτων σε κλ. 1:1000 (11,80 €).
5. Αντίγραφα εγκεκριμένων διαγραμμάτων σε κλ. 1:500 (23,80 €).
Παρατηρούμε ότι για τη χορήγηση στοιχείων από τις υπηρεσίες του Δήμου
σας - από τα οποία σημαντικό μέρος είναι παρωχημένο και ανεφάρμοστο
και το μεγαλύτερο μέρος αυτών είναι μη εντοπίσημο στο έδαφος και κατεστραμμένο – συνδυαστικά το αντίτιμο για ένα πολίτη μπορεί να φτάσει και
να ξεπεράσει τα 100 €.
Σύμφωνα με τον νόμο 3882/2010 (ΦΕΚ 166 Α΄) «Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Μαρτίου 2007 και άλλες
διατάξεις. Τροποποίηση του Ν.1647/1986 «Οργανισμός Κτηματολογίου
και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ) και άλλες διατάξεις» (Α΄141)»,
η ελληνική νομοθεσία εναρμονίζεται με την Οδηγία INSPIRE της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και θεσπίζονται κανόνες, μέτρα και διαδικασίες σε διοικητικό,
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νομικό και τεχνολογικό επίπεδο για την οργάνωση ενιαίων πρακτικών
διαχείρισης, διάθεσης και κοινοχρησίας γεωχωρικών πληροφοριών.
κ. Δήμαρχε
Επιθυμία και στόχος του συλλόγου μας είναι η εναρμόνιση των υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων με τους παραπάνω νόμους και ζητούμε την
απαλλαγή των πολιτών από την υποχρέωση καταβολής παραβόλου για τη
χορήγηση γεωχωρικών δεδομένων.
Επίσης προτείνουμε τη συνδιοργάνωση μιας ημερίδας, στην οποία, ο Δήμος
Λαρισαίων σε συνεργασία με τον σύλλογό μας και το αντίστοιχο τμήμα της
Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, θα
προσεγγίσει επιστημονικά τα προαναφερθέντα ζητήματα, ώστε να γίνει
αναλυτική παρουσίαση της διαχρονικής εξέλιξης του ρυμοτομικού και τριγωνομετρικού δικτύου της πόλης.
Θέτουμε τον σύλλογό μας στη διάθεσή σας για την κατάστρωση μιας ολοκληρωμένης πρότασης εκσυγχρονισμού και εναρμόνισης των γεωχωρικών
δεδομένων με την ισχύουσα νομοθεσία, για το σύνολο του Δήμου Λαρισαίων.
Με εκτίμηση,
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος
Η Γραμματέας
Θοδωρής Γαργαβάνης
Ελένη Αγγέλη

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

Κοζάνη 31.01.2018

Κοπή πίτας - Έναρξη υποβολής
δηλώσεων Κτηματολογίου
για το υπόλοιπο της Π.Ε. Κοζάνης
Την ημέρα της έναρξης υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας για το ΕΘΝΙΚΟ
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ για τους οικισμούς Καρυδίτσα, Κρόκος, Κοίλα, Καρδιά,
Εξοχή, Μελίσσια, Λευκόβρυση Κοζάνης και Προαστίο Πτολεμαΐδας πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση κοπής πίτας από τον ΠΣΔΑΤΜ/ ΔΜ στο χώρο
συνεδριάσεων του Τεχνικού Επιμελητηρίου.
Ακολούθησε Δ.Σ. όπου ανακοινώνονται τα εξής:
• Καλούνται οι πολίτες των παραπάνω περιοχών να είναι προσεκτικοί και
να εμπιστευτούν το αρμόδιο επιστημονικό προσωπικό της περιοχής για
να ολοκληρώσουν ορθά τη δήλωση ιδιοκτησίας τους.
• Αρμόδιες ειδικότητες εκπόνησης τοπογραφικών διαγραμμάτων για σύνταξη συμβολαίων και δηλώσεων είναι μόνο του Τοπογράφου Μηχανικού
και του Πολιτικού Μηχανικού.
• Ο Σύλλογος διατίθεται να κάνει ανοικτές ενημερώσεις πολιτών σε συνεργασία με τα Τοπικά Συμβούλια των Κοινοτήτων ώστε να συνδράμει στην
αποτελεσματικότητα και την ορθή ενημέρωση.
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος
Τζίτζικας Γεώργιος

Ο Πρόεδρος του τμήματος Τζίτζικας Γεώργιος κόβει την πίτα
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Κοπή Πίτας Περιφερειακού τμήματος
Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας

στην εκδήλωση ο Πρόεδρος Μιχάλης Καλογιαννάκης.

Την Πέμπτη 1η Φεβρουαρίου
2018,
στη Λάρισα, στο
café-bar “Κλίμαξ”,
πραγματοποιήθηκε
η καθιερωμένη κοπή
πίτας του Περιφερειακού Τμήματος Κεντρικής και Δυτικής
Θεσσαλίας.
Από το ΔΣ του ΠΣΔΑΤΜ παραβρέθηκε

Κοπή Πίτας Συλλόγου Διπλωματούχων
ΑΤΜ Ν. Εύβοιας
Την Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου 2018, έκοψε την πίτα του, στο χώρο του
Τεχνικού Επιμελητηρίου στη Χαλκίδα ο Σύλλογος Διπλωματούχων ΑΤΜ Νομού Ευβοίας. Στην εκδήλωση συζητήθηκαν φλέγοντα
θέματα του κλάδου σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.
Το φλουρί κέρδισε φέτος ο πρώην Πρόεδρος του Συλλόγου κ. Λεωνίδας Ιωαννίδης.
Πάντα καλότυχος!

Κοπή Πίτας
Τοπικού Τμήματος Καστοριάς
Το Σάββατο 10 Φεβρουαρίου 2018, το τοπικό
τμήμα ΑΤΜ Καστοριάς
πραγματοποίησε την κοπή
πίτας στο μεζεδοπωλείο
“Αλλοτινό”.
Περίπου 15 συνάδελφοι
διασκέδασαν σε μια χαλαρή, πολύ ευχάριστη
βραδιά.
Στην πίτα παραβρέθηκαν
από το Δ.Σ. του ΠΣΔΑΤΜ
ο Πρόεδρος Μιχάλης Καλογιαννάκης και η ταμίας
Μαρία Κωνσταντινίδη.
Ο Πρόεδρος του τμήματος
Νίκος Γεωργάκης
κόβει την πίτα
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Δραστηριότητα Περιφερειακών Τμημάτων & Συλλόγων

Νέα από τον κλάδο

Συνέδριο FIG, 6-11 Μαΐου 2018
Κωνσταντινούπολη

• 3rd International UDMS Conference on Smart Data and Smart Cities (45 Οκτωβρίου)
με θεματολογία γύρω από το Κτηματολόγιο, τις Έξυπνες Πόλεις, τη 3D
μοντελοποίηση κλπ.
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ: https://www.tudelft.
nl/geodelft2018/.
Υπενθυμίζεται ότι το αντίστοιχο συνέδριο είχε πραγματοποιηθεί το 2016
στην Αθήνα.

Το συνέδριο της FIG, είναι ένα συναρπαστικό εβδομαδιαίο συνέδριο που
φέρνει σε επαφή τη διεθνή κοινότητα τοπογράφων.

Διεθνής διάκριση ερευνητικής ομάδας ΑΤΜ
του ΑΠΘ

Οι επιστήμονες, οι εμπειρογνωμονες, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής και
φορέων λήψης αποφάσεων, οι σπουδαστές και οι ενδιαφερόμενοι φορείς
καλούνται να συμμετάσχουν στις συζητήσεις για ζητήματα που επηρεάζουν
τη διεθνή κοινότητα τοπογράφων σήμερα και στο μέλλον.
Το συνέδριο πραγματοποιείται στο συνεδριακό κέντρο της Κωνσταντινούπολης, το οποίο βρίσκεται σε βολική τοποθεσία στο κέντρο της πόλης και
με διάφορα ξενοδοχεία σε κοντινή απόσταση.
Η FIG διοργανώνει συνέδρια από το 1878. Το πρώτο συνέδριο πραγαμτοποιήθηκε στο Παρίσι από τις 18 έως τις 20 Ιουλίου 1878. Το φετινό συνέδριο είναι το 26ο.
Περισσότερες πληροφορίες για το συνέδριο θα βρείτε στο site της FIG:
www.fig.net

Συγχαρητήρια στους συναδέλφους! Η κατάρτιση των Ελλήνων Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών αποδεικνύεται ακόμα μια φορά ότι είναι επιστημονικά άρτια και αναγνωρίζεται στη διεθνή κοινότητα!

Στην Κρήτη τον Σεπτέμβριο
το 18o Συνέδριο

Σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης:

“FROM IMAGERY TO DIGITAL REALITY:
ERS & Photogrammetry”

Διεθνής Διάκριση της Ερευνητικής Ομάδας του ΑΠΘ στον
Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Δορυφορικής Πλοήγησης

Η Κρήτη θα φιλοξενήσει το 18ο διεθνές Επιστημονικό και Τεχνικό συνέδριο
“FROM IMAGERY TO DIGITAL REALITY: ERS & Photogrammetry”
στα τέλη Σεπτεμβρίου του 2018.
H εταιρεία «Racurs», που δημιουργεί και διαθέτει το φωτογραμμετρικό
σύστημα PHOTOMOD και είναι αποκλειστική πάροχος προϊόντων των Ρωσικών δορυφορων RESURS-P, διάλεξε την Κρήτη για το συνέδριο του 2018,
μετά το Ισραήλ, το Μεξικό, την Ινδία και την Κίνα.
Στο συνέδριο θα συμμετέχουν στελέχη και τεχνικοί εταιρειών που ειδικεύονται στους τομείς της γεωπληροφορικής και τηλεπισκόπισης από σχεδόν
όλο τον κόσμο και θα δώσει μια καλή ευκαιρία για ανταλλαγή τεχνικών και
επαγγελματικών πληροφοριών μεταξύ των συνέδρων.

Joint Geo Delft Conferences 2018
Μεταξύ 1-5 Οκτωβρίου 2018 θα διεξαχθεί στο Delft της Ολλανδίας μία σειρά
σημαντικών συνεδρίων με το γενικό
τίτλο «Joint Geo Delft Conferences
2018», τα οποία θα συγκεντρώσουν
ακαδημαϊκές, επαγγελματικές και κυβερνητικές συμμετοχές από τέσσερις
διεθνείς οργανισμούς (ISPRS, FIG,
UDMS και 3D GeoInfo) και όχι μόνο.
Συγκεκριμένα πρόκειται για τα:
• ISPRS Technical Commission IV
Symposium 2018 «3D Spatial Information Science - The Engine of
Change» (1-5 Οκτωβρίου)
• 13th 3D GeoInfo Conference (1-2
Οκτωβρίου)
• 6th International FIG Workshop on 3D Cadastres (2-4 Οκτωβρίου)
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Διάκριση στον ετήσιο διαγωνισμό «European Satellite Navigation
Competition-Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός Δορυφορικής Πλοήγησης» απέσπασε η ερευνητική ομάδα του ΑΠΘ, με τη συμμετοχή της στο ευρωπαϊκό
ερευνητικό πρόγραμμα «LARA - LBS Augmented Reality Assistive System
for Utilities Infrastructure Management through Galileo and EGNOS».
Στην ερευνητική ομάδα του ΑΠΘ που διακρίθηκε συμμετέχουν οι:
Πέτρος Πατιάς, Καθηγητής, Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών,
Επιστημονικός Υπεύθυνος Ομάδας Έργου
Βασίλειος Τσιούκας, Καθηγητής, Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών
Χρήστος Πικριδάς, Καθηγητής, Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών
Χαράλαμπος Γεωργιάδης, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Φώτιος Πατώνης, ΕΔΙΠ, Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών
Η ερευνητική ομάδα του ΑΠΘ, που αποτέλεσε τη μοναδική ελληνική συμμετοχή στα φετινά βραβεία, τιμήθηκε με το βραβείο «Regional Winner
Madrid/Spain» του ιδρύματος madri+d Foundation, το οποίο έχει υποστηρίξει, από το 2002, 460 startups, που συνεισέφεραν σε περισσότερες από
2.800 νέες θέσεις εργασίας.
O ετήσιος διαγωνισμός «European Satellite Navigation Competition-Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός Δορυφορικής Πλοήγησης» βραβεύει κάθε χρόνο τα
καλύτερα ερευνητικά έργα σε θέματα χρήσης του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πλοήγησης Galileo/EGNOS και του προγράμματος Δορυφορικής Παρατήρησης Copernicus, και στη διοργάνωσή του συμμετέχουν σημαντικοί
οργανισμοί, όπως οι: European GNSS Agency, European Space Agency,
Ευρωπαϊκές Περιφέρειες, Airbus, DLR, Fraunhofer κ.ά.
Στον φετινό διαγωνισμό βραβεύτηκαν 27 από τα συνολικά 321 έργα που
υποβλήθηκαν προς κρίση από 50 χώρες, σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις 7 Νοεμβρίου 2017, στο Ταλίν της Εσθονίας.»

Νέα από τον κλάδο

Νομοθετικές εξελίξεις

Νέα νομοθετήματα και διατάξεις
που άπτονται του ενδιαφέροντος του ΑΤΜ
Ø Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 17/Β/11-1-2018 η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) Αριθμ. οικ. 526/10/2018 για το πρόγραμμα επιχορήγησης της πρώτης πρόσληψης μισθωτού-ών από αυτοαπασχολούμενους
νέους και επιχειρήσεις νέων, ηλικίας έως 35 ετών. Σύμφωνα με την ΚΥΑ,
το πρόγραμμα παρέχει επιχορήγηση σε αυτοαπασχολούμενους νέους και
επιχειρήσεις νέων, ηλικίας έως 35 ετών, που δεν απασχολούν και δεν
είχαν απασχολήσει στο παρελθόν προσωπικό, για την πρώτη πρόσληψη
ανέργων σε θέσεις μισθωτής εργασίας πλήρους απασχόλησης.
Ο ΟΑΕΔ θα επιχορηγήσει το 50% του μισθολογικού και μη μισθολογικού
κόστους 20.000 νέων θέσεων εργασίας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και σε
φορείς κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.), που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα.
Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία νέων θέσεων μισθωτής
εργασίας, μέσω της ενίσχυσης της νεανικής επιχειρηματικότητας. Η διάρκεια του συνολικού προγράμματος ανέρχεται στους 18 μήνες για την
πρόσληψη ανέργων, ηλικίας έως 29 ετών και στους 12 μήνες για την
πρόσληψη ανέργων, ηλικίας 30 ετών και άνω. Ως ποσό επιχορήγησης
ορίζεται το 50% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους
του ωφελουμένου με ανώτατο όριο τα 500 ευρώ, μηνιαίως.
Ø Με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 130060/2017 - ΦΕΚ 4158/
Β/29-11-2017 ορίζεται η απλοποιημένη διαδικασία ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων που δεν ξεπερνούν συνολικά το ποσό των
πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00 €), στο πλαίσιο υπαγωγής τους
στο Ν.4469/2017 ΦΕΚ Α62 «Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις». Η απόφαση είναι των υπουργών
Οικονομίας-Ανάπτυξης, Εργασίας-Κοινωνικής Ασφάλισης-Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών.
Στην απόφαση ορίζεται το Αντικείμενο της Ρύθμισης, η Απλοποιημένη
Διαδικασία Υπαγωγής στις ρυθμίσεις, ο Τυποποιημένος Τρόπος Αξιολόγησης Βιωσιμότητας, η Πρόταση τυποποιημένης λύσης και η Εφαρμογή της
τακτικής διαδικασίας. Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τον οφειλέτη, μέσω της ιστοσελίδας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού
Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.) www.keyd.gov.gr με τη διαδικασία που ορίζεται στην
κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αριθ. 116821/25.10.2017 (ΦΕΚ 3909/
Β΄/6.11.2017).
Ø Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β΄ 4432/15.12.2017 η Κοινή Απόφαση των
Υπουργών Περιβάλλοντος-Ενέργειας και Αγροτικής Ανάπτυξης-Τροφίμων
με αριθμό 50743/11.12.2017 και με τίτλο: «Αναθεώρηση εθνικού καταλόγου περιοχών του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου Natura
2000.»
Πρόκειται για τον νέο, αναθεωρημένο Εθνικό Κατάλογο των περιοχών
του Δικτύου Natura 2000 στη χώρα. Πριν από την έκδοση της ΚΥΑ οι
προστατευόμενες περιοχές του Δικτύου NATURA 2000 ανέρχονταν σε
419. Σήμερα ανέρχονται σε 446. Παλαιότερα, οργανωμένες με Φορέα
ήταν οι 89, ενώ πλέον οι Φορείς Διαχείρισης Προστατευομένων Περιοχών
(ΦΔΠΠ) θα καλύψουν όλες τις περιοχές Natura 2000, με την αξιοποίηση
των υφιστάμενων και τη δημιουργία 8 νέων φορέων. Με βάση τις νομοθετικές προβλέψεις, οι παλαιοί Φορείς καλύπτουν το 65,6% της χώρας,
ενώ οι νέοι Φορείς θα καλύψουν το υπόλοιπο 34,2%. Συνολικά, σε καθεστώς προστασίας εντάσσεται το 99,8% των περιοχών, ενώ το 0,2%
αφορά στη χερσαία περιοχή του Αγίου Όρους για την οποία υπάρχει πρόβλεψη, σε συνεργασία με το ΥΠΕΞ και την Ιερά Κοινότητα.
Το Δίκτυο NATURA της χώρας κάλυπτε το 27,7% της χερσαίας έκτασής
της, ενώ πλέον αυξάνεται κατά 0,2%, φθάνοντας στο 27,9%. Αντίστοιχα,
οι θαλάσσιες περιοχές προστασίας ανέρχονται στο 22,3%, από το 6,12%
που ήταν μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου 2017, όταν και εκδόθηκε σε ΦΕΚ η
σχετική ΚΥΑ.
Με την απόφαση κλείνει ένα μεγάλο μέρος εκκρεμοτήτων της χώρας μας
(η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαβίβασε, τον Σεπτέμβριο 2015, επιστολή EU
PILOT), που αφορά, αφενός στην ένταξη στο δίκτυο Natura 2000 χερσαίων περιοχών που σχετίζονται κατά κύριο λόγο με είδη συγκεκριμένων
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ομάδων οικοτόπων και ειδών και αφετέρου στην ένταξη θαλάσσιων περιοχών που αφορούν τόσο σε τύπους οικοτόπων, όσο και σε είδη πανίδας
και ορνιθοπανίδας.
Ø Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4704/29.12.2017 τεύχος Β΄ η KYA
2/89947/ΔΕΦ/ 29.12.2017. Η απόφαση αφορά τη χρηματοδότηση έργων και μελετών των Δήμων από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Σε αυτήν καθορίζονται οι προϋποθέσεις, τα κριτήρια,
οι διαδικασίες και ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες επιχορήγησης των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
με σκοπό την εκπόνηση μελετών για την ωρίμανση και εκτέλεση έργων
υποδομής ή έργων γενικού συμφέροντος σ’ αυτούς σε εφαρμογή του αρ.
73 του Ν.4445/2016 (ΦΕΚ 236/τ.Α/19-12-2016) (Β΄ δράση).
Ø Δημοσιεύτηκαν σε ΦΕΚ (Β 4680, Β 4679, Β 4672, Β 4673, Β 4675, Β
4682, Β 4664, Β 4674, Β 4665, Β 4678, Β 4681, Β 4676, Β 4666, Β 4677)
στις 29-12-2017 τα Αναθεωρημένα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών
Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ) για τα 14 Υδατικά Διαμερίσματα
της χώρας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας Πλαίσιο για
τα Ύδατα (2000/60/ΕΚ) και της εθνικής νομοθεσίας. Τα Αναθεωρημένα ΣΔΛΑΠ αφορούν στον 2ο Κύκλο Διαχείρισης (2015-2021) της
Οδηγίας Πλαίσιο και αποτελούν μέρος της διαδικασίας αναθεώρησης, η
οποία προβλέπεται κάθε έξι έτη. Με τα σχέδια αυτά ολοκληρώθηκε η
αναθεώρηση της Διαχείρισης Υδάτων καθώς και οι αλλαγές στη διαχείριση
του νερού και απελευθερώνονται Ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις για έργα
ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης.
Ø Δημοσιεύθηκαν σε ΦΕΚ δύο αποφάσεις οι οποίες ρυθμίζουν τις λεπτομέρειες εφαρμογής του Ν.4469/2017 όσον αφορά τις ρυθμίσεις
οφειλών έως 50.000 ευρώ προς ασφαλιστικά ταμεία και προς το
δημόσιο.
Η πρώτη είναι η απόφαση της υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με αριθμό οικ. 62134/4100 ΦΕΚ 4640
29-12- 2017 με θέμα: «Εξειδίκευση των κριτηρίων για τη διαμόρφωση
λύσεων ρύθμισης οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης έως
50.000 ευρώ κατά την παράγραφο 21 του άρθρου 15 του Ν.4469/2017,
καθορισμός της μεθοδολογίας για τον προσδιορισμό του ύψους και του
αριθμού των δόσεων βάσει αυτών, εξαίρεση οφειλών από τις λύσεις ρύθμισης και ρύθμιση κάθε άλλου ειδικότερου θέματος για την εφαρμογή
αυτής.».
Και η δεύτερη η απόφαση της Υπουργού Οικονομικών με αριθμό ΠΟΛ.
1223 ΦΕΚ 4643 29-12-2017 με θέμα: «Εξειδίκευση των κριτηρίων για
τη διαμόρφωση λύσεων ρύθμισης οφειλών προς το Δημόσιο έως 50.000
ευρώ κατά την παράγραφο 21 του άρθρου 15 του Ν.4469/2017, καθορισμός της μεθοδολογίας για τον προσδιορισμό του ύψους και του αριθμού
των δόσεων βάσει αυτών, εξαίρεση οφειλών από τις λύσεις ρύθμισης και
ρύθμιση κάθε άλλου ειδικότερου θέματος για την εφαρμογή αυτής.»
Ø Την εφαρμοστική εγκύκλιο σχετικά με την απλοποιημένη διαδικασία
ρύθμισης οφειλών των επιχειρήσεων που δεν ξεπερνούν το ποσό
των 50.000 ευρώ και πληρούν τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλεξιμότητας, εξέδωσε ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ).
Η Εγκύκλιος του Ε.Φ.Κ.Α. είναι η αρ. 1/ Γ36/02/1/04-01-2018
«Κοινοποίηση των διατάξεων της υπ’ αριθ. 130060/27-11-2017 (ΦΕΚ
Β΄, 4158/29-11-2017) Κ.Υ.Α. που αφορούν τον εξωδικαστικό μηχανισμό
ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων». Ορίζει το πεδίο εφαρμογής, τη διαδικασία, τυποποιημένο τρόπο αξιολόγησης, παραδείγματα, πρόταση ρύθμισης, εφαρμογή διαδικασίας και αρμόδια όργανα.
Ø Δημοσιεύτηκε το με Αρ. Πρωτ.: Φ10042/οικ.5472/128/29.01.2018
(ΑΔΑ Ω4ΣΞ465Θ1Ω-915) έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με Θέμα:
«Γνωστοποίηση της διάταξης της παρ. 13 του άρθρου 39 του
Ν.4387/16».
Σύμφωνα με την απόφαση γνωστοποιείται ότι στο ΦΕΚ Α85/12-5-2016
έχει δημοσιευθεί ο νόμος 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστήματος
- Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιχνιδιών και άλλες
διατάξεις» και ότι με τη διάταξη της παραγράφου 13 του άρθρου 39 του
εν λόγω νόμου, παρέχεται η δυνατότητα σε ασφαλισμένους που
έχουν συμπληρώσει 40 έτη ασφάλισης, να καταβάλλουν μειωμένη εισφορά κλάδου σύνταξης κατά 50%.
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Ø Δημοσιεύθηκε η Εγκύκλιος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με αριθμό ΠΟΛ 1017 1-2-2018 με θέμα: «Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 404 και 405 (τροποποιήσεις διατάξεων του ν.δ.
356/1974-ΚΕΔΕ) καθώς και των άρθρων 176,177, 207 και 208 (τροποποιήσεις διατάξεων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και του πτωχευτικού
Κώδικα) του Ν.4512/2018 (ΦΕΚ Α΄5/17.1.2018) και συναφή θέματα)».
Η εγκύκλιος αναφέρεται στη διαδικασία για τους ηλεκτρονικούς
πλειστηριασμούς από το Δημόσιο για οφειλέτες του Δημοσίου.
Με τις νέες διατάξεις, διαμορφώνεται ένα νέο τοπίο από την 1η Μαΐου
2018 και θα αρχίζουν να υλοποιούνται πλειστηριασμοί για κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία οφειλετών του Δημοσίου. Εκποιήσεις μπορούν
να γίνουν ακόμη και για μικρές οφειλές αφού ο Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων επιτρέπει την κατάσχεση ακινήτου για οφειλές 500 ευρώ και
άνω.
Ø Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α΄ 5/17.01.2018 ο νέος N.4512/2018 με
τίτλο «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και
άλλες διατάξεις», το λεγόμενο πολυνομοσχέδιο της τρίτης αξιολόγησης. Ο νόμος περιλαμβάνει συνολικά 406 άρθρα και υπάρχει πλήθος διατάξεων ενδιαφέροντος των μηχανικών και του τεχνικού κλάδου. Ιδιαίτερο
ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα άρθρα:
Άρθρα 1-42: Σύσταση του ΝΠΔΔ “Ελληνικό Κτηματολόγιο”, Σκοπός - Όργανα Διοίκησης - Πόροι. Πραγματοποιούνται σημαντικές παρεμβάσεις για
τη δημιουργία νέου φορέα για το Κτηματολόγιο (με συγχώνευση Υποθηκοφυλακείων και των λειτουργούντων Κτηματολογικών Γραφείων, πρόβλεψη για αυτοχρηματοδότηση του οργανισμού, κ.ά.).
Άρθρα 43-72: Έρευνα και εκμετάλλευση λατομικών ορυκτών και άλλες
διατάξεις. Αλλαγές του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας της εξορυκτικής
βιομηχανίας.
Άρθρο 120: Τροποποιήσεις του Ν.4412/2016 Νόμος 4412 (ΦΕΚ Α’
147/08-08-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
Άρθρα 126-157: Καθορισμός πλαισίου εποπτείας των οικονομικών δραστηριοτήτων και της αγοράς.
Άρθρα 159-165: Ρυθμίσεις για την εγκατάσταση μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων. Ρυθμίσεις για την εφοδιαστική αλυσίδα και
απλούστευση άσκησης δραστηριοτήτων εντός κέντρων αποθήκευσης και
διανομής.
Άρθρο 165: Ρυθμίσεις πυροπροστασίας και πυρασφάλειας.
Άρθρο 166: Ρυθμίσεις για επιχειρηματικά πάρκα - τροποποίηση διατάξεων
του Ν.3982/2011.
Άρθρα 168-172: Ρυθμίσεις για τις αναγκαστικές απαλλοτριώσεις.
Άρθρα 178-206: Ρυθμίσεις σχετικές με το θεσμό της διαμεσολάβησης.
Διατάξεις θέσπισης υποχρεωτικής διαμεσολάβησης στο πλαίσιο της εξωδικαστικής επίλυσης των ιδιωτικών διαφορών.
Άρθρο 218: Σώμα Ειδικών Επιμετρητών δημοσίων και ιδιωτικών έργων.
Άρθρα 343-345: Ρυθμίσεις για τις αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες.
Ίδρυση Μητρώου Προσωπικού Αρχαιολογικών Εργασιών. Υποχρέωση
σύνταξης ανεξάρτητης Έκθεσης Αναλυτικής Αρχαιολογικής Τεκμηρίωσης
(Ε.Α.Α.Τ.) κατά τη φάση περιβαλλοντικής αδειοδότησης δημοσίων έργων.
Άρθρο 348: Διατάξεις σχετικές με τις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης
Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.).
Άρθρο 396: Διατάξεις για την επικίνδυνη και ανθυγιεινή εργασία και το
αντίστοιχο επίδομα.
Ø Δύο μήνες μετά την ισχύ του νέου πολεοδομικού νόμου εκδόθηκε εγκύκλιος - οδηγία από το υπουργείο Περιβάλλοντος (19/01/2018
Α.Π: ΥΠΕΝ 3116) ΥΠΕΝ με θέμα: «Διευκρινιστικές Οδηγίες για
την εφαρμογή του άρθρου 40 του Ν.4495/2017», με αποδέκτες
όλες τι πολεοδομικές υπηρεσίες της χώρας, με την οποία αποσυνδέεται
για τους μηχανικούς η έκδοση οικοδομικής άδειας από την ασφαλιστική
ενημερότητα. Το θέμα αντιμετωπίστηκε με τη διατύπωση του άρθρου 40
του πολεοδομικού νόμου 4495/2017, εξαιρώντας από τα δικαιολογητικά
που υποβάλλουν οι μηχανικοί για την έκδοση της οικοδομικής άδειας την
ασφαλιστική ενημερότητα του μηχανικού, όπως επίσης κρατήσεις υπέρ
ΕΜΠ και ιδιωτικά συμφωνητικά μεταξύ μηχανικού και ιδιοκτήτη, όταν η
αμοιβή είναι μικρότερη από την προβλεπόμενη.
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Ø Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 9/Α/23-1-2018 ο νόμος 4513/2018 του
υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τις Ενεργειακές
Κοινότητες.
Οι Ενεργειακές Κοινότητες είναι ένας νέος θεσμός, που έχει ως στόχο να
ενισχύσει την αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών από επιχειρήσεις, φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και ιδιώτες, ώστε εκτός από καταναλωτές
να γίνουν και παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας, την οποία είτε θα πωλούν
στο δίκτυο είτε θα συμψηφίζουν με το ρεύμα που δαπανούν.
Ειδικότερα σύμφωνα με τον ίδιο το νόμο, η Ενεργειακή Κοινότητα
(Ε.Κοιν.) είναι αστικός συνεταιρισμός αποκλειστικού σκοπού με στόχο την
προώθηση της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, και της καινοτομίας στον ενεργειακό τομέα, την αντιμετώπιση της ενεργειακής ένδειας
και την προαγωγή της ενεργειακής αειφορίας, την παραγωγή, αποθήκευση, ιδιοκατανάλωση, διανομή και προμήθεια ενέργειας, την ενίσχυση της
ενεργειακής αυτάρκειας και ασφάλειας σε νησιωτικούς δήμους, καθώς και
τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας στην τελική χρήση σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, μέσω της δραστηριοποίησης στους τομείς
των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.), της Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.), της ορθολογικής χρήσης ενέργειας, της ενεργειακής αποδοτικότητας, των βιώσιμων
μεταφορών, της διαχείρισης της ζήτησης και της παραγωγής, διανομής
και προμήθειας ενέργειας.
Δικαίωμα συμμετοχής σε ένα τέτοιο σχήμα θα έχουν φυσικά πρόσωπα,
νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, όπως και ΟΤΑ πρώτου ή
δευτέρου βαθμού.
Για τη σύσταση μίας Ε.Κοιν. θα απαιτούνται τουλάχιστον πέντε μέλη,
στην περίπτωση νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, φυσικών προσώπων και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (εκτός ΟΤΑ). Αντίθετα, θα
απαιτούνται τρία μέλη στην περίπτωση που η σύστασή της γίνεται μόνο
από ΟΤΑ (και μάλιστα δύο στις νησιωτικές περιοχές), ενώ αν θελήσουν
να συμπράξουν δύο ΟΤΑ, θα χρειάζεται τουλάχιστον ένα ακόμη φυσικό
πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.
Ø Με την Κοινή Υπουργική Απόφαση ΔΕΠΕΑ/οικ. 170472/2018
- ΦΕΚ 181/Β/26-1-2018 επήλθε τροποποίηση της ΔΕΠΕΑ/οικ.
178581/30.06.2017 κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων». Σύμφωνα με την απόφαση
αντικαθίσταται το άρθρο 18 «Μεταβατικές διατάξεις - Έναρξη ισχύος».
Ø Δημοσιεύθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας
και Ανάπτυξης - Περιβάλλοντος και Ενέργειας με αριθμ. οικ. 1915/18
(ΦΕΚ-304 Β/2-2-18) και θέμα: Τροποποίηση των υπ’ αριθμ.
48963/2012 (Β΄ 2703) κοινής υπουργικής απόφασης, υπ’ αριθμ. 167563/
2013 (Β΄ 964) κοινής υπουργικής απόφασης και υπ’ αριθμ. 170225/2014
(Β΄ 135) υπουργικής απόφασης, που έχουν εκδοθεί κατ΄ εξουσιοδότηση
του Ν.4014/2011 (Α΄ 209), σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2014/52/ΕΕ
«για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/92/ΕΕ σχετικά με την εκτίμηση
των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημόσιων και ιδιωτικών έργων στο
περιβάλλον» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης
Απριλίου 2014.
Ø Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β΄ 4841/29.12.2017 η Υ.Α. ΔΝΣ/61034/
ΦΝ466/4.12.2017 με θέμα «Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία
του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων
συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών
συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8.(η)
του άρθρου 221 του Ν.4412/2016».
Η διάταξη του Ν.4412/2016 συνιστά σημαντική αλλαγή του τρόπου συγκρότησης των Επιτροπών Διαγωνισμών, που ίσχυε επί δεκαετίες, διότι
δεν θα υπάρχει πλέον συμμετοχή στις επιτροπές των στελεχών των αναθετουσών αρχών.
Υπενθυμίζεται ότι όπως ορίζεται στον Ν.4412 /2016 και στο άρθρο 221
παρ.8. (στ) για τον ορισμό του εκπροσώπου τους, τα Επιμελητήρια, οι
Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων και οι εργοληπτικές οργανώσεις διενεργούν με ευθύνη τους δημόσια κλήρωση κατά τις κείμενες διατάξεις, ύστερα από έγκαιρη δημοσιοποίηση της ημέρας και ώρας διενέργειάς της,
από σχετικούς καταλόγους (μητρώα) προσώπων, που καταρτίζονται και
τηρούνται με ευθύνη των παραπάνω φορέων.
Eπιμέλεια: Χρήστος Λάλας, ΑΤΜ

Διεθνή Θέματα

Δραστηριότητες Ευρωπαϊκής Ένωσης
Γεωδαιτών - Τοπογράφων Μηχανικών

(Comité de Liaison des Géomètres Européens, CLGE)

Τ

ο διάστημα 27-30 Σεπτεμβρίου 2017 ως Πρόεδρος του ΠΣΔΑΤΜ,
επροσωπώντας και το ΤΕΕ επισκέφθηκα το Βερολίνο και το Πότσδαμ στα πλαίσια της 2ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της CLGE. Στη
Γενική Συνέλευση συμμετείχαν 35 από τα 39 μέλη της οργάνωσης. Πριν
την έναρξή της υπήρξαν και σημαντικές παράλληλες εκδηλώσεις. Αρχικά
η βράβευση για τον διαγωνισμό των διπλωματικών και το σεμινάριο της
CLGE στα πλαίσια της Διεθνής Έκθεσης INTERGEO. Κατά τη διάρκεια του
σεμιναρίου αρχικά έγινε η παρουσίαση των δραστηριοτήτων της CLGE
σε ένα μεγάλο διεθνές ακροατήριο και έγινε προώθηση της ιδέας των
ανοικτών δεδομένων στον ιδιωτικό τομέα και των πλεονεκτημάτων της.
Στη συνέχεια παρουσιάστηκε από στελέχη της European GNSS Agency
(GSA) το ευρωπαϊκό δορυφορικό σύστημα COPERNICUS/ Galileo, το
οποίο σύντομα θα είναι ισάξιο του αμερικάνικου GPS. Έγινε συγκεκριμένη
αναφορά για το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του συστήματος, αλλά και
τις νέες δυνατότητες που θα παρέχει στους χρήστες έναντι των άλλων
δορυφορικών συστημάτων. Παρουσιάστηκε το SAPOS το οποίο είναι το
Γερμανικό Σύστημα Εντοπισμού (αντίστοιχο του HEPOS).
Κατά τη διάρκεια της πρώτης μέρας της Γενικής Συνέλευσης έγινε ενημέρωση για οικονομικά και οργανωτικά θέματα που αφορούν την CLGE, τον
προγραμματισμό της μέχρι την επόμενη Γενική Συνέλευση, ενώ παρουσιάστηκαν τα νέα των χωρών-μελών, η εξέλιξη της Dynamic Professional
Knowledge Base (DPKB) και το International Land Measurement
Standards (ILMS).
Όσον αφορά το ILMS εξέφρασα την άποψη ότι ως χώρα θέλουμε να συμμετέχουμε. Κατά την παρουσίαση των χωρών-μελών υπήρξε η αναφορά
μιας ενδιαφέρουσας αρμοδιότητας που έχει ο ΑΤΜ στο Βέλγιο, όπου πριν
τη μίσθωση ενός ακινήτου, αλλά και μετά το πέρας της, καταγράφει την
κατάσταση του ακινήτου λεπτομερώς. Ενδεχομένως θα μπορούσαμε να
λάβουμε μια πρωτοβουλία να θεσμοθετηθεί και στη χώρα μας πιλοτικά σε
ακίνητα μεγάλης αξίας.
Επιπροσθέτως έγιναν συζητήσεις με τα μέλη του IG Parls (συμμετέχουν
12 χώρες όπου λειτουργεί ο θεσμός του διαπιστευμένου μηχανικού). Με
ενημέρωσαν πώς λειτουργεί ο θεσμός σε αρκετές χώρες και αναμένω
την αποστολή περισσότερων λεπτομερειών από τη διοίκησή του, ώστε
να προχωρήσουμε στην πρόταση για την υλοποίησή του και στη χώρα
μας. Ήταν πρόθυμοι να συμμετέχουν σε ημερίδα στην Ελλάδα, ώστε να
προωθηθεί ο θεσμός αυτός.
Τη δεύτερη μέρα της Γενικής Συνέλευσης λάβανε χώρα τα workshops που
αφορούσαν ενημερώσεις-παρουσιάσεις από τον ιδρυτή της Pix4D, βασικού στελέχους της Autodesk, για την αντίληψη εξέλιξης του επαγγέλματος
του φωτογραμμέτρη - τοπογράφου μηχανικού και τις δυνατότητες που
δημιουργεί η εξέλιξη της τεχνολογίας, για τη νέα αντίληψη που προωθούν
για τον τρόπο εργασίας του μηχανικού (π.χ. σχεδιάζουν την αυτόματη
σχεδίαση και αποτύπωση κτιρίων και αυτοματοποιημένη διαχείριση εξέλιξης των εργασιών στο εργοτάξιο) και του αντιπροέδρου της CLGE για μια
έρευνα για την κατάσταση και τα χαρακτηριστικά του κτηματολογίου σε
όλες τις χώρες-μέλη.
Στο τέλος της ημέρας υπήρξε ξενάγηση στο German Research Centre for
Geosciences όπου στεγάζονται κομβικές υπηρεσίες για το ευρωπαϊκό δορυφορικό σύστημα COPERNICUS/ Galileo, ενώ έχουν διεξαχθεί σημαντικά
πειράματα που αφορούν τη γεωδαισία.
Με εκτίμηση,
Καλογιαννάκης Μιχάλης, ΑΤΜ
Πρόεδρος ΠΣΔΑΤΜ
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Ανάπτυξη αλγόριθμων σε περιβάλλον Matlab για τον υπολογισμό 2Δ
τανυστών παραμόρφωσης και ρυθμού μεταβολής παραμόρφωσης
σε διαχρονικά δίκτυα*
Ζωή Χαρπίδου, Χριστόφορος Κωτσάκης
Τομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας
Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
(zoicharpidou@hotmail.com, kotsaki@topo.auth.gr)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η μελέτη εδαφικών παραμορφώσεων λόγω γεωδυναμικών ή ανθρωπογενών διεργασιών που συντελούνται σε διάφορες χωρο-χρονικές κλίμακες αποτελεί σημαντικό πεδίο έρευνας της σύγχρονης Γεωδαισίας, και έχει καθοριστικό ρόλο σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών των Γεωεπιστημών. Τα δίκτυα
μόνιμων σταθμών GNSS συνεισφέρουν στη μελέτη διαχρονικών παραμορφώσεων της επιφάνειας της Γης μέσω της δυνατότητας που παρέχουν για
ακριβή προσδιορισμό της θέσης σημείων σε διαφορετικές εποχές (και των ταχυτήτων τους) ως προς κάποιο επίγειο σύστημα αναφοράς. Η αξιοποίηση
δεδομένων από τα συγκεκριμένα δίκτυα για γεωδυναμικές, γεωφυσικές και σεισμολογικές μελέτες απαιτεί την εκτίμηση φυσικών παραμέτρων που σχετίζονται με την τοπική παραμόρφωση – και το ρυθμό μεταβολής της – σε διάφορες περιοχές του δικτύου, και είναι (ή οφείλουν να είναι) ανεξάρτητες
από το σύστημα αναφοράς που χρησιμοποιείται κατά την επεξεργασία των μετρήσεων του δικτύου. Για το σκοπό αυτό είναι απαραίτητος ο υπολογισμός
τανυστών παραμόρφωσης (strain tensors) ή/και τανυστών ρυθμού μεταβολής παραμόρφωσης (strain rate tensors) από γεωδαιτικά δεδομένα μέσω
κατάλληλων τεχνικών βέλτιστης εκτίμησης. Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας έχει υλοποιηθεί μια σειρά τέτοιων υπολογιστικών αλγορίθμων σε περιβάλλον Μatlab, δίνοντας στον χρήστη τη δυνατότητα να προσδιορίσει:
- τανυστές οριζόντιας παραμόρφωσης σε δίκτυο σημείων με χρήση συντεταγμένων από μετρήσεις σε διαφορετικές εποχές,
- τανυστές οριζόντιας παραμόρφωσης σε δίκτυο σημείων με χρήση αποστάσεων από μετρήσεις σε διαφορετικές εποχές,
- τανυστές ρυθμού μεταβολής οριζόντιας παραμόρφωσης σε δίκτυο σημείων με χρήση ταχυτήτων από ανάλυση διαχρονικών παρατηρήσεων.
Στη συνέχεια παρουσιάζεται το βασικό θεωρητικό υπόβαθρο της εργασίας και δίνεται μια συνοπτική περιγραφή του συνοδευτικού λογισμικού καθώς και
ορισμένα παραδείγματα από τη χρήση του με πραγματικά δεδομένα σε δίκτυα του Ελλαδικού χώρου.

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ

Η ανάλυση διαχρονικών δικτύων για τον προσδιορισμό εδαφικών παραμορφώσεων βασίζεται συνήθως σε κάποιου είδους διακριτοποίησης της περιοχής
του δικτύου, προσομοιάζοντας τη μεθοδολογία πεπερασμένων στοιχείων (finite element analysis) που χρησιμοποιείται στη θεωρία μηχανικής συνεχών
σωμάτων. Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας έχει επιλεγεί η μέθοδος Delaunay για το διαχωρισμό του δικτύου σε επιμέρους τρίγωνα, και την εκτίμηση
παραμέτρων ελαστικής παραμόρφωσης χωριστά σε κάθε τρίγωνο. Τα βασικά δεδομένα που απαιτούνται είναι οι οριζόντιες συντεταγμένες του δικτύου
από διαφορετικές χρονικές εποχές, μέσω των οποίων υπολογίζονται οι διαχρονικές μετακινήσεις των σημείων του σύμφωνα με τις απλές σχέσεις: ux
= x(t’)-x(t) και uy = y(t’)-y(t). Σημειώνεται ότι οι συντεταγμένες πρέπει να αναφέρονται στο ίδιο σύστημα αναφοράς και για τις δύο εποχές, αλλιώς δεν
είναι εφικτός ο προσδιορισμός «πραγματικών» σημειακών μετακινήσεων και, κατ’ επέκταση, η εκτίμηση ρεαλιστικών παραμέτρων για την «πραγματική»
παραμόρφωση του δικτύου.
Η μεθοδολογία που έχει ακολουθηθεί βασίζεται στην παραδοχή ομοιόμορφης μεταβολής της εδαφικής παραμόρφωσης στην περιοχή του δικτύου. Αυτό
πρακτικά σημαίνει ότι η χωρική συμπεριφορά της παραμόρφωσης παραμένει ομαλή και αλλάζει με απλό γραμμικό τρόπο μέσα σε κάθε τρίγωνο του
δικτύου, καθώς και ανάμεσα σε γειτονικά τρίγωνα του δικτύου. Για τον προσδιορισμό της ομαλής παραμόρφωσης απαιτείται ο υπολογισμός του λεγόμενου τανυστή παραμόρφωσης:

που περιγράφει, σε γραμμικοποιημένη προσέγγιση, τη γεωμετρική αλλοίωση σε κάθε τρίγωνο Delaunay μεταξύ δύο διαδοχικών εποχών. Ο υπολογισμός
των στοιχείων του παραπάνω πίνακα είναι μια σχετικά απλή διαδικασία, και γίνεται μέσω της επίλυσης συστήματος γραμμικών εξισώσεων που εκφράζουν τις μετακινήσεις ux και uy σε κάθε κορυφή του δικτύου ως συνάρτηση των αντίστοιχων μετακινήσεων που επικρατούν στο κέντρο του εκάστοτε
τριγώνου (βλέπε σχήμα 1). Οι βασικές παράμετροι που χρησιμοποιούνται για την ποσοτική αξιολόγηση της γεωμετρικής παραμόρφωσης του δικτύου
εξαρτώνται από τα στοιχεία του πίνακα S και είναι:
- οι ιδιοτιμές και ιδιο-διανύσματα του πίνακα, τα οποία εκφράζουν το μέγεθος και τις διευθύνσεις της μέγιστης/ελάχιστης παραμόρφωσης,
- η μέγιστη διατμητική παραμόρφωση:

γg =

( S11 + S22 )2 − (2 S12 )2

- ο συντελεστής διασταλτικότητας (επιφανειακή παραμόρφωση):

, και

∆
= S11 + S22

Το πλεονέκτημα των προηγούμενων παραμέτρων είναι ότι δεν επηρεάζονται από το σύστημα αναφοράς συντεταγμένων που χρησιμοποιείται στο δίκτυο.
Συνεπώς, μπορούν να απεικονίσουν με αντικειμενικό τρόπο την «πραγματική» γεωμετρική παραμόρφωση σε διάφορες υπο-περιοχές του δικτύου, σε
αντίθεση με τις χρονικές μεταβολές συντεταγμένων (ux, uy) που εξαρτώνται άμεσα από το σύστημα αναφοράς του δικτύου.
(*) Η συγκεκριμένη εργασία αφορά Διπλωματική Εργασία που εκπονήθηκε στον Τομέα Γεωδαισίας και Τοπογραφίας του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του
Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, υπό την επίβλεψη του καθηγητή κ. Χριστόφορου Κωτσάκη. Η εργασία παρουσιάστηκε και βραβεύτηκε στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο
του ΠΣΔΑΤΜ που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, 14-15 Οκτωβρίου 2017.
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Σχήμα 1. Εκτίμηση τοπικής γεωμετρικής παραμόρφωσης σε οριζόντια δίκτυα από διαχρονικές μεταβολές συντεταγμένων ux και uy. Η διαδικασία υπολογισμού εφαρμόζεται σε υπο-περιοχές του δικτύου (τρίγωνα Delaunay) και εμπεριέχει την επίλυση γραμμικών εξισώσεων με αγνώστους τα στοιχεία του τανυστή παραμόρφωσης και τις
διαχρονικές μετατοπίσεις του κέντρου βάρους κάθε τριγώνου.
Αν οι διαθέσιμες συντεταγμένες x(t), y(t) και x(t’), y(t’) δεν αναφέρονται εξαρχής στο ίδιο σύστημα αναφοράς, τότε ο τανυστής παραμόρφωσης S
είναι προσδιορίσιμος μέσω των διαχρονικών μεταβολών d(t’)-d(t) του μήκους για κάθε πλευρά του δικτύου. Ο υπολογισμός των μηκών μπορεί να γίνει
απευθείας από τις γνωστές συντεταγμένες που έχουν προκύψει σε κάθε εποχή μέτρησης/συνόρθωσης του δικτύου. Αυτή η επιπλέον δυνατότητα είναι
ιδιαίτερα χρήσιμη σε περιπτώσεις που έχουν εφαρμοσθεί διαφορετικές μετρητικές τεχνικές στις δύο εποχές, ή όταν είναι άγνωστος ο τρόπος ορισμού
του συστήματος αναφοράς στις εποχιακές συνορθώσεις του δικτύου. Σημειώνεται ότι ο υπολογιστικός φόρτος είναι αρκετά μεγαλύτερος και απαιτεί την
αξιοποίηση κατάλληλων (και ιδιαίτερα πολύπλοκων) σχέσεων που υπάρχουν διαθέσιμες στη σχετική βιβλιογραφία – βλέπε [1].
Η γνώση των οριζόντιων ταχυτήτων μετακίνησης στις κορυφές του δικτύου – αντί της μεταβολής των θέσεών τους ανάμεσα σε δύο μόνο εποχές –
προσφέρει τη δυνατότητα υπολογισμού του τανυστή ρυθμού μεταβολής παραμόρφωσης. Τα στοιχεία του συγκεκριμένου τανυστή αντιστοιχούν στις
χρονικές παραγώγους των στοιχείων του αρχικού τανυστή παραμόρφωσης S, και παρέχουν χρήσιμη πληροφορία για τη διαχρονική συμπεριφορά της
παραμόρφωσης στην ευρύτερη περιοχή του δικτύου. Ο υπολογισμός τους είναι απλός και γίνεται με ανάλογο τρόπο όπως στην περίπτωση των στοιχείων
του S από τις μεταβολές συντεταγμένων ux και uy στις κορυφές των τριγώνων Delaunay. Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε [2].

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας δημιουργήθηκε μία βιβλιοθήκη ευέλικτων ρουτινών σε περιβάλλον Matlab, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον
υπολογισμό τανυστών παραμόρφωσης (και του ρυθμού μεταβολής της) καθώς και άλλων παραμέτρων περιγραφής τοπικής παραμόρφωσης, μέσω
επεξεργασίας διαχρονικών δεδομένων σε γεωδαιτικά και τοπογραφικά δίκτυα (GeoStrain, βλέπε http://users.auth.gr/kotsaki/software.html). Οι ρουτίνες
που υλοποιήθηκαν είναι εύκολες στη χρήση και προσφέρουν τη δυνατότητα εξαγωγής αναλυτικών αποτελεσμάτων σε αρχεία ASCII καθώς και δημιουργίας χρήσιμων γραφημάτων για την οπτικοποίηση της γεωμετρικής παραμόρφωσης σε διαχρονικά δίκτυα (βλέπε σχήμα 2).

Σχήμα 2. Παραδείγματα γραφημάτων του λογισμικού GeoStrain που απεικονίζουν τη μέγιστη/ελάχιστη τιμή της κύριας παραμόρφωσης καθώς και την εκτίμηση διαχρονικών μετατοπίσεων στα κέντρα των τριγώνων Delaunay. Τα γραφήματα έχουν δυναμικό χαρακτήρα και με κατάλληλα clicks ο χρήστης μπορεί να εμφανίζει αριθμητικές
πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά της παραμόρφωσης που υπάρχει σε κάθε τρίγωνο του δικτύου.
Το λογισμικό GeoStrain προσδιορίζει τα στοιχεία των τανυστών οριζόντιας παραμόρφωσης σε τοπογραφικά και γεωδαιτικά δίκτυα είτε με χρήση συντεταγμένων, είτε με χρήση αποστάσεων που έχουν προκύψει από μετρήσεις σε διαφορετικές εποχές. Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα προσδιορισμού των
στοιχείων για τους τανυστές ρυθμού μεταβολής οριζόντιας παραμόρφωσης με χρήση ταχυτήτων μετακίνησης για τις κορυφές του δικτύου. Σε όλες τις
περιπτώσεις η διαδικασία εκτίμησης εφαρμόζεται ανεξάρτητα σε κάθε τρίγωνο που δημιουργείται στο δίκτυο μέσω τριγωνισμού Delaunay – οι αντίστοιχες εκτιμήσεις των τανυστών αναφέρονται στο κέντρο κάθε τριγώνου. Προσδιορίζονται επίσης όλες οι βασικές παράμετροι για την πλήρη περιγραφή
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του πεδίου γεωμετρικής παραμόρφωσης στο δίκτυο, δηλαδή ο συντελεστής διασταλτικότητας (dilatation factor), η μέγιστη και ελάχιστη τιμή της κύριας
παραμόρφωσης (maximum/minimum principal stain), ο προσανατολισμός της κύριας παραμόρφωσης (direction angle of maximum principal strain) και
η μέγιστη διατμητική παραμόρφωση (maximum shear strain) σε κάθε τρίγωνο του δικτύου. Οι αντίστοιχες ποσότητες υπολογίζονται και στην περίπτωση
των τανυστών ρυθμού μεταβολής παραμόρφωσης (strain rates). Τέλος, ένα ιδιαίτερα χρήσιμο χαρακτηριστικό του λογισμικού GeoStrain είναι η δυνατότητα αναλυτικού υπολογισμού της στατιστικής ακρίβειας για όλες τις προαναφερθείσες ποσότητες. Η τελευταία επιλογή είναι προαιρετική και απαιτεί,
από πλευράς χρήστη, την εισαγωγή δεδομένων (π.χ. συντεταγμένες δικτύου σε διαφορετικές εποχές, μήκη πλευρών δικτύου σε διαφορετικές εποχές,
ταχύτητες μετακίνησης σημείων δικτύου) μαζί με την αντίστοιχη ακρίβειά τους.
Μερικά ενδεικτικά παραδείγματα από τη χρήση του λογισμικού GeoStrain με πραγματικά δεδομένα δίνονται στα σχήματα 3 και 4. Η πρώτη περίπτωση
αφορά διαχρονικό δίκτυο μελέτης παραμορφώσεων στην περιοχή της Λίμνης Βόλβης του Ν. Θεσσαλονίκης, με διαθέσιμες λύσεις συνόρθωσης και αντίστοιχες συντεταγμένες που υπολογίστηκαν σε τρεις διαφορετικές εποχές (1979, 1981, 1983). Στο σχήμα 3 παρουσιάζεται η συμπεριφορά της μέγιστης/
ελάχιστης κύριας παραμόρφωσης σε κάθε τρίγωνο του δικτύου, όπως προκύπτει από την επεξεργασία των διαδοχικών εποχών μέτρησης. Είναι χαρακτηριστική η έντονη «διαστολή» που εμφανίζουν τα περισσότερα τμήματα του δικτύου κατά την περίοδο 1981-1983, σε σχέση με την προγενέστερη
περίοδο 1979-1981. Η δεύτερη περίπτωση αφορά τη διαχρονική συμπεριφορά των τοπικών παραμορφώσεων σε πανελλαδικό δίκτυο μόνιμων σταθμών
GNSS, όπως προσδιορίζεται από τις οριζόντιες ταχύτητες μετακίνησης των σημείων που προέκυψαν από επεξεργασία ημερήσιων παρατηρήσεων κατά
το χρονικό διάστημα 2007-2013. Στο σχήμα 4 απεικονίζονται ο ρυθμός μεταβολής της κύριας παραμόρφωσης σε κάθε τρίγωνο του δικτύου (μετά από
τον απαραίτητο υπολογισμό των αντίστοιχων τανυστών ρυθμού μεταβολής παραμόρφωσης). Στο ίδιο σχήμα δίνονται επίσης και οι εκτιμήσεις των
οριζόντιων ταχυτήτων μετακίνησης στα κέντρα των τριγώνων Delaunay που δημιουργούνται από το λογισμικό.

Σχήμα 3. Συμπεριφορά της μέγιστης/ελάχιστης κύριας παραμόρφωσης σε διαχρονικό δίκτυο μελέτης στην περιοχή της Λίμνης Βόλβης. Το σχήμα στο αριστερό μέρος
αναφέρεται στην περίοδο 1979-1981 και το σχήμα στο δεξιό μέρος αναφέρεται στην περίοδο 1981-1983.

Σχήμα 4. Συμπεριφορά του ρυθμού μεταβολής της κύριας παραμόρφωσης σε πανελλαδικό δίκτυο μόνιμων σταθμών GNSS (αριστερό σχήμα). Η εκτίμηση των οριζόντιων ταχυτήτων μετακίνησης στα κέντρα των τριγώνων Delaunay απεικονίζεται στο δεξιό σχήμα.
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Ομάδα Μελέτης
Τσίπηρας Β. Ιωάννης

Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός (Συντονιστής Ομάδας Μελέτης), Μελετητής Υδραυλικών Έργων
email: itsipiras@gmail.com

Μαρίνης Α. Παύλος

Πολιτικός Μηχανικός Περιβαλλοντικός Μελετητής
email: marinisp@yahoo.gr
Με αφορμή την πλημμύρα της 15ης Δεκεμβρίου 2017 στη Μάνδρα Αττικής
η μελετητική μας ομάδα διερεύνησε την υφιστάμενη υδραυλική κατάσταση της ευρύτερης περιοχής του οικισμού με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία
τοπογραφικού αναγλύφου (DTM) από το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ
και τις υφιστάμενες Εθνικές προδιαγραφές μελετών αντιπλημμυρικών έργων.
Η προσσέγγισή μας δεν αφορά την αλόγιστη ανθρώπινη δραστηριότητα
στη φυσιογραφία της εν λόγω λεκάνης απορροής για την οποία έχουν
γίνει διαχρονικά εκτενείς αναφορές αλλά στο υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο
αντιπλημμυρικής προστασίας για το οποίο ισχύουν τα εξής:
1) Το ΠΔ 696/74 του οποίου οι προδιαγραφές που αντιστοιχούν σε
υδραυλικά έργα μεγάλων λεκανών απορροής (υδροϋλεκτρικά, φράγματα, αρδευτικά κλπ) έχουν εφαρμοστεί διαχρονικά επιτυχώς, ωστόσο
η εφαρμογή του (ορθολογική μέθοδος) για μικρές λεκάνες απορροής
(<130km2) δεν ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις κατάρτισης των απαραιτήτων υδρογραφημάτων (χρονική εξέλιξη πλημμυρικής
απορροής) για τον ασφαλή σχεδιασμό των υδραυλικών έργων αντιπλημμυρικής προστασίας.
2) Οι Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων (ΟΜΟΕ – ΑΣΥΕΟ/2002) οι
οποίες προτείνουν τη χρήση υδρογραφημάτων και καταιγίδων εφαρμογής σύγχρονων μεθόδων (συνθετικό μοναδιαίο υδρογράφημα, μέθοδος
SCS κλπ) για την υδραυλική αντιμετώπιση των οδικών έργων.
3) Ο ν.4258/2014 περί διαδικασίας οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων
για τα υδατορέματα ο οποίος εκσυγχρονίζει το υφιστάμενο καθεστώς
των οριοθετήσεων και απαιτεί στις αντιπλημμυρικές μελέτες οριοθετήσεων τον υπολογισμό και χωροθέτηση των οριογραμμών και ζωνών
πλημμύρας της αδιευθέτητης ροής των ομβρίων για την προστασία των
μελλοντικών χρήσεων γης των ζωνών πλημμύρας και τη σκοπιμότητα
των έργων διευθέτησης.
4) Η κοινή υπουργική απόφαση 140055/2017 (ΦΕΚ Β΄ 428/15.2.2017)
περί τεχνικών προδιαγραφών σύνταξης του περιεχομένου του φακέλου οριοθέτησης κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του
ν.4258/2014 και διευκρινίσεις για την εφαρμογή της διαδικασίας οριοθέτησης.
5) Η Κοινοτική Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά 2000/60/ΕΚ και η Οδηγία
2007/60/ΕΚ για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων
πλημμύρας.

Ιωάννινα 20-02-2018

Αγ. Αικατερίνης το οποίο διασχίζει τον οικισμό της Μάνδρας, με τη συνολική λεκάνη να έχει έκταση 50 km2. Η μέση κλίση της λεκάνης κυμαίνεται σε ποσοστό 17%, με μέγιστο υψόμετρο τα 825μ. και ελάχιστο τα 12μ.
ενώ ο μέσος προσανατολισμός του αναγλύφου είναι ανατολικός.

Σχήμα 1. Υδρογραφικό δίκτυο λεκάνης απορροής

Καταιγίδα εφαρμογής

Για την εκτίμηση της έντασης βροχόπτωσης ανατρέξαμε στην (κατ’ εφαρμογή της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ) κατάρτιση των όμβριων καμπυλών σε
επίπεδο χώρας όπου ανατέθηκε από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων στο
πλαίσιο της εκπόνησης μελετών “Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών”. Η υλοποίησή του αφορά τον υπολογισμό της όμβριας καμπύλης και συνεπώς της καταιγίδας σχεδιασμού στα
διάφορα υδρολογικά σενάρια πιθανότητας εμφάνισης πλημμύρας σε κάθε
Υδατικό Διαμέρισμα της χώρας.
Σύμφωνα με τα δεδομένα του βροχομετρικού σταθμού της Μάνδρας (κωδ.
292) του Υ.Δ. Αττικής (GR06) υπολογίσαμε το υετόγραμμα σχεδιασμού με
τη μέθοδο alternating block (Chow et al., 1988) για διάρκεια βροχόπτωσης
6 ωρών (Σχήμα 2.) το οποίο μας δίνει συνολικό ύψος βροχής 112.05mm.

Η περίπτωση της Μάνδρας

Στο Πλαίσιο της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ η περιοχή της Μάνδρας ανήκει
στην υπολεκάνη του Σαρανταπόταμου του Υ.Δ. Αττικής (GR06) έκτασης
335.585km2 και στη Ζώνη Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας Ασπροπύργου-Ελευσίνας με κωδικό GR06RAK0005.
Το γραφείο μας προκειμένου να προσδιορίσει τη ζώνη πλημμύρας και τις
επιπτώσεις στη λεκάνη απορροής της ευρύτερης περιοχής της Μάνδρας
συνέταξε αριθμητική προσομοίωση της εξέλιξης της πλημμύρας με εφαρμογή καταιγίδας 6 ωρών περιόδου επαναφοράς 50 ετών βασισμένη στις
προδιαγραφές της ΚΥΑ 140055/2017 (ΦΕΚ Β΄ 428/15.2.2017) σε συνδυασμό με τις ΟΜΟΕ/2002, η οποία παρουσιάζει την επικινδυνότητα της
πλημμύρας (βάθη – ταχύτητες ροής).

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ
Υδρογραφικό δίκτυο

Το υδρογραφικό δίκτυο της περιοχής (Σχήμα 1.) χωρίζεται κυρίως σε 2
υπολεκάνες, την υπολεκάνη του ρέματος Σούρες και αυτή του ρέματος

36 ATM 236 / ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2018

Σχήμα 2. Σχηματική γραφική παράσταση υετογραφήματος με τη μέθοδο
alternating block

Υπολογισμός ωφέλιμης βροχόπτωσης

Για τον υπολογισμό της καθαρής βροχόπτωσης χρησιμοποιήσαμε τη μέθο-

Για την υδραυλική προσομοίωση η έκταση της λεκάνης απορροής διακριτοποιήθηκε σε κελιά μεγέθους 6x6m στο σύνολό της ενώ οι συνοριακές
συνθήκες εισήχθησαν σε τμήμα της λεκάνης στην έξοδό της με στοιχεία
την κλίση του αναγλύφου 8‰. Η διακριτοποίηση και οι συνοριακές συνθήκες φαίνονται στην Εικόνα 3.

Επιστημονικά-Τεχνικά Θέματα

δο της Soil Conservation Service των ΗΠΑ (SCS, 1972) η οποία υπολογίζει
και τις απώλειες βροχόπτωσης.
Για τον καθορισμό των απωλειών υπολογίζεται η παράμετρος CN (αριθμός
καμπύλης απορροής) της λεκάνης απορροής η οποία σχετίζεται με το σύμπλοκο εδάφους – βλάστησης ήτοι:
α) Τον τύπο του εδάφους και τη διαπερατότητά του
β) Τον τύπο των προηγηθεισών συνθηκών υγρασίας και
γ) Τον τύπο των χρήσεων γης.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που διαθέτουμε για την περιοχή ο αριθμός
CN εκτιμήθηκε σε 70.81 και το περίσσευμα βροχής συνολικού ύψους
42.38mm φαίνεται στο Σχήμα 3.

Εικόνα 3. Περιοχή δισδιάστατης ροής - συνοριακές συνθήκες
Για την επίλυση εισάγαμε το υετόγραμμα περισσεύματος βροχής σε όλη
την έκταση της λεκάνης ενώ καθορίσαμε τους συντελεστές Manning του
αναγλύφου ανάλογα με τις χρήσεις γης και το οδικό δίκτυο.
Σχήμα 3. Σχηματική γραφική παράσταση περισσεύματος βροχής Τ= 50 ετών
Σύμφωνα με τις παραδοχές μας οι απώλειες βροχόπτωσης εκτιμώνται στο
60% του συνολικού επεισοδίου.

Αποτελέσματα προσομοίωσης πλημμύρας

Τα μέγιστα βάθη της πλημμυρικής κατάκλυσης στην καταιγίδα υπολογισμού παρουσιάζονται στην Εικόνα 4.

Υδραυλική επίλυση

Για την υδραυλική επίλυση χρησιμοποιήθηκε το υδραυλικό λογισμικό HECRAS. Το πακέτο HEC-RAS αναπτύχθηκε από το Αμερικάνικο Στρατιωτικό Σώμα Μηχανικών (U.S. Army Corps of Engineers) για την εκτέλεση
υδραυλικών υπολογισμών σε μονοδιάστατη και δισδιάστατη ροή (έκδοση
HEC-RAS> 5.0).
Για την πληρέστερη προσομοίωση της πλημμύρας το ψηφιακό μοντέλο
εδάφους (DTM) ομαλοποιήθηκε και εμπλουτίστηκε με τα κτίρια όπως εμφανίζονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού της Μάνδρας (Εικόνα
1.) ενώ οι χρήσεις γης παρουσιάζονται στην Εικόνα 2.

Εικόνα 4. Μέγιστα βάθη – ζώνες πλημμύρας της καταιγίδας εφαρμογής
Όπως φαίνεται και στην εικόνα τα βάθη πλημμύρας κυμαίνονται στα
σκουρότερα χρώματα στο 1.5-2μ ενώ υπάρχουν σημεία όπου τα βάθη
ξεπερνούν τα 3μ. Στα παρακάτω γραφήματα παρουσιάζεται η εξέλιξη
των παροχών (Σχήμα 4.) και του πλημμυρικού όγκου (Σχήμα 5.) στη
διάρκεια της 6ωρης καταιγίδας στο ρέμα Αγίας Αικατερίνης ανάντι του
οικισμού της Μάνδρας.

Εικόνα 1. Επεξεργασμένο ανάγλυφο εδάφους λεκάνης απορροής
(πηγή U.S. Geological Survey)

Εικόνα 2. Χρήσεις γης λεκάνης απορροής Μάνδρας (πηγή Corine 2000)

Σχήμα 4. Πλημμυρικές παροχές του ρέματος Αγ. Αικατερίνης ανάντι της
Μάνδρας
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Στην Εικόνα 5. παρουσιάζονται οι μέγιστες ταχύτητες της ροής στον οικισμό της Μάνδρας.

Σχήμα 5. Εξέλιξη πλημμυρικού όγκου του ρέματος Αγ. Αικατερίνης ανάντι της
Μάνδρας
Η μέγιστη παροχή του ρέματος Αγίας Αικατερίνης ξεπερνάει τα 80m3/sec
ενώ ο πλημμυρικός όγκος στο τέλος της καταιγίδας τα 410,000 m3.
Αντίστοιχα τα γραφήματα πλημμυρικής παροχής και πλημμυρικού όγκου
για το ρέμα Σούρες ανάντι του οικισμού φαίνονται στα σχήματα 6 και 7.

Εικόνα 5. Μέγιστες ταχύτητες ροής του πλημμυρικού επεισοδίου μελέτης
Σύμφωνα με την προσομοίωση οι μέγιστες ταχύτητες που παρατηρούνται
ξεπερνούν τα 7m/sec στο ρέμα Σούρες αλλά και στη ροή κατά μήκος των
δρόμων κατάκλυσης του οικισμού.
Στους παρακάτω σύνδεσμους παρουσιάζεται σε βίντεο η εξέλιξη της πλημμύρας για την 6ωρη βροχόπτωση Τ= 50 ετών και οι διευθύνσεις των
ταχυτήτων στις περιοχές κατάκλυσης.
Προσομοίωση πλημμυρικής απορροής - Μάνδρα Αττικής:
https://www.youtube.com/watch?v=n_ExmyfO39A
Προσομοίωση πλημμυρικής απορροής - Μάνδρα Αττικής (ταχύτητες ροής):
https://www.youtube.com/watch?v=qf8hzs2MtdQ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Σχήμα 6. Πλημμυρικές παροχές του ρέματος Σούρες ανάντι της Μάνδρας

1. Το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο αντιπλημμυρικών έργων (οριοθέτησης
ρεμάτων) απαιτεί εφαρμογή σύγχρονων υδρολογικών-υδραυλικών μεθόδων κάτω από τεχνολογίες αιχμής με στόχο την υλοποίηση ασφαλών
αντιπλημμυρικών έργων σε βάθος χρόνου 50-ετίας.
2. Η μελέτη κατάρτισης των ζωνών πλημμύρας (οριογραμμές αδιευθέτητης ροής) που περιλαμβάνουν αστικές περιοχές ή περιοχές έργων
υποδομής προσδιορίζει την επικινδυνότητα των ζωνών κατάκλυσης και
διευκολύνει τους αρμόδιους φορείς αναφορικά με τη λήψη σχετικών
αποφάσεων μελέτης και υλοποίησης αντιπλημμυρικών έργων.
3. Με βάση με την Οδηγία 2007/60 θα πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα από το ΥΠΕΚΑ της κατάρτισης χαρτών κινδύνου πλημμύρας
στις εν δυνάμει περιοχές κινδύνου πλημμύρας, όπως έχουν ήδη
προσδιοριστεί, με διαδικασίες fast-track. Η επικινδυνότητα των εν λόγω
περιοχών θα ενταχθεί στο πλαίσιο αντιπλημμυρικής πολιτικής των αρμοδίων φορέων και θα ιεραρχηθεί η μελέτη και υλοποίηση των αντιπλημμυρικών έργων.

Σχήμα 7. Εξέλιξη πλημμυρικού όγκου του ρέματος Σούρες ανάντι της Μάνδρας

Για το ρέμα Σούρες η μέγιστη πλημμυρική παροχή φτάνει τα 75 m3/sec
ενώ ο πλημμυρικός όγκος στο τέλος της καταιγίδας τα 430,000 m3.
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4. Η εταιρία χαρτογράφησης κτηματολογίου (ΕΚΧΑ Α.Ε.) θα πρέπει να εξετάσει τη δυνατότητα χορήγησης ψηφιακών μοντέλων εδάφους (DTM)
απευθείας σε ιδιώτες επιστήμονες με ευέλικτες διαδικασίες χωρίς τη
μεσολάβηση ενδιαμέσων φορέων.

Νέα της αγοράς

Λήψη και Επεξεργασία LiDAR Δεδομένων

Οι εκδόσεις των λογισμικών της Hexagon Geospatial «ERDAS IMAGINE
2018» θα είναι διαθέσιμες το Μάρτιο. Στο ERDAS IMAGINE 2018, έχουν
ενσωματωθεί 57 νέοι spatial operators (π.χ. Analyze Radiance, Attribute
Definition, Compute Axis Length, Compute Orientation, Compute
Orthogonality, Find Item, Generic Atmospheric, Simplify, Update
Statistics, etc.), η λειτουργικότητα του IMAGINE Objective στο Spatial
Modeler (classifiers, raster cues, vector cues, vector cleanup operators)
και φυσικά εξελιγμένοι Machine Learning Algorithms σε περιβάλλον
64-bit υποβοηθώντας και το 2/3D View και το Spatial Model Editor να
λειτουργούν παράλληλα με streamlined algorithms.

Η AeroPhoto Co Ltd επενδύοντας στο μέλλον, σε στρατηγική συνεργασία με αντίστοιχους ευρωπαϊκούς αεροπορικούς οργανισμούς, με διαθεσιμότητα 9 αεροσκαφών, και δέκτες-σαρωτές τελευταίας τεχνολογίας
(Lidar/τύπου Riegl LMS Q1560 και φωτογραμμετρικές/ τύπου Vexcel
UC Eagle Μ3), παρέχει υπηρεσίες λήψεις αεροφωτογραφιών και επεξεργασίας Γεωχωρικών Δεδομένων, υψηλής ανάλυσης, ακρίβειας και ευκρίνειας.
Με την ευκαιρία η AeroPhoto Co Ltd ευχαριστεί όλους τους μέχρι σήμερα συνεργάτες και πελάτες της, που την εμπιστεύτηκαν και συνεργάστηκαν με επιτυχία μαζί της!

Επικοινωνήστε μαζί μας!

Αρμόδιος:
Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος
& + 30 210 2846144 -145
mail@geosystems-hellas.gr

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

Ψηφιακή Υπογραφή. Προϊόντα και υπηρεσίες με την υπογραφή ποιότητας και αξιοπιστίας της Novatron.
Η Novatron, κατανοώντας τη σημαντικότητα του θεσμού της Ψηφιακής Υπογραφής από την πρώτη κιόλας στιγμή της θέσπισής του, διαθέτει πλέον όλη την απαραίτητη τεχνογνωσία και τα κατάλληλα προϊόντα για να εξυπηρετήσει τους συνεργάτες της.
Η Ψηφιακή Υπογραφή, σε ένα ψηφιακό περιβάλλον, είναι απολύτως ισοδύναμη με τη φυσική υπογραφή. Κάθε
φυσικό πρόσωπο έχει το δικαίωμα να αποκτήσει ψηφιακή υπογραφή. Για το σκοπό αυτό, θα χρειαστεί ένα USB
Token - Συσκευή ΑΔΔΥ (Ασφαλής Διάταξη Δημιουργίας Υπογραφής).
Η Novatron σάς παρέχει τα κατάλληλα προϊόντα και συνεπή τεχνική υποστήριξη και στην Ψηφιακή Υπογραφή.
Για περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με τα USB Token, την Υπηρεσία Απομακρυσμένης Εγκατάστασης, καθώς και για συνολική τεχνική υποστήριξη, επισκεφθείτε: www.novatron.gr
Τηλέφωνα Εξυπηρέτησης Πελατών: Αθήνα – 210 6180 865 • Θεσ/νίκη – 2310 627 333
NOVATRON Α.Ε. Ι. Αποστολοπούλου 61Α, 15231 Χαλάνδρι, Αθήνα Τηλ: 210 6180865 - 210 6180657 - 659
email: info@novatron.gr service: support@novatron.gr

To DJI store Greece το μοναδικό επίσημο κατάστημα
της DJI στην Ελλάδα με χαρά παρουσιάζει
το νέο εξελιγμένο DJI Matrice 210 RTK
Με την εφαρμογή PicPoint του X-PAD, μπορείτε
να μετρήσετε εύκολα και άμεσα σημεία στο πεδίο
εργασίας που δεν μπορούν να αποτυπωθούν με
τη συμβατική χρήση των GNSS ή Total Station,
όπως τα σημεία αποτύπωσης σε μια όψη κτηρίου
ή αντικείμενων, με περιορισμένη πρόσβαση.
Το PicPoint, μια καινοτομία της Geomax, συνδυάζει τις μετρήσεις με GNSS ή Total Station με
τις εικόνες που λαμβάνονται από την κάμερα
PicPoint που τοποθετείται στο στυλεό.

Ανακρέντος 8
542 50, Χαριλάου
Θεσσαλονίκη
 +30-2310-826-777
 +30-2310-826-134
 www.geoshop.gr
 info@geoshop.gr
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Λοχαγού Δεδούση 48
15562, Χολαργός
Αθήνα
 +30-2118-000-095
 +30-2118-008-195
 www.geonoesis.gr
 info@geonoesis.gr

Tο RTK διατηρεί τη δύναμη, τη δυνατότητα ελιγμών και την προσαρμοστικότητα του Matrice 210 προσφέροντας
επιπλέον την ακρίβεια του RTK.
Η δυνατότητα RTK ενισχύει την ικανότητα του Matrice 210 να συλλέγει δεδομένα για την τοπογραφία, τη φωτογραμμετρία και τη χαρτογράφηση.
Το 210 RTK μπορεί να χρησιμοποιεί δύο κάμερες ταυτόχρονα αυξάνοντας τις
δυνατότητες χρήσης του σε πολύπλοκα περιβάλλοντα. Διαθέτει ενσωματωμένη κάμερα FPV για πλοήγηση, αλλά μπορεί επίσης να δεχθεί συμβατές κάμερες
με δυνατότητα θερμικής απεικόνισης, βίντεο υψηλής ευκρίνειας και ζουμ για
λεπτομερή απεικόνιση από απόσταση. Το 210 RTK είναι κατασκευασμένο με
προδιαγραφή IP43, έτσι ώστε να πετάει στη βροχή. Οι έλικες των 17 ιντσών που
διαθέτει το καθιστούν πολύ σταθερό σε πλευρικούς ανέμους.
To DJI store Greece σε συνεργασία με την Drone Pilot School (DPS) προσφέρει μια μοναδική στη χώρα μας ευκαιρία απόκτησης άδειας χειριστή UAS C από
την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, παρέχοντας ταυτόχρονα πλήρη πτητική
εκπαίδευση με το DJI Matrice 210. Ενημερωθείτε για τα τμήματα του Μαρτίου
και κλείστε έγκαιρα θέση σε κάποιο από αυτά.
Ελ Βενιζέλου 22, Γαλάτσι
Τηλ.: 210 213 6085, 210 213 6774, 698 6007937
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ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΣΔΑΤΜ
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΤΙΣ 13 ΜΑΪΟΥ 2018
Πριν δύο χρόνια, ένας νέος κύκλος ξεκίνησε για τον ΠΣΔΑΤΜ.
Ένας κύκλος που ακολούθησε σε πλήρη αρμονία με τις πρόσφατες διοικήσεις του συλλόγου από τους προέδρους συναδέλφους
Στέφανο Ξεκαλάκη και Γιάννη Μαχίκα.
Τα τελευταία δύο χρόνια ο ΠΣΔΑΤΜ ενίσχυσε την εξωστρέφειά του με αποτέλεσμα να ενισχυθεί και άλλο η δυναμική των
παρεμβάσεών του προς όφελος των συμφερόντων των συναδέλφων που εκπροσωπεί, αλλά και της κοινωνίας. Σημαντικό ρόλο
έπαιξε και η απόφαση 267/2016 του ΣτΕ. Μια απόφαση που ήταν αποτέλεσμα των ενεργειών των προηγούμενων διοικήσεων
του συλλόγου. Έτσι λοιπόν έχουν επιτευχθεί:
• Στο σύστημα διαχείρισης δηλώσεων αυθαιρέτων του ΤΕΕ, τα τοπογραφικά διαγράμματα μπορούν να αναρτηθούν μόνο αν
έχουν συνταχθεί από ΑΤΜ ή ΠΜ ή Τοπ. Μηχ. Τ.Ε.
• Ομοίως για το σύστημα διαχείρισης αμοιβών του ΤΕΕ (π.χ. οικοδομικές άδειες).
• Το ίδιο θα συμβεί και κατά την ηλεκτρονική υποβολή τοπογραφικών διαγραμμάτων για δικαιοπραξίες που αναμένεται να
ξεκινήσει σύντομα.
• Η απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Καβάλας για την αθώωση συναδέλφων δημοσίων υπαλλήλων που αρνήθηκαν
να παραλάβουν εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα από Πτυχιούχο Τ.Ε.
Όσον αφορά τα υπόλοιπα δικαιώματα των ΑΤΜ έχουν διασφαλιστεί με τον καλύτερο τρόπο και στο αναμενόμενο ΠΔ που θα καθορίσει τα επαγγελματικά δικαιώματα των μηχανικών. Με το συγκεκριμένο ΠΔ αναμένεται να αποκατασταθούν διάφορες
αδικίες προς την ειδικότητά μας (π.χ. τεχνικός ασφαλείας).
Όσον αφορά τις παράλογες παρεμβάσεις απέναντι στους συναδέλφους μας δημόσιους υπαλλήλους, ο ΠΣΔΑΤΜ κατέθεσε αίτηση ακυρώσεως στο ΣτΕ κατά του νέου Οργανισμού του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Οι οιωνοί είναι θετικοί και ελπίζουμε να έχει την ίδια τύχη με την απόφαση 267/2016 του ΣτΕ, ώστε να αποτελέσει τη σημαία των ΑΤΜ του δημοσίου τομέα.
Τα τελευταία δύο χρόνια έγινε προσπάθεια να ενισχυθεί ο επιστημονικός ρόλος του συλλόγου. Η επιβεβαίωση ήρθε από το 5ο
Πανελλήνιο Συνέδριο, αλλά και τις δεκάδες ημερίδες που διοργάνωσε και συμμετείχε ο ΠΣΔΑΤΜ.
Πέραν όμως των παραπάνω ο σύλλογος ήταν δυναμικά παρόν σε όλα τα θέματα που απασχολούσαν τους συναδέλφους με χαρακτηριστικό παράδειγμα το Ασφαλιστικό, όπου βρέθηκε στην πρώτη γραμμή των κινητοποιήσεων.
Η δράση αυτή του συλλόγου ενισχύθηκε από την ενδυνάμωση της προβολής του σε όλα τα μέσα, είτε σε εφημερίδες είτε σε
ηλεκτρονικά μέσα είτε στα κοινωνικά δίκτυα.
Για όλα αυτά μπορούμε να είμαστε υπερήφανοι ότι ο σύλλογος είναι ο δυναμικότερος σύλλογος μηχανικών.
Όλα αυτά δεν έγιναν αυτόματα, αλλά από τις προσπάθειες συναδέλφων που στερήθηκαν αρκετό προσωπικό και οικογενειακό
χρόνο.
Για όλα τα παραπάνω, λοιπόν, και για άλλα τόσα, η ΔΗΣΥΑΤΜ και η ιστορία που την ακολουθεί έχει ευθύνη. Όπως έχουν ευθύνη
και όσοι επέλεξαν να είναι παρόντες σε αυτό το ταξίδι. Ανεξάρτητα από παρατάξεις και κομματικές καταβολές.
Ο ΠΣΔΑΤΜ οφείλει να είναι δίπλα σε κάθε μέλος του.
Στις 13 Μαΐου η κάθε συναδέλφισσα και ο κάθε συνάδελφος καλείτε να διαλέξει ποιος μπορεί να τον εκπροσωπεί.
Ποιος ήταν και θα είναι παρόν και όχι αυτός που επιλέγει να εμφανίζεται μόνο πριν και μετά από εκλογικές διαδικασίες.
Αποφασίζει αν θα επιβραβεύσει τη συνέχιση του νέου κύκλου του ΠΣΔΑΤΜ!
Να επιβραβεύσει τη ΔΗΣΥΑΤΜ!
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ΑΠΟΛΙΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΩΡΑ

Ο

κλάδος σε δυο Μήνες καλείται να προσέλθει στις κάλπες για να εκλέξει τη νέα διοίκηση
του Συλλόγου του. Κάθε δυο χρόνια επαναλαμβάνεται η ίδια πρακτική σύμφωνα με ένα
ξεπερασμένο καταστατικό το οποίο δεν καταφέραμε να αλλάξουμε διότι απαιτείται η σύμφωνη
γνώμη της πλειοψηφίας των παρατάξεων και βέβαια οι μικρές –αριστερές παρατάξεις πιστές στα
γνωστά ιδεολογήματά τους δεν συμφωνούν. Με τον τρόπο αυτό ο σύλλογος είναι όμηρος των
παρατάξεων αυτών, δηλαδή όμηρος της μειοψηφίας.
Αυτό δεν καταλαβαίνουμε γιατί θεωρείται και δημοκρατική λειτουργία του συλλόγου.
Από το 2004 όταν η παράταξή μας ανέλαβε τη διοίκηση του Συλλόγου με πρόεδρο τον Συνάδελφο
Χρόνη Ακριτίδη, προσπάθησε με τον ορισμό μιας επιτροπής να αλλάξει το καταστατικό. Η προσπάθεια
αυτή προσέκρουσε στην πρακτική που περιγράφουμε παραπάνω. Το ίδιο έγινε και μετά το 2010 όταν
ανέλαβε την προεδρεία του συλλόγου ο συνάδελφος Στέφανος Ξεκαλάκης.
Έτσι λοιπόν προς ικανοποίηση ορισμένων συναδέλφων, ο σύλλογος λειτουργεί 1,5 χρόνο περίπου
αφού το υπόλοιπο διάστημα τo σπαταλάμε σε προεκλογικές και μετεκλογικές διαδικασίες.
Από το 2004 επίσης ο σύλλογος έχει αλλάξει ατζέντα και σταδιακά αγκάλιασε τα καθημερινά
προβλήματα του μάχιμου τοπογράφου, σε αντίθεση με την προηγούμενη περίοδο. Έχουν γίνει πολλά
πράγματα από τότε και ο σύλλογος έχει βγει πλέον στο προσκήνιο της επικαιρότητος, συμμετέχοντας
σε σημαντικές διαβουλεύσεις, καταθέτοντας προτάσεις γενικότερου ενδιαφέροντος, παρεμβαίνοντας
στην επικαιρότητα, διασφαλίζοντας, όσο βέβαια μπορεί, τα επαγγελματικά δικαιώματα των μελών
του.
Αυτό όμως γίνεται πάντα από 3-4 μέλη τού κάθε Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία εργάζονται για
λογαριασμό των υπολοίπων, αυτών κυρίως που ασκούν δριμεία κριτική επί παντός θέματος, αυτών
που ψηφίζουν λευκό σε πολλά θέματα, αυτών που δεν έχουν φέρει στον σύλλογο μία πρόταση
επαγγελματικού ή επιστημονικού περιεχομένου πέραν των γνωστών πολιτικών απόψεών τους.
Η εποχή όμως τους έχει πλέον ξεπεράσει και θα πρέπει ανάλογα να αποφασίσουμε για την ουσιαστική
αναθεώρηση του καταστατικού μας.
Εκλογές κάθε 4 χρόνια, όπως γίνεται σε όλους του επαγγελματικούς συλλόγους.
Η μερική προσκόλληση του συλλόγου στην πολιτική ατζέντα των μικρών παρατάξεων και η
πολιτικοποίηση του συλλόγου, αποτελεί κατά τη γνώμη μας και έναν από τους λόγους απομάκρυνσης
των συναδέλφων από τον Σύλλογο. Έτσι φθάσαμε στο σημείο από τα 6.500 μέλη μας, μόνο 1.500
περίπου να συμμετέχουν στις εκλογές, δηλαδή ποσοστό 25% περίπου.
Επομένως το στοίχημα για τις επόμενες εκλογές πρέπει να είναι ότι όλες οι παρατάξεις θα πρέπει
εργασθούν για την απολιτικοποίηση του συλλόγου και να συμβάλουν στην αναθεώρηση του
ξεπερασμένου καταστατικού μας.
Ο σύλλογος πρέπει να παραμείνει καθαρά επαγγελματικός - επιστημονικός.
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ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΕ ΤΡΟΧΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ
Χαιρετίζουμε την ψήφιση του Ν.4512/2018, με τον οποίο συστήνεται το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ», που υπό την εποπτεία του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας θα αναλάβει:
•

την ολοκλήρωση της κτηματογράφησης της χώρας

•

τη λειτουργία, καθώς και τη σταδιακή συγχώνευση των υφιστάμενων Κτηματολογικών Γραφείων και
Υποθηκοφυλακείων

•

τη γεωδαιτική και χαρτογραφική κάλυψη της χώρας καθώς και τη δημιουργία και τήρηση ψηφιακών γεωχωρικών
δεδομένων στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του.

H δημιουργία ενός νέου φορέα, με ενιαία στρατηγική, ήταν αναγκαία προκειμένου να υπάρξει ο απαραίτητος
συντονισμός ενεργειών που τελικώς θα θέσει σε λειτουργία το σύστημα του Κτηματολογίου.
Χαιρετίζουμε την υπογραφή το Δεκέμβρη που μας πέρασε των τελευταίων τεσσάρων συμβάσεων των παλαιών
προγραμμάτων.
Χαιρετίζουμε την υπογραφή το Δεκέμβρη που μας πέρασε των είκοσι επτά από τις τριάντα δύο συμβάσεις για
το υπόλοιπο της χώρας. Σε οκτώ περίπου μήνες από σήμερα θα ξεκινήσει σταδιακά η συλλογή των δηλώσεων
για το υπολειπόμενο 65% της επικράτειας με τον προεκτιμώμενο αριθμό των δικαιωμάτων να ανέρχεται σε 16
εκατομμύρια.
Χαιρετίζουμε την προκήρυξη 62 θέσεων προσωπικού, πολλές εκ των οποίων ΑΤΜ, με βασικό σκοπό την κάλυψη
επειγουσών αναγκών που σχετίζονται με την υποστήριξη του έργου της επίβλεψης των μελετών Κτηματογράφησης.
Χαιρετίζουμε την πιλοτική λειτουργία της εφαρμογής για την ηλεκτρονική υποβολή, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 40 του Ν.4409/2016, (i) των τοπογραφικών διαγραμμάτων που προσαρτώνται στα συμβόλαια και στις
λοιπές εγγραπτέες πράξεις όλης τη χώρας και (ii) των ΔΓΜ που συνυποβάλλονται με τις αιτήσεις στα ΚΓ
Η υποχρεωτική εφαρμογή θα οδηγήσει σε τυποποίηση των διαγραμμάτων σε μορφή συμβατή με τα στοιχεία
του Κτηματολογίου και θα δώσει τη δυνατότητα πλήρους αξιοποίησης των διαγραμμάτων κατά τη διαδικασία της
Κτηματογράφησης.
Χαιρετίζουμε τη συνεργασία μεταξύ του ΤΕΕ και του ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ για την ανάπτυξη των
προδιαγραφών και την υλοποίηση των απαιτούμενων λειτουργικοτήτων για την ηλεκτρονική υποβολή διαγραμμάτων.
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ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ Η ΝΕΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗ

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ «ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ»
ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΕ
Δεν μας εκπλήσσει η διαδικασία «κεκλεισμένων των θυρών» με την οποία η πρόεδρος της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ, Τόνια Μοροπούλου, από κοινού με
την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και με τη στήριξη των παρατάξεων ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ στο ΤΕΕ, επιχείρησε το Σάββατο 3/2 να περάσει την αλλαγή του θεσμικού
πλαισίου λειτουργίας του ΤΕΕ, συγκαλώντας τη συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας στο χώρο του ελληνικού κοινοβουλίου. Οι προωθούμενες
αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας αφορούν ουσιαστικά την αξιοποίηση του ΤΕΕ στην παραπέρα προώθηση της ευρωενωσιακής πολιτικής
για την απελευθέρωση του επαγγέλματος του μηχανικού, ακολουθώντας τις κατευθύνσεις της Μπολόνια.

•

•

•
•

Πτυχίο διαβατήριο για συνεχείς εξετάσεις

Το ΤΕΕ μετατρέπεται σε Φορέα Πιστοποίησης της άσκησης των τεχνικών δραστηριοτήτων και επί πληρωμή εκπαίδευσης, από
το επίπεδο του τεχνίτη οικοδομής μέχρι του μηχανικού με «πτυχίο» ανώτερης κατηγορίας. Μετά τη δολοφονική φοροληστεία του αστικού
κράτους και τις υψηλότερες ίσως ασφαλιστικές εισφορές στον πλανήτη, όσοι απέμειναν να «ασκούν το επάγγελμα» θα πεταχτούν έξω ως
μη πιστοποιημένοι. Στην ίδια ακριβώς λογική, η πλειοψηφία της διοίκησης του ΠΣΑΔΤΜ (ΠΑΣΟΚ - ΝΔ - ΣΥΡΙΖΑ) βάζει το θέμα του
διαπιστευμένου για θέματα Κτηματολογίου Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού. Μάλιστα στα πλαίσια της ολοκληρωμένης πρότασης
που ετοιμάζει, στην τελευταία συνεδρίαση του ΔΣ ακούστηκαν προτάσεις για επί πληρωμή εξετάσεις προκειμένου να πιστοποιηθεί ο ΑΤΜ και
επίσης επί πληρωμή ανανέωση της άδειας ανά τακτά διαστήματα (π.χ. 3ετία) στα πρότυπα άλλων αντίστοιχων πιστοποιήσεων (π.χ. εκτιμητές). Οι
συνάδελφοι από τη ΔΚΜ πήγαν και ένα βήμα παραπέρα. Ότι δηλαδή πρέπει οι εξετάσεις να είναι αυστηρές και να αφαιρείται το δικαίωμα επανεξέτασης
από έναν συνάδελφο αν αποτύχει 2 φορές σε αυτές.
Κάτω από την κατηγοριοποίηση των επαγγελματικών δικαιωμάτων και της εγγραφής σε ένα ενιαίο “ΤΕΕ” όλων των αποφοίτων 3ετούς, 4ετούς και
5ετούς εκπαίδευσης, κρύβεται η απαξίωση του συνόλου των τίτλων σπουδών σε απλά διαβατήρια για τη «διαβαθμισμένη πρόσβαση» με επί
πληρωμή πιστοποιήσεις, μέσω σεμιναρίων εξετάσεων κ.ά. (όπως τεκμηριωμένη εμπειρία και μέχρι τότε παραμονή στη βαθμίδα
«δόκιμου μηχανικού» στις επαγγελματικές δραστηριότητες), δηλαδή την πλήρη αποσύνδεση πτυχίου-επαγγέλματος.
Κάτω από τον ευφημισμό της «ουσιαστικοποίησης των γραπτών εξετάσεων», κρύβεται το πέταγμα εκτός επαγγέλματος χιλιάδων αποφοίτων και η
μετατροπή τους σε φθηνό εργατικό δυναμικό, σε «μη μηχανικούς» για το μεγάλο κεφάλαιο.
Κάτω από χοντροκομμένες «προτάσεις», όπως της θέσπισης υποχρεωτικής πρακτικής άσκησης μετά την απόκτηση του πτυχίου, κρύβεται άλλος ένας
ταξικός φραγμός και η δημιουργία φτηνού εργατικού δυναμικού μηχανικών για «μαθητεία» στους ομίλους.

Η προώθηση της «απελευθέρωσης» του επαγγέλματος τσακίζει μισθωτούς και αυτοαπασχολούμενους μηχανικούς, με μοναδικούς
κερδισμένους τους μεγάλους ομίλους που θα συγκεντρώσουν την αγορά και θα βρουν φθηνό εργατικό δυναμικό. Γι’ αυτό και προωθείται
απ’ όλες τις αστικές κυβερνήσεις, τώρα απ’ την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ -ΑΝΕΛ, και στηρίζεται απ’ όλες τις παρατάξεις τους μέσα και έξω
απ’ το ΤΕΕ.

Ακόμα πιο αντιδραστικό πλαίσιο λειτουργίας

Το «αναβαθμισμένο» ΤΕΕ:
• Χρειάζεται ακόμα περισσότερο αποδυναμωμένα τα συλλογικά όργανά του. Για αυτό προτείνεται η απευθείας εκλογή του Προέδρου του ΤΕΕ
και των Περιφερειακών Τμημάτων, ώστε αυτός να είναι πλήρως ελεγχόμενος - χωρίς πολιτικές δεσμεύσεις - από το εκάστοτε λόμπι μονοπωλιακών
ομίλων. Γι’ αυτό προωθείται η υποβάθμιση του αποφασιστικού ρόλου των Αντιπροσωπειών, με την κατάτμησή τους σε θεματικές ενότητες.
• Ταυτόχρονα μεθοδεύεται η μετατροπή του ΤΕΕ σε Ανώνυμη Εταιρεία με τη θέσπιση της δυνατότητας ίδρυσης Α.Ε. από το ΤΕΕ και τα ΠΤ, με σκοπό
μεταξύ άλλων τη διεκδίκηση κοινοτικών κονδυλίων.
Οι αντιδραστικές αλλαγές για τη ζωή των εργαζόμενων μηχανικών και για τη στοιχειώδη δημοκρατική λειτουργία του ΤΕΕ που προωθεί η κυβέρνηση και
η διοίκηση του ΤΕΕ, παρά τις όποιες φραστικές αντιπαραθέσεις, εξηγούν τη μορφή που επέλεξαν για να τις προωθήσουν.
Μετά την αποτυχημένη προσπάθεια να περάσουν την αντιδραστική αλλαγή στην προηγούμενη συνεδρίαση του Δεκέμβρη, συγκαλούν
Αντιπροσωπεία για την 3η του Φλεβάρη στην αίθουσα Γερουσίας της Βουλής με δήθεν πανηγυρικό χαρακτήρα και υψηλούς προσκεκλημένους,
προκειμένου να ολοκληρώσουν την αλλαγή σε μια συνεδρίαση με ένα μοναδικό θέμα, με τη διαδικασία του «κατεπείγοντος». Επιχειρούν ξανά να
περάσουν τις αλλαγές με τυμπανοκρουσίες, αλλά σε «αποστειρωμένο» περιβάλλον, μακριά από την ενοχλητική παρουσία και παρέμβαση των
εργαζόμενων μηχανικών με προστασία την αστυνομική φρουρά του κοινοβουλίου.
Η επόμενη μέρα της αναιμικής καπιταλιστικής ανάπτυξης «δεν χωρά» την πλειοψηφία των εργαζόμενων μηχανικών. Οι χιλιάδες μισθωτοί άνεργοι και
αυτοαπασχολούμενοι που δέχονται την επίθεση διαρκείας στα εργασιακά – ασφαλιστικά – επαγγελματικά τους δικαιώματα προορίζονται να αποτελέσουν
ένα επιστημονικό προλεταριάτο χαμηλής ειδίκευσης που θα εξασφαλίζει στους ομίλους φθηνή εργατική δύναμη και έχουν το ΤΕΕ απέναντί τους. Το ΤΕΕ
αποτελεί – σε τελευταία ανάλυση – μηχανισμό του αστικού κράτους και, άρα, προώθησης της πολιτικής των αναδιαρθρώσεων. Άλλωστε αυτή η πορεία
επιβάλλεται από τον ίδιο το χαρακτήρα του: ως μέλη του συνυπάρχουν μηχανικοί με διαμετρικά αντίθετα κοινωνικά συμφέροντα και ο καταστατικός
του ρόλος είναι αυτός του «τεχνικού συμβούλου» του κράτους. Η εκάστοτε ηγεσία του ΤΕΕ εκφράζει σαφώς τα συμφέροντα της κυρίαρχης τάξης και
όχι μια «συνισταμένη» των θέσεων όλων των μηχανικών. Το κίνημα να αποτρέψει την περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης που φέρνει η
σημερινή πρόταση αναθεώρησης. Απάντηση μπορεί να δώσει μονάχα η ανασύνταξη του κινήματος των εργαζόμενων μηχανικών που
να σημαδεύει τον πραγματικό αντίπαλο, την άρχουσα τάξη και την ΕΕ.
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Θέσεις παρατάξεων
Φίλες και φίλοι συνάδελφοι,
Καθώς βαδίζουμε πλέον προς τις εκλογές του συλλόγου, στις 13-05-2018 εκτός απροόπτου, πρέπει
να ξεκαθαρίσουμε ορισμένα δεδομένα.
Πρώτα στα καταστατικά θέματα, που νομίζω πως οφείλουμε να ασχοληθούμε πολύ σοβαρά στο
αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Από τη στιγμή που δεν επιτεύχθηκε η περιβόητη αλλαγή
καταστατικού πριν μερικά χρόνια και ναυάγησε η διαδικασία της επίσημης πανελληνιοποίησης του
συλλόγου, ασχέτως αν η καλή διάθεση των διοικούντων όλων των συλλόγων ανά την Ελλάδα
ουσιαστικά την εφαρμόζει στην πράξη, είναι μονόδρομος η αλλαγή ορισμένων διατάξεων που
δημιουργούν προβλήματα στη λειτουργία του. Κυριότερο ζήτημα αποτελεί το χρονικό διάστημα
διοίκησης του εκάστοτε διοικητικού συμβουλίου, δηλαδή τα 2 χρόνια. Το διάστημα είναι ελάχιστο
και έως να αναλάβει καθήκοντα η διοίκηση ολοκληρώνεται η θητεία της και καταντά κουραστική η
προσέλευση στην κάλπη των μελών. Πολύ απλά οφείλουμε να επιμηκύνουμε το χρόνο διάρκειας από
2 έτη σε τουλάχιστον 3 έτη. Επίσης, πρέπει να ρυθμιστούν κάποια άλλα ζητήματα τεχνικής φύσεως
που παρεμποδίζουν την ομαλή λειτουργία του συλλόγου και, τέλος, να προβλεφθεί απομακρυσμένη
συμμετοχή σε ΔΣ με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων όταν δεν απαιτείται μυστική ψηφοφορία. Ο
τρόπος να γίνει η αλλαγή υπάρχει, σκοπός είναι να συμφωνήσουμε όλοι ότι επιθυμούμε τα ελάχιστα.
Όσον αφορά στην παράταξη των Ενεργών ΑΤΜ είμαστε υποχρεωμένοι εμπρόθεσμα και όσο βαδίζουμε
προς την εκλογική διαδικασία να ξεκαθαρίσουμε ορισμένα πράγματα. Οι Ενεργοί ΑΤΜ αποτέλεσαν
μια μεταβατική προσπάθεια κάποιων συναδέλφων που δεν ήταν ικανοποιημένοι από τις υπάρχουσες
παρατάξεις και είχαν διαφορετική προσέγγιση στα θέματα του κλάδου. Είχαν ενεργή συμμετοχή στη
λειτουργία του συλλόγου και τη θέση του αντιπροέδρου της διοίκησης του ΠΣΔΑΤΜ. Ο απολογισμός
της θητείας ως οφείλουμε θα γίνει στο προεκλογικό τεύχος του περιοδικού. Δεν πρόκειται να
ξανασυμμετάσχουν στην εκλογική διαδικασία, αλλά θα μετασχηματιστούν στη συντριπτική τους
πλειοψηφία σε ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΑΤΜ, τη γνωστή πλέον παράταξη του ΤΕΕ που έχει δώσει ήδη τα
διαπιστευτήριά της μέσω της συμμετοχής των μελών στην αντιπροσωπεία του ΤΕΕ, περιφερειακών
τμημάτων του ΤΕΕ και πολλών κλαδικών συλλόγων. Πολλές περισσότερες πληροφορίες για την
ταυτότητα της παράταξης και τη δράση της στον ιστότοπο http://anasygkrotisi-mixanikon.eu/ και στα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης https://www.facebook.com/ANASIGKROTISI/?ref=bookmarks. Έτσι, θα
βαδίσει από εδώ και στο εξής αποκτώντας σαφή ταυτότητα. Ωστόσο, υπάρχει και ένα μικρότερο
ποσοστό που θα δραστηριοποιηθεί με τη ΔΚΜ.
Οπότε, από το εξής ΕΝΕΡΓΟΙ ΑΤΜ τέλος, ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΑΤΜ ξεκινά!
Περισσότερες λεπτομέρειες στο επόμενο τεύχος του περιοδικού.
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Θέσεις παρατάξεων

Είμαστε εργαζόμενοι και όχι συνεργάτες
και δικαιούμαστε αντιμετώπιση εργαζομένων

H

αναζήτηση εργασίας στα χρόνια της κρίσης και των ατέρμονων μνημονίων, φαντάζει εφιάλτης για την πλειοψηφία των
εργαζομένων και τεράστια ευκαιρία για το σύνολο των εργοδοτών, που πατώντας πάνω στη σύνθλιψη των εργατικών κατακτήσεων
έχουν εντείνει το πόσο κερδίζουν εις βάρος των εργαζομένων.
Ειδικά για τους εισερχόμενους στον τεχνικό κλάδο η κατάσταση μπορεί να χαρακτηριστεί ακόμη και ως απελπιστική, καθώς και οι θεσπισμένες αλλαγές στο ασφαλιστικό των τελευταίων χρόνων διαμορφώνουν ένα νεφελώδες τοπίο εργασιακών σχέσεων, καθώς οι μορφές
απασχόλησης που μπορεί να συναντήσει κανείς στον αγώνα του για
την εύρεση εργασίας είναι πάρα πολλές: συμβάσεις - ιδιωτικά συμφωνητικά - Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών ή οποιαδήποτε άλλη ευφάνταστη
εκδοχή. Αυτό είναι, ίσως, και ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα του
κλάδου μας, αφού πολλοί εργαζόμενοι αγνοούν πολλά από τα δικαιώματά τους (μισθολογικά, ασφάλιση, αποζημιώσεις κτλ) και κάτω από
την πίεση της τεράστιας ανεργίας (που στον κλάδο σε αρκετές φάσεις
ξεπέρασε το μέσο όρο του 30%), την πιθανή έλλειψη προϋπηρεσίας
ή και την εκβιαστική ανάγκη του βιοπορισμού καταλήγουν έρμαιο στα
χέρια της εργοδοσίας.
Η αλήθεια είναι πως τρεις είναι οι βασικές μορφές εργασίας, που θα
συναντήσει κανείς στον τεχνικό κλάδο, ή μάλλον τέσσερις αν λάβει
κανείς υπόψη και τη μαύρη εργασία, την οποία κανείς δεν θα έπρεπε
να αποδέχεται ούτε καν σε «δοκιμαστική περίοδο», καθώς ο εργαζόμενος βρίσκεται ακάλυπτος, και είναι ακόμα πιο δύσκολο να κατοχυρωθεί σε περίπτωση διαφωνίας ή σύγκρουσης με τον εργοδότη. Οι
τρεις, λοιπόν, συνηθέστερες σχέσεις εργασίας είναι:
• η σχέση μισθωτού, όπου ο εργαζόμενος υπογράφει εξαρτημένη
σχέση εργασίας περιορισμένου ή αορίστου χρόνου,-γεγονός σπάνιο
για τους συναδέλφους που δουλεύουμε σε τεχνικές εταιρίες που
έχουν αναλάβει μελέτες κτηματολογίου
• η σύμβαση έργου με εξαρτημένη σχέση εργασίας, όπου με βάση το
νέο ασφαλιστικό οποιοσδήποτε μηχανικός έχει έως δύο εργοδότες
θεωρείται μισθωτός, και συνηθέστερη περίπτωση
• η σύμβαση έργου ελεύθερου επαγγελματία (σύμβαση που κανονικά δεν αφορούσε τους υπαλλήλους μηχανικούς, αλλά τους πραγματικούς ελεύθερους επαγγελματίες που συνεργάζονται με πολλές
επιχειρήσεις και ιδιώτες, χωρίς συγκεκριμένα ωράρια κλπ), επίσης
συνηθισμένη περίπτωση.
Παρά τα όσα επιχειρούν να περάσουν οι εργοδότες, όλοι οι εργαζόμενοι δικαιούνται τα δικαιώματα που απορρέουν από μια εξαρτημένη
σχέση εργασίας. Μπορεί μια σύμβαση έργου «ελεύθερου επαγγελματία» να ορίζει ότι «δεν είναι σύμβαση εργασίας» και ότι δεν απορρέουν από αυτή εργασιακά δικαιώματα, όμως αυτό δεν είναι έγκυρο.
Μια σχέση εργασίας δεν τεκμαίρεται από τα γραφόμενα στη σύμβαση,
αλλά από το γεγονός ότι ο εργαζόμενος ή η εργαζόμενη έχει σταθερό
καθημερινό ωράριο, πληρώνεται σε τακτά διαστήματα με παρόμοια
ποσά, χρησιμοποιεί εξοπλισμό της εταιρίας κι έχει θέση εργασίας, και
δέχεται εντολές για τη διεκπεραίωση της εργασίας. Στην πραγματικό-
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τητα, επομένως, τα δικαιώματα είναι ίδια για τους εργαζόμενους, αλλά
οι εργοδότες πατάνε πάνω στην άγνοια των εργαζομένων, ή στην
ελπίδα τους ότι θα ξαναβρούν δουλειά στον ίδιο εργοδότη, και δεν διεκδικούν τα δικαιώματά τους, όταν δεν έχουν τυπική σχέση μισθωτού
στα χαρτιά. Χαρακτηριστικότερα παραδείγματα αποτελούν οι αποζημιώσεις απόλυσης τις οποίες δικαιούνται όλοι οι εργαζόμενοι, δηλαδή και οι «μπλοκάκηδες», είτε έχουν αναγγελθεί από τους εργοδότες
τους στον ΕΦΚΑ είτε όχι, καθώς και τα δικαιώματα στη διάρκεια της
εγκυμοσύνης και της λοχείας. Ειδικά αυτή την περίοδο της ολοκλήρωσης πολλών από τα λεγόμενα «μεγάλα (κατασκευαστικά) έργα»,
όπως οι αυτοκινητόδρομοι, αλλά και ολοκλήρωσης αρκετών από τις
μελέτες του κτηματολογίου, οι εργαζόμενοι απολύονται χωρίς να τους
καταβάλλονται οι νόμιμες αποζημιώσεις ή στην καλύτερη περίπτωση,
ανακυκλώνονται, δηλαδή τριγυρνούν από εταιρία σε εταιρία, ανάλογα
με τις ανάγκες της μελέτης.
Επίσης, μεγάλος αριθμός συναδέλφων, πληρώνεται ανάλογα με τις
πληρωμές που κάνει η ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ στις εταιρίες μελετών έτσι
σε περίπτωση καθυστέρησης αυτών των πληρωμών, οι συνάδελφοι
μένουμε απλήρωτοι για μεγάλα χρονικά διαστήματα.
Το καθεστώς είναι ελαστικές σχέσεις εργασίας, που «νομιμοποίησε»
σε μεγάλο βαθμό ο απαράδεκτος νόμος Κατρούγκαλου για το ασφαλιστικό, με την «αναγγελία» των εργαζόμενων με μπλοκάκι στον ΕΦΚΑ.
Στο παραπάνω πλαίσιο, η πλειοψηφία του εκλεγμένου διοικητικού
συμβουλίου, όχι μόνο δεν έχει τοποθετηθεί, αλλά περί άλλων τυρβάζει.
Ακούμε τον τελευταίο καιρό τοποθετήσεις οι οποίες ξεκινούν από το
να ενισχύσουν τον Σύλλογο αγρονόμων τοπογράφων μηχανικών, οι
εταιρίες που εκπονούν μελέτες κτηματολογίου, μέχρι και για τον διαπιστευμένο τοπογράφο, που επαναφέρεται με επιμονή στο προσκήνιο.
Οι μελέτες κτηματολογίου έχουν ημερομηνίες λήξης και αναμένεται να
ολοκληρωθούν τα επόμενα 2 με 3 χρόνια.
Τι θα απογίνουν λοιπόν οι συνάδελφοι οι οποίοι δουλεύουν στις μελέτες αυτές;
Η πλειοψηφία λοιπόν του ΔΣ, προτείνει να πιστοποιηθούν, επί πληρωμή βεβαίως,- με στόχο να θεσμοθετηθεί ο «διαπιστευμένος» τοπογράφος…, με το ΔΣ να αποδίδει διαπιστεύσεις. Σε μια εποχή λοιπόν όπου
τα εργασιακά δικαιώματά μας συρρικνώνονται, η πλειοψηφία του ΔΣ
απαιτεί περαιτέρω συρρίκνωση μέσω διαπιστεύσεων που θα δίνει το
ίδιο, επί πληρωμή.

Εμείς λέμε ότι αυτά δεν πρέπει να περάσουν
Καλούμε όλους τους συναδέλφους σε αντίσταση και σε
αξιοπρεπείς συνθήκες δουλειάς
Να καταργηθεί το μπλοκάκι που δεν παρέχει κανένα εργασιακό δικαίωμα και οδηγεί σε εργασιακό μεσαίωνα

