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Το τεύχος που κρατάτε στα χέρια σας είναι το τελευταίο 
για το έτος που διανύουμε.

Πολλά μεσολάβησαν από την έκδοση του προηγούμενου 
δελτίου μέχρι σήμερα. 

Στα ευχάριστα, ήταν η πολύ επιτυχημένη διοργάνωση του 
5ου Πανελληνίου Συνεδρίου του ΠΣΔΑΤΜ στις 14 και 15 Οκτω-
βρίου 2017. Μεγάλη η συμμετοχή των συναδέλφων και πολύ 
ενδιαφέρουσες όλες οι εισηγήσεις, αρκετές από τις οποίες θα 
δημοσιευθούν και μέσα από το δελτίο μας. 

Αναλυτικότερα τα νέα του συνεδρίου, αλλά και του εορ-
τασμού των 100 χρόνων από την ίδρυση της Σ.Α.Τ.Μ. εντός…

Μία εβδομάδα μετά το συνέδριο, πραγματοποιήθηκε η αλ-
λαγή έδρας του ΠΣΔΑΤΜ. 

Μετά από 44 χρόνια, ο Σύλλογος εγκατέλειψε το ισόγειο της 
Μπλε Πολυκατοικίας στην οδό Αραχώβης και μεταφέρθηκε 
στην Πολυτεχνειούπολη, στο Κτίριο Βέη, της Σ.Α.Τ.Μ. Στο «φυ-
τώριο» νέων τοπογράφων θα μπορούσε κανείς να πει!

Δυστυχώς, το τεύχος αυτό, δημοσιεύεται μεν λίγο πριν τις 
γιορτές των Χριστουγέννων, αλλά και λίγο μετά τις φονικές 
πλημμύρες στην Αττική. Ευχαριστούμε τον Καθηγητή κο Τσα-
κίρη για τo σχετικό άρθρο που μας προμήθευσε.

Αυτά είναι μόνο μερικά από τα θέματα που θα διαβάσετε 
στο παρόν. Ξεφυλλίζοντας θα βρείτε και όσα ακόμα πολύ ενδι-
αφέροντα μας απασχόλησαν το δίμηνο αυτό, από νέα νομοθε-
σία έως εκδηλώσεις τοπογραφικού ενδιαφέροντος.

Κλείνοντας, να ευχηθούμε σε όλους ένα χαρούμενο και δη-
μιουργικό 2018. Τα όσα άσχημα συνέβησαν το έτος που μας 
πέρασε να είναι τα τελευταία και τα όσα ευχάριστα να είναι η 
απαρχή και για άλλα. 

 

     Από την Επιτροπή Δελτίου

Καλή τοπογραφική, 
 και όχι μόνο, χρονιά!



  6 ΕπισημανσΕισ

  8 Δραστηριοτητα Συλλογου
	w		5ο	Πανελλήνιο	Συνέδριο	ΠΣΔΑΤΜ	“ΑΤΜ:	Πραγματικότητα	και	προοπτικές”	
	w			Τα	 βραβεία	 του	 διαγωνισμού	φωτογραφίας	 του	 5ου	Συνεδρίου	ΑΤΜ	στο	
facebook	και	στο	Instagram

	w		Ο	ΠΣΔΑΤΜ	από	το	ισόγειο	της	οδού	Αραχώβης	61,	στο	κτίριο	Βέη…
	w		Χαιρετισμός	Προέδρου	ΠΣΔΑΤΜ	Μιχάλη	Καλογιαννάκη	στην	Ημερίδα	«ΕΥ-
ΓΕΠ	-	Απαραίτητο	εργαλείο	για	την	Ανάπτυξη	της	Χώρας»,	Θεσσαλονίκη,	
01.12.2017

15 Δραστηριοτητα πΕριφΕρΕιακων τμηματων & συλλογων
	 w		Προτάσεις	επί	της	διαδικασίας	που	εκκινείται	από	τον	Δήμο	Ρεθύμνης	για	

την	 εξεύρεση	 λύσης	 στο	 πρόβλημα	 της	 οριοθέτησης	 οικισμών	 της	 Π.Ε.	
Ρεθύμνης,	μετά	τις	αποφάσεις	56/2017	και	57/2017	του	ΣτΕ

16 νΕα απο τον κλαΔο
	 w		Νέο	Γεω-ευρετήριο	της	Γεωγραφικής	Υπηρεσίας	Στρατού
	 w		Μετακόμισε	το	Αρχείο	Αεροφωτογραφιών	ΕΚΧΑ	στη	Μεσογείων
	 w		Δασικοί	Χάρτες	-	Νέες	αναρτήσεις
	 w		ΤΕΕ	 -	 Ημερίδα	 3/11/2017	 «Ηλεκτρονική	 Υποβολή	 Διαγραμμάτων	 του	

Ν.4409/16»	-	Χαιρετισμός	προέδρου	ΠΣΔΑΤΜ	Μιχάλη	Καλογιαννάκη
	 w		Ελεύθερα	&	ανοικτά	εργαλεία	τεχνολογίας	και	η	χρήση	τους	στην	Εκτιμη-

τική
	 w		Ενημερωτικές	Συναντήσεις	της	HellasGIs
	 w		1ο	Διεθνές	συνέδριο	RELand	στην	Ελλάδα
	 w		11ο	 Διεθνές	 συνέδριο	 της	 Ελληνικής	 Γεωγραφικής	 Εταιρείας	 ICHGS	

INNOVATIVE	GEOGRAPHIES:	Understanding	and	Connecting	our	World	12-
15/04/2018	στο	Λαύριο

	 w		Τοπογραφική	Υπηρεσία	του	Υπουργείου	Αγροτικής	Ανάπτυξης	και	Τροφί-
μων	(Υπουργείο	Γεωργίας)	-	Ιστορικό-Δράσεις

21 ΝομοθΕτικΕσ ΕξΕλιξΕισ

	 w	Νέα	νομοθετήματα	που	άπτονται	του	ενδιαφέροντος	του	ΑΤΜ

24 απο τον Χωρο των α.Ε.ι.
	 w		100	χρόνια	από	την	ίδρυση	της	Σχολής	ΑΤΜ	του	ΕΜΠ
	 w		“Η	Γεω-ηθική	απαιτεί	σύνεση	με	τα	 ιδιωτικά	δεδομένα”,	Γιόλα	Γεωργιά-

δου,	Καθηγήτρια	ITC	Πανεπιστήμιο	Twente-Ολλανδία,		συνέντευξη	στο	GIM	
International	στις	9/10/2017

28 Επιστημονικα - τΕΧνικα θΕματα

	 w		Οι	πλημμύρες	στη	δυτική	Αττική:	Μια	πρώτη	ανάγνωση	του	Γιώργου	Τσακί-
ρη,	Καθηγητή	ΣΑΤΜ	ΕΜΠ

	 w		Περιήγηση	σε	διαδραστικό	τρισδιάσταστο	(3d)	διαδικτυακό	περιβάλλον	-	
Εφαρμογή	στη	ΣΑΤΜ	ΕΜΠ,	Πισπιδίκης	Ι.,	ΑΤΜ	ΕΜΠ,	MSc,	ΥΔ	ΕΜΠ,	Τσι-
λιάκου	Ε.,	 ΑΤΜ	ΕΜΠ,	MSc,	 ΥΔ	ΕΜΠ,	Κιτσάκης	Δ.,	ΑΤΜ	ΕΜΠ,	ΥΔ	ΕΜΠ,
Αθανασίου	Α.,	ΑΤΜ	ΕΜΠ,	Καλογιάννη	Ε.,	ΑΤΜ	ΕΜΠ,	MSc,,	Λαμπρόπουλος	
Τ.,	Δρ.	ΑΤΜ	ΕΜΠ,	ΕΔΙΠ	ΕΜΠ,	Δημοπούλου	Ε.,	Δρ.	ΑΤΜ	ΕΜΠ,	Καθηγήτρια	
ΣΑΤΜ	ΕΜΠ

	 w			Διαδικασία	δημιουργίας	 τοπικού	μοντέλου	 γεωειδούς	 για	 τον	 υπολογισμό	ορθο-
μετρικών	υψομέτρων	με	 τη	 χρήση	 γεωμετρικών	υψομέτρων	 (υψομέτρων	GNSS).	
Εφαρμογή	για	το	πολεοδομικό	συγκρότημα Θεσσαλονίκης	και	εξωτερική	αξιολό-
γηση,	 Δημήτρης	 Αμπατζίδης	 ΑΤΜ/ΑΠΘ,	 Νίκος	 Δεμιρτζόγλου	 ΑΤΜ/ΑΠΘ,	
Μπάμπης	Παράσχου	ΑΤΜ/ΕΜΠ

42 θΕσΕισ παραταξΕων

	 w		ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ	ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ	ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ	ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ	ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
	 w	ΕΝΩΜΕΝΟΙ	ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ	-	ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ	ΔΚΜ-ΔΑΠ	Τοπογράφων
	 w	ΕΝΟΤΗΤΑ
	 w	ΕΝΕΡΓΟΙ	ΑΓΡΟΝΟΜΟΙ	ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ	ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
	 w	Συσπείρωση	Αριστερών	Τοπογράφων



Η περίοδος από το καλοκαίρι μέχρι τον Δεκέμβρη είχε πυκνές εξελίξεις για τον 
σύλλογό μας. 

Μέσα Οκτωβρίου διεξήχθη, μετά από τρία χρόνια, το Πανελλήνιο Συνέδριο ΑΤΜ 
στην Αθήνα.

Η παράδοση που θέλει κάθε νέο συνέδριο να είναι ακόμα πιο μαζικό, συνεχί-
στηκε. Η επιτυχία του βέβαια δεν κρίθηκε μόνο από τη μεγάλη συμμετοχή των 
συναδέλφων από όλη τη χώρα, αλλά και από την πληρότητα των εισηγήσεων 
τόσο σε επιστημονική τεκμηρίωση όσο και στην κάλυψη σχεδόν όλων των επαγ-
γελματικών δραστηριοτήτων των Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών. Όπως 
άλλωστε ήταν και ο τίτλος του συνεδρίου, γνώμονας των εισηγήσεων ήταν να 
παρουσιαστεί η Πραγματικότητα και οι Προοπτικές του επαγγέλματός μας.

Στο συνέδριο αυτό, πέραν του καθιερωμένου πλέον διαγωνισμού διπλωματικών 
εργασιών (φέτος καθιερώθηκε και η κρίση τους από τους συνέδρους), υπήρξαν 
και δύο νέες πρωτοβουλίες. 

Η πρώτη αφορούσε την οικονομική ενίσχυση του Συλλόγου με την προμήθεια 
Τ-shirt, USB stick, κ.λπ. με το λογότυπο του συλλόγου μας. Πρωτοβουλία που 
συνεχίζεται.

Η δεύτερη πρωτοβουλία αφορούσε τον διαγωνισμό φωτογραφίας τοπογραφι-
κού ενδιαφέροντος μέσω κοινωνικών δικτύων (facebook και Instagram). Η συμ-
μετοχή των συναδέλφων ήταν πολύ μεγάλη και ο στόχος της πρωτοβουλίας να 
κάνουμε ευρύτατα γνωστή την ειδικότητάς μας, έχει επιτευχθεί. (Το εξώφυλλο 
αυτού του δελτίου, αν και δεν ταιριάζει με την περίοδο έκδοσης του περιοδικού, 
είναι από το πρώτο βραβείο του διαγωνισμού.)

Αμέσως μετά το πέρας του συνεδρίου, η έδρα του συλλόγου μας άλλαξε και πλέ-
ον φιλοξενείται στο κτήριο Βέη της Σχολής Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών 
ΕΜΠ. Τα τελευταία χρόνια, λόγω της οικονομικής κρίσης, η μετακόμιση αυτή 
ήταν αναγκαία για να συνεχίσει να λειτουργεί εύρυθμα ο σύλλογός μας.

Για τον λόγο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω τη διοίκηση της ΣΑΤΜ ΕΜΠ, και 
ιδιαιτέρως τον Κοσμήτορά της, συνάδελφο Μ. Κάβουρα, διότι χωρίς τη βοήθειά 
του, δεν θα λυνόταν ένα τόσο μεγάλο πρόβλημα για τον σύλλογό μας.

Αυτή η ιστορική αλλαγή, μετά από 44 χρόνια, συμβολίζει την αλλαγή σελίδας 
στον σύλλογό μας και ενισχύει τη διττή φύση του ως επαγγελματικός και επι-
στημονικός φορέας των Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, χωρίς καμία από 
τις δύο αυτές πλευρές του να μειονεκτεί. Αυτό άλλωστε διαφάνηκε και στο 5ο 
Πανελλήνιο Συνέδριο ΑΤΜ.

Θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους τους συναδέλφους και τις οικογένειές τους να 
είναι υγιείς και δημιουργικοί, και το νέο έτος να τους επιφυλάξει πολλά χαμό-
γελα, καλές δουλειές και ευημερία! 

ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ!

επισημάνσειςεπισημάνσεις
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Μιχάλης Καλογιαννάκης
Πρόεδρος ΠΣΔΑΤΜ
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5 ο  Πανελλήν ιο  Συνέδρ ιο  ΑΤΜ 

ΑΤΜ: Πραγματικότητα και προοπτικές
Στις 14 & 15 Οκτωβρίου 2017 διεξήχθη στην Αθήνα το 5ο Πανελλήνιο 
Συνέδριο: «ΑΤΜ Πραγματικότητα & Προοπτικές». Η συμμετοχή των 
συναδέλφων ξεπέρασε κάθε προσδοκία, μιας και συμμετείχαν σε αυτό 
περίπου 700 συνάδελφοι από όλη τη χώρα, ενώ οι εισηγήσεις έφτασαν 
τις 90 σχεδόν σε όλα τα πεδία απασχόλησης του Αγρονόμου Τοπογράφου 
Μηχανικού.

Αρχές του καλοκαιριού το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΣΔΑΤΜ αποφάσισε 
στο πλαίσιο του εορτασμού για τα 100 χρόνια της ίδρυσης της Σχολής 
Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ, να διεξαχθεί το 5ο Πανελλήνιο 
Συνέδριο ΑΤΜ εντός της σχολής και άτυπα να διοργανωθεί η 1η εβδομάδα 
ΑΤΜ.

Η επιλογή αυτή κρίνεται πλέον επιτυχημένη, όχι μόνο για τη μαζικότητα 
του συνεδρίου, αλλά και την ενεργή συμμετοχή των συναδέλφων είτε ως 
εισηγητές είτε ως εθελοντές στη διοργάνωσή του.

Το συνέδριο αυτό απέδειξε ότι η ειδικότητά μας είναι ακόμα η πιο ενεργή 
ειδικότητα μηχανικών, που παρά την κρίσιμη περίοδο στην οποία βρίσκε-
ται η χώρα μας, επιμένει να είναι παρούσα με την επιστημονική αρτιότητα 
των μελών της και τη μαχητική στάση του ΠΣΔΑΤΜ στα κρίσιμα θέματα 
που προκύπτουν. 

Το συνέδριο αυτό απέδειξε και τη διττή φύση του ΠΣΔΑΤΜ ως επαγγελ-
ματικός, αλλά και επιστημονικός φορέας των Αγρονόμων Τοπογράφων 
Μηχανικών.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου:
➤ Συνεχίστηκε η διοργάνωση του διαγωνισμού διπλωματικών εργασιών 
που ξεκίνησε ως θεσμός στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΑΤΜ. Στην τελική 
του φάση παρουσιάσθηκαν οι 10 προκρινόμενες διπλωματικές εργασίες. 
Για πρώτη φορά η κρίση των εργασιών δεν έγινε μόνο από την κριτική 
επιτροπή αλλά, κατά το ήμισυ, με επιστημονικά κριτήρια και από το κοινό. 
Η συμμετοχή του κοινού ξεπέρασε κάθε προσδοκία με τη συμμετοχή 90 
συνέδρων. 

Τα βραβεία του διαγωνισμού έλαβαν:

1ο Βραβείο: Ζωή Χαρπίδου (ΤΑΤΜ-ΑΠΘ), 
«Ανάπτυξη αλγορίθμων σε περιβάλλον Matlab για τον υπολογισμό 2Δ τα-
νυστών παραμόρφωσης και ρυθμού-μεταβολής παραμόρφωσης από γεω-
δαιτικά δεδομένα μόνιμων σταθμών GNSS»

2ο Βραβείο: Ξενοφών - Ορφέας Καρούντζος (ΣΑΤΜ-ΕΜΠ), 
«Ποιότητα ζωής και σύγχρονες πόλεις: Μεθοδολογικό πλαίσιο προσδιο-
ρισμού και αξιολόγησης των επιπέδων βιωσιμότητας 33 γειτονιών του Ν. 
Αττικής σε περιβάλλον GIS»

3ο Βραβείο: Ελένη Ανδρικοπούλου, Μαρία Λινάρδου (ΣΑΤΜ-ΕΜΠ), 
«Διερεύνηση της επιρροής της χρήσης κινητού τηλεφώνου στην οδηγική 
συμπεριφορά, μέσω πειράματος σε προσομοιωτή οδήγησης»

1ος Έπαινος: Γρηγόρης Καλημέρης (ΣΑΤΜ-ΕΜΠ), Έλεγχος της δυναμικής 
συμπεριφοράς μόνιμου σταθμού αναφοράς GNSS - Εφαρμογή στον σταθ-
μό 024Α του HEPOS στην Εύβοια



2ος Έπαινος: Ελευθερία Ανδρέου (ΣΑΤΜ-ΕΜΠ), Ανάπτυξη Συστήματος 
Μαζικών Εκτιμήσεων Αξίων Οικιστικών Ακίνητων  Με Χρήση Τεχνολογιών 
GIS - Εφαρμογή στο Δήμο Χαλανδρίου Αττική

3ος Έπαινος: Στεργιανή Μύτιλη (ΤΑΤΜ-ΑΠΘ), Ανάπτυξη λογισμικού για 
την εκτίμηση 3Δ ταχυτήτων μετακίνησης στον Ελλαδικό χώρο

➤ Στο συνέδριο αυτό ξεκίνησε ένας νέος διαγωνισμός εξωστρέφειας του 
ΠΣΔΑΤΜ στα κοινωνικά δίκτυα με συμμετοχή πάνω από 500 διαγωνιζόμενες 
φωτογραφίες με #topografontas. Οι φωτογραφίες με τη μεγαλύτερη απή-
χηση βραβεύτηκαν. Χαρακτηριστικά η πρώτη φωτογραφία στο κοινωνικό 
δίκτυο facebook είχε 1826 likes και στο κοινωνικό δίκτυο Instagram 494.

Συγκεκριμένα τα βραβεία του διαγωνισμού έλαβαν:

Facebook
1ο Βραβείο: Κώστας Μπισμπιλής (1826) 
2ο Βραβείο: Γιώργος Δρακωνάκης (800) 
3ο Βραβείο: Δημήτρης Κοντός (737) 
4ο Βραβείο: Άρτεμις Βάκαλη (482) 
5ο Βραβείο: Ανδριανή Σκοπελίτη (235) 
6ο Βραβείο: Γιώργος Τσακούμης (222) 
7ο Βραβείο: Ζωή Ιερωνυμάκη (196)

Instagram
1ο Βραβείο: Φαίδρα Ανδριανέση (494) 
2ο Βραβείο: Μαρίνα Στεργίου (160) 
3ο Βραβείο: Ορφέας Καρούντζος (133) 
4ο Βραβείο: Γιάννης Μπίρος (107) 
5ο Βραβείο: Μάρια Σκιαδά (106)

➤ Συνολικά τα δώρα των δύο διαγωνισμών ήταν ευγενική προσφορά των 
εκθετών μας και είχαν συνολική αξία 6.000 €, με κορυφαίο δώρο ένα 
ολοκληρωμένο πρόγραμμα θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης κατη-
γορίας UAS PILOT A+B στην Πιστοποιημένη από την ΥΠΑ Ακαδημία Επαγ-
γελματιών Χειριστών ΣμηΕΑ, GeoSense UAS Academy.

➤ Λειτούργησε έκθεση εξοπλισμού και λογισμικού τοπογραφικού ενδια-
φέροντος, στην οποία συμμετείχαν 13 εκθέτες.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου για πρώτη φορά, υπήρξε έκθεση για την 
οικονομική ενίσχυση του συλλόγου με την προμήθεια T-shirt, usb, καπέ-
λου, κλπ με το σήμα του ΠΣΔΑΤΜ. 

Αυτός ο τρόπος οικονομικής ενίσχυσης συνεχίζεται και μετά το πέρας του 
συνεδρίου. 

Η Διοίκηση του ΠΣΔΑΤΜ ευχαριστεί όλους όσους συνέβαλαν στην επιτυχή 
διοργάνωση αυτού του συνεδρίου και συγκεκριμένα:

•  τους συναδέλφους που συμμετείχαν είτε ως εισηγητές είτε ως εθελοντές 
είτε ως απλοί σύνεδροι

•  τους εκθέτες και υποστηρικτές του συνεδρίου, καθώς και τη Διοίκηση 
της Σχολής Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ, διότι χωρίς τη 
συνδρομή τους δεν θα μπορούσε να διεξαχθεί το συνέδριο αυτό.

Το συνέδριο αυτό απέδειξε και στους πιο δύσπιστους ότι ο Αγρονόμος Το-
πογράφος Μηχανικός έχει την επιστημονική κατάρτιση και την επαγγελ-
ματική ευσυνειδησία οι οποίες τον θέτουν σε ρόλο πρωταγωνιστή στον 
τεχνικό κόσμο της χώρας.

Ο ΑΤΜ είναι ο μηχανικός που συμβάλει, όσο κανείς άλλος, στη βελτίωση 
της ποιότητας ζωής. Είτε μέσω των έργων υποδομής είτε μέσω της ανοι-
κτής 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 επα-
ναφορά της χώρας μας στην κανονικότητα.
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Τ α  β ρ α β ε ί α  τ ο υ  δ ι α γ ω ν ι σ μ ο ύ

1ο Βραβείο: Κώστας Μπισμπιλής (1826)

4ο Βραβείο: Άρτεμις Βάκαλη (482)

5ο Βραβείο: Ανδριανή Σκοπελίτη (235) 6ο Βραβείο: Γιώργος Τσακούμης (222)

3ο Βραβείο: Δημήτρης Κοντός (737)

2ο Βραβείο: Γιώργος Δρακωνάκης (800)

Facebook
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5ο Βραβείο: Μάρια Σκιαδά (106)

1ο Βραβείο: Φαίδρα Ανδριανέση (494)

2ο Βραβείο: Μαρίνα Στεργίου (160) 3ο Βραβείο: Ορφέας Καρούντζος (133)

4ο Βραβείο: Γιάννης Μπίρος (107)

Ιnstagram

7ο Βραβείο: Ζωή Ιερωνυμάκη (196)
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Ο ΠΣΔΑΤΜ από το ισόγειο της οδού 
Αραχώβης 61, στο κτίριο Βέη…

Την Κυριακή 22 Οκτω-
βρίου του 2017, μια νέα 
σελίδα γράφτηκε για 
τον ΠΣΔΑΤΜ, καθώς 
έπειτα από 44 χρόνια 
άλλαξε έδρα, εγκατα-
λείποντας το ισόγειο 
της θρυλικής Μπλε πο-
λυκατοικίας στα Εξάρ-
χεια. 

Η ανάγκη για αλλαγή έδρας, ήρθε ως απόρροια της δύσκολης οικονομικής 
κατάστασης στην οποία βρίσκεται τα τελευταία χρόνια ο Σύλλογος.

Εικόνα 1. Η είσοδος των 
γραφείων του ΠΣΔΑΤΜ 
στη Μπλε Πολυκατοικία. 
(Αρχείο Landmark Loutridis, 
από την τρισδιάστατη 
αποτύπωση του χώρου).

Η διαδικασία της μετακόμισης έγινε το πρωινό της Κυριακής, 22 Οκτω-
βρίου του 2017 και ήταν άκρως ενδιαφέρουσα, καθώς βρέθηκαν αρχεία 
του Συλλόγου που μετρούν τουλάχιστον τρεις δεκαετίες! Εκτός του υλι-
κού τοπογραφικού ενδιαφέροντος, βρέθηκαν και αρκετά αντικείμενα στα 
οποία αντικατοπτριζόταν κάθε εποχή (παλιές εφημερίδες, καπέλα, γρα-
φομηχανές κ.ά.). Όλο το αρχείο έχει πλέον μεταφερθεί στη νέα έδρα του 
Συλλόγου και αναμένεται να τακτοποιηθεί.

Ποια είναι όμως η Μπλε πολυκατοικία που στέγασε για τόσα 
χρόνια τις διαδικασίες του ΠΣΔΑΤΜ;
Η ανέγερση της Μπλε πολυκατοικίας έγινε το 1933 στη συμβολή των οδών 
Θεμιστοκλέους και Αραχώβης. Ήταν το έτος που ο αρχιτέκτονας Λε Κορ-
μπιζιέ επισκέπτεται την Αθήνα μαζί με άλλες προσωπικότητες της εποχής 
για να σκεφτούν πώς θα κάνουν τις ευρωπαϊκές πόλεις καλύτερες. Ο Ελ-
βετός αρχιτέκτονας στην όψη της Μπλε Πολυκατοικίας, θα έγραφε στην 
είσοδο: « C’est très beau » (Είναι πολύ όμορφη).

Στην κορυφή της πλατείας των Εξαρχείων, η μπλε πολυκατοικία θεωρείται 
το πιο χαρακτηριστικό δείγμα της αρχιτεκτονικής του Μεσοπολέμου. 

Εμπνευστής, κατασκευαστής και πρώτος ιδιοκτήτης της πολυκατοικίας 
ήταν ο Κωστής Αντωνόπουλος. Τα σχέδια υπέγραφε ο αρχιτέκτονας Κού-
λης Παναγιωτάκος και το χαρακτηριστικό μπλε χρώμα τής έδωσε ο ζωγρά-
φος Σπύρος Παπαλουκάς.

«Στην πραγματικότητα ήταν δύο ανεξάρτητες πολυκατοικίες ενωμένες, με 
διαφορετική είσοδο η κάθε μία, οπότε ήταν οι μπλε πολυκατοικίες», διευ-
κρίνισε κατά τη διάρκεια της γενέθλιας εκδήλωσης για τα 80 χρόνια από 
την ανέγερση της πολυκατοικίας (2013) η ομότιμη καθηγήτρια του Εθνι-
κού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και ανιψιά του αρχιτέκτονα, Μάρω Καρδα-
μίτση-Αδάμη.

Η μοναδικότητα της μπλε πολυκατοικίας δεν εστιαζόταν μόνο στο στιλ 
ή το χρώμα της. Οι ανέσεις της ήταν μοναδικές για την εποχή: χώρος με 
πλυντήρια στην ταράτσα, ηλεκτρικές κουζίνες από την Ελβετία για κάθε 
διαμέρισμα και ψυγεία για ορισμένα από αυτά, αποθηκευτικοί χώροι μονα-
δικά σχεδιασμένοι ώστε να διευκολύνουν τις νοικοκυρές, δωμάτια υπηρε-
σίας ανεξάρτητα από τα διαμερίσματα, ακόμα και πρόβλεψη για πισίνα που 
τελικά δεν κατασκευάστηκε.

Και ακόμα πιο σημαντικό είναι το γεγονός ότι η μπλε πολυκατοικία με 
τα 32 διαμερίσματά της, αποτέλεσε ένα κτίριο που ενίσχυε την επικοινω-
νία μεταξύ των ενοίκων της, που διαμόρφωνε σχέσεις και φιλίες, μέσα 
από τους καλοσχεδιασμένους κοινόχρηστους χώρους της, όπως το κοινό 
εντευκτήριο στο δώμα.

Στους διάσημους ενοίκους της μπλε πολυκατοικίας συγκαταλέγονταν ο 
Φρέντυ Γερμανός, ο Δημήτρης Χορν, η Κατίνα Παξινού και ο Αλέξης Μινω-
τής, η Σοφία Βέμπο και ο Μίμης Τραϊφόρος.

Εικόνα 2. Η Μπλε Πολυκατοικία (όψη από την οδό Αραχώβης)

Η Μπλε Πολυκατοικία αποτέλεσε σκηνικό και σε ελληνικές ταινίες, όπως 
«Ο ζηλιαρόγατος» του 1956 με τον Βασίλη Λογοθετίδη, την Ιλυα Λιβυκού, 
τον Λάμπρο Κωνσταντάρα και τον Νίκο Ρίζο, αλλά και «Ο Σταμάτης και 
ο Γρηγόρης» του 1962 με τον Μίμη Φωτόπουλο και τον Νίκο Σταυρίδη.

Σήμερα, η Μπλε Πολυκατοικία απογυμνωμένη από το χαρακτηριστικό μπλε 
χρώμα της και έκθετη σε νεωτερικές παρεμβάσεις, κινδυνεύει να χάσει την 
ιδιαίτερη ταυτότητά της. Μένουν να τη θυμίζουν στοιχεία της πρότερης 
πολυτέλειάς της, αλλά και ντοκουμέντα ιστορικής μνήμης. Οπως ο κανο-
νισμός της πολυκατοικίας της δεκαετίας του ‘30, που διατηρείται ακόμα, 
με το αυστηρό πλαίσιο για τη συμπεριφορά του υπηρετικού προσωπικού.

Πριν «φύγουμε» από την ιστορική έδρα του Συλλόγου, είχαμε τη χαρά να 
γίνει η τρισδιάστατη αποτύπωση του χώρου από την εταιρεία Landmark 
Loutridis, την οποία ο ΠΣΔΑΤΜ ευχαριστεί θερμά.

Εικόνες 3 και 4. Τρισδιάστατη αποτύπωση των γραφείων του ΠΣΔΑΤΜ (Αρχείο 
Landmark Loutridis) 
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Χαιρετισμός Προέδρου ΠΣΔΑΤΜ Μιχάλη 
Καλογιαννάκη στην Ημερίδα «ΕΥΓΕΠ - 
Απαραίτητο εργαλείο για την Ανάπτυξη της 
Χώρας», Θεσσαλονίκη, 01.12.2017

Χαιρετίζω και εγώ με τη σειρά μου την 
ημερίδα αυτή που αφορά την ΕΥΓΕΠ 
(Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφο-
ριών).
Μια σημαντική πρωτοβουλία που προ-
ωθεί την ενίσχυση μιας κομβικής δραστη-
ριότητας της ειδικότητας του ΑΤΜ. Η 
δραστηριότητα αυτή έχει σημαντική επιρ-
ροή στον χαρακτήρα του ΑΤΜ, σε σημείο 
που στη Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων 
Μηχανικών ΕΜΠ υπήρχε προβληματισμός 
και πρόταση από αρκετούς ακαδημαϊ-
κούς για την αλλαγή του ονόματός της, 
με την προσθήκη αναφορών στη Γεωπλη-

ροφορική και τα Γεωχωρικά Δεδομένα.

Επανερχόμενος στο θέμα της ημερίδας θα ήθελα να υποβάλω ένα ρητο-
ρικό ερώτημα.
Πόσοι από εμάς που βρισκόμαστε σε αυτή την αίθουσα, δεν έχουμε έρθει 
αντιμέτωποι είτε από την πλευρά του δημοσίου, είτε ως μελετητές είτε ως 
απλοί πολίτες με ένα ακόμα παράδοξο της ελληνικής πραγματικότη-
τας, όπου στην ίδια περιοχή για διαφορετικές υπηρεσίες έχουν γίνει εν 
μέρει ή συνολικά οι ίδιες μελέτες;
Γιατί λοιπόν, ό,τι διαθέτει, τουλάχιστον το δημόσιο, και αφορά τον χώρο 
(επομένως έχει γεωχωρική πληροφορία) να μην είναι διαθέσιμο σε 
όλους. Με τον τρόπο αυτό το ελληνικό δημόσιο μπορεί να επιτύχει μείω-
ση του κόστους σύνταξης μελετών/υπηρεσιών, αλλά και να βελτιωθεί 
η ποιότητά τους. 
Αυτό με απλά λόγια επιδιώκει η δημιουργία της ΕΥΓΕΠ.
Διαχρονικά στην πορεία της ΕΥΓΕΠ είχαν γίνει αρκετά βήματα έως άλμα-
τα, αλλά με την κατάργηση το 2013 του ΟΚΧΕ (βασική δομή προώθη-
σης της ΕΥΓΕΠ), φαίνεται να έχει παγώσει η εξέλιξή της.
Οι συνάδελφοι ΑΤΜ, που στελέχωναν τον ΟΚΧΕ αλλά και τα ΚΟΣΕ, εί-
χαν κάνει πολύ καλή δουλειά, με αποτέλεσμα να αναπτυχθεί σημαντική 
δυναμική, που ατόνησε. 
Μπορώ να πω ότι εκείνη την περίοδο, η ειδικότητά μας και ο σύλλογός 
μας, είχε δει τη δημιουργία της ΕΥΓΕΠ ως στοίχημα και την «είχε 
πάρει στην πλάτη της».
Στο πλαίσιο, μάλιστα, της ΕΥΓΕΠ ο ΠΣΔΑΤΜ είχε υπογράψει «μνημόνιο» 
συνεργασίας με τον ΟΚΧΕ για τη δωρεάν διάθεση, στα μέλη του, 
των ψηφιακών δεδομένων που διέθετε στο αρχείο του ο ΟΚΧΕ, προκει-
μένου να αξιοποιηθούν στο μέγιστο τα οφέλη της διάχυσης των 

δεδομένων αυτών και να αναπτυχθεί το όραμα των ανοικτών δε-
δομένων και της ΕΥΓΕΠ. 
Σε συνέχεια της πρωτοβουλίας αυτής η Διεύθυνση Δασικών Έργων 
& Υποδομών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά από 
αίτημά μας, παραχώρησε τα γεωχωρικά δεδομένα των αναρτημένων 
δασικών χαρτών, ώστε να τα διαθέσουμε στα μέλη μας.
Δυστυχώς το αντίστοιχο αίτημα μας προς την ΕΚΧΑ Α.Ε. για τη χορήγη-
ση των ψηφιακών ορθοεικόνων LSO 25 και των συνοδών αρχείων τους, 
καθώς και των αντίστοιχων ορθοφωτοχάρτων του έτους 1945, απορρί-
φθηκε.
Κλείνοντας από τον ΠΣΔΑΤΜ θα θέλαμε να καταθέσουμε στον δημόσιο 
διάλογο:

1. Την αναγκαιότητα να ενισχυθεί και να αξιοποιηθεί ουσιαστικά η 
Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών.

2. Την αναγκαιότητα ύπαρξης σταθερών δομών (π.χ. διευθύνσεων 
ή τμημάτων) με ευθύνη τη διαχείριση της γεωχωρικής πληροφορί-
ας. Ειδικότερα στα Υπουργεία, στα ΝΠΔΔ, στις Περιφέρειες και στους 
Δήμους. Ενδεχομένως είναι αναγκαία και η μετατροπή των ΚΟΣΕ σε 
αυτές τις δομές. Η στελέχωσή τους με ΑΤΜ είτε μέσω προσλήψεων 
είτε μέσω μετακίνηση πλεονάζοντος προσωπικού είναι αναγκαία. Το 
δημόσιο από αυτή την ενέργεια έχει μόνο να κερδίσει, ακόμα και οι-
κονομικά.

Ο απώτερο σκοπός όλων των παραπάνω είναι η διάχυση της γεωχω-
ρικής πληροφορίας σε όλους. Για τον λόγο αυτό, από κοινού με το 
ΤΕΕ, προωθούμε τη συγκέντρωσή της σε ένα γεωγραφικό σύστημα 
πληροφοριών το οποίο θα συνδέει το Εθνικό Κτηματολόγιο με κάθε 
γεωχωρική πληροφορία που διαθέτει το κράτος.
Καταλαβαίνετε ότι οι εφαρμογές που μπορούν να προκύψουν από αυτό 
το εργαλείο είναι πολλές, χρήσιμες και αφορούν διαφορετικά πεδία. 
Ένα από αυτά νομίζω ότι θα μας αναλύσει στη συνέχει και ο ΣΕΜΠΧΠΑ. 
Άλλη εφαρμογή θα μπορούσε να είναι ο υπολογισμός των αντικειμε-
νικών αξιών, οι οποίοι συνδέονται με τουλάχιστον 20 φόρους. Είμαι 
σίγουρος ότι σε επόμενες ημερίδες μπορούν να αναπτυχθούν εφαρμογές 
που αφορούν ακόμα την Υγεία, την Ασφάλιση, τη Διαχείριση των Πόλεων, 
τη Γεωπονία κλπ.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω προσωπικά τον Γενικό Γραμματέα του ΤΕΕ/
ΤΚΜ συνάδελφο Τσακούμη για την πρόσκληση. Ο Γιώργος έχει βοηθήσει 
πολύ τον ΠΣΔΑΤΜ. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον Πρόεδρο του 
ΤΕΕ/ΤΚΜ κ. Μπίλια και αναμένουμε ακόμα πιο στενή συνεργασία με τον 
ΠΣΔΑΤΜ και τον ΣΔΑΤΜΒΕ. Για ό,τι χρειαστείτε, είμαστε στη διάθεσή σας.
Σας ευχαριστώ.

Τα «πρακτικά» της ημερίδας είναι αναρτημένα στο: http://portal.
tee.gr/portal/page/portal/teetkm/DRASTHRIOTHTES/EKDHLVSEIS/
EKDHLWSEIS_2017_2019/ETHNIKI_YPODOMI_GEOXORIKON_
PLIROFORION/Tab
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Σήμερα, ο ΠΣΔΑΤΜ αφήνοντας πίσω το ισόγειο της οδού Αραχώβης στε-
γάζεται στο Κτίριο Βέη, της Σχολής Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, 
στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, μετά από την υπογραφή σχετικού 
μνημόνιου, με τον Κοσμήτορα, κο Μαρίνο Κάβουρα.

Εικόνες 5 και 6. Στα νέα γραφεία του ΠΣΔΑΤΜ, λίγο πριν αρχίσει η τακτοποίηση του 
υλικού

*  Η διοίκηση του ΠΣΔΑΤΜ θα ήθελε να ευχαριστήσει θερμά όλους τους 
συναδέλφους που βοήθησαν κατά τη μετακόμιση των γραφείων μας.
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ 
& ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  - TOΠΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Αρ. Πρωτ.: 36
ΠΡΟΣ: Δήμο Ρεθύμνης: Δήμαρχο                               Ρέθυμνο 22-11-2017
           Αντιδήμαρχο Χωροταξικών Θεμάτων & 

Πολεοδομικού Σχεδιασμού  -  Δημοτικό Συμβούλιο  
 

ΘΕΜΑ: Προτάσεις επί της διαδικασίας που εκκινείται από 
τον Δήμο Ρεθύμνης για την εξεύρεση λύσης στο πρόβλημα 
της οριοθέτησης οικισμών της Π.Ε. Ρεθύμνης, μετά τις 
αποφάσεις 56/2017 και 57/2017 του ΣτΕ

Το πολεοδομικό πλαίσιο που εφαρμόζεται σήμερα στους περισσότερους οικισμούς 
της Π.Ε. Ρεθύμνου, βασίζεται στο Π.Δ/24-4-85 ΦΕΚ181/Δ/3-5-85, που δημοσιεύ-
τηκε και εφαρμόζεται εδώ και 32 χρόνια και αφορά οικισμούς κάτω των 2000 
κατοίκων (τα μικρά χωριά δηλαδή), ενώ παράλληλα αρκετές αρχικές του διατάξεις 
έχουν πλέον καταργηθεί από το ΣτΕ ως αντισυνταγματικές. Επί πλέον ενώ δίνει 
υψηλούς συντελεστές δόμησης, δεν προβλέπει διαδικασία (συγκροτημένη ή μη 
συγκροτημένη) δημιουργίας κοινωφελών και κοινόχρηστων χώρων. Μέσα σε αυτά 
τα 32 χρόνια, κάποιες περιοχές (οικισμοί) στη Π.Ε. Ρεθύμνου, έχουν αναπτυχθεί 
έντονα [και προβλέπεται να συνεχίζουν να αναπτύσσονται έντονα (αν όχι εντονό-
τερα)] χωρίς να έχουν καμία σχέση σήμερα με τα δεδομένα που επικρατούσαν τη 
δεκαετία του 1980, κατά την αρχική τους οριοθέτηση.
Με αυτά τα δεδομένα, στις περιοχές που δέχονται οικιστική πίεση ή χρειάζο-
νται προστασία, αν «απλά» διατηρήσουμε το υφιστάμενο πολεοδομικό πλαίσιο 
(Π.Δ./24-4-85 ΦΕΚ181/Δ/3-5-85), οι περιοχές αυτές θα αρχίσουν να υποβαθμίζο-
νται, χάνοντας τα όποια πλεονεκτήματα έχουν σήμερα [βλέπε Περιβόλια (1980+), 
Ατσιπόπουλο (1990+) κ.α.].
Οι σύγχρονες απαιτήσεις για βιώσιμη (αειφορική) ανάπτυξη, επιβάλλουν επιτακτικά 
τη χρήση του συγκροτημένου (τεχνικά και επιστημονικά) Πολεοδομικού σχε-
διασμού στις περιοχές ιδιαίτερης (περιβαλλοντικής και οικονομικής) αξίας, που 
δέχονται (και θα δεχτούν στο μέλλον) οικιστική πίεση. Το ευρύτερο πολεοδομικό 
συγκρότημα του Ρεθύμνου (από Γεράνι μέχρι Λατζιμά) έχει (ευτυχώς) όλες τις προ-
διαγραφές για να αναπτυχθεί ως μία σύγχρονη Ευρωπαϊκή πόλη [είδαμε ευχάριστα 
τα τελευταία χρόνια να μεταμορφώνεται θετικά με τις αναπλάσεις και τις πεζο-
δρομήσεις (επί υποβάθρου όμως ρυμοτομικού ή γραμμών αιγιαλού όπως 
είχε προνοηθεί σε πολύ δυσκολότερες εποχές παλαιότερα). Αν θέλουμε το 
Ρέθυμνο να διατηρήσει και στο μέλλον (και γιατί όχι και να βελτιώσει) τις ευοίωνες 
προοπτικές που έχει, πρέπει από σήμερα, να σχεδιάζουμε και να προστατεύουμε 
τους μελλοντικούς κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους.
Το Π.Δ/24-4-85 ΦΕΚ181/Δ/3-5-85, όπου σήμερα συνεχίζουμε να το 
εφαρμόζουμε σε περιοχές που δέχονται οικιστική πίεση, είναι απολύτως 
ακατάλληλο (και επικίνδυνο) πλέον. Όσο καθυστερούμε να παρέμβουμε ανά-
λογα, υπονομεύουμε τις αναπτυξιακές προοπτικές του τόπου και το μέλλον μας 
[άραγε πώς θα ήταν τα Περβόλια και το Ατσιπόπουλο σήμερα αν είχαν προστα-
τευθεί έγκαιρα στο παρελθόν και αντίστροφα, πώς θα ήταν το Ρέθυμνο χωρίς τις 
(ρυμοτομημένες) φαρδιές λεωφόρους που σήμερα έχουν πεζοδρομηθεί και τον 
οριοθετημένο αιγιαλό και παραλία που είναι πόλος τουριστικής έλξης;].
Στα πλαίσια τώρα της διαδικασίας που εκκινείται από τον Δήμο Ρεθύμνης [σύμφω-
να με το άρθρο 31 του Ν.3937/11 (ΦΕΚ 60/Α/31.03.2011) και την Υπουργική Από-
φαση αρ.27656/09.06.2017 (ΦΕΚ 2106/Β/19.06.2017)] για την εξεύρεση λύσης 
[επανέγκριση (!)] όσον αφορά την οριοθέτηση οικισμών της Π.Ε. Ρεθύμνης, στους 
οποίους ακυρώθηκαν οι οριοθετήσεις μετά τις αποφάσεις 56/2017 και 57/2017 
του ΣτΕ, παρά το γεγονός ότι δεν είμαστε καθόλου αισιόδοξοι ότι θα ολοκληρωθεί 
(λόγο των σημαντικών «τυπικών» παραλείψεων κατά την αρχική οριοθέτηση των 
οικισμών (π.χ. αποφάσεις δασαρχείου) παραθέτουμε τις προτάσεις μας και διακρί-
νουμε τρεις κατηγορίες:
1. Οικισμοί της απόφασης 56/2017 του ΣτΕ, οι οποίοι σήμερα δεν έχουν ιδιαί-
τερη ανάπτυξη ή οικιστική πίεση (π.χ. Λούτρα, Πατσός, Άρδακτος, κ.λπ.). Οι 
οικισμοί αυτοί οριοθετήθηκαν με πολύγωνο με το Π.Δ/24-4-85 (ΦΕΚ181/Δ/3-5-85), 
και υπήρχε χάρτης στην απόφαση της οριοθέτησης, ο οποίος όμως δεν είχε δη-
μοσιευθεί στο αντίστοιχο ΦΕΚ. Σημειώνουμε ότι η οριοθέτηση με συγκεκριμένο 
πολύγωνο, προβλεπόταν να γίνει, μετά από αυτοψία μηχανικών και εκτίμηση των 
πραγματικών αναγκών των οικισμών, διαβούλευση και έγκριση από υπηρεσίες 
(δασαρχείο, Αρχαιολογία), υπό τους περιορισμούς της παρ. 2 του άρθρου 4 του 
Π.Δ/24-4-85 (για τις περιοχές που δεν πρέπει να περιληφθούν σε οικισμό) και 
υπήρχε σαφής εικόνα των ορίων των οικισμών και τι περιλαμβάνουν (διαδικασία 
καθόλου τυπική αλλά ουσιαστική).
Στην περίπτωση αυτών των οικισμών θα πρέπει να προωθηθεί η διαδικα-
σία που έχει ξεκινήσει, έτσι ώστε να επανεγκριθούν τα όρια όπως είχαν 
καθοριστεί σε νέο υπόβαθρο με τις ισχύουσες προδιαγραφές.

2. Οικισμοί της απόφασης 56/2017 του ΣτΕ, οι οποίοι σήμερα έχουν ιδιαίτερη 
ανάπτυξη ή οικιστική πίεση. Οι οικισμοί αυτοί οριοθετήθηκαν με πολύγωνο με 
το Π.Δ/24-4-85 ΦΕΚ181/Δ/3-5-85, και υπήρχε χάρτης στην απόφαση της οριοθέ-
τησης, ο οποίος όμως δεν είχε δημοσιευθεί στο αντίστοιχο ΦΕΚ. Στην κατηγορία 
αυτή περιλαμβάνονται οι παραλιακοί και περιαστικοί οικισμοί (Αδελιανός και Πηγια-
νός Κάμπος, Βιολί Χαράκι, Ατσιπόπουλο, Πρινές, κ.λπ.) οι οποίοι δέχονται ιδιαίτερη 
οικιστική πίεση.
Στους οικισμούς αυτούς θα πρέπει να προωθηθεί ο πολεοδομικός σχεδια-
σμός και όχι μόνο η οριοθέτηση. Οι περιοχές αυτές έχουν ιδιαίτερη αξία για όλη 
την Περιφερειακή Ενότητα και θα πρέπει να φροντίσουμε για τη βιώσιμη περαιτέ-
ρω ανάπτυξή τους, λαμβάνοντας υπόψη όχι μόνο το βραχυπρόθεσμο κέρδος, αλλά 
τη μακροπρόθεσμη υπεραξία.
3. Οικισμοί που είχαν καθοριστεί στάσιμοι σύμφωνα με το ΠΔ/6-12-82 (ΦΕΚ  
588/Δ) και οριοθετηθεί με πολύγωνο με το Π.Δ/24-4-85 (ΦΕΚ181/Δ/3-5-85), 
και στη συνέχεια σύμφωνα με την τροποποίηση του ΠΔ 14.02.1987 (ΦΕΚ 
133/Δ/23.02.1987) η οποία αναφέρει ότι «… Σε οικισμούς που έχουν καθορισθεί 
σαν στάσιμοι με απόφαση Νομάρχη, σε εφαρμογή διατάξεων του ΠΔ/6-12-82 (ΦΕΚ 
588/Δ) το όριό τους προσδιορίζεται από ακτίνα 800 μ. από το κέντρο του οικισμού, 
με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου αυτού» τα όριά τους 
επεκτάθηκαν σε ακτίνα 800 μέτρα από το κέντρο τους.
Στους οικισμούς αυτούς αρχικά, αφ’ ενός δεν είχε καθοριστεί το κέντρο τους και 
αφ ετέρου δεν είχε συνταχθεί χάρτης κατά την απόφαση, οπότε δεν είχαν εξαιρεθεί 
περιοχές ακατάλληλες για δόμηση, δασικές, ρέματα, αποστάσεις από οδούς [γενικά 
δεν ελήφθησαν υπόψη οι περιορισμοί της παρ. 2 του άρθρου 4 του Π.Δ/24-4-85 
για περιοχές που δεν πρέπει να περιληφθούν σε οικισμό (διαδικασία καθόλου τυ-
πική αλλά ουσιαστική, όπως αναφέρουμε και στη πρώτη κατηγορία)]. Γενικά, σε 
αυτές τις επεκτάσεις που έγιναν μαζικά και «αυτόματα» δεν υπήρχε τότε σαφής 
εικόνα τι περιλαμβάνεται στον οικισμό (γεγονός σήμερα μη τεχνικά αποδεκτό).
Στη συνέχεια το 2009, για τη θεραπεία της τυπικής (κυρίως) έλλειψης των δια-
γραμμάτων, συντάχθηκαν χάρτες στους οποίους εξαιρέθηκαν κάποιες κατηγορίες 
περιοχών (όχι όλες) (της παρ. 2 του άρθρου 4 του Π.Δ/24-4-85) για την επαναδη-
μοσίευσή τους σύμφωνα με το αρ. 36 του Ν.3756/2009.
Να σημειωθεί ότι το ΠΔ/6-12-82 (ΦΕΚ 588/Δ) που έδινε τη δυνατότητα οικοδό-
μησης κατοικίας σε μικρά γεωτεμάχια σε 800 μέτρα από το κέντρο του οικισμού 
(βάσει του οποίου τροποποιήθηκε το Π.Δ/24-4-85 και έγιναν και οι επεκτάσεις 
των οικισμών), αφορούσε περιοχές με μηδαμινή ανοικοδόμηση 35 χρόνια πριν 
και προωθούσε τη δημιουργία κατοικιών με σκοπό την αποτροπή ερήμωσης των 
οικισμών αυτών. Σήμερα, οι συνθήκες είναι τελείως διαφορετικές σε κάθε ένα από 
τους οικισμούς αυτούς. Σε πολλούς από αυτούς τους οικισμούς οι πολίτες σήμερα 
χρεώνονται φόρους για «οικόπεδα», σε κάποια γεωτεμάχια στα οποία δεν δύναται 
και δεν υπάρχει λόγος να οικοδομηθούν, ενώ αντίθετα υπάρχουν περιοχές στις 
οποίες δεν μπορούν να γίνουν επενδύσεις (βιοτεχνικές ή γεωργοκτηνοτροφικές) 
ενώ θα μπορούσε και θα έπρεπε, γιατί η περιοχή χαρακτηρίζεται ή είναι κοντά σε 
οικισμό με αδικαιολόγητα μεγάλα όρια.
Για τους οικισμούς της κατηγορίας αυτής, προτείνουμε την ξεχωριστή 
αξιολόγηση κάθε ενός, για το αν χρειάζεται όλη αυτή η περιοχή (1 ζώνη 
800μ.= 2.010 στρέμματα) να είναι σε καθεστώς εντός οικισμού, ή αν 
πρέπει να μειωθεί, ή αν πρέπει να διατηρηθεί το αρχικό πολύγωνο του 
οικισμού, με βασικό κριτήριο την υποστήριξη της ανάπτυξης στάσιμων 
και μειονεκτικών οικισμών.
Γενικότερα και λαμβάνοντας υπόψη τα συνολικά και πολύ μεγάλα πολεοδομικά 
προβλήματα της Π.Ε. Ρεθύμνου [σύμφωνα με το σκεπτικό των αποφάσεων του 
ΣτΕ σήμερα επιτρέπονται ερμηνείες που οδηγούν στη μη μεταγραφή συμβολαιο-
γραφικών πράξεων και μπορεί να οδηγήσουν σε νέες προσφυγές και ακυρώσεις (με 
ό,τι αυτό αρνητικά συνεπάγεται, στην ταλαιπωρία των πολιτών, στην αξιοπιστία 
των συναλλαγών, στις ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις και στην ανάπτυξη του 
τόπου)], πρέπει να ξεκαθαριστεί και να ισχυροποιηθεί το πολεοδομικό κα-
θεστώς σε όλη την Π.Ε. Ρεθύμνου με την έκδοση Προεδρικών Διαταγμά-
των που αφορούν όλες τις οικιστικές περιοχές κάνοντας χρήση κατάλληλων 
και σύγχρονων πολεοδομικών εργαλείων [Τοπικά Χωρικά Σχέδια (Ν.4447/2016 άρ-
θρο 7)], ενώ παράλληλα πρέπει να ολοκληρωθούν πολεοδομικές πράξεις [πράξεις 
εφαρμογής (Αγία Γαλήνη, Σπήλι, Πέραμα κλπ.), Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. (Δ.Ε. Αρκαδίου, Δ.Ε. 
Νικηφόρου Φωκά, Δήμου Μυλοποτάμου κλπ.)], που εκκρεμούν εδώ και δεκαετίες 
σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες, λαμβάνοντας υπόψη τις σημερινές και μελλοντι-
κές, πραγματικές ανάγκες, των πόλεων και οικισμών, χωρίς αυτά να αποτελούν 
απλά ένα σχέδιο επέκτασης οικισμών.
Ο επιστημονικός μας Σύλλογος και τα μέλη του είναι άμεσα εμπλεκόμενοι καθη-
μερινά και γνώστες των τοπικών προβλημάτων σε βάθος. Είμαστε στη διάθεσή 
σας για κάθε τεχνική λεπτομέρεια και ελπίζουμε στο μέλλον σε πιο ουσιαστική 
διαβούλευση με το Δήμο Ρεθύμνου, για κάθε θέμα σχετικό με το επιστημονικό 
αντικείμενο της ειδικότητάς μας.

Για το Δ.Σ. ΠΣΔΑΤΜ - Τοπικού Τμήματος Ρεθύμνου,
H Πρόεδρος Γαληνού Ραλλού                    O Γραμματέας Γρηγοράκης Δημήτρης
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               ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΟΥ  

Νέο Γεω-ευρετήριο 
της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού

Στις 18 Σεπτεμβρίου δόθηκε στη διάθεση του κοινού η νέα δοκιμαστική 
(beta) έκδοση του Γεω-Ευρετηρίου, που αναπτύχθηκε από τη Γεωγραφική 
Υπηρεσία Στρατού.

H σχεδίασή του υλοποιήθηκε με γνώμονα τις σύγχρονες τεχνολογίες διαδι-
κτύου υιοθετώντας την αρχιτεκτονική SOA (Service Oriented Architecture) για 
τον εμπλουτισμό της νέας διεπαφής με προϊόντα και εργαλεία.

Το νέο γεω-ευρετήριο υποστηρίζει αναβαθμισμένες δικτυακές υπηρεσίες ανα-
ζήτησης, ταξινόμησης και προεπισκόπησης των προϊόντων, σε περιβάλλον φι-
λικό προς τον χρήστη και παρέχει τη δυνατότητα θέασης βασικών δορυφορι-
κών και τοπογρα-
φικών υποβάθρων 
από κατανεμημέ-
νες πηγές.
Η σύγχρονη αρχι-
τεκτονική σχεδία-
σή του επιτρέπει 
την εύχρηστη 
ενσωμάτωση δε-
δομένων και ερ-
γαλείων σύμφωνα με τις ανάγκες των χρηστών, ενώ παράλληλα υποστηρί-
ζει την εύχρηστη αναζήτηση των γεωγραφικών προϊόντων της Γεωγραφικής 
Υπηρεσίας Στρατού με χωρικά και περιγραφικά κριτήρια. Επιπλέον, παρέχει 
νέες δυνατότητες εντοπισμού θέσης με βάση την τωρινή θέση του χρήστη 
(Geolocation), τη διεύθυνση, τον ταχυδρομικό κώδικα, το όνομα πόλης, κα-
θώς και με βάση σημείο ή πολύγωνο που μεταφορτώνει (ανεβάζει) ο χρήστης 
σε μορφότυπο shapefile. Αναλυτικές οδηγίες χρήσης είναι αναρτημένες στο 
Γεω-ευρετήριο.

Επισκεφτείτε το νέο Γεω-Ευρετήριο στην ιστοσελίδα της ΓΥΣ 
(http://www.gys.gr) και συγκεκριμένα στη διεύθυνση: 

http://www.gys.gr/GeoSearch/GYS/GeoIndex.html

Δασικοί Χάρτες - Νέες αναρτήσεις
Σε νέες αναρτήσεις Δασικών χαρτών προχώρησε το κτηματολόγιο. Αφορά 
ΟΤΑ των νομών Καβάλας, Κυκλάδων, Θεσπρωτίας, Πέλλας, Φλωρίνης, 
Ξάνθης, Λέσβου, Κιλκίς και Αρκαδίας. Οι αναρτήσεις έγιναν Οκτώβριο 
με Δεκέμβριο και η ημερομηνία υποβολής αντιρρήσεων λήγει από τον 
Φεβρουάριο μέχρι τον Μάρτιο ανάλογα με την περιοχή. Ο Πίνακας των 
νέων αναρτήσεων και οι επί μέρους προθεσμίες αναφέρονται στον πίνακα 
που είναι αναρτημένος στο site του κτηματολογίου στη διεύθυνση 
https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/PinakasNewAnartDasika.aspx

Οι δασικές γραμμές βρίσκονται στην εφαρμογή της ΕΚΧΑ «Ανάρτηση 
Δασικού Χάρτη» στη διεύθυνση 
http://gis.ktimanet.gr/wms/forestsuspension/default.aspx 

όπου μαζί με τις παλιές εμφανίζονται και οι καινούργιες αναρτήσεις.

Οι αντιρρήσεις υποβάλλονται με τη γνωστή οδό στην εφαρμογή 
https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/InfoDasika_Page.aspx

Μετακόμισε το Αρχείο Αεροφωτογρα-
φιών ΕΚΧΑ στη Μεσογείων
Στο κεντρικό κτήριο του Κτηματολογίου Μεσογείων 290 στο Χολαργό μετακό-
μισε το αρχείο αεροφωτογραφιών του πρώην ΟΚΧΕ. 
Η προμετωπίδα της εφαρμογής αναζήτησης που έχουμε περιγράψει σε προη-
γούμενο τεύχος αναφέρει:
«Μέσα από την υπηρεσία «Αναζήτηση Διαθεσιμότητας Αεροφωτογραφιών 
Αρχείου» οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν μόνο τις αεροφωτο-
γραφίες που είναι καταχωρημένες σε αυτή, οι οποίες αποτελούν τμήμα του 
αρχείου αεροφωτογραφιών που διαθέτει η Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. Σε κάθε περίπτωση οι 
ενδιαφερόμενοι προκειμένου να έχουν ακριβή πληροφόρηση για την ύπαρξη 
αεροφωτογραφιών στην περιοχή ενδιαφέροντός τους, θα πρέπει να απευθύ-
νονται στην Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. στην οδό Λ. Μεσογείων 290, Χολαργός 15562, τηλ: 
2106505700, από όπου μπορούν να εξυπηρετούνται καθημερινά από 8:30 
έως 12:30, πλην Τετάρτης.»
Λεπτομέρειες στη διεύθυνση: http://gis.ktimanet.gr/wms/apr1/
Δυστυχώς το αρχείο του πρώην ΟΚΧΕ δεν έχει εμπλουτιστεί ακόμα με νέο υλι-
κό και οι πληροφορίες είναι οι ίδιες με αυτές της φιλοξενούμενης εφαρμογής 
του ΤΕΕ http://search-okxe.herokuapp.com/
Εν αντιθέσει με την ΓΥΣ η φυσική μετάβαση στο κτηματολόγιο είναι ακόμα 
απαραίτητη για την παραγγελία και την παραλαβή των φωτογραφιών.
Περιμένουμε με αγωνία να υλοποιηθεί η υπόσχεση του προέδρου της ΕΚΧΑ ΑΕ 
για την ψηφιοποίηση όλου του αρχείου των 350.000 αεροφωτογραφιών του 
πρώην ΟΚΧΕ και την ανάρτησή του στο διαδίκτυο.
Τέλος, περιμένουμε να καθοριστεί και η διαδικασία για τη διάθεση του ηλε-
κτρονικού υλικού αεροφωτογραφιών, που έχει απ’ ευθείας στην κατοχή της η 
ΕΚΧΑ ΑΕ όπως οι αεροφωτογραφίες από τα προγράμματα LSO, VLSO, αιγια-
λού και LSO25. Γι αυτά το μόνο που χρειάζεται είναι να καθοριστεί το αντίτιμο 
της αντιγραφής σε CD ή το κατέβασμα από το site της ΕΚΧΑ ΑΕ.

Ηλεκτρονική Υποβολή Διαγραμμάτων
Άρχισε πιλοτικά η λειτουργία του συστήματος υποβολής τοπογραφικών 
διαγραμμάτων και διαγραμμάτων γεωμετρικών μεταβολών στην ψηφιακή 
βάση της ΕΚΧΑ ΑΕ μέσω της πλατφόρμας του ΤΕΕ.

Για το θέμα αυτό έγινε ημερίδα με θέμα «Ηλεκτρονική υποβολή των 
διαγραμμάτων του Ν.4409/16» στο κεντρικό αμφιθέατρο του ΤΕΕ 
στις 3/11/2017.

Στην ημερίδα αναλύθηκε η διαδικασία για την ηλεκτρονική υπογραφή που 
όπως έχουμε ξαναγράψει στο δελτίο στο παρελθόν είναι η εξής:
•	 Ο Τοπογράφος μηχανικός αποκτά ψηφιακή υπογραφή από κάποιον πι-

στοποιημένο φορέα. Αυτό υλοποιείται με ένα στικάκι που περιέχει το 
ιδιωτικό κλειδί του και γίνεται άπαξ.

•	 Συντάσσει το τοπογραφικό του διάγραμμα ή το διάγραμμα χωρικών 
μεταβολών με τις προδιαγραφές της ΕΚΧΑ ΑΕ.

•	 Υποβάλει ηλεκτρονικά το διάγραμμα στην ΕΚΧΑ ΑΕ μετά από πιστοποί-
ηση (γίνεται αυτόματα) για το δικαίωμα υπογραφής από το ΤΕΕ (αυτό 
είναι το νέο). 

Όλα τα παραπάνω αναλύθηκαν λεπτομερώς στην ημερίδα από τους κα-
λεσμένους και τους ομιλητές. Εκτενές ρεπορτάζ για την ημερίδα μπορεί 
να διαβάσει κανείς στο http://portal.tee.gr/portal/page/portal/INFO_TEE/
INFO_2017/11_17/NEWSLETTER06112017.pdf
Το ενδιαφέρον είναι ότι εκτός των επίσημων διαγραμμάτων της ΕΚΧΑ ΑΕ 
μπορούν να υποβάλλονται και όλα τα διαγράμματα μεταβιβάσεων ώστε 
να ληφθούν υπ’ όψιν σε μελλοντικές κτηματογραφήσεις.
Στην ημερίδα μίλησε εκτός από τον πρόεδρο του συλλόγου μας Μιχάλη 
Καλογιαννάκη, Ο πρόεδρος της ΕΚΧΑ ΑΕ Βύρωνας Νάκος και ο πρόε-
δρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός.
Αναλυτικές ομιλίες παρουσίασης των διαδικασιών, των τεχνικών οδηγιών 
και των πλεονεκτημάτων για την ηλεκτρονική υποβολή των διαγραμμάτων 
του Ν.4409/2016 έκαναν οι: Μαρία Κασάπη, Δ/ντρια Λειτουργούντος 



Κτηματολογίου ΕΚΧΑ ΑΕ, με θέμα: «Νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες Κτημα-
τολογίου – Ηλεκτρονική υποβολή διαγραμμάτων», Φωτεινή Βακαλοπού-
λου, υπεύθυνη έργου νέων Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών/Αγρονόμος Τοπογρά-
φος Μηχανικός Λειτουργούντος Κτηματολογίου, ΕΚΧΑ ΑΕ, «Ξεδιπλώνοντας 
τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής», Νίκος Παναγιωτόπουλος, Προ-
ϊστάμενος Διεύθυνσης Επαγγελματικής Δραστηριότητας ΤΕΕ και Αλεξάν-
δρα Ματάλα, αναπλ. Προϊσταμένη Τμήματος Επαγγελματικών Διαφορών 
και Πειθαρχικού Ελέγχου ΤΕΕ, που ανέπτυξαν τη «Διαδικασία υποβολής 
ψηφιακού πιστοποιητικού - παρουσίαση υποβολής», Ερωφύλλη Παπα-
δοπούλου, Υποδ/ντρια Διαχείρησης Χωρικών Δεδομένων Λειτουργούντος 
Κτηματολογίου ΕΚΧΑ ΑΕ, αναλύοντας τις «Τεχνικές προδιαγραφές και δια-
χείριση ηλεκτρονικών διαγραμμάτων» και Ευάγγελος Δήμας, Προϊστάμε-
νος Υποστήριξης Εφαρμογών ΕΚΧΑ ΑΕ, για την «Παρουσίαση διαδικτυακής 
εφαρμογής». 

Όλες οι εισηγήσεις είναι αναρτημένες στο site του ΤΕΕ.

Χαιρετισμός προέδρου ΠΣΔΑΤΜ 
Μιχάλη Καλογιαννάκη 
Τον Δεκέμβριο του 2015 εκδόθηκε το πρώτο εγχειρίδιο χρήσης και ορίστηκε 
περιορισμένος αριθμός πιλοτικών χρηστών οι οποίοι υποδείχθηκαν από τον 
σύλλογό μας.
Τον Μάη του 2016 ξεκίνησε η εκπαίδευση των χρηστών και τον Ιούλιο του 
ίδιου χρόνου ψηφίστηκε το άρθρο 40 του Ν.4409/2016 όπου προβλέπεται η 
υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής. Τον ίδιο μήνα εκδόθηκε το σχέδιο των 
προδιαγραφών υποβολής και ορίστηκαν διαχειριστές για την πρόσβαση στη 
διαδικτυακή εφαρμογή ο συνάδελφος Μαχίκας και ο κ. Παναγιωτόπουλος. 
Οφείλω να πω ότι αν δεν υπήρχε ο κ. Παναγιωτόπουλος δεν θα υλοποιού-
νταν αυτή η πρωτοβουλία. Είναι πραγματικά ένας από τους στυλοβάτες της.
Τον Σεπτέμβριο του 2016 ξεκίνησαν οι πιλοτικές εφαρμογές στο σύστημα, 
ενώ ξεκίνησαν και οι ημερίδες ανά την Ελλάδα για την ενημέρωση του κοι-
νού. Τώρα αν δεν κάνω λάθος είναι η προτελευταία.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Όσον αφορά τη διαδικτυακή εφαρμογή οφείλω να επισημάνω ότι είναι πολύ 
σημαντική διότι αναβαθμίζει τις υπηρεσίες που παρέχουν οι συνάδελφοι 
μηχανικοί, αλλά και το κράτος. Συμβάλει στην ταχύτερη και ποιοτικότερη 
υποβολή των διαγραμμάτων που προσαρτώνται στα συμβόλαια.
Επιπροσθέτως για πρώτη φορά ό,τι υποβάλλεται είναι άμεσα επεξεργάσιμο 
από την αρμόδια υπηρεσία διότι τα ψηφιακά αρχεία έχουν και διανυσματική 
μορφή. Για τον λόγο αυτό θα μπορούσε να ήταν οδηγός για αλλαγές στο 
σύστημα καταγραφής των αυθαιρέτων. Με τον τρόπο αυτό το κράτος μπο-
ρεί να εξοικονομήσει και πόρους.
Κλείνοντας με τα οφέλη αυτής της εφαρμογής, δεν θα μπορούσα να μην 
αναφερθώ στην αύξηση της ασφάλειας και της διαφάνειας των συναλλαγών 
των ακινήτων.

ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Σε συνέχεια της πρωτοβουλίας αυτής, ο ΠΣΔΑΤΜ έχει ξεκινήσει ήδη μια νέα 
πρωτοβουλία για την ποιοτικότερη καταγραφή των ακινήτων.

Δεν θα αναφερθώ στον ψηφιακό χάρτη με όλες τις θεσμικές γραμμές που θα 
μπορούσε να αναπτύξει η ΕΚΧΑ ΑΕ με το ΤΕΕ. Όπου σταθεί και όπου βρεθεί 
ο Πρόεδρος και εγώ το αναφέρουμε.
Η νέα πρωτοβουλία είναι ο Διαπιστευμένος Μηχανικός για το Κτηματολόγιο.
Έχει θεσμοθετηθεί με το άρθρο 2 του Ν.4164/2013.
Εκκρεμεί όμως η αντίστοιχη Κοινή Υπουργική Απόφαση.
Ήδη ο σύλλογός μας έχει συγκροτήσει επιτροπή και ελπίζουμε μέχρι το 
τέλους του έτους να έχουμε αποτελέσματα. Στη συνέχεια θα απαιτηθεί και 
αυτή η πρωτοβουλία να αγκαλιαστεί από το ΤΕΕ και την ΕΚΧΑ ΑΕ. Σε του-
λάχιστον 11 Ευρωπαϊκές χώρες είναι πραγματικότητα και αν όλα πάνε καλά 
θα είμαστε η 12η.

ΝΕΟΣ ΦΟΡΕΑΣ
Κλείνοντας τον χαιρετισμό, σε αυτή τη συγκυρία δεν θα μπορούσα να μην 
αναφερθώ σε μια σημαντική αλλαγή που ετοιμάζετε.
Σήμερα θα διαπιστώσετε όλοι, τι άλματα μπορούν να γίνουν όταν οι επι-
στημονικοί φορείς και το κράτος συνεργάζονται. Όταν επιστημονικοί φορείς 
επιτελούν τον ρόλο που τους έχει δώσει η πολιτεία.
Ελπίζω σε σύντομο χρονικό διάστημα να μην γίνετε μάρτυρες σε μια νο-
μοθετική πρωτοβουλία που θέλει να αναλάβει μόνη της η κυβέρνηση σε 
αντίθεση με τη θέση του ΤΕΕ και του ΠΣΔΑΤΜ. Χωρίς να κάνει τον παρα-
μικρό διάλογο.
Η νομοθετική αυτή πρωτοβουλία θα μας πάει δεκαετίες πίσω και χωρίς να 
φανώ υπερβολικός θα είναι μια νέα περίπτωση τύπου «Επένδυση στο Ελλη-
νικό». Πολύ χειρότερο ίσως διότι αφορά την ακίνητη περιουσία όλων των 
Ελλήνων, για την καταγραφή της οποίας ήδη έχουν πληρώσει ένα σωρό 
χρήματα. Για την οποία πληρώνουν καθημερινά με την μη κατάρτιση του 
Κτηματολογίου.
Η διοίκηση της ΕΚΧΑ ΑΕ σαφώς και έχει ευθύνη. Προ μηνών τους είχαμε 
προειδοποιήσει για το τι έρχεται, το τι θα γίνει. Ενημερώσαμε και τους εκ-
προσώπους όλων των κοινοβουλευτικών κομμάτων.
Με τη νέα ριζική αλλαγή, η σύνταξη του Εθνικού Κτηματολογίου θα σταμα-
τήσει και θα υπάρχουν πολλές πιθανότητες να ματαιωθεί.
Το έμπειρο στελεχιακό δυναμικό της ΕΚΧΑ ΑΕ οδηγείται σε περαιτέρω απα-
ξίωση, αντί να επιδιώκονται κινήσεις για την εξωστρέφεια του κράτους.
Χιλιάδες συνάδελφοι, κυρίως νεότεροι, που εργάζονται στους αναδόχους, 
με την καθυστέρηση ή ματαίωση του έργου θα χάσουν τη δουλειά τους.
Περιμέναμε από τον Πρόεδρο της ΕΚΧΑ ΑΕ, όπως μας είπε πότε θα ανατε-
θούν οι μελέτες σύνταξης δασικών χαρτών, να μας πει και για τις μελέτες 
σύνταξης Κτηματολογίου που εκκρεμούν.
Επειδή εδώ βρίσκονται και στελέχη του Υπουργείου, τους καλούμε πριν 
προχωρήσουν, να στείλουν ένα μήνυμα στον Υπουργό. Δεν μπορεί να παίζει 
άλλο με την ακίνητη περιουσία των Ελλήνων. Πρέπει να καταλάβει ότι δεν 
είναι μαθητευόμενος μάγος.

Πρέπει να τελειώνουμε με τη σύνταξη του Κτηματολογίου, ώστε να ασχο-
ληθούμε σοβαρά με το Λειτουργούν Κτηματολόγιο και τις εφαρμογές/προϊ-
όντα που μπορούν να παραχθούν.
Σας ευχαριστώ
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Ελεύθερα & ανοικτά εργαλεία 
τεχνολογίας 
και η χρήση τους στην Εκτιμητική
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 24.11.2017 ημερίδα του 
Συλλόγου Εκτιμητών Ελλάδος (ΣΕΚΕ) στην Αθήνα με θέμα «Ελεύθερα & 
ανοικτά εργαλεία τεχνολογίας και η χρήση τους στην Εκτιμητική». 
Εισηγητές ήταν οι συνάδελφοι Τάσος Λαμπρόπουλος (REV, ΕΔΙΠ ΕΜΠ) και 
Γιάννης Χαβάκης (REV, Μέλος ΔΣ ΣΕΚΕ). 

Στο πρώτο μέρος της ημερίδας παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν τεχνικά, 
κτηριοδομικά, πολεοδομικά, ενεργειακά & περιβαλλοντικά εργαλεία, ευρε-
τήρια & αποθετήρια γεωχωρικών δεδομένων, ενώ το δεύτερο μέρος της 
επικεντρώθηκε σε διοικητικά, οικονομικά, φορολογικά, στατιστικά & εκτι-
μητικά εργαλεία.

Η ημερίδα βιντεοσκοπήθηκε και προβλήθηκε και σε live streaming. Περισσό-
τερες πληροφορίες στο https://avag.gr 
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Ενημερωτικές 
Συναντήσεις 
της HellasGIs

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν οι δύο πρώτες από τις συνολικά τρεις 
Ενημερωτικές Συναντήσεις του 2ου κύκλου για το 2017 της HellasGIs. 

Η τρίτη και τελευταία για το 2017 με θέμα «Εφαρμογές Επαυξημένης 
Πραγματικότητας (AR)» και συντονιστή τον Σπύρο Σαντριβανό-
πουλο θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 20.12.2017 και ώρα 16:30 
στο μικρό Αμφιθέατρο της Σχολής Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών 
Ε.Μ.Π.

Η Συνάντηση της Τετάρ-
της 25.10.2017 είχε θέμα: 
«Ψηφιακή Γεωργία - Χω-
ρικά Καθορισμένη» και 
συντονιστή τον Διονύση 
Καλύβα, Αν. Καθηγητή του 
Γεωπονικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών. Η παρουσίαση ακο-
λούθησε το παρακάτω περί-
γραμμα: 
Η σημερινή γεωργία, αλλά και 
οι υπόλοιπες δραστηριότητες 

του πρωτογενούς τομέα, όπως κτηνοτροφία, αλιεία, δασοκομία, κλπ, είναι 
συνυφασμένες με τη χωρική διάσταση. Η χωρικά καθορισμένη γεωργία, 
στη σημερινή ψηφιακή εποχή, ακουμπά πάνω στα Γεωγραφικά Πληρο-
φοριακά Συστήματα. Η λήψη δεδομένων με σύγχρονες συσκευές, η δια-
χείρισή τους και η λήψη αποφάσεων σε όλα τα στάδια της άσκησης της 
γεωργίας στηρίζεται σήμερα στην ψηφιακή χωρική πληροφορία. 
Στη συνάντηση παρουσιάστηκαν οι θεωρητικές αρχές της χωρικά (και 
χρονικά) καθορισμένης ψηφιακής γεωργίας. 
Έγινε εκτενής παράθεση τεχνολογικών εφαρμογών Γεωγραφικών Πληρο-
φοριακών Συστημάτων, Γεωβάσεων, Επίγειων και Εναέριων Συστημάτων 
Συλλογής Χωρικών Δεδομένων, Ψηφιακής Απεικόνισης, Τηλεπισκόπησης 
και μεθόδων Χωρικής Ανάλυσης, σε όλους τους τομείς της Γεωργικής Πα-
ραγωγής. 
Τέλος, υπήρξε λεπτομερής ενημέρωση για τις προσπάθειες που έχουν ήδη 
ξεκινήσει και στη χώρα μας, με αναφορά σε αρκετές πραγματικές εφαρ-
μογές σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

Η Συνάντηση της Τετάρτης 22.11.2017 είχε θέμα: «Χρήση προτύ-
πων ISO στην εκτίμηση της ποιότητας γεωγραφικών δεδομέ-
νων» και συντονιστή τον Γιάννη Καββάδα, προϊστάμενο του Τμήματος 
Ελέγχων & Διαχείρισης Ποιότητας Έργων της ΕΚΧΑ Α.Ε. Η παρουσίαση 
αποτελείτο από τέσσερεις ενότητες:
•	 Η πρώτη ενότητα διερεύνησε τον ρόλο της ποιότητας στα γεωγραφικά 

δεδομένα και πώς εμπλέκεται στις διάφορες φάσεις της διαδικασίας 
παραγωγής τους.

•	 Στη δεύτερη ενότητα παρουσιάστηκαν οι τρέχουσες αντιλήψεις σχετι-
κά με τις αρχές ποιότητας και τις διαδικασίες αξιολόγησης για την εκτί-
μησή της, όπως αυτές προβλέπονται σε διεθνή πρότυπα και ιδιαίτερα 
στα πρότυπα της σειράς ISO 19000.

•	 Στην τρίτη ενότητα τεκμηριώθηκε η αναγκαιότητα χρήσης μοντέλου 
ποιότητας στη διαχείρισή της, διατυπώθηκαν οι βασικές αρχές που διέ-
πουν τη σχεδίαση ενός μοντέλου ποιότητας για γεωγραφικά δεδομένα 
και περιγράφηκε η δομή του με βάση τα διεθνή πρότυπα της σειράς 
ISO 19000.

•	 Τέλος, στην τέταρτη ενότητα παρουσιάστηκε η εφαρμογή του μο-
ντέλου ποιότητας των γεωχωρικών δεδομένων του Εθνικού Κτηματο-
λογίου που συντάχθηκε βασιζόμενο στα πρότυπα ISO σειράς 19000. 
Αναλύθηκε η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για την επιλογή των 
παραμέτρων ποιότητας καθώς και χαρακτηριστικά παραδείγματα 
εφαρμογής τους στον έλεγχο ποιότητας των χωρικών δεδομένων που 
υποβάλλονται στις τρέχουσες μελέτες κτηματογράφησης.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα μας 
www.hellasgi.gr & στα social media www.facebook.com/groups/HellasGIs 
/ https://twitter.com/HellasGI / www.linkedin.com/groups/8459205 

1o διεθνές συνέδριο RELand στην Ελλάδα 
Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλο-
νίκης σε συνεργασία με πανεπιστήμια της 
ημεδαπής και της αλλοδαπής, καθώς και 
επιστημονικούς και επαγγελματικούς φορείς 
της χώρας μας και του εξωτερικού, διοργα-
νώνει το 1ο διεθνές συνέδριο RELand στην 
Ελλάδα (Μύκονος, 4-8 Σεπτεμβρίου 2018). 
Το συνέδριο αυτό αναμένεται να αποτελέσει 
σημείο αναφοράς για τους επιστήμονες του 
χώρου και να φέρει σε επαφή ακαδημαϊκούς, 
ερευνητές και επαγγελματίες από τον διεθνή 
χώρο.
Η θεματολογία του Συνεδρίου καλύπτει όλο 
το φάσμα του Real Estate και περιλαμβάνει 

θέματα Εκτιμήσεων Αξιών Ακινήτων, Φορολογίας Ακινήτων, Επενδύσεων και 
Οικονομικών της Ακίνητης Περιουσίας, Ανάπτυξης, Διαχείρισης & Προώθησης 
Ακινήτων, Σχεδιασμού, Περιβαλλοντικά, Μαζικών και Ειδικών Εκτιμήσεων, 
ενώ θα υπάρξει και ειδική συνεδρία για τους Νέους Ερευνητές του χώρου.
Πρώτος επιβεβαιωμένος Keynote Speaker είναι ο William McCluskey από το 
School of the Built Environment, University of Ulster, Σύμβουλος του Υπουρ-
γείου Οικονομικών της Ελλάδος σε θέματα Φορολογίας Ακινήτων.
Υποβολή περιλήψεων ως τις 31.01.2018. Όλες οι εργασίες που θα παρουσια-
στούν στο συνέδριο θα δημοσιευτούν στο open source ακαδημαϊκό περιοδι-
κό “RELAND Journal”, ενώ επιλεγμένες εργασίες θα δημοσιευτούν σε ειδικές 
εκδόσεις των “International Journal of Economics and Business Research”, 
“Eurasian Journal of Digital Earth” και “Global NEST Journal”.
Συνδιοργανωτές του Συνεδρίου αποτελούν το Ελληνικό Ινστιτούτο Εκτιμη-
τικής (ΕΛΙΕ), ο Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος (ΣΕΚΕ), το Royal Institute of 
Chartered Surveyors (RICS) Ελλάδος & Κύπρου, το Urban Land Institute 
(ULI) Ελλάδος και η ερευνητική ομάδα AVAMA του ΑΠΘ. 
Ειδικές τιμές εγγραφής ως τις 15.06.2017 καθώς και για τα μέλη των συ-
νεργαζόμενων Φορέων (ΑΠΘ, ΕΛΙΕ, ΕΜΠ, Πάντειο, ΣΕΚΕ, ΤΕΙ Αθήνας, NUP, 
RICS, ULI κ.α.)
Περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά στις δυνατότητες συμμετοχή σας με 
υποβολή εργασίας, χορηγία, εθελοντική εργασία ή και απλή παρακολούθηση, 
μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα http://reland.web.auth.gr και στα social 
media www.facebook.com/info.reland.

11o Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Γεωγραφικής 
Εταιρείας - ICHGS - 2018

INNOVATIVE GEOGRAPHIES:
Understanding and Connecting our World

Το 11ο Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρείας 
(ICHGS - 2018) θα πραγματοποιηθεί στην ιστορική και όμορφη πόλη του 
Λαυρίου από τις 12 έως τις 15 Απριλίου 2018 και θα φιλοξενηθεί από το 
Τεχνολογικό και Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου (ΤΠΠΛ) και το Εθνικό Με-
τσόβιο Πολυτεχνείο.
Η Ελληνική Γεωγραφική Εταιρεία (ΕΓΕ) είναι ένα επιστημονικό μη κερ-
δοσκοπικό σωματείο, που ιδρύθηκε το 1901 και προωθεί την ανταλλαγή 
γνώσεων, θεωριών, μεθόδων, τεχνολογιών και τις εφαρμογές αυτών στη 
γεωγραφική ανάλυση καθώς και στον αστικό, περιφερειακό και περιβαλλο-
ντικό σχεδιασμό σε τοπικό αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Η ΕΓΕ προωθεί 
τα ενδιαφέροντα και αναδεικνύει τις ανάγκες των ελλήνων γεωγράφων σε 
εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο καθώς είναι μέλος της Ένωσης 
Ευρωπαίων Γεωγράφων (EuroGEO) και της Διεθνούς Ένωσης Γεω-
γράφων (IGU).

Λεπτομέρειες: www.hellenicgeosociety.org
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Τοπογραφική Υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων (Υπουργείο Γεωργίας) 

Ιστορικό-Δράσεις
Η Τοπογραφική Υπηρεσία του τέως Υπουργείου Γεωργίας και νυν 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ιδρύθηκε το έτος 1917, 
δηλαδή πριν από εκατό (100) χρόνια! Τότε τέθηκαν σε εφαρμογή οι 
πρώτες Νομοθετικές Διατάξεις για τη νέα γεωργική μεταρρύθμιση της 
Ελλάδος, με την απαλλοτρίωση των μεγάλων αγροτικών ιδιοκτησιών 
(τσιφλίκια) και την αποκατάσταση σ’αυτές των γηγενών ακτημόνων 
καλλιεργητών. Άρχισε λοιπόν μία νέα δημιουργία αγροτικών τακτοποιήσεων 
και η θεμελίωση της αγροτικής ιδιοκτησίας.

Τη διαδικασία αυτή πρόλαβαν οι μετακινήσεις πληθυσμών. Αρχικά η 
ανταλλαγή πληθυσμών μεταξύ των Βαλκανικών χωρών (Βαλκανικοί 
Πόλεμοι κλπ) με αποκορύφωμα το "δράμα" του 1922, δηλαδή την 
Μικρασιατική Καταστροφή και το γεγονός ότι η Ελλάδα δέχθηκε όλον 
τον διασωθέντα πληθυσμό. Οπότε γηγενείς ακτήμονες και πρόσφυγες 
ανέμεναν την Κρατική προστασία και την αγροτική τους αποκατάσταση. 
Νέα αγροτική διάπλαση! Νέα ζωή!

Για την αντιμετώπιση της τεράστιας αυτής κίνησης, το έτος 1917 τέθηκε 
η βάση για την ίδρυση στο Υπουργείο Γεωργίας, ειδικής Τοπογραφικής 
Υπηρεσίας. Σε μία μελέτη της Γεωδαιτικής Επιτροπής του Κράτους,του 
έτους 1935, αναφέρεται ότι "η ίδρυση της Τοπογραφικής Υπηρεσίας 
του Υπουργείου Γεωργίας, ήταν απαραίτητη και ήταν η συνέπεια 
της έλλειψης Αγροτικού Κτηματολογίου"!

Το ίδιο έτος, δηλαδή το 1917 ιδρύθηκε και η σχολή Τοπογράφων 
Μηχανικών του Ε.Μ.Π. Ο καθηγητής Γεωδαισίας και Διευθυντής και 
Πρύτανης του Ε.Μ.Π Δημήτριος Λαμπαδάριος είχε πει ότι: «Η ίδρυση 
της σχολής Τοπογράφων υπήρξε απαραίτητη, ιδιαίτερα μάλιστα 
μετά την ίδρυση της Τοπογραφικής Υπηρεσίας του Υπουργείου 
Γεωργίας, η οποία είχε ανάγκη πολυάριθμου προσωπικού για την 
κτηματογράφηση και διανομή 20 εκατομμυρίων στρεμμάτων γης 
και την σύνταξη του Κτηματολογίου της υπαίθρου Χώρας».

Η Τοπογραφική Υπηρεσία λοιπόν οργανώθηκε και προέβη από το έτος 
1918, στην αποτύπωση των προς διανομή εκτάσεων, παρέχουσα στη 
Διοίκηση πλήρη στοιχεία για τη μελέτη και έκδοση των αποφάσεων 
εκτίμησης και διάθεσης των γαιών! Οι βάσεις της τεχνικής οργάνωσης, 
όσο αφορά στον Κανονισμό της ακρίβειας και των επιτρεπομένων ορίων 
των σφαλμάτων των εργασιών, ήταν τα οριζόμενα από τον Κανονισμό 
του Ελβετικού Κτηματολογίου!

Διανομές εκτάσεων εγίνοντο στη χώρα μας μέχρι πρόσφατα και 
διακρίνονταν σε αυτές των Αγροκτημάτων, κατά τις οποίες διανέμονταν 
αγροτικές εκτάσεις για καλλιέργεια και των Συνοικισμών, κατά τις οποίες 
διανέμονταν οικόπεδα, για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών των 
αγροτών.

Το έτος 1951, στην 16η Διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης, στην Υπηρεσία 
απονεμήθηκε Τιμητικό Δίπλωμα και Μετάλλιο για τη συμβολή της στο 
Πρόγραμμα Ανασυγκρότησης και για την εμφάνιση δια παραστατικών 
χαρτών, Τοπογραφικών και Κτηματογραφικών εργασιών αγροτικής 
αποκατάστασης ακτημόνων καλλεργητών 

Μετά το έτος 1950, άρχισε να εφαρμόζεται στη χώρα μας ο Αναδασμός 
(αναδιανομή της γης), ο οποίος εφαρμόζεται και σήμερα σε μία 
προσπάθεια αντιμετώπισης του προβλήματος του πολυτεμαχισμού των 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων, με τη συγκέντρωση της εγγείου ιδιοκτησίας. 
Ο Αναδασμός ήταν γνωστός και στην Αρχαία Ελλάδα, όπου το αίτημα του 
Αναδασμού, το πρόβαλαν οι πολίτες που είχαν στερηθεί την ιδιοκτησία 
τους ή αυτοί που είχαν μικρή κτηματική περιουσία. Το αίτημα του 
Αναδασμού συνδεόταν επίσης με την απαίτηση διαγραφής των χρεών. Οι 
δημαγωγοί εκείνης της εποχής υπόσχοντο στους πτωχούς "Αναδασμόν 
και χρεών αποκοπάς"!

Στη χώρα μας υπάρχει πολυτεμαχισμός, στον οποίον, πλην των άλλων 

αιτίων (κληρονομιά, διαδοχή - κατάτμηση, ευκαιριακές αγοραπωλησίες 
κλπ) συνετέλεσε και ο τρόπος διανομής των εκτάσεων, σύμφωνα με 
τον οποίο σε κάθε ακτήμονα, δίνονταν τμήματα γης σε κάθε μία από 
τις διαφορετικές ποιότητες (κατηγορίες) των διανεμομένων εδαφών, 
προφανώς για να ικανοποιηθεί το αίσθημα δικαιοσύνης σχετικά με τη 
διανομή των κτημάτων. Οι Αναδασμοί διακρίνονται στους εκούσιους, οι 
οποίοι εφαρμόζονται με τη βούληση των κτηματιών και συνοδεύονται 
από τα απαραίτητα μικρά εγγειοβελτιωτικά έργα (νέο οδικό δίκτυο, 
στραγγιστικές τάφροι κλπ) και στους υποχρεωτικούς, οι οποίοι 
εφαρμόζονται:

α)  σε περιοχές όπου εκτελούνται μεγάλα εγγειοβελτιωτικά έργα 
(λιμνοδεξαμενές, αρδευτικά δίκτυα κλπ)

β) σε περιπτώσεις προστασίας εκτάσεων (από διαβρώσεις κλπ)
γ) σε περιπτώσεις τακτοποίησης προβληματικών διανομών και
δ) σε παραμεθόριες περιοχές 

και δεν απαιτείται η βούληση των κτηματιών.

Η Τοπογραφική Υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας ήταν ο πρώτος 
φορέας που κάλυψε τη χώρα με ενιαίο αεροφωτογραφικό υπόβαθρο 
(Αεροφωτογραφίες κλίμακας 1:20000, Αεροφωτογραφίες κλίμακας 
1:40000, Ορθοφωτοχάρτες κλίμακας 1:5000 κλπ.), υλικό το οποίο 
για την εποχή που παρήχθη ήταν πρωτοποριακό και χρησιμοποιείται και 
σήμερα σε διάφορες Τοπογραφικές εφαρμογές. Επίσης ήταν από τους 
πρώτους Δημόσιους φορείς, που εφάρμοσαν στα προγράμματά τους 
την Τηλεπισκόπηση. Αρχικά στο Πρόγραμμα της Αναδιάρθρωσης των 
Γεωργικών Στατιστικών και στη συνέχεια στους ελέγχους των εκτάσεων, 
για την καταβολή των οικονομικών ενισχύσεων στους αγρότες (προγραμμα 
ΟΣΔΕ). Οι ορθοφωτοχάρτες κλίμακας 1:5000, σε συνδυασμό με τα 
αντίστοιχα διαγράμματα ενοτήτων (ilots), απετέλεσαν το χαρτογραφικό 
υπόβαθρο τόσο για το πρόγραμμα των ελέγχων των οικονομικών 
ενισχύσεων (ΟΣΔΕ), όσο και για την κατάρτιση του Αμπελουργικού και 
Ελαιοκομικού Μητρώου.

Η Τοπογραφική Υπηρεσία, μέχρι το έτος 1984, λειτουργούσε ως μία 
Κεντρική Διεύθυνση στην Αθήνα με επτά (7) Διανομαρχιακές Υπηρεσίες 
(Επιθεωρήσεις) σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Λάρισα, Ιωάννινα, 
Πάτρα και Ηράκλειο που εξυπηρετούσαν όλους τους Νομούς της χώρας. 
Από το 1984 μέχρι και το 2011 (Καλλικράτης), υπήρχε η Διεύθυνση 
Τοπογραφικής στην Αθήνα και οι Νομαρχιακές Υπηρεσίες Τοπογραφικής 
σε κάθε Νομαρχία. Σήμερα η Τοπογραφική Υπηρεσία σε κεντρικό επίπεδο, 
υπάγεται στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και σε περιφερειακό 
επίπεδο στις αντίστοιχες Αγροτικές Διευθύνσεις.

Αναστάσιος Στεφ. Τσάκας
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός

π. Διευθυντής Τοπογραφικής Υπηρεσίας Υπουργείου Γεωργίαςs

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Το Δελτίο του ΠΣΔΑΤΜ εκδίδεται έξι φορές το χρόνο και απο-
στέλλεται δωρεάν σε όλους τους Αγρονόμους Τοπογράφους Μη-
χανικούς. Σε πείσμα των χαλεπών καιρών και παρά τις εξαιρετικά 
δυσμενείς οικονομικές συνθήκες, θα συνεχίσει να διανέμεται δω-
ρεάν σε όλους. Παρ' όλα αυτά, εάν κάποιος συνάδελφος επιθυμεί 
να λαμβάνει το δελτίο σε ψηφιακή μορφή και όχι έντυπο, παρα-
καλείται να ενημερώσει την Επιτροπή Δελτίου με σχετικό μήνυμα 
στο psdatm@tee.gr, με κοινοποίηση στο evi.liappi@gmail.com, 
αναγράφοντας και τον αριθμό μητρώου του, έτσι ώστε να του 
αποστέλλεται κάθε φορά που αυτό εκδίδεται.

 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΟΥ ΠΣΔΑΤΜ

∆ελτίο ΑΤΜ σε ηλεκτρονική µορφή
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➤ Στον Nόμο 4483/2017 “Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θε-
σμικού 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”, ΦΕΚ 
Α΄ 107/31-7-2017, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το άρθρο 142 το οποίο 
τροποποιεί τον Ν.3889/2010 “Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμ-
βάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις”, 
ΦΕΚ Α 182/14 10 2010, ιδιαίτερα οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου.
Άρθρο 142. Τροποποίηση διατάξεων του Ν.3889/2010
1. Στην παρ. 1 του άρθρου 17 του Ν.3889/2010 (Α΄ 182) προστίθεται 
τρίτο εδάφιο ως εξής:
«Για τις εκτάσεις που δεν περιλαμβάνονται στα στοιχεία που περιγράφο-
νται στην παράγραφο 1 του άρθρου 13, για τις οποίες δεν έχουν ασκηθεί 
αντιρρήσεις και δεν περιλαμβάνονται στις εξαιρέσεις του παρόντος άρ-
θρου, το περιεχόμενο του αναρτημένου δασικού χάρτη θεωρείται οριστικό 
και βεβαιώνεται με απόφαση του Διευθυντή της οικείας Διεύθυνσης Δασών 
ότι δεν έχουν ασκηθεί αντιρρήσεις.». 
2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 20 του Ν.3889/2010 αντικα-
θίσταται ως εξής:
«Μετά την κύρωση του δασικού χάρτη κάθε μεταβίβαση, σύσταση, αλ-
λοίωση και γενικά κάθε μεταβολή των εμπραγμάτων δικαιωμάτων, στις 
δασικές εν γένει εκτάσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13, που πε-
ριλαμβάνονται σε αυτόν, είναι άκυρη και ανίσχυρη, αν δεν συνοδεύεται 
από σχετικό πιστοποιητικό της αρμόδιας υπηρεσίας της οικείας Διεύθυνσης 
Δασών, με το οποίο βεβαιώνεται ο χαρακτήρας της έκτασης. Το ανωτέρω 
πιστοποιητικό δεν εκδίδεται για περιοχές του δασικού χάρτη που δεν περι-
λαμβάνονται στις δασικές εν γένει εκτάσεις.».
3. Στην παρ. 5 του άρθρου 20 του Ν.3889/2010 προστίθεται δεύτερο 
εδάφιο και αντικαθίσταται το τελευταίο εδάφιο ως εξής:
«Για περιοχές που στο δασικό χάρτη δεν αποτελούν δασικές εν γένει εκτά-
σεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13, το πιστοποιητικό της προηγούμε-
νης παραγράφου αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του 
Ν.1599/1986 (A΄ 75) επί του τοπογραφικού διαγράμματος, που συνοδεύει 
τη σχετική πράξη του συμβολαιογράφου, με την οποία δηλώνεται υπευ-
θύνως από τον συντάκτη του ότι το συγκεκριμένο ακίνητο δεν εμπίπτει 
στις δασικές εν γένει εκτάσεις. Η συγκεκριμένη υπεύθυνη δήλωση πρέπει 
να μνημονεύεται στις πράξεις που συντάσσονται από τους συμβολαιογρά-
φους. Δεν επιτρέπεται η εγγραφή ή η μετεγγραφή των πράξεων αυτών 
στα οικεία υποθηκοφυλακεία και κτηματολογικά γραφεία, αν δεν έχουν 
τηρηθεί οι υποχρεώσεις των ανωτέρω παραγράφων». 
4. Προστίθεται νέα παράγραφος 6 στο άρθρο 20 του Ν.3889/2010 ως 
εξής:
«6. Δυνατότητα χρήσης των στοιχείων του δασικού χάρτη είτε είναι αναρ-
τημένος είτε κυρωμένος μερικά ή ολικά, παρέχεται σε κάθε δημόσια αρχή 
μέσω του ειδικού διαδικτυακού τόπου της παραγράφου 11 του άρθρου 
13. Αν απαιτείται από κείμενες διατάξεις, εξαιρουμένης της διάταξης της 
παραγράφου 4, η βεβαίωση του δασικού εν γένει ή μη χαρακτήρα έκτασης 
ενώπιον του Δημοσίου, των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και των υπηρεσιών 
και φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα της παρ. 6 του άρθρου 1 του 
Ν.1256/1982 (Α΄ 65), όπως εκάστοτε ισχύει, αυτή πραγματοποιείται με 
υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (A΄ 75) επί του το-
πογραφικού διαγράμματος, που αφορά το συγκεκριμένο ακίνητο από τον 
συντάκτη του. Στη δήλωση αναφέρεται υποχρεωτικά αν ο χαρακτηρισμός 
της έκτασης ως δασικής ή μη έχει προσωρινή ή οριστική ισχύ, ανάλογα με 
το στάδιο στο οποίο βρίσκεται ο δασικός χάρτης».

➤ Ο Γενικός Γραμματέας Ενέργειας & Ορυκτών Πρώτων Υλών του ΥΠΕΝ 
υπέγραψε την εγκύκλιο με διευκρινίσεις για τους ενεργειακούς ελέγχους 
του Ν.4342/2015. Εγκύκλιος 05.10.2017, Αρ. Πρωτ.: ΔΕΠΕΑ/Γ/
οικ.181906 με θέμα «Διευκρινίσεις για τους ενεργειακούς ελέγ-
χους του Ν.4342/2015». H Εγκύκλιος εκδόθηκε με σκοπό την πληρέ-
στερη ενημέρωση σχετικά με την υποχρέωση των ενεργειακών ελέγχων 
του άρθρου 10 του Ν.4342/2015 περί ενεργειακής απόδοσης (ΦΕΚ Α΄ 
143) και της Υπουργικής Απόφασης οικ.178679/04.07.2017 «Συστήματα 
αναγνώρισης προσόντων και πιστοποίησης Ενεργειακών ελεγκτών. Μη-
τρώο Ενεργειακών Ελεγκτών και Αρχείο Ενεργειακών ελέγχων» (ΦΕΚ Β’ 
2337). Περιέχει τις ενότητες: Α) Αναφορικά με τους υποψήφιους Ενεργει-
ακούς Ελεγκτές, Β) Αναφορικά με τις υπόχρεες επιχειρήσεις και Γ) Αναφο-
ρικά με τους Ενεργειακούς Ελέγχους.

➤ Αναστολή της έκδοσης εγκρίσεων δόμησης, αδειών δόμησης 
και εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών στον Υμηττό, για έναν χρό-
νο, αποφάσισε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σύμφωνα με 
την Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ τ. ΑΑΠ αριθμ. 229/03.10.2017), 
οποιοδήποτε οικοδομικό έργο «παγώνει» σε περιοχές των δήμων Κρωπίας, 
Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, Παπάγου, Χολαργού, Ηλιουπόλεως, Ελληνι-
κού-Αργυρούπολης, Παιανίας και Γλυφάδας.
Η απόφαση εκδόθηκε από το υπουργείο μετά την ακύρωση από την 
Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) του Προεδρικού Δια-
τάγματος (187 Δ/2011) για την προστασία του Υμηττού. Στόχος είναι να 
εμποδίσει κάθε προσπάθεια από ιδιοκτήτες, φερόμενους ως ιδιοκτήτες ή 
διεκδικητές εκτάσεων για οποιαδήποτε «αξιοποίηση» περιοχών που πλέον 
δεν βρίσκονται ενταγμένες σε ζώνες προστασίας.
Το συγκεκριμένο ΠΔ από την πρώτη στιγμή της δημοσίευσής του είχε δε-
χθεί πολλές επικρίσεις, κυρίως από όσους επιθυμούσαν να αφεθεί ο Υμητ-
τός στο έλεος της δόμησης. Σχεδόν όλοι οι δήμοι γύρω από τον Υμηττό 
είχαν καταθέσει αιτήσεις ακυρώσεως στο ΣτΕ, μετά από πιέσεις πολιτών 
που είχαν τα συμφέροντά τους σε περιοχές στις οποίες το διάταγμα έθετε 
νέους περιορισμούς στις χρήσεις γης. Το εν λόγω Π.Δ. επέκτεινε τη Ζώνη 
Α απόλυτης προστασίας του βουνού συγκριτικά με εκείνο του 1978 και 
περιόριζε τις επιτρεπόμενες χρήσεις ανά ζώνη. Το ΣτΕ, εκδικάζοντας την 
προσφυγή του Δήμου Κρωπίας, αποφάσισε να αποστείλει προδικαστικά 
ερωτήματα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) προτού απο-
φανθεί.
Τον Σεπτέμβριο του 2015 το Ευρωδικαστήριο αποφάσισε ότι η ελληνική 
Διοίκηση έπρεπε να είχε συντάξει Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) πριν από την έκδοση του ΠΔ και γι’ αυτό έπρεπε το 
διάταγμα να ακυρωθεί.
Το ΥΠΕΝ ανέθεσε την εκπόνηση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων τον Ιούλιο του 2016 με σκοπό να επαναδιατυπωθεί βάσει 
αυτής το Π.Δ.

➤ Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 
Β΄3311/20.9.2017) η Κοινή Υπουργική Απόφαση για την παράταση 
των προθεσμιών των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 31 του 
Ν.4061/2012 περί επικύρωσης ανώμαλων δικαιοπραξιών.
Σύμφωνα με την απόφαση, την οποία υπογράφουν η Υφυπουργός Οικο-
νομικών και ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, παρατείνε-
ται, από την ημερομηνία λήξεως, δηλαδή από 22-03-2017 η προθεσμία 
επικύρωσης ανώμαλων δικαιοπραξιών, βάσει των διατάξεων του άρθρου 
31 του Ν.4061/2012, για δύο ακόμη έτη, μέχρι 22-03-2019 καθώς και η 
προθεσμία για την υποβολή της σχετικής δήλωσης στις Δημόσιες Οικονο-
μικές Υπηρεσίες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του αρθρ. 31 του 
Ν.4061/2012 (ΦΕΚ Α΄/66/22-3-2012).

➤ Δημοσιεύθηκε η Κ.Υ.Α. των υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλι-
σης και Οικονομικών με αριθμ. οικ. 45857/772/04-10-2017 «Πρόγραμμα 
ενίσχυσης της απασχόλησης 40.000 αμειβόμενων με Δελτίο Πα-
ροχής Υπηρεσιών, με μετατροπή της σύμβασης παροχής ανεξάρ-
τητων Υπηρεσιών σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας», ΦΕΚ Β’ 

Νέα νομοθετήματα και διατάξεις 
που άπτονται του ενδιαφέροντος του ΑΤΜ
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3534/09-10-2017. 
Προβλέπεται επιδότηση μέχρι 350 ευρώ το μήνα για την κάλυψη των ερ-
γοδοτικών εισφορών. Το συγκεκριμένο όριο αφορά μόνο σε εργαζόμενους 
πλήρους απασχόλησης και είναι σχεδιασμένο να καλύψει τις ανάγκες πε-
ρίπου 40.000 εργαζομένων που σήμερα αμείβονται με Δελτίο Παροχής 
Υπηρεσιών. Επίσης, ορίζεται ότι το ανώτατο όριο ποσού επιχορήγησης για 
το Δώρο Χριστουγέννων ορίζεται σε 350 ευρώ και για το Δώρο Πάσχα και 
το επίδομα αδείας σε 175 ευρώ.
Το πρόγραμμα θα βαρύνει το προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ με το ποσό 
των εκατόν πενήντα έξι εκατομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδων ευρώ 
(156.800.000,00€) για την τριετία 2018-2020. Για το έτος 2018: 
60.000.000 ευρώ Για το έτος 2019: 60.000.000 ευρώ Για το έτος 2020: 
36.800.000 ευρώ.
Στις 24-10-2017 δημοσιεύθηκε και η εγκύκλιος του ΟΑΕΔ αριθ. 
Πρωτ. 73666 η οποία καλεί με Δημόσια Πρόσκληση τους εργοδότες του 
ιδιωτικού τομέα να ενταχθούν στο «Πρόγραμμα ενίσχυσης της απασχό-
λησης 40.000 αμειβόμενων με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών, με μετατροπή 
της σύμβασης παροχής ανεξάρτητων Υπηρεσιών σε σύμβαση εξαρτημένης 
εργασίας» και να απευθυνθούν στον ΟΑΕΔ. Παράλληλα άνοίξε το πεδίο 
καταχώρησης των σχετικών ηλεκτρονικών αιτήσεων στον διαδικτυακό 
τόπο του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr).

➤ Με την εγκύκλιο του υφυπουργού  Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με αριθ. Πρωτ. 2128/ 30-10-2017 ορίζεται 
για την χορήγηση Ασφαλιστικής Ενημερότητας από τον ΕΦΚΑ σε μη 
μισθωτούς (επαγγελματίες, αγρότες, μπλοκάκια) τα εξής:
Τη χορήγηση βεβαίωσης 6μηνης (αντί μηνιαίας) διάρκειας σε φυσικά πρό-
σωπα που είναι μη μισθωτοί ασφαλισμένοι, εφόσον έχουν καταβληθεί οι 
αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές για όλο το χρονικό διάστημα που 
προηγείται της χορήγησης της βεβαίωσης.
Ειδικά για το διάστημα από 1-1-2017 και μέχρι την εκκαθάριση των ασφα-
λιστικών εισφορών βάσει των εισοδημάτων του 2016, ο ασφαλισμένος 
θεωρείται ενήμερος εφόσον έχει καταβάλει, κατ’ ελάχιστον, το ποσό που 
αντιστοιχεί στην κατά περίπτωση κατώτατη μηνιαία βάση υπολογισμού 
των ασφαλιστικών εισφορών για όλους τους μήνες που προηγούνται της 
χορήγησης της βεβαίωσης. (168 ευρώ).

➤ Το Συμβούλιο της Επικρατείας αποφάνθηκε με την 2934/2017 
απόφαση του ότι μετά την πενταετία δεν μπορεί να λαμβάνονται 
υπόψη οι κινήσεις και τα υπόλοιπα των τραπεζικών λογαριασμών 
στην Ελλάδα, για φορολογικούς ελέγχους και καταλογισμούς, κα-
θώς έχει επέλθει παραγραφή. Η απόφαση ελήφθη, με αφορμή υπό-
θεση ελέγχου, όπου η αρμόδια ΔΟΥ έλαβε υπόψη τις κινήσεις των τρα-
πεζικών λογαριασμών ως συμπληρωματικά στοιχεία που περιήλθαν στην 
ΔΟΥ μετά την πάροδο 5ετίας. Αναφέρεται στην απόφαση: «Δεν αποτελούν 
συμπληρωματικά στοιχεία, εκείνα τα οποία είτε είχαν περιέλθει σε γνώ-
ση της φορολογικής αρχής εντός της προβλεπόμενης στην παράγραφο 
1 του ανωτέρω άρθρου 84 πενταετίας και αγνοήθηκαν ή δεν ελήφθησαν 
προσηκόντως υπόψη από αυτήν, είτε η φορολογική  αρχή όφειλε να έχει 
λάβει γνώση τους, εντός της ίδιας πενταετίας, εάν είχε επιδείξει τη δέουσα 
επιμέλεια, ήτοι εάν είχε λάβει τα προσήκοντα μέτρα ελέγχου και έρευνας, 
που προβλέπονται στο νόμο». 

➤ Δημοσιεύθηκε στις 10-11-2017 η Κ.Υ.Α. αριθμ. πρωτ.: ΔΕΑΦ 1167412 
ΕΞ 2017 (ΦΕΚ Β’ 3944/9.11.2017). Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 
45231/20.04.2017 (Β΄ 1445) απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και 
Ανάπτυξης και Οικονομικών «Ρύθμιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πλη-
ρωμών με Κάρτα, σύμφωνα με το άρθρο 65 του Ν.4446/2016 
(Α΄ 240)». Οι δικαιούχοι πληρωμής (ελεύθεροι επαγγελματίες, ατομικές 
επιχειρήσεις, εταιρείες) υποχρεούνται να δηλώνουν ηλεκτρονικά τον ή 
τους Επαγγελματικό/ούς Λογαριασμό/ούς στο διαδικτυακό τόπο της ΑΔΕ 
(www.aade.gr) με τους κωδικούς που χρησιμοποιούν για όλες τις ηλεκτρο-
νικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ. Στον Επαγγελματικό Λογαριασμό οι υπόχρεοι 
αποδέχονται συναλλαγές που πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα 
πληρωμής όπως, ενδεικτικά, μέσα πληρωμής με κάρτα, εντολές άμεσης 

χρέωσης, μεταφορές πίστωσης, πάγιες εντολές, καθώς και συναλλαγές 
με μετρητά. Οι συναλλαγές που διενεργούνται μέσω του Επαγγελματι-
κού Λογαριασμού αφορούν αποκλειστικά την εμπορική, επιχειρηματική ή 
επαγγελματική δραστηριότητα του υπόχρεου. Σύμφωνα με το υπουργείο 
Οικονομικών, η θέσπιση του Επαγγελματικού Λογαριασμού δίνει τη δυνα-
τότητα στη Φορολογική Διοίκηση να λαμβάνει πιστότερη απεικόνιση των 
συναλλαγών των επιχειρήσεων που πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά 
μέσα πληρωμής.

➤ Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4039 Β 17-11-2017 η απόφαση του ΥΠΕΝ 
σχετικά με τις Διοικητικές Κυρώσεις των Ελεγκτών Δόμησης.
Συγκεκριμένα, με την απόφαση καθορίζονται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 
18 του Ν.4030/2011 και συγκεκριμένα της παρ. 2 αυτού, οι διοικητικές 
κυρώσεις που μπορούν να επιβληθούν από τον Υπουργό Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας στους Ελεγκτές Δόμησης κατά την άσκηση των καθηκό-
ντων τους, κατόπιν εξέτασης των παραβάσεων που διαπιστώθηκαν στην 
πράξη βεβαίωσης παράβασης του Τμήματος Επιθεώρησης Δόμησης και 
Κατεδαφίσεων (Τ.Ε.Δ.Κ., πρώην Ε.Υ.Ε.Δ.Ε.Ν.) του Σώματος Επιθεώρησης 
Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων (Σ.Ε.Π.Δ.Ε.Μ.), μετά 
από εισήγηση του Εποπτικού Συμβουλίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 17 του 
Ν.4030/2011. Ειδικότερα, προσδιορίζονται τα κριτήρια και οι συντελεστές 
βαρύτητας για την αξιολόγηση κάθε παράβασης Ελεγκτή Δόμησης και ο 
υπολογισμός του χρηματικού ποσού του προστίμου. 

➤ Από τις 27-11-2017 ξεκινά η εφαρμογή του Κανονισμού 
Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Κ.Εν.Α.Κ.), καθώς και του αντί-
στοιχου λογισμικού που υποστηρίζει το έργο των ενεργειακών επιθεω-
ρητών, μετά τη δημοσίευση, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 
Β’ 4108/23.11.2017) των διορθώσεων γραφικών σφαλμάτων που 
είχαν εντοπιστεί στη δημοσίευση της σχετικής απόφασης του Υπουρ-
γείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Με την απόφαση αυτή (ΦΕΚ 
Β΄4003/17.11.2017), εγκρίθηκαν οι Τεχνικές Οδηγίες του Τεχνικού 
Επιμελητηρίου (ΤΟΤΕΕ), που αφορούν την ενεργειακή απόδοση κτιρίων 
και πιο συγκεκριμένα, οι τεχνικοί κανόνες/προδιαγραφές για την εφαρμογή 
του Κ.Εν.Α.Κ. 2017. Έτσι, από την 27-11-2017 τίθεται σε λειτουργία το 
πληροφοριακό σύστημα έκδοσης Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης 
(ΠΕΑ), που καθίσταται πλέον υποχρεωτικά, καθώς και η εφαρμογή του 
ΚΕΝΑΚ 2017 και των αντίστοιχων ΤΟΤΕΕ.

➤ Δημοσιεύθηκε ο Νόμος 4495/2017 ΦΕΚ 167/Α/3-11-2017 
«Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλ-
λες διατάξεις». Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, ο νόμος αποτελεί, 
µια προσπάθεια θέσπισης νέων και βελτίωσης υφιστάµενων, διατάξεων, 
για τη συνολική ρύθµιση των ζητηµάτων που αφορούν το δοµηµένο πε-
ριβάλλον.
Οι διατάξεις του περιλαμβάνοντα στα τμήματα:
ΤΜΗΜΑ Α΄ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΟ-
ΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΟΜΗΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΚΟΙΝΟΧΡΗ-
ΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ 
ΤΜΗΜΑ Δ΄ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ Ε΄ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛ-
ΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

• Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ 27454/2631 ΦΕΚ 3976 Β 14-11-2017, η 
οποία αφορά τον Ν.4495/2017 και έχει το θέμα: «Διαδικασίες ηλε-
κτρονικής υποβολής δικαιολογητικών, κατάθεσης ειδικού προστίμου, 
προϋποθέσεις και έλεγχος μειώσεων ειδικού προστίμου λόγω εργασιών 
προσαρμογής, στατικής ενίσχυσης και ενεργειακής αναβάθμισης, για την 
υπαγωγή αυθαιρέτων κατασκευών στον Ν.4495/2017 «Έλεγχος και προ-
στασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις», ανάθεση δι-
αχείρισης και λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος υπαγωγής αυ-
θαιρέτων και καθορισμός ποσού ανταπόδοσης και λοιπών υποχρεώσεων 
του αρμόδιου φορέα διαχείρισης του πληροφοριακού συστήματος.»
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• Εκδόθηκε η Εγκύκλιος 1 της Γενικής Γραμματέως Χωρικού Σχεδιασμού 
& Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ, με ημερομηνία 16-11-2017 και 
θέμα «Διευκρινιστικές οδηγίες για την εφαρμογή μεταβατικών δι-
ατάξεων του Ν.4495/2017».
Στο πλαίσιο του Ν.4495/2017 έχουν τεθεί μεταβατικές διατάξεις ως προς 
το εφαρμοστέο δίκαιο, για τη διευκόλυνση των υπηρεσιών και των οργά-
νων που επιλαμβάνονται της εφαρμογής αυτών. Ειδικότερα αναφέρονται 
τα άρθρα 26, 50 και 125.

• Ειδικότερα, με το άρθρο 83 «Απαίτηση έκδοσης βεβαίωσης μηχα-
νικού σε δικαιοπραξίες, εγγραπτέες πράξεις» του Ν.4495/2017 
προβλέπεται ότι σε κάθε δικαιοπραξία εν ζωή περιλαμβανομένης και της 
δωρεάς αιτία θανάτου, που συντάσσεται μετά την έναρξη ισχύος του 
4495/2017 και έχει ως αντικείμενο τη μεταβίβαση ή τη σύσταση εμπράγ-
ματου δικαιώματος σε ακίνητο ή και σε ακίνητο χωρίς κτίσμα, επισυνάπτε-
ται υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και βεβαίωση μηχανικού.
Η ως άνω υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και η βεβαίωση του μηχανι-
κού απαιτείται και για τη μεταγραφή τελεσίδικης δικαστικής απόφασης επί 
αναγνωριστικής αγωγής της κυριότητας του ακινήτου και για τη μεταγρα-
φή των πρακτικών δικαστικού ή εξωδικαστικού συμβιβασμού με τα οποία 
αναγνωρίζεται η κυριότητα επί του ακινήτου.
Με την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και τη βεβαίωση μηχα-
νικού δηλώνεται και βεβαιώνεται αντίστοιχα ότι:
α) στο ακίνητο δεν υπάρχει κτίσμα ή β) στο ακίνητο ή στη διακεκριμένη 
αυτοτελή οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία, μη συμπεριλαμβανομένων των 
κοινόκτητων ή κοινοχρήστων χώρων του ακινήτου, δεν έχουν εκτελεστεί 
αυθαίρετες κατασκευές καθ’ υπέρβαση της δόμησης, της κάλυψης και του 
ύψους της ιδιοκτησίας, καθώς και ότι δεν έχουν εγκατασταθεί χρήσεις χω-
ρίς άδεια ή, γ) οι υφιστάμενες αυθαίρετες κατασκευές ή οι εγκατεστημένες 
αυθαίρετες χρήσεις εμπίπτουν σε μία από τις εξαιρέσεις της παραγράφου 

2 του άρθρου 82 και δεν υπάγονται σε καμία άλλη από τις περιπτώσεις 
του άρθρου 89.
Οι ανωτέρω βεβαιώσεις των μηχανικών έχουν ισχύ δύο (2) μηνών από 
την υπογραφή τους και προσαρτώνται στις προβλεπόμενες δικαιοπραξίες 
(παραγράφου 1).
Όπως επισημαίνεται στην αιτιολογική έκθεση, εξυπακούεται ότι στις ενο-
χικές δικαιοπραξίες (μισθώσεις επί παραδείγματι), ή στις αποδοχές κληρο-
νομίας τέτοια υποχρέωση δεν υφίσταται, καθώς δεν αφορούν σε σύσταση 
εμπραγμάτων δικαιωμάτων.
Το περιεχόμενο της βεβαίωσης περιγράφεται ρητώς στην παράγραφο 2 
του οικείου άρθρου, ενώ προβλέπεται και η συνοδεία του από τοπογραφι-
κό διάγραμμα, το οποίο εξαιρείται µόνο στις ρητά οριζόμενες περιπτώσεις.
Ακολούθως προβλέπονται κυρώσεις για τους μεσολαβούντες και δικαιο-
πρακτούντες, στην παράγραφο 12, σε περίπτωση µη υποβολής της βεβαί-
ωσης του μηχανικού στα συμβόλαια μεταβίβασης.

➤ Ειδικότερα, με το άρθρο 39 «Προδιαγραφές σύνταξης το-
πογραφικού διαγράμματος και διαγράμματος κάλυψης» του 
Ν.4495/2017 ορίζονται όσα πρέπει υποχρεωτικώς να περιλαμβάνει το 
τοπογραφικό διάγραμμα, οι επιτρεπόμενες αποκλίσεις του εμβαδού του 
οικοπέδου ή του γηπέδου και όσα πρέπει να περιλαμβάνει το διάγραμμα 
κάλυψης.

Σημείωση: Ο Ν.4495/2017 περιέχει σημαντικά κεφάλαια της δρα-
στηριότητας του ΑΤΜ σε όλο το φάσμα του δομημένου περιβάλλοντος. 
Απαιτείται ενδελεχής προσέγγιση και μελέτη των διατάξεών του, μιας δι-
αδικασίας που δεν είναι στο αντικείμενο της στήλης αυτής. Θα πρέπει να 
αναζητηθούν στοιχεία και ενημέρωση σε άλλες εργασίες, αναλύσεις και 
δημοσιεύσεις.

Eπιμέλεια: Χρήστος Λάλας, ΑΤΜ
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Η Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του Εθνικού Με-
τσόβιου Πολυτεχνείου γιόρτασε τα 100 χρόνια προσφοράς της στην 
επιστήμη, την εκπαίδευση και την κοινωνία με ποικίλες δραστηριότη-
τες που αναφέρονται στο χθες, το σήμερα και το αύριο της επιστήμης 
του Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού. Το εορταστικό πρόγραμ-
μα υλοποιήθηκε με πολύ μεγάλη επιτυχία το διάστημα 11-13 Οκτω-
βρίου 2017.

Οι εορταστικές εκδηλώσεις ξεκίνησαν την Τετάρτη 11.10.2017 στο κα-
τάμεστο Μεγάλο Αμφιθέατρο της Σχολής. Σε κλίμα συγκίνησης και κατα-
χειροκροτούμενος, ο πατέρας της Δορυφορικής Γεωδαισίας και μεγάλος 
πανεπιστημιακός Δάσκαλος, Ομότιμος Καθηγητής Γ. Βέης, έδωσε διάλεξη 
με θέμα δύο πρωτοποριακά μαθήματα της δεκαετίας του 1970, «Εισαγωγή 
εις την Τεχνολογίαν του Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού» και «Γήινο 
Φυσικό Περιβάλλον».

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε η ημερίδα «Φυσιογνωμία και στρατηγική 
της Σχολής στην εποχή της Γεωχωρικής Τεχνολογίας και Γεωπληροφορι-
κής». Εισηγήσεις παρουσίασαν ο Κοσμήτορας της Σχολής Αγρονόμων και 
Τοπογράφων Μηχανικών του ΕΜΠ Καθηγητής Μ. Κάβουρας, ο Πρόεδρος 
του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του Αριστοτέλειου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Καθηγητής Δ. Τσούλης, ο Επιμελητής της 
Επιστημονικής Επιτροπής ΑΤΜ του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας κ. Γ. 
Πρέσβελος και ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Διπλωματούχων 
Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών κ. Μ. Καλογιαννάκης. Ακολούθη-
σε ζωηρή συζήτηση, με τη συνεισφορά Καθηγητών του Εθνικού Μετσό-
βιου Πολυτεχνείου και του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 
επαγγελματιών Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών και φοιτητών. Οι 
εκδηλώσεις της πρώτης μέρας ολοκληρώθηκαν με ξενάγηση στις ιστορικές 
συλλογές οργάνων και βιβλίων της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων 
Μηχανικών από τους Ομότιμο Καθηγητή Γ. Βέη και Καθηγητή Χ. Ιωαννίδη.

Την Πέμπτη 12.10.2017 το βήμα δόθηκε στους νέους ερευνητές της Σχο-
λής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πο-
λυτεχνείου. Οι νέοι της Σχολής είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν το 
έργο τους και να ανταλλάξουν απόψεις με τους συναδέλφους τους και 
τους Καθηγητές της Σχολής. Η ολοήμερη εκδήλωση πραγματοποιήθηκε 
στο Μεγάλο Αμφιθέατρο της Σχολής και συμπεριέλαβε 30 εισηγήσεις στις 
θεματικές ενότητες «Σύγχρονες Τεχνολογίες στη Γεωδαισία και Γεωπληρο-
φορική: Μεθοδολογικές Προσεγγίσεις και Εφαρμογές», «Γεωπεριβάλλον: 
Σχεδιασμός – Παρακολούθηση – Προστασία – Διαχείριση» και «Υποδομές 
στον Αστικό Χώρο: Σχεδιασμός – Διαχείριση – Λειτουργία». Οι εργασίες 
ολοκληρώθηκαν τις βραδινές ώρες με συναυλία τριών μουσικών συγκρο-
τημάτων φοιτητών και μελών της Σχολής στην είσοδο του κτηρίου Λα-
μπαδαρίου.

Το απόγευμα της Παρασκευής 13.10.2017 πραγματοποιήθηκε η κεντρική 

εκδήλωση εορτασμού των 100 ετών της Σχολής, στο Αμφιθέατρο Ιατρο-
βιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών. Την έναρξη της εκδήλωσης 
κήρυξε ο Πρύτανης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Καθηγητής Ι. 
Γκόλιας. Χαιρέτισαν ο Κοσμήτορας της Πολυτεχνικής Σχολής του Αρι-
στοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης Καθηγητής Κ. Κατσάμπαλος, 
ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Διπλωματούχων Αγρονόμων και 
Τοπογράφων Μηχανικών κ. Μ. Καλογιαννάκης, η Καθηγήτρια Χ. Πότσιου, 
President of the International Federation of Surveyors (FIG), ο Καθηγητής 
Μ. Σιδερής, President of the International Association of Geodesy, όλοι 
τους απόφοιτοι της 
Σχολής, καθώς και ο 
Ομότιμος Καθηγητής 
Ε. Μαρκέτος.

Η ιστορική διαδρομή 
της Σχολής Αγρονό-
μων και Τοπογρά-
φων Μηχανικών από 
το χθες στο σήμερα 
και το αύριο παρου-
σιάστηκε με εισηγή-
σεις του Κοσμήτορα 
της Σχολής Καθηγη-
τή Μ. Κάβουρα και 
των Ομότιμων Κα-
θηγητών Γ. Βέη και 
Δ.-Δ. Μπαλοδήμου. 
Ακολούθησαν ομι-
λίες των διπλωμα-
τούχων της Σχολής 
κ. Ι. Αλαβάνου, π. 
Προέδρου του Τεχνι-
κού Επιμελητηρίου 
Ελλάδας, με θέμα τα 
κοινωνικά χαρακτηριστικά και την πορεία του Αγρονόμου και Τοπογράφου 
Μηχανικού και του Καθηγητή Ι. Μανιάτη, π. Υπουργού Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με θέμα τη συμβολή της Σχολής στον 
σχεδιασμό και την ανάπτυξη της Χώρας. Μέσω τηλεδιάσκεψης, μίλησαν 
στην εκδήλωση η απόφοιτος της Σχολής Καθηγήτρια Π. Αγγούρη, Dean, 
College of Science, Director of the Center of Earth Observing and Space 
Research (CEOSR), George Mason University και ο επί έτη συνεργάτης 
της Σχολής στο επιστημονικό πεδίο της Γεωπληροφορικής Καθηγητής Τ. 
Σελλής, Director, Swinburne Data Science Research Institute, Swinburne 
University of Technology. Ακολούθησαν απονομές βραβείων και αναμνη-
στικών στο αφυπηρετήσαν προσωπικό της Σχολής και τους συντελεστές 
των εορταστικών εκδηλώσεων. Η τελετή ολοκληρώθηκε σε εξαιρετικό κλί-
μα με μουσική εκδήλωση, υπό τη διεύθυνση μέλους της Σχολής, συνοδεία 
φωτογραφιών από την εκατονταετή ιστορία της Σχολής.

Η Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου 
Πολυτεχνείου ευχαριστεί θερμότατα όλους όσους συνέβαλαν στην υλο-
ποίηση και την επιτυχία των εορταστικών εκδηλώσεων.

Την Παρασκευή 20 και το Σάββατο 21 Οκτωβρίου 2017, η Σχολή άνοιξε 
τις πύλες των Εργαστηρίων της στους μαθητές και το ευρύτερο κοινό, 
στο πλαίσιο του εορτασμού των 180 ετών του Εθνικού Μετσόβιου Πο-
λυτεχνείου.

Επικοινωνία:
Γραμματεία Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ 
Τηλ.: 210 772 2761, 210 772 2781, e-mail: secret@survey.ntua.gr
http://www.survey.ntua.gr https://www.facebook.com/100xroniasatm/
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Τι είναι η γεω-ηθική; 
Η γεω-ηθική αφορά τη δικαιoσύνη στον τρόπο με τον οποίο η παραγω-
γή ψηφιακών δεδομένων μας καθιστά ορατούς και ενδεχομένως χειρα-
γωγήσιμους από επιχειρηματικούς όμιλους. Πρέπει να αποδώσω εύσημα 
σε αυτό το σημείο στη Διδάκτορα Linnet Taylor του Πανεπιστημίου του 
Tilburg για τον ορισμό της ψηφιακής δικαιοσύνης (data justice), τον οποίο 
προσάρμοσα εδώ για τη γεω-ηθική. Πρέπει να βρούμε τρόπους να δι-
ασφαλίσουμε δίκαιη ψηφιακή αναπαράσταση και μεταχείριση όλων των 
ανθρωπων που παράγουν διαρκώς ψηφιακά δεδομένα στην καθημερινή 
ζωή τους.  

Γιατί η γεω-ηθική είναι σημαντικότερη τα τελευταία χρόνια;
Οι επαγγελματίες μηχανικοί είχαν πάντα έναν ηθικό κώδικα και αυτό είναι 
καλό. Η γεω-ηθική καθίσταται εξαιρετικά σημαντική γιατί, καθώς ζούμε 
την καθημερινότητά μας, παράγουμε ψηφιακά δεδομένα. Με κάθε μας 
κλικ, κάθε αναζήτηση στο google, κάθε ανάρτηση στο facebook ή τηλε-
φωνική κλήση αφήνουμε γεωεντοπισμένα ψηφιακά ίχνη. Εταιρείες που 
δεν λογοδοτούν (λόγον διδόναι) σε μάς, μπορούν να συλλέξουν, να απο-
θηκεύσουν, να αναλύσουν αυτά τα ψηφιακά ίχνη και να τα χρησιμοποιή-
σουν για να επηρεάσουν τη συμπεριφορά μας με διάφορους τρόπους: από 
το πώς κάνουμε τις αγορές μας μέχρι το πώς επιλέγουμε τους πολιτικούς 
μας εκπροσώπους. Στο παρελθόν αναρωτιόμασταν «Τι μπορούν να μου 
πουν τα δεδομένα μου για αυτόν τον τόπο, όπου τώρα βρίσκομαι;» Τώρα 
η ερώτηση έχει αλλάξει δραματικά. Έχει γίνει «Τι μπορούν να πουν σε 
εσένα τα δεδομένα μου για εμένα;». Αν αυτό το «εσένα» αναφέρεται στην 
κυβέρνησή μας, την οποία έχουμε εκλέξει και η οποία οφείλει να λογοδο-
τεί σε εμάς, τότε ίσως δεν υπάρχει πρόβλημα. Αλλά αν αυτό το «εσένα» 
αφορά το Facebook, την Google, την Apple ή την Amazon ή οποιονδήποτε 
διαμεσολαβούντα τον οποίο δεν έχουμε εκλέξει και ο οποίος δεν λογοδοτεί 
σε εμάς, τότε έχουμε πρόβλημα. Για αυτόν τον λόγο η γεω-ηθική είναι 
τόσο σημαντική αυτή τη στιγμή! 

Θεωρείτε ότι ένας θεσμός όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει αρκετά 
αυτή τη στιγμή για να προστατέψει τους πολίτες της από αυτή την 
άποψη; 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σίγουρα κάνει πρόοδο, όπως με την Οδηγία για 
την Προστασία Δεδομένων (Data Protection Directive) η οποία εκδόθηκε 
κάποια χρόνια πριν και με το νεότερο κανονιστικό πλαίσιο, General Data 
Protection Regulation (GDPR), το οποίο θα τεθεί σε ισχύ τον Μάιο 2018. 
Στις φιλελεύθερες δημοκρατίες έχουμε την πολυτέλεια να διαμαρτυρη-
θούμε και να ζητήσουμε περισσότερη προστασία της ιδιωτικότητάς μας. 
Στον Νότο, συνήθως είτε δεν υπάρχει τέτοια προστασία είτε σε κάποιες 
περιπτώσεις υπάρχει ενεργή λογοκρισία από αυταρχικές κυβερνήσεις. Σε 
αυτά τα μέρη, εμείς ως ερευνητές από τον Βορρά, προωθούμε ψηφιακες 
εφαρμογές (apps) και τεχνικές λύσεις. Για παράδειγμα, δημιουργούμε ει-

κόνες υψηλής ανάλυσης με drones για τον αστικό σχεδιασμό ή αναπτύσ-
σουμε καινοτόμες εφαρμογές και εργαλεία για να εξασφαλίσουμε την πρό-
σβαση των ανθρώπων στη γη και το νερό. Πρέπει να είμαστε ευαίσθητοι 
ως προς το τι σημαίνουν για τους ανθρώπους αυτούς τέτοιες τεχνολογικές 
παρεμβάσεις και κατά πόσο τους βλάπτουμε αντί να τους βοηθούμε. 

Βλέπετε κάποιον τρόπο να προστατέψουμε την ιδιωτικότητα των 
ανθρώπων στον Νότο;
Προσωπικά θα ήμουν πρόθυμη να υποστηρίξω ένα κίνημα όπου οι πολί-
τες στον αναπτυγμένο Βορρά πληρώνουν για πρόσβαση στο διαδίκτυο με 
τρόπο ώστε να επιδοτείται η πρόσβαση στο διαδίκτυο των ανθρώπων στο 
Νότο, ώστε οι τελευταίοι να μην χρειάζεται να πληρώνουν. Με αυτό τον 
τρόπο δεν θα χρειαζόταν να εμπορευματοποιήσουμε την ιδιωτικότητά μας 
σε εταιρίες με αντάλλαγμα δωρεάν διαδικτυακές υπηρεσίες. Αλλά αναρω-
τιέμαι, πόσο δημοφιλές θα ήταν ένα κίνημα με τέτοιο σκοπό;

Επίσης πολύ γνωστές εταιρίες γεωχωρικών δεδομένων όπως η 
Fugro, η Trimble και η Esri πιθανόν κατέχουν μεγάλους όγκους ευ-
αίσθητων ιδιωτικών δεδομένων. Κατά τη γνώμη σας, οφείλουν να 
διατηρούν κάποιους κανόνες ή κώδικα δεοντολογίας; 
Απολύτως. Και πιστεύω ότι οι μηχανικοί που εργάζονται σε αυτές τις μεγά-
λες εταιρίες στον Βορρά ακολουθούν τον κώδικα δεοντολογίας του επαγ-
γέλματός τους. Είτε είμαστε τοπογράφοι ή πολιτικοί μηχανικοί έχουμε 
ηθική υποχρέωση να μην προκαλούμε βλάβη κατά την εκτέλεση της ερ-
γασίας μας. Αλλά τι συμβαίνει όταν για παράδειγμα συλλέγονται δεδομένα 
με εφαρμογές – όχι πάντα γνωστών μας εταιριών – που γίνονται ολοένα 
και πιο δημοφιλείς στον Νότο; Συλλέγουμε δεδομένα για άτομα και τη γη 
τους, συχνά χωρίς να διερωτώμεθα, «Ποιος θα έχει πρόσβαση σε αυτά 
τα δεδομένα, και ποιος είναι εκείνος που θα ελέγχει τα δεδομένα και θα 
μπορεί να εγγυηθεί ότι ο μόνος σκοπός για τον οποίο θα χρησιμοποιηθούν 
είναι, ας πούμε, η εξασφάλιση της πρόσβασης στη γη και όχι κάτι άλλο, 
π.χ. η αρπαγή γης;». 

Ποιες πιστεύετε ότι είναι οι πιο σημαντικές πλευρές ενός πλαισίου 
προδιαγραφών τα οποία πρέπει να ακολουθούν οι ιδιωτικές εταιρί-
ες που τρέχουν κτηματογραφικά έργα; 
Πλαίσιο, σκοπός και συγκατάθεση (context, purpose and consent) είναι οι 
τρεις σημαντικές πλευρές. Πρώτον, η ροή της πληροφορίας πάντα λαμ-
βάνει χώρα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο το οποίο διέπεται από ρητές ή 
άρρητες νόρμες. Ας πάρουμε για παράδειγμα το «ταξίδι» απο τόπο σε 
τόπο. Ακόμη και σε αυτό το απλούστατο παράδειγμα, μπορούμε να διακρί-
νουμε τουλάχιστον δύο διαφορετικά πλαίσια – το ταξίδι του τουρίστα και 
το ταξίδι του πρόσφυγα – καθένα από τα οποία διέπεται από διαφορετικές 
νόρμες. Δεύτερον, ο σκοπός της συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων 
θα πρέπει να διασφαλίζεται από εκείνον που έχει τον έλεγχο των δεδο-
μένων. Αυτός αποφασίζει τους σκοπούς και τα μέσα για την επεξεργασία 
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Η Γεω-ηθική απαιτεί σύνεση με τα ιδιωτικά δεδομένα 
Πηγή -  Haarsma, D. (interviewer) and Georgiadou, Y. (interviewee) (2017) Geo-ethics Requires Prudence with Private Data: GIM 

International interviews Professor Yola Georgiadou. In: GIM International, 31 (2017)10 pp. 16-19.

Μετάφραση: Δημήτρης Κατσαρός, διδακτορικός φοιτητής Πανεπιστημίου Twente

Στη σημερινή εποχή της ψηφιοποίησης, αφήνουμε διαρκώς – χωρίς να το θέλουμε – ψηφιακά ίχνη της καθημερινής μας ζωής. Αυτά τα 

ίχνη μπορούν να αποκαλύψουν σε τρίτους – χωρίς τη θέλησή μας – πληροφορίες, που αφορουν τις πεποιθήσεις και τις πράξεις μας. 

Τον φετινό Μάιο, η καθηγήτρια Γιόλα Γεωργιάδου, ως κύρια ομιλήτρια στο FIG Working Week στο Ελσίνκι, έδωσε μία συναρπαστική 

ομιλία. Απεύθυνε έκκληση για συνετή χρήση των δεδομένων που συλλέγονται κατά την ταχεία κτηματογράφηση των αναπτυσσόμενων 

χωρών και για πρωτοβουλίες προκειμένου να προστατευθεί η ιδιωτικότατα των πολιτών. Το GIM International μίλησε μαζί της για τη 

«γεω-ηθική», ένα από τα αγαπημένα της θέματα.



προσωπικών δεδομένων και θα θεωρηθεί υπόλογος σε περίπτωση μη συμ-
μόρφωσης. Τρίτον, τα δεδομένα θα πρέπει να συλλέγονται με γνώση και 
συγκατάθεση των ανθρώπων που τα παρέχουν – οι οποίοι εκτός από ευά-
λωτοι μπορεί και να μην έχουν τη δυνατότητα να δώσουν τη συγκατάθεσή 
τους. Αν υπάρξει συμφωνία σε αυτές τις τρεις πλευρές με την κυβέρνηση 
για την οποία η εταιρία τρέχει το έργο, μπορεί να ελαχιστοποιηθεί η βλάβη 
και να μεγιστοποιηθεί το όφελος, ειδικά όταν χρησιμοποιούνται καινοτόμα 
εργαλεία. 

Πιστεύετε ότι η γεω-ηθική είναι αρκετά ψηλά στην ατζέντα εκείνων 
που λαμβάνουν αποφάσεις, για παράδειγμα το UN-GGIM;
Είναι καιρος για την γεω-ηθική να μπει στην ατζέντα των διεθνών οργανι-
σμών, αν δεν είναι ήδη. Είναι πιθανό διεθνείς οργανισμοί, με ευρύτερους 
στόχους στην προστασία της ψηφιακής πληροφορίας, να χρησιμοποιούν 
εναλλακτικούς όρους. O όρος ψηφιακή δικαιοσύνη (data justice), για πα-
ράδειγμα, γίνεται τώρα όλο και πιο δημοφιλής στη βιβλιογραφία. Ο όρος 
αναφέρεται σε όλων των ειδών τα δεδομένα τα οποία μπορεί να είναι 
συνδεδεμένα με γεωγραφική θέση, μπορεί και όχι. 

Στην έρευνά σας έχετε δει παραδείγματα κακής χρήσης δεδομένων;
Συχνά αισθάνομαι άβολα με το πώς υψηλής ποιότητας γεωδεδομένα 
συλλέγονται για έναν σκοπό αλλά ίσως αργότερα χρησιμοποιηθούν για 
άλλους, ειδικά σε πολιτικά καθεστώτα που είναι γνωστό ότι είναι κατα-
πιεστικά. Για παράδειγμα, μία συνάδελφος χρησιμοποίησε drones για να 
κτηματογραφήσει με υψηλή ανάλυση την πρωτεύουσα μίας χώρας στο 
Νότο, για λόγους αστικού σχεδιασμού. Οι ανεπεξέργαστες εικόνες που 
συνέλεξε από ύψος 50 μέτρων από το έδαφος αποκάλυψαν ανθρώπινη 
δραστηριότητα στους δρόμους που θα μπορούσε να θεωρηθεί ύποπτη ή 
και εγκληματική από την τοπική αστυνομία. Φυσικά, αυτές οι λεπτομέρειες 
χάθηκαν στο μωσαϊκό των εικόνων, αλλά η ερώτηση παραμένει: «Ποιος 
έχει πρόσβαση στις ανεπεξέργαστες εικόνες και στα τελικά προϊόντα, και 
για ποιο σκοπό, πέραν του αρχικού, θα χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα;». 
Παρομοίως, η συλλογή ονομάτων και αριθμών κινητών τηλεφώνων χιλιά-
δων ευάλωτων ανθρώπων - προκειμένου να τους δοθεί η δυνατότητα να 
χρησιμοποιήσουν καινοτόμες εφαρμογές για να επικοινωνήσουν με παρό-
χους και να παραπονεθούν για ελλείψεις στις παρεχόμενες υπηρεσίες – 
μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο αν αυτά τα ονόματα χρησιμοποιηθούν 
σε διαφορετικό πλαίσιο και για διαφορετικούς σκοπούς από τους αρχικούς. 
Υπάρχουν δύο ζητήματα εδώ. Πρώτα από όλα, εμείς – ως ερευνητές από 
το Βορρά που δουλεύουμε, μαθαίνουμε πολλά και χτίζουμε τις καριέρες 
μας πάνω στις πλάτες των ανθρώπων του Νότου – πρέπει να είμαστε πολύ 
πιο προσεκτικοί με τις ιδιωτικές πληροφορίες που οι άνθρωποι αυτοί μας 
εμπιστεύονται. Δεύτερον, πρέπει να σκεφτούμε πώς θα προστατέψουμε 
τα ψηφιακά δεδομένα που αναπαριστούν τους ανθρώπους και τις περι-
ουσίες τους στον Νότο, ειδικά όταν οι κυβερνήσεις τους δεν λαμβάνουν 
υπόψιν τους προς το παρόν αυτά τα ζητήματα. 

Δεν είναι όλα για κακό, σωστά; Η συλλογή γεωπληροφοριών μπο-
ρεί να βοηθήσει τις κυβερνήσεις να πάρουν καλύτερες αποφάσεις, 
δεν μπορεί; 
Ναι, σίγουρα μπορεί. Ωστόσο δεν υπάρχει αυτόματη αντιστοιχία ανάμεσα 
σε καλύτερα δεδομένα και καλύτερη διακυβέρνηση. Το ζήτημα είναι πιο 
περίπλοκο. Πρώτα πρέπει να καταλάβουμε πώς η διακυβέρνηση λειτουρ-
γεί σε συγκεκριμένα θεσμικά πλαίσια και για αυτό χρειαζόμαστε θεωρία 
και μεθόδους από τις κοινωνικές επιστήμες. Μόνο τότε μπορούμε να αρχί-
σουμε να μελετούμε τους πιο κατάλληλους τρόπους για να αυτοματοποι-
ήσουμε κάποιες από τις διαδικασίες παραγωγής δεδομένων εντός της δια-
κυβέρνησης, με σεβασμό και ευαισθησία στον τρόπο που παρεμβαίνουμε 
τεχνολογικά και με καινοτόμα εργαλεία που δεν διασπούν τον τοπικό κοι-
νωνικό ιστό και μπορούν να βελτιωθούν και να γίνουν πιο εκλεπτυσμένα 
με το πέρασμα του χρόνου. 

Στο Ελσίνκι καλέσατε το FIG καθώς και άλλες γεωπληροφορικές 
επιστημονικές κοινότητες, να αναλάβουν πρωτοβουλίες για να δια-

φυλάξουν τα δεδομένα που αφορούν τον τόπο και την ιδιωτικότητα 
των ευάλωτων ανθρώπων στον αναπτυσσόμενο κόσμο. Τι θα πρέ-
πει το FIG και κοινότητες από άλλους κλάδους να κάνουν ακριβώς;
Η κοινή βάση είναι ότι ένα μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων στον πλανή-
τη δεν έχει ασφαλή πρόσβαση στη γη και ότι η καινοτόμος τεχνολογία 
θα παίξει έναν σημαντικό ρόλο στη λύση αυτού του προβλήματος. Το 
FIG χρειάζεται να σκεφτεί ποια είναι τα ηθικά ζητήματα που μπορεί να 
ανακύψουν όταν τα μέλη του παρεμβαίνουν στον Νότο. Ως επαγγελματι-
κή κοινότητα, που ανάμεσα στα μέλη του, μετρά νομικούς και τεχνικούς 
ειδικούς από Νότο και Βορρά, το FIG είναι εξαιρετικά καταρτισμένο για να 
εμπλακεί στη γεω-ηθική. Οι τοπογράφοι ήδη ακολουθούν τον πολύτιμο 
παραδοσιακό κώδικα δεοντολογίας των μηχανικών, αλλά τώρα χρειαζό-
μαστε ένα διαφορετικό τρόπο σκέψης για να χειριστούμε το ερώτημα «Τι 
μπορούν τα δεδομένα μου να πουν σε εσένα για μένα;».

Ουσιαστικά απευθύνετε κάλεσμα για σύνεση στην εφαρμογή των 
τεχνολογιών, γιατί δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι θα κάνει σε βά-
θος χρόνου, σωστά; 
Ακριβώς. Πρέπει πρώτα να καταλάβουμε πώς η πρόσβαση στη γη, στο 
νερό, ή η αστική διακυβέρνηση λειτουργούν στο επίπεδο της καθημερινής 
ζωής των ανθρώπων και τότε να βρούμε πώς θα σχεδιάσουμε τεχνολογι-
κές παρεμβάσεις εναρμονισμένες με τον τοπικό κοινωνικό ιστό. Ο σκοπός 
είναι όχι μόνο να μην προκαλούμε καμία απολύτως βλάβη, αλλά να ενδυ-
ναμώνουμε τους ανθρώπους να πάρουν αποφάσεις αυτόνομα και χωρίς 
παρεμβάσεις. 

Τι μήνυμα θέλετε να στείλετε σε εκείνους που λαμβάνουν αποφά-
σεις, τους επαγγελματίες της γεωματικής που διαβάζουν το περιο-
δικό GIM International; 
Ο κόσμος έχει αλλάξει. Μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι καθορίζουν τις ζωές 
μας πολύ περισσότερο από ό,τι πριν. Αποκτούν περισσότερη δύναμη από 
τα έθνη-κράτη και τα δεδομένα που συλλέγουν από εμάς – χωρίς να το 
αντιλαμβανόμαστε – μπορεί να χρησιμοποιηθούν για να μας επηρεάσουν. 
Έτσι στερούμαστε την ελευθερία μας και το θεμελιώδες δικαίωμα να λαμ-
βάνουμε αποφάσεις για τον εαυτό μας, αυτόνομα και με τους ανθρώπους 
που αγαπούμε, και όχι επειδή κάποιος προβλέπει τη συμπεριφορά μας και 
μας επηρεάζει να ψηφίσουμε αυτό το πρόσωπο ή να αγοράσουμε εκείνο 
το προϊόν. Έτσι εργαλειοποιούμαστε. Γινόμαστε προϊόντα. Πρέπει να τα 
έχουμε υπόψιν μας αυτά – όχι μόνο στην προσωπική, αλλά και στην επαγ-
γελματική μας ζωή.

 

Η ΓΙΟΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ είναι καθηγήτρια γεωπληροφορικής για 
τη διακυβέρνηση στη Σχολή Επιστήμης της Γεωπληροφορικής 
και Παρατήρησης της Γης (ITC) του Πανεπιστημίου τουTwente, 
στην Ολλανδία. Αναγορεύτηκε διδάκτορας γεωδαισίας, στο Πα-
νεπιστήμιο της Στουττγάρδης, στη Γερμανία. Η έρευνά της επι-
κεντρώνεται στη διασύνδεση γεωπληροφορικής, σχεδιασμού 
πολιτικής και διεθνούς ανάπτυξης. Μελετά αν και με ποιους 
τρόπους οι άνθρωποι θεσπίζουν, οργανώνουν και θεσμοθετούν 
τεχνολογίες της γεωπληροφορικής σε διάφορους τομείς (νερό, 
περιβάλλον, αστική πολιτική και πολιτική γης) και πώς οι υπο-
δομές – οι πληροφοριακές, κοινωνικές και υλικές βάσεις στις 
οποίες θεμελιώνεται η ανθρώπινη δραστηριότητα – χτίζονται, 
συντηρούνται ή αποτυγχάνoυν. Χρησιμοποιεί ποιοτικές μεθό-
δους. Αυτό που την κατευθύνει είναι «η εναρμόνιση με τη ροή» 
(“working with the grain”) των θεσμών και οργανισμών του ανα-
πτυσσόμενου Νότου. 

*  Τη συνέντευξη πήρε ο Durk Haarsma και δημοσίευσε στο GIM 
International στις 9/10/2017. 
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Το Μετεωρολογικό φαινόμενο
Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις το ύψος βροχής της συνολικής διαταραχής ήταν 150 – 200 mm.  Τα αρχικά μετεωρολογικά δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν 
στην εργασία αυτή, προέκυψαν από επεξεργασία των πληροφοριών του Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Εθνικού 
Αστεροσκοπείου Αθηνών (στοιχεία κινητού μετεωρολογικού ραντάρ XPOL).

Επειδή τα μετεωρολογικά δεδομένα αναφέρονται στο όρος Πατέρα και όχι στην ορεινή λεκάνη του ρέματος Αγ. Αικατερίνης, έγινε η παραδοχή της 
σημαντικής μείωσης των εντάσεων ώστε ο κύριος όγκος της βροχής να είναι 140mm (αντί 200 mm) για το κρίσιμο τετράωρο της καταιγίδας. Για τα δύο 
δίωρα της καταιγίδας εκτιμήθηκε ένταση 50 mm/h (αντί 75 mm/h) για το πρώτο, και 20 mm/h (αντί 25 mm/h) σε σχέση με τα στοιχεία του radar του 
Αστεροσκοπείου. 

Από την Όμβρια Καμπύλη περιόδου επαναφοράς 50 ετών που έχει χρησιμοποιηθεί στη λεκάνη του Σαραντοπόταμου στην οποία ανήκει η πληγείσα 
περιοχή (Εργαστήριο Εγγειοβελτιωτικών Έργων & Διαχείρισης Υδατικών Πόρων, ΕΜΠ) προσδιορίσθηκαν τα ύψη βροχής και οι αντίστοιχες εντάσεις 
2ωρης, 3ωρης και 4ωρης βροχής τα οποία παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.

Πιν. 1. Αποτελέσματα Όμβριας Καμπύλης για την περιοχή για περίοδο επαναφοράς Τ = 50 έτη

Όμοια αποτελέσματα προκύπτουν και από τη γενική «περιβάλλουσα» Όμβρια Καμπύλη της Αττικής για Τ = 50 έτη (Εργαστήριο Εγγειοβελτιωτικών 
Έργων & Διαχείρισης Υδατικών Πόρων, ΕΜΠ)

0.6040i t−= ⋅

όπου  είναι η ένταση του φαινομένου σε mm/h και

         είναι η διάρκεια σε ώρες.

Στην περίπτωση αυτής της Όμβριας Καμπύλης, περιόδου Τ = 50 έτη, έχουμε (Πιν. 2):

Πιν. 2. Αποτελέσματα της «περιβάλλουσας» Όμβριας Καμπύλης της Αττικής περιόδου επαναφοράς 
Τ = 50 έτη

Όποια από τα αποτελέσματα των δύο πινάκων χρησιμοποιήσουμε είναι φανερό και οι εντάσεις και τα ύψη βροχής του γεγονότος της 15ης Νοεμβρίου 
2017 ξεπερνούν κατά πολύ τα μεγέθη της περιόδου επαναφοράς των 50 ετών. Δηλαδή, το γεγονός της 15ης Νοεμβρίου στη Μάνδρα έχει περίοδο 
επαναφοράς πολύ μεγαλύτερη των 50 ετών. 

Τέλος αν χρησιμοποιήσουμε τη γενικευμένη όμβρια καμπύλη για το Λεκανοπέδιο (Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων, ΕΜΠ) 
προκύπτουν τα αποτελέσματα του Πιν. 3 για διάρκειες 2, 3, 4 και 24 ώρες. 
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ΟΙ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ: Μια πρώτη ανάγνωση

Λίγες μέρες μετά τα τραγικά αποτελέσματα των καταστρεπτικών πλημμυρών στη Δυτική Αττική, στο Κέντρο Εκτίμησης Φυσικών 
Κινδύνων και Προληπτικού Σχεδιασμού, που λειτουργεί από το 2004 στη Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του ΕΜΠ, 
προσπαθήσαμε να αναλύσουμε το πλημμυρικό γεγονός κυρίως στην πόλη της Μάνδρας και στη βιομηχανική της περιοχή κατά την 15η 
Νοεμβρίου 2017.

Στο άρθρο λοιπόν αυτό γίνεται μια προσπάθεια να κατανοηθεί το μέγεθος της πλημμύρας και κατά κάποιο τρόπο να αιτιολογηθούν οι 
τεράστιες καταστροφές και οι 23 θάνατοι. Η πλημμύρα στη Μάνδρα θεωρείται ως η τρίτη φονικότερη πλημμύρα που έχει πλήξει την 
Αττική μετά από τις πλημμύρες του 1961 και 1977 με 40 και 37 νεκρούς αντίστοιχα.

Δυστυχώς δεν υπάρχει ακριβής καταγραφή της καταιγίδας που έπληξε την περιοχή και η ανάλυση που ακολουθεί βασίζεται σε άλλα πιο 
αδρομερή στοιχεία όπως τα δεδομένα από κινητό radar του Αστεροσκοπείου Αθηνών, τις δορυφορικές εικόνες της NASA, καθώς και 
διάφορα video από την περιοχή κατά την ημέρα της πλημμύρας. 

του Γιώργου Τσακίρη
Καθηγητή Σχολής Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ

Διευθυντή του Κέντρου Εκτίμησης Φυσικών Κινδύνων και Προληπτικού Σχεδιασμού



Πιν. 3. Αποτελέσματα έντασης και ύψους βροχής για διάρκειες 2, 3, 4 και 24 ώρες από τη γενικευμένη όμβρια καμπύλη του Λεκανοπεδίου για 
διάφορες περιόδους επαναφοράς. 

Με βάση τη δίωρη καταιγίδα με 50 mm/h και συνολικό ύψος 100 mm το γεγονός θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως γεγονός σχεδόν 500 ετών. Το ίδιο 
περίπου ισχύει και για τις άλλες διάρκειες που παρουσιάζονται στον Πιν. 3. 

Με βάση τα παραπάνω η άποψη που εκφράσαμε από την πρώτη ημέρα της πλημμύρας (ότι δηλ. πρόκειται για γεγονός 100ετίας) είναι μάλλον 
συντηρητική. Στη θέση όμως αυτή επιμένουμε λόγω της αβεβαιότητας καταγραφής του γεγονότος και του εύρους των τιμών που δίνουν οι διάφορες 
όμβριες καμπύλες.

Το ρέμα της Αγίας Αικατερίνης
Πρόκειται για το ρέμα που κυρίως ευθύνεται για την πλημμύρα στην πόλη της Μάνδρας. Έχει μήκος περί τα 10 km και μέση κλίση 5% που θεωρείται 
ιδιαίτερα υψηλή. Έχει έκταση 20 km2 και χρόνο συγκέντρωσης κοντά στις 2 ώρες (λίγο πριν την πόλη). Το ρέμα Αγίας Αικατερίνης εκφυλίζεται λίγο 
πριν την πόλη και συνεχίζει μέσω των κύριων δρόμων της πόλης χωρίς κοίτη (οδός Κοροπούλη) και τελικά καταλήγει στο ρέμα Σούρες που και αυτό 
έχει καταπατηθεί και κατά τμήματα ακυρωθεί. 

Το Μοναδιαίο Συνθετικό Τριγωνικό Υδρογράφημα  του ρέματος των 2 ωρών στην έξοδο του πριν την πόλη της Μάνδρας φαίνεται στο Σχήμα 1.

Σχ. 1. Το Μοναδιαίο Συνθετικό Τριγωνικό Υδρογράφημα 
          του ρ. Αγίας Αικατερίνης διάρκειας 2 h.

Η πλημμύρα
Με τη χρήση διαφορετικών υδρολογικών μεθόδων (συνθετικά υδρογραφήματα, σύνθεση υδρογραφημάτων) και με πολύ συντηρητικές παραδοχές 
προέκυψε η εξέλιξη της πλημμυρικής παροχής που φαίνεται στο Σχήμα 1. 

Η προσομοίωση εξέλιξης της πλημμυρικής παροχής του ρέματος Αγ. Αικατερίνης, λίγο πριν την Μάνδρα (Σχήμα 1). Από το σχήμα αυτό προκύπτει παροχή 
αιχμής πλημμύρας 224 m3/s.  Δηλαδή, από το ρέμα Αγ. Αικατερίνης μπήκε στη πόλη της Μάνδρας μια παροχή που στην αιχμή της ήταν πάνω από τα 
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200 m3/s. Σημειώνεται επίσης ότι οι πολύ μεγάλες παροχές άρχισαν να σημειώνονται από την πρώτη ώρα (6:00) ενώ στις 7:00 το πρωί (2 ώρες μετά 
την έναρξη της ραγδαίας βροχής) η πλημμύρα έφτασε στην αιχμή της. Τέλος, ο συνολικός όγκος της πλημμύρας στην είσοδο της πόλης εκτιμήθηκε περί 
τα 2.8 εκατ. m3 που μέσα στην πόλη ξεπέρασε τα 3 εκατ. m3 .

Σχ. 2. Η χρονική εξέλιξη της πλημμυρικής παροχής 
του ρέματος Αγίας Αικατερίνης πριν την είσοδο στη 
Μάνδρα.

Η Ανύπαρκτη Αντιπλημμυρική Προστασία και η Μελέτη που δεν υλοποιήθηκε
Όπως είναι γνωστό εκτός του μεγάλου αριθμού νεκρών, οι καταστροφές στην πόλη της Μάνδρας είναι πολύ μεγάλες λόγω της σχεδόν ανύπαρκτης 
αντιπλημμυρικής προστασίας του οικισμού αλλά και ευρύτερα του Θριάσιου πεδίου. Σημειώνεται ότι η «τρωτότητα» και η έκθεση του οικισμού σε 
πλημμυρικό κίνδυνο είναι πολύ υψηλή με αποτέλεσμα ακόμα και γεγονότα δεκαετίας (περιόδου επαναφοράς 10 έτη) να δημιουργούν πλημμυρικές 
συνθήκες. Σημειώνεται επίσης ότι ο αγωγός ομβρίων (Κοροπούλη) που αποτελεί συνέχεια του ρέματος Αγ. Αικατερίνης έχει παροχετευτικότητα 10 
m3/s, ενώ η μερική εκτροπή του ρέματος με κλειστό δίδυμο ορθογωνικό αγωγό στον χείμαρρο Σούρες έχει σχεδιασθεί για επιπλέον 47m3/s με βάση 
την περίοδο επαναφοράς των 50 ετών. Δηλαδή, ακόμα και αν είχε εκτελεσθεί το έργο της μερικής εκτροπής (μέσω του κλειστού αγωγού 1455 m) και 
είχε γίνει η διευθέτηση του χείμαρρου Σούρες (σε μήκος  1720 m), και όλα λειτουργούσαν ικανοποιητικά, θα μπορούσαν να διοχετεύσουν συνολικά μια 
πλημμυρική παροχή περί τα 50 – 55  m3/s. Στην αιχμή της πλημμύρας η παροχετευτικότητα αυτή ήταν μόλις το 1/4 αυτής που συνέβη, ενώ επί 4.5 ώρες 
η πλημμυρική παροχή του γεγονότος ήταν μεγαλύτερη της παροχετευτικότητας του σχεδιαζόμενου έργου. Ως προς τον πλημμυρικό όγκο εκτιμάται ότι 
αν είχαν κατασκευασθεί τα έργα θα είχε μειωθεί κατά το 1/3 περίπου.

Στο σχήμα 3 παρουσιάζονται οριζοντογραφικά το τμήμα της μερικής εκτροπής και το τμήμα της διευθέτησης του ρ. Σούρες που προβλέπονται από τη 
μελέτη αντιπλημμυρικών έργων του 2012, η οποία δεν έχει υλοποιηθεί.

Σχ. 3. Η περιοχή της Μάνδρας που αναφέρεται στη μελέτη αντιπλημμυρικής προστασίας που δεν έχει υλοποιηθεί. Με κόκκινο σημειώνεται η 
μερική εκτροπή του ρ. Αγίας Αικατερίνης (L = 1455 m) και με μπλε σκούρο η προτεινόμενη διευθέτηση του ρ. Σούρες (L = 1720 m). Με πράσινο 

σημειώνεται η πορεία του ρ. Αγίας Αικατερίνης διαμέσου της Μάνδρας (κλειστός αγωγός 10 m3/s)

Αντί Συμπερασμάτων 
Συμπερασματικά, η πλημμύρα στη Μάνδρα ήταν ένα ακραίο γεγονός περιόδου επαναφοράς πάνω από 100 χρόνια που γιγαντώθηκε λόγω της ανυπαρξίας 
αντιπλημμυρικής προστασίας και μια σειράς άλλων παραγόντων (π.χ. έντονη βροχή επί ώρες πριν τον πυρήνα της καταιγίδας). Κρίσιμο μέγεθος στο 
οποίο οφείλονται και οι πολλοί θάνατοι είναι ο μικρός χρόνος συγκέντρωσης του ρέματος Αγ. Αικατερίνης που είναι μόλις 2 ώρες με αποτέλεσμα τις 
πολύ υψηλές παροχές ήδη από την πρώτη ώρα του γεγονότος. Η ύπαρξη των σχεδιαζόμενων αντιπλημμυρικών έργων (που δεν έχουν υλοποιηθεί) θα 
μπορούσε  να μετριάσει τις επιπτώσεις αλλά σίγουρα δεν θα μπορούσε να τις αποτρέψει.
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Την τελευταία δεκαετία η στροφή προς την τρίτη διάσταση είναι εμφανής 
σε πολλούς τομείς και ιδιαίτερα στις επιστήμες που έχουν σχέση με κατα-
γραφή και απεικόνιση γεωγραφικών πληροφοριών και φυσικών φαινομέ-
νων. Στο πεδίο της 3D απεικόνισης, υπάρχουν ραγδαίες εξελίξεις, ενώ οι 
τεχνικοί περιορισμοί στην χρήση της τρισδιάστατης πληροφορίας (υπολο-
γιστική ισχύς, εργαλεία για 3D απεικόνιση) έχουν μειωθεί και στις περισ-
σότερες περιπτώσεις, η εξέλιξη στα 3D αντικείμενα προχωρά δυναμικά, 
ειδικά σε αστικές δομές και περιεχόμενο. Οι βασικοί πυλώνες της ολιστικής 
τρισδιάστατης μοντελοποίησης των αστικών δομών που σχετίζονται με το 
αντικείμενο του Τοπογράφου μηχανικού συνοψίζονται παρακάτω (Τσιλιά-
κου, 2013):
● Μέθοδοι συλλογής τρισδιάστατων δεδομένων με διαφορετικές τεχνικές, 

διαφορετική ακρίβεια και διαφορετικό επίπεδο λεπτομέρειας, βάσει της 
επιθυμητής χρήσης του τελικού προϊόντος.

● 3D Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (ΣΓΠ), όπου οι μέθοδοι για 
τη γεωμετρική κατασκευή, τη διάρθρωση και την οργάνωση των 2D και 
3D δεδομένων σε ενιαίο περιβάλλον, τη δημιουργία βάσης δεδομένων 
και την ενημέρωσή της εξελίσσονται συνεχώς.

● Χωρικές βάσεις δεδομένων (ΒΔ) που αποτελούν ουσιώδες μέρος της 
αρχιτεκτονικής τήρησης μεγάλων όγκων χωρικών δεδομένων και δια-
χειρίζονται μέσω Συστημάτων Διαχείρισης Βάσης Δεδομένων. Πυλώνας 
για την υλοποίηση ενός 3D κτηματολογικού συστήματος είναι η σωστή 
μοντελοποίηση των 3D αντικείμενων (τοπολογικά, γεωμετρικά, σημα-
σιολογικά) σε ΒΔ.

● Διάδοση πληροφοριών μέσω διαδικτύου και πρόσβαση σε ένα ευρύ 
φάσμα χρηστών (πολίτες, κτηματομεσίτες, συμβολαιογράφοι, GIS/CAD 
ειδικοί) σε διάφορες 3D εφαρμογές. 

Η παρούσα εισήγηση εστιάζει στις ως άνω ερευνητικές και τεχνολογικές 
εξελίξεις που συνδέονται με θέματα 3D γεωπληροφορίας και κυρίως ερ-
γαλείων συλλογής, διαχείρισης/web-based διάδοσης και ανάκτησης, προ-
τυποποίησης, μοντελοποίησης και απεικόνισης 3D δεδομένων, θίγοντας 
θεσμικά και οργανωτικά θέματα, στο χερσαίο και το θαλάσσιο χώρο.

1.1 Γιατί 3D;
Το εύρος των δικαιωμάτων στη γη και το θαλάσσιο χώρο απαιτεί σωστές 
καταγραφές στον 3D χώρο σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο. Οι καταγραφές 
των δικαιωμάτων πρέπει να υλοποιούνται μέσω συστηματικής μοντελο-
ποίησης αξιοποιώντας τις δυνατότητες των 3D απεικονίσεων Οι χωρικές 
σχέσεις και περιορισμοί μεταξύ των φυσικών αντικειμένων των πολυεπί-
πεδων δομών πρέπει να αποδοθούν και να μοντελοποιηθούν γεωμετρικά 
και τοπολογικά, και στη συνέχεια να ενοποιηθούν σε σημασιολογική βάση 
προκειμένου το μοντέλο να οργανωθεί αρχικά εννοιολογικά και να υλοποι-
ηθεί μέσω των φυσικών του χαρακτηριστικών. Οι νέες μεθοδολογίες 3D 
μοντελοποίησης σε γραφικά ηλεκτρονικών υπολογιστών και η ανάπτυξη 
3D μορφότυπων αρχείων που διατηρούν τη διαλειτουργικότητα και προ-

ωθούν τη διανομή των πληροφοριών μεταξύ CAD και GIS πακέτων έχουν 
βοηθήσει σημαντικά προς αυτήν την κατεύθυνση.

1.2 3D σε διεθνείς τάσεις και πρότυπα
Κρίσιμο ρόλο στην ανάγκη προσδιορισμού ενός 3D κτηματολογικού μο-
ντέλου διαδραματίζουν η τυποποίηση και μοντελοποίηση των συστημά-
των διαχείρισης γης και θαλάσσιου χώρου και τα πρωτόκολλα επικοινω-
νίας που επιτρέπουν τη δυνατότητα ανάπτυξης τέτοιων συστημάτων και 
τη διαλειτουργικότητά τους (Δημοπούλου, 2015). Διάφορες προσπάθειες 
τυποποίησης και καθορισμού κατευθύνσεων για το μέλλον των συστημά-
των διαχείρισης γης και των εργαλείων εφαρμογής τους καταβάλλονται 
τα τελευταία χρόνια από οργανισμούς τυποποίησης συστημάτων, τη Διε-
θνή Ένωση Τοπογράφων, την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες πρωτοβουλίες 
(Καλογιάννη, 2015). Στις επόμενες παραγράφους παρουσιάζεται μία ανα-
σκόπηση των διεθνών τάσεων των 3D συστημάτων διαχείρισης γης και 
θαλάσσιου χώρου και των προτύπων.

Ναυαρχίδα της τυποποίησης των κτηματολογικών συστημάτων αποτελεί 
το Κτηματολόγιο 2014 (Kaufmann et al., 1998) το οποίο θέτει τις βάσεις 
και παρουσιάζει τα γενικευμένα χαρακτηριστικά που θα έχουν τα κτημα-
τολογικά συστήματα στο μέλλον και στο οποίο αναφέρονται οι τάσεις για 
μοντελοποίηση, εξέλιξη και αυτοματοποίηση των συστημάτων.

Σε ευρύτερο φάσμα, η Υποδομή Χωρικών Δεδομένων-ΥΔΧ δημιουργεί τις 
προϋποθέσεις ενός περιβάλλοντος όπου τα εμπλεκόμενα μέρη θα συνερ-
γάζονται μεταξύ τους χρησιμοποιώντας διαδικτυακές υπηρεσίες και πρω-
τόκολλα, προκειμένου να επιτυγχάνεται η πρόσβαση και διαχείριση γεω-
χωρικών δεδομένων. Σε ευρωπαϊκό́ επίπεδο, η Οδηγία INSPIRE επιτρέπει 
τη δημιουργία ΥΔΧ βάσει προτύπων που αφορούν στην πληρότητα και 
ποιότητα των χωρικών δεδομένων και τις προδιαγραφές παραγωγής τους 
(INSPIRE, 2017).

Στο πλαίσιο όσων προαναφέρθηκαν, στο διεθνές σκηνικό επικρατεί τα τε-
λευταία χρόνια μία σειρά πρότυπων μοντέλων που βασίζεται στη σύνδεση 
του προσώπου με το ακίνητο μέσω δικαιωμάτων, περιορισμών και υπο-
χρεώσεων. Το Land Administration Domain Model (LADM) (ISO, 2012), 
αποτελεί τη μεγαλύτερη, μέχρι σήμερα, προσπάθεια μοντελοποίησης 
κτηματολογικών συστημάτων, ορίζοντας ένα μοντέλο αναφοράς το οποίο 
καλύπτει την καταγραφή στοιχείων πάνω από το νερό, καθώς και πάνω 
και κάτω από την επιφάνεια της γης.

Στην προτυποποίηση στον τομέα οργάνωσης και απεικόνισης της 3D πλη-
ροφορίας τα τελευταία χρόνια κυριαρχεί το CityGML, ένα ανοιχτό μοντέλο 
δεδομένων, βασισμένο σε XML δομή για την αποθήκευση και ανταλλαγή 
δεδομένων που αφορούν 3D μοντέλα πόλεων (Groger et al., 2012). Από 
το 2008, αποτελεί διεθνές πρότυπο της OGC και έχει καθιερωθεί ως ένα 
σημασιολογικό μοντέλο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποθήκευ-
ση, μεταφορά και απεικόνιση 3D αντικειμένων του αστικού χώρου, και να 
αξιοποιηθεί σε διάφορα πεδία εφαρμογής (πολεοδομία, τουριστικές δρα-
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Περιήγηση σε διαδραστικό τρισδιάστατο (3D) διαδικτυακό περιβάλλον-
Εφαρμογή στη ΣΑΤΜ ΕΜΠ

Πισπιδίκης Ι., Αγρ. Τοπογράφος Μηχ. ΕΜΠ, MSc, ΥΔ ΕΜΠ, Τσιλιάκου Ε., Αγρ. Τοπογράφος Μηχ. ΕΜΠ, MSc, ΥΔ ΕΜΠ
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Δημοπούλου Ε., Δρ. Αγρ. Τοπογράφος Μηχ. ΕΜΠ, Καθηγήτρια ΣΑΤΜ ΕΜΠ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η μεγάλη αύξηση του πληθυσμού και η έντονη αστικοποίηση έχουν οδηγήσει στην πολλαπλή χρήση του χώρου και στη δημιουργία πο-
λύπλοκων ιδιοκτησιακών και κτιριακών δομών, προκαλώντας έντονο ενδιαφέρον, σε διεθνές επίπεδο, για την τρισδιάστατη καταγραφή, 
μοντελοποίηση, απεικόνιση και διαχείριση της γης και της θάλασσας, μέσω συστημάτων 3D Κτηματολογίου και 3D μοντέλων πόλεων, 
με την ανάπτυξη κατάλληλου λογισμικού. Η ύπαρξη σύγχρονων τεχνολογιών μοντελοποίησης, παράλληλα με την αξιοποίηση των υπη-
ρεσιών διαδικτύου, διευκολύνουν τη δημιουργία λεπτομερών τρισδιάστατων μοντέλων με σημασιολογική, γεωμετρική και τοπολογική 
πληροφορία, η οποία, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη προτύπων, επιτρέπουν τη διαλειτουργικότητα και την επικοινωνία μεταξύ των 
συστημάτων. Η παρούσα εισήγηση παρουσιάζει συνοπτικά τις διεθνείς τάσεις στον τομέα αυτό και τη συναφή ερευνητική δραστηριότητα 
της Γνωστικής Περιοχής του Κτηματολογίου της ΣΑΤΜ του ΕΜΠ, και συνοψίζει τη σχετική ερευνητική δραστηριότητα.

Λέξεις - κλειδιά: 3D Κτηματολόγιο, 3DΜοντελοποίηση, 3D GIS, 3D WebGIS, Semantics, 3D Campus



στηριότητες, διαχείριση καταστροφών, διαχείριση ακινήτων, πλοήγηση, 
κ.λπ.).

Τέλος, το Μοντέλο Κτηριακών Πληροφοριών (BIM) ορίζεται ως μια ψη-
φιακή απεικόνιση των φυσικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών ενός 
κτηρίου και λειτουργεί ως πηγή πληροφοριών, συγκροτώντας μια βάση 
από την αρχή του κύκλου ζωής του κτηρίου (NBIMS, 2007). Ένα από τα 
πιο αποδεκτά BIM είναι το πρότυπο Industry Foundation Classes (IFC, 
ISO16739).

2. Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΥ ΣΤΟ 3D 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Κύριος μοχλός της εξέλιξης του επαγγέλματος του Αγρονόμου και Τοπο-
γράφου Μηχανικού την τελευταία δεκαετία αποτελεί η είσοδος των νέων 
τεχνολογιών πληροφορικής καθώς και τα νέα επιστημονικά και επαγγελ-
ματικά δεδομένα που προκύπτουν από την ενιαία αγορά εργασίας στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Η επιστημονική κατάρτιση και τα εργαλεία που δι-
αθέτει σήμερα ο Τοπογράφος Μηχανικός του επιτρέπουν να αποδώσει 
με ακρίβεια, σε διάφορα επίπεδα λεπτομέρειας, τη γεωμετρική, σημασιο-
λογική και νομική περιγραφή του χώρου. Ο συνδυασμός του γνωστικού 
αντικειμένου του Τοπογράφου Μηχανικού στην αξιοποίηση, τον προσδιο-
ρισμό της αξίας και τη διαχείριση των ιδιοκτησιών με τις δυνατότητες του 
3D Κτηματολογίου και των 3D μοντέλων πόλεων θα βελτιστοποιήσει την 
αξιοποίηση του χώρου και θα ενισχύσει την επενδυτική δραστηριότητα 
που σχετίζεται με την ακίνητη ιδιοκτησία. 

Τέλος, η συλλογή, γεωαναφορά, οργάνωση, εννοιολογική περιγραφή και 
απεικόνιση χωρικών δεδομένων του φυσικού, τεχνικού και κοινωνικοοικο-
νομικού περιβάλλοντος με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων και εργαλείων 
όπως είναι τα 3D υπολογιστικά μοντέλα, τα εργαλεία μοντελοποίησης του 
τρισδιάστατου χώρου και οι εφαρμογές διάχυσης της πληροφορίας μέσω 
διαδικτύου αποτελούν πλέον αντικείμενο του Τοπογράφου Μηχανικού, 
διευρύνοντας τους ορίζοντές του σε νέους επιστημονικούς κλάδους και 
παρέχουν νέες ευκαιρίες.

3. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΕΜΠ

Η ανάγκη για προϊόντα και υπηρεσίες με τρισδιάστατα χαρακτηριστικά 
αυξάνεται συνεχώς. Σε αυτό το πλαίσιο, η γνωστική περιοχή του Κτηματο-
λογίου της ΣΑΤΜ ΕΜΠ επικεντρώνοντας στην αξιοποίηση τεχνολογιών δι-
αχείρισης 3D πληροφορίας, έχει αναπτύξει σημαντική σχετική ερευνητική 
δραστηριότητα. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις συνοψίζονται παρακάτω.

3.1 Νομική διάσταση και Διαχείριση
Από τις σημαντικότερες λειτουργίες των κτηματολογικών συστημάτων 
αποτελεί η καταγραφή των νομικών χαρακτηριστικών των εμπλεκόμε-
νων προσώπων, ακινήτων και δικαιωμάτων, διασφαλίζοντας τις μεταξύ 
τους σχέσεις, επιτρέποντας παράλληλα την αποτελεσματική οργάνωση 
και διαχείριση γης. Η 3D πληροφορία υπεισέρχεται στο πεδίο αυτό μέσω 
της μοντελοποίησης των ιδιαίτερων ιδιοκτησιακών σχέσεων οι οποίες 
αναπτύσσονται μέσω των κανόνων του εθιμικού δικαίου, ιδιαίτερα στο 
νησιωτικό κομμάτι της χώρας δημιουργώντας προβλήματα που η δισδιά-
στατη θεώρηση αδυνατούσε να αντιμετωπίσει επαρκώς (Kitsakis et al. 
2016, Tsiliakou & Dimopoulou 2011), και μέσω της μοντελοποίησης των 
περιορισμών δημοσίου δικαίου, οι οποίοι επιδρούν κατά την 3η διάσταση 
και επηρεάζουν τις επιτρεπόμενες χρήσεις. Χαρακτηριστικά παραδείγματα 
αποτελούν περιορισμοί που σχετίζονται με την αρχαιολογική, περιβαλλο-
ντική και πολεοδομική νομοθεσία, εκμετάλλευση των μεταλλείων, καθώς 
τη νομοθεσία η οποία διέπει την πτήση Συστημάτων μη Επανδρωμένων 
Αεροσκαφών και εν γένει των μέσων πολιτικής αεροπορίας (Kitsakis et al. 
2017). Η νομική τεκμηρίωση πρέπει να συνοδεύεται και από την ακριβή 
απεικόνιση του δικαιώματος, το οποίο πρακτικά σημαίνει απεικόνιση τόσο 
του νομικού χώρου όσο και της φυσικής κατασκευής η οποία τον κατα-
λαμβάνει (Dimopoulou et al. 2015).

Σχετικά με τη διαχείριση του θαλάσσιου χώρου, συντονισμένες διεθνείς 
προσπάθειες επιχειρούν να ορίσουν τις θεμελιώδεις έννοιες του Θαλάσσι-
ου Κτηματολογίου. Η Ελλάδα κύρωσε τη Σύμβαση 1982 του Θαλάσσιου 
Δικαίου με το Ν. 2321/1995 και δύναται να ασκήσει τα δικαιώματα που 
απορρέουν στο θαλάσσιο χώρο.

3.2 Συλλογή δεδομένων 
Η ανάπτυξη θεσμικού πλαισίου υποστήριξης και διαχείρισης τρισδιάστα-

των δεδομένων, συνεπάγεται τη δυνατότητα μοντελοποίησης των δεδο-
μένων αυτών στις τρεις διαστάσεις, απαιτώντας σημαντικό μέγεθος δεδο-
μένων ακριβείας. Στον τομέα αυτό, οι δυνατότητες οι οποίες παρέχουν τα 
συστήματα LiDAR και UAV είναι σημαντικές, καθώς τα μεν είναι σε θέση 
να αποδώσουν σε περιορισμένο χρόνο τρισδιάστατους κτηριακούς, και όχι 
μόνο, όγκους επί του εδάφους (Γιαννακά, 2013), ενώ τα δε είναι κατάλ-
ληλα για τη συλλογή απομακρυσμένων δεδομένων με μεγάλη ακρίβεια και 
σε χαμηλό κόστος (Μαράκη, 2015).

3.3 Διεθνή Πρότυπα
Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται μία ανασκόπηση του ερευνητικού έρ-
γου του εργαστηρίου όσον αφορά σε θέματα διεθνών προτύπων και τη 
διερεύνηση εφαρμογής τους στα Ελληνικά δεδομένα.

3.3.1  Κτηματολογικά Πρότυπα – διαχείριση γης (LADM)
Το LADM από τον χαρακτηρισμό του ως διεθνές πρότυπο το 2012 (ISO 
19152) έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον πολλών χωρών για εναρμόνιση 
σε αυτό. Για την Ελλάδα έχουν προταθεί διάφορες προσεγγίσεις, όπως 
παρουσιάζονται στις επόμενες παραγράφους.

Αναγνωρίζοντας τη σημασία της πολιτιστικής πληροφορίας και των ιδιο-
κτησιών με αρχαιολογικά χαρακτηριστικά σε ένα κτηματολογικό σύστημα, 
η Γόγολου (2013) προτείνει ένα μοντέλο διαχείρισης του αρχαιολογικού 
χώρου στην Ελλάδα, βασισμένο στο LADM και προσαρμοσμένο στις ανά-
γκες του Αρχαιολογικού Κτηματολογίου.

Στη συνέχεια, καθώς η ακίνητη περιουσία αποτελούσε ανέκαθεν αντικεί-
μενο συνταγματικής κατοχύρωσης στην Ελλάδα, η Καλογιάννη (2012), 
προτείνει ένα μοντέλο βασισμένο στο Εθνικό Κτηματολόγιο και το LADM 
σε μία προσπάθεια οργάνωσης και επαναπροσδιορισμού της διαχείρισης 
του χαρτοφυλακίου της δημόσιας περιουσίας στην Ελλάδα. Λόγω της 
σημασίας της Οδηγίας INSPIRE και της τυποποίησης των συστημάτων 
διαχείρισης γης, η Ψωμαδάκη (2014) διερεύνησε τη συμβατότητα του 
Εθνικού Κτηματολογίου με το LADM και την Οδηγία INSPIRE και συγκε-
κριμένα με τα Κτηματολογικά Γεωτεμάχια (Cadastral Parcels) της Οδηγίας. 
Αποτέλεσμα της μελέτης αυτής είναι ένα μοντέλο εναρμόνισης του ΕΚ με 
τα δύο αυτά μοντέλα.

Σε μία χώρα με τόσο εκτεταμένη θαλάσσια επικράτεια όπως η Ελλάδα, 
η διαχείριση του θαλάσσιου χώρου αποτελεί ζήτημα στρατηγικής σημα-
σίας. Η έρευνα της Αθανασίου (2014) επικεντρώνεται στην προσαρμογή 
του LADM ώστε να ικανοποιούνται οι ανάγκες διαχείρισης του θαλάσσιου 
χώρου. Η τρέχουσα έρευνα (Athanasiou et al. 2017) εστιάζει στην ενσω-
μάτωση του προτεινόμενου μοντέλου στο υπό ανάπτυξη μοντέλο S-121 
- Maritime Limits and Boundaries, πυρήνας του οποίου είναι το S-100 
Universal Hydrographic Data Model και το LADM, καθώς και στην εφαρμο-
γή του στον Ελληνικό θαλάσσιο χώρο.

Λαμβάνοντας υπόψη και βασιζόμενη στις προαναφερόμενες προτάσεις 
της γνωστικής περιοχής του Κτηματολογίου με γνώμονα το LADM, η 
Καλογιάννη (2015) ανέπτυξε ένα μοντέλο με πολυδιάστατο χαρακτήρα 
(Multipurpose Land Administration System), ως ένα προτεινόμενο LADM 
προφίλ για την Ελλάδα. Το μοντέλο βασίζεται στο LADM και περιλαμβάνει 
δεδομένα που σχετίζονται με τη διαχείριση γης και θάλασσας ορισμένα εκ 
των οποίων, σήμερα δεν καταγράφονται από το ΕΚ, αποσκοπώντας στη 
δημιουργία ενός πολυδιάστατου συστήματος που αντικατοπτρίζει τόσο 
την Ελληνική πραγματικότητα, όσο και τις μελλοντικές τάσεις. Σε επόμενο 
βήμα, το προτεινόμενο μοντέλο χρησιμοποιείται από τους Kalogianni et 
al., 2016 για τη διερεύνηση των συσχετίσεων μεταξύ λογικών και φυσι-
κών μοντέλων (legal-physical integration) αντικατοπτρίζοντας τη νομική 
περιγραφή των 3D κτηματολογικών αντικειμένων, χρησιμοποιώντας για 
την περιγραφή του φυσικού μοντέλου που δίνει έμφαση στα γεωμετρικά 
χαρακτηριστικά των αντικειμένων ένα Ελβετικό πρότυπο (INTERLIS).

Τέλος, η ανάπτυξη ενός συστήματος κτηματολογικής διαχείρισης του 
αγροτικού χώρου αποτελεί εργαλείο για την καταγραφή και διαχείριση. Με 
βάση αυτό, η Παπαηλία (2015), διερευνά το σχεδιασμό μοντέλου συνερ-
γασίας των ΕΚ και του Συστήματος Αναγνώρισης Αγροτεμαχίου βασιζόμε-
νο στη δομή του ΕΚ με στοιχεία γεωργικών εκμεταλλεύσεων με γνώμονα 
το LADM.

3.3.2   Σημασιολογικά Πρότυπα
Μέσω της προτυποποίησης γεωμετρικών και θεματικών χαρακτηριστικών 
παρέχεται η δυνατότητα μοντελοποίησης και ανταλλαγής τρισδιάστατων 
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δεδομένων με σαφώς προσδιορισμένα χαρακτηριστικά και σχέσεις μεταξύ 
των δομικών συστατικών κάθε μοντέλου. Στο πεδίο αυτό τα τελευταία 
χρόνια έχουν αναπτυχθεί σημασιολογικά πρότυπα σε διεθνές επίπεδο, 
όπως συνοπτικά παρουσιάζονται στις επόμενες παραγράφους.

Τα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών επηρεάστηκαν δραματικά από 
την εξέλιξη των υπηρεσιών διαδικτύου, και συγκεκριμένα του WebGIS, 
η οποία ευνόησε τη διαλειτουργικότητα και δημιουργία κατανεμημένων 
συστημάτων και οδήγησε στη δημιουργία πολλαπλών διαδικτυακών 
εφαρμογών. Στο πλαίσιο αυτό, οι Pispidikis et al. (2015), ανέπτυξαν ένα 
Geospatial Content Management System για επίλυση προβλημάτων στον 
αγροτικό χώρο. Οι σύγχρονες 3D Web τεχνολογίες, τα Web services και 
το CityGML αποτέλεσαν ερευνητική πρόκληση για τους Pispidikis et al. 
(2016), οι οποίοι ανάπτυξαν ένα 3D WebGIS για την αυτόματη ανάκτηση 
και οπτικοποίηση CityGML δεδομένων βάσει σημασιολογικών χαρακτηρι-
στικών.

Στο κομμάτι της διαχείρισης της ενεργειακής κατανάλωσης σε επίπεδο 
κτηρίων και πόλεων, η ανάπτυξη 3D μοντέλων επιτρέπει τον σαφή προσ-
διορισμό των ενεργειακών αναγκών τους και των απαιτούμενων βελτιώ-
σεων (Μαντά, 2015). Σε συνδυασμό με τις δυνατότητες ανταλλαγής και 
συσχέτισης δεδομένων διαφορετικών τύπων που παρέχουν τα μοντέλα 
προτυποποίησης γίνεται δυνατή η ανάπτυξη ολοκληρωμένων συστημά-
των διαχείρισης πόλης, υποστηρίζοντας έτσι τη δημιουργία “Έξυπνων Πό-
λεων” (Τσαγγούρη 2015).

Ο σχεδιασμός με χρήση τεχνολογιών BIM, έχει εισέλθει σε σημαντικό βαθ-
μό στη 3D μοντελοποίηση δομημένων χώρων, παρέχοντας δυνατότητες 
μοντελοποίησης υψηλής ακρίβειας και μεγάλου επιπέδου λεπτομέρειας. 
Με τον τρόπο αυτό, επιτυγχάνεται καλύτερη διαχείριση του αστικού περι-
βάλλοντος και διευκολύνεται η συνεργασία μεταξύ των συστημάτων δια-
χείρισης γης και του κατασκευαστικού κλάδου (Ανδριανέση 2016).

3.4 3D Μοντελοποίηση
Με τον όρο 3D µοντελοποίηση ενός αντικειµένου νοείται η συνολική διαδι-
κασία συμπεριλαμβανομένης της συλλογής δεδοµένων για τη δηµιουργία 
τρισδιάστατου ψηφιακού µοντέλου, µε δυνατότητα οπτικής διάδρασης µε 
αυτό µέσω του υπολογιστή (Remondino et al., 2006). Οι τεχνικές για μο-
ντελοποίηση τρισδιάστατων αστικών δομών (Virtual City) χρησιμοποιούν 
διαδικασίες για την επεξεργασία εικόνας και τη δημιουργία γεωμετρίας 
στις τρεις διαστάσεις και αξιοποιούνται σε πλήθος εφαρμογών όπως αξίες 
ακινήτων.

Μια καινοτόμος τεχνική 3D μοντελοποίησης, η παραμετρική μοντελοποίη-
ση δεν περιορίζεται στη λεπτομερή απόδοση διαδραστικών 3D σκηνών και 
εξωτερικών χώρων (Τσιλιάκου 2013), αλλά επεκτείνεται στη μοντελοποί-
ηση εσωτερικών χώρων με έμφαση στον σημασιολογικό εμπλουτισμό των 
λειτουργικών χαρακτηριστικών και χρήσεις των κτηρίων. Η Κωστή (2014), 
αξιοποίησε τις δυνατότητες της παραμετρικής μοντελοποίησης χρησιμο-
ποιώντας δεδομένα που λαμβάνονται μέσω File GDB. Με τη μετατροπή 
τους στο πρότυπο CityGML, χρησιμοποιώντας το λογισμικό FME, επιτυγ-
χάνεται η διάχυση της διατιθέμενης πληροφορίας (π.χ. χρήσεις χώρων, 
αξίες ακινήτων, κ.λπ.) 

3.4.1   Πλοήγηση εσωτερικού χώρου
Η μοντελοποίηση εσωτερικών χώρων έχει πολλές προεκτάσεις και χρη-

σιμοποιείται σε εφαρμογές πλοήγησης για διαχείριση καταστροφών με 
την εύρεση της συντομότερης διαδρομής, ή για μαθησιακούς σκοπούς σε 
διαδραστικά ηλεκτρονικά παιχνίδια, κ.λπ. Η φύση του χώρου και ειδικά 
του εσωτερικού απαιτεί ανάλυση, καθώς η εννοιολογική σύλληψη των επι-
μέρους χώρων αλλά και των δραστηριοτήτων εντός των φυσικών ορίων 
κατασκευών, προϋποθέτει την υλοποίηση και αποσαφήνιση της ιεραρχι-
κής δομής του χώρου (Τσιλιάκου 2016). Η πλοήγηση σε εσωτερικό χώρο, 
γίνεται βάσει της αρχής ότι οι εσωτερικοί χώροι αποτελούν κλειστούς 
όγκους, που οριοθετούνται από φυσικά σταθερά δομικά στοιχεία όπως 
στη μελέτη της Τσιλιάκου (2016) όπου χτίστηκε ένα μοντέλο γεωεπεξερ-
γασίας για την αξιοποίηση της πληροφορίας των δομικών στοιχείων των 
κατασκευών και εν κατακλείδι την εύρεση της συντομότερης διαδρομής 
μεταξύ δύο σημείων στο εσωτερικό κτηρίου.  

3.4.2   Μοντελοποίηση και προστασία παραδοσιακών οικισμών
Οι δυνατότητες τις οποίες παρέχει η τρισδιάστατη μοντελοποίηση δεν πε-
ριορίζονται στην απόδοση κτηρίων και μοντέλων πόλεων, αλλά μπορούν 
να υποστηρίξουν εφαρμογές σχετικά με την προστασία του φυσικού πε-
ριβάλλοντος, τη διαχείριση και προστασία των υπογείων υδάτων καθώς 
και την προστασία της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής. Σε συνδυασμό με 
τη δυνατότητα δημιουργίας επαναλαμβανόμενων μοτίβων των εργαλείων 
κανονιστικής μοντελοποίησης, είναι δυνατή η αναπαράσταση στο σύνολό 
τους παραδοσιακών οικισμών (Τράνακα 2014), ακόμα και των ιδιαίτερων 
χαρακτηριστικών της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής (Kitsakis et al. 2016). 
Οι τεχνικές κανονιστικής μοντελοποίησης προσφέρουν τη δυνατότητα συ-
στηματικής και αυτοματοποιημένης αναπαράστασης παραδοσιακών οικι-
σμών σε διαφορετικά επίπεδα λεπτομέρειας, που μπορεί να επεκταθεί και 
σε αντίστοιχες περιπτώσεις οικισμών, ώστε να εξασφαλιστεί η καλύτερη 
καταγραφή, αναπαράσταση, προστασία και προβολή τους.

4. ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ-
ΠΟΛΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
Οι ανάγκες για πρόσβαση σε όλα τα επίπεδα και διαχείριση της πληροφο-
ρίας στις εγκαταστάσεις της Πολυτεχνειούπολης του ΕΜΠ συνεπάγονται 
δυνατότητες δημιουργίας ρεαλιστικών 3D μοντέλων κάθε Σχολής και επε-
κτείνονται στη σημασιολογική δόμηση των μοντέλων. Συνεπώς, ο χρή-
στης έχει τη δυνατότητα εντοπισμού του κτηρίου που τον ενδιαφέρει και 
να πληροφορηθεί για τα περιγραφικά και κτηριοδομικά χαρακτηριστικά 
του, μέσω ενός παραθύρου επικοινωνίας. Προσφέρεται η δυνατότητα δια-
δραστικής πλοήγησης μέσω 3D WebGIS, με θέαση όλων των τρισδιάστα-
των επίγειων και υπογείων αντικειμένων σε υψηλή λεπτομέρεια. Τέλος, 
υπάρχει δυνατότητα εξαγωγής των μοντέλων σε πρότυπα ανταλλαγής και 
διαχείρισης τρισδιάστατων δεδομένων πόλης, όπως το CityGML.

4.1 Μεθοδολογία
Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την υλοποίηση της τρισδιάστατης 
απεικόνισης της Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου είχε διττό σκοπό. Αφε-
νός την ανάπτυξη ενός 3D WebGIS viewer για τη θέαση των κτηριακών 
εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντα χώρου της Πολυτεχνειούπολης σε 
3D διαδικτυακό περιβάλλον και αφετέρου το σημασιολογικό εμπλουτισμό 
των εγκαταστάσεων με στόχο την παραγωγή των τελικών μοντέλων των 
κτηρίων σύμφωνα με το πρότυπο CityGML σε επίπεδο λεπτομέρειας 3 
(LoD3) (ΕΙΚΟΝΑ 1).

ΕΙΚΟΝΑ 1. Μεθοδολογία
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4.2  Οπτικοποίηση και Μοντελοποίηση με τη χρήση 
CityEngine

Το πρώτο βήμα για την εξαγωγή 3D μοντέλων των κτηρίων της Πολυτε-
χνειούπολης ήταν η ψηφιοποίηση των σχεδίων (όψεων, κατόψεων) κάθε 
κτηρίου, όπως διατέθηκαν από την Τεχνική Υπηρεσία ΕΜΠ. Στη συνέχεια, 
ακολούθησε η εισαγωγή και προσαρμογή τους στο Ψηφιακό Μοντέλο 
Εδάφους της περιοχής, δημιουργώντας έτσι το υπόβαθρο του μοντέλου 
(ΕΙΚΟΝΑ 2).

Στο επόμενο βήμα, εξήχθησαν τα μετρητικά δεδομένα των κατακόρυφων 
στοιχείων κάθε κτηρίου (πόρτες, παράθυρα, σκάλες), αξιοποιώντας τις 
διαθέσιμες όψεις και τομές με βάση τις οποίες δομήθηκαν οι αντίστοι-
χοι κανόνες παραμετρικής μοντελοποίησης που αφορούν σε κάθε κτήριο. 
Με την εφαρμογή των κανόνων αυτών στο αντίστοιχο ψηφιοποιημένο 
αποτύπωμα του κτηρίου (footprint), δημιουργείται το τελικό τρισδιάστατο 
μοντέλου κτηρίου.

ΕΙΚΟΝΑ 2. Δημιουργία και προσαρμογή ψηφιοποιημένου υποβάθρου

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η ρεαλιστική μοντελοποίηση των κτηρίων, 
πραγματοποιήθηκαν φωτογραφικές λήψεις των όψεών τους ώστε να χρη-
σιμοποιηθούν κατά τη δόμηση των αντίστοιχων κανόνων, αλλά και για την 
απόδοση υφών σε κάθε μοντέλο (ΕΙΚΟΝΑ 3).

ΕΙΚΟΝΑ 3. (Αριστερή στήλη) Κανόνας παραμετρικής μοντελοποίησης 
βάσει σχεδίου αρχιτεκτονικής τομής κτηρίου. 

(Επάνω) Εξαγόμενο τρισδιάστατο μοντέλο κτηρίου

4.3 Σημασιολογική μοντελοποίηση
 Η σημασιολογική μοντελοποίηση των 3D αντικειμένων είναι εξίσου σημα-
ντική με την τοπολογική και γεωμετρική γιατί ενσωματώνεται η οντολογι-
κή δομή στα αντικείμενα εμπλουτίζοντάς τα με επιμέρους σημασιολογικά 
χαρακτηριστικά και ιδιότητες  Συνεπώς, ο σημασιολογικός εμπλουτισμός 
των κτηριακών εγκαταστάσεων έγινε με γνώμονα την παραγωγή μοντέ-
λων με βάση το πρότυπο CityGML, χρησιμοποιώντας τα λογισμικά της 
ESRI CityEngine και ArcMap. Η αρχική σημασιολογική και γεωμετρική μο-
ντελοποίηση των κτηρίων υλοποιήθηκε στο περιβάλλον CityEngine. Στη 
συνέχεια, τα δεδομένα οργανώθηκαν και αποθηκεύτηκαν σε File GDB, 
δομημένη σύμφωνα με το σχήμα 3D City Information Model (ESRI, 2014). 
Τέλος, έγινε αυτόματη εξαγωγή των δεδομένων σε CityGML με χρήση 
του plugin του ArcMap, Data Interoperability for ArcGIS αξιοποιώντας τις 
δυνατότητες του FME (ΕΙΚΟΝΑ 4).

ΕΙΚΟΝΑ 4. Σημασιολογικό μοντέλο της ΣΑΤΜ βάσει του CityGML
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4.4 3D WebGIS
Όπως προκύπτει και από τη μεθοδολογία, ένας από τους βασικούς στό-
χους του project είναι η δημιουργία ενός 3D WebGIS viewer με στόχο τη 
δυνατότητα τρισδιάστατης οπτικοποίησης των κτηρίων και του περιβάλλο-
ντα χώρου της Πολυτεχνειούπολης με δυνατότητα περιήγησης. Ο στόχος 
επιτεύχθηκε αξιοποιώντας τα λογισμικά ArcGIS Pro και Web AppBuilder 
for ArcGIS. Μέσω του ArcGIS Pro αξιοποιήθηκαν τα δεδομένα δομημένα 
σε File GDB, δημιουργήθηκαν οι αντίστοιχες υπηρεσίες διαδικτύου και δη-
μοσιεύθηκαν στο ArcGIS Online. Για τα κτήρια και τα αντικείμενα του πε-
ριβάλλοντα χώρου δημιουργήθηκαν Scene services, ενώ για το Ψηφιακό 
Μοντέλο Εδάφους δημιουργήθηκε elevation image service. Όσον αφορά 
στα υπόβαθρα, αξιοποιήθηκαν υπάρχουσες πηγές διαδικτύου και ενσω-
ματώθηκαν στην εφαρμογή μέσω map services. Τέλος, η ανάπτυξη της 
διεπαφής (ενσωμάτωση υπηρεσιών διαδικτύου, ενσωμάτωση εργαλείων 
και διαμόρφωση περιβάλλοντος περιήγησης) υλοποιήθηκε μέσω του Web 
AppBuilder for ArcGIS (EIKONA 5). 

4.5 Indoor modelling
Υλοποιήθηκε πλοήγηση στο εσωτερικό του κτηρίου των επεκτάσεων του 
κτηρίου Λαμπαδαρίου της ΣΑΤΜ για το οποίο υπήρχαν διαθέσιμα αρχιτε-
κτονικά σχέδια. Με βάση αυτά, σχεδιάστηκαν δύο 3D μοντέλα: ένα με 
το λεπτομερές εξωτερικό περίβλημα του κτηρίου που υλοποιήθηκε σε 
περιβάλλον CityEngine και ένα δεύτερο με τους εσωτερικούς χώρους, 
που σχεδιάστηκε βάσει των 2D σχεδίων του κτηρίου για κάθε όροφο στο 
ArcScene. Επίσης, δημιουργήθηκε μια γεωβάση που περιλαμβάνει όλα τα 
δομικά χαρακτηριστικά του κτηρίου και τα χαρακτηριστικά της διαδρομής/
πλοήγησης. Στη συνέχεια, δημιουργήθηκε ένα σύνολο δεδομένων δικτύου 
βάσει στοιχείων που περιλαμβάνονται στη βάση δεδομένων και αποτελούν 
μέρος του μοντέλου πλοήγησης. Το network dataset χρησιμοποιήθηκε 
μέσω ενός geoproccesing μοντέλου για την εύρεση της καλύτερης δια-
δρομής μεταξύ δύο διαφορετικών σημείων στο κτήριο. 

4.6 Περιήγηση
Δημιουργήθηκε εικονική περιήγηση, η οποία περιλαμβάνει την Πολυτε-
χνειούπολη Ζωγράφου εξωτερικά των κτηρίων και ένα δίκτυο μήκους 
13.000m συμπεριλαμβανομένων των δρόμων και πεζοδρομίων, των 
χώρων στάθμευσης και της κεντρικής πλατείας. Πάρθηκαν 390 φωτογρα-
φίες, με χρήση της φωτογραφικής μηχανής Ricoh Theta S, χρησιμοποι-
ώντας το λογισμικό Marzipiano για την επεξεργασία των φωτογραφιών 
(Βιτάνογλου, 2016) (EIKONA 6).

ΕΙΚΟΝΑ 6. Εικονική περιήγηση στη ΣΑΤΜ

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Όπως φαίνεται από τη μεθοδολογική προσέγγιση και τις επιμέρους εργα-
σίες που το απαρτίζουν, το τρισδιάστατο μοντέλο της Πολυτεχνειούπολης 
Ζωγράφου μπορεί να αξιοποιηθεί σε πλήθος εφαρμογών, υποστηρίζοντας 
τη διαχείριση, την προστασία, τη συντήρηση, την πλοήγηση στο εσω-
τερικό του αλλά και την ανάδειξη των εγκαταστάσεων του Ιδρύματος. 
Η δομή του, τέτοια ώστε να επιτρέπει τον εμπλουτισμό του δημιουρ-
γούμενου μοντέλου με πρόσθετα δεδομένα, π.χ. ενεργειακή κατανάλωση 
κτηρίων, προσομοίωση και αντιμετώπιση συνθηκών έκτακτης ανάγκης, 
θα επιτρέψουν την αποτελεσματική αξιοποίηση των διαθεσίμων πόρων 
του Ιδρύματος αλλά και τη βελτιστοποίηση και την υποστήριξη στη λήψη 
των αποφάσεων.
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Στο παρόν άρθρο θα παρουσιάσουμε μία τεχνική υπολογισμού ορθομετρικών υψομέτρων κά-
νοντας χρήση:

(α)  Ορθομετρικών υψομέτρων των βάθρων της ΓΥΣ. Αναφέρονται στη βάση του βάθρου και 
έχουν υπολογιστεί με μεθόδους τριγωνομετρικής υψομετρίας ή γεωμετρικής χωροστάθμη-
σης (Βλάχος 1987).

(β)  Γεωμετρικών υψομέτρων (υψομέτρων GNSS) στα βάθρα της ΓΥΣ. Αυτά προέρχονται από 
μετρήσεις GNSS στα βάθρα της ΓΥΣ και αναφέρονται στο σύστημα αναφοράς HTRS07 
(Katsambalos et al. 2010). Ως είναι γνωστό, δεν αναφέρονται στην επιφάνεια τους γεωει-
δούς (μέση στάθμη θάλασσας, Κατσάμπαλος και Τζιαβός 1991) αλλά σε ένα ελλειψοειδές 
εκ περιστροφής (εν προκειμένοις στο GRS80).

(γ)  Βέλτιστου συνδυασμού των (α) και (β) μέσω ενός μοντέλου προσαρμογής. Πρακτικά, αυτό 
το μοντέλο θα αποτελέσει μία «επιφάνεια διόρθωσης» έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα 
παρεμβολής για όλα τα σημεία της περιοχής.

Μέρος Α: Διαδικασία
1. Επιλογή 6-8 (η και περισσοτέρων) τριγωνομετρικών σημείων της ΓΥΣ ώστε να περικλείουν την 

περιοχή μελέτης. Τα βάθρα πρέπει να μην είναι κατεστραμμένα ή να βρίσκονται υπό κλίση. 

2. Επιλογή στο δέκτη ώστε να υπολογίζονται οι συντεταγμένες ως προς το HTRS07 (και να απο-
θηκεύονται). Στην περίπτωση χρήσης 3Δ Καρτεσιανών συντεταγμένων (Χ,Υ,Ζ), πρέπει να μετα-
τρέπονται σε γεωδαιτικές (φ,λ,h). Ιδανικά, θα πρέπει να εκτιμώνται μέσω στατικών μετρήσεων. 
Στην περίπτωση RTK, συνίσταται πολύλεπτη παραμονή.

3. Αναγωγή του γεωμετρικού υψομέτρου στο βάθρο. Η μέτρηση GNSS θα αναφέρεται αρχικά στην 
πλακέτα του τριγωνομετρικού. Γνωρίζοντας το ύψος βάθρου, ανάγουμε το υψόμετρο στη βάση 
του βάθρου, όπως δίνεται από την ΓΥΣ. Αν δεν γίνει η αναγωγή, τότε τα αποτελέσματα θα έχουν 
μηδενική αξιοπιστία.

4. Δημιουργία ενός αρχείου σημείων της μορφής (για τα βάθρα): (Χ, Υ, Η, h*)i όπου Χ, Υ οι προβο-
λικές συντεταγμένες ως προς ΕΓΣΑ87, Η το ορθομετρικό υψόμετρο, h* το γεωμετρικό υψόμετρο 
(ανηγμένο στη βάση) για κάθε σημείο i.

5. Επιλογή μοντέλου προσαρμογής. Για μικρές σχετικά περιοχές (σαφώς όχι μεγαλύτερες π.χ. από 
15 Χ 15 χμ), προτείνεται το μοντέλο του επιπέδου (βλ. Ρωσσικόπουλος 1999, Φωτίου και Πι-
κριδάς 2012):

iiioii
GPS
i eYaXaaHhN +++== 21                   (1)

όπου 21 aaao ,,  οι συντελεστές του επιπέδου προσαρμογής του «γεωμετρικού» γεωειδούς

 
GPS
iN .

Το μοντέλο της εξ. (1) αναπαριστά την προσαρμογή του λεγόμενου «γεωμετρικού» γεωειδούς 
μέσω ενός επιπέδου. Ο πρώτος όρος αφορά μία σταθερή τιμή ενώ οι δύο επόμενοι όροι ανα-
φέρονται στην κλίση του «γεωμετρικού» γεωειδούς κατά τις διευθύνσεις Χ και Υ, αντίστοιχα. Ο 
όρος ie αναφέρεται στα τυχαία σφάλματα των παρατηρήσεων. 

6. Συνόρθωση των παρατηρήσεων και υπολογισμός των συντελεστών 21 aaao ,, . Υπολογισμός 
των συνορθωμένων σφαλμάτων. Λόγω της απλότητας του μοντέλου, ο καθένας μπορεί να το 
προγραμματίσει ακόμη και σε φύλλο excel. Χρειάζεται μία αντιστροφή ενός πίνακα 3 Χ 3 και πολ-
λαπλασιασμός του αντιστρόφου με ένα διάνυσμα. Ο Ρωσσικόπουλος (1992) -κεφάλαιο 14- δίνει 
μία λεπτομερή περιγραφή για την εκτίμηση των παραμέτρων του συγκεκριμένου μοντέλου. Για 
την αποφυγή αριθμητικών προβλημάτων, είναι δυνατό να αναχθούν οι προβολικές συντεταγμέ-
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Διαδικασία δημιουργίας τοπικού μοντέλου γεωειδούς 
για τον υπολογισμό ορθομετρικών υψομέτρων 

με τη χρήση γεωμετρικών υψομέτρων 
(υψομέτρων GNSS). 

Εφαρμογή για το πολεοδομικό συγκρότημα 
Θεσσαλονίκης και εξωτερική αξιολόγηση

Δημήτρης Αμπατζίδης ΑΤΜ/ΑΠΘ dimitrios_ampatzidis@yahoo.gr
Νίκος Δεμιρτζόγλου ΑΤΜ/ΑΠΘ nidemsat@gmail.com
Μπάμπης Παράσχου ΑΤΜ/ΕΜΠ chvparas@yahoo.com
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νες Χ και Υ ως προς τον μέσο όρο της καθεμιάς συνιστώσας, ήτοι οι 
νέες προβολικές συντεταγμένες για το μοντέλο θα γίνουν:

                                                                                                                                  (2)

 όπου YX , οι μέσοι όροι των τετμημένων και τεταγμένων των τριγω-
νομετρικών σημείων, αντίστοιχα.

7. Στατιστικός έλεγχος των χονδροειδών σφαλμάτων με τη χρήση του 
κριτηρίου 3-σ: Απόρριψη των παρατηρήσεων (h-H) των οποίων το 
απόλυτο σφάλμα υπερβαίνει την τριπλάσια τιμή της τυπικής απόκλισης 
των σφαλμάτων ( σe). 

                    (3)

8. Επανάληψη των βημάτων 6 και 7 έως ότου δεν βρεθεί παρατήρηση με 
χονδροειδές σφάλμα. Εκτίμηση των τελικών 21 aaao ˆ,ˆ,ˆ .

9. Χρήση για τα νέα σημεία της περιοχής (π.χ. σημεία αποτύπωσης). Το 
υψόμετρο τυχόντος σημείου j στην περιοχή μελέτης με βάση το μο-
ντέλο:

jjojj YaXaahH 21= ˆˆˆ~                                                                                          (4)

Παρατηρήσεις
Α.  Η παραπάνω διαδικασία δεν υποκαθιστά τα αποτελέσματα της γεωμε-

τρικής χωροστάθμησης.

Β.  Για μεγαλύτερες εκτάσεις μπορεί να εφαρμοστεί το μοντέλο επιφανειών 
δευτέρου βαθμού (βλ. Κατσάμπαλος και Τζιαβός 1991).

Γ.  Σε περίπτωση χρήσης των ανηγμένων συντεταγμένων (Εξ. 2), οι προ-
βολικές συντεταγμένες του σημείου j πρέπει να ανάγονται και αυτές 
ως προς τον μέσο όρο όπως αυτός υπολογίστηκε στα κοινά σημεία του 
δικτύου (σε κάθε συνιστώσα, αντίστοιχα).

Μέρος Β: Εφαρμογή στο πολεοδομικό συγκρότημα Θεσ/νίκης
Β1. Το τοπογραφικό δίκτυο του πολεοδομικού συγκροτήμα-
τος Θεσσαλονίκης

Στις 10-12-2006, εκτελέστηκαν μετρήσεις GPS εντός του πολεοδομικού 
συγκροτήματος Θεσσαλονίκης (βλ. Σχήμα 1). Τα σημεία με κόκκινο είναι 
τριγωνομετρικά του δικτύου της ΓΥΣ, ενώ τα κίτρινα ήταν νεοϊδρυθέντα.1  
Σκοπός των μετρήσεων ήταν η δημιουργία ενός τοπογραφικού δικτύου 
με την χρήση μετρήσεων GPS και η σύγκριση του με το υπάρχον δίκτυο 
της ΓΥΣ. Η μέτρηση του δικτύου έγινε με δέκτες διαφορετικών εταιρειών 
(Leica και Thales). Ο σταθμός ΤΑΤΜ3 βρίσκεται επί της οροφής του κτη-
ρίου ΤΑΤΜ στην Πανεπιστημιούπολη και έχει πολύχρονες παρατηρήσεις. 
Στα υπόλοιπα τριγωνομετρικά σημεία, ο χρόνος παραμονής ήταν 2 ώρες 
με ρυθμό καταγραφής 15 δευτερόλεπτα. Θα πρέπει εδώ να τονιστεί, ότι 
πολλά από τα τριγωνομετρικά εντός του πολεοδομικού συγκροτήματος 
της Θεσσαλονίκης είναι είτε κατεστραμμένα, είτε απρόσιτα, είτε επικίνδυ-
να για την παραμονή ατόμων (οροφές εγκαταλελειμμένων κτηρίων). Θα 
πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι η επεξεργασία έγινε μόνο με δορυφόρους 
GPS. Η επίλυση του δικτύου έγινε με το λογισμικό LGO τον Δεκέμβριο του 
2006. Το δίκτυο λύθηκε κρατώνας σταθερό τον σταθμό ΤΑΤΜ3. Οι επιτευ-
χθείσα ακρίβεια του 3Δ δικτύου ήταν καλύτερη του εκατοστού (ως προς 
ο ITRF94). Η ακρίβεια του δικτύου της ΓΥΣ ως προς το ΕΓΣΑ87 βρέθηκε 
καλύτερη των 3 εκατοστών. Για το παλιό ελληνικό datum (GR-Datum) 
η ακρίβεια είναι καλύτερη των 6 εκατοστών. Η έκταση που καλύπτουν 
τα τριγωνομετρικά είναι 12.7 km Χ 5.1 km = 64.8 km2 (Θεσσαλονίκη, 

1 Το αρχικό σύστημα αναφοράς ήταν το ITRF94 (εποχή 1997.84). Για να 
μετατραπoύν οι συντεταγμένες στο σύστημα HTRS07 (ETRF2005, εποχή 2007.5), 
χρειάζεται η εφαρμογή κατάλληλων χρονικά μεταβαλλόμενων μετασχηματισμών 
συντεταγμένων καθώς και η χρήση ταχυτήτων μετατόπισης. Οι ταχύτητες 
μετατόπισης για όλα τα σημεία θεωρήθηκαν κοινές και ίσες με τις δημοσιευμένες 
ταχύτητες του σταθμού AUT1 στη Θέρμη Θεσσαλονίκης (που ανήκει στο Ευρωπαϊκό 
Δίκτυο Σταθμών GNSS). 

Σημαντική σημείωση: Η διαδικασία της προηγούμενη παραγράφου είναι περίπλοκη 
και περιγράφεται με σκοπό την τεκμηρίωσή της, λόγω των παλαιών μετρήσεων. Ο 
αναγνώστης θα πρέπει να ακολουθήσει τα βήματα του Μέρους Α.

Καλαμαριά, Πεύκα, Τριανδρία, Σταυρούπολη και μεγάλο μέρος του Ευό-
σμου-Κορδελιού).

Σχήμα 1: Το δίκτυο του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης

Β2. Το τοπικό μοντέλο γεωειδούς
Με βάση τη διαδικασία του Μέρους Α, καταλήγουμε στα παρακάτω απο-
τελέσματα:

Τα στατιστικά των συνορθωμένων σφαλμάτων φαίνονται στον Πίνακα 1 
που ακολουθεί.

Πίνακας 1: Τα στατιστικά στοιχεία των συνορθωμένων σφαλμάτων (σε 
εκατοστά)

Με βάση τα στοιχεία των συνορθωμένων σφαλμάτων καταλήγουμε σε μία 
απόλυτη ακρίβεια προσαρμογής των ορθομετρικών υψομέτρων της τάξης 
των 5.3 εκατοστών, που μπορεί να θεωρηθεί ικανοποιητική, λαμβάνοντας 
υπόψη τα προβλήματα του υψομετρικού δικτύου στην Ελλάδα. Το Σχήμα 
2 εμφανίζει τα συνορθωμένα σφάλματα ανά τριγωνομετρικό σημείο.

Σχήμα 2: Τα συνορθωμένα σφάλματα ανά τριγωνομετρικό σημείο. 
Οι τιμές είναι σε εκατοστά.
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Μέρος Γ: Αξιολόγηση του μοντέλου με βάση σημεία εξωτε-
ρικής αξιολόγησης
Για την ανεξάρτητη αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του μοντέλου μας, 
προχωρήσαμε στην αξιολόγησή του με βάση σημεία που δεν συμμετεί-
χαν στη διαδικασία συνόρθωσης. Τούτο, πραγματοποιήθηκε μετρώντας 
23 σημεία του δικτύου της Πανεπιστημιούπολης του ΑΠΘ. Στα 23 αυτά 
σημεία οι τιμές των ορθομετρικών υψομέτρων είναι γνωστές με ακρίβεια 
1-2 εκ. Ο Πίνακας 2 που ακολουθεί, παρουσιάζει τα στατιστικά στοιχεία 
της σύγκρισης των υψομέτρων (επίσημα μείον υπολογισμένα υψόμετρα). 
Το σχήμα 3 απεικονίζει τα σφάλματα στα 23 σημεία της εξωτερικής αξι-
ολόγησης.

Πίνακας 2: Τα στατιστικά στοιχεία των σφαλμάτων στα σημεία εξωτερι-
κής αξιολόγησης (σε εκατοστά)

Σχήμα 3: Τα υψομετρικά σφάλματα στα 23 σημεία εξωτερικής 
αξιολόγησης. Οι τιμές είναι σε εκατοστά.

Τα παραπάνω αποτελέσματα, επιβεβαιώνουν σε μεγάλο βαθμό τα απο-
τελέσματα της βέλτιστης προσαρμογής επιπέδου. Το μέσο τετραγωνικό 
σφάλμα είναι στα 3 εκατοστά. 

Σχόλια και συμπεράσματα

Στο παρόν άρθρο εξετάσαμε τη δυνατότητα εφαρμογής ενός μοντέλου 
βέλτιστης προσαρμογής επιπέδου για την εκτίμηση ορθομετρικών υψο-
μέτρων σε περιοχές περιορισμένης έκτασης. Παρουσιάσαμε τα κατάλληλα 
βήματα για την εφαρμογή, το μοντέλο και την υλοποίησή του στο πολεο-
δομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης. 

Το προτεινόμενο μοντέλο εκτιμήθηκε με βάση 8 τριγωνομετρικά της ΓΥΣ 
και εμφανίζει ακρίβεια της τάξης των 5.4 εκατοστών. Η ακρίβεια του μο-
ντέλου ελέγχθηκε με βάση 23 σημεία εξωτερικής αξιολόγησης και βρέθηκε 
να είναι της τάξης των 3.0 εκατοστών (μέσο τετραγωνικό σφάλμα). Τα 
αποτελέσματα της εφαρμογής κρίνονται ως ικανοποιητικά, λαμβάνοντας 
υπόψη όλα τα στοιχεία.

Είναι πιθανό πως με περισσότερες μετρήσεις τριγωνομετρικών βάθρων 
τα αποτελέσματα να παρουσίαζαν βελτίωση. Αυτή η διαδικασία πρέπει να 
γίνει από την κεντρική/περιφερειακή διοίκηση ώστε να υπάρξει επίσημη 
αναφορά σχετικά με τα υψόμετρα.
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Το παρόν άρθρο δεν υποκαθιστά σε καμία 
περίπτωση τα επίσημα στοιχεία των δημόσιων υπηρεσιών 
ή ακόμη τους υπολογισμούς που έγιναν από τις εταιρείες 
παροχής υπηρεσιών διαχείρισης δεδομένων GNSS. Είναι 
ενδεικτικά αποτελέσματα και σκοπό έχουν την ενημέρω-
ση των ΑΤΜ σε σχέση με την εφαρμογή αντίστοιχων μο-
ντέλων και μόνο. 

Οι μετρήσεις GPS πραγματοποιήθηκαν από τους με-
ταπτυχιακούς φοιτητές-ΑΤΜ του Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών «Γεωπληροφορική» του ΤΑΤΜ 
έτους 2006-07 (Κατευθύνσεις: α. Τοπογραφικές Εφαρ-
μογές Υψηλής Ακρίβειας και β. Σύγχρονες Γεωδαιτικές 
Εφαρμογές-αλφαβητική σειρά): Γιάννη Βασιλειάδη, Ζωή 
Ιερωνυμάκη, Γιώργο Μιχαηλίδη, Αναστασία Μπεληγιάν-
νη, Θωμά Παπανικολάου και Πέτρο Παπαγεωργίου (συν 
τον πρώτο εκ των συγγραφέων του παρόντος). Οι με-
τρήσεις έγιναν στο πλαίσιο εκπόνησης της εξαμηνιαίας 
εργασίας του μαθήματος «Εφαρμογές GPS» του Α Εξα-
μήνου Σπουδών.

Τα 23 σημεία εξωτερικής αξιολόγησης υπολογίστηκαν το 
2005 με τη συνεργασία των συναδέλφων: Γιάννη Γιαν-
νακίδη (MSc. ΑΤΜ) και Λάζαρου Τζουβάρα (MSc. ATM) 
στο πλαίσιο κοινού θέματος προπτυχιακών-μεταπτυχια-
κών φοιτητών του ΤΑΤΜ.

Οι σύναδελφοι Γιώργος Μοσχόπουλος (ΑΤΜ), Τηλέμα-
χος Παπαζώης (MSc. ΠΜ) και ο Γρηγόρης Τσινίδης (Dr., 
MSc. ΠΜ) καθώς και ο Καθηγητής ΤΠΜ/ΑΠΘ Γιάννης 
Δούκας (ΑΤΜ) μας ενθάρρυναν για τη συγγραφή του 
παρόντος. 
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Το 2018 γιορτάζουμε 
τα 50 μας χρόνια 
με πολλά ΔΩΡΑ! 

Μείνετε συντονισμένοι!
Το 2018, είναι η επέτειος των 50 χρόνων από την ίδρυση της 
εταιρείας μας και θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την 
υποστήριξη. Δεν θα τα καταφέρναμε χωρίς εσάς! 
Κατά τη διάρκεια όλου του έτους, θα πραγματοποιήσουμε 
πολλούς διαγωνισμούς και θα προσφέρουμε τρομερά δώρα! 

Landmark - Γ. Λουτρίδης 
Λ. Βουλιαγμένης 248
17343, Αγ. Δημήτριος

Τ: 2109956801, 2109941954 F: 2109937871
e-mail: info@landmark.com.gr • www.landmark.com.gr  

Πιστοποιημένη Εκπαίδευση
για Νόμιμες και Ασφαλείς
πτήσεις Drones

Η HELILAND DRONE ACADEMY αποτελεί αδειοδοτημένο 
από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.) Εκπαιδευτι-
κό Κέντρο για την εκπαίδευση και κατάρτιση Χειριστών ΣμηΕΑ 
(Drones) στην ικανότητα του πολυκοπτέρου (multirotor).
Ευέλικτα και οικονομικά ταχύρρυθμα τμήματα εξασφαλίζουν 
την άρτια και ολοκληρωμένη εκπαίδευση των χειριστών από 
πιστοποιημένους και έμπειρους εκπαιδευτές.  
Η Heliland.com αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες εταιρίες 
εισαγωγής, διάθεσης και τεχνικής υποστήριξης drones στην 
Ελλάδα και θα σας στηρίξει σε κάθε σας βήμα, ακόμα και μετά 
την απόκτηση της αδείας σας.

Αποκτήστε τώρα τη δική σας Άδεια Xειριστή Drone!

Με χαρά σας ανακοινώνουμε την αντιπροσώπευση του οί-
κου Hélicéo στην ελληνική αγορά. Η Hélicéo διαθέτει μεγάλη 
τεχνογνωσία και εξειδίκευση στην κατασκευή εναέριων οχη-
μάτων - drone - για επαγγελματίες / τοπογράφους & εφαρ-
μογές που απαιτούν μεγάλη ακρίβεια. Η ομάδα της Hélicéo 
σχεδιάζει, παράγει και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για 
εναέρια, επίγεια και βαθυμετρική χαρτογράφηση. Οι πλή-
ρως αυτοματοποιημένες λύσεις περιλαμβάνουν αεροπλάνα, 
multicopters, συστήματα βαθυμετρίας κ.α. Όλα τα συστήμα-
τα χρησιμοποιούν τη μοναδική τεχνολογία DroneBox: έναν 
αρθρωτό μηχανισμό «Plug and Play» που λειτουργεί με όλα 
τα προϊόντα Hélicéo, διατηρώντας το κόστος της επένδυσης 
σε συντηρητικά επίπεδα διευκολύνοντας ταυτόχρονα την 
ολοκλήρωση πολλών διαφορετικών εφαρμογών. 

Επισκεφθείτε τη σελίδα www.metrica.gr για περισσότερες 
πληροφορίες 
ή επικοινωνήστε μαζί μας 
στο 210 2815440. 

Στρατηγική συνεργασία 
Autodesk και Esri

Οι εταιρείες Autodesk, Inc. και Esri, Inc. ανακοίνωσαν στις 15 
Νοεμβρίου την έναρξη της στρατηγικής συνεργασίας τους 
με στόχο τη σύνδεση των τεχνολογιών BIM και GIS.

Δείτε στα παρακάτω link τις ανακοινώσεις των δύο εταιρει-
ών:

http://www.esri.com/esri-news/releases/17-4qtr/autodesk-
and-esri-partnering-to-advance-infrastructure-planning-
and-design

https://www.autodesk.com/solutions/bim/hub/autodesk-
esri

Marathon Data Systems
Μarathon Data Systems, Αιγιαλείας 48 & Επιδαύρου, 
Παράδεισος Αμαρουσίου, Aθήνα, 151 25
www.marathondata.gr | marathon@otenet.gr

Γρυπάρη 131, Καλλιθέα, 17672
Τ: 210 9598448
E: academy@heliland.com
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Συνάδελφοι, επειδή το τεύχος του ΠΣΔΑΤΜ που λάβατε είναι το τελευταίο του 2017 και γιορτινό, θα θέλαμε 
να αρχίσουμε την επικοινωνία μας μαζί σας με τα θετικά που αντιλαμβανόμαστε να συμβαίνουν στο χώρο 
μας, τα οποία δείχνουν ότι οι συνάδελφοι είναι περήφανοι και ενθουσιασμένοι με την επιλογή να γίνουν 
αγρονόμοι τοπογράφοι μηχανικοί, τόσο όσον αφορά την επιστημονική κατάρτιση και την προσπάθεια 

εξέλιξης του χώρου όσο και την άσκηση του επαγγέλματος. Οι συγκεκριμένες απόψεις φαίνονται από τη συμμετοχή 
σε εκδηλώσεις, συνέδρια, ημερίδες που διοργανώνονται, με σημαντικότερα όλων τα παρακάτω:

•	 Τις εκδηλώσεις της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ, που πραγματοποιήθηκαν από 11 
έως 13 Οκτωβρίου 2017 στο Λαμπαδάριο κτίριο, για τον εορτασμό των 100 χρόνων λειτουργία της. 

•	 Το 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΑΤΜ με τίτλο «Πραγματικότητα & Προοπτικές» που διοργανώθηκε από τον ΠΣΔΑΤΜ, 
στις 14 και 15 Οκτωβρίου 2017 στο Λαμπαδάριο κτίριο του ΕΜΠ, με μεγάλη επιτυχία τόσο όσον αφορά τη 
συμμετοχή των συναδέλφων όσο και το επίπεδο των εισηγήσεων σε όλα τα θεματικά πεδία απασχόλησης του 
ΑΤΜ.

Ο ΠΣΔΑΤΜ συμμετέχει και παρεμβαίνει σε όλα τα πεδία ενδιαφέροντος του ΑΤΜ όπως στη διαρκή επιτροπή 
παραγωγής και εμπορίου για το Σ/Ν του ΥΠΕΝ «Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος», στην 
ημερίδα «ΕΥΓΕΠ – Απαραίτητο εργαλείο για την ανάπτυξη της χώρας» που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη την 
1η Δεκεμβρίου 2017. Επίσης συμμετέχει και παρεμβαίνει στην επιτροπή για τα επαγγελματικά δικαιώματα, καθώς και 
σε διάφορες επιμέρους παρεμβάσεις σε θέματα των τοπικών συλλόγων.

Επίσης είχαμε τη μετακόμιση των γραφείων του ΠΣΔΑΤΜ, από την ιστορική μπλε πολυκατοικία στα Εξάρχεια σε 
χώρο που παραχώρησε η σχολή ΑΤΜ ΕΜΠ στο κτίριο Βέη. Η συγκεκριμένη ενέργεια θα λύσει σε σημαντικό βαθμό 
τη μηνιαία επιβάρυνση του συλλόγου από την καταβολή ενοικίων. 

Τέλος είχαμε την εκλογή του επικεφαλής για τον νέο φορέα της κεντροαριστεράς, όπου οι πολίτες έδωσαν δυναμικό 
παρών στις διαδικασίες και στην ενδυνάμωση του νέου φορέα. Απομένει στην επικεφαλής να μετουσιώσει αυτή τη 
δυναμική σε ουσιαστικά διψήφια ποσοστά στις επόμενες Εθνικές εκλογές. 

Οι παραπάνω εκδηλώσεις, ενέργειες, παρεμβάσεις είναι το θετικό αντίκτυπο μιας συλλογικής προσπάθειας που 
γίνεται από πολλά μέλη του συλλόγου και κυρίως της παράταξής μας, όμως δυστυχώς έχουμε και τα παρατράγουδα 
της διακυβέρνησης των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ που δεν έχουν σταματημό, βασικότερα όλων είναι:

•	 Η άστοχη και επικίνδυνη επιλογή της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΝ να μετασχηματίσει την ΕΚΧΑ Α.Ε. από 
ΝΠΙΔ σε ΝΠΔΔ με την επωνυμία Οργανισμός Εθνικού Κτηματολογίου Ο.Ε.ΚΤ. Άστοχη γιατί θεωρούμε ότι 
δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να πραγματοποιηθεί αυτή η αλλαγή τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο 
όπου το έργο της σύνταξης του Εθνικού Κτηματολογίου είναι σε πλήρη εξέλιξη. Επικίνδυνη γιατί τα απόνερα 
αυτού του μετασχηματισμού πιθανόν να θέσουν σε κίνδυνο ακόμη και την ίδια την ολοκλήρωση του Εθνικού 
Κτηματολογίου. Ο ΠΣΔΑΤΜ έχει κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου εδώ και πολύ καιρό για την ανεπανόρθωτη 
ζημιά που μπορεί να προκληθεί από τους πειραματισμούς της πολιτικής ηγεσίας και της διοίκησης της εταιρείας. 
Η ευθύνη είναι αποκλειστικά δική τους. 

•	 Το πρωτοφανές κλείσιμο για μεγάλο χρονικό διάστημα των επιτροπών ΓΕΜ και ΜΕΚ – ΜΕΕΠ του ΥΠΟΜΕΔΙ, 
με μοναδικό ουσιαστικό λόγο την απαξίωσή τους καθώς και την «τακτοποίηση» προβλημάτων ανυπακοής 
με τοποθέτηση φίλιων και ημέτερων δυνάμεων σε αυτές και θύματα για μια ακόμη φορά τους δεκάδες 
συναδέλφους μηχανικούς που για διάστημα περίπου δυο μηνών δεν είχαν τη δυνατότητα να αποκτήσουν 
μελετητικό ή εργοληπτικό πτυχίο.

ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ – ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ – ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ 2018 
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Το 5ο Πανελλήνιο συνέδριο πέρασε πλέον στην ιστορία του Συλλόγου με θετική αποτίμηση.

Μεγάλη η συμμετοχή των συναδέλφων, πλούσια και επίκαιρη η θεματολογία.

Αντίθετα περιορισμένη έως ανύπαρκτη ήταν η παρουσία της πολιτείας η οποία όφειλε να δώσει το παρών της με 
καλλίτερο τρόπο, να ακούσει και αξιολογήσει τις προτάσεις του κλάδου, να μας ενημερώσει για τις θέσεις της σε 
σημαντικά θέματα (άνοιγμα επαγγέλματος-επαγγελματικά δικαιώματα, θεσμός διαπιστευμένου τοπογράφου, εθνική 
υποδομή γαιοχωρικών πληροφοριών, νέος νόμος οικοδομικών αδειών κτλ).

Η μεγάλη συμμετοχή των συναδέλφων δείχνει επίσης τη θετική ανταπόκριση του κλάδου σε δράσεις γενικότερου 
ενδιαφέροντος πέραν από τον μικρόκοσμο των πολιτικών μας παρατάξεων που μας χαρακτηρίζει διαχρονικά.

Θετική και η πιλοτική εφαρμογή της ηλεκτρονικής υποβολής των τοπογραφικών διαγραμμάτων 
στην βάση της ΕΚΧΑ ΑΕ για τις εγγραπτέες πράξεις. Θα περιμένουμε όμως σύντομα την οριστική λειτουργία της 
εφαρμογής αυτής με την έκδοση της σχετικής απόφασης. Επιπλέον προτείνουμε όπως εξετασθεί και η δυνατότητα 
υποβολής  των τοπογραφικών διαγραμμάτων των κυρωμένων διοικητικών πράξεων που δεν μεταγράφονται (πράξεις 
χαρακτηρισμού του Ν.998/79, καθορισμού αιγιαλού-παραλίας, οικοδομικών αδειών κτλ).

Περιμένουμε βέβαια εδώ και χρόνια να εκδοθεί η υπουργική απόφαση η οποία θα ρυθμίζει το πλαίσιο λειτουργίας 
του θεσμού του διαπιστευμένου μηχανικού (έχουμε κουρασθεί να το επαναλαμβάνουμε) σε εφαρμογή του 
Ν.4164/2013. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι δεν θα συνεχίσει για πολύ η σημαντική αυτή ρύθμιση να αποτελεί ένα 
ακόμη κενό γράμμα ενός ακόμη νόμου. 

Το θεσμικό πλαίσιο των θεσμικών γραμμών που καθορίζεται στον νέο Ν.4495/2017, αν και αποτελεί αντιγραφή 
προγενέστερων διατάξεων κρίνεται επίσης θετικά. Θα περιμένουμε όμως και εδώ να δούμε την υλοποίησή του σε 
συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και με απλουστευμένες - εφικτές διαδικασίες.

Οι διατάξεις του Ν.4495/2017 για την έκδοση των οικοδομικών αδειών θεωρούμε ότι δεν αλλάζουν το θολό 
και γραφειοκρατικό τοπίο που επικρατεί στον τομέα αυτό αφού οι Υπηρεσίες Δόμησης δεν έχουν την απαραίτητη 
υποδομή και στελέχωση για να εφαρμόσουν παρόμοιες διαδικασίες. Επιπλέον δεν μειώνονται τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά για την έκδοση αδείας. Επομένως έως ότου προετοιμασθούν οι Υπηρεσίες δόμησης, θα συνεχίσει 
να λειτουργεί το υφιστάμενο και απαράδεκτο σύστημα έκδοσης οικοδομικής αδείας το οποίο σε κάθε περίπτωση 
καθιστά τον επαγγελματία Μηχανικό όμηρο ενός απίστευτου κρατικισμού. Θα περιμέναμε μια ουσιαστική μεταφορά 
αρμοδιοτήτων στο επαγγελματία Μηχανικό. 

Σε παρόμοιο πλαίσιο συνέχισης του κρατικισμού κινείται και το προβλεπόμενο με τον ίδιο νόμο παρατήριο 
δόμησης. Μια ακόμη δημόσια Υπηρεσία, ένα ακόμη επίπεδο γραφειοκρατίας αντί για την απλούστευση και τον 
περιορισμό του Κράτους. Θα περιμένουμε να δούμε πότε και πώς θα λειτουργήσει ή και αυτό θα αποτελέσει κενό 
γράμμα ενός ακόμη νόμου.

Οι διατάξεις του ιδίου νόμου για την αυθαίρετη δόμηση θα μπορούσαν να αποτελέσουν τροποποιήσεις του 
Ν.4178/2013 αντί να τον αντιγράφουν στο μεγαλύτερο μέρος του.

Τέλος χαιρετίζουμε την ιστορική απόφαση αλλαγής της… ιστορικής έδρας από την «μπλε πολυκατοικία» των 
Εξαρχείων την οποία πρώτοι είχαμε εισηγηθεί προ πολλών ετών.

Η συνύπαρξη του συλλόγου με την επίσης ιστορική έδρα της σχολής μας μπορεί να αποτελέσει την απαρχή μιας 
στενότερης συνεργασίας μεταξύ των δύο φορέων (επαγγελματικού/επιστημονικού ενδιαφέροντος) προς όφελος 
του κλάδου και της κοινωνίας γενικότερα.

ΤΑ ΚΕΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ
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Χαιρετίζουμε την ψήφιση του Νόμου για τον έλεγχο και την προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος 
με ευρεία πλειοψηφία. Το Δομημένο Περιβάλλον μπαίνει σε νέα τροχιά με επίκεντρο την ορθολογική 
και αποτελεσματική διαχείριση της ανάπτυξης του χώρου με όρους αειφορίας και κοινωνικό χαρακτήρα. 
Αυτός ο νόμος μπορεί να συμβάλλει στην αρχή του τέλους της αυθαίρετης δόμησης στον τόπο μας.

Μια σειρά από σοβαρές νομοθετικές πρωτοβουλίες μας επιτρέπουν να είμαστε αισιόδοξοι:

§	Ιδρύεται το Παρατηρητήριο Δομημένου Περιβάλλοντος μια νέα και σύγχρονη δομή που 
θα ασχολείται αποκλειστικά με τον έλεγχο και την ποιότητα του Δομημένου Περιβάλλοντος. Η 
αρμοδιότητα αυτή εκχωρείται στον Β΄ βαθμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τις Περιφέρειες και για 
πρώτη φορά θεσπίζεται η αποσύνδεση αδειοδότησης και ελέγχου.

§	Ιδρύεται Τράπεζα Δικαιωμάτων Δόμησης και Κοινοχρήστων Χώρων και η αντιστοίχιση 
μέσω αυτής των τίτλων Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης (ΜΣΔ), για την εξασφάλιση των 
κοινοχρήστων χώρων και των διατηρητέων κτιρίων με τίτλους Εισφοράς Περιβαλλοντικού 
Ισοζυγίου (ΕΠΙ) αλλά κυρίως με την κατάργηση της εμπορευματοποίησης των τίτλων.

§	Δημιουργείται Ηλεκτρονική Πολεοδομική Ταυτότητα Δήμου για την παρακολούθηση της 
εξέλιξης του πολεοδομικού σχεδιασμού σε επίπεδο χώρας.

§	Ενεργοποιείται ο νέος τρόπος έκδοσης πολεοδομικών αδειών που μπορεί να συμβάλει 
καθοριστικά στον εκμηδενισμό του χρόνου αναμονής και καθυστέρησης, στην εξάλειψη 
φαινομένων διαφθοράς και διαπλοκής.

§	Με την κατάργηση της απαίτησης ασφαλιστικής ενημερότητας για την έκδοση 
οικοδομικών αδειών χιλιάδες συνάδελφοι που έχουν διαλυθεί από την κρίση και μέχρι τώρα 
δεν μπορούσαν να εκδώσουν οικοδομική άδεια καθώς δεν είχαν ενημερότητα λόγω χρεών, πλέον 
επωφελούνται και επιστρέφουν στο επάγγελμα άμεσα, σε πείσμα όσων με πράξεις ή παραλείψεις, 
στην πραγματικότητα, αντιτάχθηκαν σε αυτό.

§	Μειώνονται τα πρόστιμα τακτοποίησης αυθαίρετων κατασκευών για ευαίσθητες 
κοινωνικές ομάδες με διεύρυνση των κοινωνικών κριτηρίων.

Η ΡΠΜ παρακολούθησε συστηματικά τη διαβούλευση, συμβάλλοντας στον εμπλουτισμό της 
συζήτησης με κύκλο ανοιχτών εκδηλώσεων. Παρενέβη για να συμπληρώσει ή διορθώσει άρθρα του 
σχεδίου Νόμου, με κυριότερη τη μη απαίτηση ασφαλιστικής ενημερότητας για την έκδοση άδειας 
δόμησης, απεγκλωβίζοντας έτσι χιλιάδες συναδέλφων που βρέθηκαν στη δίνη της δημοσιονομικής 
κρίσης.

Το στοίχημα πλέον είναι αφενός ο μεγάλος αριθμός Υπουργικών Αποφάσεων που απαιτείται να εκδοθεί 
έγκαιρα και αφετέρου να αντιμετωπιστούν, επίσης έγκαιρα, τυχόν δυσκολίες στην εφαρμογή που θα 
προκύψουν, ώστε η διετής προθεσμία του Νόμου να αποτελέσει επιτέλους το τέλος της πολιτικής 
ομηρίας των ιδιοκτητών των αυθαιρέτων στην οποία τους κρατούσε για δεκαετίες το πολιτικό σύστημα 
αναζητώντας εκλογική πελατεία.

ΤΟ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΕ ΝΕΑ ΤΡΟΧΙΑ
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Φίλες και φίλοι συνάδελφοι,

Συνεχίζουμε την καθιερωμένη επικοινωνία μας μέσω του έντυπου του συλλόγου.

Πρώτο και πολύ σοβαρό ζήτημα δίνεται επιτέλους λύση στο θέμα των επαγγελματικών δικαιωμάτων σύνταξης εξαρτημένου 
τοπογραφικού διαγράμματος για δικαιοπραξίες. Όπως όλοι θα γνωρίζεται, έχει ξεκινήσει η πιλοτική εφαρμογή υποβολής 
ηλεκτρονικών διαγραμμάτων μέσα από το σύστημα του ΤΕΕ σε συνεργασία με την ΕΚΧΑ ΑΕ. Για το θέμα άλλωστε έλαβαν μέρος 
δύο ενημερωτικές εκδηλώσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη το τελευταίο διάστημα, όπου παρουσιάστηκε αναλυτικά η εφαρμογή η 
οποία λογικά θα τεθεί επίσημη λειτουργία στις αρχές του 2018. Σε ερώτημά μας που υποβλήθηκε στους εισηγητές της εκδήλωσης 
στη Θεσσαλονίκη υπήρξε σαφής απάντηση πως δικαίωμα υποβολής θα έχουν μόνο οι φέροντες το αντίστοιχο επαγγελματικό 
δικαίωμα, οπότε έστω και με αυτόν τον έμμεσο τρόπο θα αποκλειστούν όλοι όσοι τόσα χρόνια υπογράφουν τοπογραφικά δίχως 
να έχουν το δικαίωμα. Λύνεται, έτσι, και το θέμα με την απαράδεκτη επιστολή του προέδρου των συμβολαιογράφων που 
παίρνει με αυτόν τον τρόπο μια άμεση και εμφατική απάντηση στην απαράδεκτη συμπεριφορά του.

Στο σημείο αυτό να μας επιτραπεί η αναφορά σε ένα παράδοξο και απαράδεκτο γεγονός που συνέβη κατά την έναρξη της 
εκδήλωσης στην Θεσσαλονίκη, όπου σε εκδήλωση για την ηλεκτρονική υποβολή τοπογραφικών διαγραμμάτων δεν δόθηκε 
ο λόγος σε σύλλογο διπλωματούχων τοπογράφων μηχανικών ενώ ήταν παρόντες τόσο ο πρόεδρος του ΣΔΑΤΜΒΕ όσο και 
μέλη του προεδρείου ΠΣΔΑΤΜ, παρόλο που έγινε σαφής αναφορά σε αυτό το γεγονός. Μέγιστο σφάλμα του διοργανωτή 
της εκδήλωσης του ΤΕΕ/ΤΚΜ και ακόμα περισσότερο του προέδρου του ο οποίος γνώριζε την πρόθεση του συλλόγου για 
τοποθέτησή του. Ορισμένα πράγματα ξεπερνούν συνδικαλιστικές και παραταξιακές διαφορές και έχουν να κάνουν με θεσμούς 
και επαγγελματικά δικαιώματα και σαφώς είναι το λιγότερο απαράδεκτο σε εκδήλωση για τα τοπογραφικά να μην δίνεται ο 
λόγος στους τοπογράφους.

Άξια αναφοράς είναι η πρωτοβουλία που έχει ληφθεί από τον ΣΔΑΤΜΒΕ σε συνεργασία με την επιτροπή του Νομού Σερρών για 
την προσβολή οικοδομικών αδειών που έχουν υποβληθεί από μη έχοντες δικαίωμα υπογράφοντες τοπογραφικών διαγραμμάτων. 
Προσκομίσθηκε από πολυμελή αντιπροσωπεία μελών σωρεία τοπογραφικών που υπογράφονται ακόμα και από ενεργειακό 
μηχανικό! Λήφθηκε, λοιπόν, απόφαση σε ΔΣ του συλλόγου να ξεκινήσουν όλα τα ένδικα μέσα προκειμένου να προσβληθούν 
κάποιες εγκεκριμένες άδειες και να βάλουν μυαλό, δυστυχώς, με τον άσχημο τρόπο όσοι κάνουν «τα στραβά μάτια» επί τόσα 
χρόνια σε ένα τόσο σημαντικό ζήτημα. Το θέμα είναι πολύ σοβαρό και η εξέλιξή του μπορεί να αποτελέσει οδηγό για αντίστοιχες 
κινήσεις σε όλη τη χώρα, καθώς οποιαδήποτε νομολογία προκύψει θα είναι ακόμα ένα σημαντικό όπλο στα χέρια μας.

Ακόμα ένα θέμα άξιο αναφοράς είναι η Υπεύθυνη δήλωση επί του τοπογραφικού για τον χαρακτηρισμό της έκτασης ως δασική 
ή μη σύμφωνα με τον Ν.4483/17 Άρθρο 142 παρ4 (ΦΕΚ107Α). Κατά το τελευταίο διάστημα αρκετοί συνάδελφοι κλήθηκαν 
από συμβολαιογράφους να υποβάλουν τη συγκεκριμένη δήλωση μαζί με το τοπογραφικό τους με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί 
σύγχυση σε σχέση με το περιεχόμενό της. Ο νομικός σύμβουλος του συλλόγου, ο οποίος έχει αρκετή εμπειρία σε σχέση με 
τους δασικούς χάρτες, επεξεργάζεται πρότυπο δήλωσης που θα δημοσιευθεί προκειμένου να την αξιοποιήσουν τα μέλη μας και 
θα πληροί όλες τις προϋποθέσεις των νομικών διατάξεων. Ίσως, την ώρα που φτάνει το τεύχος που περιοδικού σε εσάς να την 
έχετε λάβει ήδη.

Το τελευταίο ζήτημα που θα αναφερθούμε στο παρόν τεύχος είναι πολύ σοβαρό και πρόκειται να μας απασχολήσει σε 
εκτεταμένο βαθμό στο επόμενο χρονικό διάστημα. Υπάρχουν πλέον περιοχές όπου το κτηματολόγιο περνά στην ολοκλήρωσή 
του, δηλαδή σε οριστικές εγγραφές των κτηματολογικών πινάκων και κατ’ επέκταση σε αποδεικτικούς τίτλους και πλέον 
μόνο σε δικαιώματα αποζημίωσης επί ιδιοκτησιών και όχι μεταβολών λόγω μη υποβολής δηλώσεων. Τι συμβαίνει όμως, με τα 
τοπογραφικά που συντάσσονται για τις περιοχές αυτές, τι ζητήματα προκύπτουν από ενδεχόμενες διαφορές μεταξύ τίτλων και 
κτηματολογικών διαγραμμάτων, τι συμβαίνει με τις χωρικές μεταβολές και πλήθος άλλων ερωτημάτων ήδη μας απασχολούν 
και θα απασχολήσουν σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Στόχος είναι να απαντηθούν όσα 
περισσότερα γίνεται και να δημοσιευθούν οι απαντήσεις στα μέλη μας προκειμένου να εκτελούμε ορθά τις μελέτες μας. Σε 
σχέση με το παραπάνω γίνεται ακόμα πιο επιτακτικός ο ρόλος του διαπιστευμένου τοπογράφου μηχανικού και οφείλουμε να 
επιταχύνουμε τις διαδικασίες της αντίστοιχης επιτροπής του.

Υπάρχουν και πλήθος άλλο θεμάτων που λόγο του περιορισμένου χώρου θα αναπτυχθούν σε επόμενα τεύχη,

Εις το επανιδείν! 
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«Η γη τούτη … κι αν είχε μιλιά, κι έχει, αλλά δεν την ακούμε θάλε-
γε: Δείλαιοι και αμαθείς και βάρβαροι, τι κάνετε; Τι αφανίζετε; … 
Τι εκάνατε την Ελευσίνα; Τι εκάνατε τον Ιλισσό και τον Κηφισό, τα 
δύο αγιάσματά μου; Εβάλατε μέσα τους υπονόμους σας, ερίξατε 
τα νερά των εργοστασίων σας. Δεν βλέπω πια βωμούς των θεών 
… πάρεξ τα γραφεία και τις μηχανές των εταιρειών σας… Σε σάς 
δεν απόμεινε παρ’ η κατώτερη μορφή της σχέσης με την φύση, η 
εκμετάλλευση. …».

Είκοσι χρόνια τώρα από 
τότε που ο Πικιώνης έγρα-
φε αυτές τις γραμμές, είναι 
αλήθεια ότι όλοι οι ελεύθε-
ροι χώροι της πόλης αυτής 
πουλήθηκαν, νοικιάστηκαν ή 
απλώς παραχωρήθηκαν, σε 
κερδοφόρες επιχειρήσεις.

Πόσο επίκαιρο και σοφό ηχεί 
στα αυτιά μας, μετά από τον 
πνιγμό 23 ανθρώπων στην 
Μάντρα Αττικής…

Το κόστος της καταστροφής από την πλημμύρα, που έπληξε τη 
Δυτική Αττική και ιδιαίτερα τη Μάνδρα και τη Νέα Πέραμο, είναι 
τεράστιο. Χάθηκαν άνθρωποι, καταστράφηκαν σπίτια, επιχειρήσεις 
και υποδομές. Θρήνος και ανείπωτος πόνος διακατέχουν τους αν-
θρώπους που επλήγησαν, ιδιαίτερα όσους έχασαν τους οικείους 
τους.

Τα αίτια αυτής της προαναγγελθείσας τραγωδίας είναι: αφενός οι 
συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, που προκαλεί τα ακραία καιρικά 
φαινόμενα, και από την άλλη οι συνέπειες από τις επιλογές των 
κυβερνώντων που υιοθέτησαν πολιτικές καταστροφικές για το πε-
ριβάλλον.

Η ανυπολόγιστη αυτή καταστροφή, ενώ συντρίβει τις απόψεις 
όσων υποστηρίζουν την ανάπτυξη με κάθε κόστος για το περι-
βάλλον, δικαιώνει τους αγώνες για την προστασία των ελεύθερων 
χώρων, των δασών, του αστικού και περιαστικού πρασίνου.

Είναι η τελευταία καταστροφή άραγε; Δυστυχώς η υφιστάμενη κα-
τάσταση, μας οδηγεί να απαντήσουμε ΟΧΙ. Στην περίπτωση της 
Αττικής, σύμφωνα με την Προκαταρκτική Μελέτη Διαχείρισης Κιν-
δύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού 
Διαμερίσματος Αττικής, υπάρχουν κι άλλες περιοχές της Αττικής, 
με συνολικό πληθυσμό πάνω από 3 εκατ. κατοίκους, όπου υπάρχει 
μεγάλος κίνδυνος πλημμυρών. Ανάμεσά τους η λεκάνη του ποτα-
μού Κηφισού, η ζώνη Μεγάρων - Νέας Περάμου, η περιοχή των 
Μεσογείων, η ζώνη Ασπροπύργου - Ελευσίνας, η παράκτια περιοχή 
Μαραθώνα - Νέας Μάκρης, η περιοχή Βάρης - Αγίας Μαρίνας Κο-
ρωπίου και Σαρωνίδας - Αναβύσσου - Παλαιάς Φώκαιας, η ζώνη 
Λουτρακίου, η ζώνη τεχνητής λίμνης Μαραθώνα. Για όλες αυτές τις 
περιοχές υψηλού κινδύνου δεν υπάρχουν οριστικές μελέτες κινδύ-
νων από τις πλημμύρες.

Η βασική αιτία βέβαια δεν είναι, οι υπαρκτές, γραφειοκρατικές 
αγκυλώσεις μεταξύ συναρμόδιων φορέων, ΟΤΑ - Περιφέρειες - Δα-

σαρχείο, που επικαλούνται συνήθως οι υπεύθυνοι όταν υπάρξει μια 
καταστροφή. Η πραγματικότητα είναι ότι έργα αντιπλημμυρικής 
προστασίας δεν υλοποιούνται, γιατί δεν είναι ιδιαίτερα «θελκτικά» 
για τους εργολάβους και δεν προσφέρονται για επικοινωνιακές πο-
λιτικές. Αντίθετα, τα έργα που συνδέονται με εμπορική ή αντα-
ποδοτική χρήση ή προσφέρονται για επικοινωνιακή εκμετάλλευση 
υλοποιούνται γρήγορα και με fast-track διαδικασίες. Τις περισσότε-
ρες φορές αυτά τα έργα οδηγούν σε επιδείνωση των πλημμυρικών 
φαινομένων, γιατί στη βάση του περιορισμού του κόστους και της 
αύξησης του εργολαβικού κέρδους δεν συνυπολογίζεται το σύνολο 
των επιδράσεων που επιφέρουν.

Στην πραγματικότητα το πολιτικό και οικονομικό σύστη-
μα αδιαφορεί να προχωρήσει σε έργα και ενέργειες που 
συνδέονται με τις λαϊκές ανάγκες. Το αποτέλεσμα είναι οι 
μεγάλες καταστροφές και οι ανθρώπινες απώλειες να συμ-
βαίνουν συνήθως στις λεγόμενες υποβαθμισμένες περιο-
χές και με θύματα τα πιο φτωχά στρώματα της κοινωνίας.

Ο σύλλογός μας, θα έπρεπε να έχει πάρει ήδη θέση, τόσο ως προς 
το τεχνικό σκέλος, όσο και ως προς τον Ν.4412/2016, που προ-
βλέπει υπερβολικά μεγάλες εκπτώσεις. Έχουν αναφερθεί σε πανελ-
λαδικό επίπεδο, εκπτώσεις για έργα έως και 85% και για μελέτες 
έως και 90%.

Επανέρχεται λοιπόν και το ζήτημα της ποιότητας των έργων και 
των μελετών που παραδίδονται στην κοινωνία, μια που σύμφωνα 
με τα παραπάνω, είναι έργα fast track προκειμένου να γίνουν οι 
λεγόμενες «αρπαχτές» από τους εθνικούς μας εργολάβους και όχι 
έργα και μελέτες ποιότητας. 

Δημιουργείται επίσης ένα ασφυκτικό εργασιακό περιβάλλον, για 
όσους συναδέλφους εργάζονται εταιρίες μελέτης και κατασκευής, 
προκειμένου να εκπονηθούν όσο το δυνατόν γρηγορότερα και οι 
μελέτες και οι κατασκευές, με το λιγότερο δυνατό κόστος.

Όλα αυτά, τη στιγμή που υπάρχουν ανοιχτά μέτωπα στο θέμα των 
ρεμάτων της Αττικής, όπως αυτό της Πικροδάφνης (η Περιφέρεια 
Αττικής προχωρεί στην υλοποίηση σχεδίων για τη μετατροπή του 
ρέματος Πικροδάφνης σε οχετό αποχέτευσης ομβρίων υδάτων και 
λυμάτων, αντικαθιστώντας τις όχθες του ρέματος με τοίχους από 
συρματοκιβώτια ή σκυρόδεμα και καταστρέφοντας όλη την βλά-
στηση και την πανίδα του οικοσυστήματος) και του Ποδονίφτη 
(όπου η περιφέρεια προετοιμάζει την εξόντωσή του με παρόμοιο 
τρόπο).

Πρέπει λοιπόν, εκτός από να σταθούμε αλληλέγγυοι, σε επιτρο-
πές κατοίκων που κινητοποιούνται ενάντια στην καταστροφή των 
ζωών τους να επικουρήσουμε και στο τεχνικό σκέλος.

Γιατί, ακόμα και οι καταστροφές και πνιγμοί, έχουν ταξικό 
πρόσημο. 

Γιατί οι ζωές δεν ανταλλάσσονται με επιδόματα και ελεη-
μοσύνες.

Γιατί το διαρκές σκάνδαλο της τάχα μου δήθεν «αντιπλημ-
μυρικής προστασίας», πρέπει να σταματήσει. 

ΜΑΝΤΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ… ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΠΟΛΛΩΝ ΠΡΟΝΑΓΓΕΛΘΕΝΤΩΝ ΘΑΝΑΤΩΝ…








