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Δημήτρης Αμπατζίδης, Δημήτρης
Θεοδοσόπουλος, Μιχάλης Καλογιαννάκης,
Μαρία Κωνσταντινίδη, Χρήστος Λάλας,
Τάσος Λαμπρόπουλος, Γιάννης Μαχίκας,
Γιάννης Παπαδόπουλος, Ευάγγελος
Στεφανής, Κώστας Χαμηλοθώρης

Έτος 2017 και η Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ, γιορτάζει τα 100 χρόνια της ίδρυσής της,
με τριήμερες εκδηλώσεις, στις 12-13 Οκτωβρίου.

Αμέσως μετά, ακολουθεί το 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο

του ΠΣΔΑΤΜ, με τίτλο «ΑΤΜ: Πραγματικότητα και Προοπτικές». Επιστημονική και Οργανωτική επιτροπή εργάζονται πυρετωδώς για την προετοιμασία του.

Το συνέδριο θα λάβει χώρα στη Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, στην Πολυτεχνειούπολη
Ζωγράφου, το διήμερο 14-15/10/2017, στο κτίριο Λαμπαδαρίου.

Η θεματολογία του καλύπτει όλο το αντικείμενο
του ΑΤΜ και το πρόγραμμα θα το βρείτε επίσης στις
επόμενες σελίδες του δελτίου μας.
Σε άλλα νέα, ο ΠΣΔΑΤΜ συνεχίζει τις παρεμβάσεις
του σε όλη την Επικράτεια (και το καλοκαίρι η δουλειά
συνεχίζεται!).

Με την ελπίδα να ξεκινάμε όλοι ξεκούραστοι και

E˘∙ÁÁÂÏ›∙ §È¿Ë
TËÏ./Fax: 210 86 46 350, 6977 262610
Email: evi.liappi@gmail.com

υγιείς την νέα αυτή σεζόν, ευχόμαστε καλή αντάμωση
στα μέσα Οκτώβρη στη Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων
Μηχανικών του ΕΜΠ, για να γιορτάσουμε το παρελθόν
και να συζητήσουμε για το παρόν και το μέλλον του
κλάδου μας.
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Υ.Σ.: Για τους λάτρεις των κοινωνικών δικτύων, υπενθυμίζουμε τον διαγωνισμό φωτογραφίας στο Instagram, στα πλαίσια
του 5ου Πανελληνίου Συνεδρίου του ΠΣΔΑΤΜ. Λαμβάνουμε
συμμετοχή, προσθέτοντας στις φωτογραφίες μας (τοπογραφικού πάντα περιεχομένου) το #topografontas.

6 ΕπισημανσΕισ

28 απο

8 Δραστηριοτητα Συλλογου
w 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΠΣΔΑΤΜ “ΑΤΜ: Πραγματικότητα και προοπτικές”
Αθήνα 14-15/10/2017 - Πρόγραμμα
w Παράταση λήξης προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων δασικών χαρτών
w Έκδοση αδειών δόμησης κατά παράβαση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου περί σύνταξης και εκπόνησης εξαρτημένου τοπογραφικού διαγράμματος
w Αίτημα ανάκλησης προγραμματικής σύμβασης για την εκπόνηση ερευνητικού έργου στην πληγείσα περιοχή Βρίσας, από τον σεισμό της Λέσβου στις
12/06/2017
w Εκδήλωση ενδιαφέροντος για στελέχωση επιτροπών ενστάσεων σε δήμους της Αττικής
w Επιστολή - παρέμβαση για αποκλεισμό ΑΤΜ στον νέο οργανισμό του
Υπουργείου Άμυνας
w Επιστολή - παρέμβαση για διαγωνισμό στην ΔΕΥΑΜΒ

20 νΕα

απο τον

Κλαδο

w Το ΕΜΠ αποχαιρέτησε στις 6 Απριλίου 2017 ένα από τα πιο επίλεκτα στελέχη του, τον Καθηγητή Γιάννη Μπαντέκα
w Ενημερωτικές Συναντήσεις HellasGIs

22 ΝομοθΕτιΚΕσ ΕξΕλιξΕισ
w Νέα νομοθετήματα που άπτονται του ενδιαφέροντος του ΑΤΜ

26 ΑποψΕισ
w Οι πυρκαγιές θρέφουν το Real Estate (ή ένας ακόμη εθνικός μύθος), Γιάννης Ξυλάς, ΑΤΜ

τον

Χωρο

των

α.Ε.ι.

w 100 χρόνια από την ίδρυση της Σχολής ΑΤΜ του ΕΜΠ - ΗΜΕΡΙΔΑ ΝΕΩΝ
ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ “Καινοτόμες ιδέες στην επιστήμη του Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού”, 12/10/2017
w 180 χρόνια από την ίδρυσή του ΕΜΠ - Το ΕΜΠ ανοίγει τις πύλες των εργαστηρίων του στο κοινό, 20-21 Οκτωβρίου 2017
w 2-8/9/2017 θερινό σχολείο στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού έργου
TERPSICHORE
w Graduate Studies in the United States: A Plan for Success, Giorgos Mountrakis

30 ΕπιστημονιΚα - τΕΧνιΚα θΕματα
w Τοπογραφική ανάλυση του Πλατωνικού διαλόγου «Φαίδρος» ή «περί έρωτος», μεταξύ του Σωκράτη και του νεαρού Φαίδρου, στις όχθες του Ιλισσού, Δημήτρης Θεοδοσόπουλος, ΑΤΜ
w Εξαγωγή υψομετρικών γραμμών σε Autocad Map 3D από τις ορθοφωτογραφίες του ΟΚΧΕ, Αθανάσιος Κατσάμπουλας, ΑΤΜ
w Μετατροπή των υψομετρικών αρχείων .img σε 3D αρχεία Autocad, Γιάννης
Γιαννίρης, ΑΤΜ
w Τα ορθομετρικά υψόμετρα του HTRS07: Μερικές σύντομες επισημάνσεις,
Δημήτρης Αμπατζίδης, ΑΤΜ, Νίκος Δεμιρτζόγλου, ΑΤΜ

41 θΕσΕισ παραταξΕων
w ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
w ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΚΜ-ΔΑΠ Τοπογράφων
w ΕΝΟΤΗΤΑ
w ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΤΜ
w ΕΝΕΡΓΟΙ ΑΓΡΟΝΟΜΟΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
w Συσπείρωση Αριστερών Τοπογράφων

επισημάνσεις
Έφτασε η στιγμή για τη διεξαγωγή του 5ου Πανελληνίου Συνεδρίου του ΠΣΔΑΤΜ.
Σε πείσμα των καιρών, το συνέδριο αυτό είναι το τρίτο που διοργανώνει ο σύλλογός μας κατά
τη διάρκεια της κρίσης. Με σιγουριά μπορώ να πω ότι είμαστε ο μόνος επιστημονικός και
επαγγελματικός φορέας μηχανικών που επιμένει να διοργανώνει συνέδρια, ώστε να αναδεικνύει την επιστημονική και επαγγελματική επάρκεια των μελών του.
Για το συνέδριο αυτό υπάρχουν υψηλές απαιτήσεις για δύο βασικούς λόγους. Ο πρώτος είναι
η παρακαταθήκη του προηγούμενο συνεδρίου που έγινε το 2014 στην Θεσσαλονίκη, το οποίο
από τους περισσότερους χαρακτηρίστηκε ως το πιο επιτυχημένο. Ο δεύτερος λόγος αφορά τις
εκδηλώσεις που διοργανώνει η Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών του ΕΜΠ για να
εορτάσει τα 100 χρόνια από την ίδρυσή της.
Άτυπα, αυτή η δεύτερη εβδομάδα του Οκτωβρίου αυτού του έτους θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και η «1η Εβδομάδα Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού».
Την Τετάρτη 11 Οκτωβρίου 2017 θα διεξαχθεί η εκδήλωση με τίτλο «Φυσιογνωμία και στρατηγική της Σχολής στην εποχή της Γεωχωρικής Τεχνολογίας και Πληροφορικής»,
Την Πέμπτη 12 Οκτωβρίου 2017 η εκδήλωση με τίτλο «Ημερίδα νέων ερευνητών: Παρουσίαση
καινοτόμων ιδεών στην επιστήμη του Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού»,
ενώ την Παρασκευή 13 Οκτωβρίου 2017 η εκδήλωση με τίτλο «Επανασυνάντηση του παλαιού
και υφιστάμενου προσωπικού της Σχολής» & «Κεντρική εκδήλωση για τον εορτασμό των 100
ετών της Σχολής».
Στην συνέχεια, το Σαββατοκύριακο θα διεξαχθεί το 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΑΤΜ με τίτλο
«ΑΤΜ: Πραγματικότητα και Προοπτικές», όπου θα υπάρξουν περίπου 90 εισηγήσεις συναδέλφων.
Όπως κάθε συνέδριο, η προσφορά του κρίνεται και από τα συμπεράσματα που προκύπτουν
από αυτό. Στο προηγούμενο συνέδριο επιχειρήθηκε να περιγραφεί ο ρόλος του Αγρονόμου
Τοπογράφου Μηχανικού στην ανασυγκρότηση της χώρας. Από τότε, δυστυχώς η ανασυγκρότηση δεν επιτεύχθηκε, ώστε να αναδειχθεί ορθά και ο ρόλος του ΑΤΜ. Οι εργασίες του 4ου
συνεδρίου παραμένουν χρήσιμες για τον τεχνικό κόσμο και την ακαδημαϊκή κοινότητα.
Σε αυτό το συνέδριο θα γίνει η προσπάθεια να περιγραφεί στο σύγχρονο τεχνικό κόσμο το
επάγγελμα του Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού. Να δημιουργήσουμε το δικό μας “Brand
Name”, όπως θα έλεγε κάποιος στα αγγλικά.
Ο ΑΤΜ είναι ο μηχανικός που συμβάλει, όσο κανείς άλλος, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής.
Είτε μέσω των έργων υποδομής είτε μέσω της ανοικτής διάθεσης/επεξεργασίας των γεωχωρικών δεδομένων είτε μέσω της διαχείρισης της γης.
Κάθε συνάδελφος βλέποντας τα παραπάνω θα μπορούσε να αισθανθεί πιο αισιόδοξος. Ο
κλάδος μας παραμένει δραστήριος και είναι έτοιμος να δώσει τις απαντήσεις που απαιτούνται, από την πλευρά του, για την επαναφορά της χώρας μας στην κανονικότητα.
Σας καλώ όλους, να συμμετέχετε ενεργά σε όλες τις διοργανώσεις που θα λάβουν χώρα στην
Αθήνα το διάστημα 11-15 Οκτωβρίου.

Μιχάλης Καλογιαννάκης
Πρόεδρος ΠΣΔΑΤΜ
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Δραστηριότητα Συλλόγου

5ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΑΤΜ
Αθήνα 14-15/10/2017

ΑΤΜ: Πραγματικότητα και προοπτικές
Τρία χρόνια μετά το άκρως επιτυχημένο συνέδριο του ΠΣΔΑΤΜ στη Θεσσαλονίκη, στη συγκυρία του εορτασμού των 100 χρόνων
από την ίδρυση της Σχολής Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Ε.Μ.Π., ο ΠΣΔΑΤΜ με χαρά διοργανώνει το 5ο Πανελλήνιο Συνέδριό του, με τίτλο «ατΜ: πραγματικότητα και προοπτικές».
Το συνέδριο θα λάβει χώρα στις 14 και 15 Οκτωβρίου 2017, στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, στη Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών
(Κτίριο Λαμπαδαρίου).
Η θεματολογία του θα καλύπτει όλα τα αντικείμενα που άπτονται του αντικειμένου του ΑΤΜ και πιο συγκεκριμένα:
1. Τοπογραφία, γεωδαισία, χαρτογραφία, φωτογραμμετρία, τηλεμετρία,
τηλεπισκόπηση, γεωπληροφορική, κτηματολόγιο, διαχείριση γης και ακινήτων.
2. Συγκοινωνιακά έργα και μελέτες, οδοποιία, περιβαλλοντικές επιπτώσεις,
κυκλοφορική τεχνική, μεταφορές.
3. Υδραυλικά έργα και μελέτες, εγγειοβελτιωτικά έργα και διαχείριση υδατικών πόρων, αντιπλημμυρικά έργα, περιβαλλοντική τεχνολογία.
4. Ανάλυση, σύνθεση και σχεδιασμός του χώρου, πολεοδομία, χωροταξία,
περιφερειακή ανάπτυξη.
5. Δομικά έργα, κατασκευές, οικοδομικά έργα, δημόσια έργα, έργα υποδομής.
6. Διαχείριση, προστασία, οργάνωση, σχεδιασμός, εκτίμηση επιπτώσεων για
το περιβάλλον, τις υποδομές και τις υπόλοιπες δραστηριότητες.
7. Η εκπαίδευση του ΑΤΜ: Προκλήσεις & Προοπτικές.
8. Το βήμα στους Φοιτητές: Εργασίες & Απόψεις (βράβευση της καλύτερης
Διπλωματικής εργασίας με το πέρας του Συνεδρίου).

κΟΣτΟΣ ΣΥΜΜΕτΟΧήΣ
Η ∆ιοίκηση του ΠΣ∆ΑΤΜ λαµβάνοντας και πάλι υπόψη τη δύσκολη οικονοµική συγκυρία, αποφάσισε όπως το κόστος συµµετοχής στο συνέδριο να
παραμείνει χαμηλό και να ορισθεί σε:
Δέκα Ευρώ (10 €) για τους ΑΤΜ • Πέντε Ευρώ (5 €) για τους φοιτητές και σπουδαστές • Είκοσι Ευρώ (20 €) για όλους τους άλλους συµµετέχοντες.
Θα υπάρχει δυνατότητα προεγγραφής. • Οι λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν στο site του ΠΣΔΑΤΜ (www.psdatm.gr)
Αρ. Λογαριασµού ΠΣ∆ΑΤΜ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: IBAN GR21 0172 0800 0050 8007 1615 938
Για οιαδήποτε πληροφορία µπορείτε να απευθύνεστε στη Γραµµατεία του ΠΣ∆ΑΤΜ στα τηλέφωνα: 210-33 01 045 & 210-33 01 089
(ώρες 10:00 – 14:00)

Οργανωτική ΕπιτρΟπή

Πρόεδρος: Κωνσταντινίδη Μαρία
Ταμίας ΠΣΔΑΤΜ
Αν. Πρόεδρου: Λαμπρόπουλος Τάσος
Δρ. ΑΤΜ - ΕΔΙΠ ΕΜΠ
Μέλη:
1 Στασινός Γεώργιος
Πρόεδρος ΤΕΕ
2 Καλογιαννάκης Μιχαήλ
Πρόεδρος ΠΣΔΑΤΜ
3 Καραγκιόζης Ελευθέριος
Αντιπρόεδρος ΠΣΔΑΤΜ
4 Τουρλάκης Παναγιώτης
Γ.Γ. ΠΣΔΑΤΜ
5 Γκατζηρούλης Δημήτρης
Μέλος Δ.Σ. ΠΣΔΑΤΜ
6 Ηλιοδρομίτης Αθανάσιος
Μέλος Δ.Σ. ΠΣΔΑΤΜ
7 Καλημέρης Ιωάννης
Μέλος Δ.Σ. ΠΣΔΑΤΜ
8 Ψυχαράκης Ευστράτιος
Μέλος Δ.Σ. ΠΣΔΑΤΜ
9 Στουρνάρας Βασίλειος
Μέλος Δ.Σ. ΠΣΔΑΤΜ
10 Ζαρκαδούλας Νικόλαος
Μέλος Δ.Σ. ΠΣΔΑΤΜ
11 Μπαλάτσα Ιωάννα
Μέλος Δ.Σ. ΠΣΔΑΤΜ
12 Ακριτίδης Χρόνης
Μέλος Δ.Ε. ΤΕΕ
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13 Γαργαβάνης Θεόδωρος
14 Σαλόγιαννος Χρήστος
15 Τζίτζικας Γεώργιος
16 Τσιράκος Παναγιώτης
17 Φαλλιέρος Χρήστος
18
19
20
21
22
23

Χρίστογλου Γεώριος
Αποστολίδης Μιχαήλ
Μπελεγράτης Ιωάννης
Τσεντεμεϊδης Νικόλαος
Χατζηβασίλης Χάρης
Αποστόλου Χρυσόστομος

Πρόεδρος Περιφερειακού Τμήματος ΑΤΜ
Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας
Πρόεδρος Περιφερειακού Τμήματος ΑΤΜ
Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας
Πρόεδρος Περιφερειακού Τμήματος ΑΤΜ
Δυτικής Μακεδονίας
Πρόεδρος Περιφερειακού Τμήματος ΑΤΜ
Δωδεκανήσου
Πρόεδρος Περιφερειακού Τμήματος ΑΤΜ
Δυτικής Ελλάδας
Πρόεδρος Συλλόγου ΣΔΑΤΜΒΕ
Πρόεδρος Συλλόγου ΑΤΜ Καβάλας
Πρόεδρος Συλλόγου ΑΤΜ Ευβοίας
Πρόεδρος Συλλόγου ΑΤΜ Δράμας
Πρόεδρος Συλλόγου ΑΤΜ Κρήτης
Πρόεδρος Τοπ. Τμήματος ΑΤΜ Βόλου

25 Γεωργάκης Νικόλαος
26 Γρηγοριάδου Ισμήνη
27 Καψοκαβάδης Νικόλαος
28 Λευκιμμιάτης Χαράλαμπος
29
30
31
32
33
34
35

Μουζακίδης Παναγιώτης
Παπακώστας Νικόλαος
Παπαχρυσού Αγγελική
Ταβαντζής Βασίλειος
Φραϊδάκης Δημήτριος
Φουρνιάδης Παναγιώτης
Ψυχή Δέσποινα

Πρόεδρος Τοπ. Τμήματος ΑΤΜ
Ρεθύμνου
Πρόεδρος Τοπ. Τμήματος ΑΤΜ
Καστοριάς
Πρόεδρος Τοπ. Τμήματος ΑΤΜ
Χαλκιδικής
Πρόεδρος Τοπ. Τμήματος ΑΤΜ Κέρκυρας
Πρόεδρος Τοπ. Τμήματος ΑΤΜ
Καλαμάτας
Πρόεδρος Τοπ. Τμήματος ΑΤΜ Ροδόπης
Πρόεδρος Τοπ. Τμήματος ΑΤΜ Τρικάλων
Πρόεδρος Τοπ. Τμήματος ΑΤΜ Λέσβου
Πρόεδρος Τοπ. Τμήματος ΑΤΜ Πιερίας
Πρόεδρος Τοπ. Τμήματος ΑΤΜ Χανίων
Πρόεδρος Τοπ. Τμήματος ΑΤΜ Ημαθίας
Πρόεδρος Τοπ. Τμήματος ΑΤΜ Χίου

ΕπιΣτήΜΟνική ΕπιτρΟπή

Πρόεδρος: Ιωαννίδης Χαράλαμπος Καθηγητής ΕΜΠ - Δ/ντής Τομέα
Τοπογραφίας ΣΑΤΜ
Αν. Πρόεδρου: Πρέσβελος Ιωάννης Επιμελητής ΕΕΕ ΑΤΜ ΤΕΕ
Μέλη:
1 Αργιαλάς Δημήτριος
Καθηγητής ΕΜΠ
2 Αρμενάκης Κώστας
Αναπληρωτής Καθηγητής York
University, Canada
3 Γεωργόπουλος Ανδρέας
Καθηγητής ΕΜΠ
4 Γκίκας Βασίλειος
Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ
5 Δεληκαράογλου Δημήτριος Καθηγητής ΕΜΠ
6 Δημοπούλου Έφη
Καθηγήτρια ΕΜΠ
7 Ευαγγελίδης Χρήστος
Καθηγητής ΑΠΘ - Δ/ντής Τομέα
Συγκοινωνιακών & Υδραυλικών Έργων
ΤΑΤΜ
8 Κάβουρας Μαρίνος
Καθηγητής ΕΜΠ - Κοσμήτορας ΣΑΤΜ

9 Καραθανάση Βασιλεία
Καθηγήτρια ΕΜΠ
10 Καράντζαλος Κωνσταντίνος Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ
11 Κατσάμπαλος Κωνσταντίνος Καθηγητής ΑΠΘ - Κοσμήτορας
-Βασίλειος
Πολυτεχνικής Σχολής
12 Κουσιουλάκου Αλεξάνδρα Καθηγήτρια ΑΠΘ - Δ/ντρια Τομέα
Κτηματολογίου, Φωτογραμμετρίας &
Χαρτογραφίας ΤΑΤΜ
13 Λάμπρου Ευαγγελία
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΕΜΠ
14 Νάκος Βύρωνας
Καθηγητής ΕΜΠ - Πρόεδρος ΕΚΧΑ ΑΕ
15 Πανταζής Γεώργιος
Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ
16 Παραδείσης Δημήτριος
Καθηγητής ΕΜΠ
17 Πότσιου Χρυσή
Καθηγήτρια ΕΜΠ
18 Σιδέρης Μιχαήλ
Καθηγητής University of Calgary
Canada
19 Σταθάς Δημοσθένης
Καθηγητής ΕΜΠ
20 Στρατηγέα Αναστασία
Καθηγήτρια ΕΜΠ - Δ/ντρια Τομέα
Γεωγραφίας & Περ/κού Σχεδιασμού
21 Στυλιανός Μέρτικας
Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης Μέλος Επιστημονικού Συμβουλίου ESA
22 Τσακίρη Μαρία
Καθηγήτρια ΕΜΠ
23 Τσακίρης Γεώργιος
Καθηγητής ΕΜΠ
24 Τσιούκας Βασίλειος
Καθηγητής ΑΠΘ - Δ/ντής Τομέα
Γεωδαισίας & Τοπογραφίας ΤΑΤΜ
25 Τσούλης Δημήτριος
Καθηγητής - Πρόεδρος ΤΑΤΜ ΑΠΘ
26 Φώτης Γεώργιος
Καθηγητής ΕΜΠ
27 Ψαριανός Βασίλειος
Καθηγητής ΕΜΠ
28 Γούναρης Χρήστος
Μέλος ΕΕΕ ΑΤΜ ΤΕΕ
29 Καραγκιόζης Λευτέρης
Μέλος ΕΕΕ ΑΤΜ ΤΕΕ - Αντιπρόεδρος
ΠΣΔΑΤΜ
30 Μαχίκας Ιωάννης
Μέλος ΕΕΕ ΑΤΜ ΤΕΕ
31 Ρεμούνδος Γεώργιος
Μέλος ΕΕΕ ΑΤΜ ΤΕΕ
32 Στεφανής Ευάγγελος
ΑΤΜ - Ταμίας EΛΙΕ
33 Χατζηχρήστος Θωμάς
ΑΤΜ - Πρόεδρος HellasGIs

Δραστηριότητα Συλλόγου

24 Γαληνού Ραλλού

ΧΟρήγΟι ΣΥνΕΔριΟΥ
ΑΡΓΥΡΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ

ΧΟΡΗΓΟΙ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ

ΕκΘΕΣή ΕταιρΕιων

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα λάβει χώρα έκθεση εταιρειών και φορέων που ασχολούνται με τα αντικείμενα της Τοπογραφίας,
της γεωπληροφορικής και των Έργων Υποδομής.
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Δραστηριότητα Συλλόγου

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α 5 oυ Π Α Ν Ε Λ Λ Η Ν Ι Ο Υ Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Ο Υ Α Τ Μ
ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017
09:00-10:00
10:00-10:30

10:30-10:40

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΣΥΝΕΔΡΩΝ - ΕΓΓΡΑΦΕΣ
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ - ΜΕΓΑΛΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ
Καλογιαννάκης Μ.
Πρόεδρος ΠΣΔΑΤΜ
Γκόλιας Ι.
Πρύτανης Ε.Μ.Π.
Στασινός Γ.
Πρόεδρος Τ.Ε.Ε.
Πότσιου Χ.
Πρόεδρος F.I.G.
Καψάλης Γ.
Διευθυντής Αιολικής και Ηλιακής Ενέργειας ΔΕΗ Ανανεώσιμες ΑΕ
Νάκος Β.
Πρόεδρος ΕΚΧΑ Α.Ε.
Καγιαδάκης Β.
Διοικητής Γ.Υ.Σ.
ΚΗΡΥΞΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ - ΜΕΓΑΛΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ
Κάβουρας Μ.
Κοσμήτορας ΣΑΤΜ ΕΜΠ

10:40-13:00

Α.Τ.Μ.: Επιστημονικά πεδία & Τομείς Δραστηριότητας (ΜΕΓΑΛΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ)
Γιαννίου Μ., Μάστορης Δ. Σωστές πρακτικές στη χρήση του GPS και του HEPOS: εμπειρίες από τα 10 χρόνια λειτουργίας του
συστήματος
Καρακίζη Χ., Τσιώκου Κ., Αντωνίου Γ., Γούναρη Ο., Βακαλοπούλου Μ., Καράντζαλος Κ. Ετήσια Χαρτογράφηση Χρήσεων Γης και
Καλλιεργειών από Πολυφασματικά Δορυφορικά Δεδομένα Υψηλής Χωρικής Ανάλυσης
Βλαστός Θ., Μπακογιάννης Ε., Αθανασόπουλος Κ., Βάσση Α., Χριστοδουλοπούλου Γ., Σίτη Μ., Κυριακίδης Χ., Βλαστού Φ., Καρολεμέας
Χ., Διαμορφώνοντας αστική συνείδηση για τις μετακινήσεις. Ο ρόλος της Μονάδας Βιώσιμης Κινητικότητας του ΕΜΠ
Σπυροπούλου Ι., Κεπαπτσόγλου Κ., Ψαριανός Β. Γνωστικά και εκπαιδευτικά προαπαιτούμενα του ΑΤΜ ως προϋπόθεση συμμετοχής του
στην ανάπτυξη και λειτουργία των ευφυών συστημάτων μεταφορών
Τσακίρης Γ. Εκπαίδευση και Έρευνα στους Υδατικούς Πόρους στη Σχολή ΑΤΜ του ΕΜΠ
Σακελλαρίου Μ., Ψαρρόπουλος Πρ. Γεωτεχνική μηχανική: ένα βασικό αντικείμενο στην εκπαίδευση του Αγρονόμου Τοπογράφου
Μηχανικού που πρόκειται να ασχοληθεί με τη μελέτη, κατασκευή και λειτουργία υπέργειων και υπόγειων τεχνικών έργων
Μισιρλόγλου Σ. Δήμος Θεσσαλονίκης: Πόσο «έξυπνη» μπορεί μία πόλη να γίνει μέσα από ένα Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών;
Καλογιάννη Ε., Μαγγίνα Κ. Μία δυναμική βάση δεδομένων για τον Τοπογράφο Μηχανικό στην Ευρώπη
Καγιαδάκης Β. Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού: Σύγχρονα Προϊόντα και Υπηρεσίες
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΣΥΖΗΤΗΣΗ

13:00-14:00

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ - ΕΛΑΦΡΥ ΓΕΥΜΑ

14:00-16:00

Κτηματολόγιο & Δασικοί Χάρτες

ΑΤΜ: Ρόλος - Προκλήσεις - Προοπτικές

(ΜΕΓΑΛΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ)
Ιωαννίδη Α. Διοίκηση έργων Κτηματογράφησης
Κασάπη Μ. Λειτουργία Κτηματολογικών Γραφείων – Εμπειρία και
προοπτικές
Καββάδας Ι., Χρυσαφίνος Δ. Διασφάλιση ποιότητας των νέων
υποβάθρων LSO25
Περπερίδου Δ. Σύνθετα Δικαιώματα Ιδιοκτησίας και Εθνικό Κτηματολόγιο
Γρηγοροπούλου Ε., Παπουτσάκης Μ. Παρουσίαση Έργων της Δ/
νσης Δασικών Χαρτών και Φυσικού Περιβάλλοντος της ΕΚΧΑ Α.Ε.
(Ανάρτηση Δασικών Χαρτών – Corine)
Ζαχαριάς Ν. Οικιστικές πυκνώσεις και δασικοί χάρτες. Καθορισμός με πολεοδομικά ή δασολογικά κριτήρια;
Γιαννίρης Ι. Δασικοί Χάρτες: Γεωμετρικά πρόδηλα σφάλματα. Φωτογραμμετρία – Φωτοερμηνεία
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ

(ΜΙΚΡΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ)
Καρανικόλας Ν. Το επάγγελμα του τοπογράφου μηχανικού στον
21ο αιώνα. Από το topo-exit στο topo-invest.
Τσιτσόπουλος Ι. Η ανάπτυξη επιχειρηματικής κουλτούρας για τη
διεύρυνση του επαγγελματικού αντικειμένου του ΑΤΜ και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς του. Προκλήσεις και προοπτικές.
Ο ρόλος της εκπαίδευσης
Αργύρης Η. Ο ρόλος του Αγρονόμου & Τοπογράφου Μηχανικού
ως Διαχειριστής Κρίσεων Πολιτικής Προστασίας που αφορούν
τις δράσεις πρόληψης αντιμετώπισης και αποκατάστασης από
φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές
Ντόκας Ε. Γεωχωρικά δεδομένα - Δημόσια Διοίκηση - Επενδύσεις
Τονιόλος Π. Σχεδιασμός Οδικών Έργων με χρήση Value
Engineering: Ικανοποίηση αναγκών με το μικρότερο κόστος
Σακελλαρίου Μ. Συμβολή στη διαμόρφωση των σπουδών της
Σχολής ΑΤΜ
Ζαβρακλής Χρ. Η δικαιϊκή θεμελίωση και ο αντίκτυπος της υπ’
αριθμ. ΑΡ. 267/2016 απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας
Εξηνταβελώνης Ι. Τοπογραφία στην εποχή των κινητών και του
IoT
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ
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ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ - ΚΑΦΕΣ

16:30-18:30

Φωτογραμμετρία, 3Δ μοντελοποίηση,
εντοπισμός
(ΜΕΓΑΛΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ)
Γεωργόπουλος Α., Ιωαννίδης Χ., Σοϊλέ Σ., Ταπεινάκη Σ., Χλιβερού
Ρ. Η Συμβολή του Εργαστηρίου Φωτογραμμετρίας στην Αποκατάσταση του Ιερού Κουβουκλίου του Παναγίου Τάφου στα Ιεροσόλυμα
Πανταζής Γ., Λάμπρου Ε. Η παρακολούθηση της κινηματικής
συμπεριφοράς του Ιερού Κουβουκλίου του Παναγίου Τάφου στα
Ιεροσόλυμα, κατά τις εργασίες αποκατάστασης
Πισπιδίκης Ι., Τσιλιάκου Ε., Κιτσάκης Δ., Αθανασίου Κ., Καλογιάννη Ε., Λαμπρόπουλος Τ., Δημοπούλου Ε. Περιήγηση σε διαδραστικό τρισδιάστατο (3D) περιβάλλον - Εφαρμογή στις εγκαταστάσεις της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών
Ε.Μ.Π.
Χαραλαμποπούλου Β., Γεωργίου Η., Μαλτέζος Ε., Μπούνιας Τ.,
Σαντριβανόπουλος Σ. Αξιοποίηση δεδομένων LIDAR για την 3Δ
ανακατασκευή αστικών περιοχών
Τριγώνης Ι., Ντέρης Α. Τρισδιάστατη Μοντελοποίηση Σύνθετου
Αστικού Περιβάλλοντος με τη χρήση Αλγορίθμων SfM
Αραβανής Α. Αποτύπωση Δυσπρόσιτης Ημιορεινής Περιοχής για
Μελέτη Οδοποιίας με Φωτογραμμετρικές Μεθόδους (Αλγόριθμοι
SfM)
Μπίμης Α., Γκίκας Β. Ανάπτυξη συστήματος αισθητήρων και μαθηματικών αλγορίθμων ανάλυσης δεδομένων αγωνιστικής κωπηλασίας
Περάκης Χ., Μπίμης Α., Γκίκας Β. Τεχνικές και τεχνολογίες εντοπισμού σε κλειστούς και υβριδικούς χώρους: Τρέχουσα ερευνητική δραστηριότητα σε εφαρμογές ευφυών συστημάτων και
προσωπικής κινητικότητας
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Πολεοδομία & Περιβάλλον
(ΜΙΚΡΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ)
Ξυλάς Ι. Agenda 2030
Πισιμίση Μ., Παπακωνσταντίνου Γ., Χριστοδούλου Μ. Διαχρονική
συγκριτική ανάλυση του Ελληνικού θεσμικού πλαισίου περιβαλλοντικής αδειοδότησης
Πολυμενίδης Ι. Χωρική διάσταση - Χωρική ασυμμετρία της κλιματικής αλλαγής
Λάμπρου Μ. Μήτρα Σπουδαιότητας στις Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις. Ο αλγόριθμος που μπορεί να κάνει τη διαφορά.
Φουσέκη Σ., Σαγιάς Ι. Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης και
οικονομική αποτίμηση δημιουργίας δικτύου ανοιχτών πράσινων
χώρων στην πόλη της Ναυπάκτου
Σταματίου – Κώνστας Σ., Πολεοδομικά Δεδομένα, Θεσμικές Γραμμές & Αξιόπιστη Πληροφόρηση
Σκιντζής Κ. Η έννοια της Ανθεκτικής Πόλης - Έμφαση στην Κοινωνική Ανθεκτικότητα
Λαγαρίας Α., Σαγιάς Ι. Η συμβολή των χωρικών δεικτών στην ανάλυση της αστικής διάχυσης: Μία συγκριτική εφαρμογή σε ελληνικές πόλεις
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Δραστηριότητα Συλλόγου

16:00-16:30

ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017
10:00-12:00

Τοπογραφία & Δορυφορικά δεδομένα

Υδραυλικά έργα & Υδατικοί πόροι

(ΜΕΓΑΛΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ)
Λάμπρου Ε., Νικολίτσας Κ. Η συμβολή του Τοπογράφου Μηχανικού σε εργασίες υψηλής ακρίβειας Η περίπτωση του ερευνητικού κέντρου CERN
Αναστασίου Α., Αποστόλου Χρ., Παπαδημητρίου Κ. Τοπογραφική
μελέτη αποτύπωσης τμήματος υποβρυχίου αρχαιολογικού χώρου Μεθώνης
Καλαμάκης Ν., Αμπατζίδης Δ., Δερμιτζόγλου Ν., Κατσάμπαλος Κ.
Αλγοριθμική προσέγγιση του προβλήματος μετασχηματισμού
στα διάφορα ελληνικά DATUMS για την περίπτωση των Διανομών
του Υπουργείου Γεωργίας
Ζαχαριάδης Χ., Τσακίρη Μ. Βελτίωση ακρίβειας εκτίμησης της
ταχύτητας μικρομετακίνησης των πρανών ανοικτού ορυχείου
λιγνίτη
Μαλτέζος Ε., Χαραλαμποπούλου Β. Μέθοδοι ανίχνευσης μεταβολών για την χαρτογράφηση μεγάλων εδαφικών υποχωρήσεων
με χρήση δεδομένων Sentinel 1 και 2. Η περίπτωση του λιγνιτωρυχείου Αμυνταίου.
Χαραλαμποπούλου Β., Καραμιχαλάκη Μ., Χατζηαντωνίου Α.,

(ΜΙΚΡΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ)
Ναλμπάντης Ι., Βαγγέλης Χ., Παπαγεωργάκη Ι., Σαφιολέα Ε., Τσακίρης Γ. Η συμβολή του Εργαστηρίου Εγγειοβελτιωτικών Έργων
και Διαχείρισης Υδατικών Πόρων στο πρόγραμμα GRoWaDRISK
για την εκτίμηση της ξηρασίας στα υπόγεια νερά των εύκρατων
περιοχών
Ρίσβα Κ., Νικολόπουλος Δ., Ευστρατιάδης Α., Ναλμπάντης Ι. Ένα
φειδωλό μοντέλο για την πρόβλεψη των χαμηλών ροών σε μεσογειακά υδατορεύματα
Κούρτης Ι., Κοψιαύτης Γ., Τσιχριντζής Β., Μπέλλος Β. Βαθμονόμηση και επαλήθευση του λογισμικού SWMM σε μια λεκάνη του
παντορροϊκού συστήματος αποχέτευσης της Αθήνας
Μπέλλος Β., Τσακίρης Γ. Ειδικά θέματα δισδιάστατης προσομοίωσης πλημμυρικής ροής σε πραγματικές συνθήκες
Καπερώνης Σ., Τσιχριντζής Β. Μελέτη της ποιότητας των υδάτων
του Βολιναίου ποταμού με χρήση του μοντέλου SWAT και προτάσεις διαχείρισης για την μείωση των εξαγόμενων ρύπων
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Δραστηριότητα Συλλόγου

Αποστολόπουλος Κ. Διερεύνηση μεθόδων εντοπισμού και παρακολούθησης του φαινομένου του ευτροφισμού σε Μεσογειακά
οικοσυστήματα με τη χρήση δορυφορικών δεδομένων
Φωτίου Α., Πικριδάς Χ., Ρωσσικόπουλος Δ., Μπίθαρης Σ., Παπαδόπουλος Ν., Καγιαδάκης Β. Το πεδίο ταχυτήτων στην Ελλάδα
για την επίλυση δικτύων μόνιμων σταθμών GNSS και την ίδρυση
ενός σύγχρονου ημι-κινηματικού πλαισίου αναφοράς
Ασλανίδης Ν., Κωτσάκης Χρ. Αξιολόγηση των δικτύων μόνιμων
σταθμών GNSS στον προσδιορισμό υψομέτρων μέσω τεχνικών
NRTK
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Παπαγεωργάκη Ι., Ναλμπάντης Ι. Προσδιορισμός της Ανάντη
Συμβάλλουσας Έκτασης σε λεκάνες απορροής ποταμών
Γουργουλιός Β., Ναλμπάντης Ι. Μη μετρούμενες λεκάνες απορροής: Διερεύνηση στη λεκάνη του Πηνειού Θεσσαλίας, στη θέση
Σαρακίνα
Ναλμπάντης Ι. Γνωσιακό υπόβαθρο Α.Τ.Μ. και διαχείριση υδατικών πόρων
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΣΥΖΗΤΗΣΗ

12:00

ΚΑΦΕΣ

12:00-14:00

Παρουσιάσεις Εκθετών / Χορηγών (ΜΕΓΑΛΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ)
JGC & GEOSENSE Trimble Catalyst – Η Android εφαρμογή που κάνει το smartphone, RTK δέκτη
GEOTECH Γεωδαιτικός Εξοπλισμός. Καινοτομία – Ευχρηστία – Ευελιξία
GET (Αθανασοπούλου Ε., Βάκκας Θ., Λέλλη Α.) GETOpenData Νέα Μορφή Πρόσβασης σε Ανοικτά & Ελεύθερα Δορυφορικά Δεδομένα
LANDMARK – ΛΟΥΤΡΙΔΗΣ Γνωρίστε την επανάσταση του GeoSLAM ZEB-REVO:Τα πλεονεκτήματα της χρήσης του φορητού laser scanner
ΖΕΒ-REVO για πληθώρα εφαρμογών!
MARATHON DATA SYSTEMS Δυνατότητες της πλατφόρμας ArcGIS
METRICA A.E. (Tom Op 't Eyndt) Efficient and easy surveying in a virtual environment created with drone data
TERRASPATIUM SA (Symsaris E., Kalousi G., Fryganiotis E., Cohen L., Tondriaux M.) “Eugenius” a European Group of Enterprises for
a Network of Information Using Space
TOTAL VIEW (Βάνα Γιαβή) Οι τελευταίες εξελίξεις στην τεχνολογία και στα μοντέλα διάθεσης των δορυφορικών εικόνων
TREE COMPANY Η χρήση νέων τεχνολογιών στην καθημερινότητα του σύγχρονου μηχανικού!
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ

14:00-15:00

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ - ΕΛΑΦΡΥ ΓΕΥΜΑ

15:00-16:30

Το βήμα στους φοιτητές: Εργασίες & Απόψεις (ΜΕΓΑΛΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ)
Ανδρέου Ε. Ανάπτυξη Συστήματος Μαζικών Εκτιμήσεων Αξιών Οικιστικών Ακινήτων με Χρήση Τεχνολογιών GIS - Εφαρμογή στο Δήμο
Χαλανδρίου Αττικής
Ανδριανέση Δ. Διερευνώντας μια διαλειτουργική πλατφόρμα για τη Βιώσιμη Διαχείριση Γης
Μαντά Δ., Τσαγγούρη Α. Η ενσωμάτωση ενεργειακών δεδομένων σε σημασιολογικό μοντέλο πόλης CityGML
Ανδρικοπούλου Ε., Λινάρδου Μ. Διερεύνηση της επιρροής της χρήσης κινητού τηλεφώνου στην οδηγική συμπεριφορά, μέσω
πειράματος σε προσομοιωτή οδήγησης
Καλημέρης Γ. Έλεγχος της δυναμικής συμπεριφοράς μόνιμου σταθμού αναφοράς GNSS - Εφαρμογή στον σταθμό 024Α του HEPOS
στην Εύβοια
Χαρπίδου Ζ., Κωτσάκης Χ. Ανάπτυξη αλγορίθμων σε περιβάλλον Matlab για τον υπολογισμό 2Δ τανυστών παραμόρφωσης και ρυθμούμεταβολής παραμόρφωσης από γεωδαιτικά δεδομένα μόνιμων σταθμών GNSS
Βαζακίδης Σ., Σαχίνογλου Α., Κωτσάκης Χ. NeDAS2 – Λογισμικό για την επεξεργασία δυναμικών 2Δ τοπογραφικών δικτύων με
ταυτόχρονο έλεγχο σταθερότητας σημείων και εκτίμηση τοπικών παραμέτρων γεωμετρικής παραμόρφωσης
Μύτιλη Σ. Ανάπτυξη λογισμικού για την εκτίμηση 3Δ ταχυτήτων μετακίνησης στον Ελλαδικό χώρο
Καφφέ Μ., Κωτσάκης Χ. Υλοποίηση και επίλυση δικτύου ελέγχου μικρομετακινήσεων στο πανεπιστημιακό κτίριο του ΤΑΤΜ-ΑΠΘ
Καρούντζος Ξ., Φώτης Γ. Ποιότητα ζωής και σύγχρονες πόλεις: Μεθοδολογικό πλαίσιο προσδιορισμού και αξιολόγησης των επιπέδων
βιωσιμότητας 33 γειτονιών του Ν. Αττικής σε περιβάλλον GIS.
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

16:30

ΚΑΦΕΣ
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18:30

Πολεοδομία & Αστικός Σχεδιασμός

Εφαρμογές Γεωπληροφορικής

(ΜΕΓΑΛΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ)
Κρομμύδα Β., Στρατηγέα Α. Ανάπτυξη Στρατηγικού Συμμετοχικού
Σχεδίου Διαχείρισης και Αναγέννησης του Δημόσιου Χώρου - Η
Περίπτωση της Καρδίτσας
Σωμαράκης Γ., Παναγιωτοπούλου Μ., Στατηγέα Α. Ο συμμετοχικός πολιτιστικός σχεδιασμός ως εργαλείο χάραξης στρατηγικής για την έξυπνη εξειδίκευση (RIS3): Η περίπτωση της οικιστικής ενότητας Κισσάμου Κρήτης
Σκιαδά Μ., Φώτης Γ. Υπολογιστική προσομοίωση της μελλοντικής αστικής επέκτασης με χρήση κυψελοειδών αυτομάτων και
GIS
Ελευθερίου Β., Knieling J., Μπακογιάννης Ε., Δραμιτίνου Ι. Το
πρόγραμμα αστικής ανάπλασης του HafenCity. Στόχοι και επιδιώξεις. Η σημερινή πολεοδομική και κυκλοφοριακή εικόνα
της περιοχής και η δυνατότητα αντίστοιχης αξιοποίησης στην
Ελλάδα.
Βάκκας Θ., Παπαδάκη Γ., Τασκάρης Σ. Υποδομή Γεωχωρικών
Πληροφοριών για Πολεοδομικές εφαρμογές: Η περίπτωση του
Δήμου Ηρακλείου
Μπακογιάννης Ε., Σίτη Μ., Κυριακίδης Χ. Κριτική προσέγγιση
στις πρόσφατες προδιαγραφές για το σχεδιασμό ποδηλατικών
υποδομών στην Ελλάδα
Αυγερινός Ι., Ηλιοπούλου Χρ. Μοντέλο Βέλτιστης Χωροθέτησης Εγκαταστάσεων Park’n’Ride με εφαρμογή στο Αττικό
Μετρό
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ

(ΜΙΚΡΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ)
Ψαρρόπουλος Π., Τσουγκράνης Σ., Χαβέλας Δ., Σακελλαρίου Μ.
Ανάπτυξη υπολογιστικού εργαλείου υποστήριξης αποφάσεων
σε περιβάλλον GIS για τη βέλτιστη χάραξη χερσαίων και υποθαλάσσιων αγωγών και καλωδίων σε περιοχές με γεωκινδύνους
Δάρας Ν., Σοφιάς Σ. Σχεδιασμός και υλοποίηση σημαντικών έργων μέσω του λογισμικού ARC-GIS. Ο γραμμικός σχεδιασμός του
ΤΑΠ και οι ογκομετρήσεις λεκανών ασφαλείας δεξαμενών των
ΕΛΠΕ.
Δάρας Ν., Σοφιάς Σ. Δημιουργία και δυναμική διαχείριση βάσης
δεδομένων για τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις των ΕΛΠΕ
Μαμάσης Ν. Η συμβολή των Συστημάτων Γεωγραφικής Πληροφορίας στον υδρολογικό σχεδιασμό
Γκότσης Δ., Γιακουμάκης Σ. Αντιμετώπιση του προβλήματος διάθεσης του νερού στράγγισης με την χρήση ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης - Εφαρμογή στο δίκτυο Ε1- Αγουλινίτσας
Κοχιαδάκη Μ. Ο Τοπογράφος στα Έργα Αεροδρομίων
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Δραστηριότητα Συλλόγου

16:30-18:30

ΛΗΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ - ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ #topografontas

Το πρόγραμμα του Συνεδρίου δεν έχει πλήρως οριστικοποιηθεί μέχρι τη στιγμή εκτύπωσης του Ενημερωτικού Δελτίου. Την τελική του μορφή μπορείτε
να τη δείτε στο site του Συλλόγου: www.psdatm.gr
Η σειρά παρουσίασης των εισηγήσεων στη θεματική ενότητα: «Παρουσιάσεις Εκθετών / Χορηγών» θα προκύψει μετά από κλήρωση

Μετά το πλήθος προβλημάτων που προέκυψαν στη διαδικασία ανάρτησης των δασικών χαρτών, ο ΠΣΔΑΤΜ, και
μετά από αίτημα των μελών του, απέστειλε επιστολή στον Υπουργό, κο Φάμελο με το αίτημα την εκ νέου παράτασης προθεσμίας
υποβολής αντιρρήσεων.
Ακολουθεί η σχετική επιστολή:

Παράταση λήξης
προθεσμίας υποβολής
αντιρρήσεων δασικών χαρτών
Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,
απομένουν ελάχιστες ημέρες έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων επί των αναρτηθέντων δασικών χαρτών (Πέμπτη 27/07/2017).
Ωστόσο καθημερινά γινόμαστε αποδέκτες πλήθους αιτημάτων για περαιτέρω παράταση της ημερομηνίας υποβολής.

πτό μήνυμα μετά τις 17/7/2017 ότι αντιμετωπίζουν προβλήματα δασικού
χαρακτήρα με τα αγροτεμάχιά τους, με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλη
αναστάτωση και δυσαρέσκεια για τον ελάχιστο χρόνο που τους απομένει
μέχρι τις 27/07/2017.
Στα τεχνικά γραφεία, αλλά και στις αρμόδιες υπηρεσίες, ο φόρτος εργασίας είναι πρωτοφανής, με αποτέλεσμα οι πολίτες να μην μπορούν να
ασκήσουν το δικαίωμά τους και να υποβάλλουν αντίρρηση.
Μπορεί να έχει ήδη δοθεί παράταση, ωστόσο πρέπει να ληφθεί σοβαρά
υπόψη η περίοδος την οποία διανύουμε, κατά την οποία πολλές υπηρεσίες
δεν είναι πλήρως λειτουργικές.
Πολλοί πολίτες, και κατ’ επέκταση επαγγελματίες, που επιθυμούν να υποβάλλουν αντιρρήσεις δεν δύνανται να συγκεντρώσουν όλα τα απαραίτητα
στοιχεία που απαιτούνται για την υποβολή των αντιρρήσεών τους.
Για τους παραπάνω λόγους ζητούμε την παράταση της λήξης της προθεσμίας υποβολής των αντιρρήσεων προκειμένου να αντιμετωπιστούν
επαρκώς οι πολλές εκκρεμείς υποθέσεις και να υπάρχει η μέγιστη δυνατή
συμμετοχή των πολιτών, γεγονός που θα προσδώσει και την απαραίτητη
βαρύτητα στην κύρωση των δασικών χαρτών.

Επιπροσθέτως πολλοί αγρότες ενημερώθηκαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ με γρα-
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Δραστηριότητα Συλλόγου

Μετά από ενημέρωση του ΠΣΔΑΤΜ, από συνάδελφο ΑΤΜ,
περί της έκδοσης διοικητικής πράξης άδειας δόμησης για
την οποία υποβλήθηκε κατά παράβαση του νόμου Τοπογραφικό
διάγραμμα από Αρχιτέκτονα Μηχανικό, στον Δήμο Μυκόνου,
άμεσα ο Σύλλογος απέστειλε σχετική επιστολή στην Υπηρεσία
Δόμησης, κάνοντας μνεία και στη σχετική νομοθεσία.
Ακολουθεί η σχετική επιστολή:

Έκδοση αδειών δόμησης κατά παράβαση
του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου περί
σύνταξης και εκπόνησης εξαρτημένου
τοπογραφικού διαγράμματος
Έχοντας υπόψη:
Τη διάταξη του άρθρου 3 του από 8.7.1993 Προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ
795/Δ)
Τη διάταξη του άρθρου 4 του από 8.7.1993 Προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ
795/Δ)
Τη διάταξη του άρθρου 5 του από 8.7.1993 Προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ
795/Δ)
Τη διάταξη του άρθρου 5 του Ν.4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α)
Τη διάταξη του άρθρου 8 του Ν.4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α)
Τη διάταξη του άρθρου 9 του Ν.4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α)
Τη διάταξη του άρθρου 3 του Ν.4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α)
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 του της παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.Δ 4564/1966
Την υπ΄αριθμ.678/2005 απόφαση Ολ.ΣΤΕ)
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. 1020517/07-07-2010 έγγραφο της Κτηματολόγιο Α.Ε.
Το με αρ. πρωτ. 26134/09-10.05.2010 έγγραφό του ΤΕΕ
Την υπ’ αριθμ.267/2016 απόφαση ΣτΕ
Το με αρ. πρωτ. ΟΙΚ.1625743/ΔΛΚ 783 / 07-10-2016 έγγραφο της ΕΚΧΑ
Α.Ε.
Την υπ’ αριθμ.1363/20-10-2016 Απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Καβάλας
Το με αρ. πρωτ. 5964/03-03-2017 έγγραφο του ΤΕΕ
Σας ενημερώνουμε για τα εξής:
Μετά από ενημέρωση συναδέλφου αγρονόμου τοπογράφου Μηχανικού λάβαμε γνώση την έκδοση διοικητικής πράξης άδειας
δόμησης 212/2016 (αΔα 6τΒΔωκκ-2ωκ) για την οποία υποβλήθηκε κατά παράβαση του νόμου τοπογραφικό διάγραμμα υπογεγραμμένο και εκπονούμενο από αρχιτέκτονα Μηχανικό, πρόσωπο που κατά τις κείμενες διατάξεις δεν διαθέτει τα απαιτούμενα
επαγγελματικά προσόντα – δικαιώματα.
την ακύρωση άλλως διόρθωση ή μεταρρύθμιση της 212/2016
άδειας δόμησης αιτούμαστε για τους κάτωθι ουσιαστικούς και
βάσιμους λόγους:
ή εν λόγω άδεια δόμησης τυγχάνει ακυρωτέα, διότι εκδόθηκε
κατά παράβαση των ισχυουσών σήμερα διατάξεων περί προδιαγραφών των μελετών, περί επαγγελματικών δικαιωμάτων και
γενικότερα αυτών που αφορούν τη διαδικασία έκδοσης αδειών
δόμησης.
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. Ο σκοπός που διασφαλίζεται είναι ειδικότερα η
προστασία κοινωνικών αγαθών, η ασφάλεια, η υγιεινή, η αισθητική των
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κατασκευών και η επίδρασής τους στην κοινωνική ζωή. (άρθρο 52 του
από 17/07/16/08/1923 Ν.Δ.)
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 και στις επιβλέψεις,
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 επ. 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 (π.δ 696/1975 – άρθρα 108 κ.επ.) κ.λπ.).
β) Άξονας 2 – Έλεγχος τεχνικών υπαλλήλων και υπηρεσιών Δόμησης
Θέσπιση διοικητικής διαδικασίας χορήγησης αδειών δόμησης και
χορήγηση αυτών ύστερα από προηγούμενο έλεγχο και διασφάλιση των μέτρων. για τον έλεγχο της τήρησης των υποχρεωτικών
προδιαγραφών χορηγήθηκε αρμοδιότητα στην πολεοδομική αρχή
και βάσει των νεοτέρων διατάξεων του ν.4030/2011 στις Υπηρεσίες Δόμησης των Δήμων (κΒπν, άρθρα 332, 333, ν.4030/2011,
άρθρα 1, 2).
2. Τόσο κατά το προϊσχύον δίκαιο περί εκδόσεως αδειών δόμησης (από
8.7.1993 Προεδρικό διάταγμα) όσο και κατά το ισχύον (Ν.4030/2011),
τα αρμόδια όργανα (υπάλληλοι, Μηχανικοί, εξουσιοδοτούμενοι για τον
έλεγχο των στοιχείων και την έκδοση της άδειας) 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
άδειας. 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 στα οργάνων που στα πλαίσια της άσκησης των καθηκόντων
τους, με τις πράξεις τους ή τις παραλείψεις τους προχώρησαν στην
έκδοση παρανόμων διοικητικών πράξεων.
3. Σύμφωνα με τις ως άνω αναφερόμενες διατάξεις, 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 εθνικό σύστημα συντεταγμένων
ΕΓΣΑ 1987 έχουν οι Διπλωματούχοι Αγρονόμοι και Τοπογράφοι Μηχανικοί καθώς και οι Διπλωματούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί.
4. 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 Mηχανικών για τη σύνταξη και την εκπόνηση εξηρτημένων
τοπογραφικών διαγραμμάτων. αντιθέτως λόγω της ακύρωσης από
το Συμβούλιο της Επικρατείας (απόφαση υπ’ αριθμ. 678/2005)
της παρ. 2, του άρθρου 1 του π.Δ. 318/1994 περιόρισε το αποκλειστικό δικαίωμα σύνταξης εξαρτημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων στις ειδικότητες των Διπλωματούχων αγρονόμων
και τοπογράφων Μηχανικών και Διπλωματούχων πολιτικών
Μηχανικών. Επίσης, περιορισμένα δικαιώματα σύνταξης εξαρτημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων έχουν οι πτυχιούχοι
πολιτικοί Υπομηχανικοί (οι σχολές Υπομηχανικών καταργήθηκαν το 1977).
5. Με βάση τα ανωτέρω και τη σχετική υπ΄αριθμ.267/2016 Απόφαση του
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ΣτΕ καθίστανται σαφή τα εξής:
α) ουδεμία αμφισβήτηση υφίσταται όσον αφορά το επαγγελματικό δικαίωμα των Μηχανικών για τη σύνταξη και την εκπόνηση εξηρτημένων
τοπογραφικών διαγραμμάτων. Σύμφωνα με την απόφαση οι πτυχιούχοι μηχανικοί Τεχνολογικής Εκπαίδευσης δεν έχουν το επαγγελματικό
δικαίωμα συντάξεως εξαρτημένου τοπογραφικού διαγράμματος, καθώς
δεν έχουν εκδοθεί ακόμη τα σχετικά προεδρικά διατάγματα που καθορίζουν τα επαγγελματικά τους δικαιώματα. Επιπροσθέτως το ΣτΕ απέρριψε το αίτημα για αναλογική εφαρμογή των διατάξεων που ισχύουν για
τους πτυχιούχους στις ίδιες ειδικότητες των παλαιοτέρων σχολών της
ανώτερης τεχνικής εκπαιδεύσεως (Κ.Α.Τ.Ε., Κ.Α.Τ.Ε.Ε., Σχολών Υπομηχανικών), έτσι ώστε οι πτυχιούχοι των Τ.Ε.Ι. 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.
β) 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.
6. 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),
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 δόμησης της αρμόδιας υπηρεσίας. Η
διατάραξη δε που θα επέλθει στις συναλλαγές όταν μελλοντικά αποκαλυφθεί το σφάλμα θα είναι μη αναστρέψιμη!
7. 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 αδειών δόμησης 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.
8. Κατά τα ανωτέρω σας καλούμε εντός νομίμου προθεσμίας από την
υποβολή του παρόντος αιτήματος όπως προβείτε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ακύρωσης άλλως διόρθωσης ή μεταρρύθμισης και θεραπείας των διοικητικών πράξεων που παρανόμως εκδόθηκαν σε αντίθεση
με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.
9. 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 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 ΥΔΟΜ στα
πλαίσια των καθηκόντων τους.
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Ο ΠΣΔΑΤΜ αφού έγινε αποδέκτης πλειάδας διαμαρτυριών
μελών του σχετικά με την προγραμματική σύμβαση που σύναψε η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου,
σχετικά με την εκπόνηση ερευνητικού έργου με τίτλο «τρισδιάστατη
χαρτογράφηση υψηλής ανάλυσης της πληγείσας περιοχής Βρίσας,
από τον σεισμό της Λέσβου στις 12/06/2017», λόγω του αποκλεισμού της ειδικότητάς μας από αυτήν, απέστειλε σχετική επιστολή στην Πειφερειάρχη Β. Αιγαίου με άιτημα την ανάκληση της
σχετικής προγραμματικής σύμβασης.
Ακολουθεί η σχετική επιστολή:

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»
Αξιότιμη Κυρία Περιφερειάρχης,
τις τελευταίες ημέρες ο Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών έχει γίνει αποδέκτης πλειάδας διαμαρτυριών μελών του σχετικά με την προγραμματική σύμβαση που συνάψατε με
το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
Εξετάζοντας το περιεχόμενο της προκήρυξης αδυνατούμε να κατανοήσουμε τον λόγο που αυτή η σύμβαση αποτελεί προγραμματική σύμβαση,
πόσο μάλλον από ειδικότητες επιστημόνων που δεν έχουν την αντίστοιχη
κατάρτιση για την εκπόνηση του περιγραφόμενου ερευνητικού αντικειμένου.
Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο περί προγραμματικών συμβάσεων, αλλά και τον Ν.4412/2016 οι πάσης φύσεως δημόσιες συμβάσεις
(όπως και οι προγραμματικές συμβάσεις) εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής
του Βιβλίου Ι του ανωτέρω νόμου, ο οποίος αγνοείται. Επιπλέον είναι φανερό ότι το οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης έχει οριστεί αυθαίρετα
και σίγουρα όχι σύμφωνα με τον Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών
μελετών και παροχής τεχνικών και επιστημονικών υπηρεσιών.
Επιπροσθέτως σύμφωνα με την απόφαση 1380/2012 του Τμήματος VI
του Ελεγκτικού Συνεδρίου «…Η σύναψη προγραμματικής συμβάσεως
αποτελεί το ultimum refugium για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού, δηλαδή η προσφυγή σε αυτή επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση που το επιδιωκόμενο με αυτή αποτέλεσμα δεν είναι δυνατό να
επιτευχθεί με άλλο νόμιμο τρόπο, ούτε μπορεί αυτή να λειτουργεί ως
ισοδύναμη ή εναλλακτική με την ειδικώς προβλεπόμενη από την κείμενη
νομοθεσία διαδικασία επίλυσης του ανακύπτοντος ζητήματος, διότι αυτό
θα συνεπαγόταν τη μετατροπή του θεσμού της προγραμματικής συμβάσεως σε εργαλείο παράκαμψης των κείμενων διατάξεων (απόφαση Ελ.
Συν. VI Τμ. 289/2012)».
Προφανώς, το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, που σύμφωνα με την προγραμματική σύμβαση είναι η τρισδιάστατη χαρτογράφηση υψηλής ανάλυσης
της πληγείσας περιοχής Βρίσας, μπορεί να επιτευχθεί με την προκήρυξη
ανάθεσης δημόσιας μελέτης κατηγορίας 16. Η τρισδιάστατη χαρτογράφηση υψηλής ανάλυσης οικισμών αποτελεί πλέον καθημερινότητα για ένα
Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό δημόσιο μελετητή κατηγορίας 16 (Μελέτες Τοπογραφίας).
Για τον λόγο αυτό η επικείμενη προγραμματική σύμβαση υποκρύπτει σύναψη δημόσιας σύμβασης απευθείας ανάθεσης σε επιστήμονες που δεν
έχουν την κατάλληλη τεχνογνωσία.
Αντίστοιχες περιπτώσεις έχει κρίνει το Τμήμα 7 του Ελεγκτικού Συνεδρίου
περί του μη νόμιμου σκοπού προγραμματικής σύμβασης με τις αποφάσεις του 266/2014, 324/2014, 144/2015, 159/2015, 52/2016, 64/2016
και 139/2016.
Η επιλεγείσα διαδικασία πάσχει νομιμότητας, και για έναν επιπλέον λόγο,
διότι σύμφωνα με την προγραμματική σύμβαση το περιεχόμενο των παραδοτέων αποτελεί:

Ο ΠΣΔΑΤΜ καλεί να μέλη του να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη στελέχωση των επιτροπών ενστάσεων σε
δήμους της Αττικής μετά από σχετικό αίτημα της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος
για στελέχωση επιτροπών ενστάσεων
σε δήμους της Αττικής
Αγαπητές συναδέλφισσες, αγαπητοί συνάδελφοι,
σας ενημερώνουμε ότι η Εθνικό Κτηματολόγιο & Χαρτογράφηση Α.Ε. ζήτησε τη συνδρομή του Συλλόγου για τη στελέχωση των επιτροπών ενστάσεων Κτηματολογίου σε Ο.Τ.Α. του Νομού Αττικής.
Συγκεκριμένα ζητάει την υπόδειξη από το Σύλλογό μας Διπλωματούχων
Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών με πενταετή τουλάχιστον εμπειρία,
οι οποίοι θα ορισθούν ως μέλη τακτικά και αναπληρωματικά στις νέες

Επιτροπές Ενστάσεων. Συνάδελφοι που συμμετέχουν ήδη σε αντίστοιχες
επιτροπές, εφόσον έχουν εξαντλήσει τον μέγιστο αριθμό πινακίων δεν
μπορούν να συμμετέχουν.
Οι Επιτροπές Ενστάσεων που θα συγκροτηθούν είναι οι τελευταίες για τον νομό αττικής.
Προς ενημέρωσης σας, στις επιτροπές μειώθηκαν στο μισό οι υποθέσεις
ανά πινάκιο εκδίκασης. Συγκεκριμένα 10 υποθέσεις ανά πινάκιο την
ημέρα, με μέγιστες 7 συνεδριάσεις τον μήνα και 50 πινάκια τον χρόνο. Η αμοιβή για τη συμμετοχή είναι 40 ευρώ ανά συνεδρίαση.
Όσον αφορά τη συμμετοχή συναδέλφων Δημοσίων Υπαλλήλων αναμένεται η έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την επαναφορά της
αποζημίωσης για τη συμμετοχή τους στις επιτροπές. Οι περιορισμοί για
τη συμμετοχή τους είναι η συμμετοχή σε 5 συνεδριάσεις τον μήνα,
χωρίς όμως περιορισμό για τα πινάκια τον χρόνο.
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1. Τοπογραφική αποτύπωση σημείων ελέγχου
2. Φωτογραμμετρική τρισδιάστατη μοντελοποίηση με χρήση Συστημάτων
μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών ΣμηΕΑ (Drones)
3. Επίγεια φωτογραμμετρική αποτύπωση του κτηριακού αποθέματος με
χρήση φωτογραφιών υψηλής ανάλυσης
4. Επίγεια φωτογραμμετρική αποτύπωση του κτηριακού αποθέματος με
χρήση Laser Scanner.
Χωρίς να έχουμε σκοπό με αυτή την επιστολή να κρίνουμε την επιστημονική ορθότητα των παραδοτέων, όλα τα παραπάνω αποτελούν Τοπογραφική Μελέτη και εντάσσονται στην κατηγορία 16 Μελέτες Τοπογραφίας
(Γεωδαιτικές, Φωτογραμμετρικές, Χαρτογραφικές, Κτηματογραφικές και
Τοπογραφικές).
Εν προκειμένω, επειδή πρόκειται για τεχνική μελέτη, ο νομοθέτης έχει
προβλέψει εδώ και χρόνια ότι η ικανότητα εκπόνησης συγκεκριμένου μελετητικού αντικειμένου πιστοποιείται από συγκεκριμένη δημόσια αρχή,
τη Γνωμοδοτική Επιτροπή Μελετών (Γ.Ε.Μ.), η οποία και κατατάσσει το
μελετητικό δυναμικό, ατομικό και εταιρικό, σε κατηγορίες και αντίστοιχες
τάξεις.
Συνεπώς, η κάθε αναθέτουσα αρχή είναι απολύτως διασφαλισμένη ως
προς την ποιοτική εκπόνηση της μελέτης που αναθέτει αν αποταθεί στο
σύνολο του μελετητικού δυναμικού των αντίστοιχων κατηγοριών, βάσει
μελετητικού αντικειμένου, και των αντίστοιχων, βάσει προϋπολογισμού,
τάξεων πτυχίων.
για την κατηγορία 16 (Μελέτες τοπογραφίας) η γΕΜ αποδίδει
πτυχία μόνο σε αγρονόμους τοπογράφους Μηχανικούς ή έστω
πολιτικούς Μηχανικούς.
Σύμφωνα με την προγραμματική σύμβαση δεν φαίνεται να συμμετέχει κανένας επιστήμονας αντίστοιχης ειδικότητας από την
πλευρά του πανεπιστημίου αιγαίου που θα αναλάβει τις περιγραφόμενες εργασίες.
Σε αυτό το σημείο πρέπει να επισημάνουμε την κρισιμότητα της μελέτης,
μιας και αφορά πληγείσα περιοχή από έντονη φυσική καταστροφή, και
επομένως η αντιμετώπιση της κατάστασης πρέπει να γίνει με αυξημένη
υπευθυνότητα.
Για όλους τους παραπάνω λόγους απαιτούμε την άμεση ανάκληση της
προγραμματικής σύμβασης και της προκήρυξης μελέτης κατηγορίας 16
(Μελέτες Τοπογραφίας).
Σε περίπτωση που εμείνετε στην απόφασή σας για μη ανάκληση της
προγραμματικής σύμβασης και τη μη προκήρυξη μελέτης κατηγορίας 16
επιφυλασσόμαστε για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός μας όπως
έχουμε υποχρέωση σύμφωνα με το καταστατικό μας, για τη διασφάλιση
των δικαιωμάτων των μελών μας και τη συμβολή στην επιστημονική, τεχνική και κοινωνική αποστολή του συλλόγου μας.
Έχοντας τη βεβαιότητα ότι κι εσείς ενστερνίζεστε την άποψή μας, αναμένουμε την αποδοχή του αιτήματός μας και παραμένουμε στη διάθεσή σας
για οτιδήποτε χρειασθείτε επί θεμάτων που άπτονται του επιστημονικού
και επαγγελματικού μας ενδιαφέροντος.

Κατόπιν τούτου η Διοίκηση του ΠΣΔΑΤΜ καλεί όποιο συνάδελφο επιθυμεί
να εκδηλώσει το ενδιαφέρον του μέχρι και την παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου και ώρα 14:00.
Η εκδήλωση ενδιαφέροντος μπορεί να γίνει με την αποστολή email στη διεύθυνση psdatm@tee.gr. Κατά τη εκδήλωση θα πρέπει να δίδονται πέραν
του Ονοματεπώνυμου και του Πατρώνυμου, ο αριθμός μητρώου ΤΕΕ και
τα στοιχεία επικοινωνίας του ενδιαφερόμενου (Διεύθυνση – Τηλέφωνο).
Η ανάδειξη των συναδέλφων που θα προταθούν να στελεχώσουν τις επιτροπές και η σειρά επιλογής τους θα προκύψουν από κλήρωση που θα
διενεργηθεί σε συνεδρίαση του Δ.Σ.
Στην κλήρωση δύναται να παρευρεθεί όποιος συνάδελφος το επιθυμεί.
Από τον Σύλλογο θα σταλούν στην ΕΚΧΑ Α.Ε. οι συνάδελφοι που θα κληρωθούν με σειρά προτεραιότητας.
Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος οι συνάδελφοί
μας που εργάζονται στην ΕΚΧΑ Α.Ε., τα μέλη του Δ.Σ. του ΠΣΔΑΤΜ, καθώς και οι συνάδελφοι που με οιαδήποτε σχέση εργάσθηκαν στην εκπόνηση των μελετών κτηματογράφησης των ανωτέρω Ο.Τ.Α. και συγκεκριμένα τους Οτα αγ. κωνσταντίνου, αναβύσσου, καλυβίων
– Θορικού, κερατέας, κουβαρά, Λαυρεωτικής, παλαιάς Φώκαιας
και Σαρωνίδος.

Μετά την ενημέρωση του ΠΣΔΑΤΜ για αποκλεισμό των
μελών του από τις θέσεις ευθύνης των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων στο νέο προτεινόμενο οργανόγραμμα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ο Σύλλογος
προέβη σε παρέμβαση μέσω επιστολής προς τον Υπουργό Εθνικής
Αμύνης.
Ακολουθεί η σχετική επιστολή:

Οργανισμός Πολιτικού Προσωπικού και Ενιαίου
Διοικητικού Τομέα Υπουργείου Εθνικής Άμυνας –
Απαράδεκτος αποκλεισμός των Διπλωματούχων
ΑΤΜ από τις θέσεις ευθύνης των Προϊσταμένων
Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων & Τμημάτων
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
με μεγάλη έκπληξη πληροφορηθήκαμε ότι στο νέο προτεινόμενο οργανόγραμμα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, αποκλείονται από τις θέσεις
ευθύνης των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων οι Διπλωματούχοι Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί.
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 αντικείμενό τους, στους τομείς των οδικών υποδομών, των υδραυλικών έργων, των κατασκευών και οικοδομικών έργων, ώστε να μπορούν
να καταλαμβάνουν θέσεις ευθύνης στο σύνολο των Διευθύνσεων ή των
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Δραστηριότητα Συλλόγου

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 στα αντίστοιχα αντικείμενα.
Μια τέτοια ενέργεια, να εξαιρούνται οι Διπλωματούχοι Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί από τη δυνατότητα, προαγωγής τους σε θέσεις ευθύνης του υπουργείου θα ήταν πέρα από αδικαιολόγητη και αναιτιολόγητη
και άδικη, αβάσιμη και καταχρηστική και θα έθιγε τόσο τα επαγγελματικά
και επιστημονικά δικαιώματα και τη δυνατότητα απασχόλησής τους, όσο
και την ίδια τη δομή της δημόσιας διοίκησης και του θεσμού του δημοσίου
υπαλλήλου.
Για αυτό σας ζητάμε να μην αποκλείονται οι Αγρονόμοι & Τοπογράφοι
Μηχανικοί από τις θέσεις ευθύνης των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων Τμημάτων και ως εκ τούτου ζητούμε τη διόρθωση
του οργανογράμματος και τη συμπλήρωσή του και με την ειδικότητα των
Διπλωματούχων Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών στις θέσεις Γενικών Διευθυντών και Διευθυντών, που προβλέπεται η κάλυψή τους από
θέσεις ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ.
Ενδεικτικά σας αναφέρουμε τα σημεία τα οποία μας έχουν επισημάνει
συνάδελφοι μας:
1. Στο οργανόγραμμα του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ) ζητούμε να συμπεριληφθεί η ειδικότητα του ΠΕ Αγρονόμου, Τοπογράφου
Μηχανικού.
Στις θέσεις ευθύνης των Διευθύνσεων & Τμημάτων:
• ΥΠΕΠΑ/Διεύθυνση Μελετών
• ΥΠΕΠΑ/Διεύθυνση Διασφάλισης Ποιότητας και Τυποποίησης
• ΥΠΕΠΑ/Τμήμα Διασφάλισης Ποιότητας Έργων
• ΥΠΕΠΑ/Τμήμα Διασφάλισης Ποιότητας Μελετών
• ΥΠΕΠΑ/Διεύθυνση 1ης Υπηρεσίας Επίβλεψης Κατασκευής Έργων
• 350 ΠΚΒ/11η ΜΚΒ/ Τμήμα Εγκαταστάσεων
• 206 ΠΑΥ/Τμήμα Ανάθεσης Μελετών Έργων σε Εξωτερικούς Μελετητές
Στις ανωτέρω διευθύνσεις και τμήματα έχουν προβλεφθεί οι ειδικότητες
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Πολιτικού, Αρχιτέκτονα, Μηχανολόγου, Ηλεκτρολόγου-Μηχανικού Υπολογιστών, Χημικού Μηχανικού και ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ και
όχι η ειδικότητα του ΠΕ Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού, γεγονός
παράλογο από τη στιγμή που δεν υπάρχει κοινός τόπος αντικειμένου των
παραπάνω ειδικοτήτων, το οποίο να μην αποτελεί και πεδίο της ειδικότητας του Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού. Επιπροσθέτως στο σύνολο
των θέσεων ευθύνης δεν υπάρχει η αναφορά «εν ελλείψει Π.Ε., τοποθετείται Τ.Ε.».
2. Στη θέση ευθύνης του Τμήματος Περιουσίας-Χωροταξίας της Διεύθυνσης Υποδομών (ΓΕΑ/Γ2), να αφαιρεθεί η ειδικότητα του ΠΕ Αρχιτέκτονα Μηχανικού, καθόσον το αντικείμενο του τμήματος είναι καθαρά Τοπογραφικού Αντικειμένου (κτηματολόγιο, απαλλοτριώσεις, επιτάξεις,
διαχείριση γεωχωρικών δεδομένων κλπ).
3. Στη θέση ευθύνης του Τμήματος Τοπογραφικών Μελετών της Διεύθυνσης Μελετών της ΥΠΕΠΑ, να αφαιρεθεί η ειδικότητα του ΠΕ Μηχανολόγου Μηχανικού, καθόσον το αντικείμενο του τμήματος είναι
καθαρά Τοπογραφικού Αντικειμένου (τοπογραφικές μετρήσεις πεδίου)
και η ειδικότητα του ΠΕ Μηχανολόγου Μηχανικού είναι εντελώς ασύμβατη.
4. Στην Υδρογραφική Υπηρεσία έχουμε εντοπίσει στις παρακάτω Διευθύνσεις ή Τμήματα, αντίστοιχα ζητήματα:
• Υδρογραφική Υπηρεσία / Δ/ΥΔΡ-ΩΚ / Τμήμα Συνεργείων, Συσκευών και Οργάνων
• Υδρογραφική Υπηρεσία / ΔΧΑΡΤ Διεύθυνση Χαρτογραφίας
• Υδρογραφική Υπηρεσία / Δ/ΑΣΦΝ / Τμήμα Γνωμοδότησης Τεχνικών Έργων Λιμένων – Υδατοκαλλιεργειών -Αιολικών Πάρκων
κύριε Υπουργέ, επειδή όλα τα παραπάνω είναι κρίσιμα για τους
συναδέλφους μας που υπηρετούν στο Υπουργείο σας, αλλά και
συνολικά για τον τεχνικό κόσμο που επιζητά τη διασφάλιση της
ποιότητας τόσο στις μελέτες όσο και στα έργα του δημοσίου, σας
ζητούμε να σας συναντήσουμε για να σας παραθέσουμε τις από-

18 ATM 234 / ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017

ψεις μας και να συμβάλουμε και εμείς από την πλευρά μας στη
διαμόρφωση του νέου Οργανισμού πολιτικού προσωπικού και
Ενιαίου Διοικητικού τομέα Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Μετά τον απαράδεκτο αποκλεισμό των ΑΤΜ, από διαγωνισμό που προκήρυξε η ΔΕΥΑΜΒ, ο ΠΣΔΑΤΜ παρενέβη μέσω
επιστολής με αίτημα την ανάκληση και διόρθωση της διακήρυξης
του εν λόγω διαγωνισμού.
Ακολουθεί η σχετική επιστολή:

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%)
Σχετ.: Η με αριθ. ΑΔΑΜ 17PROC001929978 2017-09-12 αναλυτική
προκήρυξη
Διαβιβάστηκε στο Δ.Σ. του συλλόγου μας η παραπάνω προκήρυξη της
Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. για την ανάθεση της σύμβασης «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%).
Από τα στοιχεία της προκήρυξης και συγκεκριμένα το άρθρο 19.3(γ) καθώς επίσης και το οργανόγραμμα ομάδας τεχνικού συμβούλου στο τεύχος
προεκτίμησης αμοιβής, προκύπτει ότι απαιτείται στο εξειδικευμένο προσωπικό (1) Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός δωδεκαετούς εμπειρίας,
για να εκτελέσει τα καθήκοντα του συντονιστή της εκτέλεσης του υποέργου και ένας διπλωματούχος υδραυλικής κατεύθυνσης εξαετούς εμπειρίας
(κατ’ ελάχιστο).
Η κείμενη νομοθεσία για τα επαγγελματικά δικαιώματα των Αγρονόμων
Τοπογράφων Μηχανικών, σαφώς ορίζει ότι μπορούν να ασκήσουν τα
εξειδικευμένα καθήκοντα του συντονισμού της μελέτης και της επίβλεψης των υδραυλικών έργων. Για αυτό άλλωστε έχουν δικαίωμα κτήσης
πτυχίου μελετών κατηγορίας 13 (υδραυλικών έργων), η οποία αποτελεί
ένα από τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του διαγωνισμού, αφού οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, προς απόδειξη της
καταλληλότητας για την άσκηση της δραστηριότητάς τους, θα πρέπει,
σύμφωνα με τη διακήρυξη, να προσκομίσουν Πτυχίο Μελετητή ή Γραφείων Μελετών στην κατηγορία μελέτης 13, τάξεων Δ ή Ε.
Επιπλέον είναι κοινός τόπος για τον τεχνικό κόσμο επί δεκαετίες, η σημαντική συμβολή του κλάδου μας στην άρτια μελέτη, επίβλεψη και εκτέλεση
χιλιάδων υδραυλικών έργων, που είναι απόρροια τόσο του προγράμματος
σπουδών των τομέων υδραυλικών έργων των τμημάτων ΑΤΜ, των πολυτεχνικών σχολών, όσο και από την επαγγελματική τους δραστηριότητα σε
γραφεία και εργοτάξια.
Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω θεωρούμε την απαίτησή σας,
για την πλήρωση των προϋποθέσεων συμμετοχής του άρθρου
19.3(γ) της διακήρυξης μόνο από πολιτικούς Μηχανικούς και τον
αποκλεισμό των αγρονόμων τοπογράφων Μηχανικών, καταχρηστική και σας ζητούμε να προβείτε σε ανάκληση και διόρθωση
της διακήρυξης.

Δραστηριότητα Συλλόγου
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Νέα από τον κλάδο

Το ΕΜΠ αποχαιρέτησε
στις 6 Απριλίου 2017
ένα από τα πιο επίλεκτα στελέχη του,
τον Καθηγητή Γιάννη Μπαντέκα

Ε

ίναι για μας θλιβερό καθήκον και πικρή τιμή να δημοσιεύσουμε τον τελευταίο χαιρετισμό από μέρους των συναδέλφων: των
μελών της διεθνούς ακαδημαϊκής κοινότητας, της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, της Διεθνούς Ομοσπονδίας
Τοπογράφων και του Πανελληνίου Συλλόγου Διπλωματούχων
Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών, που επί μακρά σειρά ετών τίμησε
και λάμπρυνε με το έργο του. Είναι βαρύ, δύσκολο και ψυχικά επώδυνο
έργο, που όμως απαλύνει το βάρος πένθους.
Δίκαιος, με σταθερές αξίες, έντιμος, υπεύθυνος, γενναιόδωρος, αξιοπρεπής, ασυμβίβαστος, ευγενέστατος, καλλιεργημένος, δημιουργικός, περήφανος, αλλά και ανθρώπινος ο Καθηγητής μας.
Αποδεικνύεται από το περιεχόμενο των πολλών μηνυμάτων, που δημοσίευσαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να τον αποχαιρετήσουν, οι
φίλοι του και πολλοί εκλεκτοί συνάδελφοι, επίλεκτα μέλη της διεθνούς
κοινότητας που συνεργάστηκαν μαζί του και στέλνουν τα συλλυπητήριά
τους τόσο στην οικογένεια όσο και στην Ελληνική και Διεθνή κοινότητα
των Τοπογράφων, αλλά και παλιοί φοιτητές από διάφορα μέρη του κόσμου, ακόμη και πολλοί νέοι που δεν είχαν καν την τύχη να τον γνωρίσουν
προσωπικά, και οι εργαζόμενοι στην ΕΚΧΑ. Τα λόγια τους μας κάνουν
όλους περήφανους. Ενδεικτικά μεταφέρουμε τα παρακάτω:
“It is sad that John Badekas passed away… My sincere condolences to the
Hellenic and International community… I know him as a gentleman and
Ι will remember him as such…”, Prof Orhan Altan, ITU, Istanbul, Turkey,
ISPRS (International Society of Photogrammetry and Remote Sensing)
President 2008-2012.
“My sincere condolences to the passing of my dear friend, with whom
I shared mutual experiences in Europe in the 1970’s and 1980’s. I will
never forget, when John and Minister Tritsis took us to a private visit of
the Akropolis in 1973 at midnight and when he invited me and my wife
to his family home. These events will always remain in my memory. I
always respected John as a pillar of our professional community”, Prof
Gottfried Konecny, TUM, Munich, Germany, ISPRS (International Society
of Photogrammetry and Remote Sensing) President 1984-1988.

θρώπινος. Ψυχή αναπαυμένη...”, Μάρκος Μπουγιουκλάκης, Δημοσιογράφος, πρώην Πρόεδρος του Σωματείου των εργαζομένων στο Εθνικό Κτηματολόγιο EKXA.
Βασικό στέλεχος και Κοσμήτορας της Σχολής Αγρονόμων & Τοπογράφων
Μηχανικών σε δύσκολες αλλά πολύ παραγωγικές εποχές. Με οξυδέρκεια
εισήγαγε, αναμόρφωσε και επέβαλε μαθήματα, που σήμερα αποτελούν
ακρογωνιαίους λίθους της εκπαίδευσης αλλά και της επαγγελματικής δραστηριότητας των Τοπογράφων: Φωτογραμμετρία, Τηλεπισκόπηση, Κτηματολόγιο. Πέραν της Ελληνικής, κατέκτησε την αναγνώριση και αποδοχή
της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας, εκλεγόμενος σε θέσεις που ελάχιστοι συνάδελφοι κατέλαβαν από τότε: Πρόεδρος της Επιτροπής για την
Εκπαίδευση της ISPRS, Πρόεδρος της CIPA, σημαίνον στέλεχος επί σειρά
ετών της Επιτροπής 7 για το Κτηματολόγιο της Διεθνούς Ομοσπονδίας Τοπογράφων (FIG), αλλά και επισκέπτης καθηγητής σε ξένα Πανεπιστήμια.
Στην Ελλάδα τιμήθηκε και τίμησε με το έργο του τη διοίκηση των σημαντικότερων φορέων του δημοσίου που σχετίζονται με το επιστημονικό
του αντικείμενο: Πρόεδρος της Κτηματικής Εταιρείας του Δημοσίου, του
Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, του ΟΚΧΕ, αλλά κυριότατα πρώτος Πρόεδρος και θεμελιωτής της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ. Έδωσε μεγάλες μάχες και
πέτυχε να ξεκινήσει ένα έργο που αποτελούσε το όνειρο γενιών Τοπογράφων. Ένα έργο, που ίσως αποτελεί τη σημαντικότερη παρακαταθήκη που
άφησε ο εκλιπών όχι μόνο στη στενή κοινότητα των Τοπογράφων, αλλά
γενικότερα στην Ελληνική κοινωνία, αφού πλέον σήμερα το κτηματολόγιο
εκτός από τις γνωστές πολλαπλές του χρήσεις θεωρείται διεθνώς ως το
απαραίτητο εργαλείο για τη διασφάλιση της ατομικής ιδιοκτησίας και την
καταπολέμηση της φτώχειας, τη βιώσιμη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών και της κλιματικής
αλλαγής.

“With great sorrow I hear from the passing away of John Badekas. We
got to know each other more closely at the 1978 ISPRS Symposium of
Commission V in Stockholm. And I still remember with great joy the
sailing trip on Kennert’s yacht through the Schären Islands of Stockholm
with John and his two sons. From that time on we never lost sight of each
other, especially since we both served as ISPRS Commission Presidents
during the period 1988-1992. In the very good tradition of ISPRS we both
had fruitful professional contacts and also lots of private meetings. It was
always very enjoyable to be together with John. I will remember him as
an excellent scientist, an active science manager and a very humoristic
and reliable friend. His passing away is a great loss for the community”,
Prof Armin Gruen, Professor and Head of the Chair of Photogrammetry
at the Institute of Geodesy and Photogrammetry, Federal Institute of
Technology Zurich, Switzerland.

Η ακαδημαϊκή κοινότητα θα θυμάται τον άνθρωπο και τον επιστήμονα
Γιάννη Μπαντέκα, ο οποίος συνέδεσε την προσωπική του διαδρομή με
την πορεία του Πολυτεχνείου. Αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό όχι μόνο
στο ΕΜΠ αλλά και στην πνευματική ζωή της χώρας μας. Δίδαξε όχι μόνο
μαθήματα αλλά και πνευματική εγρήγορση με διάθεση προσφοράς και
ενέργεια ανεξάντλητη.

“We shall remember him with Love and Respect, the mentor of our
mentors”, Nsubuga Spyros, Τοπογράφος, Kampala, Uganda.

Αποχαιρετήσαμε έναν ξεχωριστό συνάδελφο, έναν ακαδημαϊκό, ένα δάσκαλο, έναν επιστήμονα διορατικό, ένα δραστήριο και δημιουργικό άνθρωπο, που αγαπούσε τη ζωή και τα ταξίδια.

“Τέτοιες στιγμές τα λόγια είναι «φτωχά». Για όλους εμάς που είχαμε την
τύχη να τον γνωρίσουμε και να συνεργαστούμε μαζί του ο θάνατός του
σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής», Ελένη Αλεξίου, Δικηγόρος παρ’ Αρείω
Πάγο, ΕΚΧΑ.
“Αξιοπρεπής, έντιμος, ευγενέστατος, καλλιεργημένος, δημιουργικός, αν-
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Για μας ήταν παράδειγμα στους τομείς της δράσης του και για την αστείρευτη ενέργεια και δύναμη με την οποία αντιμετώπιζε τις δυσκολίες της
ζωής.
Τα τελευταία χρόνια πάλεψε σκληρά και νίκησε. Νίκησε γιατί η φιλία και
η αφοσίωση της οικογένειας, των συναδέλφων και των φίλων του, που
συνέδεσαν τις φωτεινότερες εμπειρίες τους μαζί του, μέχρι την τελευταία
του στιγμή, τον δικαίωσε.

Καλό ταξίδι.
Χρυσή Πότσιου, Πρόεδρος FIG
Μιχάλης Καλογιαννάκης, Πρόεδρος ΠΣΔΑΤΜ

Το Διοικητικό Συμβούλιο
της Ελληνικής Εταιρείας
Γεωγραφικών Συστημάτων
Πληροφοριών (HellasGIs)
με χαρά ανακοινώνει το
πρόγραμμα για τον δεύτερο κύκλο παρουσιάσεων του 2017, που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο των Ενημερωτικών Συναντήσεων που διοργανώνει η HellasGIs με παρουσιάσεις, ομιλίες και συζητήσεις σε διάφορα
θέματα ενδιαφέροντος σχετικά με τη χωρική πληροφορία.
Παρακαλείσθε σε περίπτωση που επιθυμείτε να συμμετάσχετε, να
αποστείλετε e-mail στην κα Μ. Κούρτελη (info@hellasgi.gr) στο οποίο
να αναφέρετε το ονοματεπώνυμο και την ιδιότητά σας. Επίσης, εφόσον
επιθυμείτε, μπορείτε να προτείνετε πέραν των παρακάτω, άλλες θεματικές ενότητες που σας ενδιαφέρουν, προκειμένου να ληφθούν υπόψη σε
προσεχή προγραμματισμό.
Το υλικό που θα παρουσιαστεί στους συμμετέχοντες στις παρακάτω ενημερωτικές συναντήσεις θα είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της HellasGIs
μετά το πέρας της εκάστοτε συνάντησης.
Ευχαριστούμε θερμά τους συντονιστές και τους εισηγητές.
Οι συναντήσεις του ερχόμενου κύκλου θα πραγματοποιηθούν στο μικρό
Αμφιθέατρο της Σχολής Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Ε.Μ.Π. και
είναι οι ακόλουθες:

• Τετάρτη 25/10/17, ώρα 16:30: «Ψηφιακή Γεωργία - Χωρικά
Καθορισμένη» - Συντονιστής: Διονύσης Καλύβας
• Τετάρτη 22/11/17, ώρα 16:30: «Χρήση προτύπων ISO στην
εκτίμηση της ποιότητας γεωγραφικών δεδομένων» Συντονιστής: Γιάννης Καββάδας
• Τετάρτη 20/12/17, ώρα 16:30: «Εφαρμογές Επαυξημένης
Πραγματικότητας (AR)» - Συντονιστής: Σπύρος Σαντριβανόπουλος
Η θεματολογία της πρώτης συνάντησης (Τετάρτη 25/10/17) περιλαμβάνει
τα ακόλουθα:

Νέα από τον κλάδο

Ενημερωτικές Συναντήσεις
HellasGIs

«Η σημερινή γεωργία, αλλά και οι υπόλοιπες δραστηριότητες του
πρωτογενούς τομέα, όπως κτηνοτροφία, αλιεία, δασοκομία, κ.λπ.,
είναι συνυφασμένες με τη χωρική διάσταση. Η χωρικά καθορισμένη
γεωργία, στη σημερινή ψηφιακή εποχή, ακουμπά πάνω στα Γεωγραφικά
Πληροφοριακά Συστήματα. Η λήψη δεδομένων με σύγχρονες συσκευές, η
διαχείρισή τους και η λήψη αποφάσεων σε όλα τα στάδια της άσκησης της
γεωργίας στηρίζεται σήμερα στη ψηφιακή χωρική πληροφορία.
Στη συνάντηση θα παρουσιασθούν οι θεωρητικές αρχές της χωρικά (και
χρονικά) καθορισμένης ψηφιακής γεωργίας. Θα γίνει εκτενής παράθεση
τεχνολογικών εφαρμογών Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων,
Γεωβάσεων, Επίγειων και Εναέριων Συστημάτων Συλλογής Χωρικών
Δεδομένων, Ψηφιακής Απεικόνισης, Τηλεπισκόπησης και μεθόδων
Χωρικής Ανάλυσης, σε όλους τους τομείς της Γεωργικής Παραγωγής.
Τέλος θα υπάρξει λεπτομερής ενημέρωση για τις προσπάθειες που έχουν
ήδη ξεκινήσει και στη χώρα μας, με αναφορά σε αρκετές πραγματικές
εφαρμογές σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις.»
Περισσότερες πληροφορίες στους συνδέσμους:
www.hellasgi.gr & www.facebook.com/groups/HellasGIs
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Νομοθετικές εξελίξεις

Νέα νοµοθετήµατα και διατάξεις
που άπτονται του ενδιαφέροντος του ΑΤΜ
➤ Εκδόθηκε η ΚΥΑ 177772/924 (ΦΕΚ Β΄ 2140/22.06.2017), η οποία
τροποποιεί την υπ’ αριθμ. 31822/1542/ 2010 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Αξιολόγηση και διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2007». Επισπεύδουσα αρχή για την έκδοση της ΚΥΑ η Ειδική Γραμματεία Υδάτων (ΕΓΥ).
Σε δελτίο Τύπου του υπουργείου σημειώνεται ότι η εν λόγω ΚΥΑ εστιάζει στα
Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (ΣΔΚΠ) που έχουν ιδιαίτερη σημασία
γα τη χώρα, λόγω της κλιματικής αλλαγής, τροποποιώντας την προηγούμενη
ΚΥΑ του 2007. Η συγκεκριμένη τροποποίηση συνάδει με την ισχύουσα νομοθεσία περί εκπόνησης και έγκρισης των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ) και έχει ως στόχο τη βελτίωση και επίσπευση των
διαδικασιών έγκρισης των ΣΔΚΠ από την Εθνική Επιτροπή Υδάτων.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την έγκριση των Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων
Πλημμύρας (ΣΔΚΠ) αποτελεί η τήρηση της διαδικασίας διαβούλευσης, η οποία
βάσει της νέας ρύθμισης ενισχύεται κατά τη διαδικασία εκπόνησης, επεξεργασίας, επανεξέτασης ή αναθεώρησης με την ουσιαστική συμμετοχή του ενδιαφερόμενου κοινού και των εμπλεκόμενων φορέων, συμπεριλαμβανομένων
των ενδιαφερόμενων πολιτών. Δεδομένης της σπουδαιότητας που έχει για
τη χώρα μας η διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας, με στόχο τη μείωση των
αρνητικών επιπτώσεών τους στην ανθρώπινη ζωή, το περιβάλλον, την πολιτιστική κληρονομιά, τη γεωργία και τις οικονομικές δραστηριότητες, η Ειδική
Γραμματεία Υδάτων (ΕΓΥ) προχωρά με ταχύτατους ρυθμούς στην ολοκλήρωση της κατάρτισης των ΣΔΚΠ για κάθε υδατικό διαμέρισμα της χώρας. Η έγκριση των Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας σε συνδυασμό με την επικείμενη έγκριση των αναθεωρημένων Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής
Ποταμών, θα συμβάλουν στην υλοποίηση ενός εθνικού βιώσιμου σχεδιασμού
προστασίας και διαχείρισης των υδατικών πόρων με επίκεντρο τη διασφάλισή
τους. Με τη νέα ΚΥΑ ουσιαστικά επιτυγχάνεται η διάδραση και ο συντονισμός
των εθνικών νομοθετημάτων, που σχετίζονται με τη διαχείριση των υδατικών
πόρων και η ολοκληρωμένη διακυβέρνησή τους αποκτά θεσμική υπόσταση.
➤ Εκδόθηκε η εγκύκλιος 158577/1580/04-07-2017 (ΑΔΑ:
Ψ1Ρ74653Π8-Ω1Ω) του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας που αφορά την εφαρμογή των Νόμων 4462/2017 και 4467/2017, που
ψηφίστηκαν τον Μάρτιο και Απρίλιο 2017 αντίστοιχα. Η εγκύκλιος δίνει διευκρινήσεις για τη νομοθεσία των δασικών χαρτών και τις διατάξεις της δασικής
νομοθεσίας που τους επηρεάζουν, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τους παραπάνω δύο νόμους.
To Α΄ ΜΕΡΟΣ αφορά στην εφαρμογή των διατάξεων για τους δασικούς χάρτες
και το Β΄ ΜΕΡΟΣ αφορά στις λοιπές διατάξεις του Ν.4467/2017.
Με τη συγκεκριμένη εγκύκλιο δίνονται οδηγίες, μεταξύ άλλων, για τα ακόλουθα ζητήματα:
– Εφαρμογή της διάταξης περί εξαίρεσης από την υποχρέωση αναδάσωσης
όσων εκτάσεων ήταν ανέκαθεν γεωργικές, αλλά στο δασικό χάρτη παρουσιάζονται ως αναδασωτέες.
– Η σειρά εξέτασης από τις Επιτροπές Εξέτασης των Αντιρρήσεων (ΕΠΕΑ) των
εργαλείων που έχει νομοθετήσει το ΥΠΕΝ (α. αίτηση πρόδηλου σφάλματος,
β. αντίρρηση επί του περιεχομένου δασικού χάρτη και γ. αίτηση εξαγοράς/
έγκρισης επέμβασης εκχερσωμένης έκτασης δασικού χαρακτήρα), εφόσον
όλα ή δύο από αυτά χρησιμοποιηθούν από τους πολίτες.
– Χειρισμός πρόδηλων σφαλμάτων που δηλώνονται αυτεπάγγελτα από τη Δασική Υπηρεσία είτε με αίτηση των πολιτών
– Περιπτώσεις ατέλειας υποβολής αντίρρησης
– Περιπτώσεις ελλιπών φακέλων αντιρρήσεων
– Δαπάνη αναδάσωσης σε εκτάσεις δασικού χαρακτήρα που εκχερσώθηκαν
μετά το 1975
– Εκτίμηση της αντικειμενικής αξίας για την εξαγορά εκτάσεων δασικού χαρακτήρα
– Παραχωρητήρια για ρητινοκαλλιέργεια και δενδροκομική εκμετάλλευση καστανοτεμαχίων
– Περί υποχρεώσεων των ΟΤΑ όταν αιτούνται την εξαγορά ή την έγκριση
επέμβασης για εκχερσωμένη έκταση δασικού των χαρακτήρα.
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➤ Με ομόφωνη απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας με αριθμό 1738/2017, το Ανώτατο Δικαστήριο επιβεβαίωσε τις
πάμπολλες αποφάσεις τμημάτων του, αλλά και κατωτέρων δικαστηρίων, τα
οποία είχαν κρίνει ότι είναι αντισυνταγματικές οι συνεχείς παρατάσεις
παραγραφής των φορολογικών αξιώσεων του Δημοσίου σε φορολογικές υποθέσεις, στις οποίες προχώρησαν όλες οι κυβερνήσεις από το 2010
και μετά. Η οριστική κρίση της Ολομέλειας του ΣτΕ, που περιγράφεται στην
πολυσέλιδη απόφασή της, «παραγράφει» ουσιαστικά δεκάδες φορολογικά
πρόστιμα, τα οποία έχουν επιβληθεί με βάση ελέγχους, οι οποίοι στηρίζονται
στις περίφημες λίστες καταθετών εξωτερικού, ενώ σημαίνει και το καμπανάκι
«λήξης» για τους αναδρομικούς φοροελέγχους σε βάθος χρόνου. Ουσιαστικά
δίνει εντολή στις φορολογικές αρχές –επιβεβαιώνοντας την άποψη οικονομικών και δικαστικών παραγόντων- να εστιάσουν στην τρέχουσα φοροδιαφυγή,
καθώς η παρελθούσα θεωρείται -εν πολλοίς- χαμένος χρόνος.
Αναφέρουν στο σκεπτικό: «Η παραγραφή πρέπει να έχει εύλογη διάρκεια
ενόψει μάλιστα του ότι πλέον διευκολύνεται η διαδικασία ελέγχου τόσο λόγω
των σύγχρονων ηλεκτρονικών μεθόδων ελέγχου όσο και λόγω του γεγονότος ότι πολλά δεδομένα που αφορούν την πάσης φύσεως οικονομική δραστηριότητα των φορολογουμένων (π.χ. εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες,
τόκους καταθέσεων, κ.λπ.) εισάγονται στο σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής
των δηλώσεων φόρου εισοδήματος, χωρίς να χρειάζονται καμία ενέργεια εκ
μέρους των φορολογουμένων, έτσι δεν δικαιολογείται ο καθορισμός μακρού
χρόνου παραγραφής πέραν των χρονικών ορίων που όριζαν οι προϊσχύουσες
διατάξεις, σε χρόνο κατά τον οποίο η φορολογική διοίκηση δεν διέθετε τα
εργαλεία αυτά. Η ταχύτητα των εξελίξεων σε όλους τους τομείς, μεταξύ των
οποίων και ο οικονομικός και ο επιχειρηματικός, επιβάλλει προς προστασία
του δημοσίου συμφέροντος την ταχύτητα κατά το δυνατόν εκκαθάρισης των
υποχρεώσεων των φορολογουμένων, προκειμένου να προγραμματίζουν την
οικονομική τους δραστηριότητα, να γνωρίζουν τις οφειλές τους επικαίρως και
κατά τακτά και σχετικώς μικρά χρονικά διαστήματα, διότι η συσσώρευση των
οφειλών πολλών ετών, λόγω της παρόδου μακρού χρόνου διενέργειας ελέγχου για περισσότερα έτη και εκδόσεως των σχετικών καταλογιστικών πράξεων
και η αξίωση συγχρόνου καταβολής αυτών, μπορεί να δημιουργήσει σοβαρά
οικονομικά προβλήματα σε φυσικά και νομικά πρόσωπα».
➤ Δημοσιεύθηκε η απόφαση (Αριθμ. οικ. 178679/4.7.2017 – ΦΕΚ
Β΄2337/ 10.7.2017) του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού
Περιβάλλοντος & Ενέργειας με θέμα: «Συστήματα αναγνώρισης προσόντων και πιστοποίησης Ενεργειακών Ελεγκτών. Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών και Αρχείο Ενεργειακών Ελέγχων».
Με την απόφαση αυτή, καταρτίζεται το Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών, βάσει
του άρθρου 10 του Ν.4342/2015, υπό τη μορφή ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων, και περιλαμβάνει δύο μερίδες: τη Μερίδα φυσικών Προσώπων και τη
Μερίδα Νομικών Προσώπων. Οι ενεργειακοί έλεγχοι διενεργούνται από τους
Ενεργειακούς Ελεγκτές, οι οποίοι εντάσσονται στις τάξεις Α, Β, Γ.
➤ Δημοσιεύθηκε η απόφαση (Αριθμ. ΔΕΠΕΑ/οικ.178581 - ΦΕΚ
2367Β/12.07.2017) των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος
& Ενέργειας με θέμα “Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης
Κτιρίων”, με την οποία διαμορφώνεται το πλαίσιο του νέου ΚΕΝΑΚ (Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων), η απόφαση αυτή διαμορφώνει το
πλαίσιο αρχών και καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις βελτίωσης της
ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων. Ειδικότερα, σκοπό της απόφασης αποτελεί η μείωση της κατανάλωσης συμβατικής ενέργειας για θέρμανση, ψύξη,
κλιματισμό (ΘΨΚ), φωτισμό και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ) με την
ταυτόχρονη διασφάλιση συνθηκών άνεσης και ποιότητας εσωτερικού περιβάλλοντος των κτιρίων.
➤ Εκδόθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας με αριθμό
158298/3670/2017-ΦΕΚ 2355/Β/11-7-2017 «Εφαρμογή των άρθρων 47 (παρ. 5-14) και 47Β του Ν.998/1979 σε περιοχές αναρτημένων δασικών χαρτών», η οποία αφορά στην εφαρμογή των διατάξεων
που αφορούν την τακτοποίηση γεωργικών εκμεταλλεύσεων σε δασικού χαρακτήρα εκτάσεις σε περιοχές των αναρτημένων δασικών χαρτών. Συνοπτικά, με
βάση και τις προηγούμενες διατάξεις που νομοθετήθηκαν πρόσφατα, ισχύουν
τα εξής:
Εφόσον η έκταση έχει χαρακτηριστεί ΔΑ ή ΧΑ (και δεν είναι ιδιωτικό χορτολίβαδο), τότε οι ενδιαφερόμενοι πολίτες μπορούν έως τις 27/7/2017 να υποβάλλουν αίτηση ατελώς στο Δασαρχείο της περιοχής τους: είτε για εξαγορά της

➤ Εκδόθηκε η Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 158576/1579/2017ΦΕΚ
2373/Β/12-7-2017 “Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών και τιμολογίου υπολογισμού προεκτιμώμενων αμοιβών για τις εργασίες κατάρτισης δασικών χαρτών”.
Με την απόφαση αυτή καθορίζεται καταρχήν ο τρόπος κατάρτισης των δασικών χαρτών σε περιοχές που δεν έχει γίνει ακόμα καμιά εργασία κατά το
παρελθόν, δηλαδή περίπου στο 46% της χώρας. Οι νέες προδιαγραφές έχουν
συμπεριλάβει με σκοπό την πρόληψη και αντιμετώπισή τους, πολλά από τα
θέματα που ανέκυψαν κατά τη διαδικασία της τρέχουσας ανάρτησης των δασικών χαρτών στο 35% της χώρας, όπως τους αναδασμούς και τις νόμιμες
πράξεις της διοίκησης. Οι νέες αυτές προδιαγραφές μειώνουν κατά πολύ τα
απαιτούμενα προηγούμενων προδιαγραφών. Σημειώνεται ότι οι εκτυπώσεις
χαρτών έχουν καταργηθεί εντελώς, μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο μέρος
του κόστους υλοποίησης του έργου. Το τιμολόγιο, με το οποίο υπολογίζεται η
αμοιβή των αναδόχων για τις εργασίες κατάρτισης των δασικών χαρτών, έχει
μειωθεί κατά πολύ στην ΥΑ αυτή. Για τις εργασίες κατάρτισης Δασικών Χαρτών
ορίζεται ενιαία τιμή μονάδας ίση με 0,64 €/στρέμμα έκτασης δασικού χάρτη.
Για τις εργασίες επικαιροποίησης Δασικών Χαρτών ορίζεται ενιαία τιμή μονάδας
ίση με 0,10 €/στρέμμα έκτασης δασικού χάρτη. Επίκειται άμεσα η προκήρυξη
για την εκπόνηση των νέων δασικών χαρτών, με τους οποίους καλύπτεται το
σύνολο της χώρας.
➤ Με το άρθρο 59 του Ν.4483/2017 (ΦΕΚ Α΄107/31.7.2017) επανήλθε σε ισχύ η παρ. 18 του άρθρου 24 του Ν.2130/1993, περί προσάρτησης βεβαίωσης ΤΑΠ στα μεταβιβαστικά συμβόλαια. Ειδικότερα
στην παρ. 1 του άρθρου 59 του νόμου αυτού, ορίζονται τα εξής:
«Άρθρο 59. Βεβαίωση περί μη οφειλής Τ.Α.Π.
1. Σε περίπτωση μεταβίβασης της κυριότητας των πάσης φύσεως ακινήτων
για οποιαδήποτε αιτία και προ της υπογραφής του συμβολαίου οι πωλητές
οφείλουν να προσκομίζουν στον συμβολαιογράφο βεβαίωση του οικείου
Ο.Τ.Α. στην Περιφέρεια του οποίου κείται το ακίνητο, από την οποία να
προκύπτει ότι δεν οφείλεται τέλος ακίνητης περιουσίας, άλλως το συμβόλαιο μεταβίβασης είναι άκυρο, ελέγχεται δε ο συμβολαιογράφος που το
συνέταξε.
2. Η παρ. 3 του άρθρου 44 του Ν.4262/2014 (Α΄ 114) καταργείται.»
➤ Εκδόθηκε η ΥΑ 158341/3927/26-7-2017 (ΦΕΚ Β´ 2758) που υπέγραψε ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με την οποία
παρατείνεται για ένα χρόνο, μέχρι τις 8 Αυγούστου 2018, η δυνατότητα για
την εξαγορά εκτάσεων δασικού χαρακτήρα που εκχερσώθηκαν για
γεωργική εκμετάλλευση πριν την 11η Ιουνίου 1975. Η προθεσμία με
βάση το Νόμο 4280/2014 έληγε χθες και έδινε τριετή εφαρμογή στη ρύθμιση
με περιθώριο παράτασης για ένα χρόνο με απόφαση Υπουργού.
Η δυνατότητα εξαγοράς παρέχεται για όλες τις εκτάσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις των παραγράφων 5-14 του άρθρου 47 του Ν.998/79 και μπορούν
να τη χρησιμοποιήσουν οι ενδιαφερόμενοι πολίτες όλης της χώρας. Η διάταξη
αυτή μπορεί και πρέπει να αξιοποιηθεί ενόψει της κύρωσης των δασικών χαρτών της χώρας.
Για τις περιοχές με αναρτημένο δασικό χάρτη παρέχεται έως 7 Σεπτεμβρίου
2017 δυνατότητα εξαγοράς της έκτασης, εφόσον αυτή έχει χαρακτηριστεί ως
ΔΑ ή ΧΑ και η εκχέρσωσή της για γεωργική καλλιέργεια έχει γίνει πριν 11η
Ιουνίου 1975, ώστε η έκταση αυτή να εξαιρεθεί της προσωρινής κύρωσης του
χάρτη και να μην θιγούν τα συμφέροντα του αγρότη.
Αντίστοιχη ρύθμιση υπάρχει σε ισχύ και για την αλλαγή χρήσης εκτάσεων που
εκχερσώθηκαν από το 1975 έως το 2007, όπου και παραχωρείται η έγκριση
επέμβασης από τη Δασική Υπηρεσία, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του άρθρου 47Β του Ν.998/79.
Για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις έχουν μειωθεί τα κόστη εξαγοράς ή αλλαγής χρήσης, δεν απαιτείται υποβολή αντίρρησης και μπορεί να αξιοποιηθεί η

ρύθμιση των 100 δόσεων.
➤ O Ν.4483/2017 (ΦΕΚ Α΄ 107/31.7.2017) του υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης
(Δ.Ε.Υ.Α.). Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά
και το προσωπικό των Ο.Τ.Α.. Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας. Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις», στο άρθρο 162 «Ρυθμίσεις για την
επιτάχυνση της κτηματογράφησης» ορίζει στην παρ.1, ότι παρέχεται η
δυνατότητα στην Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. να προσλαμβάνει προσωπικό µε συµβάσεις μίσθωσης έργου προκειμένου να καλυφθούν πρόσκαιρες και επείγουσες ανάγκες. Για την έκδοση της προκήρυξης, µετά από έλεγχο νοµιµότητας που διενεργεί το Α.Σ.Ε.Π., δεν απαιτείται η προηγούμενη έγκριση της επιτροπής της
Π.Υ.Σ. 33/27.12.2006.
Και με την παράγραφο 2 του ιδίου άρθρου τροποποιούνται διατάξεις του
άρθρου 18 του Ν.2664/1998 σχετικά με τη διόρθωση πρόδηλων
σφαλμάτων των κτηματολογικών εγγραφών και παρέχεται η δυνατότητα εξωδικαστικής διόρθωσης των αρχικών κτηματολογικών εγγραφών με απόφαση
του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, είτε αυτεπάγγελτα είτε κατόπιν
αίτησης, όποιου έχει έννομο συμφέρον και μετά από πρόταση της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε.
για συγκεκριμένο κτηματογραφημένο ακίνητο ή ομάδα ακινήτων. Αναφέρεται
συγκεκριμένα:
{2. H περίπτωση ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 2664/1998 (A΄ 275)
αντικαθίσταται ως εξής:
«ε) διόρθωση αρχικής εγγραφής µε τη διαδικασία του πρόδηλου σφάλµατος
µπορεί να διενεργηθεί και µετά από απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος
και Ενέργειας, που ενεργεί είτε κατόπιν αίτησης όποιου έχει έννοµο συµφέρον
είτε αυτεπάγγελτα και µετά από πρόταση της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε., όποτε συντρέχουν
οι προϋποθέσεις για την εκ µέρους του ανάκληση της διαπιστωτικής πράξης
περαίωσης της κτηµατογράφησης, για το συγκεκριµένο και µόνο κτηµατογραφηµένο ακίνητο η οµάδα κτηµατογραφηµένων ακινήτων που αφορά η διόρθωση, κατά περίπτωση, σύµφωνα µε τα γενικώς ισχύοντα για την ανάκληση
των διοικητικών πράξεων. Η εν λόγω δυνατότητα υφίσταται ιδίως όταν, µε την
ανάκληση της αρχικής εγγραφής, επιδιώκεται η ορθή αποτύπωση στις αρχικές
εγγραφές διοικητικής πράξεως µε διαπλαστικό για τα εµπράγµατα δικαιώµατα
χαρακτήρα και ισχύουσας έναντι πάντων».}
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έκτασης εφόσον η εκχέρσωση έχει γίνει προ του 1975, είτε για χρήση (έγκριση
επέμβασης) της έκτασης εφόσον η εκχέρσωση έχει γίνει μέχρι το 2007.
Εάν αιτηθούν την εξαγορά, τότε θα χρειαστεί να υποβάλλουν στο Δασαρχείο:
Αίτηση εξαγοράς, τοπογραφικό διάγραμμα με συντεταγμένες κορυφών, βασιζόμενες στο Εθνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς (ΕΓΣΑ 87) και αποδεικτικό
χρήσης της έκτασης προ του 1975.
Εάν αιτηθούν τη χρήση (έγκριση επέμβασης), τότε θα χρειαστεί να υποβάλλεις στο Δασαρχείο: Αίτηση χρήσης (έγκριση επέμβασης) και τοπογραφικό
διάγραμμα με συντεταγμένες κορυφών, βασιζόμενες στο Εθνικό Γεωδαιτικό
Σύστημα Αναφοράς (ΕΓΣΑ 87).

➤ Εκδόθηκε ο Νέος Κανονισμός Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 2519/20.07.2017 με την Απόφαση του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών (Αριθμ. ΔΝΣγ/32129/
ΦΝ466/16.5.2017) «Έγκριση Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8 δ του άρθρου 53 του
Ν.4412/2016 (Α ́ 147)».
Πρόκειται πρακτικά για μια ενοποίηση των τριών εκδόσεων του αντίστοιχου
Κανονισμού του Ν.3316/05, με επικαιροποίηση στην ισχύουσα σήμερα
νομοθεσία (Ν.4412/16 και Ν.4014/11). Ιδιαίτερα ορίζεται ρητώς η υποχρεωτική εφαρμογή του Κανονισμού για όλες τις συμβάσεις του Ν.4412/2016
(βλ. Άρθρο ΓΕΝ.1). Ο νέος Κανονισμός εφαρμόζεται υποχρεωτικά στον υπολογισμό προεκτιμώμενων αμοιβών σε διαδικασίες σύναψης συμβάσεων με
χρόνο έναρξης την 30.7.2017 και μετέπειτα. Αναφέρεται ότι η Υ.Α. υπ’ αριθ.
15649/5.4.2016 (Β’ 923) σχετικά με την «Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών
και κανονισμού προεκτιμώμενων αμοιβών της ΕΚΧΑ Α.Ε. των μελετών για τη
δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στο υπόλοιπο της Χώρας» εξακολουθεί
να ισχύει.
➤ Εκδόθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών Εσωτερικών - Οικονομικών - Υγείας - Περιβάλλοντος και Ενεργείας και Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων με αριθμό 940/81279/04-08-2017 (ΦΕΚ 2741 Β’) ΚΥΑ
με θέμα «Καθορισμός της διαδικασίας, των απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση άδειας διατήρησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων καθώς και των προβλεπόμενων κυρώσεων σε εφαρμογή
του άρθρου 17α του Ν.4056/2012 (Α΄52)». Η απόφαση αυτή καθορίζει τους όρους, τις προϋποθέσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την
έκδοση άδειας διατήρησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων εντός ή πλησίον
κατοικημένων περιοχών, επιλύοντας ένα από τα σημαντικά προβλήματα που
απασχολούσε για χρόνια τον κτηνοτροφικό κόσμο.
➤ Απόφαση της μείζονος σύνθεσης του Ε’ Τμήματος του ΣτΕ με αριθμό 1833/2017 περί υποχρέωσης της διοίκησης να εξετάσει αίτημα
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αποζημίωσης πολιτών για πολεοδομικές δεσμεύσεις στα ακίνητά
τους. Τη δυνατότητα να απευθυνθούν απευθείας στη διοίκηση και να ζητήσουν αποζημίωση έχουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων, στα οποία επιβλήθηκαν
πολεοδομικές δεσμεύσεις για λόγους προστασίας περιβάλλοντος. Αυτό όρισε
απόφαση του ΣτΕ, κάνοντας δεκτή προσφυγή ιδιοκτητών από περιοχή της Ραφήνας. Με την απόφαση ανατρέπεται προηγούμενη νομολογία που όριζε ότι οι
ενδιαφερόμενοι έπρεπε να αναζητήσουν το δίκιο τους μόνο μέσω της δικαστικής οδού, μια πολυετής και κοστοβόρα διαδικασία. Οι πολίτες που προσέφυγαν
στο ΣτΕ είχαν απευθυνθεί στο υπουργείο Περιβάλλοντος (που ήταν υπεύθυνο
για τη σχετική ρύθμιση) ζητώντας αποζημίωση δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ,
αλλά το αίτημά τους δεν απαντήθηκε. Κατόπιν οι ιδιοκτήτες προσέφυγαν στο
ΣτΕ, ζητώντας ουσιαστικά να ακυρωθεί η άρνηση του υπουργείου να εξετάσει
το αίτημά τους. Λόγω της σημασίας της, η υπόθεση παραπέμφθηκε το 2016
(απόφαση αρ. 1603) στη μείζονα σύνθεση του Ε΄ Tμήματος και η νέα απόφαση δημοσιεύθηκε πριν από λίγες ημέρες. Σύμφωνα λοιπόν με την απόφαση
(αρ. 1833/2017), η διοίκηση έπρεπε να είχε εξετάσει το αίτημα αποζημίωσης.
Ορίζεται ότι η διοίκηση είναι υποχρεωμένη να εξετάσει το αίτημα των ιδιοκτητών για αποζημίωση του ακινήτου τους ενώ μέχρι σήμερα, ο θιγόμενος ιδιοκτήτης έπρεπε να ακολουθήσει τη δικαστική οδό, μια εξαιρετικά χρονοβόρο
διαδικασία η οποία αποθάρρυνε τους θιγέντες. Η απόφαση είναι μια εξέλιξη
για τη διασφάλιση της ιδιοκτησίας και του κράτους δικαίου στη χώρα μας, σε
πλήρη εναρμόνιση με τις σχετικές για την προστασία της ιδιοκτησίας κρίσεις
του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
➤ Για τη συνταγματικότητα ή μη της υπουργικής απόφασης για
τις «οικιστικές πυκνότητες» εντός των δασικών εκτάσεων, δηλαδή
τους οικισμούς αυθαιρέτων μέσα στα δάση, οι οποίοι εξαιρούνται
από τους δασικούς χάρτες, θα αποφανθεί η Ολομέλεια του ΣτΕ, στην
οποία παραπέμφθηκε το θέμα από το Ε’ Τμήμα του ΣτΕ.
Στο ΣτΕ έχει προσφύγει το Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση (WWF) και ζητεί να
ακυρωθεί η υπ΄ αριθμ. 34844/11.7.2016 απόφαση του υπουργού και αναπληρωτή υπουργού Περιβάλλοντος, με την οποία έγινε ο προσδιορισμός του περιγράμματος της «οικιστικής πύκνωσης» κατά την έννοια του νόμου 3889/2010.
Οι περιοχές «οικιστικής πυκνότητας» περικλείονται στους χάρτες με «ιώδες
περίγραμμα». Το Ε΄ Τμήμα του ΣτΕ, με την υπ’ αριθμ. 1942/2017 απόφασή του, παρέπεμψε το όλο ζήτημα στην Ολομέλεια, καθώς, είτε ομόφωνα,
είτε κατά πλειοψηφία κατά περίπτωση, έκριναν αντισυνταγματική την επίμαχη
υπουργική απόφαση.
Οι Σύμβουλοι Επικρατείας αναφέρουν στην απόφασή τους, ότι η εν λόγω
υπουργική απόφαση «περιέχει τον όρο της «οικιστικής πύκνωσης» ως περιοχή
υπαγόμενη σε ειδικό νομικό καθεστώς (εξαίρεση από τη διαδικασία των δασικών χαρτών, μόνιμη ή πρόσκαιρη ειδική περιβαλλοντική και πολεοδομική διαδικασία, κλπ), χωρίς όμως να δίνει η ίδια η εν λόγω υπουργική απόφαση τον
ορισμό της ή να εκθέτει τα ληπτέα υπόψη στοιχεία για την υπαγωγή ορισμένης
περιοχής στην έννοια της «οικιστικής πύκνωσης» ή να προβλέπει, έστω σε
αδρές γραμμές τα χαρακτηριστικά της, ούτε τέλος προβλέπει τη διαδικασία
για το χαρακτηρισμό της».
Οι Σύμβουλοι Επικρατείας, ομοφώνα έκριναν, ότι η υπουργική απόφαση είναι άκυρη, καθώς σύμφωνα με το Σύνταγμα, τα θέματα αυτά, τα οποία δεν
είναι περιορισμένου ενδιαφέροντος, μπορούν να λυθούν και να καθοριστούν
μόνο με την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος. Όμως, στο Ε’ Τμήμα του ΣτΕ,
εκφράστηκαν αντίθετες απόψεις ως προς την συνταγματικότητα, γενικότερα,
του καθορισμού και του σκοπού των «οικιστικών πυκνοτήτων». Ειδικότερα, η
πλειοψηφία τάχθηκε με την άποψη της αντισυνταγματικότητας, ενώ υπήρξε
άποψη περί συνταγματικότητας, με τον ισχυρισμό, ότι έτσι περιχαρακώνονται
οι οικισμοί των αυθαιρέτων και σταματάει η επέκτασή τους.
➤ Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο Ν.4488 (ΦΕΚ Α’ 137/13-09-2017) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες διατάξεις.» Ο νόμος περιέχει σημαντικές
αλλαγές στα εργασιακά και το ασφαλιστικό.
Ι. Αλλαγές στο ΕΡΓΑΝΗ - ΟΠΣ ΣΕΠΕ (Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό
Σύστημα- Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας):
– Προβλέπεται η υποχρεωτική επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου
αποδεικτικού της ταυτοπροσωπίας εγγράφου, από τους ευρισκόμενους στο
χώρο εργασίας, εφόσον αυτό τους ζητηθεί κατά τη διάρκεια ελέγχου από
επιθεωρητές εργασίας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ). (βλ.
άρθρο 31).
– Επανακαθορίζονται οι διαδικασίες και οι προϋποθέσεις προσωρινής ή οριστι-
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κής διακοπής της λειτουργίας μιας επιχείρησης, ή εκμετάλλευσης ή τμήματός
της ή στοιχείου του εξοπλισμού της, όταν κριθεί από τους διενεργούντες τον
έλεγχο επιθεωρητές του ΣΕΠΕ, ότι υπάρχουν παραβάσεις που εγκυμονούν
άμεσο ή σοβαρό κίνδυνο για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζόμενων
(βλ. άρθρο 32).
– Νέα κριτήρια για την προσωρινή διακοπή λειτουργίας σε περίπτωση διαπιστώσεων παραβάσεων, εφαρμοζόμενες διαδικασίες, παραβάσεις και άθροιση
αυτών για την επιβολή κυρώσεων, προϋποθέσεις που πρέπει να ισχύουν,
χρονικά διαστήματα διακοπής κτλ (βλ. άρθρο 33).
– Πίνακες προσωπικού: Ορίζεται ο τρόπος και το όργανο επιβολής των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων στην περίπτωση μη αναγραφής εργαζόμενου στον ισχύοντα πίνακα προσωπικού, σύμφωνα με το άρθρο 16 του
Ν.2874/2000 (βλ. άρθρο 35).
– Υπερωρίες - υπερεργασία: Είναι πλέον υποχρεωτική στο «ΕΡΓΑΝΗ» η τήρηση στοιχείων όπως κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας, καθώς και η υπερεργασία και η νόμιμη κατά
την ισχύουσα νομοθεσία υπερωριακή απασχόληση των εργαζομένων κ.λπ. Ο
εργοδότης υποχρεούται να καταχωρεί στο πληροφοριακό σύστημα του
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
«ΕΡΓΑΝΗ» κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του
χρόνου εργασίας των εργαζομένων, το αργότερο έως και την ημέρα αλλαγής
ή τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας, και
σε κάθε περίπτωση πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τους εργαζομένους,
καθώς και την υπερεργασία και τη νόμιμη κατά την ισχύουσα νομοθεσία
υπερωριακή απασχόληση, πριν την έναρξη πραγματοποίησής της. Σε διαπίστωση τροποποίησης ωραρίου εργασίας εργαζομένου ή υπερωριακή του
απασχόληση χωρίς αυτή να έχει γνωστοποιηθεί πριν την έναρξη πραγματοποίησής της, επιβάλλονται με πράξη του αρμόδιου οργάνου σε βάρος του
εργοδότη κυρώσεις, σύμφωνα με τα άρθ. 24 και 28 του Ν.3996/2011 (βλ.
άρθρο 36).
– Οικοδομικά και τεχνικά έργα: Στο ΟΠΣ - ΣΕΠΕ είναι υποχρεωτική η τήρηση
των στοιχείων του απασχολούμενου προσωπικού σε οικοδομική εργασία ή
τεχνικό έργο. Αντίγραφο του εντύπου της ως άνω αναγγελίας για κάθε ημέρα απασχόλησης τηρείται στον τόπο εκτέλεσης του έργου με ευθύνη του
εργοδότη και τίθεται στη διάθεση των ελεγκτικών οργάνων, προς έλεγχο,
οσάκις ζητείται. Σε περίπτωση μη τήρησης της ως άνω υποχρέωσης επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις του άρθ. 24 του Ν.3996/2011 (Α’ 170). Για
τους σκοπούς του παρόντος, ως εργοδότης θεωρείται ο εργολάβος και ο
υπεργολάβος που έχουν αναλάβει την εκτέλεση της οικοδομικής εργασίας ή
του τεχνικού έργου (βλ. άρθρο 37).
– Ηλεκτρονική αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού, αλλαγή στην
προθεσμία υποβολής, και άλλες σημαντικές αλλαγές. Ο εργοδότης υποχρεούται να αναγγέλλει, με ηλεκτρονική υποβολή των σχετικών εντύπων που
προβλέπονται στην υ.α. 295/2014 (Β’ 2390) στο πληροφοριακό σύστημα
του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «ΕΡΓΑΝΗ», κάθε περίπτωση οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού ή καταγγελίας σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου ή λήξης σύμβασης εργασίας
ορισμένου χρόνου ή έργου το αργότερο τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες
από την ημέρα αποχώρησης του μισθωτού ή καταγγελίας της σύμβασης
εργασίας αορίστου χρόνου ή λήξης της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ή έργου, αντίστοιχα. Αν ο εργοδότης δεν τηρήσει εμπρόθεσμα τις υποχρεώσεις αναγγελίας οικειοθελούς αποχώρησης, συμπεριλαμβανομένης της
υποβολής των συνοδευτικών εγγράφων της παρούσας, η σύμβαση εργασίας
θεωρείται ότι λύθηκε με άτακτη καταγγελία του εργοδότη (βλ. άρθρο 38).
– Εγγραφή των τεχνικών ασφαλείας και ιατρών εργασίας στην βάση δεδομένων το ΟΠΣ ΣΕΠΕ. Η ανάθεση καθηκόντων από τις επιχειρήσεις σε αυτές
τις δύο ειδικότητες θα γίνεται αποκλειστικά μέσω των εγγεγραμμένων στην
ηλεκτρονική αυτή βάση. (Βλέπε άρθρο 119).
– Ο εργοδότης υποχρεούται να εφοδιάζει τους εργαζόμενους με αντίγραφο
της κατάστασης προσωπικού ή απόσπασμα αυτής, όταν απασχολούνται
εκτός της έδρας ή του παραρτήματος της επιχείρησης. Με τη διάταξη αυτή
προβλέπεται η υποχρέωση εφοδιασμού των εργαζομένων με αντίγραφο ή
απόσπασμα του πίνακα προσωπικού όταν εργάζονται εκτός της έδρας της
επιχείρησης ή του παραρτήματός της και δεν έχουν πρόσβαση στα παραπάνω αναφερόμενα στοιχεία, ώστε να εξαλειφθούν περιπτώσεις πλημμελούς
ενημέρωσης των εργαζομένων για κρίσιμες παραμέτρους της απασχόλησης
τους όπως τα χρονικά όρια εργασίας και να διασφαλίζεται η ίση ενημέρωση
όλων των εργαζομένων της επιχείρησης (βλ. άρθρο 41).
– Η ενημέρωση που παρέχει ο εργοδότης και τα αποτελέσματα των διαβου-

σθωτών) λαμβάνοντας υπόψη τους νέους κανόνες καταβολής εισφορών από
1.1.2017 (βλ. άρθρο 15).
➤ Υπάγονται, από 1.1.2017 και εφεξής, στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ,
σύμφωνα με τις σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις του πρώην Τομέα Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημόσιων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ) και του πρώην Τομέα Ασφάλισης Νομικών (ΤΑΝ) του ΕΤΑΑ:
α) οι αυτοαπασχολούμενοι, που είναι εγγεγραμμένοι ή θα εγγραφούν στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), β) οι δικηγόροι που είναι εγγεγραμμένοι ή
θα εγγραφούν στους οικείους δικηγορικούς συλλόγους, και ασκούν ελεύθερο επάγγελμα, από την ημερομηνία έναρξης του επαγγέλματος στην
αρμόδια Δ.Ο.Υ. και μέχρι τη διακοπή της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. Με τη νέα διάταξη επιτυγχάνεται η αποσύνδεση της υποχρέωσης υπαγωγής στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ (πρ. ΕΤΑΑ -ΤΣΜΕΔΕ ή πρ. ΕΤΑΑ
- ΤΑΝ) από την ιδιότητα του εγγεγραμμένου στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ) ή του εγγεγραμμένου στον οικείο δικηγορικό σύλλογο, αντίστοιχα.
Ασφαλιστικές εισφορές που έχουν καταβληθεί και αφορούν σε περίοδο ασφάλισης από 1.1.2017 έως την ισχύ της υπό ψήφιση ρύθμισης, συμψηφίζονται ή
επιστρέφονται, πλην των ασφαλιστικών εισφορών για υγειονομική περίθαλψη.
Τα ανωτέρω πρόσωπα που έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ μέχρι
την ισχύ του υπό ψήφιση νόμου και για τα οποία προκύπτει, διακοπή της
ασφάλισής τους στον ΕΦΚΑ, μπορούν προαιρετικά να συνεχίσουν την ασφάλισή τους για το σύνολο των κλάδων ασφάλισης στους οποίους υπάγονταν
μέχρι τη διακοπή της υποχρεωτικής τους ασφάλισης. Στην περίπτωση αυτή
η μηνιαία ασφαλιστική εισφορά υπολογίζεται με βάση το προβλεπόμενο από
το άρθρο 39 του ν.4387/2016 κατώτατο όριο μηνιαίου εισοδήματος για τους
ασφαλισμένους άνω 5ετίας (βλ. άρθρο 20). Οι νέες διατάξεις του άρθρου 20
ισχύουν από 1.1.2017.
Σημείωση: Τα στοιχεία της παραπάνω ενημέρωσης για τις αλλαγές και το περιεχόμενο των άρθρων του Ν.4488 έχουν αντληθεί από την ιστοσελίδα: https://
www.taxheaven.gr/news/news/view/id/36755
Επιμέλεια: Χρήστος Λάλας, ΑΤΜ
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Νομοθετικές εξελίξεις

λεύσεων καταγράφονται σε πρακτικό. Με τις νέες διατάξεις εισάγεται η υποχρέωση τήρησης πρακτικού, με σκοπό τη διασφάλιση της διαφάνειας των
διαβουλεύσεων και τη σαφή και αδιαμφισβήτητη αποτύπωση των απόψεων
των μερών. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, οι εργαζόμενοι αποκτούν πρόσβαση στα
στοιχεία, τα οποία διαβίβασε ο εργοδότης στους εκπροσώπους τους, και στις
απόψεις που διατυπώθηκαν από τα συμμετέχοντα μέρη. (βλ. άρθρο 42).
– Διαβούλευση με εργαζόμενους. Οι κοινωνικοί εταίροι μπορούν, στο κατάλληλο επίπεδο, συμπεριλαμβανομένου του επιπέδου της επιχείρησης ή της
εγκατάστασης, να καθορίζουν ελεύθερα και οποτεδήποτε, μέσω γραπτής
συμφωνίας, τις πρακτικές λεπτομέρειες ενημέρωσης και διαβούλευσης των
εργαζομένων. Η συγκεκριμένη τροποποίηση στοχεύει στην ενίσχυση του
κοινωνικού διαλόγου αλλά και τη δόμηση σχέσης εμπιστοσύνης ορίζοντας
τις λεπτομέρειες για την ενημέρωση και διαβούλευση ρητά (βλ. άρθρο 43).
ΙΙ. Αλλαγές στον Ε.Φ.Κ.Α.
– Παρέχεται η δυνατότητα στους αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους
επαγγελματίες να επιλέξουν ως βάση υπολογισμού των εισφορών τους ποσό
μεγαλύτερο από το μηνιαίο εισόδημα τους με την επιφύλαξη του ανώτατου
ορίου ασφαλιστέου μηνιαίου εισοδήματος. Στην περίπτωση αυτή το ύψος
της βάσης υπολογισμού, ο κλάδος υπέρ του οποίου θα εισφέρει, καθώς και
το χρονικό διάστημα εφαρμογής της επιλέγεται από τους ασφαλισμένους με
την ως άνω αίτησή τους, με την επιφύλαξη για το ανώτατο όριο ασφαλιστέου μηνιαίου εισοδήματος (στην περίπτωση αυτή δεν εφαρμόζεται η ρύθμιση
του άρθρου 98 του Ν.4387/2016). (βλ. άρθρο 11 παρ. 1, 2)
– Διευθετούνται οι περιπτώσεις αμφισβητήσεων της υπαγωγής ενός προσώπου στη ρύθμιση του άρθρου 39 παρ. 9 του Ν.4387/2016 (μπλοκάκια). Σε
περιπτώσεις που ο αντισυμβαλλόμενος αμφιβάλλει ως προς την υποχρέωσή
του να καταβάλλει τις εισφορές που του αναλογούν κατ’ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 38 του Ν.4387/2016 και να υποβάλλει ΑΠΔ, η επίλυση της
σχετικής διαφοράς θα διενεργηθεί από τα αρμόδια όργανα του Ε.Φ.Κ.Α. (βλ.
άρθρο 11 παρ. 3).
– Επανακαθορίζεται η διαδικασία συμψηφισμού και επιστροφής των αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών στον ΕΦΚΑ (ελ. επαγγελματιών και μι-
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Απόψεις

Oι πυρκαγιές θρέφουν
το Real Estate
(ή ένας ακόμη
εθνικός μύθος)
του Γιάννη Ξυλά (*)

Ο

ι εθνικοί μύθοι μεταξύ άλλων διαμορφώνουν συνειδήσεις, καθοδηγούν συμπεριφορές και σηματοδοτούν διεκδικήσεις. Όλοι οι λαοί
– ανεξαιρέτως – συντηρούν και αναπαράγουν τους δικούς τους
εθνικούς μύθους.
Μεγάλωσα τη δεκαετία της "Αλλαγής" (Δεκαετία ’80) με αρκετούς τέτοιους
μύθους. Οι σημαντικότεροι από τους οποίους ερχόντουσαν από αρκετά
παλαιότερα και είχαν να κάνουν με πολεμικές ανδραγαθίες (π.χ. οι ήρωες
πολεμούν σαν Έλληνες), ηθικοπλαστικές διδαχές (π.χ. καλοί Έλληνες –
κακοί Τούρκοι), θρησκευτικούς αφορισμούς (π.χ. ορθοδοξία ή θάνατος),
πολιτικά ζητήματα (π.χ. Ηθικό πλεονέκτημα Αριστεράς – Ο Λαός Δεν ξεχνά
τι σημαίνει Δεξιά) αλλά και αστικά ζητήματα (φωτιές ίσον real estate).
Υπό το πρίσμα του αστικού μύθου να πλανιέται πάνω μου βιώνω βασανιστικά και εξακολουθητικά κάθε καλοκαίρι τις φωτιές στην Ελλάδα, μαζί
με την ίδια αναπαραγωγή όλων των στερεότυπων περί εμπρηστών, καταπατητών, τρομοκρατών, Τούρκων πρακτόρων, ανώμαλων πυρομανών,
απρόσεκτων πολιτών και "Στρατηγών Ανέμων" που καταφέρνουν και κατακαίγουν κάθε χρόνο τα δάση, ώστε εκμεταλλευόμενα την κατάσταση να
επωφεληθούν τα μεγάλα κατασκευαστικά συμφέροντα (ντόπια και ξένα
όπως θα έλεγαν και οι …ηθικά ανώτεροι ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ) για να αξιοποιήσουν
την καμένη γη.
Ο ίδιος αστικός μύθος πως οι πυρκαγιές θρέφουν τελικά το real
estate αναπαράγεται σταθερά, τουλάχιστον από τη μεταπολίτευση και μετά, δαιμονοποιώντας πρακτικά τον ορισμό και την ουσία
της περιαστικής ανάπτυξης.
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Οι ανάγκες επέκτασης μιας πόλης είναι διαρκείς και δεδομένες. Αποτελεί
τουλάχιστον αφέλεια να πιστεύει κάποιος πως οι φωτιές ήταν υπαίτιες
(ή αφορμή) της δημιουργίας των Βορείων προαστίων της Αθήνας ή της
ανάπτυξης των Μεσογείων στις Ανατολικές παρυφές του Υμηττού. Υπαίτια
των πυρκαγιών είναι η πλήρης ανυπαρξία εμπνευσμένου και μακροχρόνιου χωροταξικού σχεδίου σε συνδυασμό με τη διαχρονική και κραυγαλέα
επιβράβευση της κάθε λογής πολεοδομικής αυθαιρεσίας.
Το χρεωκοπημένο βαθύ ελληνικό δημόσιο θρέφει τις πυρκαγιές. Όταν
δίδει ηλεκτρικό και νερό σε κτίσματα που έχουν οικοδομηθεί δίχως πολεοδομική άδεια, όταν νομιμοποιεί έναντι ευτελούς οβολού αυθαίρετα και
αυθαιρεσίες σε δάση, όταν ανέχεται μπάζωμα ρεμάτων και καταπάτηση
δημόσιων εκτάσεων.
Το χρεωκοπημένο βαθύ ελληνικό δημόσιο θρέφει τις πυρκαγιές. Όταν με
τη μοναδική (απαράμιλλης έμπνευσης) ελληνική πατέντα της εκτός σχεδίου δόμησης παρέχει το δικαίωμα να κτίσεις στην κορυφή της Πάρνηθας
και της Πεντέλης, ή και του Ολύμπου, αρκεί να έχεις 4 στρέμματα, να
υπάρχει αγροτικός δρόμος και φθαρμένη αεροφωτογραφία της Δεκαετίας
του 1940 που να δείχνει ότι τότε υπήρχαν μόνο θάμνοι.
Το χρεωκοπημένο βαθύ ελληνικό δημόσιο θρέφει τις πυρκαγιές. Όταν δεν
ανανεώνει τον στόλο των πυροσβεστικών μέσων, όταν κοροϊδεύει με τους
δασοπυροσβέστες, όταν δεν προγραμματίζει αναδασώσεις και αντιπυρικές
ζώνες, όταν δεν οργανώνει και δεν χρηματοδοτεί τους εθελοντές.
Το χρεωκοπημένο βαθύ ελληνικό δημόσιο θρέφει τις πυρκαγιές. Όταν δεν
προγραμματίζει την έγκαιρη ένταξη περιοχών στο σχέδιο, όταν αδυνατεί
να συντάξει κτηματολόγιο, όταν δεν συντονίζει τις υπηρεσίες του κλείνοντας το μάτι πονηρά στις μικρές και μεγάλες αυθαιρεσίες, όταν οι ίδιοι οι
εκπρόσωποί του κτίζουν βίλες με άδεια αναψυκτηρίου στη ζώνη προστασίας του Υμηττού.
Το χρεωκοπημένο βαθύ ελληνικό δημόσιο θρέφει τις πυρκαγιές. Όταν λειτουργεί ακόμη με τη λογική των ΧΥΤΑ και των χωματερών, όταν αδυνατεί
να καθαρίσει από σκουπίδια και ξερά χόρτα όχι μόνο τους περιαστικούς
κοινόχρηστους χώρους αλλά και τα βασικά οδικά δίκτυα.
Το χρεωκοπημένο βαθύ ελληνικό δημόσιο θρέφει τις πυρκαγιές. Δηλαδή
όλοι εμείς που συντηρούμε και ανεχόμαστε την ίδια, απαράλλακτη και
θλιβερή επανάληψη. Και του χρόνου!
Αθήνα, Αύγουστος 2017
(*) Ο Γιάννης Ξυλάς είναι ιδρυτής της εκτιμητικής εταιρίας GEOAXIS
(www.geoaxis.gr). Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ, Dipl. in Surveying
CEM, MSc in Real Estate Τhe University of Reading, Πιστοποιημένος
Εκτιμητής Ακινήτων FRICS.
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ΗΜΕΡΙΔΑ ΝΕΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ
Καινοτόμες ιδέες
στην επιστήμη
του Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού
Πέμπτη 12 Οκτωβρίου 2017
ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Μεγάλο Αμφιθέατρο, Κτήριο Λαμπαδάριου
Η ημερίδα πραγματοποιείται στο πλαίσιο του εορτασμού για τη συμπλήρωση των 100
χρόνων από την ίδρυση της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του ΕΜΠ.

20-21 Οκτωβρίου 2017, Το ΕΜΠ ανοίγει τις πύλες
των εργαστηρίων του στο κοινό

Τ

ο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο γιορτάζει 180 χρόνια δημιουργικής ζωής και λειτουργίας και ανοίγει τις πύλες των εργαστηρίων του στους μαθητές
και το ευρύτερο κοινό, την Παρασκευή 20 και το Σάββατο 21 Οκτωβρίου 2017.

Το διήμερο αυτό, το ακαδημαϊκό προσωπικό και οι ερευνητές του ΕΜΠ θα έχουν τη χαρά να μοιραστούν με τους επισκέπτες τη συναρπαστική εμπειρία
της ερευνητικής δουλειάς που γίνεται στα εργαστήρια όλων των Σχολών του Ιδρύματος και να δείξουν πολλά από τα πειράματα μικρής και μεγάλης
κλίμακας που διεξάγονται σήμερα στο μεγαλύτερο ελληνικό τεχνολογικό εκπαιδευτικό ίδρυμα.
Καινοτόμα οχήματα, ρομπότ, αεροδυναμική συμπεριφορά οχημάτων σε αεροσήραγγα, δοκιμές πλοίων σε κυματισμό, προσομοίωση σεισμών στην
αντισεισμική τράπεζα, παραγωγή κεραυνών σε μεγάλη κλίμακα, φωτοβολταϊκά συστήματα, πρωτοποριακές κατασκευές με βάση νέα υλικά, παραγωγή
νανοϋλικών, ηλεκτρονικά μικροσκόπια και εντυπωσιακά εργαστηριακά πειράματα θα αποτελέσουν για δύο μέρες ένα γοητευτικό μικρόκοσμο στον οποίο
θα μπορέσουν να ταξιδέψουν οι επισκέπτες με τη βοήθεια του επιστημονικού μας προσωπικού.
Η εκδήλωση αποτελεί μια ξεχωριστή ευκαιρία για τους μαθητές και για το κοινό
να αποκτήσουν μια συνολική εικόνα του ερευνητικού έργου που επιτελείται
στο ΕΜΠ. Προσφέρει επίσης μια μοναδική δυνατότητα στους μαθητές να
εξοικειωθούν με την έννοια της έρευνας και να διευρύνουν τους ορίζοντες του
επαγγελματικού τους προσανατολισμού μέσα από τη γνωριμία τους με τις εννιά Σχολές και τη ζωντανή συζήτηση με το ακαδημαϊκό προσωπικό του
ΕΜΠ.

Ευρωπαϊκό έργο TERPSICHORE

Μ

ε επιτυχία διεξήχθη από 2/9/2017 έως
8/9/2017 θερινό σχολείο στα πλαίσια του
Ευρωπαϊκού έργου TERPSICHORE αριθμός
324523 που ασχολείται με την άυλη πολιτιστική
κληρονομία. Πάνω από 25 άτομα από εταιρείες
και πανεπιστήμια της Ευρώπης παρακολούθησαν
αυτό το θερινό σχολείο.
Στις τρεις τελευταίες ημέρες το σχολείο διεξήχθη
σε συνεργασία με το διεθνές συνέδριο της
ΙΕΕΕ, που εγκυρότερου και πιο αξιόπιστου
εκδοτικού οίκου της Αμερικής, IEEE-VS-Games
2017, στο οποίο ερευνητές από όλον τον κόσμο
(Αμερική, Ευρώπη, Ασία, Αυστραλία), ήρθαν
στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) για
να παρουσιάσουν εργασίες σε θέματα παιγνίων,
εικονικής πραγματικότητας και προσαυξημένης
πραγματικότητας.
Το συνέδριο και το θερινό σχολείο διοργανώθηκε
από τη Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων
Μηχανικών του ΕΜΠ και πιο συγκεκριμένα τους
καθηγητές, Αναστάσιο Δουλάμη και Νικόλαο
Δουλάμη.
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Graduate Studies in the United
States: A Plan for Success
I remember 20 years ago, when I was considering if and where to do
my graduate studies. I had just graduated from NTUA and my interests
were in GIS and remote sensing. What I did not know at the time was the
amount of preparation necessary to present a competitive application to
U.S. universities. Let me share some advice now that I am on the other
side of the fence as an evaluator. Let me start with the materials typically
solicited:
GRE test: The GRE test examines your verbal, quantitative and analytical
ability. The difficulty of the test is not necessarily the question level
(surveyors in Greece take enough math courses!) but the fact that you
have limited time to answer the questions. Therefore, it is necessary to
prepare with test exams to become familiar with the pace you should
follow and tricks to answer questions quickly. Give yourself at least one
month preparation time.
TOEFL test: This test examines your English language proficiency.
Spending an hour every day for a month watching cool videos on the
web (e.g. TED talks) and reading well-written essays (e.g. NY Times,
Washington Post) would be a fun way to improve. There are also materials
you can download to practice.
Transcripts: While you cannot change your grades after the fact, you
should mention in your statement any improvement trends (e.g. grades
improved the last 1-2 years). Also keep in mind that official transcripts
take some time to acquire and deliver.
References: Typically three to four reference letters are requested. They
should come from people that know you well. Since you are applying
for an academic degree you should limit your references to professors.
While you cannot predict what professors will write sit down with them to
discuss your application. In some cases providing them a rough draft of
the letter highlighting your strengths could help.
Statement: This one to two page essay should answer one major
question: Why should we select you over other applicants? Now as a true
engineer you should try reverse engineering the task! You should discuss
three aspects: your skills, the topic you would like to pursue and the fit
of your ideas. Your skills should provide highlights of your experiences
and should remain similar for each school you apply. The topic may be
the same or different, depending on your interests. The more specific
you are, the better (every application I see mentions GIS or remote
sensing, demonstrate that you can do better than that). Lastly, the fit
portion should be completely different for each school. You should do your
investigation ahead of time, visit professors’ webpages, read their papers,
check the courses offered. You want to make a convincing argument that
you would fit in that lab/department.
From my personal perspective, all items except the statement suggest
reasons not to select a candidate due to lack of skill (e.g. low GRE
scores) or preparation (e.g. transcripts indicate lack of key courses). The
statement acts as the deciding factor, demonstrating that you are really
excited to join us, you have good ideas and that we can help you reach
your full potential.
Another important consideration is funding support. Tuition ranges
from $10,000 to $40,000 per year and living expenses can vary greatly
depending on campus location. There are two general categories of
financial support: fellowships and assistantships. A fellowship is reserved
for highly qualified applications and not all schools offer them. The major

advantage of a fellowship is that there is no expectation for specific
activities in return. Assistantships are usually for teaching and/or research.
Usually they expect a 20 hour per week commitment to assist with a
class or undertake specific research activities. Students try to combine the
research activities with their thesis topic as it is difficult to undertake two
separate projects.
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Οδηγίες για τους επίδοξους μεταπτυχιακούς σπουδαστές των χωρών της βόρειας Αμερικής (ΗΠΑ Καναδά)
μας έστειλε ο εκλεκτός συνάδελφος Γιώργος Μουντράκης, ο οποίος ως καθηγητής του Πολιτειακού Πανεπιστήμιου της Νέας Υόρκης και συνεκδότης του δελτίου της διεθνούς φωτογραμμετρικής εταιρείας (ISPRS)
είναι ο πλέον αρμόδιος για το θέμα. Ευχαριστούμε θερμά τον κ. Μουντράκη για την άμεση ανταπόκρισή του
και δημοσιεύουμε τις οδηγίες του, όπως μας τις έστειλε στα Αγγλικά, θεωρώντας ότι το επίπεδο Αγγλικών
όσων θέλουν να κάνουν μεταπτυχιακά στην Βόρεια Αμερική είναι τέτοιο, που τους επιτρέπει να διαβάσουν
το κείμενο.

Communication and timing are also critical. Applications are typically
due in December/January for a fall admission. You do not want to leave
things for the last minute, especially the GRE and TOEFL scores. You can
retake the tests and schools would usually consider your best scores from
multiple attempts. It is also important before you submit your application
to establish a relationship with your prospective academic advisor (never
send an application without identifying a major professor). This person
will be your key advocate so effective and efficient communication
matters. The professor does not know you personally so keep in mind
that these communications are a reflection of your professionalism and
skills. Stay formal, make sure the English is perfect, short and to the point.
Remember to customize any inquiry emails to that professor’s interests.
I often receive emails where I know an applicant only changed my name
on the top. Guess what happens to that email? In other words do your
preparation before contacting professors: they are busy and you want to
stand out.
Around February/March the best candidates are notified on their
acceptance and potential financial support. At this stage it is important to
send an acknowledgement letter to the supervising professor and ask any
clarification questions you may have along with an expected deadline to
provide your response. A good idea is to request contact information of
existing students to investigate further his/her advising style and support,
availability of courses and quality of life in that area. Arrange a skype call
with your future supervisor to see if you could work together. Remember
to avoid overconcentrating on the financial aspect of the offer. If your
tuition and living expenses are covered (do not forget to adjust for each
school/location), ignore additional funding. This is not the time to become
rich, this is an investment.
You may have noticed by now my emphasis on the importance of the
major professor. While University and Department selection should be part
of your consideration process, the selection of the major professor is far
more critical. This is the person that will guide your research, encourage
you when research results are disappointing (happens to everyone!),
support your professional development through conference attendance
and manuscript writing and push you to reach your full potential. Last piece
of advice: be creative in your professor search. Due to the interdisciplinary
nature of our field you could find relevant faculty in Geography, Computer
Science, Civil, Environmental and Electrical Engineering. See how active
they have been in the last 3-4 years, whether their publications are in
top journals in the field and how prestigious their funding sources are. At
the end of this long process you will have a gut feeling where you would
like to end up. Trust your gut and remember that you never know where
research will take you. Be proud of your Greek heritage but simultaneously
be open to new experiences, academic and beyond.
I would enjoy hearing back from you and maybe help with your graduate
studies, see my website at: www.aboutgis.com.
Giorgos Mountrakis, Associate Professor, SUNY ESF
Weblinks for further information on relevant associations and academic
institutions: http://www.ucgis.org/members - http://www.aag.org/
http://www.isprs.org/ - https://sites.agu.org/ - http://www.grss-ieee.org/
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Τοπογραφική ανάλυση του Πλατωνικού διαλόγου «Φαίδρος»
ή «περί έρωτος», μεταξύ του Σωκράτη και του νεαρού Φαίδρου,
στις όχθες του Ιλισσού
Κείμενο - Έρευνα: Θεοδοσόπουλος Δημήτρης, ΑΤΜ ΕΜΠ

Εισαγωγή
Αντικείμενο της έρευνας και της παρούσης μελέτης είναι η εύρεση της θέσης που έλαβε χώρα ο ηθικός Πλατωνικός διάλογος «Φαίδρος»
ή αλλιώς «περί έρωτος», ή «περί του ωραίου» ή «περί καλού», μεταξύ του Σωκράτη και του νεαρού Φαίδρου, έξω από τα τείχη των
Αθηνών στις όχθες του Ιλισσού, κάτω από ένα ψηλό και όμορφο πλατάνι.
Κίνητρο για την έρευνα αποτελεί αφενός η αγάπη προς τα πρόσωπα του Σωκράτη και του Πλάτωνα καθώς και της φιλοσοφικής οδού
τους, αφετέρου η ιδιαίτερη δυνατότητα άντλησης τοπογραφικών δεδομένων μέσα από ένα ξεκάθαρα φιλοσοφικό κείμενο.
Στόχος δεν είναι η φιλοσοφική ή η αλληγορική ανάλυση του διαλόγου αλλά η χρήση των τοπογραφικών δεδομένων, λαμβάνοντας ως
δεδομένο την αξιοπιστία τους, με σκοπό να εντοπίσουμε την πιθανή ή πιθανές θέσεις όπου θα μπορούσαν να έχουν συζητήσει, οι δυο
αυτοί Αθηναίοι, ένα ζεστό μεσημέρι 2400 χρόνια πριν, στις όχθες του ιερού ποταμού της πόλεως των Αθηνών, στον αγαπημένο Ιλισσό.

Ο Σωκράτης και ο Φαίδρος συζητούν στις όχθες του Ιλισσού
*Ο πίνακας είναι μια δημιουργία της Κάλλιας Κούβα

H εύρεση της θέσης του διαλόγου
ως αντικείμενο έρευνας
Ήδη από την αρχαιότητα είχε ήδη ξεκινήσει μια προβληματική για τη
θέση του Πλατωνικού Φαίδρου. Οι πλείστες τοπογραφικές πληροφορίες
του κειμένου έδωσαν τροφή σε κάθε επίδοξο ερευνητή, σχολιαστή και
μελετητή. Αρκετοί διανοητές που μελέτησαν τον Φαίδρο, τον μετέφρασαν
και τον σχολίασαν πήραν θέση για την τοποθεσία του διαλόγου. Οι γνώμες
ποικίλουν ενώ τα πιθανά μέρη σήμερα είναι γύρω στα τρία με τέσσερα.
Μερικά ενδεικτικά ονόματα σχολιαστών, ερευνητών και επιστημόνων
που ασχολήθηκαν με το θέμα της τοποθεσίας του Φαίδρου είναι ο W.
H. Thompson ήδη από το 1868 (The Phaedrus of Plato, London 1868)
για εκτός Ελλάδας και ο Α.Ν. Σκιάς το 1893 (ΠΑΕ 1893, Συμβολαί

στην Αθηναϊκή Τοπογραφία, Εστία 1894). O Leon Robin το 1933
(Platon oeuvres complètes - Phedre) προτείνει το ίδιο μέρος με τους
προαναφερθέντες αλλά με διαφορετική αφετηρία ενώ ο R. E. Wycherley
το 1963 τοποθέτησε τον διάλογο στο βορειότερο σημείο του, στη θέση
που αποδίδεται ως ιερό των Νυμφών, του Πανός και του Αχελώου ΒΔ του
Καλλιμάρμαρου, μια θέση που υιοθέτησε και ο αρχαιολόγος Ι. Τραυλός
το 1971. Στις μέρες μας ο Ε. Χιώτης έχει ασχοληθεί με το θέμα όπου
τοποθετεί τον διάλογο περίπου στη συμβολή των οδών Βασ. Όλγας και
Βασ. Κωνσταντίνου, θέση που με βρίσκει σύμφωνο. Στους χάρτες που
ακολουθούν φαίνονται οι εναλλακτικές πιθανές τοποθεσίες και οι πορείες
μέχρι εκεί.

Οι εναλλακτικές πιθανές πορείες του Σωκράτη με τον Φαίδρο
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Οι τοπογραφικές πληροφορίες του διαλόγου
Διαβάζοντας και απομονώνοντας τις τοπογραφικές πληροφορίες του
διαλόγου έχουμε:
Ø Ο Φαίδρος κατευθύνεται από το άστυ μέσω μιας κεντρικής
οδού προς μια πύλη για να βγει να περπατήσει.
Ø Ο Φαίδρος συνάντησε τον Σωκράτη πάνω στην οδό κοντά στο
Ολυμπιείο και αποφάσισαν από κοινού να περπατήσουν προς
τον Ιλισσό.
Ø Φτάνοντας στον Ιλισσό ο Φαίδρος επιλέγει έναν πλάτανο,
κάπου πιο μακριά από το σημείο που βρίσκονται, για να πάνε
να κάτσουν. Το σημείο της αλλαγής πορείας απέχει 2 με 3
στάδια από τη θέση του βωμού του Βορέα και το σημείο που
περνούσαν το ποτάμι με κατεύθυνση τον βωμό της Άγρας.
Ø Στο μέρος που κάθονται τελικά υπάρχει ένα ψηλό πλατάνι, μια
πηγή με τρεχούμενο νερό και κοντά ιερό των Νυμφών και του
Αχελώου.
Ø Ο πλάτανος και η πηγή ήταν σίγουρα στη δεξιά όχθη του
ποταμού μιας και πρώτη φορά αναφέρεται ότι θα διαβεί τον
ποταμό ο Σωκράτης λίγο πριν την παλινωδία του.
Σκοπός λοιπόν είναι να εντοπίσουμε όσο καλύτερα μπορούμε:
A. Το σημείο συνάντησης
Β. Την πύλη εξόδου από την πόλη
Γ. Την πορεία (α’ μέρος)
Δ. Τη θέση της αλλαγής της πορείας
Ε. Την πορεία (β’ μέρος)
Ζ. Τη θέση του πλατάνου και της πηγής (τελική διεξαγωγή διαλόγου)

Η πορεία (α’ μέρος) και η θέση της αλλαγής της
Εξερχόμενοι λοιπόν από τις Αιγέως Πύλαι προχωρούν πάνω στην οδό
που υπήρχε και οδηγούσε προς το Λύκειο και το Στάδιο. Σε ένα
σημείο που απείχε 2 με 3 στάδια από τον βωμό του Βορέα αποφασίζουν
να ακολουθήσουν τη ροή του Ιλισσού, προς ένα ψηλό πλατάνι για να
κάτσουν. Γνωρίζουμε ότι το Αττικό Στάδιο είχε μήκος 184.98μ. Ο Σωκράτης
λοιπόν αναφέρει ότι από το σημείο που βρίσκονται, το σημείο που άρπαξε
ο Βορέας της Ωρείθυια όπου βρίσκεται και βωμός του Βορέα, απέχει 2 με
3 στάδια που σημαίνει 400 με 600 μέτρα περίπου. Στο ίδιο σημείο υπήρχε
πέρασμα του ποταμού για την απέναντι όχθη όπου κοντά εκεί υπήρχε και
το ιερό της Άγρας. Άρα η αλλαγή πορείας των συνομιλητών έλαβε
χώρα 400 με 600 μέτρα βόρεια του βωμού του Βορέα και λίγο
περισσότερο ή λιγότερο της γέφυρας του Ιλισού.
Σε χάρτη του Τραυλού ο βωμός του Βορέα τοποθετείται πίσω από τις
εγκαταστάσεις του Εθνικού. 400 με 600 μέτρα βορειότερα είναι η περιοχή
μπροστά από το Στάδιο και άρα η πιθανή τοποθεσία της αλλαγής
της κατεύθυνσης του διαλόγου. Αν τώρα από τον Βωμό του Βορέα
τραβήξουμε 2 κύκλους, όπου ο ένας θα έχει ακτίνα 400 μέτρα και ο άλλος
600 μέτρα, θα έχουμε κατά προσέγγιση την περιοχή αλλαγής κατεύθυνσης
των συνομιλητών μας (βλέπε εικόνα που ακολουθεί):
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Στη συνέχεια λοιπόν θα προσπαθήσουμε και εμείς να ταξιδέψουμε στον
χρόνο και στον χώρο με το να απομονώσουμε τις τοπογραφικές
πληροφορίες από το κείμενο, για να προσπαθήσουμε να
χωροθετήσουμε, όσο μπορούμε, τον ακριβή τόπο του ίδιου του διαλόγου.

Το σημείο συνάντησης και η πύλη εξόδου
Ο Φαίδρος, επειδή όπως λέει κατὰ τὰς ὁδοὺς ποιοῦμαι τοὺς
περιπάτους, επέλεξε να κάνει τη βόλτα του έξω από τα τείχη, προφανώς
θα διάλεξε να εξέλθει του άστεως από κάποια κοντινή πύλη στο Ολυμπιείο,
όπου και συνάντησε τον Σωκράτη. Όπως έχουν δείξει οι ιστορικές και
αρχαιολογικές έρευνες τα τείχη την εποχή του διαλόγου περιέκλειαν και
το Ολυμπιείο. Είναι η εποχή που έχει ολοκληρωθεί η επί πολλών ετών
και προσπαθειών τείχιση της πόλεως των Αθηνών που είχε ξεκινήσει με
τον Θεμιστοκλή, συνεχίστηκε επί Περικλή και ολοκληρώθηκε επί Κίμωνα.
Οι πλέον κοντινές πύλες στο Ολυμπιείο ήταν οι λεγόμενες Διοχάρους
Πύλαι, οι Αιγέως Πύλαι ή Ιππάδαι Πύλαι και οι Διόμειαι Πύλαι.
Όπως γνωρίζουμε ο Σωκράτης καταγόταν και διέμενε στον Δήμο
Αλωπεκής για αυτό και αναφέρεται ότι χρησιμοποιούσε συχνά τις Διόμιαι
Πύλαι. Ξέρουμε ότι ο Σωκράτης δεν ήταν στην πόλη εφόσον ρωτάει τον
Φαίδρο από πού έρχεται και αυτός του λέει από το άστυ, γεγονός που
σημαίνει ότι η συνάντησή τους η οποία έγινε πάνω στον κεντρικό δρόμο
ήταν αντικριστή. Επίσης όταν οι δύο πρωταγωνιστές μας αποφασίζουν
να απομακρυνθούν από τον τόπο συνάντησής τους και ξεκινούν να
περπατάνε ο Σωκράτης λέει να αλλάξουν πορεία (δεῦρ᾽ ἐκτραπόμενοι
κατὰ τὸν Ἰλισὸν ἴωμεν) οπότε αυτό μας ενημερώνει πως όδευε προς την
πόλη. Λογικό αν υποθέσουμε ότι πήγαινε προς το κέντρο από το σπίτι του,
χρησιμοποιώντας τον κεντρικό δρόμο. Υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις λοιπόν
ότι ο Σωκράτης εκείνη την ημέρα, κάπου προς το μεσημέρι, πήγαινε είτε
από το σπίτι του προς την Αγορά, είτε ερχόταν από το Γυμνάσιο του
Κυνόσαργες, όπου ξέρουμε πως ήταν γνωστός θαμώνας, ακολουθώντας
τον γνωστό του δρόμο και στο ύψος του Ολυμπιείου συνάντησε τον
Φαίδρο. Αν λοιπόν αποφάσισαν να βγουν από τις Διόμιαι Πύλαι ο Σωκράτης
θα άλλαζε κατεύθυνση πάνω στον ίδιο δρόμο που ερχόταν. Δυο στοιχεία
μας κάνουν να θεωρούμε ότι τελικά δεν περπάτησαν πάνω στην οδό που
εξερχόταν από τις Διόμιαι Πύλαι. Η προτροπή στην αρχή της συνάντησης
να εκτραπούν προς τον Ιλισσό (ἐκτραπόμενοι κατὰ τὸν Ἰλισὸν)
δηλαδή να αλλάξουν πορεία προς τον Ιλισσό και έπειτα εφόσον είχαν
φτάσει στον Ιλισσό η λέξη κάτωθεν για να υποδείξει πού είναι ο Βωμός
του Βορέα, δηλαδή πιο κάτω, άρα νοτιότερα. Αυτό λοιπόν μας οδηγεί στο
συμπέρασμα ότι οι συνομιλητές μας εξήλθαν από τις Αιγέως Πύλαι.

Η πορεία (β’ μέρος) και η θέση της τελικής
διεξαγωγής του διαλόγου
Από αυτό το σημείο και μετά ξεκινάει η δυσκολία της έρευνας καθότι η
ακριβής εύρεση της θέσης του πλατάνου χρειάζεται την εύρεση της θέσης
μιας πηγής καθώς και του ιερού των Νυμφών και του Αχελώου. Όπως ήδη
αναφέραμε ΒΔ του Καλλιμάρμαρου βρέθηκε γύψινο αντίγραφο μαρμάρινου
ανάγλυφου και έτσι ο χώρος ταυτίστηκε με το ιερό των Νυμφών, του
Αχελώου και του Πανός, μιας και αυτές οι μορφές απεικονίζονταν. Αν και ο
Σωκράτης αναφέρει ότι υπάρχουν αγάλματα στον τόπο που υποδεικνύουν
ότι το μέρος είναι αφιερωμένο στις Νύμφες και τον Πάνα η έλλειψη
στοιχείων για κάποια πηγή στην περιοχή δυσκολεύει την τοποθέτηση του
διαλόγου στο σημείο αυτό.
Είναι δεδομένο πάντως ότι στην τοποθεσία που κάθονται τελικά
υπάρχει πηγή με τρεχούμενο νερό πέρα από τα αγάλματα που
υποδεικνύουν ότι το μέρος είναι αφιερωμένο στις Νύμφες και τον
Πάνα. Η πλέον γνωστή πηγή στην περιοχή είναι αυτή της Καλλιρόης,
κύρια πηγή υδροληψίας των περιοίκων από τα αρχαία χρόνια. Δεδομένης
της σπουδαιότητας της πηγής, αλλά και της ενδεχόμενης κίνησης στην
περιοχή λόγω της ύπαρξης και του περάσματος του Ιλισσού, θεωρούμε ότι
ο Πλάτων δεν αναφέρεται σε αυτήν, άλλωστε δεν θα είχε λόγους να μην
την κατονομάσει. Επομένως η έρευνά μας συνεχίζει για να εντοπίσουμε
άλλη πηγή στην περιοχή. Οφείλουμε πάντως να δεχτούμε ότι η περιοχή
ενδείκνυνται για τη φανταστική τοποθέτηση του διαλόγου καθώς
έχει και συμβολικό και αλληγορικό χαρακτήρα καθότι είναι και ιερός χώρος
αλλά και πέρασμα ποταμού. Απέναντι μάλιστα από την εν λόγω περιοχή
βρίσκεται και το αποκαλούμενο «σπήλαιο» του Πανός, όπου ακόμα
και σήμερα εντοπίζουμε και ένα σκάλισμα με τη μορφή του Αρκαδικού
Θεού. Ωστόσο όπως είπαμε και στην αρχή δεχόμαστε ως δεδομένο την
ιστορικότητα του γεγονότος και την αξιοπιστία των τοπογραφικών πληρο-
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φοριών, άρα αποκλείουμε τη θέση της Καλλιρόης και η έρευνά μας
συνεχίζεται.
Πλέον δεν είναι γνωστή η θέση κάποιας πηγής στην ευρύτερη περιοχή.
Μόνοι μάρτυρες μας τα παλιά σχέδια και οι χάρτες. Από έναν τέτοιο χάρτη
της δεκαετίας του 1920, ο οποίος έχει συνταχθεί από τον Δημήτριο
Λαμπαδάριο, κύριο εμπνευστή της ιδέας της Σχολής Αγρονόμων &
Τοπογράφων Μηχανικών, βρίσκουμε τη θέση μιας πηγής στην περιοχή. Οι
χάρτες αυτοί του Λαμπαδάριου με τίτλο «ΤΟΠΟΓΡΑΦΗΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΡΟΑΣΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ» συντάχθηκαν, με επιμέλεια του
ίδιου, μεταξύ των ετών 1924-1927. Ακολουθεί απόσπασμα της περιοχής
από έναν τέτοιο χάρτη (φύλλο χάρτη ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ):

Η στροφή του Ιλισσού στο Βατραχονήσι και η θέση της πηγής
(σε κόκκινο κύκλο) Πηγή: Χάρτες Λαμπαδάριου

Τη συγκεκριμένη πηγή έχει εντοπίσει και ο κ. Χιώτης σε δική του έρευνα
για τη θέση του διαλόγου. Αν λοιπόν η θέση της αρχαίας πηγής είναι αυτή
τότε ο διάλογος έλαβε χώρα σε αυτή τη θέση και έχουμε:

Το επόμενο σχέδιο που ακολουθεί δείχνει τη θέση της πηγής μετά από
γεωαναφορά των σχεδίων του Λαμπαδάριου σε σύγχρονο υπόβαθρο της
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.

Η θέση της πηγής στο σχέδιο του Λαμπαδάριου, μέσα σε κόκκινο κύκλο, σε σύγχρονο υπόβαθρο αεροφωτογραφιών της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.
Με μπλε οι όχθες του Ιλισσού.

Επίλογος

Πηγές (Βιβλία)

Το θέμα της χωροθέτησης του Φαίδρου όπως είπαμε, έχει απασχολήσει
αρκετούς επιστήμονες και διανοητές, δημιουργώντας αρκετές και ποικίλες
προτάσεις αφήνοντας έτσι το θέμα ανοιχτό για μελέτη από κάθε επίδοξο
ερευνητή. Η δική μας πρόταση λοιπόν ταιριάζει με την πορεία που προτείνει ο Wycherley και την τελική τοποθεσία του κ. Χιώτη.

1. Πολεοδομική εξέλιξις των Αθηνών, Ιωάννης Τραυλός, Εκδόσεις Καπόν, 1991
2. Pictorial Dictionary of Ancient Athens, J. Travlos, Hacker Art Books, NY, 1980
3. Plato’s Phaedrus: The Philosophy of Love, Graeme Nicholson, Purdue
University Press, 1999
4. Plato’s Phaedrus: A Commentary for Greek Readers, Paul Ryan, University
of Oklahoma Press, 2012
5. Agra and Agrai, Robert Simms, Department of Classics, State University of
New York at Albany, February, 2003
6. ΠΛΑΤΩΝ : ΦΑΙΔΡΟΣ ή ΠΕΡΙ ΕΡΩΤΟΣ, Κάκτος, 1993

ΔΙΟΡΘΩΣΗ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Στην ενότητα «Επιστημονικά – Τεχνικά θέματα» του τεύχους 233, σελ. 25, και στο άρθρο των Έλενας Αθανασοπούλου και Αλεξάνδρας
Λέλλη με τίτλο: «Νέα Μορφή Πρόσβασης σε Ανοικτά & Ελεύθερα Δορυφορικά Δεδομένα» εκ παραδρομής δεν δημοσιεύθηκε η πηγή της
Εικόνας 3, η οποία είναι: Πηγή: ΕΟFARM.
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Εξαγωγή υψομετρικών γραμμών σε Autocad Map 3D
από τις ορθοφωτογραφίες του ΟΚΧΕ
Όπως είναι γνωστό ο ΠΣΔΑΤΜ διαθέτει στα μέλη του τα δεδομένα LSO και VLSO της Κτηματολόγιο Α.Ε.. Όμως, ενώ τα LSO και
VLSO γεωαναφέρονται εύκολα στο Autocad (Map 3D, Raster, Civil), τα ψηφιακά μοντέλα (DEM και DSM) είναι σε μια μορφή
αρχείων που δεν υποστηρίζεται από το συγκεκριμένο πρόγραμμα.
Παρακάτω ακολουθεί ένας λεπτομερής οδηγός όπου με τη βοήθεια του
ArcMap μπορούμε να εξάγουμε τις υψομετρικές καμπύλες και από εκεί
να τις μεταφέρουμε στο Autocad. Για το παράδειγμά μας χρησιμοποιώ το
Autocad Map 3D (2014). Για να δείξω ότι η διαδικασία είναι η ίδια και για
πολλαπλά αρχεία, θα χρησιμοποιήσω 2 γειτονικά DEMs.

4) Ανοίγουμε το Autocad (Map ή Civil 3D) στην επιλογή Map Drafting →
Import/Export → Import και εισάγουμε τα 2 αρχεία των υψομετρικών
μαζί.

1) Ανοίγοντας το ArcMap, εισάγουμε τα DEMs που θέλουμε. Έπειτα στο
ArcToolbox επιλέγουμε το Spatial Analyst → Surface → Contour

2) Στο επόμενο παράθυρο επιλέγουμε ένα αρχείο .img τη φορά, διαλέγουμε το φάκελο που θα σωθεί (αν δεν υπάρχει στις επιλογές, πρέπει να
του κάνετε σύνδεση) και ρυθμίζουμε την ισοδιάσταση (στο παράδειγμά
μας έβαλα ανά 4μ.)

3) Αν όλα έγιναν καλά στο σχέδιό σας θα εμφανιστούν με χρώμα οι υψομετρικές γραμμές. Δεν είναι αναγκαίο να σώσετε το αρχείο γιατί οι υψομετρικές έχουν ήδη σωθεί σε ξεχωριστά αρχεία.
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5) Μόλις τα εισαγάγουμε, θα ανοίξει το επόμενο παράθυρο για την εισαγωγή των ιδιοτήτων. Στο πινακάκι που εμφανίζεται, στην επιλογή Data
εμφανίζεται η λέξη <None>. Πατώντας πάνω της θα ανοίξει ο πίνακας
“Attribute Data” και διαλέγουμε “Create Object Data” και μετά “Select
Fields”. Στον πίνακα “Object Data Mapping” που θα ανοίξει διαλέγουμε
οπωσδήποτε το “CONTOUR” και προαιρετικά τα υπόλοιπα. Πατάμε ΟΚ και
ακολουθούμε την ίδια διαδικασία και για το 2ο αρχείο.

6) Μόλις τελειώσουμε πατάμε Zoom → Extend και εμφανίζονται οι υψομετρικές γραμμές. Διαλέγουμε μια υψομετρική γραμμή και παρατηρούμε
από τα properties ότι ενώ έχει την υψομετρική πληροφορία, ακόμα δεν
την έχει συνδέσει με το υψόμετρο. Σώζουμε το αρχείο και το κλείνουμε.

10) Βλέπουμε ότι το “Query Mode” τώρα έχει «ξεπαγώσει». Διαλέγουμε
την εντολή “Draw” και στα Options πατάμε “Drawings”.

8) Στο παράθυρο που ανοίγει επιλέγουμε Location.

11) Στο επόμενο παράθυρο πατάμε “Attach” και εντοπίζουμε το αρχείο
που σώσαμε προηγουμένως. Επειδή ενδεχομένως να συναντήσουμε δυσκολία στον εντοπισμό του full path, ένας γρήγορος τρόπος να το εντοπίσουμε είναι να ανοίξουμε τον φάκελο που περιέχει το αρχείο μας και να το
διαβάσουμε στη μπάρα εργασίας, όπως φαίνεται παρακάτω.

9) Επιλέγουμε All και πατώντας OK γυρνάμε στο προηγούμενο παράθυρο.

12) Εντοπίζουμε το αρχείο και το διαλέγουμε με διπλό κλικ. Πατάμε ΟΚ.

Επιστημονικά-Τεχνικά Θέματα

7) Ανοίγουμε μια νέα εργασία. Στο Map Drafting και πάλι, εκτελούμε
Query → Define Query

13) Στο αρχικό πινακάκι του “Define Query of Attached Drawings”, πατάμε
“Alter Properties”. Στο πινακάκι που ανοίγει διαλέγουμε “Elevation” και
πατάμε “Expression”. Στον επόμενο πίνακα, στο “Object Data” διαλέγουμε
για το πρώτο αρχείο το “CONTOUR”, πατάμε ΟΚ και έπειτα Add. Επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία και για το επόμενο αρχείο. Μόλις τελειώσουμε
πατάμε ΟΚ και στο πινακάκι “Define Query of Attached Drawings” πατάμε
“Execute Query”.
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17) Το αρχείο μας είναι έτοιμο για σώσιμο και επεξεργασία.
Έστω τώρα ότι θέλουμε να διαχωρίσουμε σε layers τις κύριες από τις
δευτερεύουσες υψομετρικές ή θέλουμε να διαχωρίσουμε τις υψομετρικές
μας σε διάφορες κατηγορίες και να τις βάλουμε σε ξεχωριστά layers. Πρώτα φτιάχνουμε τα layers που θέλουμε. Έπειτα στη γραμμή εντολών του
Autocad πληκτρολογούμε την εντολή Filter και πατάμε ΟΚ.
Στον πίνακα που ακολουθεί είναι έτοιμες οι εντολές που χρειάζονται για
να διαλέξετε τις υψομετρικές ανά 20μ. Στην επιλογή “Select Filter” διαλέγετε κάθε φορά την εντολή και πατάτε “Add to List”. Όταν θα έχετε την
εντολή Elevation θα πληκτρολογείτε στο “X =” το υψόμετρο που θέλετε
κάθε φορά και έπειτα “Add to List” μέχρι το υψόμετρο της επιλογής σας.
Είναι φρόνιμο να σώσετε τις συγκεκριμένες εντολές στο “Save As” διότι
και χρονοβόρο είναι, αλλά και θα το χρησιμοποιήσετε αρκετές φορές. Στο
τέλος πατήστε “Apply”.
14) Πατώντας Zoom → Extend, εμφανίζονται πάλι οι υψομετρικές γραμμές και διαλέγοντας μία και βλέποντας τις ιδιότητές της διαπιστώνουμε ότι
τώρα πια έχει υψόμετρο.

15) Πάμε στην εντολή Map Drafting → Drawings → Define/Modify
Drawing Set
18) Αφού πατήσετε Apply, το πρόγραμμα περιμένει να του διαλέξετε την
περιοχή που θέλετε να γίνει το φιλτράρισμα. Διαλέγοντας όλες τις υψομετρικές, το πρόγραμμα φιλτράρει τις υψομετρικές της προτίμησής σας. Αυτές
τις ορίζετε στο layer της επιλογής σας. Έπειτα αφού κάνετε “freeze” το layer,
διαλέγετε με τον ίδιο τρόπο τις υπόλοιπες και τις ορίζετε σε ένα άλλο layer.

16) Διαλέγουμε το “Attached Drawing” και πατάμε Detach. Αγνοούμε το
πινακάκι με το “warning” που θα εμφανιστεί.

Αθανάσιος Κατσάμπουλας, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ
Πολιτικός Μηχανικός Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών
Ο συγκεκριμένος οδηγός είναι συρραφή και απόδοση στα ελληνικά αντίστοιχων που κυκλοφορούν στο internet και δημιουργήθηκε προς γνώση
και βοήθεια των συναδέλφων.
Θα πρέπει να επιστήσω την προσοχή στους συναδέλφους στην ακρίβεια απόδοσης των υψομετρικών (Η γεωμετρική ακρίβεια των DEM είναι
RMSEz ≤ 2,00m και η απόλυτη ακρίβεια ≤ 3,92m και των DSM αντίστοιχα
RMSEz ≤ 0,60m και η απόλυτη ακρίβεια ≤ 1,18m για επίπεδο εμπιστοσύνης 95%).
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του Γιάννη Γιαννίρη ΑΤΜ, MSc Φωτογραμμετρίας
Το άρθρο αυτό απαντά στο ερώτημα του πώς μπορούν να αξιοποιηθούν τα υψομετρικά δεδομένα που παρέχει ο σύλλογος σε
μορφή αρχείων με επέκταση .img σε μορφή αξιοποιήσιμη από το Autocad.
Χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα Photomod το οποίο διαβάζει εύκολα τέτοια αρχεία και εξάγει αρχεία dxf.

Εισαγωγή του αρχείου στο PHOTOMOD
1. Ανοίγουμε το Photomod αλλά χωρίς να φορτώσουμε φωτογραφίες
ενεργοποιώντας την επιλογή χωρίς έργο όπως στην επόμενη εικόνα.

Εικόνα 1. Άνοιγμα του PHOTOMOD χωρίς φόρτωση
φωτογραφιών
Αποτέλεσμα της ενέργειας αυτής είναι να ανοίξει το βασικό παράθυρο του
προγράμματος όπως φαίνεται στην εικόνα 2.

3. Από το μενού DEM>Εισαγωγή ή DEM>Άνοιγμα από αρχείο, διαλέγουμε το αρχείο με επέκταση .img, το αποθηκεύουμε και βλέπουμε στην
εικόνα μας το αρχείο DEM όπως στην επόμενη εικόνα 4. Όπου τοποθετείται ο κέρσορας βλέπουμε το Χ,Υ,Ζ του σημείου.

Επιστημονικά-Τεχνικά Θέματα

Μετατροπή των υψομετρικών αρχείων .img
σε 3D αρχεία Autocad

Εικόνα 4. Το DEM της πινακίδας με XYZ σε κάθε σημείο

Παραγωγή διανυσματικών δεδομένων
Τώρα έχουμε δύο επιλογές:
• Mετατροπή του DEM σε σημεία ΧΥΖ και εξαγωγή των σημείων σε αρχείο DXF ή ASCII
• Δημιουργία ισοϋψών και εξαγωγή αυτών σε DXF

Μετατροπή του DEM σε σημεία ΧΥΖ και εξαγωγή των
σημείων σε αρχείο DXF ή ASCII

4. Από το μενού DEM>Μετατροπή σε σημεία.. και αφού επιλέξουμε τα
όρια της περιοχής και την πυκνότητα των σημείων (πυκνότητα ίδια ή
υποπολλαπλάσια από το DEM) παίρνουμε έναν κάνναβο τρισδιάστατων σημείων όπως φαίνεται στην επόμενη εικόνα.

Εικόνα 2. Το βασικό παράθυρο
2. Ορίζουμε το ΕΓΣΑ σαν σύστημα συντεταγμένων από το μενού Υπηρεσία> Σύστημα Συντεταγμένων Εργασίας το ΕΓΣΑ (GGRS87) όπως
φαίνεται στην εικόνα 3.

Εικόνα 3. Επιλογή του ΕΣΓΑ87

Εικόνα 5. Τρισδιάστατα σημεία
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5. Από το μενού Διανύσματα>Εξαγωγή>DXF εξάγουμε τα σημεία σε DXF
ή όποια άλλη διανυσματική μορφή μας ενδιαφέρει.

5. Από το μενού Διανύσματα>Εξαγωγή>DXF εξάγουμε τις ισοϋψείς σε
DXF

Δημιουργία ισοϋψών και εξαγωγή αυτών σε DXF

Χειρισμός των διανυσματικών δεδομένων στο Autocad

Η δημιουργία ισοϋψών μπορεί να γίνει στο PHOTOMOD απ ευθείας από το
DEM με επιλογή βήματος ισοϋψών και διαχωρισμό σε κύριες και δευτερεύουσες. Αυτό γίνεται από το μενού
4. Διανύσματα>Δόμηση ισοϋψών>από DEM
Αυτό δημιουργεί τις ισοϋψείς σε ένα καινούργιο διανυσματικό layer όπως
φαίνεται στην εικόνα 6

Αν ανοίξουμε το διανυσματικό αρχείο DXF στο Autocad παίρνουμε:
• τρισδιάστατα σημεία αν το αρχείο μας περιέχει μόνο σημεία
• ή 3D polylines αν το αρχείο μας περιέχει ισοϋψείς
Οι ισοϋψείς είναι χωρισμένες σε ξεχωριστά layers οι κύριες και οι δευτερεύουσες.
Αν διαθέτουμε το AutocadMap μπορούμε εύκολα να μετατρέψουμε τις
3Dpolylines σε απλές 2D polylines με υψόμετρο το αντίστοιχο της ισοϋψούς με την εντολή MAPCLEANUP και επιλέγοντας στην τελευταία καρτέλα μετατροπή των 3D Polylines to Polylines.

Εικόνα 6. Ισοϋψείς καμπύλες από DEM

Εικόνα 7. 3d σε 2d polylines

Τα ορθομετρικά υψόμετρα του HTRS07: Μερικές σύντομες επισημάνσεις
Δημήτρης Αμπατζίδης, ΑΤΜ/ΑΠΘ, Νίκος Δεμιρτζόγλου, ΑΤΜ/ΑΠΘ
Εισαγωγή
Η έλευση του HTRS07 και η σύνδεσή του με το ΕΓΣΑ87, έδωσε
τη δυνατότητα χρήσης υπηρεσιών τοπογραφικών εφαρμογών με
μία ακρίβεια καλύτερη των 10 εκατοστών σε όλη την επικράτεια. Η
προαναφερθείσα ακρίβεια αναφέρεται αποκλειστικά στις 2 διαστάσεις.
Η τρίτη διάσταση (το ορθομετρικό υψόμετρο), δεν λήφθηκε υπόψη
ευθέως υπόψη. Εντούτοις, υπάρχει δυνατότητα μέσω του HEPOS
Tools της Κτηματολόγιο Α.Ε. υπολογισμού τιμών ορθομετρικών
υψομέτρων. Βέβαια, υπάρχει σαφής αποποίηση (disclaimer) σχετικά
με την ακρίβεια των υψομέτρων.
Τα ορθομετρικά υψόμετρα της Κτηματολόγιο Α.Ε. υπολογίζονται
από τη χρήση των γεωμετρικών υψομέτρων που προέρχονται από
τον δέκτη GNSS και ενός μοντέλου γεωειδούς που υπολόγισε η
Κτηματολόγιο Α.Ε. με βάση τις διαφορές μεταξύ ορθομετρικών
και γεωμετρικών υψομέτρων σε πλέον από 2000 τριγωνομετρικά
σημεία της ΓΥΣ ανά την επικράτεια. Σε κάθε σημείο μέτρησης
υπολογίζεται μέσω παρεμβολής το λεγόμενο «γεωμετρικό γεωειδές»
(όρος της Κτηματολόγιο Α.Ε.) με βάση τα προαναφερθέντα σημεία.
Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη μεθοδολογία παρεμβολής
και της ακρίβειας δεν δίνονται.
Είναι δε δυνατό αυτή η εκτίμηση του υψομέτρου να απέχει σημαντικά
από τα υψόμετρα της ΓΥΣ, όπως θα δούμε παρακάτω.
Εφαρμογή

Τον Μάιο του 2014 έγιναν μετρήσεις GNSS στατικού χαρακτήρα σε 8
τριγωνομετρικά του ΦΧ 96 της Δράμας. Κατόπιν επίλυσης με τη χρήση
της μεθόδου ελαχίστων τετραγώνων ως προς το HTRS07, στη συνέχεια
έγινε μετασχηματισμός τους στο ΕΓΣΑ87 και για τις 3 διαστάσεις. Τα
αποτελέσματα παρατίθενται στον Πίνακα 1.
Η δεύτερη στήλη αναφέρεται στις διαφορές των ορθομετρικών υψομέτρων
μεταξύ των επίσημων τιμών της ΓΥΣ και των υψομέτρων εξαγόμενων
από το HEPOS Transformation Tools (Η ΓΥΣ – Η Hepos). Ο Πίνακας 2
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αναφέρεται στα στατιστικά των διαφορών.
Πίνακας 1:
Οι διαφορές των υψομέτρων
σε 8 τριγωνομετρικά
του ΦΧ 96 Δράμα

Πίνακας 2:
Τα στατιστικά των
διαφορών των υψομέτρων

Γίνεται αντιληπτό ότι στο ΦΧ 96 υπάρχει μία συστηματική επίδραση της
τάξης των 18 εκατοστών (ο μέσος όρος των διαφορών). Αντίθετα, η τυπική
απόκλιση είναι σαφώς καλύτερη και είναι στα 3 εκατοστά, θεωρούμενη
ικανοποιητική. Στην περίπτωση του ΦΧ 96, ο ΑΤΜ μπορεί να αφαιρεί από
τα ορθομετρικά υψόμετρα του HTRS07 17.9 εκατοστά και να υπολογίσει
ορθομετρικά υψόμετρα συμβατά με αυτά της ΓΥΣ με αβεβαιότητα της
τάξης των 3 εκατοστών.

Συμπεράσματα-προτάσεις

Στην περίπτωση των υψομέτρων που εκτιμώνται από την εφαρμογή του
HTRS07 πρέπει ο ΑΤΜ να προσέχει ιδιαίτερα και να μην τα δέχεται άκριτα.
Καλό θα είναι να έχει μετρήσει (με RTK αν δεν μπορεί στατικά) έναν
αριθμό τριγωνομετρικών (σε επίπεδο ΦΧ 1:50000) της ΓΥΣ με γνωστά
υψόμετρα, ώστε να μπορέσει να εκτιμήσει τις παρεκκλίσεις.
Στην περίπτωση που εξετάσαμε ένας απλός μέσος όρος βελτίωσε άρδην
τα αποτελέσματα. Είναι όμως δυνατό ο ΑΤΜ να εφαρμόσει ένα μοντέλο
επίπεδου σε περίπτωση που ο μέσος όρος κριθεί ανεπαρκής.

Επιστημονικά-Τεχνικά Θέματα
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Δυνατότητα ηλεκτρονικής
εκπαίδευσης και πιστοποίησης
από την Pix4D
Κατά τη διάρκεια της έκθεσης Intergeo, 2629 Σεπτεμβρίου 2017 στο Βερολίνο, στην
οποία συμμετείχε η TotalView, ανακοινώθηκε από την Pix4D η δυνατότητα ολοκληρωμένης εκπαίδευσης του λογισμικού
Pix4Dmapper μέσω σχετικών webinars,
που μπορεί να οδηγήσει στην αντίστοιχη
πιστοποίηση.
Οι χρήστες θα λαμβάνουν το πιστοποιητικό της Pix4D καθώς και
ένα ψηφιακό σήμα που θα μπορεί να εμφανίζεται στην ιστοσελίδα
τους και στο LinkedIn.
Αρχικά οι χρήστες θα παρακολουθήσουν πέντε webinars εκπαίδευσης του λογισμικού Pix4Dmapper. Στη συνέχεια η εξέταση της
πιστοποίησης θα γίνεται ηλεκτρονικά και θα αποτελείται από ένα
υποβληθέν έργο που θα αξιολογείται καθώς και από μια σειρά ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής.
Η TotalView αποτελεί επίσημο και εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο
της Pix4D.

Η GEOSYSTEMS HELLAS ως αποκλειστικός αντιπρόσωπος
των λύσεων Hexagon Geospatial στην Ελλάδα και στην Κύπρο, προτείνει την εφαρμογή Stereo Analyst® for ArcGIS®
(λογισμικό τρισδιάστατης απεικόνισης).
Η συλλογή 3D πληροφορίας και η δυνατότητα στερεοσκοπικής παρατήρησης απευθείας μέσα στο GIS γίνεται πιο
φιλική δίνοντας φωτογραμμετρική οπτικοποίηση/μέτρηση
και αποτύπωση στα αντικείμενα όπως είναι σε real life – 3D
«έξυπνα και οικονομικά» αυξάνοντας την παραγωγικότητά
σας.
http://www.hexagongeospatial.com/brochure-pages/
erdas-extensions-for-arcgis-product-brochure
Υπεύθυνη επικοινωνίας: Σοφία Φυδάνη

Γαλαξία 11, Νέος Κόσμος, 11745
Τηλ. 210 5912644
info@totalview.gr

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

Νέα έκδοση λογισμικού γραφείου SPSO
από τη Spectra Precision!
Η Spectra Precision
ανακοινώνει τη νέα
αναμορφωμένη
έκδοση του λογισμικού Spectra Precision Survey Office
(SPSO) version 4, η
οποία είναι εμπλουτισμένη με νέες δυνατότητες ικανές να καλύψουν εφαρμογές όπως:
- Δίκτυα (χωροσταθμικά, οδεύσεις, GNSS)
- CAD
- Διαχείριση 3D point clouds
- Φωτογραμμετρικές (επίγειες & εναέριες φωτογραφίες από
Trimble, SenseFly, DJI κλπ)
- Οδοποιία
- GIS
- Υποστήριξη πλήθους οργάνων
Και όλα αυτά σε ένα λογισμικό, στην ίδια πλατφόρμα!
Το SPSO αποτελεί το πληρέστερο λογισμικό γραφείου που παρέχει
ολοκληρωμένες ρουτίνες για κάθε ανάγκη του μηχανικού.
Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.
JGC Συστήματα Γεωπληροφορικής Α.Ε.
Π. Τσαλδάρη 3A & Αριστείδου
151 22, Μαρούσι - Αθήνα
Τηλ: 210 8023917, Fax: 210 6148178
Web: www.jgc.gr , E-mail: info@jgc.gr
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Η πρώτη αδειοδοτημένη σχολή
για Drone στην Ελλάδα
Για πτήσεις
με Ασφάλεια,
Νομιμότητα,
Επαγγελματισμό
Για πρώτη φορά στην Ελλάδα λειτουργούν τμήματα εκμάθησης χειρισμού Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών.
H 3D Drone Academy, ως η πρώτη αδειοδοτημένη σχολή από την
Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, παρέχει όλα τα εφόδια για την
εξέλιξη της επαγγελματικής σας σταδιοδρομίας.
Ταχύρυθμα θεωρητικά και πρακτικά μαθήματα εξασφαλίζουν μια
άρτια και ολοκληρωμένη εκπαίδευση από έμπειρους και πιστοποιημένους από το κράτος εκπαιδευτές.

"πετάξτε" επαγγελματικά!
Σκιάθου 2, Τ.Κ. 546 46 / Θεσσαλονίκη
Τ:: +30 2310 413545 / Ε:info@3dsa.gr
www.3ddroneacademy.gr

Θέσεις παρατάξεων

Σ

υνάδελφοι, κλείσαμε αισίως τρία χρόνια από το 4ο Πανελλήνιο Συνέδριό μας και
το ερώτημα που είχε τότε τεθεί «Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΝΟΜΟΥ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΥ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» είναι και σήμερα πιο

επίκαιρο από ποτέ. Για ποια Χώρα και ποια ανασυγκρότηση, όταν δύο χρόνια μετά
τη δεύτερη θητεία της κυβέρνησης των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ τα πάντα έχουν καταρρεύσει,
οι επενδύσεις αναστέλλονται ή αποχωρούν η μία μετά την άλλη. Σημαντικές
περιβαλλοντικές καταστροφές (πυρκαγιές, πετρελαιοκηλίδα) αντιμετωπίζονται μόνο
επικοινωνιακά και το μόνο που κάνουν οι υπουργοί της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ είναι
να ρίχνουν τις ευθύνες στις προηγούμενες κυβερνήσεις, σε σκοτεινά συμφέροντα και
στην κακή τύχη. Έστω και αν η κυβέρνηση προσπαθεί με κάθε τρόπο να απαξιώνει
τους φορείς, τα επιμελητήρια και τις συλλογικές δράσεις, ο «γαλατικός» σύλλογος των
Τοπογράφων μηχανικών επιμένει να διοργανώνει ημερίδες και συνέδρια, να υλοποιεί
δράσεις σε όλα τα επίπεδα και να παρεμβαίνει όπου και όποτε θίγονται τα συμφέρονται
των συναδέλφων.
Στο πλαίσιο αυτό οργανώνεται και θα πραγματοποιηθεί το 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο,
στις 14 – 15 Οκτωβρίου 2017, για να αναλύσουμε όλοι μαζί την πραγματικότητα και
να αναδείξουμε τις προοπτικές του κλάδου. Ένα συνέδριο που οργανώθηκε σε αντίξοο
περιβάλλον τόσο οικονομικό όσο και ανθρώπινων πόρων.
Μια διοργάνωση, το βάρος της οποίας έχει αναλάβει το μισό Διοικητικό Συμβούλιο (το
υπόλοιπο μισό συστηματικά αδιαφορεί για τα δρώμενα του συλλόγου) μαζί με λίγους
εθελοντές, η οργανωτική και επιστημονική επιτροπή, με ελάχιστους οικονομικούς
πόρους και με μηδενικό οικονομικό απόθεμα στο ταμείο του, η οποία έχει στόχο να
μαζέψει συναδέλφους τοπογράφους από ολόκληρη την επικράτεια σε ένα διήμερο
που θα μας κάνει να ξεχάσουμε τη ζοφερή πραγματικότητα και να σχεδιάσουμε ένα
καλύτερο μέλλον για τον κλάδο.
Και μετά το συνέδριο στις αρχές Νοεμβρίου θα πρέπει όλοι οι ενεργοί πολίτες να
δώσουμε το "παρών" στις διαδικασίες για τον νέο φορέα της κεντροαριστεράς. Σήμερα,
περισσότερο από ποτέ, είναι απαραίτητο να συμμετέχουμε με κάθε τρόπο στα κοινά
γιατί το μέλλον μας εξαρτάται από τους αυριανούς ηγέτες. Λίγες ώρες από τη ζωή μας
πιθανόν να κρίνουν το μέλλον μας και τη γενιά μας.
ΔΥΟ πολύ σημαντικά γεγονότα για τον κλάδο και για το μέλλον μας σε ΔΥΟ μήνες.

ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΕΚΕΙ.
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5ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ – ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ
Το 5ο Πανελλήνιο συνέδριο του συλλόγου μας έρχεται σε λίγες ημέρες.
Είναι μια καλή ευκαιρία για τους συναδέλφους να συμμετάσχουν μαζικά, να παρακολουθήσουν τις εξελίξεις στον
κλάδο σε επιστημονικό, τεχνολογικό και επαγγελματικό επίπεδο, να διατυπώσεις απόψεις - προτάσεις για τα προβλήματα και το μέλλον του κλάδου και τέλος να γνωρίσουν νέους συναδέλφους και να ανταλλάξουν εμπειρίες. Είναι
μια γιορτή του κλάδου στην οποία πρέπει να συμμετέχουμε όλοι μας.
Ας παραμερίσουμε λοιπόν για λίγο τις καθημερινές μας υποχρεώσεις, την πίκρα μας για πολλά πράγματα τα οποία
περιμέναμε να γίνουν και δεν έγιναν, το αρνητικό εργασιακό περιβάλλον που διαμόρφωσε τελευταία η Πολιτεία, την
βαθειά και συνεχιζόμενη πολιτικοποίηση του συλλόγου μας και ας δώσουμε όλοι το παρών στη γιορτή των τοπογράφων, στο 5ο Πανελλήνιο συνέδριο του ΠΣΔΑΤΜ.
Στην τρέχουσα επικαιρότητα και στο διάστημα που πέρασε από τον Ιούλιο έως σήμερα, μπορούμε να επισημάνουμε
τα παρακάτω:
Το ΣτΕ με πρόσφατες αποφάσεις του θέτει θέμα νομιμότητας των προγραμμάτων του κτηματολογίου χωρίς
κυρωμένους δασικούς χάρτες, ζητά εξηγήσεις από το αρμόδιο Υπουργείο και δεν εγκρίνει την έναρξη λειτουργίας των γραφείων κτηματογράφησης σε ορισμένες περιοχές έως ότου κυρωθούν οι δασικοί χάρτες. Πρόκειται για μια
αναμενόμενη εξέλιξη αν εξετάσουμε τον τρόπο με τον οποίο τόσα χρόνια λειτουργούσε η Πολιτεία και κυρίως την
αυθαίρετη λειτουργία της δασικής Υπηρεσίας, τα εμπόδια που δημιουργούσε στα προγράμματα και την απροθυμία
της να συνεργασθεί για να βρεθούν λύσεις.
Όλα αυτά βέβαια έχουν αναδειχθεί με τις αναρτήσεις των δασικών χαρτών και με τις αλλεπάλληλες νομοθετικές
παρεμβάσεις, διευκρινιστικές εγκυκλίους, Υπουργικές αποφάσεις, παρατάσεις, ανακλήσεις κ.τ.λ. που ακολούθησαν.
Ας ελπίσουμε ότι τα επόμενα προγράμματα των αναρτήσεων των δασικών χαρτών θα έχουν λιγότερα προβλήματα
να αντιμετωπίσουν και βέβαια να λυθούν το συντομότερο τα θέματα νομιμότητας των προγραμμάτων του κτηματολογίου που προέκυψαν.
Ο νέος πολυδιαφημιζόμενος νόμος για τα αυθαίρετα που θα αντικαταστήσει τον Ν.4178, ακόμη αναμένεται.
Αναμένεται βέβαια και νέα 8η παράταση για τα αυθαίρετα.
Έχουμε πρόσφατα προδιαγραφές εκπόνησης των χωροταξικών μελετών με τον Ν.4447/2016 ο οποίος αντικατέστησε τον Ν.4269/2014, χωρίς βέβαια να τον διαφοροποιεί σημαντικά αφού σε πολλά σημεία αποτελεί απλή
αντιγραφή του.
Δεν έχουμε όμως ακόμη χρήσεις γης αφού οι προβλεπόμενες του Ν.4269/2014, καταργήθηκαν πριν δημοσιευθούν οι νέες χρήσεις και έτσι ανατρέχουμε πίσω ολοταχώς στις χρήσεις του 1987. Και αυτές αναμένονται.
Θετική είναι η συνεργασία ΕΚΧΑ Α.Ε. και ΤΕΕ για την ηλεκτρονική υποβολή των τοπογραφικών διαγραμμάτων, έστω και ένα χρόνο μετά την ψήφιση του σχετικού νόμου (Ν.4409/2016). Περιμένουμε βέβαια την υλοποίηση
και αυτού του τόσο απλού αλλά σημαντικού θέματος.
Ένα άλλο θέμα επίσης σημαντικό, του διαπιστευμένου Μηχανικού ακόμη περιμένουμε να επιλυθεί από την
ΕΚΧΑ Α.Ε. αν και έχει νομοθετηθεί εδώ και λίγα χρόνια. Η συγκρότηση ομάδας εργασίας από τον Σύλλογο ας ελπίσουμε ότι θα οδηγήσει επιτέλους στην εισαγωγή του θεσμού αυτού.
Το θέμα ανοίγματος του επαγγέλματος περιμένουμε επίσης να αποτελέσει ένα σημείο έντονης αντιπαράθεσης
μεταξύ του κλάδου και της Πολιτείας όταν η τελευταία ασχοληθεί σοβαρά με αυτό. Σε αντίθεση με αυτό περιμένουμε τα αποτελέσματα των επιτροπών του ΤΕΕ για τον καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων του
κλάδου.
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ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΑΣφΑΛΙΣΗΣ ΑΠΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ:
ΕΠΙΚΟΙΝωΝΗθΗΚΕ – ΔΡΟμΟΛΟΓΗθΗΚΕ – ΠΡΑΓμΑΤΟΠΟΙΗθΗΚΕ
Το δίκαιο αυτό αίτημα των μηχανικών – και άλλων ελευθέρων επαγγελματιών –, οι οποίοι δεν ασκούν δραστηριότητα, δηλαδή
δεν είναι ούτε μισθωτοί, ούτε ελεύθεροι επαγγελματίες επικοινώνησε για πρώτη φορά με τεκμηριωμένες, ουσιαστικές και
μεθοδικές παρεμβάσεις η Ριζοσπαστική Πρωτοβουλία Μηχανικών προς το Υπουργείο Εργασίας και το ΤΕΕ από τις αρχές του
τρέχοντος έτους.
Το αντικειμενικό αυτό πρόβλημα, έγινε αντιληπτό, το αίτημα της μη υποχρεωτικής καταβολής ασφαλιστικών εισφορών
στον ΕΦΚΑ για όσους δεν ασκούν δραστηριότητα (έχουν «κλείσει» τα βιβλία τους στη Δ.Ο.Υ.), δρομολογήθηκε και πλέον
έγινε πράξη (και μάλιστα αναδρομικά από 01.01.2017) με το άρ. 20 του ψηφισμένου πλέον νομοσχεδίου «Συνταξιοδοτικές
ρυθµίσεις Δηµοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζοµένων, δικαιώµατα ατόµων µε
αναπηρίες και άλλες διατάξεις».

Άρθρο 20
Αποσύνδεση ασφάλισης από ιδιότητα
1. Οι αυτοαπασχολούµενοι που είναι εγγεγραµµένοι ή θα εγγραφούν στο Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) υπάγονται στην
ασφάλιση του ΕΦΚΑ, σύµφωνα µε τις σχετικές νοµοθετικές ρυθµίσεις του πρώην Τοµέα Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών
Δηµοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ) του ΕΤΑΑ και του Ενιαίου Ταµείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ), σύµφωνα
µε τις διατάξεις του άρθρου 76 του ν. 4387/2016, από την ηµεροµηνία έναρξης άσκησης του επαγγέλµατος στην αρµόδια ΔΟΥ και
µέχρι τη διακοπή της επαγγελµατικής δραστηριότητας και τη διαγραφή από τη ΔΟΥ.
2. Οι δικηγόροι που είναι εγγεγραµµένοι ή θα εγγραφούν στους οικείους δικηγορικούς συλλόγους και ασκούν ελεύθερο επάγγελµα
υπάγονται στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ, σύµφωνα µε τις σχετικές νοµοθετικές ρυθµίσεις του πρώην Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών
(ΤΑΝ) του ΕΤΑΑ και του Ενιαίου Ταµείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ), σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 76 του ν. 4387/2016, από την ηµεροµηνία έναρξης άσκησης του επαγγέλµατος στην αρµόδια ΔΟΥ και µέχρι τη διακοπή της
επαγγελµατικής δραστηριότητας και τη διαγραφή από τη ΔΟΥ.
3. Η ισχύς των παραγράφου 1 και 2 του παρόντος άρθρου αρχίζει την 1.1.2017. Ασφαλιστικές εισφορές που έχουν καταβληθεί και
αφορούν σε περίοδο ασφάλισης από 1.1.2017 έως την ισχύ της ρύθµισης συµψηφίζονται ή επιστρέφονται, πλην των ασφαλιστικών
εισφορών για υγειονοµική περίθαλψη.
4. Τα πρόσωπα των παραγράφων 1 και 2 που έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ και του ΕΤΕΑΕΠ µέχρι την ισχύ του παρόντος
νόµου και για τα οποία προκύπτει, κατ’ εφαρµογή της παρούσας ρύθµισης, διακοπή της ασφάλισής τους στον ΕΦΚΑ και του ΕΤΕΑΕΠ,
µπορούν προαιρετικά να συνεχίσουν την ασφάλισή τους για το σύνολο των κλάδων ασφάλισης στους οποίους υπάγονταν µέχρι τη
διακοπή της υποχρεωτικής τους ασφάλισης. Στην περίπτωση αυτή η µηνιαία ασφαλιστική εισφορά υπολογίζεται µε βάση το κατώτατο
όριο µηνιαίου εισοδήµατος για τους ασφαλισµένους άνω 5ετίας του άρθρου 39 του ν. 4387/2016.
Για την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης, σύµφωνα µε τα ανωτέρω υποβάλλεται δήλωση του ασφαλισµένου εντός προθεσµίας
τριών (3) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Η προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης διακόπτεται, ύστερα από αίτηση του
ασφαλισµένου, από την πρώτη ηµέρα του επόµενου µήνα από την υποβολή της αίτησης. Νέα αίτηση για προαιρετική ασφάλιση δεν
µπορεί να υποβληθεί.
Απώτερος στόχος της ΡΠΜ ήταν και είναι η ολική κατάργηση της ελάχιστης ασφαλιστικής εισφοράς και σε αυτή την
κατεύθυνση θα πρέπει πλέον να εστιάσουμε, παράλληλα με την ελάφρυνση συνολικά των ασφαλιστικών εισφορών.
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Αναδημοσιεύουμε κοινή ανακοίνωση των επιτροπών αγώνα Μισθωτών και Αυτοαπασχολούμενων Μηχανικών
ενόψει του νέου γύρου αντιλαϊκής επίθεσης της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ -ΑΝΕΛ.

Η οργάνωση της λαϊκής αντεπίθεσης, μόνη απάντηση στην απάτη της «δίκαιης» ανάπτυξης
Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ –ΑΝΕΛ επιταχύνει την αντιλαϊκή επέλαση στα ερείπια των δικαιωμάτων μας. Οι εγχώριοι και ξένοι επιχειρηματικοί όμιλοι, στην
υπηρεσία των οποίων είναι ταγμένη η κυβέρνηση, επιδιώκουν την ταχεία εφαρμογή των «εκκρεμοτήτων» της «3ης αξιολόγησης», τη διευθέτηση της
διαχείρισης του κρατικού χρέους και τη νέα ενίσχυση των εγχώριων τραπεζικών ομίλων. Η αντιλαϊκή «ατζέντα» περιλαμβάνει τα 95 «προαπαιτούμενα» της αξιολόγησης, την τελική διαμόρφωση του κρατικού προϋπολογισμού για το 2018, την «αναθεώρηση των κοινωνικών παροχών»
(προνοιακά & κοινωνικά επιδόματα), το συμφωνημένο νέο χτύπημα στα Εργασιακά με επίθεση στα ταξικά συνδικάτα και στο δικαίωμα της απεργίας,
την έναρξη των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών λαϊκών κατοικιών για «κόκκινα» δάνεια, την πλήρη «απελευθέρωση» στην αγορά Ενέργειας, την
επίσπευση των ιδιωτικοποιήσεων κ.ά. Παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο επίσπευσης εφαρμογής, εντός του 2018, νομοθετημένων μέτρων για το
2019, εφόσον υπάρξει απόκλιση από τους εισπρακτικούς στόχους της κυβέρνησης.
Την ίδια ώρα ο ΣΥΡΙΖΑ κλιμακώνει την προσπάθεια λαϊκής εξαπάτησης. Ζητά από το λαό να υπομείνει νέες θυσίες να στηρίξει το κυβερνητικό «αφήγημα» περί «εξόδου από τα μνημόνια το καλοκαίρι του 2018» και την απατηλή υπόσχεση της «δίκαιης ανάπτυξης για όλους» που δήθεν θα εξασφαλίσει η
πολιτική της με την προσέλκυση «καταιγίδας» νέων επενδύσεων.
Τη «δίκαιη ανάπτυξη» που υπόσχεται ο ΣΥΡΙΖΑ τη γνωρίζουν ήδη οι εργαζόμενοι στον τουρισμό, τη «βαριά βιομηχανία» της χώρας, σε μια σειρά κλάδους που δε χτυπήθηκαν από την κρίση. Όχι μόνο δεν είδαν επαναφορά των μισθών και των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, αλλά αντίθετα γνωρίζουν
την «ανάπτυξη» των ελαστικών εργασιακών σχέσεων και ωραρίων, την άμμισθη δουλειά της μαθητείας, μετρούν νέες απώλειες, εξαντλητική εντατικοποίηση, χειρότερες συνθήκες με αυξημένους κινδύνους για την υγεία και την ασφάλειά τους στην εργασία.
Είναι η ίδια «δίκαιη ανάπτυξη» που γνωρίζουμε στον κλάδο, σε όσα «μεγάλα έργα» έφεραν οι ιδιωτικές επενδύσεις. Γνωρίσαμε τη δουλειά με το «μπλοκάκι» για 500 Ευρώ μικτά, με ατέλειωτες ώρες δουλειάς χωρίς ωράριο, δουλειά τα Σαββατοκύριακα: στο «Νιάρχειο» στο Φάληρο, στην ολοκλήρωση των
Οδικών Αξόνων, στο έργο του αγωγού TAP, στα έργα επεκτάσεων του Μετρό, στις Μελετητικές εταιρείες που ανέλαβαν τα έργα των ιδιωτικοποιημένων
αεροδρομίων της FRAPORT. Γνωρίζουμε καλά τη «γαλέρα» σε εργοτάξια και γραφεία των ομίλων. Οι πιέσεις για μετάθεση σε έργα εκτός Αττικής ή εκτός
Ελλάδας με τον ίδιο μισθό, είναι ο κανόνας. Οι μεγάλοι όμιλοι, με δικαιολογία το νέο ασφαλιστικό για τα μπλοκάκια, τρομοκρατούν τους μισθωτούς τεχνικούς για υπογραφή νέων συμβάσεων ορισμένου χρόνου για να λύσουν τα χέρια τους σε σχέση με τις απολύσεις. Μόλις πριν ένα χρόνο είχαν εμφανίσει
και συμβάσεις «αγγλικού δικαίου» με απαράδεκτους όρους (βλ. ΕΛΛΑΚΤΩΡ).
Γνωρίζουμε καλά το ασφαλιστικό Κατρούγκαλου που έφερε νέες υπέρογκες μειώσεις μισθών για τους μισθωτούς με μπλοκάκι καθώς οι εργοδότες τους
μετακύλησαν την εργοδοτική εισφορά και αφαίμαξη στο πενιχρό εισόδημα των αυταπασχολούμενων που μαζί με τη φορολογία τους στερεί πάνω από
τα 2/3 του εισοδήματός τους. Και αυτά για μια μελλοντική σύνταξη πετσοκομένη από 30 έως 40%. Σύμφωνα με το ΤΕΕ, παραμένουν ανασφάλιστοι
– λόγω χρεών – το 80% των άνεργων και αυταπασχολούμενων μηχανικών. Η κυβέρνηση διατηρεί ακέραιο το πλαίσιο του «νόμου-λαιμητόμου» (Ν.
4387/2016) και την ίδια στιγμή ισχυρίζεται ότι δήθεν «ελαφραίνει τα βάρη» από τους άνεργους μηχανικούς, που αδυνατούν να καλύψουν τις αβάστακτες ασφαλιστικές εισφορές, ενώ ετοιμάζει νέο «δώρο» στους εργοδότες, την επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών ως «κίνητρο» για μετατροπή του
ΔΠΥ σε σταθερή εργασία.
Οι διατάξεις του Ν.4488/2017, που ψηφίστηκε αρχές Σεπτέμβρη, για την αποσύνδεση «ασφάλισης-ιδιότητας» συνιστούν νέα προκλητική προσπάθεια
εξαπάτησης για τις χιλιάδες των άνεργων – ανασφάλιστων συναδέλφων. Η κυβέρνηση δίνει τη «δυνατότητα» στον άνεργο, εφόσον «κλείσει βιβλία»,
να απαλλαχτεί από ασφαλιστικές εισφορές και να παραμένει ανασφάλιστος χωρίς δικαίωμα σε Υγεία – Πρόνοια – Σύνταξη, διατηρώντας την «ιδιότητα»
του μέλους του ΤΕΕ, προκειμένου στο απροσδιόριστο μέλλον να ασκήσει ξανά το επάγγελμα. Ταυτόχρονα διατηρεί ακέραια τα χρέη προς το πρώην
ΤΣΜΕΔΕ–ΕΤΑΑ και την απειλή κατάσχεσης. Η κυβέρνηση «καθαρίζει» περαιτέρω το τοπίο για λογαριασμό των μεγάλων ομίλων και εταιρειών και ενισχύει
τη μαύρη–ανασφάλιστη εργασία. Ο άνεργος–υποαπασχολούμενος, χωρίς φορολογική & ασφαλιστική ενημερότητα, θα έχει τη δυνατότητα να εργάζεται
«μαύρα» για λογαριασμό εταιρειών ή θα υποχρεώνεται να ανοιγοκλείνει βιβλία στην εφορία για να εισπράξει την αμοιβή του. Δεν του φτάνουν ούτε 3
ζωές για να πάρει σύνταξη πάνω από την κατώτατη – επίδομα φτώχειας, που σήμερα είναι 380 Ευρώ.
Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ–ΑΝΕΛ επιταχύνει για την πλήρη «απελυθέρωση» του επαγγέλματος. Δίνει τη «χαριστική βολή» με νομοσχέδια για την οριστική
αποσύνδεση πτυχίου–επαγγέλματος, την «πιστοποίηση» των τεχνικών επαγγελμάτων, το Δομημένο Περιβάλλον, το Μητρώο Τεχνικών Έργων κ.λπ., που
καθορίζουν τους όρους με τους οποίους οι όμιλοι θα αναλάβουν τα νέα έργα, ιδιωτικά και «δημόσια» στην «επόμενη μέρα» της αναιμικής καπιταλιστικής
ανάπτυξης. Η προλεταριοποίηση μιας μεγάλης μάζας αυταπασχολούμενων που θα εργάζονται πλέον ως μισθωτοί με άθλιους όρους εργασίας, θα συμπιέσει τους μισθούς των εργαζόμενων στον κλάδο σε ακόμα χαμηλότερα επίπεδα.
Στον αντίποδα, οι μεγάλοι κατασκευαστικοί όμιλοι και μελετητικές εταιρείες βγαίνουν απ’ την κρίση θωρακισμένοι και πιο ανταγωνιστικοί. Είναι πλέον
«απελευθερωμένοι» από «εμπόδια» όπως μισθοί και εργασιακά δικαιώματα, έχουν «προίκα» νέα μερίδια αγοράς. Η κρίση και οι κρατικές ρυθμίσεις
επιτάχυναν τη διαδικασία συγκέντρωσης των έργων εξαφανίζοντας μικρότερες εταιρείες που ανταγωνίζονταν τους ομίλους, μεγάλο αριθμό αυταπασχολούμενων.
Είναι καιρός να οργανώσουμε νέους πιο μαζικούς αγώνες. Παραμερίζουμε τις ηγεσίες του εργοδοτικού κυβερνητικού συνδικαλισμού των ΓΣΕΕ–ΑΔΕΔΥ,
το ΤΕΕ και τις ηγεσίες των επιστημονικών Συλλόγων των Μηχανικών. Όλοι αυτοί είναι με τον αντίπαλο!
Να μη δώσουμε σε καμιά κυβέρνηση το δικαίωμα να λέει ότι ο σφαγιασμός των δικαιωμάτων μας έχει την έγκρισή μας. Δυναμώνουμε τις εστίες αντίστασης και διεκδίκησης σε κάθε κλάδο και κάθε χώρο δουλειάς. Δυναμώνουμε τα ταξικά συνδικάτα, τις επιτροπές αγώνα μισθωτών και αυταπασχολούμενων.
Με γερή οργάνωση στους χώρους δουλειάς – σχέδιο – συντονισμό – αποφασιστικότητα στην πάλη.
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Φίλες και φίλοι συνάδελφοι,
Καλή σεζόν σε όλους μας να είμαστε πάνω από όλα γεροί!
Την περίοδο του καλοκαιριού όπως είναι λογικό πέφτουν οι ρυθμοί και η επικαιρότητα δεν βγάζει
πολλές ειδήσεις. Ωστόσο, η έλευση του Φθινοπώρου μας βρίσκει πανέτοιμους να ανταπεξέλθουμε σε
όλες τις προκλήσεις που βρίσκονται μπροστά μας.
Πρώτα από όλα να σταθούμε στο πανελλήνιο συνέδριο των ΑΤΜ που θα διοργανωθεί, όπως πιθανώς
θα έχετε ήδη ενημερωθεί, στις 14-15 Οκτωβρίου στην Αθήνα και πιο συγκεκριμένα στη Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Ε.Μ.Π., Ηρ. Πολυτεχνείου 9 στου Ζωγράφου. Όλα τα συνέδρια κρύβουν στο παρασκήνιο πολύ δουλειά και οργάνωση για να παρουσιαστεί άρτιο αποτέλεσμα και εμείς
στεκόμαστε αρωγοί στην προσπάθεια τόσο της οργανωτικής όσο και της επιστημονικής επιτροπής.
Φυσικά, θα βρισκόμαστε παρόντες για να παρακολουθήσουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όλες τις
εξελίξεις για τον κλάδο.
Στο θέμα των επαγγελματικών δικαιωμάτων των μηχανικών αναμένουμε τις εξελίξεις σύμφωνα με τις
διαβουλεύσεις που έχουν γίνει όλη την προηγούμενη περίοδο για την έκδοση νέου Π.Δ. Θεωρητικά
έχει κλείσει η διαβούλευση, οι επιτροπές έχουν δώσει τις θέσεις τους, η κεντρική επιτροπή έχει προχωρήσει στην κατάρτιση της συνολικής εισήγησης, αλλά δυστυχώς κανείς από τους συλλόγους και
τους άμεσα ενδιαφερόμενους δεν έχει διαβάσει το πλήρες κείμενο. Ελπίζουμε να μην βρεθούμε προ
αρνητικών εκπλήξεων και προκειμένου να το αποφύγουμε ενοχλούμε με διαρκείς υπενθυμίσεις τα
μέλη της επιτροπής για την τήρηση των δεσμεύσεών τους.
Στο ίδιο θέμα όσον αφορά στην περιβόητη πια ανακοίνωση του συντονιστικού των συμβολαιογράφων, παρόλο της ξεκάθαρης θέσης του ΤΕΕ που με την εμπεριστατωμένη ανακοίνωσή του λύνει το
θέμα επαγγελματικού δικαιώματος εξαρτημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων, δυστυχώς δεν έχει
γίνει ακόμα ανάκληση, οπότε θα προτείνουμε τη λήψη άμεσων όσο το δυνατόν πιο δραστικών μέτρων, ακόμα και την προσφυγή στη δικαιοσύνη. Πρέπει να ξεκαθαριστεί μια και καλή το θέμα χωρίς
τη δυνατότητα παρερμηνειών. Επίσης, πρέπει την αμέσως επόμενη περίοδο να προωθήσουμε το θέμα
της ύπαρξης ενός πρότυπου τοπογραφικού διαγράμματος σύνταξης δικαιοπραξιών για να κατοχυρωθεί επιστημονικά το αντικείμενό μας και να πάψουν να υπάρχουν «παραφωνίες».
Ένα επόμενο θέμα που μας απασχολεί ήδη και θα μας απασχολήσει αρκετά ακόμα στο μέλλον σχετικά
με τη σύνταξη των δασικών χαρτών, παρόλη την παρέμβασή μας σε σχέση με το χωρικό κομμάτι, στη
νέα προκήρυξη που ολοκληρώνει το σύνολο της χώρας δεν λήφθηκε καθόλου υπόψη η άποψή μας,
κοινώς μας αγνόησαν παντελώς. Προτείναμε αρχικά τη συμμετοχή κατηγορίας 16 (μελέτες τοπογραφίας) στις συμπράξεις και εναλλακτικά τη συμμετοχή στο ελάχιστα απαιτούμενο στελεχιακό δυναμικό
ΑΤΜ προκειμένου να δοθεί η πλέον ορθή επιστημονική διάσταση στο χωρικό κομμάτι της εκπόνησης
των μελετών. Η πρώτη γενιά αναρτήσεων ήρθε με πλήθος σφαλμάτων που αφορούν στο χωρικό
κομμάτι των δασικών χαρτών και με την ενέργειά μας να προτείνουμε τη συμμετοχή συναδέλφων
στην εκπόνηση προσπαθήσαμε να διαφυλάξουμε τις μελλοντικές αναρτήσεις από αντίστοιχες αστοχίες. Δυστυχώς, δεν έλαβαν υπόψη τις προτάσεις μας και το αποτέλεσμα θα είναι αμφιβόλου χωρικής
ποιότητας, όπως και τα προηγούμενα.
Κλείνοντας με την υπόσχεση πως οι μηχανές θα δουλέψουν στο εξής σε υψηλές στροφές, ευχόμαστε
ξανά καλή σεζόν ξανά σε όλους μας!
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Θέσεις παρατάξεων

ΕΞΟΡΥΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΗΛΙΔΕΣ
Τις τελευταίες μέρες δύο γεγονότα οικολογικού ενδιαφέροντος απα-

άδειες έρευνας και εκμετάλλευσης των υδρογονανθράκων σε όλη τη

σχολούν τη χώρα, σε διαφορετικό επίπεδο το καθένα, αλλά με τις ίδιες

χώρα, που γιγάντια γεωτρύπανα ετοιμάζονται να σκίσουν τους βυ-

στην ουσία τους προεκτάσεις για τη ζωή μας.

θούς, στις ακτές της Πελοποννήσου της Κρήτης, της Ηπείρου, που

Το πρώτο αφορά στην απόφαση της καναδικής πολυεθνικής εται-

το πολιτικό σύστημα γλύφει την Eldorado, που όλοι ορκίζονται στις

ρείας Eldorado Gold (και της ελληνικής θυγατρικής της Ελληνικός

«επενδύσεις» και τους «επενδυτές».

Χρυσός) να σταματήσει τις δραστηριότητές της για εξόρυξη χρυσού

Με τέτοια πολιτική τα εργασιακά δικαιώματα και το περιβάλλον

στη Χαλκιδική, αν δεν ικανοποιηθούν άμεσα από την ελληνική κυβέρ-

δεν είναι παρά «γραφειοκρατικά προσκόμματα»!!

νηση τα αιτήματά της, σχετικά με την αδειοδότηση στην κατασκευή

Τα παραπάνω γεγονότα είναι χρονικά μα και πρακτικά συνδεδεμένα. Η

και ανάπτυξη των έργων της στις περιοχές των Σκουριών και της Ολυμπιάδας.

δεύτερη πολύ πρόσφατη οικοκαταστρφή, που όπως φαίνεται θα συνεχίσει να στοιχειώνει τις μέρες μας, παρουσιάζει μια κοινή συνισταμένη

Η ιστορία της καταστροφής και των ανεπανόρθωτων βλαβών που έχει

με την πρώτη πέρα από τον δραματικό αντίκτυπο στον υδροβιότοπο,

προκαλέσει η εν λόγω εταιρεία τόσο στο περιβάλλον όσο και στην

τα ζώα, αλλά και εμάς τους ίδιους, τα πανταχού παρόντα συμφέροντα

υγεία των ίδιων των κατοίκων του τόπου, είναι γνωστή το ίδιο γνω-

δεν απουσιάζουν και σ’ αυτή την περίπτωση. Όπως και στην ιστορία

στός και ο ακατάπαυστος αγώνας που δίνουν εκείνοι, έχοντας υποστεί

της Χαλκιδικής, έτσι και σε αυτήν της Αγίας Ζώνης ΙΙ, η ανάπτυξη

το πλήγμα της εκμετάλλευσης, εδώ και χρόνια.

αποτελεί τον στόχο, το όνειρο.

Το δεύτερο αφορά στο ναυά-

Σχετικά με την ανακοίνωση της Eldorado Gold περί διακοπής των δρα-

γιο του δεξαμενόπλοιου Αγία

στηριοτήτων της βρέθηκαν ορισμένοι υποστηρικτές της πολυπόθητης

Ζώνη ΙΙ (ιδιοκτησίας της εταιρεί-

ανάπτυξης (βλ. συστημικά ΜΜΕ) να χύσουν δάκρυα και να διαμαρτυ-

ας FOS Petroleum με επικεφαλής

ρηθούν για την ανακοπή των επενδύσεων, τη διαρροή σημαντικών

τον Θεόδωρο Κουντούρη), που

οικονομικών κεφαλαίων από την Ελλάδα, την απώλεια εκατοντάδων

έλαβε χώρα την περασμένη Κυρια-

θέσεων εργασίας. Ομοίως στην περίπτωση της βύθισης του δεξαμενό-

κή στα ανοιχτά της βραχονησίδας

πλοιου οι αντιδράσεις ήταν για τη βύθιση του τουρισμού, μιας και οι

Αταλάντης και είχε ως αποτέλεσμα

ακτές της Γλυφάδας και του Ελληνικού θα χάσουν την αξία τους και

τη διαρροή δύο χιλιάδων και πλέον τόνων πετρελαίου στα νερά του

θα σταματήσουν να προσελκύουν επενδυτές.

Αργοσαρωνικού, με την τεράστια, επικίνδυνη πετρελαιοκηλίδα να με-

Καιρούς ανάπτυξης λοιπόν αυτοί ονειρεύονται, χωρίς γαλανές

τακινείται και να έχει φτάσει στην Αττική, αναμένοντας να μολύνει και
νησιά του Σαρωνικού.

θάλασσες, καθαρές, έτοιμες να σου χαρίσουν τη δροσιά τους
από τον καυτό ήλιο, χωρίς δάση που θα σου δώσουν την πνοή

Δεν είναι η πρώτη φορά που η ελληνική θάλασσα χάνει το αισιόδοξο

που χρειάζεσαι για να ανασάνεις, δίχως νερό να ρέει στις πηγές

μπλε χρώμα της και μετατρέπεται σε τοπίο θανάτου λες και δεν έφτα-

ελεύθερο να το γευτεί ο καθένας ανά πάσα στιγμή, χωρίς ζώα,

νε το τόσο κόκκινο που έχει πλημμυρίσει ο άδικος χαμός ανθρώπων,

χωρίς φυτά, δίχως τελικά την ίδια τη ζωή… Όλα να προσαρμόζο-

φυγάδων του πολέμου, τις ακτές της Ελλάδας τα τελευταία χρόνια,

νται σε μια κατεύθυνση: να είναι πλαστικά, αξιοποιήσιμα, ψεύτι-

ήρθε να προστεθεί και το μαύρο του πετρελαίου.

κα, μετρήσιμα σε κάποιο νόμισμα.

Η τεράστια οικολογική καταστροφή μέσα στην καρδιά του «μεγαλύτε-

Είναι αλήθεια πως τελευταία στη ζωή μάθαμε να γίνονται όλα γορ-

ρου λιμανιού της Μεσογείου», του «ναυτιλιακού κέντρου της χώρας»

γά, έτσι που ο χρόνος πια έχει γίνει τόσο πυκνός, ώστε νιώθουμε να

είναι η πιο τρανταχτή απόδειξη για το πραγματικό περιεχόμενο της

ασφυκτιούμε μέσα σ’ αυτόν, σαν ένα σύννεφο ρυπογόνου καπνού να

«ανάπτυξης», των «επενδύσεων» και της «επιχειρηματικότητας» που

σκεπάζει τις μέρες μας, ανήμποροι να το διαλύσουμε.

προωθεί η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ και στην οποία ορκίζεται η ΝΔ του

Μάθαμε να μετράμε τα πάντα και να τα υπολογίζουμε με όρους αντί-

Μητσοτάκη, το ΠΑΣΟΚ και όλο αστικό μνημονιακό πολιτικό σύστημα!
Κυβέρνηση και εφοπλιστές με δική τους ευθύνη επιτρέπουν τη χρησιμοποίηση πλοίων που αποτελούν κινητές οικολογικές βόμβες έτοιμες
σε κάθε στιγμή να προκαλέσουν ανεπανόρθωτη περιβαλλοντική καταστροφή!!! Και την προκάλεσαν!
Το «ατύχημα» αυτό έρχεται σε μια περίοδο που η κυβέρνηση μοιράζει
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θετους στη φύση.
Όμως οι άνθρωποι και η φύση είναι πάνω από τα μνημόνια, την
«ανταγωνιστικότητα», τους «επενδυτές», και τα ματωμένα κέρδη
τους!! Γι’ αυτό χρειάζεται ο πιο σκληρός πολιτικός αγώνας για
γη και ελευθερία ενάντια στη ληστρική εκμετάλλευση ανθρώπου
και φύσης.

