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Από την 
Επιτροπή Δελτίου
Το τεύχος αυτό κυκλοφορεί ενώ η χώρα κινείται σε 
εκλογικούς ρυθμούς, μετά τις Ευρωεκλογές και τις Αυτο-
διοικητικές εκλογές, αλλά και σε ρυθμούς Κτηματολογίου.

Στις επόμενες σελίδες μπορείτε να βρείτε στοιχεία για 
την – όχι και τόσο καλή – πορεία της Κτηματογράφησης 
της χώρας.

Στο τεύχος αυτό αποχαιρετούμε και τον συνάδελφο Δη-
μήτρη Κατσαρό, πρώτο Πρόεδρο του ΠΣΔΑΤΜ μετά τη με-
ταπολίτευση.

Στα ευχάριστα νέα αυτής της περιόδου, οι διακρίσεις 
των συναδέλφων Δημήτρη Ψύχα στην Ευρώπη και Πέγκυς 
Αγγούρη στις Η.Π.Α. Συγχαρητήρια!

Επαναλαμβάνουμε την πρόσκλησή μας σε όλους τους 
συναδέλφους, για αποστολή όλο και περισσότερων επι-
στημονικών άρθρων προς δημοσίευση.

Το επόμενο δελτίο θα δημοσιευθεί, όπως φαίνεται μετά 
και τις βουλευτικές εκλογές. Ως τότε καλή ψήφο!

Από την Επιτροπή δελτίου

ENHMEPΩTIKO ΔEΛTIO
ΠA NEΛ ΛH NIOY ΣYΛ ΛO ΓOY 

ΔI ΠΛΩ MA TOY XΩN AΓPO NO MΩN
TO ΠO ΓPA ΦΩN MH XA NI KΩN

KΩΔIKOΣ: 013123

TEYXOΣ242
MAΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΜΑΪΟΣ2019

Τοδελτίοαποτελείδιμηνιαίοεπίσημοόργανο
τουΠανελληνίουΣυλλόγουΔιπλωματούχων

ΑγρονόμωνΤοπογράφωνΜηχανικών

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ
ΠανελλήνιοςΣύλλογοςΔιπλωματούχων
Αγρονόμων&ΤοπογράφωνΜηχανικών
Σ.Α.Τ.Μ.Ε.Μ.Π.-ΗρώωνΠολυτεχνείου9

15780Ζωγράφου
THΛ.:2103301045-FAX:2103300972

e-mail:psdatm@tee.gr•http://www.psdatm.gr

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΓιάννηςΓιαννίρης

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΛΤΙΟΥ
ΔημήτρηςΑμπατζίδης,ΔημήτρηςΘεοδοσόπουλος,
ΜιχάληςΚαλογιαννάκης,ΜαρίαΚωνσταντινίδη,

ΧρήστοςΛάλας,ΤάσοςΛαμπρόπουλος,
ΓιάννηςΠαπαδόπουλος,ΕυάγγελοςΣτεφανής

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ
ΜιχάληςΚαλογιαννάκης

ΕΚΔΟΣΗ-ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΕυαγγελίαΛιάππη

Tηλ./Fax:2108646350,6977262610
E-mail:evi.liappi@gmail.com

ΕΞΩΦΥΛΛΟ
3οβραβείοδιαγωνισμούφωτογραφίας

ΣυνεδρίουΑΤΜtopo@droneστοFacebook
ΓιώργοςΜοσχόπουλος

ΗΛ/ΚΗ ΣΕΛ/ΣΗ 
 RED-T-POINT,Tηλ.:2108656505

 ΕΚΤΥΠΩΣΗ-ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ  
ΜπάνουΓκαμπριέλα-Μαρία,T.2105151233

Aντιγόνης76,Αθήνα10442
Τα ενυπόγραφα άρθρα απηχούν τις γνώμες των
αρθρογράφων χωρίς να αποτελούν και απόψεις
του Συλλόγου. Στέλνεται δωρεάν σ' όλους τους
Αγρονόμους&ΤοπογράφουςΜηχανικούς.

TIMHTEYXOYΣ:0.01€

 ISSN 1105 - 3402



  5 Προσκληση σε Γενικη συνελευση

  6 εΠισημανσεισ

  8 Δραστηριοτητα ΣυλλοΓου

	w		Εκλογή	Νέου	Ειδικού	Γραμματέα,	στην	θέση	του	απερχόμενου	συ-

ναδέλφου	Παναγιώτη	Τουρλάκη

w	Επιστολή	αποχώρησης	Παναγιώτη	Τουρλάκη		από	ΔΣ	ΠΣΔΑΤΜ

w		Αναβολή	εκδίκασης	αίτησης	ακυρώσεως	Π.Δ.	99/25-10-2018	στο	

ΣτΕ

10 νεα αΠο τον κλαδο

	 w		Κτηματογράφησης	συνέχεια	–	Πορεία	συλλογής	δηλώσεων	σε	ολό-

κληρη	τη	χώρα

	 w		Κτηματογραφικά	Διαγράμματα	–	Λήψη	αρχείου	DXF	

		 w	Μη	παράταση	των	μελετών	Εθνικού	Κτηματολογίου

	 w		Επαγγελματικός	Κώδικας	των	Ελλήνων	Μηχανικών

	 w		Διεθνής	διάκριση	του	νέου	συναδέλφου	Δημήτρη	Ψύχα	στον	δια-

γωνισμό	ESA	GALILEO	APP	COMPETITION	2018/19

	 w		η	συνάδελφος	δρ	Πέγκυ	Αγγούρη		αντιπρόεδρος	του	πανεπιστημί-

ου	William	and	Mary	της	Βιρτζίνιας

	 w	Σεμινάριο	ΤΕΕ:	Κτηματολόγιο	και	Τοπογραφικά	Διαγράμματα

16 Νομοθετικεσ εξελιξεισ

	 w		Νέα	νομοθετήματα	και	διατάξεις	που	άπτονται	του	ενδιαφέροντος	

του	ΑΤΜ

20 Αποψεισ

	 w			Δασικοί	 χάρτες:	Απαιτούνται	 άμεσες	ουσιαστικές	παρεμβάσεις	 -	

Σεβασμός	στο	δικαίωμα	της	ιδιοκτησίας,	Νικόλαος Χρ. Ζαχαριάς,	

ΑΤΜ

	 w		Εθνικό	Κτηματολόγιο	και	επιτήδειοι	γυρολόγοι…	Στέλιος Ζαχαρό-

πουλος, Βαγγέλης Χαλκιάς,	ΑΤΜ

23 εΠιστημονικα - τεχνικα θεματα

	 w		η	συμβατότητα	μεταξύ	«παλαιού»	και	«νέου»	Bessel:	η	περίπτωση	

του	φύλλου	χάρτη	116	Θέρμη	του	νομού	Θεσσαλονίκης,	Γ. Μοσχό-

πουλος, Ν. Δεμιρτζόγλου, Α. Τσιμερίκας, Ν. Μπριός, Δ. Αμπατζί-

δης	ΑΤΜ/ΑΠΘ

	 w		Σχεδιασμός	και	Εφαρμογή	Συστήματος	Γεωγραφικών	Πληροφοριών	

στο	πλαίσιο	ενός	Θαλάσσιου	Κτηματολογίου	για	την	Ελλάδα,	Α. Αρ-

βανίτης, Χ. Δαδάλα, Μ. Δημητρούλη, Δ. Ζωγραφιστός, Α. Ιωάννου, 

Κ. Στεφανίδης	ΤΑΤΜ/ΑΠΘ

34 θεσεισ Παραταξεων

	 w		ΔηΜΟΚΡΑΤΙΚη	ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞη	ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ	ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ	Μη-

ΧΑΝΙΚΩΝ

	 w	ΔΚΜ-ΔΑΠ	Τοπογράφων

	 w	ΕΝΟΤηΤΑ

	 w	ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤηΣη	ΑΤΜ

	 w	Συσπείρωση	Αριστερών	Τοπογράφων

Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση
Αθήνα, 09.05.2019

Αρ. Πρωτ.: 37

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Πανελλήνιου Συλλόγου Διπλωματούχων Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών σύμφω-
να με τα άρθρα 15 και 16 του Καταστατικού καλεί τα μέλη του στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την Τρίτη 
28.05.2019 στις 17:00 στα γραφεία του Συλλόγου (Ηρώων Πολυτεχνείου 9 (ΣΑΤΜ ΕΜΠ) - Ζωγράφου).

Εάν δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη απαρτία η Συνέλευση θα επαναληφθεί την Παρασκευή 31.05.2019 στις 17:00 στα 
γραφεία του Συλλόγου (Ηρώων Πολυτεχνείου 9 (ΣΑΤΜ ΕΜΠ) - Ζωγράφου).

Εάν πάλι δεν υπάρχει η απαιτούμενη απαρτία η Συνέλευση θα επαναληφθεί την Τρίτη 04.06.2019 στις 17:00 στα 
γραφεία του Συλλόγου (Ηρώων Πολυτεχνείου 9 (ΣΑΤΜ ΕΜΠ) - Ζωγράφου).

Εάν και πάλι δεν υπάρχει απαρτία, η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ θα γίνει ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ και ανεξάρτητα από τον αριθμό 
των παρόντων την Πέμπτη 13.06.2019 στις 17:30 στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Τεχνικού Επιμελητη-
ρίου Ελλάδας (1ος όροφος - Νίκης 4, Αθήνα).

Τα θέματα που θα συζητηθούν στη Γενική Συνέλευση είναι:

1. Έγκριση Ισολογισμού 2018 – Προϋπολογισμού 2019

2. Απολογισμός Πεπραγμένων – Συζήτηση

Για το Δ.Σ. 
Ο Πρόεδρος

Μιχάλης Καλογιαννάκης



Η τελευταία περίοδος δεν ήταν ευχάριστη για τον σύλλογό μας, μιας και 
χαρακτηρίστηκε από τον θάνατο δύο συναδέλφων.

Δυστυχώς το επάγγελμά μας κρύβει σημαντικούς κινδύνους, ειδικά 
όταν ασκείται στο πεδίο. Τραγική απόδειξη είναι ο θάνατος του συνα-
δέλφου Λεωνίδα Σιδέρη από δυστύχημα, όταν μετρούσε στη λεωφόρο 
Δουκίσσης Πλακεντίας στην Αθήνα και ένα αυτοκίνητο έφυγε από την 
πορεία του. Και από εδώ θα ήθελα να εκφράσω τα θερμά μου συλλυπη-
τήρια στους οικείους του. Ελπίζω, από το γεγονός αυτό, αν μπορεί, να 
βγει κάτι καλό. Η οδική ασφάλεια και η ασφάλεια των ΑΤΜ όταν εργά-
ζονται, πρέπει να μπουν για τα καλά στις προτεραιότητές μας.

Δεύτερο λυπηρό γεγονός ήταν ο θάνατος του πρώτου μεταπολιτευτικού 
Προέδρου του συλλόγου μας, του συναδέλφου Μίμη Κατσαρού. Τον χα-
ρακτήριζε “η ταυτότητα των λόγων και έργων, η αντίληψη της ισότητας, 
η γνώση της καθημερινότητας, η πίστη στις πεποιθήσεις, η βεβαιότητα 
συνέπειας στις αρχές, το χαμόγελο”, όπως επισημαίνει παρακάτω στο 
περιοδικό ο συνάδελφος, πρώην Πρόεδρος του ΤΕΕ, Γιάννης Αλαβάνος. 
Η ιστορία του συλλόγου μας αποτελεί οδηγό και της σημερινής διοίκη-
σής του.

Τα καλά νέα για τον κλάδο μας είναι η ανάληψη της θέσης της Αντιπρο-
έδρου του Πανεπιστημίου William and Mary στο Ουίλιαμσμπεργκ της 
Βιρτζίνιας την 1η Ιουλίου από την συνάδελφο Πέγκυ Αγγούρη. Η αξία 
του γεγονότος γίνεται ακόμα μεγαλύτερη, μιας και είναι το δεύτερο 
παλαιότερο ακαδημαϊκό ίδρυμα στις ΗΠΑ, μετά το Πανεπιστήμιο του 
Χάρβαρντ.

Κλείνοντας θα ήθελα να ευχηθώ το επόμενο διάστημα τα καλά νέα να 
είναι περισσότερα για όλους τους συναδέλφους και να επισημάνω σε 
όλους να συμμετέχουν στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές, ώστε να 
επιλέξουμε με ορθά κριτήρια τους εκπροσώπους μας.

Καλό βόλι!

Υ.Γ. Η εκδίκαση της προσφυγής του συλλόγου μας στο ΣτΕ για τα επαγ-
γελματικά μας δικαιώματα αναβλήθηκε για τον ερχόμενο Οκτώβριο. 
Λίγο ακόμη υπομονή και ας ελπίσουμε η μάχη να είναι νικηφόρα!

επισημάνσειςεπισημάνσεις
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Μιχάλης Καλογιαννάκης
Πρόεδρος ΠΣΔΑΤΜ
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στην θέση του απερχόμενου 
συναδέλφου Παναγιώτη Τουρλάκη
Μετά την παραίτηση του συν. Παναγιώτη Τουρλάκη, Ειδικού Γραμμα-
τέα, από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΣΔΑΤΜ τη θέση του έλαβε ο 
συν. Νίκος Καραμόσχος, αμέσως επόμενος στη σειρά εκλογής με την 
παράταξη ΔΗ.ΣΥ.Α.Τ.Μ.

Ο συνάδελφος Νίκος Καραμόσχος εξελέγη, στην 11η τακτική συνε-
δρίαση του Δ.Σ., την 10η Μαϊου 2019, νέος Ειδικός Γραμματέας του 
ΠΣΔΑΤΜ. 

Παρακάτω δημοσιεύουμε την επιστολή παραίτησης του απερχόμενου 
συνάδελφου.

Συνάδελφε Πρόεδρε,
Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,

Τον Φεβρουάριο του 2009, όντας μάχιμος τοπογράφος μηχανι-
κός, πήρα την απόφαση, πέραν της επαγγελματικής μου καθη-
μερινότητας, να εμπλακώ στα κλαδικά δρώμενα και μέσα από 
την ενασχόλησή μου με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Διπλωματού-
χων Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών. 

Πεποίθησή μου ήταν και παραμένει ότι δεν μπορούμε να αφή-
νουμε να ορίζουν τη μοίρα μας και να αποφασίζουν άλλοι για 
εμάς χωρίς εμάς.

Με αυτό το σκεπτικό κατήλθα για πρώτη φορά υποψήφιος 
στις εκλογές του Μαρτίου του 2009, με σκοπό να βοηθήσω στη 
συλλογική προσπάθεια, για ένα σύλλογο που θα υπηρετεί τα 
συμφέροντα κάθε τοπογράφου, ανεξαρτήτως επαγγελματικού 
ή γεωγραφικού πεδίου δραστηριοποίησης.

Και την επιδίωξή μου αυτή ουδέποτε τη συνάρτησα με θέσεις ή 
προσωπικές επιδιώξεις. Άλλωστε, οι συνάδελφοί μας δεν είχαν 
και δεν έχουν ανάγκη από επαγγελματικό συνδικαλισμό, αλλά 
από συλλογικό πνεύμα και αλτρουισμό.

Με αυτά ως γνώμονα πορεύτηκα επί μια δεκαετία και τα πε-
πραγμένα μου θεωρώ ότι αποδεικνύουν του λόγου το αληθές.

Από το 2009 έως το 2013 ήμουν διαρκώς ενεργό μέλος του συλ-
λόγου με παρουσία στα Δ.Σ., παρότι δεν ήμουν εκλεγμένος.

Από το 2009 μέχρι και σήμερα παραμένω μάχιμος μηχανικός 
που παλεύει για την επαγγελματική του βιωσιμότητα επενδύο-
ντας στην ανέλιξη όλου του κλάδου κι όχι στην προσωπική του 
προοπτική μέσω ενός αβέβαιου παρόντος ή ενός υποθηκευμέ-
νου μέλλοντος των συναδέλφων και ειδικότερα των νεότερων 
γενεών.

Για τις απόψεις μου αυτές και για την εν γένει στάση και συ-
μπεριφορά μου όλα αυτά τα χρόνια οι συνάδελφοι με τίμησαν 
με την εμπιστοσύνη τους επί τρεις συνεχείς εκλογικές αναμε-
τρήσεις, δίνοντάς μου τη δυνατότητα να παρεμβαίνω θεσμικά 
μέσα από το Δ.Σ. του ΠΣΔΑΤΜ, αναθέτοντάς μου θέσεις ευθύ-
νης όπως αυτή του Γενικού Γραμματέα.

Δέκα χρόνια μετά την πρώτη μου παρουσία σε εκλογές και έξι 
από την πρώτη εκλογή μου στο Δ.Σ., αισθάνομαι την ανάγκη να 

προχωρήσω στην υλοποίηση μιας ακόμα άποψης - αρχής μου.

Ότι οι αιρετές θέσεις δεν έχουν χαρακτηριστικά μονιμότητας γι’ 
αυτόν που τις υπηρετεί, γιατί τότε δημιουργούν κατεστημένες 
καταστάσεις και αφαιρούν το κίνητρο της ενασχόλησης από άλ-
λους συναδέλφους.

Έχοντας πλέον τη βεβαιότητα ότι υπάρχουν άξιοι συνεχιστές με 
αντίστοιχες απόψεις και διάθεση για εθελοντική προσφορά, 
μπορώ πλέον να ανοίξω τον δρόμο της θεσμικής συμμετοχής 
και άλλων συναδέλφων στη διοίκηση του συλλόγου.

Η αποχώρησή μου από το Δ.Σ. δεν αλλάζει ούτε κατ’ ελάχιστο τη 
διάθεσή μου για προσφορά και την έγνοια μου για την πορεία 
του κλάδου.

Συνεχίζω στην πρώτη γραμμή του αγώνα, θα βρίσκομαι δίπλα 
στα δραστήρια μέλη του Δ.Σ. και σε καθημερινή επαφή με κάθε 
συνάδελφο.

Σας ευχαριστώ όλους για τη συνεργασία και την εμπιστοσύνη 
σας.

Συναδελφικά,
Παναγιώτης Τουρλάκης

Αναβολή εκδίκασης αίτησης 
ακυρώσεως Π.Δ. 99/25-10-2018
Η 10η Μαϊου είχε οριστεί ως δικάσιμος ημερομηνία για την αίτηση 
ακυρώσεως του 99/25-10-2018 Προεδρικού Διατάγματος, περί επαγ-
γελματικών δικαιωμάτων των μηχανικών, που κατέθεσε ο ΠΣΔΑΤΜ, 
μέσω του Προέδρου του στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Η εκδίκαση αναβλήθηκε για τον Οκτώβριο του 2019.
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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 
Μηχανικούς. Σε πείσμα των χαλεπών καιρών και παρά τις εξαι-
ρετικά δυσμενείς οικονομικές συνθήκες, θα συνεχίσει να διανέ-
μεται δωρεάν σε όλους. Παρ' όλα αυτά, εάν κάποιος συνάδελ-
φος επιθυμεί να λαμβάνει το δελτίο σε ψηφιακή μορφή και όχι 
έντυπο, παρακαλείται να ενημερώσει την Επιτροπή Δελτίου με 
σχετικό μήνυμα στο evi.liappi@gmail.com, με κοινοποίηση στο 
psdatm@tee.gr και psdatm@gmail.com αναγράφοντας και τον 
αριθμό μητρώου του, έτσι ώστε να του αποστέλλεται κάθε φο-
ρά που αυτό εκδίδεται.

 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΟΥ ΠΣΔΑΤΜ

Δελτίο ΑΤΜ σε ηλεκτρονική μορφή
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δο Κτηματογράφησης συνέχεια – Πορεία συλλογής δηλώσεων 
σε ολόκληρη τη χώρα

Σχεδόν όλη η επικράτεια πλέον είναι υπό Κτηματογράφηση. Παλαιές και νέες μελέτες συνεχίζουν, ενώ σε κάποιες περιοχές ακόμα αναμένεται 
η έναρξη της Κτηματογράφησης.

Παρατίθεται στη συνέχεια πίνακας με την πορεία της συλλογής δικαιωμάτων για όλες τις μελέτες, η οποία με μια πρώτη ματιά είναι αρκετά 
δυσοίωνη. 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΓΙΑ ΤΑ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΑΠΟ ΤΙΣ 22/05/2019, ΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑ-
ΓΡΑΜΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΗ 
ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ (DXF). Η ΛΗΨΗ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙ-
ΟΥ (DXF) ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «ΔΙ-
ΑΝΥΣΜΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ» ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟ-
ΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ «e-ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» https://
www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Home_Page.aspx), 
ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.
Επικοινωνία μηχανικών: 
Professionalservices@ktimatologio.gr

ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ DXF 
Στο Κτηματογραφικό Διάγραμμα (ΚΔ) με τις συ-
ντεταγμένες που χορηγείται κατόπιν αίτησης από το 
Κτηματολογικό Γραφείο, αναγράφεται ένας κωδι-
κός κάτω από τον Αριθμό Πρωτοκόλλου.
Με χρήση του κωδικού αυτού γίνεται η λήψη του 
αρχείου (DXF) μέσω της εφαρμογής στην ιστοσε-
λίδα του Ελληνικού Κτηματολογίου, που βρίσκεται 
στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες «e-ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» 
(https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Home_
Page.aspx), 
στην ενότητα «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ», 
«ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙ-
ΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ».
Ο κωδικός αυτός, αναγράφεται επίσης επί του ΚΔ και 
σε μορφή QRcode για την αυτοματοποιημένη ανά-
γνωσή του από κατάλληλες συσκευές.

Δελτίο Τύπου ΠΣΔΑΤΜ 
για ΤΗ ΜΗ παράταση των μελετών 

Εθνικού Κτηματολογίου
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανι-
κών, με αφορμή τη δημοσίευση στο ΦΕΚ 78 Α΄24-5-2019, της εξουσιοδότη-
σης στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας να δύναται να παρατείνει την 
προθεσμία υποβολής εμπρόθεσμων δηλώσεων για χρονικό διάστημα έως έξι (6) 
μηνών, οφείλει να ενημερώσει τόσο τους συναδέλφους μηχανικούς όσο και του 
πολίτες για τα εξής:
Η αναφορά στο πιο πάνω ΦΕΚ της δυνατότητας, με απόφαση Υπουργού, να πα-
ρατείνεται η συλλογή εμπρόθεσμων δηλώσεων έως έξη (6) μήνες, δεν σημαίνει 
για κανέναν απολύτως λόγο και αυτόματη παράταση των εν εξελίξει μελετών.  
Για να εφαρμοστεί η εν λόγω διάταξη θα πρέπει να εκδοθεί σχετική Υπουργική 
Απόφαση και αυτή να δημοσιευτεί σε ΦΕΚ. 
Μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί Υπουργική Απόφαση για παράταση μελέτης κτη-
ματογραφησης και δεν είναι γνωστό αν θα εκδοθεί. Τα δε κριτήρια έκδοσης ή μη 
δεν έχουν αποσαφηνιστεί.
Επειδή όμως το Εθνικό Κτηματολόγιο αποτελεί το σημαντικότερο αναπτυξιακό 
εργαλείο, ένα πραγματικά θεμελιώδες έργο για την Ελλάδα, που δημιουργεί πολύ 
σημαντικά οφέλη για τον πολίτη, την εθνική οικονομία και την προστασία του 
περιβάλλοντος και επίσης μια σημαντική κληρονομιά που οφείλουμε στις επόμενες 
γενεές και η επιτυχία του εξαρτάται εν πολλοίς από τη συμμετοχή των πολιτών. 
Επειδή υποχρέωση υποβολής δήλωσης έχουν όλοι δικαιούχοι (φυσικά και νομικά 
πρόσωπα) εγγραπτέων δικαιωμάτων και σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης 
ιδιοκτησίας από τους ενδιαφερόμενους, απαγορεύεται κάθε δικαιοπραξία επί του 
ακινήτου και εντός διαστήματος επτά (7) ετών από την έναρξη λειτουργίας του 
Κτηματολογίου, οπότε οι αρχικές εγγραφές οριστικοποιούνται τα εγγραπτέα δι-
καιώματα άγνωστου ιδιοκτήτη περιέρχονται στο Ελληνικό Δημόσιο και είναι δι-
καστικά απρόσβλητα.
Επειδή σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία εάν δεν υποβληθεί δήλωση ιδιοκτησίας 
εμπρόθεσμα, προβλέπεται η επιβολή προστίμου ανάλογα με το είδος και την αξία 
των ακινήτων.
Είμαστε υποχρεωμένοι, ως ο αρμόδιος επιστημονικός φορέας, να επιστήσουμε 
την προσοχή στους πολίτες και επαγγελματίες, που δεν έχουν προβεί στην δήλω-
ση των εγγραπτέων δικαιωμάτων στις περιοχές που είναι υπό Κτηματογράφηση 
να το πράξουν άμεσα, καθώς δεν έχει ανακοινωθεί καμία απολύτως παράταση, σε 
εφαρμογή του ΦΕΚ 78 Α΄24-5-2019. 
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Από το 1961 καθιερώθηκε και ισχύει ο παρακάτω Επαγγελµατικός Κώ-
δικας των Ελλήνων ∆ιπλωµατούχων Μηχανικών που περιέχει βασικές 
αρχές δεοντολογίας για την άσκηση του επαγγέλµατος.

Ο Κώδικας αυτός εκδόθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 24, και το εδαφιο 
ε της παρ. 1 του άρθρου 26 του από 27-11/14-12-1926 Π.∆. «Περί 
κωδικοποιήσεως των περί συστάσεως Τεχνικού Επιµελητηρίου κειµέ-
νων διατάξεων».

Αυτούσιος, όπως εκδόθηκε και εγκρίθηκε από την Αντιπροσωπεία του 
Τ.Ε.Ε. στη Συνεδρίαση της 18ης Φεβρουαρίου 1961, έχει ως εξής:

«Ο ∆ιπλωµατούχος Μηχανικός, υποχρεούµενος να τηρεί αυστηρώς το 
γράµµα και το πνεύµα των κατωτέρω τιθεµένων κανόνων, οίτινες κα-
θορίζουν τα πλαίσια των βασικών ηθικών υποχρεώσεων, τας οποίας 
υπέχει εν τι αρµοζούσι εις Επιστήµονα ενασκήσει του επαγγέλµατός 
του.

Οφείλει:

1ον

-Να υποστηρίζει τα νόµιµα συµφέροντα του εντολέως του κατά τον 
καλύτερον δυνατόν τρόπον, συµφώνως προς τας γνώσεις του, την 
πείραν του και τας κειµένας διατάξεις, τηρών αυστηρώς το επαγ-
γελµατικόν µυστικόν και τους κανόνας του παρόντος Κώδικος.

-Να βοηθεί τον εντολέα του, διαφωτίζων αυτόν, όπως κατανοεί ορ-
θώς την φύσιν και πραγµατικήν θέσιν της ανατιθεµένης εργασίας, 
αντιµαχόµενος πεπλανηµένας απόψεις, τεινούσας να οδηγήσουν εις 
τεχνικά λάθη ή οικονοµικήν ζηµίαν.

-Να επιδιώκει την συνεργασίαν µετ’ άλλων συναδέλφων, όπου τού-
το επιβάλλεται, δια την αρτίαν εκτέλεσιν της ανατιθεµένης εις αυ-
τόν εντολής, µη υπερτιµών τα όρια των ιδίων αυτού ικανοτήτων και 
ενηµερώνων τον εντολέα του επί της ανάγκης της τοιαύτης συνερ-
γασίας και των εκ ταύτης ωφεληµάτων δια την αρτίαν επιτέλεσιν της 
εντολής.

2ον

-Να µη προβαίνει εις οιανδήποτε ενέργειαν δυναµένην να θέσει εν κιν-
δύνι την υπόληψιν αυτού του ιδίου ή της τάξεως του, αλλ’ αντιθέτως 
να επιδιώκει εν παντί την ανύψωσιν του κύρους αυτής.

3ον

-Να µην επιδιώκη να υποκαταστήση έτερον συνάδελφόν του, δια τον 
οποίον ελήφθησαν αποφάσεις αναθέσεως εντολής ή προσλήψεως αυ-
τού εις υπηρεσίαν, ή και ακόµη, ορµώµενος εξ ιδιοτελείας, να µειώνη 
τας προς τους άνω σκοπούς πιθανότητας του Συναδέλφου του δι’ 
αυτοκλήτου κριτικής.

-Να µην επιδιώκη εξασφάλισιν εντολής υποβιβάζων την αµοιβήν του, 
εφ’ όσον επληροφορήθη την καθορισθείσαν αµοιβήν προς άλλον Συ-
νάδελφον.

-Να µην αναλαµβάνη εντολήν, εφ’ όσον, είτε εγγράφως είτε οπωσ-
δήποτε άλλως, αποδεδειγµένως έλαβε γνώσιν, ότι υφίσταται απαί-
τησις Συναδέλφου του, ασχοληθέντος προηγουµένως επί του αυτού 
αντικειµένου, δι’ αµοιβήν ή αποζηµίωσιν ή και αµφότερα. Η εντολή 
δύναται να αναληφθή µόνον κατόπιν εγγράφου αδείας του έχοντος 
την απαίτησιν Συναδέλφου ή µετά την νόµιµον αποχώρησιν αυτού.

-Να µην παραχωρή αµέσως ή εµµέσως ανταλλάγµατα προς ανάληψιν 
εντολής ή κατάληψιν θέσεως και να µην επιδιώκη δι’ αναξιοπρεπών ή 
γενικώς δι’ ανοικείων µέσων ταύτας.

4ον

-Να λαµβάνη αµοιβήν δια πάσαν προσφεροµένην παρ’ αυτού υπη-
ρεσίαν.

-Να συµφωνή ελευθέρως την αµοιβήν του µετά του εντολέως του, 
µη υποβιβάζων αυτήν κάτω των ελαχίστων νοµίµων ορίων και να 
µην παρέχη δωρεάν τας υπηρεσίας του άνευ προγενεστέρας εγκρίσε-
ως της ∆ιοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε., αποφευγοµένου ούτω του 
αθεµίτου ανταγωνισµού. Ούτω, δωρεά της ληφθείσης αµοιβής δια 
παρασχεθείσας υπηρεσίας του προς τον εργοδότην επιτρέπεται, εν 
µέρει ή εν όλω, µόνον ένεκα δικαιολογηµένης αιτίας, υποκειµένη εις 
την προγενεστέραν έγκρισιν της ∆ιοικούσης Επιτροπής του Τ.Ε.Ε., 
ήτις αποφαίνεται επί του δικαιολογηµένου της δωρεάς.

5ον

-Να µην υποτάσση τας απαιτήσεις της Επιστήµης και της Τάξεως του 
εις το ατοµικόν του συµφέρον ή εις συµφέροντα τρίτων.

-Να µην προσφέρη οιανδήποτε προς οιονδήποτε υπηρεσίαν, όταν η 
γενική εντολή µελέτης ή η ανωτέρα τεχνική θέσις, ούσαι αρµοδιό-
τητος διπλωµατούχου Μηχανικού, έχουν εν τούτοις ανατεθή εις µη 
διπλωµατούχον Μηχανικόν, αρνούµενος, εις τας ως άνω περιπτώσεις, 
όπως η επιστηµονική του εργασία τίθεται υπό τον έλεγχον ή την 
έγκρισιν µη διπλωµατούχου Μηχανικού.

-Να µην καλύπτη δια της υπογραφής του έτερα πρόσωπα, φύσει και 
θέσει αναρµόδια προς εκτέλεσιν ωρισµένης τεχνικής εργασίας. 

6ον

-Να µην καταχράται οιασδήποτε θέσεως ην κατέχει, και των εκ ταύ-
της πλεονεκτηµάτων ή ασφαλείας του, δια να συναγωνίζεται προς 
ανάληψιν εντολής ελευθέρους επαγγελµατίας Συναδέλφους του ή να 
καταπιέζει τούτους εν τη ασκήσει του επαγγέλµατός των, ιδία δε δια 
λόγους προσωπικούς ή ιδίου οφέλους.

7ον

-Να τηρεί, ως εµπειρογνώµων ή διαιτητής, αυστηράν αντικειµενικότη-
τα, ως µάρτυς δε να εκφέρει γνώµην επί θεµάτων της επιστήµης του, 
µόνον όταν αύτη στηρίζεται επί πλήρους γνώσεως και ειλικρινούς 
πεποιθήσεως. Προς τούτο δέον να µην αποδέχεται τα ως άνω λει-
τουργήµατα, εφ, όσον ο ίδιος κατά συνείδησιν κρίνει ότι δεν κέκτηται 
τον βαθµόν ειδικεύσεως, τον οποίον απαιτούν κατά περίπτωσιν τα εν 
λόγω λειτουργήµατα.

-Να µην συντάσσει έκθεσιν, αιτήσει ενδιαφεροµενων, δυναµένην να 
χρησιµοποιηθεί δηµοσία, εάν δεν αναφέρει εν αυτή δια λογαριασµόν 
τίνος εγένετο η έκθεσις αύτη.

-Να µην εκφέρει δηµοσία γνώµην, εκτός εάν είναι καλώς πληροφο-
ρηµένος περί των σχετικών γεγονότων και ειλικρινώς πιστεύει εις τα 
υπ’ αυτού υποστηριζόµενα.

8ον

-Να σέβεται την εργασίαν των Συναδέλφων του, όπως επιθυµεί να 
βλέπει εκτιµώµενην εις την πραγµατικήν της αξίαν και την ιδικήν του 
εργασίαν.

-Να αποφεύγει να ασκεί κριτικήν επί της εργασίας ετέρου Συναδέλ-
φου, εν αγνοία αυτού, εκτός εάν αι υπηρεσίαι αυτού επερατώθησαν. 
Αλλά και τότε η τοιαύτη κριτική πρέπει να είναι αντικειµενική και εις 
το αρµόζον επίπεδον και εν πάσει περιπτώσει να περιφρουρείται η 
αξιοπρέπεια του επαγγέλµατος.
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-Να µην παραβλάπτει, αµέσως ή εµµέσως, 
την εργασίαν άλλου Συναδέλφου, απο-
φεύγων ακόµη και επανάληψιν φηµών δυ-
σφηµιστικών δι’ αυτόν.

9ον

-Να περιβάλλει διά σεβασµού τούς αρχαιο-
τέρους Συναδέλφους και δια στοργής τους 
νεωτέρους, υποβοηθών τούτους εις την 
κτήσιν εµπειρίας και την εν γένει πρόοδόν 
των.

-Να υποβοηθεί τους Συναδέλφους του 
∆ηµοσίους Λειτουργούς εις την εκτέλεσιν 
του καθήκοντός των, ων δε ο ίδιος ∆ηµό-
σιος Λειτουργός, να εξυπηρετεί πάντα 
∆ιπλωµατούχον Μηχανικόν, ικανοποιών 
προθύµως τα λογικά, δίκαια και νόµιµα αι-
τήµατά του.

10ον

-Να ανακοινώνει τα αποτελέσµατα των επι-
στηµονικών του εργασιών και της πείρας 
του και να βοηθεί την προαγωγή εν τη Επι-
στήµη και τω επαγγέλµατι των υπ’ αυτόν 
Συναδέλφων του, ούτως ώστε να αποκτή-
σουν ανάλογον προς την ικανότητά των 
θέσιν, έχων υπ’ όψιν ότι αι γνώσεις, τας 
οποίας ο ίδιος απέκτησεν, αποτελούν τµήµα 
κοινής πνευµατικής κληρονοµίας, αποταµι-
ευθείσης εις διάστηµα πολλών γενεών, ταύ-
την δε έχει ούτος καθήκον να προσαυξάνει 
και διαµοιράζει µετά των Συναδέλφων του.

11ον

-Να περιβάλλει δι’ ευρείας δηµοσιότητος 
τους σκοπούς, την πρόοδον και τας επιτεύ-
ξεις του επαγγέλµατος ως και τας ατοµικάς 
του επιτεύξεις, εφ’ όσον η δηµοσιότης αύτη 
σκοπεί εις επιστηµονικήν ενηµέρωσιν και 
δεν αποβλέπει εις εµπορικούς σκοπούς.

-Να αποφεύγει την άµεσον ή έµµεσον αυ-
τοδιαφήµισιν, κατά τρόπον ασυµβίβαστον 
προς επιστήµονα.

12ον

-Να προσπαθεί να βοηθεί το κοινόν, όπως 
τούτο κατανοεί ορθώς τα τεχνικής φύσεως 
δηµόσια θέµατα και να διαφωτίζει αυτό επί 
της πραγµατικής θέσεως αυτών, αντιµα-
χόµενος αναληθείς ή εξωγκωµένας από-
ψεις, όταν αύται τείνουν να οδηγήσουν εις 
ζηµίαν του δηµοσίου συµφέροντος.

-Να βοηθεί, καλούµενος, τους ∆ηµοσίους 
Λειτουργούς δια των γνώσεων και της πεί-
ρας του προς κατάρτισιν ή βελτίωσιν διατά-
ξεων επί θεµάτων τεχνικού περιεχοµένου.»

Διεθνής διάκριση του νέου συναδέλφου Δημήτρη 
Ψύχα στον διαγωνισμό 
ESA GALILEO APP COMPETITION 2018/19!
Συγχαρητήρια στον συνάδελφο 
για τη διεθνή επιτυχία του και 
του ευχόμαστε δημιουργική και 
επιτυχή συνέχεια των προσπα-
θειών του!
Οι νέοι Αγρονόμοι Τοπογράφοι 
Μηχανικοί δεν έχουν να ζηλέ-
ψουν σε τίποτα τους συναδέλ-
φους τους στο εξωτερικό, ενώ 
έχουν τα εφόδια να συμμετέ-
χουν ισάξια σε διεθνές ομάδες 
νέων επιστημόνων και να δια-
πρέπουν!
Στα πλαίσια του διαγωνισμού 
ESA Galileo App Competition 
2018/19 που διοργάνωσε η ESA - European Space Agency σε συνεργασία με τους ορ-
γανισμούς European GNSS Agency, European Commission και Google, η smartphone 
εφαρμογή GADIP3 που ανέπτυξε η ομάδα «O ThiSaVRoS» έλαβε το 1ο βραβείο καλύτερου 
app για προσδιορισμό θέσης μέσω GNSS.
Πρόκειται για ένα εύχρηστο και φιλικό προς τον χρήστη app που προσδιορίζει σε πραγματικό 
χρόνο την θέση του, κάνοντας χρήση μετρήσεων κώδικα σε μία ή/και δύο συχνότητες που 
λαμβάνονται από δορυφόρους των συστημάτων GPS ή/και Galileo.
Η παρούσα έκδοση του app θα βρίσκεται σύντομα στο Google Play Store για όποιον ενδια-
φέρεται να κάνει χρήση του, ενώ παράλληλα ο κώδικας που διέπει την εφαρμογή θα είναι 
ανοιχτός προς όλους. Μέχρι το τέλος του 2019, θα αναπτυχθεί μία νέα έκδοση που θα κάνει 
χρήση της τεχνικής PPP σε πραγματικό χρόνο (ταυτόχρονη χρήση μετρήσεων κώδικα και 
φάσης).
Η εφαρμογή αυτή δεν μπορεί να αντικαταστήσει τους γεωδαιτικούς δέκτες για εφαρμογές 
GNSS υψηλής ακρίβειας, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένα εναλλακτικό μέσο που μπορεί 
να αποτελέσει, την παρούσα στιγμή, ένα εργαλείο για περαιτέρω έρευνα.
Μπορείτε να δείτε τη σχετική παρουσίαση στον σύνδεσμο https://livestream.com/ESA/
GalileoAppCompetition2019/videos/190149207?fbclid=IwAR0AmLDxVnI22fpZHHzXIiut0dE4
QlyhgXDDEYJZReUJ2Klly8cEnTMMAVY (διάστημα μεταξύ 13.20’ και 26.00’).
Περισσότερες πληροφορίες για την εφαρμογή μπορείτε να βρείτε εδώ: 
https://www.linkedin.com/company/gadip3-app/

Συγχαρητήρια στη συνάδελφο δρ Πέγκυ Αγγούρη 
για την ανάληψη της θέσης της αντιπροέδρου του 
πανεπιστημίου William and Mary της Βιρτζίνιας
Ο Πρόεδρος και το Δ.Σ. του ΠΣΔΑΤΜ θα ήθελε να συγχαρεί τη 
συνάδελφο και ακαδημαϊκό Δρ Πέγκυ Αγγούρη για την ανάλη-
ψη της θέσης της Αντιπροέδρου του Πανεπιστημίου William 
and Mary στο Ουίλιαμσμπεργκ της Βιρτζίνιας την 1η Ιουλίου.
Το Πανεπιστημίου William and Mary είναι το δεύτερο παλαιό-
τερο ακαδημαϊκό ίδρυμα στις ΗΠΑ, μετά το Πανεπιστήμιο του 
Χάρβαρντ.
Η διάκριση αυτή αποδεικνύει έμπρακτα ότι οι συνάδελφοι 
Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί αποκτώντας τα κατάλληλα 
εφόδια από τα ελληνικά πανεπιστήμια, με εργατικότητα, μπο-
ρούν να διαπρέψουν στο εξωτερικό και να αναλάβουν σημαντι-
κές θέσεις ευθύνης.
Συναδέλφισσα μας έκανες περήφανους! 
Καλή δύναμη και καλή επιτυχία στα νέα καθήκοντα που ανα-
λαμβάνεις!



Ευθύμης (Μίμης) Κάτσαρος
Με τη μεταπολίτευση οι επιστημονικοί σύλλογοι γίνονται χώρος συγκέντρωσης, προβλη-
ματισμού, παρέμβασης και πειραματισμών, κυρίως πολιτικών. Στον Πανελλήνιο Σύλλογο 
Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών διακρίνονται τρία ρεύματα. Των νέων ηλικιακά, που 
έρχονται με τον αέρα των νικητών, την ωριμότητα που απόκτησαν από τον κοινό αγώνα 
στη σχολή όπου δεν έβρισκαν έδαφος στυγνές προσωπικές σκοπιμότητες, το πάθος να 
συμβάλουν και τη δίψα να ανατρέψουν ό,τι άδικο και άσχετο αφορούσε το επάγγελμά 
τους. Των απόφοιτων που έδωσαν τη μάχη για ελευθερία από τη θέση την επαγγελματική 
και από την έδρα την ακαδημαϊκή. Των, λίγο, ακόμα μεγαλύτερων ηλικιακά που είχαν βιώ-
σει από κούνια, με οδυνηρό τρόπο, την ήττα την πολιτική, που μεγάλωσαν και σπούδασαν 
σε δύσκολες συνθήκες και ατσάλωσαν μέσα σε αυτές την ιδεολογία τους.
Τα τρία αυτά ρεύματα ενώθηκαν σε μια παράταξη. Με αντοχή όπως αποδείχθηκε με-
γαλύτερη των αντίστοιχων του ΤΕΕ και των άλλων συλλόγων, με εξωπραγματική για τα 
σημερινά δεδομένα ευρύτητα. Χωρίς ουσιαστικά αντίπαλο επέλεξαν για υποψήφιο πρόε-
δρο, τον πρώτο πρόεδρο που εκλέχθηκε στη μεταπολίτευση, τον Μίμη Κάτσαρο. Δεν ήταν 
γιατί ο πατέρας του ήταν στο Νταχάου, γιατί με στέρηση και φοβερό αγώνα σπούδασε, 
γιατί βρέθηκε ψηλά στην ιεραρχία στην τοπογραφική υπηρεσία του Υπουργείου Γεωρ-
γίας. Τα βιογραφικά του στοιχεία δεν ήταν γνωστά. Αλλά ήταν για αυτό που εξέπεμπε, 
προϊόν των προηγούμενων, ήταν η ταυτότητα λόγων και έργων, η αντίληψη της ισότητας, 
η γνώση της καθημερινότητας, η πίστη στις πεποιθήσεις, η βεβαιότητα συνέπειας στις 
αρχές, το χαμόγελο.
Τα δύο χρόνια της προεδρίας του στον ΠΣΔΑΤΜ ήταν δημιουργία, η σπορά όλων όσων 
έχουν δρέψει μέχρι τώρα οι Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί σε σχέση με τις τότε συν-
θήκες, η αιτία που οι ΑΤΜ είχαν μέχρι τα χρόνια της κρίσης και ύφεσης τη μεγαλύτερη 
αναλογικά συμμετοχή στα κοινά των μηχανικών, ο λόγος που η εισοδηματική διασπορά 
και ανισότητα ήταν μακράν η μικρότερη από κάθε άλλο κλάδο διπλωματούχων μηχανικών. 
Ο Μίμης Κάτσαρος επέβαλε σαν πρόεδρος τη λειτουργία του ΠΣΔΑΤΜ ως μη προεδροκε-
ντρικού φορέα. Το ίδιο όπως σαν διευθυντής στο Υπουργείο Γεωργίας καλλιέργησε συν-
θήκες όπου όλοι όσοι ήθελαν μπορούσαν να προσφέρουν. Αρνήθηκε να μείνει πρόεδρος 
για δεύτερη θητεία, παρόλο που παρέμεινε και συμμετείχε το ίδιο ενεργά στις διαδικα-
σίες του συλλόγου.
Οι συνάδελφοι των τριών ρευμάτων συναντιόντουσαν για δεκαετίες στις πορείες, κάποιοι 
μέχρι τέλους ζωής. Δεν ήταν όλοι στο ίδιο μπλοκ. Κάποιοι, ήταν μέσα στον ίδιο κομματικό 
σχηματισμό όταν ο Μίμης ήταν έξω, και βρέθηκαν έξω όταν ο ίδιος ήταν (πάλι) μέσα. Κα-
νένας, ποτέ, δεν αμφισβήτησε ότι ο Μίμης Κάτσαρος ταυτιζόταν με ένα ιδεώδες. Και ότι 
το υπερασπιζόταν με απόλυτη ακεραιότητα, με ήθος και θάρρος. 

Γιάννης Αλαβάνος
πρώην πρόεδρος του ΠΣΔΑΤΜ - πρώην πρόεδρος του ΤΕΕ

B ιΟΓρΑφιΚΟ
Γεννήθηκε το 1936 στα ιωάννινα και ήταν το δεύτερο από τα τρία 
παιδιά των αγωνιστών της ΕΑΜικής Εθνικής Αντίστασης Δημήτρη 
και Ευφροσύνης Κάτσαρου.
Μετά την επιστροφή του πατέρα του από το Νταχάου και τον ΔΣΕ, 
η οικογένειά του αναγκάστηκε να φύγει από τα ιωάννινα για να 
γλιτώσει από τις διώξεις της μετεμφυλιακής περιόδου. Κατέφυγε 
κυνηγημένη στη Νέα Σμύρνη, όπου ο Μίμης ολοκλήρωσε τη φοί-
τησή του στο Λύκειο Αρρένων Νέας Σμύρνης και κάτω από πολύ 
δύσκολες συνθήκες πέτυχε την εισαγωγή του στο ΕΜΠ, στο τμήμα Αγρονόμων - Τοπο-
γράφων Μηχανικών. Δούλεψε ως μηχανικός στο Δημόσιο και στη συνέχεια ως ελεύθερος 
επαγγελματίας. Παντρεύτηκε την Κλοτίλδη, με την οποία απέκτησαν δύο παιδιά, τους 
Δημήτρη και Νίκο, και μια εγγονή, την Κλοτίλδη.
Ο Μίμης αγωνίστηκε μέσα από τις γραμμές της Νεολαίας Λαμπράκη. Αμέσως μετά την 
πτώση της χούντας το 1974, οργανώθηκε στο ΚΚΕ. Υπήρξε ο πρώτος πρόεδρος του Πανελ-
λήνιου Συλλόγου Διπλωματούχων Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών μετά τη δικτατο-
ρία. Λόγω της έντονης συνδικαλιστικής και κομματικής δράσης τόσο του ίδιου όσο και της 
συζύγου του, το ζευγάρι υπέστη αλλεπάλληλες εκδικητικές δυσμενείς μεταθέσεις.
Ήταν ένας έξυπνος, πολυδιαβασμένος, καλοπροαίρετος άνθρωπος και ζούσε στην καθη-
μερινή του ζωή σύμφωνα με τα πιστεύω του. Στον σύλλογο έβαλε τα θεμέλια της δημο-
κρατικής λειτουργίας του. Θα τον θυμόμαστε!!

Ν
έα

 α
πό

 το
ν 

Κ
λά

δο

15 ATM 242 / ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΜΑΪΟΣ 2019

Σεμινάριο ΤΕΕ: 
Κτηματολόγιο 
και Τοπογραφικά 
Διαγράμματα
Στις 6 Μαρτίου το Τεχνικό Επιμελητήριο διορ-
γάνωσε Σεμινάριο σχετικά με το Κτηματολόγιο 
και τα Τοπογραφικά Διαγράμματα. Τα τοπογρα-
φικά διαγράμματα ανέπτυξε ο Πρόεδρος του 
Συλλόγου Μιχάλης Καλογιαννάκης και το θέμα 
του Κτηματολογίου η συνάδελφος Δέσποινα Αν-
δρουλάκη, μέλος της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ.
Ο συνάδελφος Μ. Καλογιαννάκης, κάνοντας 
στην αρχή μια συνοπτική παρουσίαση για το 
τι ακριβώς είναι το τοπογραφικό διάγραμμα και 
ποια η Νομοθεσία που διέπει τη σύνταξή του 
(εξάρτηση, αποκλίσεις κ.λπ.), προχώρησε σε 
εκτενή ανάλυση των παραμέτρων που απαρτί-
ζουν το σωστό τοπογραφικό διάγραμμα: ορθή 
χρήση συστημάτων εντοπισμού, σωστές πρα-
κτικές, συνέπειες που παράγονται από τη μη 
ορθή σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος. 
Ανέφερε τα σχετικά με τα Πρότυπα Τοπογρα-
φικά Διαγράμματα, τις διαδικασίες ηλεκτρονικής 
υποβολής, τις αμοιβές. Σαφής αναφορά έγινε 
στη χρήση των τοπογραφικών στις νομικές δι-
αδικασίες – πράξεις, με πλήρη ανάλυση της νο-
μοθεσίας που διέπει τις μεταβιβάσεις όσο αφορά 
τα τοπογραφικά διαγράμματα. Η χρήση των το-
πογραφικών εξειδικεύτηκε στη χρήση τους όσο 
αφορά τη σύνταξη δασικών χαρτών, την έκδοση 
οικοδομικών αδειών, τον καθορισμό αιγιαλού και 
παραλίας και τις διαδικασίες σύνταξης Εθνικού 
Κτηματολογίου,. 
Η συνάδελφος Δ. Ανδρουλάκη ανέπτυξε το θέμα 
του ρόλου του ιδιώτη Μηχανικού στο στάδιο της 
κτηματογράφησης και λειτουργίας του Εθνικού 
Κτηματολογίου. Συγκεκριμένα αναφέρθηκε το 
νομικό πλαίσιο που διέπει τις εργασίες σύντα-
ξης Εθνικού κτηματολογίου ξεκινώντας από τον 
Ν.2308/1995 και παρουσίασε τη μέχρι τον Μάρ-
τιο πρόοδο της κτηματογράφησης. Ανέπτυξε τις 
ηλεκτρονικές υπηρεσίες που είναι πλέον διαθέσι-
μες σε Μηχανικούς και πολίτες, τόσο στο πλαίσιο 
της κτηματογράφησης όσο και στο πλαίσιο της 
λειτουργίας του Κτηματολογίου (συλλογή δηλώ-
σεων, ανάρτηση, λειτουργούν Κτηματολόγιο). 
Εξειδίκευσε στην παρουσίαση των διαδικασιών 
τής κτηματογράφησης και παρουσίασε εκτενώς 
τη χρήση αλλά και τις απαιτήσεις των τοπογρα-
φικών διαγραμμάτων στις διαδικασίες του Εθνι-
κού Κτηματολογίου τόσο στη φάση της σύντα-
ξης όσο και στη μετέπειτα φάση της λειτουργίας, 
συνδέοντας την παρουσίασή της με αυτή του 
συναδέλφου Καλογιαννάκη νωρίτερα.
Αμφότερες οι παρουσιάσεις είναι διαθέσιμες 
στην ιστοσελίδα του Συλλόγου: 
https://psdatm.gr/index.php/latest-
nes/2016-08-10-14-14-36/
474-2019-03-12-07-00-04
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Καλοκαίρι έρχεται, αν και ο κρύος καιρός καλά κρατεί ακό-
μη. Πλήθος νομοθετημάτων, λαμβάνοντας υπόψη και όλες 
τις εξελίξεις: αλλαγή προστίμων για τα αυθαίρετα, σε εξέλιξη 
εργασίες σύνταξης Εθνικού Κτηματολογίου κ.ά. Έχουμε και 
λέμε λοιπόν:
Ø	Δημοσιεύτηκε η Υπουργική Απόφαση αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/6949/Γ2 

της 28 Ιανουαρίου 2019 ΦΕΚ 408 Β της 14 Φεβρουαρίου 2019 του 
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα: «Καθορισμός του 
τρόπου υπολογισμού της αξίας του κτιρίου ή της κτιριακής 
μονάδας για τον χαρακτηρισμό μιας ανακαίνισης ως ριζικής».

Ø	Εγκύκλιος οικ. 7613/395 της 8 Φεβρουαρίου 2019 της Υπουργού 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με 
ΑΔΑ ΨΤΠΧ465Θ1Ω-Ν12 και θέμα: «Οδηγίες για την εφαρμογή 
του κατώτατου μισθού και του κατώτατου ημερομισθίου για 
τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας».

 Η εγκύκλιος αναφέρει ότι με την υπ’ αριθμ. οικ. 4241/ 127/ 
30.1.2019 απόφαση της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ Β΄ 173/ 30-1-2019) καθορίζεται, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν.4172/2013 (Α΄ 
167), όπως ισχύει, ο νόμιμος κατώτατος μισθός και το νόμιμο κατώ-
τατο ημερομίσθιο, για πλήρη απασχόληση, για τους υπαλλήλους και 
τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας, ως εξής: 
α)  Για τους υπαλλήλους ο κατώτατος μισθός ορίζεται στα εξακόσια 

πενήντα ευρώ (650,00 €). 
β)  Για τους εργατοτεχνίτες το κατώτατο ημερομίσθιο ορίζεται στα 

είκοσι εννέα ευρώ και τέσσερα λεπτά (29,04 €). 
Ο ως άνω νόμιμος κατώτατος μισθός και το ως άνω νόμιμο κατώτατο 
ημερομίσθιο ισχύουν από 1 Φεβρουαρίου 2019 για τους υπαλλήλους 
και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας, χωρίς ηλικιακή διάκριση. 
Σε σχετικό πίνακα της εγκυκλίου αναφέρονται οι προσαυξήσεις λόγω 
προϋπηρεσίας για υπαλλήλους και εργατοτεχνίτες.
Ατομικές συμβάσεις εργασίας και συλλογικές συμβάσεις εργασίας κά-
θε είδους δεν επιτρέπεται να ορίζουν μηνιαίες τακτικές αποδοχές ή 
ημερομίσθιο πλήρους απασχόλησης κατώτερο από τον κατά τα ανω-
τέρω νόμιμο κατώτατο μισθό και νόμιμο κατώτατο ημερομίσθιο. 
Οποιοσδήποτε όρος ατομικής ή συλλογικής συμφωνίας υπολείπεται 
αυτών είναι αυτοδικαίως άκυρος και στους παραβάτες εργοδότες 
επιβάλλονται οι κυρώσεις των άρθρων 24 και 28 του Ν.3996/2011 
(Α΄ 170), όπως ισχύει.

Ø	Κυκλοφόρησε η Εγκύκλιος 7 του ΕΦΚΑ με αριθμ. πρωτ.: ΔΙΕI-
ΣΦΜΜ/128/210959 της 19 Φεβρουαρίου 2019 και με θέμα: «Μείω-
ση ασφαλιστικών Εισφορών Κλάδου Σύνταξης Ελευθέρων 
Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολούμενων και Αγροτών».
Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1, 2 και 3 του Ν.4578/2018 
(ΦΕΚ 200/ ΤΒ/3.12.2018) αντικαθίστανται τα άρθρα 39 και 40 και 
προστίθεται νέο άρθρο (39Α) στον Ν.4387/2016. Με τις νέες δια-
τάξεις θεσπίζεται μείωση στο ποσοστό εισφορών Κλάδου Σύνταξης 
Ελευθέρων Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολούμενων και Αγροτών και 
η έναρξη ισχύος είναι η 01/01/2019.
Σημειώνεται ότι το ποσοστό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς 
Κλάδου Σύνταξης που καταβάλλουν Ελεύθεροι Επαγγελματίες και 
Αυτοαπασχολούμενοι, μειώνεται από 20% σε 13,33%.

Ø	Εκδόθηκε η απόφαση των υπουργών Οικονομίας και Περιβάλλοντος 
με αριθμ. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/28578/220 της 29 Μαρτίου 2019 ΦΕΚ 
1113 Β της 3 Απριλίου 2019 με θέμα: «Τροποποίηση της με Α.Π. 
171563/131/ 21.02.2018 (ΦΕΚ Β 756/02.03.2018) κοινής 
απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και 
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με 
τίτλο: «Προκήρυξη του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ 

οίκον II», που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-
2020», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει». 

 Με την απόφαση τροποποιούνται πολλά σημεία του οδηγού εφαρμο-
γής του προγράμματος.

Ø	Δημοσιεύθηκε ο Νόμος υπ’ αριθμ. 4602 ΦΕΚ 45 Α της 9 Μαρτίου 
2019 με θέμα: «Έρευνα, εκμετάλλευση και διαχείριση του γε-
ωθερμικού δυναμικού της Χώρας, σύσταση Ελληνικής Αρχής 
Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, ιδιοκτησιακός δι-
αχωρισμός δικτύων διανομής φυσικού αερίου και άλλες δι-
ατάξεις».

 Επισημαίνεται ότι στο άρθρο 56 του νόμου υπάρχει τροποποίηση 
διατάξεων του Ν.2308/1995 (Α΄ 114) για το κτηματολόγιο και πολλές 
τροποποιήσεις διατάξεων της πολεοδομικής νομοθεσίας στα άρθρα 
59 έως και άρθρο 66.

Ø	Υπουργική Απόφαση των υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης με 
αριθμ. 27421 της 5 Μαρτίου 2019 και ΦΕΚ 958 Β της 21 Μαρτί-
ου 2019 με θέμα: «Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα για την 
εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 305/2011 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 
«για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας των δομι-
κών προϊόντων και για την κατάργηση της οδηγίας 89/106/
ΕΟΚ του Συμβουλίου».

 Με την απόφαση αυτή προβλέπονται πρόστιμα έως 50.000 ευρώ για 
Δομικά Υλικά που παραβιάζουν τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης.

Ø	Είναι διαθέσιμη από 4 Μαρτίου η ηλεκτρονική πλατφόρμα «Ηλε-
κτρονική Υπηρεσία μιας Στάσης (e-ΥΜΣ) για τη σύσταση 
Ε.Π.Ε. με προγραμματισμό, σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, 
σύντομα να είναι δυνατή και η σύσταση ΑΕ. Η χρήση της πλατφόρ-
μας είναι μέχρι 21-07-2019 δωρεάν ενώ μετά θα επιβαρύνεται με 
κόστος 30% επί του κόστους σύστασης φυσικής ΥΜΣ.

Ø	Εγκρίθηκε τον Μάρτιο το Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο 
Βορείου Αιγαίου και αντικαθιστά το παλαιότερο Πλαίσιο. Με το 
Πλαίσιο αυτό τίθενται οι βασικές χωροταξικές προτεραιότητες και οι 
κατευθύνσεις της χωρικής οργάνωσης στο Βόρειο Αιγαίο.

Ø	Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ Β 1049 της 29 Μαρτίου 2019 με την Υπουργική 
Απόφαση αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/25509/1143 της 20.03.2019 με θέμα: 
«Τροποποίηση της ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/48123/6983/23.7.2018 
απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Δι-
αδικασίες ηλεκτρονικής υποβολής, ελέγχου και έκδοσης των 
διοικητικών πράξεων του άρθρου 29 του Ν. 4495/2017 και 
καθορισμός ηλεκτρονικών υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 33 του Ν.4495/2017» (ΦΕΚ Β’ 3136), όπως 
ισχύει.»

 Η απόφαση ορίζει τη Διαδικασία Αναθεώρησης παλαιών (έντυπων) 
οικοδομικών αδειών και αδειών δόμησης.

Ø	Με τροπολογία του ΥΠΕΝ δόθηκε παράταση μέχρι την 3η Νοεμβρί-
ου 2019 για την ολοκλήρωση των υπαγωγών αυθαιρέτων του 
Ν.4178/2013. Πρόκειται ουσιαστικά για την παράταση της δυνατό-
τητας των Μηχανικών που έχουν συντάξει την υπαγωγή να ολοκλη-
ρώσουν την ηλεκτρονική υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών 
και άλλων διαγραμμάτων. Με την ίδια τροπολογία τροποποιούνται 
διατάξεις του Ν.4495/17 κυρίως όσο αφορά τακτοποιήσεις σε ιστο-
ρικά-διατηρητέα κτίρια και σε τόπους αρχαιολογικού ενδιαφέροντος.

Ø	Απόφαση της Υπουργού Τουρισμού με αριθμ. 4418 της 5 Μαρτίου 
2019 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 972 Β της 21 Μαρτίου 2019 με 
θέμα: «Έκδοση πιστοποιητικού κατάταξης σε ξενοδοχεία, 
οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις καθώς και σε ενοι-
κιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια - διαμερίσματα (ΕΕΔΔ) σε 
κατηγορίες αστέρων και κλειδιών αντίστοιχα».

 Με την απόφαση του υπουργείου Τουρισμού ενεργοποιήθηκε η δια-
δικασία για τις πιστοποιήσεις των 40.000 τουριστικών καταλυμάτων 
της χώρας από φυσικά πρόσωπα μηχανικούς, μέσω των Περιφερει-
ακών Υπηρεσιών Τουρισμού (Π.Υ.Τ). Η απόφαση αναφέρει: «Τα 

Νέα νομοθετήματα και διατάξεις 
που άπτονται του ενδιαφέροντος του ΑΤΜ
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πιστοποιητικά κατάταξης Ενοικιαζόμενων Επιπλωμένων Δωματίων 
– Διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ) σε κατηγορίες κλειδιών εκδίδονται από 
τις ΠΥΤ βάσει τεχνικής έκθεσης που συντάσσεται είτε από φορείς 
διαπιστευμένους από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) του 
Εθνικού Συστήματος Υποδομών Ποιότητας (ΕΣΥΠ) για τη διενέργεια 
ελέγχων και επιθεωρήσεων είτε από ιδιώτες μηχανικούς σύμφωνα με 
τα επαγγελματικά τους δικαιώματα». 

Ø	Σύμφωνα με απόφαση του ΥΠΕΝ, αναστέλλεται προσωρινά η 
έκδοση νέων οικοδομικών αδειών στην περιοχή νοτίως της 
Ακρόπολης, Μακρυγιάννη-Κουκάκι του εγκεκριμένου ρυμο-
τομικού σχεδίου της πόλης των Αθηνών. Ειδικότερα, αναστέλ-
λεται για ένα έτος η έκδοση Ο.Α. για την ανέγερση νέων κτιρίων με 
ύψος που υπερβαίνει τα 17,5 μέτρα καθώς και προσθηκών σε ύψος 
που το συνολικό ύψος υπερβαίνει τα 17,5 μέτρα. Το ύψος αυτό κα-
θίσταται το άνω όριο των οικοδομών στην περιοχή μέχρι νεωτέρας.

Ø	Εγκύκλιος με αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/42489/1824 της 10-5-2019 ΑΔΑ 
ΩΒΤ34653Π8-ΨΜΤ με θέμα: «Διευκρινίσεις για την εφαρμο-
γή του Κανονισμού Πυροπροστασίας Κτιρίων (80 Α’/7-5-
2018)».

 Η εγκύκλιος διευκρινίζει τις διατάξεις του Π.Δ. 41/2018 «Κανονισμός 
Πυροπροστασίας Κτιρίων» το οποίο δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως στο φύλλο 80 Α στις 7 Μαΐου 2018.

 Ο νέος κανονισμός με ημερομηνία έναρξης ισχύος τρεις μήνες μετά 
τη δημοσίευσή του, ήτοι την 7η Αυγούστου 2018, έχει έρθει να αντι-
καταστήσει μετά από τριάντα έτη τον προϊσχύοντα Κανονισμό Πυ-
ροπροστασίας Κτιρίων, Π.Δ. 71/1988, προκειμένου αφ’ ενός μεν να 
εναρμονιστεί το εθνικό θεσμικό πλαίσιο με τις απαιτήσεις των Ευρω-
παϊκών Οδηγιών για τα δομικά προϊόντα και τα κατ’ εξουσιοδότηση 
αυτών Πρότυπα, αφ’ ετέρου δε να ανταποκρίνεται στις σημερινές 
σχεδιαστικές, κατασκευαστικές και λειτουργικές ανάγκες των κτιρίων.

 Στο πλαίσιο της εξασφάλισης αυξημένων επιπέδων ασφάλειας του 
κοινού, αναθεωρήθηκαν οι απαιτήσεις παθητικής πυροπροστασίας 
των κτιρίων, εξορθολογίστηκαν τα μέσα ενεργητικής πυροπροστα-
σίας και εισήχθησαν μέτρα πρόληψης πυρκαγιάς.

Ø	Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1047 Β της 29 Μαρτίου 2019 η απόφαση 
αριθμ. ΔΝΣβ/1732/ΦΝ 466 της 30 Ιανουαρίου 2019 με θέμα: «Εξει-
δίκευση του είδους των παραδοτέων στοιχείων ανά στάδιο 
και ανά κατηγορία μελέτης σε ό,τι αφορά τα συγκοινωνια-
κά (οδικά) έργα, τα υδραυλικά, τα λιμενικά και τα κτιριακά 
έργα.»

 Συγκεκριμένα η απόφαση αναφέρεται:
 Στην έγκριση του παραρτήματος που περιλαμβάνει κείμενα και πίνα-

κες τα οποία αφορούν ελάχιστα παραδοτέα μελετών οδικών έργων, 
μελετών υδραυλικών έργων, μελετών λιμενικών έργων, μελετών 
κτιριακών έργων και τα οποία συντάχθηκαν από τις προς τούτο συ-
σταθείσες Ομάδες Εργασίας κατ’ εφαρμογή των οριζόμενων στο άρ-
θρο 196, παραγρ. 2 του Ν.4412/2016 και αναφέρονται στην «Εξει-
δίκευση του είδους των παραδοτέων στοιχείων ανά στάδιο και ανά 
κατηγορία μελέτης σε ό,τι αφορά τα συγκοινωνιακά (οδικά) έργα, τα 
υδραυλικά, τα λιμενικά και τα κτιριακά έργα».

 Η εφαρμογή ξεκινάει για τις δημόσιες συμβάσεις εκπόνησης μελετών, 
των οποίων η διαδικασία σύναψης σύμβασης εκκινεί δύο (2) μήνες 
μετά τη δημοσίευση της απόφασης στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυ-
βερνήσεως.

Ø	Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1443 Β της 24 Απριλίου 2019 η απόφαση 
αριθμ. 42112 ΕΞ 2019 της 19 Απριλίου 2019 του Υπουργείου Οικονο-
μικών με θέμα: «Διαδικασία διεξαγωγής των δημοπρασιών για 
την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης 
και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποτα-
μών, η οποία προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 13 του 
Ν. 2971/2001 (Α’285), όπως ισχύει.»

 Οι δημοπρασίες για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, πα-
ραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων 
ποταμών, η οποία προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 13 του 

Ν.2971/2001 (Α’ 285), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με το 
άρθρο 15 του Ν.4467/2017 (Α’ 56), διενεργούνται από τις κατά χωρι-
κή αρμοδιότητα Κτηματικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, 
ηλεκτρονικά. 

Ø	Εγκύκλιος του Υπουργείου Ναυτιλίας αριθμ. 1/2019 Αριθ. Πρωτ.: 
2131.24/26738/2019 της 11 Απριλίου 2019 ΑΔΑ Ω8Α74653ΠΩ-Ο44 
με θέμα: «Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την προστασία αι-
γιαλού, παραλίας, θάλασσας και ζώνης λιμένα από αυθαίρε-
τες επεμβάσεις – καταλήψεις - έλεγχοι και ενέργειες στελε-
χών Λιμενικών Αρχών».

 Σκοπός της εγκυκλίου είναι η κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την 
προστασία αιγιαλού, παραλίας, θάλασσας και ζώνης λιμένα και η 
παροχή οδηγιών προς τις Λιμενικές Αρχές της χώρας ως προς: α) 
τη διενέργεια αστυνομικών ελέγχων προς διαπίστωση αυθαίρετων 
επεμβάσεων - καταλήψεων στους ανωτέρω χώρους β) την τυπο-
ποίηση των διαδικασιών επιβολής των προβλεπόμενων κυρώσεων 
στους υπαιτίους, ώστε οι επιβαλλόμενες κατά περίπτωση κυρώσεις 
να καθίστανται αποτελεσματικές, αναλογικές και κυρίως αποτρεπτι-
κές για διάπραξη νέας παράβασης.

Ø	Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1470 Β της 3 Μαΐου 2019 η απόφα-
ση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με αριθμ. ΥΠΕΝ/
ΔΠΟΛΣ/34509/918 της 15 Απριλίου 2019 και θέμα: «Αμοιβές μη-
χανικών για την εκπόνηση μελετών Τοπικών Χωρικών Σχε-
δίων». Με την απόφαση αυτή η αμοιβή εκάστης μελέτης προσδι-
ορίζεται αρχικά σε επίπεδο δημοτικής ενότητας και στη συνέχεια 
αθροίζεται για όλες τις δημοτικές ενότητες του Δήμου. Ως ελάχιστη 
αμοιβή για την εκπόνηση Κύριας Μελέτης Τοπικού Χωρικού Σχεδίου 
ορίζεται το ποσό των 150.000€.

Ø	Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1435 Β της 24 Απριλίου 2019 η απόφαση 
του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με αριθμ. ΔΚΕΔΕ/οικ. 6560 
της 9 Απριλίου 2019 και με θέμα: «Διαδικασία χορήγησης άδειας 
λειτουργίας ιδιωτικών εργαστηρίων, συμπεριλαμβανομένων 
των εργοταξιακών, που εκτελούν δοκιμές ελέγχου ποιότητας 
για τεχνικά έργα και εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία 
Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».

Ø	Με την απόφαση 647/2019 το ΣτΕ έκρινε ως παράνομη την 
απορριπτική απόφαση αιτήματος ιδιοκτήτη για επανακα-
θορισμό ορίων αιγιαλού. Αξίζει να σημειωθεί πως το αίτημα του 
ιδιοκτήτη που απορρίφθηκε παράνομα, βασίστηκε (δικαίως) μεταξύ 
άλλων και στη διαφορετική χάραξη της οριογραμμής του αιγιαλού 
στο ακριβώς όμορο δημόσιο κτήμα! Στην περίληψη αναφέρεται ότι 
η προσβαλλόμενη πράξη αιτιολογείται πλημμελώς, κατά τα βασίμως 
προβαλλόμενα με την αίτηση. Τούτο, διότι το επίδικο αίτημα για 
επανακαθορισμό των ορίων του αιγιαλού απορρίφθηκε χωρίς να 
αντιμετωπισθούν οι πραγματικοί ισχυρισμοί που προέβαλε ο αιτών, 
ειδικώς ως προς το όριο βλάστησης μέχρι την αμμώδη έκταση και 
την ύπαρξη μεγάλου υψομέτρου, το οποίο εμποδίζει την ανάβαση 
των κυμάτων στο τμήμα του ακινήτου που εμπίπτει στον αιγιαλό, 
καθώς και ως προς τη διαφορετική χάραξη της οριογραμμής του αι-
γιαλού στο ακριβώς όμορο δημόσιο κτήμα.
Το πλήρες κείμενο της απόφασης θα αναρτηθεί αμέσως μετά την 
καθαρογραφή του από το Δικαστήριο. (Συναφής η απόφαση ΣτΕ 
648/2019).

Ø	Το Ε’ τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας με την απόφα-
ση 645/2019 έκρινε αντισυνταγματικές τις διατάξεις των 
νόμων των ετών 2014 και 2017, με τις οποίες δόθηκε αυτή 
η δυνατότητα εξαγοράς δασικών εκτάσεων από αυτούς που 
τις εκχέρσωσαν παράνομα και τις καλλιεργούν, έναντι τιμή-
ματος, κρίνοντας ότι προσβάλλουν τα άρθρα 24 και 117 του 
Συντάγματος, αλλά και τις συνταγματικές αρχές της ισότητας 
και του κράτους δικαίου και παρέπεμψε το θέμα λόγω σοβα-
ρότητας στην Ολομέλεια.

 Η απόφαση αφορά προσφυγή κατά τις συνταγματικότητας τεσσάρων 
υπουργικών αποφάσεων, με τις οποίες ορίζονται πτυχές της διαδικα-
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σίας εξαγοράς παράνομα εκχερσωμένων δασών και δασικών εκτάσε-
ων. Οι αποφάσεις βασίζονται σε διατάξεις των νόμων 4280/2014 και 
4467/2017, με τις οποίες δόθηκε η πλήρους εξαγοράς εκτάσεων που 
εκχερσώθηκαν πριν το 1975 και αγοράς του δικαιώματος αγροτικής 
χρήσης για όσες εκχερσώθηκαν από το 1975 έως το 2007. Να σημει-
ωθεί ότι η σχετική δυνατότητα έχει καταληκτική ημερομηνία έως τις 
8 Αυγούστου του 2020.

 Όπως επισημαίνει το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο, η μεταβολή 
του προορισμού των δασών και των δασικών εκτάσεων απαγορεύ-
εται από το Σύνταγμα. Το ΣτΕ παρατηρεί ότι τέσσερις διαδοχικοί 
νόμοι από το 2012 έδωσαν τη δυνατότητα εξαγοράς εκχερσωμένων 
δασικών εκτάσεων από αγρότες, επεκτείνοντας σταδιακά τη δυνατό-
τητα σε εκτάσεις που καταστράφηκαν μετά το 1975 και σε μη κατ’ 
επάγγελμα αγρότες, ενώ μείωσαν το αντίτιμο.

 Το ΣτΕ σημειώνει ότι η εξαγορά αντίκειται και στις αρχές της ισό-
τητας και του κράτους δικαίου καθώς θέτει τους καταπατητές «που 
έδρασαν αυθαιρέτως σε πλεονεκτική θέση έναντι όσων δεν προέβη-
σαν αυτογνωμόνως σε αποψίλωση δασικών εκτάσεων». Ακόμα και η 
δυνατότητα νομιμοποίησης και μεταβίβασης της χρήσης «δημιουργεί 
μετεγραπτέο, μεταβιβάσιμο και εμπορεύσιμο τίτλο με οικονομική 
αξία και δημιουργεί αδικαιολόγητη ευμενή μεταχείριση των αυθαιρέ-
τως καλλιεργησάντων δάση και δασικές εκτάσεις».

Ø	Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗ-
ΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» (ΝΠΔΔ) με αριθμ. 61/16/10.04.2019 ΦΕΚ 1390 Β της 
22 Απριλίου με θέμα: «Καθορισμός του τρόπου υποβολής και 
του περιεχομένου των αιτήσεων για την εγγραφή πράξεων 
και τη χορήγηση αντιγράφων και πιστοποιητικών από τα 
τηρούμενα βιβλία στα Κτηματολογικά Γραφεία και στα Υπο-
καταστήματα του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» - Ηλε-
κτρονική τήρηση βιβλίων του συστήματος Μεταγραφών και 
Υποθηκών - Ψηφιακή εγγραφή αιτήσεων - Ρύθμιση ζητημά-
των για την τήρηση έντυπων βιβλίων του συστήματος Μετα-
γραφών και Υποθηκών».

Ø	Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗ-
ΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» (ΝΠΔΔ) με αριθμ. 60/16/3.4.2019, ΦΕΚ 1494 Β 3 
Μαΐου 2019 με θέμα: «Διορθώσεις και μικρής κλίμακας αλλα-
γές των εγκεκριμένων με την απόφαση του Υπουργού και 
του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
15649/31.9.2016 (ΦΕΚ 923/ Β’/5.4.2016) Τεχνικών Προ-
διαγραφών Μελετών Κτηματογράφησης για τη δημιουργία 
Εθνικού Κτηματολογίου στο υπόλοιπο της χώρας».

Ø	Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1397 Β της 22 Απριλίου 2019 η απόφαση 
των Υπουργών Δικαιοσύνης και Οικονομικών με αριθμ. ΥΠΕΝ 81 
της 16 Απριλίου 2019 και με θέμα: «Καθορισμός του τρόπου, 
των όρων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας για την 
καταβολή και πιστοποίηση της πληρωμής τελών, παγίων και 
αναλογικών, υπέρ του φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» στα 
κτηματολογικά γραφεία και στα υποκαταστήματα κατά τον 
Ν.4512/2018 (Α΄ 5)».

Ø	Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 70 Α της 7 Μαΐου 2019 ο νόμος υπ’ αριθμ. 
4610/2019 με θέμα: «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., 
πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχο-
λεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις».

 Στο ίδιο ΦΕΚ και στο άρθρο 227 με τίτλο «Τροποποίηση διατά-
ξεων του Ν.4495/2017 (Α΄ 167)», συμπεριλήφθηκε η τροπο-
λογία που αφορά στην παράταση της έκπτωσης του προστίμου τα-
κτοποίησης αυθαιρέτων βάσει του Ν.4495/2017 και της υποβολής 
δικαιολογητικών για τις περιπτώσεις υπαγωγής αυθαίρετων κατα-
σκευών και χρήσεων στον Ν.4178/2013 που δεν μεταφέρονται στον 
Ν.4495/2017.

 Στο ίδιο ΦΕΚ συμπεριλήφθηκε και η τροπολογία που αφορά στα 
επαγγελματικά δικαιώματα των μηχανικών ΤΕΙ στο άρθρο 257, ορίζε-
ται ότι με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση των Υπουρ-
γών Υποδοµών και Μεταφορών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευμάτων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ανα-
γνωρίζονται επαγγελµατικά δικαιώµατα των πτυχιούχων Τµηµάτων 
Μηχανικών ΤΕ των Τ.Ε.Ι.. Με απόφαση των Υπουργών συστήνεται 
και συγκροτείται εννεαµελής επιτροπή εκπόνησης σχεδίου πρότασης 
για την έκδοση του προεδρικού διατάγματος της προηγούμενης πα-
ραγράφου.

Ø	Δημοσιεύτηκε στις 13 Μαΐου η Απόφαση ΥΠΕΝ σύμφωνα με την 
οποία οι εκτάσεις με φρυγανική βλάστηση δίχως δασική βλά-
στηση θα πρέπει εφεξής να χαρακτηρίζονται χορτολιβαδικές.

Ø	Δημοσιεύθηκε ο Νόμος 4608 της 25 Απριλίου 2019 ΦΕΚ 66 Α με 
θέμα: «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και προσέλκυση 
Στρατηγικών Επενδύσεων και άλλες διατάξεις» και ο Νόμος 
4609 της 3 Μαΐου 2019 ΦΕΚ 67 Α με θέμα: «Ρυθμίσεις Μέριμνας 
Προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας, Στρατιωτι-
κής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις».

 Έγγραφο της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 
με αριθ. πρωτ. 2508 της 8 Μαΐου 2019 και ΑΔΑ Ψ3ΓΡΟΞΤΒ-5Λ9 με 
θέμα: «Ενημέρωση για τη δημοσίευση των νόμων 4608/2019 
(Α’ 66) και 4609/2019 (Α’ 67) -Τροποποίηση επιμέρους δι-
ατάξεων του Ν.4412/2016», ενημερώνει ότι δημοσιεύθηκε σε 
ΦΕΚ ο Ν.4608/2019 «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και προσέλ-
κυση Στρατηγικών Επενδύσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 66), με 
το άρθρο 33 του οποίου τροποποιούνται επιμέρους διατάξεις του 
Βιβλίου I (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
–Προσαρμογή στην Οδηγία 2014/24/ΕΕ) και ΙΙΙ (Διακυβέρνηση) του 
Ν.4412/2016, και συγκεκριμένα, τροποποιούνται τα άρθρα 86, 95, 
97, 100, 215, 216, 221 και 344 του νόμου αυτού.

 Επίσης ότι δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ ο Ν.4609/2019 «Ρυθμίσεις Μέρι-
μνας Προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας, Στρατιωτι-
κής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» (Α’ 67), με το άρθρο 56 του 
οποίου τροποποιούνται επιμέρους διατάξεις του Βιβλίου I (Δημόσιες 
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών – Προσαρμογή στην 
Οδηγία 2014/24/ΕΕ) και ΙΙ (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθει-
ών και Υπηρεσιών – Προσαρμογή στην Οδηγία 2014/25/ΕΕ) του 
Ν.4412/2016, και συγκεκριμένα, τροποποιούνται τα άρθρα 79Α, 92, 
94, 205Α, 221Α, 302 και 327 του νόμου αυτού.

Ø	Ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης εξέδωσε την Εγκύκλιο 
21 αριθμ. πρωτ. Δ.ΑΣΦ.:256/513503/2019 της 22 Απριλίου 2019 
με ΑΔΑ ΩΒΝΝ465ΧΟΙ-ΨΡΟ με θέμα: «Ασφάλιση μελών ή/
και διαχειριστών εταιρειών μορφής Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. και 
Ι.Κ.Ε.» και σχετικά τα υπ’ αριθμ. Δ.15/Δ΄/619/15/13-4-2018 και 
Φ.10141/44090/1189(2018) έγγραφα του Υπουργείου Εργασίας 
ενημερώνει ότι:

 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 55 του Ν.4387/2016, στην 
ασφάλιση του ΕΦΚΑ υπάγονται υποχρεωτικά από 1/1/2017 οι ασφα-
λισμένοι των ενταχθέντων στον ΕΦΚΑ φορέων ασφάλισης, οι οποίοι 
εξακολουθούν να διέπονται για θέματα υπαγωγής στην ασφάλιση 
από τις διατάξεις των φορέων αυτών, όπως ισχύουν, εκτός όσων 
ειδικά ορίζονται με τις διατάξεις του ίδιου νόμου.

 Με τον ανωτέρω νόμο ρυθμίστηκαν θέματα που αφορούν, μεταξύ 
άλλων, στον τρόπο υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών από 
1/1/2017. Με τα ανωτέρω σχετικά έγγραφα παρέχονται διευκρινίσεις 
όσον αφορά την υπαγωγή και εισφοροδότηση των μελών ή/και πα-
ράλληλα διαχειριστών των εταιρειών με τη νομική μορφή Ο.Ε., Ε.Ε., 
Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε. Οι συγκεκριμένες οδηγίες παρέχονται για την επίτευ-
ξη της ενιαίας εφαρμογής του νόμου από τις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ.

Ø	Με πρόσφατη τροπολογία παρατάθηκε η ισχύς των οικοδομι-
κών αδειών που εκδόθηκαν από τον Μάρτιο του 2012 μέχρι 
το 2021. Συγκεκριμένα, παρατείνεται η ισχύς Ο.Α. που εκδόθηκαν 
μεταξύ 1-3-2012 έως 31-12-2017 μέχρι την 31-12-2021.

Επιμέλεια: Χρήστος Λάλας, ΑΤΜ
Ευάγγελος Στεφανής, ΑΤΜ 
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Πρόσφατα ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας, κ. Σωκράτης Φάμελλος, αποδέχθηκε ομόφωνη γνωμο-
δότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών σύμφωνα με το 

οποίο οι εκτάσεις με φρυγανική βλάστηση στις οποίες δεν υπάρχει 
δασική βλάστηση θα πρέπει να χαρακτηρίζονται ως χορτολιβα-
δικές.
Γιατί άραγε χρειαζόταν η γνωμοδότηση του τεχνικού συμβουλίου δα-
σών για κάτι αυτονόητο;
Στο άρθρο 3 του Ν.998/1979 όπως αυτό ισχύει σήμερα, καθορίζεται 
σαφώς ο ορισμός τού δάσους και της δασικής έκτασης.
Στο άρθρο 5 του Π.Δ.32/2016 δίνονται τα επιστημονικά κριτήρια 
του εννοιολογικού καθορισμού των χορτολιβαδικών εκτάσεων. Χορ-
τολιβαδικές θεωρούνται οι εκτάσεις που βρίσκονται επί ημιορεινών, 
ορεινών και ανώμαλων εδαφών και συγκροτούν φυσικά οικοσυστή-
ματα αποτελούμενα από φρυγανική (μη ξυλώδη), ποώδη ή αυτοφυή 
βλάστηση ή από δασική μεν βλάστηση, που δεν συνιστά όμως δασο-
βιοκοινότητα.
Ακόμη και στην Α.Π.1894/1986 καθορίζεται ότι δεν είναι δασική ή 
ΑΓΟΝΗ έκταση, κατάλληλη για βοσκή η οποία καλύπτεται από - ποώ-
δη και φρυγανώδη φυτά ή θάμνους νανώδους μορφής τα οποία όμως 
δεν καθιστούν δυνατή την παραγωγή δασικών προϊόντων με δασική 
εκμετάλλευση, η ακαλλιέργητη ΧΟΡΤΟΛΙΒΑΔΙΚΗ έκταση, η έκταση 
που είναι μεν ΠΕΤΡΩΔΗΣ φέρει ΑΡΑΙΑ ΒΛΑΣΤΗΣΗ αποτελούμενη από 
ΠΟΩΔΗ και ΦΡΥΓΑΝΩΔΗ είδη και ΘΑΜΝΟΥΣ ΝΑΝΩΔΟΥΣ ΜΟΡΦΗΣ 
(κυρίως - κουνούκλες - αφάνες - σπαλάθια) - Η ύπαρξη μικρών θά-
μνων ΣΧΙΝΩΝ κατά αραιά διαστήματα ΔΕΝ της προσδίδει χαρακτήρα 
δάσους ή δασικής έκτασης.
Επομένως θεωρούμε ότι ήταν γνωστή η απάντηση στο ερώτημα που 
τέθηκε στο τεχνικό συμβούλιο δασών και βέβαια νομοθετημένη από 
πολύ παλαιά.
Εκείνο που δεν είναι γνωστό, είναι γιατί οι Δασικές Υπηρεσίες εφάρ-
μοσαν κατά εσφαλμένο τρόπο τα συγκεκριμένα κριτήρια στη σύνταξη 
των δασικών χαρτών και οδήγησαν σε ομηρία σημαντικό αριθμό ιδιο-
κτησιών κυρίως στις Κυκλάδες.
Μήπως με την παρέμβαση αυτή το ΥΠΕΚΑ προσπαθεί εκ των υστέρων 
να δικαιολογήσει τα σφάλματα των Δασικών Υπηρεσιών του;
Γιατί η Πάτμος σε ποσοστό 70-80% χαρακτηρίσθηκε ως δασική;
Το ίδιο παρατηρείται έστω σε μικρότερη έκταση με την Μήλο.
Η Ανάφη έχει χαρακτηρισθεί σε ποσοστό περίπου 70-75% ως χορτο-
λιβαδική, δηλαδή επίσης δασική.
Οικιστικές περιοχές στη Σαντορίνη, χαρακτηρίσθηκαν επίσης ως …
χορτολιβαδικές. 
Τα μηνύματα των τεράστιων προβλημάτων είχαν φθάσει στον αρ-
μόδιο Υπουργό αμέσως μετά την ανάρτηση του δασικού χάρτη της 
Πάτμου.
Είχαμε μάλιστα συμβάλει σε αυτό.
Τι έγινε από τότε; απολύτως τίποτε.
Μάλιστα στην περιοχή της Πάτμου και της Μήλου έχει εξετασθεί ση-
μαντικός αριθμός αντιρρήσεων από τις αρμόδιες επιτροπές με βάση 
τους παντελώς εσφαλμένους χαρακτηρισμούς των αναρτημένων δα-
σικών χαρτών.
Στην Ημερίδα του ΕΒΕΑ για τα θέματα των δασικών χαρτών τον Ια-
νουάριο, οι Δήμοι και η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου παρουσίασαν τα 

προβλήματα και συμφωνήθηκε η σύσταση επιτροπής για την παρα-
πέρα μελέτη και διαμόρφωση σχετικής πρότασης.
Η επιτροπή αυτή έως σήμερα δεν έχει συγκροτηθεί.
Στη διαβούλευση του νέου νομοσχεδίου για τις οικιστικές πυκνώσεις 
έχουμε καταθέσει προτάσεις οι οποίες μπορούν να αποτελέσουν τη 
βάση ουσιαστικών παρεμβάσεων.
Το ίδιο έχει κάνει και ο σύλλογος των Μηχανικών των Κυκλάδων ο 
οποίος έχει κατ’ επανάληψη ενημερώσει τους αρμόδιους φορείς για 
τα υπαρκτά προβλήματα που προκύπτουν από τις αναρτήσεις των 
δασικών χαρτών στην περιοχή των Κυκλάδων και έχει αναδείξει ση-
μαντικό αριθμό σφαλμάτων στις αναρτήσεις.
Με τη συγκεκριμένη παρέμβασή του το ΥΠΕΚΑ, ετεροχρονισμένα 
αναγνωρίζει ότι πράγματι έχουν γίνει σφάλματα και θα διορθωθούν.
Πώς θα γίνει αυτό όμως όταν έχουμε φθάσει στις κυρώσεις των δα-
σικών χαρτών, όταν οι ιδιοκτήτες έχουν προβεί στις ενέργειες που 
οδηγήθηκαν από τις εσφαλμένες αναρτήσεις, όταν εκκρεμούν στις 
επιτροπές χιλιάδες αντιρρήσεις οι οποίες έχουν υποβληθεί με διαφο-
ρετικά δεδομένα;
Και ενώ στις περιοχές αυτές η διαδικασία πήγαινε προς ολοκλήρωση 
τώρα επιστρέφουμε μάλλον στην αρχή.
Η συγκεκριμένη παρέμβαση από μόνη της δεν αποτελεί ουσιαστι-
κή αντιμετώπιση των σοβαρών προβλημάτων που δημιουργήθη-
καν με την ανάρτηση των δασικών χαρτών. Οι χορτολιβαδικές 
εκτάσεις - πλην των πεδινών - όπως είναι γνωστό μετά τον 
Ν.4280/2014, διαχειρίζονται ως δασικές και επομένως προ-
στατεύονται πλήρως από τη δασική νομοθεσία. Το τεκμήριο 
κυριότητας υπέρ του Δημοσίου ισχύει και για τις εκτάσεις αυτές. Η 
υπαγωγή στην κατηγορία των πεδινών χορτολιβαδικών των εκτάσε-
ων των νησιών με τα υφιστάμενα κριτήρια ύψους και κλίσεων εδά-
φους είναι σχετικά περιορισμένη λόγω μεγαλύτερου υψομέτρου και 
έντονου αναγλύφου (π.χ. τα πρανή καλντέρας στη Σαντορίνη).
Το γεγονός αυτό από μόνο του, σε συνδυασμό με το τεκμήριο κυρι-
ότητας που αναφέρουμε παραπάνω, θεωρούμε ότι ακόμη και αν γίνει 
επανεξέταση των ήδη αναρτημένων χαρτών, αυτό δεν θα οδηγήσει 
σε ουσιαστική επίλυση των προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί.
Πέρα από την εφαρμογή των νομίμων προϋποθέσεων - κριτηρίων 
χαρακτηρισμού μιας έκτασης - γεγονός αυτονόητο για την πολιτεία, 
απαιτούνται σοβαρές νομοθετικές παρεμβάσεις με σκοπό τον εξορθο-
λογισμό τής δασικής πολιτικής μας και τον διαχωρισμό της από την 
καλώς εννοούμενη προστασία του περιβάλλοντος.
Επαναλαμβάνουμε ορισμένες από τις προτεινόμενες ουσιαστικές νο-
μοθετικές παρεμβάσεις:
1. Άμεση κατάργηση των διατάξεων του Ν.4280 /2014 (άρ-

θρο 32 παρ 5) για τις χορτολιβαδικές εκτάσεις και επανα-
φορά στο προηγούμενο καθεστώς (άρθρο 6 παρ. β, γ του 
Ν.998/79) ώστε να μην καλύπτονται από τη δασική νομοθεσία.

2. Αύξηση του υψομέτρου στα 200 μ. για τον χαρακτηρισμό 
των πεδινών χορτολιβαδικών και αύξηση της κλίσεως του 
εδάφους. Για εδάφη με κλίσεις μεγαλύτερα π.χ. του 30% να 
εφαρμοσθούν διατάξεις προστασίας. 

3. Δυνατότητα υποβολής αντιρρήσεων κατά των κυρωμένων δασι-
κών χαρτών για όσους δεν έχουν υποβάλλει εμπρόθεσμα, έστω με 
μεγαλύτερο παράβολο. 

4. Ρύθμιση του καθεστώτος αναγνώρισης εννόμου συμφέρο-
ντος στην περίπτωση ανυπαρξίας τίτλων. Π.χ. Να γίνονται 
δεκτές αντιρρήσεις με οποιοδήποτε δικαιολογητικό επικαλούμενοι 
χρησικτησία εάν το ακίνητο το 1945 ή 1960 εμφάνιζε αγροτική 
μορφή.

5. Ρύθμιση του καθεστώτος εγγραφής των δικαιωμάτων που μετα-
βάλλονται με την κύρωση των δασικών χαρτών στο κτηματολόγιο 
για τις περιοχές που λειτουργεί και λήγουν οι προθεσμίες.

6. Νομοθετική ρύθμιση για μη προβολή δικαιώματος του Δημο-
σίου στις εκτός σχεδίου εκτάσεις που πληρούν τις προϋποθέ-
σεις του άρθρου 4 του Ν.3127 /2003 ο οποίος ισχύει για τις εντός 
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Δασικοί χάρτες: Απαιτούνται 
άμεσες ουσιαστικές παρεμβάσεις - 
Σεβασμός στο δικαίωμα 
της ιδιοκτησίας 

του Νικολάου Χρ. Ζαχαριά, ΑΤΜ 
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σχεδίου περιοχές ώστε αυτές να αντιμετωπίζονται ισόνομα.
7. Νομοθετική κατοχύρωση της μη ισχύος του τεκμηρίου κυριό-

τητας υπέρ του Δημοσίου στις περιοχές στις οποίες αν και 
νόμιμα δεν υφίσταται (π.χ. Κυκλάδες), αυτό δεν εφαρμόζεται 
από τη Διοίκηση και σε ορισμένες περιπτώσεις και από τη Δικα-
στική εξουσία.

8. Άμεση πρωτοβουλία για αναθεώρηση του συντάγματος με σκοπό 
την πλήρη κατάργηση του τεκμηρίου κυριότητας για τις 
δασικές εκτάσεις σε όλη τη χώρα. 

Κατά τη γνώμη μας είναι αντισυνταγματική και δεν υφίσταται σε 
καμία άλλη χώρα. Η διατήρησή του σε συνδυασμό με την παρατη-
ρούμενη εγκατάλειψη του πρωτογενή τομέα κυρίως στις νησιώτικες 
περιοχές, θα οδηγήσει σε κρατικοποίηση της Ελληνικής υπαίθρου με 
ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ανάπτυξη της χώρας.

Νικόλαος Χρ. Ζαχαριάς, ATM, Ε.Μ.Π
Ειδικός πραγματογνώμων Μηχανικός

τέως Γ.Γ. του ΠΣΔΑΤΜ - Πρόεδρος του EGOS - zaxarn@otenet.gr

Όταν έχουμε για θέμα το Εθνικό Κτηματολόγιο δε θα μπορούσε 
να μην πάει η σκέψη μας στη ρήση της εποχής του 1996, ότι 
πρόκειται δηλαδή για «το μεγαλύτερο από τα μεγάλα έργα».  

Το έργο αυτό όμως για τη χώρα μας εκ των πραγμάτων φαίνεται ότι 
παραείναι μεγάλο. Θα αναφερθεί μόνο ότι χρειάσθηκε να περάσουν 
περίπου 23 χρόνια από τότε που ξεκίνησαν, σε διακριτές γεωγρα-
φικές ενότητες, οι πρώτες πιλοτικές μελέτες ώστε να αρχίσει στις 
μέρες μας η εκπόνηση της τελικής φάσης. Και ότι στα πλαίσια του 
«τελικού» διαγωνισμού, που άρχισε να συζητείται δημόσια περί το 
2010, οι Ανάδοχοι υπέγραψαν τις συμβάσεις τους το 2018. Βέβαια 
οι διάφορες αιτίες και τα προβλήματα σε σχέση με τον αργό ρυθμό 
εξέλιξης των διαδικασιών υλοποίησης, είναι προφανές ότι δε μπορεί 
να αναφερθούν σε ένα κείμενο λίγων γραμμών. Ωστόσο θα άξιζε τον 
κόπο να σημειωθούν κάποια από σημαντικότερα.    
Την πρωτοκαθεδρία έχει δυστυχώς η πολύ μικρή συμμετοχή του ευ-
ρύτερου δημόσιου τομέα στη συνολικότερη προσπάθεια των απαιτού-
μενων δράσεων για την εκπόνηση του Εθνικού Κτηματολογίου. Αρκεί 
να σημειωθεί ότι η υποχρέωση σύνταξης εξαρτημένων τοπογραφικών 
διαγραμμάτων -για να συνοδεύουν τους τίτλους κυριότητας ή τις με-
λέτες που υποβάλλονται στις υπηρεσίες δόμησης- καθιερώθηκε μόλις 
πριν από λίγα χρόνια. Και ότι οι αρμόδιοι της «διοικητικής μας μη-
χανής» ακόμα δεν επιμελήθηκαν την ύπαρξη ψηφιοποιημένων, στις 
σωστές τους θέσεις, ορίων των ΟΤΑ προ Καποδίστρια. Για να μην 
αναφερθούν γενικότερα θέματα όπως οι διαχρονικές καθυστερήσεις 
εκπόνησης του Δασικού Κτηματολογίου.    
Το ζήτημα της μη αξιοποίησης όλων των δυνατοτήτων που μπορεί 
να παρέχονται από τη σύγχρονη τεχνολογία, είναι επίσης ένας άλλος 
αρνητικός παράγοντας. Θα μπορούσε για παράδειγμα εδώ και χρόνια 
να είχε δημιουργηθεί μια βάση ηλεκτρονικής καταχώρησης των δι-
καιωμάτων των πολιτών, που με αμβλυμμένα χρονικά περιθώρια θα 
ήταν δυνατό ανά περίπτωση να χρησιμοποιείται από τους ενδιαφερό-
μενους. Για να διασφαλίζεται η ελάχιστη κοινωνική συνέργεια σε ό,τι 
αφορά τη δημιουργία ενός αξιόπιστου κτηματολογικού υποβάθρου, 
σύγχρονου εργαλείου για την ανάπτυξη της χώρας. Και να μη φθά-
σουμε στη σημερινή κατάσταση που με συνθήκες «τσουβαλιάσμα-
τος» καθορίζονται τακτά χρονικά διαστήματα για να προστρέχουμε 
στην καταχώρηση των δικαιωμάτων μας. 

Η μικρή συμμετοχή του διαθέσιμου επιστημονικού μας δυναμικού 
στις προσπάθειες για την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου έργου, 
είναι εκ των πραγμάτων σοβαρότατο μειονέκτημα. Θα έπρεπε να 
συμμετέχουν, με την ανάθεση υποέργων, οι χιλιάδες των ειδικών επι-
στημόνων μας και όχι μόνο το δυναμικό των ανάδοχων εταιρειών. 
Όπως με πολύ καλά αποτελέσματα γίνεται ή έγινε σε άλλες χώρες 
(π.χ. Κύπρος). Μετά από πιστοποίηση όσων θα αναλάμβαναν την 
εκτέλεση έργου και με διαδικασίες χρηματοδότησης του αντικειμένου 
από τα έσοδα λόγω των υπηρεσιών οι οποίες θα παρέχονται προς 
τους πολίτες.   
Η κατάσταση όμως που στα πλαίσια των διαδικασιών σύνταξης του 
Εθνικού Κτηματολογίου επίκαιρα βιώνεται και ειδικότερα σε ό,τι αφο-
ρά τις εκπτώσεις οι οποίες γίνονται ως προς την τήρηση των κατ’ ελά-
χιστο απαιτούμενων τεχνικών προδιαγραφών, δεν έχει προηγούμενο. 
Θεωρούνται αποδεκτές μέχρι και οι προσδιορισμένες συντεταγμένες 
με GPS χειρός ή με κινητό τηλέφωνο. Ας γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά 
όλοι ότι σε τέτοιες περιπτώσεις δε θίγονται μόνο τα συμφέροντα 
των ανά περίπτωση δηλωθέντων γεωτεμαχίων αλλά τουλάχιστον και 
των ομόρων σε αυτά ιδιοκτησιών όπως και συνολικότερα του κοι-
νού δημοσίου συμφέροντός μας με τη δημιουργία κακής ποιότητας 
υποβάθρων. Η σύνταξη του Εθνικού Κτηματολογίου έχει πρωταρχικό 
στόχο να διευκολύνει τη διαχείριση και αξιοποίηση των ιδιοκτησιακών 
δικαιωμάτων των πολιτών. Συνεπώς μια σαθρή συνολικότερα βάση 
δεδομένων της οποίας η ανάταξη των σφαλμάτων και συμπληρώ-
σεις θα απαιτήσουν επί πλέον κόστος και χρόνο δεκαετιών, σε τι θα 
συνεισέφερε; Στάθμισαν οι υπεύθυνοι τις ζημιές που προκαλούνται 
όταν από τους διάφορους νεόκοπους χαρτογράφους οι συντεταγμέ-
νες των ορίων ακινήτων μπορεί να προσδιορίζονται με βάση τους 
ορθοφωτοχάρτες δημόσιας θέασης ή τα περιορισμένης αξιοπιστίας 
δεδομένα στοιχεία του ΟΣΔΕ; Είναι δυνατό η συγκεκριμένη εθνική 
προσπάθεια να στηρίζεται σε όσους με συνθήκες παραεπαγγέλματος 
θεωρούν ότι έχουν την ευχέρεια να εκμεταλλεύονται την αδυναμία 
αδαών συμπολιτών μας; Οι επαγγελματίες (;;) και ειδικότερα όσοι 
εντρυφούν στον «χαρτογραφικό» προσδιορισμό των συντεταγμένων 
ορίων ακινήτων, δεν θα έπρεπε να αναλαμβάνουν και την ελάχιστη 
ευθύνη προσυπογράφοντας τα στοιχεία που λόγω των υπηρεσιών 
τους καταχωρούνται στη βάση του κτηματολογίου; Και αυτές είναι 
μόνο κάποιες από τις διαπιστώσεις ή απορίες που θα μπορούσε επί-
καιρα να σημειώνονται.   
Τα οφέλη από την ολοκλήρωση του Εθνικού Κτηματολογίου, έχουν 
αναδειχθεί με πολλούς τρόπους και σήμερα με την Κοινωνία περισ-
σότερο ενημερωμένη, μπορεί να επανεκτιμώνται ορθολογικότερα. 
Σε ό,τι αφορά την προσπάθεια, πολύ μεγάλη αξία έχει η κοινωνική 
αποδοχή των ανά στάδιο του έργου δράσεων και η ενεργός συμ-
μετοχή των πολιτών. Παράλληλα, είναι φανερό ότι συντρέχουν και 
οι διαγνωσμένες απαιτήσεις για την ανάταξη των παθογενειών του 
ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, ο οποίος είναι αναγκαίο να υποστηρίζει 
συντεταγμένα την προσπάθεια. Με σχέδιο και σοβαρότητα ώστε να 
γίνονται έγκαιρα αντιληπτές οι διάφορες ιδιαιτερότητες και να υιοθε-
τούνται οι δόκιμες λύσεις για τα προβλήματα. Δεν είναι όπως λέει και 
ο λαός μας «όλα ίσα και όμοια». Άλλο θέμα είναι για παράδειγμα να 
ασχολείται κάποιος με τα ιδιοκτησιακά του δικαιώματα στην Αττική ή 
στην όποια εύπορη περιοχή της χώρας και άλλο στις εγκαταλειμμένες 
και υποβαθμισμένες οικονομικά ενότητες της Δυτικής Φθιώτιδας ή 
της Ευρυτανίας, στις οποίες μάλιστα έτυχε τα Υποθηκοφυλακεία τους 
να καταστραφούν κατά την εμπόλεμη περίοδο. 
Στα πλαίσια των διαδικασιών εκπόνησης του Εθνικού Κτηματολογίου 
χρειάζονται βελτιώσεις. Με επαναπροσδιορισμό των όρων εξέλιξης 
της προσπάθειας για να έχουμε σύμμαχο την κοινωνία και με ελάχιστη 
προϋπόθεση τη διάθεση άρσης των επί μέρους ανισοτήτων ή αδικιών, 
που όπως διαπιστώνεται είναι πολλές. 
Σε σχέση με αυτά η συνδρομή των κοινωνικών φορέων, επιμελητη-
ρίων, οργανώσεων και συλλόγων αρμοδίων επιστημόνων, κρίνεται 
απαραίτητη και ιδιαίτερα χρήσιμη.

Εθνικό Κτηματολόγιο 
και επιτήδειοι γυρολόγοι… 

των Στέλιου Ζαχαρόπουλου, Βαγγέλη Χαλκιά, ΑΤΜ 
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Σε προηγούμενο άρθρο μας, είχαμε ασχοληθεί με την ασυμβατότητα μεταξύ «παλαιού» και «νέου» Bessel. Στο παρόν άρθρο θα 
δώσουμε ένα παράδειγμα για τη συμβατότητα των δυο προαναφερθέντων εκδοχών του GrDatum μέσα από μία πραγματική εφαρμογή.

1. Περιοχή μελέτης και δεδομένα
Επιλέχτηκε το φύλλο χάρτη (κατά ΓΥΣ) 116. Βρέθηκαν 16 βάθρα ΓΥΣ στα οποία γνωρίζουμε τις τιμές στο «παλαιό» και «νέο» Bessel. Το Σχήμα 
1 παρουσιάζει την κατανομή τους.

Σχήμα 1: Οι κατανομή των 16 κοινών σημείων του φύλλου 116

2. Αρχικές διαφορές μεταξύ «παλαιού» και «νέου» Bessel
Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται οι αρχικές διαφορές μεταξύ των δύο εκδοχών του GrDatum όπως και τα στατιστικά τους. 

Πίνακας 1: Οι διαφορές μεταξύ των δύο εκδοχών του GrDatum και τα στατιστικά (νέο μείον παλαιό Bessel, οι τιμές σε cm)

Η συμβατότητα μεταξύ «παλαιού» και «νέου» Bessel: 
Η περίπτωση του φύλλου χάρτη 116 Θέρμη του νομού Θεσσαλονίκης

Γ. Μοσχόπουλος, Ν. Δεμιρτζόγλου, Α. Τσιμερίκας, Ν. Μπριός, Δ. Αμπατζίδης ΑΤΜ/ΑΠΘ

Ακολουθήστε μας στο facebook: www.facebook.com/GrSurveyors
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Παρατηρούμε ότι το μέσο τετραγωνικό σφάλμα είναι της τάξης των 5 μέτρων. Αυτό είναι μία απόδειξη σοβαρής ασυμβατότητας των δύο 
εκδοχών, όπως έχουμε ήδη επισημάνει σε προηγούμενο άρθρο μας. Οπότε η απολύτως λανθασμένη αποδοχή των δύο εκδοχών ως 
συμβατών, θα οδηγήσει σε σημαντικότητα σφάλματα.

3. Μετασχηματισμός ομοιότητας μεταξύ των δύο εκδοχών
Με σκοπό την εύρεση ενός κατάλληλου εργαλείου για την αξιολόγηση των δύο εκδοχών, προχωρήσαμε στη λύση του μετασχηματισμού 
ομοιότητας μεταξύ τους (2 μεταθέσεις, 1 συντελεστής κλίμακας, 1 στροφή). Ως αρχικό σύστημα αναφοράς θεωρήσαμε το «παλαιό» και ως 
τελικό το «νέο» Bessel, αντίστοιχα. 

Με σκοπό την απαλοιφή των προβληματικών σημείων, εφαρμόσαμε το κριτήριο 3-σ: Αφαίρεση των κοινών σημείων των οποίων το απόλυτο 
εκτιμώμενο σφάλμα (μετά τη διαδικασία συνόρθωσης) περισσότερο από 3 φορές μεγαλύτερο από την τυπική απόκλιση των σφαλμάτων της 
συνόρθωσης. Με αυτό τον τρόπο απορρίψαμε 2 σημεία. 

Τα στατιστικά στοιχεία του τελικού μετασχηματισμού ομοιότητας (μετά την αφαίρεση των προβληματικών σημείων), παρουσιάζονται στον 
Πίνακα 2. 

Πίνακας 2: Τα στατιστικά στοιχεία του τελικού μετασχηματισμού ομοιότητας μεταξύ των δύο εκδοχών του GrDatum 
(μετά την αφαίρεση των προβληματικών σημείων, οι τιμές σε cm)

μέσο τετραγωνικό σφάλμα 44.1

ελάχιστη τιμή -131.7

μέγιστη τιμή 130.6

Παρατηρούμε δηλαδή ότι ναι μεν υπάρχει μία σημαντική βελτίωση της κατάστασης (η ακρίβεια είναι καλύτερη των 45 εκ.), εντούτοις 
δεν κρίνεται ικανοποιητική για εργασίες που αφορούν διαγράμματα μεγαλύτερης κλίμακας από 1:2000. 

Η παραπάνω διαπίστωση είναι κατανοητή αν αναλογιστεί κανείς ότι το «παλαιό» Bessel αφορά τριγωνισμούς που είναι δυνατό να έγιναν της 
δεκαετίας πριν τον πόλεμο και με βάση τις τότε απαιτήσεις ακρίβειας των μετρήσεων. 

Θα πρέπει εδώ να τονιστεί ότι, για λόγους πληρότητας της μελέτης, εφαρμόσαμε και τον αφινικό μετασχηματισμό (2 μεταθέσεις, 2 κλίμακες, 
2 στροφές). Το μέσο τετραγωνικό σφάλμα του αφινικού μετασχηματισμού υπολογίστηκε στα 42.1 cm. Επομένως, ακόμη και μετά την 
εφαρμογή του αφινικού μετασχηματισμού, η κατάσταση δεν βελτιώθηκε σημαντικά.

4. Συμπεράσματα και προτάσεις
Με βάση την παραπάνω εφαρμογή αποδείξαμε ότι η συμβατότητα μεταξύ των δύο εκδοχών του GrDatum έχει συγκεκριμένα όρια και πρέπει 
να ελέγχεται σε κάθε περίπτωση μέσω κοινών σημείων και ενός μετασχηματισμού ομοιότητας. Στην περίπτωση του φύλλου χάρτη 116 Θέρμη, 
υπολογίσαμε μία συμβατότητα που είναι ελαφρώς καλύτερη του μισού μέτρου μετά την εφαρμογή ενός μετασχηματισμού 
ομοιότητας. 

Η περαιτέρω βελτίωση της ακρίβειας παραμένει ένα ανοιχτό και όχι τόσο εύκολο αντικείμενο έρευνας. Μπορούμε να προτείνουμε τους 
παρακάτω τρόπους:

1. Κανναβοποίηση των εναπομείναντων σφαλμάτων. Πρακτικά, με βάση τα σφάλματα κατά τετμημένη και τεταγμένη μπορούμε να 
δημιουργήσουμε καννάβους διορθώσεων (π.χ. μέσω ενός προγράμματος δημιουργίας ισοϋψών καμπύλων). Έτσι, μετά την εφαρμογή 
των παραμέτρων μετασχηματισμού ομοιότητας ο μηχανικός δημιουργεί καννάβους και κάνει πρόγνωση στα σημεία που θέλει. Στις ήδη 
μετασχηματισμένες τιμές των συντεταγμένων, προσθέτει και τις τιμές των προγνώσεων του σφάλματος. Η παραπάνω αντιμετώπιση, απαιτεί 
αρκετά κοινά σημεία με καλή κατανομή.

2. Δημιουργία μικρότερων περιοχών ενδιαφέροντος (υπο-περιοχές). Ο μηχανικός αντί να πάρει όλο το φύλλο 1:50000 είναι δυνατόν να 
το «σπάσει» σε μικρότερα μέρη. Η προαναφερθείσα διαδικασία απαιτεί αρκετά σημεία ανά υπο-περιοχή και μπορεί να οδηγήσει σε 
ασυμβατότητες μεταξύ γειτονικών αγροκτημάτων.

3. Χρήση πολυωνυμικού μοντέλου. Σε αυτή την περίπτωση δεν εφαρμόζεται μετασχηματισμός ομοιότητας ή αφινικός, αλλά πολυωνυμικός 
(π.χ. 10-12 παράμετροι). Ο πολυωνυμικός μετασχηματισμός είναι δυνατόν να απορροφήσει μεγάλο μέρος της ασυμβατότητας, αλλά 
έχει δύο μειονεκτήματα: α. Χρειάζονται πλέον των 5-6 σημείων και κυριότερα β. αλλοιώνεται η γεωμετρία (π.χ. ένα τετράγωνο γίνεται 
καμπυλόγραμμο).

Από τα παραπάνω καθίσταται σαφές ότι το πρόβλημα της συμβατότητας μεταξύ των δύο εκδοχών του GrDatum:

•	 Δεν είναι απλό.

•	 Χρειάζεται μία τεχνική λύση. Αυτό δεν συνεπάγεται μια μαθηματικά αποδεκτή λύση, αλλά μία λύση που θα συνδυάζει την επιστημονικότητα 
με την καθημερινή πρακτική.

•	 Δεν έχει λυθεί από την επίσημη Πολιτεία.

Ενόψει της τελικής φάσης της Κτηματογράφησης είναι σχεδόν βέβαιο ότι το πρόβλημα της συμβατότητας των δύο εκδοχών θα ανακύψει άμεσα 
στην πράξη. Διότι η εκδοχή του «νέου» Bessel είναι η μοναδική που συνδέει το GrDatum με το ΕΓΣΑ87. 

Δυστυχώς, τα παραπάνω περιγραφέντα προβλήματα δεν αντιμετωπίζονται ούτε κεντρικά ούτε ενιαία από τους κρατικούς φορείς. Είναι ίσως 
η τελευταία ευκαιρία αντιμετώπισης των συγκεκριμένων προβλημάτων (που μάλλον όμως θα μείνουν για ακόμη φορά ως «ευσεβείς πόθοι»). 
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1. Εισαγωγή
Στο θαλάσσιο περιβάλλον εντοπίζεται ένας μεγάλος αριθμός κοινω-
νικοοικονομικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη σύγχρονη 
ανάπτυξη και την οικονομία των χωρών. Ο αριθμός αυτός αυξάνεται 
συνεχώς και περιλαμβάνει ποικίλες δραστηριότητες που περιλαμβά-
νουν τις θαλάσσιες μεταφορές, την αλιεία, τις υδατοκαλλιέργειες, την 
εξόρυξη πρώτων υλών, τις εγκαταστάσεις ανανεώσιμης ενέργειας, 
την εξερεύνηση και την εκμετάλλευση πετρελαίου και φυσικού 
αερίου, τον τουρισμό και την υποθαλάσσια πολιτιστική κληρονομιά 
αλλά και τη διατήρηση των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότη-
τας. Οι σύγχρονοι ρυθμοί ανάπτυξης των ανθρωπογενών δραστηρι-
οτήτων επιβάλλουν τη θέσπιση και την ανάπτυξη νέων θεσμών, με 
στόχο τον ολοκληρωμένο προγραμματισμό και σχεδιασμό του θαλάσ-
σιου χώρου ώστε να εξασφαλιστεί η βιώσιμη ανάπτυξη.
Η σύγχρονη Ευρωπαϊκή πολιτική ήδη κατευθύνεται προς την ανά-
πτυξη δύο ισχυρών αναπτυξιακών εργαλείων για την επίτευξη μιας 
ολοκληρωμένης, βιώσιμης και αποτελεσματικής διαχείρισης και παρα-
κολούθησης του θαλάσσιου χώρου: τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδι-
ασμό και το Θαλάσσιο Κτηματολόγιο.
Η χωροθέτηση και ο προσδιορισμός των δικαιωμάτων, των περιορι-
σμών και των περιοχών αρμοδιότητας στη θάλασσα αποτελεί αντι-
κείμενο του τελευταίου. Η εφαρμογή των νομικών ορίων σε εθνικό 
επίπεδο στο θαλάσσιο χώρο είναι ένα απαιτητικό έργο που επιβάλλει 
την αξιοποίηση στο έπακρο των σύγχρονων τεχνολογιών, των Συ-
στημάτων Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων και των Συστημάτων Γεω-
γραφικών Πληροφοριών.

2.  Καταγραφόμενα Δικαιώματα στο Θαλάσσιο 
Κτηματολόγιο

Τα δικαιώματα τα οποία καταγράφονται στο Θαλάσσιο Κτηματολό-
γιο αφορούν στις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στο θαλάσ-
σιο χώρο και επηρεάζουν το θαλάσσιο περιβάλλον. Οι περιοχές που 
πραγματοποιούνται αυτές οι δραστηριότητες είναι η παραθαλάσσια 
ζώνη, η ακτή, η επιφάνεια της θάλασσας, περιοχές μέσα στη θάλασ-
σα, στον πυθμένα αυτής, κάτω από τον πυθμένα (Πότσιου, 2008a).
Σε αντίθεση με την ξηρά όπου η ιδιωτική κυριότητα είναι επικρατού-
σα μορφή ιδιοκτησίας, στον θαλάσσιο χώρο η κυριότητα ανήκει στο 
κράτος. Έτσι, τα δικαιώματα που παραχωρούνται σε ιδιώτες ασκού-
νται για περιορισμένο χρονικό διάστημα και αφορούν άδειες εργασίας 
ή χρήσης, μισθώσεις ή Leasing και δουλείες πεπερασμένης διάρκειας. 
Το κράτος, βάσει νόμου, διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει ανά 
πάσα στιγμή - εφόσον κρίνεται αναγκαίο - τις άδειες που έχουν δοθεί 
σε ιδιώτες και σε φορείς, με απώτερο σκοπό το δημόσιο όφελος.
Από τα παραπάνω συνεπάγεται ότι στο θαλάσσιο χώρο ασκούνται 
δικαιώματα, περιορισμοί και αρμοδιότητες, τα οποία παρουσιάζουν 
επικαλύψεις και πολλές φορές συγκρούσεις μεταξύ τους. Η πολυ-
πλοκότητα των δικαιωμάτων και των ορίων στον θαλάσσιο χώρο 
προκύπτει από το γεγονός ότι τα όρια αυτά είναι ασαφή και τις 
περισσότερες φορές μη προσδιορίσιμα από τμήματα γης (π.χ. ξέρες), 
αλλάζουν με τον χρόνο καθώς είναι πεπερασμένης διάρκειας, προσ-
διορίζονται στον τρισδιάστατο χώρο και κάποιες φορές στον τετρασ-
διάστατο (4η διάσταση ο χρόνος), ενώ όπως προαναφέρθηκε οριο-

θετούν επικαλυπτόμενα δικαιώματα, περιορισμούς και υποχρεώσεις 
(Πότσιου, 2008a), όπως αλιευτικά δικαιώματα, αναπτυξιακά δικαιώ-
ματα, δικαιώματα δημόσιας πρόσβασης, κ.ά. (Εικόνα 1).

Εικόνα 1: Επικαλυπτόμενα δικαιώματα που συναντώνται στον θαλάσσιο 
χώρο (www.marinelink.com)

Το Θαλάσσιο Κτηματολόγιο, ως ένα σύγχρονο σύστημα, καλείται 
να τα προσδιορίσει και να τα ποσοτικοποιήσει τόσο χωρικά όσο και 
χρονικά. Ο βασικός σκοπός του είναι η εφαρμογή των ορίων των δι-
καιωμάτων, των περιορισμών και των αρμοδιοτήτων με αυστηρότη-
τα και σαφήνεια, σύμφωνα με τις υπάρχουσες διεθνείς, εθνικές και 
πολιτειακές νομοθεσίες. Παράλληλα, το ενδιαφέρον του Θαλάσσιου 
Κτηματολογίου εστιάζεται στην αποτύπωση των περιοχών όπου 
πραγματοποιούνται διεργασίες που σχετίζονται με τη διαχείριση και 
εκμετάλλευση των θαλάσσιων αγαθών. 

3.  Μονάδα αναφοράς και οριοθέτηση θαλάσσιων 
ζωνών και συνόρων

Στο Κτηματολόγιο ξηράς, ως μονάδα αναφοράς ορίζεται το γεωτε-
μάχιο, η ελάχιστη δηλαδή μονάδα γης πάνω στην οποία ασκούνται 
αυτοτελή εμπράγματα δικαιώματα, το οποίο και προσδιορίζεται από 
ένα μοναδικό κωδικό αναγνώρισης, τον Κωδικό Αριθμό Εθνικού 
Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ). Η γεωγραφική του αναφορά περιλαμβάνει 
μόνο την περιοχή της ξηράς και ως εξωτερικό όριο (στην Ελλάδα) 
λαμβάνεται η γραμμή του αιγιαλού. Αντίστοιχα, είναι απαραίτητο να 
ορίζεται το θαλασσοτεμάχιο, το οποίο θα προσαρμόζεται στη διαφο-
ρετική φύση του Θαλάσσιου Κτηματολογίου και θα ανταποκρίνεται 
στις απαιτήσεις του, διατηρώντας την ανάγκη προσδιορισμού του 
από ένα μοναδικό κωδικό αναγνώρισης.
Το θαλασσοτεμάχιο αποτελείται από «τμήματα της θάλασσας με ενι-
αία χαρακτηριστικά και η γεωγραφική του αναφορά είναι ο θαλάσσιος 
χώρος, που περιλαμβάνεται μεταξύ της γραμμής του αιγιαλού, προς 
την ξηρά και της γραμμής άσκησης δικαιωμάτων προς τη θάλασσα, 
η οποία καθορίζεται από διεθνείς συνθήκες. Σ’ αυτόν τον χώρο συ-
μπεριλαμβάνονται και οι Αποκλειστικές Οικονομικές Ζώνες (Α.Ο.Ζ.)» 
(Αρβανίτης, 2013) (Εικόνα 2).

Σχεδιασμός και Εφαρμογή Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών 
στο πλαίσιο ενός Θαλάσσιου Κτηματολογίου για την Ελλάδα

Α. Αρβανίτης1, Χ. Δαδάλα, Μ. Δημητρούλη, Δ. Ζωγραφιστός, Α. Ιωάννου, Κ. Στεφανίδης2

Ε-mails: aarvanit@topo.auth.gr, cdadala@gmail.com, dimitrouli@topo.auth.gr, dzografistos@gmail.com, 
aikateriniioannou@gmail.com, konstefanidis@gmail.com

1 Καθηγητής ΤΑΤΜ ΑΠΘ
2 Μεταπτυχιακοί Φοιτητές ΤΑΤΜ ΑΠΘ
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Εικόνα 2: Το θαλασσοτεμάχιο (Shutherland, 2005)

Τα όρια των μοναδιαίων στοιχείων αναφοράς του Θαλάσσιου Κτημα-
τολογίου προκύπτουν από διεθνείς συνθήκες και διακρατικές συμφω-
νίες, για τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Ευρωπαϊκή 
Νομοθεσία και τις Ευρωπαϊκές πολιτικές, από κρατικά όρια (εθνικά και 
διοικητικά όρια), αλλά και από την ύπαρξη διαφόρων τύπων ζωνών. 
Οι γραμμές των ορίων που προκύπτουν από τις ζώνες αυτές αφορούν 
όρια καθορισμένων ζωνών που προσδιορίζονται με βάση ιδιαίτερα 
περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά (π.χ. προστατευόμενες περιοχές, 
ζώνες αναψυχής, καταφύγια, ζώνες απόθεσης αποβλήτων), όρια 
ζωνών ιδιαίτερου αμυντικού ενδιαφέροντος ή πεδίων στρατιωτικών 
ασκήσεων, όρια αρχαιολογικών περιοχών (ενάλιες αρχαιότητες), όρια 
άσκησης δικαιωμάτων παραχώρησης χρήσης (π.χ. μισθώσεις, υδα-
τοκαλλιέργειες, παραχωρήσεις έρευνας και εκμετάλλευσης θαλάσσιου 
ορυκτού πλούτου), όρια ζωνών αλιείας, ναυσιπλοΐας, τοποθέτησης 
και διέλευσης καλωδίων και αγωγών, κ.λπ. (Αρβανίτης, 2013).
Τα θαλάσσια σύνορα των παράκτιων χωρών προκύπτουν από το Δί-
καιο της Θάλασσας (UNCLOS), όπου η δικαιοδοσία του κάθε κράτους 
μπορεί να επεκτείνεται μέχρι και 200 ν.μ. από την κατώτατη ρηχία 
(ΑΟΖ) ή και μέχρι 350 ν.μ. (Υφαλοκρηπίδα), σε περίπτωση βέβαια 
που δεν υπάρχουν αντικρουόμενα συμφέροντα στην απόσταση αυτή 
με άλλο κράτος (Εικόνα 3). Σε αυτήν την περίπτωση, τα θαλάσσια 
σύνορα καθορίζονται μέσω διεθνών συμβάσεων ή και δικαστικών 
αποφάσεων.

Εικόνα 3: Θαλάσσιες ζώνες σύμφωνα με το UNCLOS (Sutherland, 2012)

Σε κάθε περίπτωση, για την υλοποίηση του Θαλάσσιου Κτηματο-
λογίου, ο νομικός καθορισμός των ορίων θα πρέπει να εφαρμόζεται 
και να αποτυπώνεται με σαφήνεια και ικανοποιητική ακρίβεια στο 
ψηφιακό χαρτογραφικό υπόβαθρο. Ο τρόπος με τον οποίο θα εφαρ-
μόζονται στο υπόβαθρο του Θαλάσσιου Κτηματολογίου τα όρια των 

θαλάσσιων ζωνών αποτελεί ένα σημαντικό τεχνικό ζήτημα.

4.  Τεχνικά ζητήματα στη δημιουργία Θαλάσσιου 
Κτηματολογίου

Για την υλοποίηση του Θαλάσσιου Κτηματολογίου, θα πρέπει να δι-
ασαφηνιστούν τα τεχνικά θέματα που σχετίζονται με την εφαρμογή 
και απεικόνιση όλων των δεδομένων που καταγράφονται σε αυτό, 
δηλαδή να προσδιοριστούν τεχνικά τα εργαλεία και οι μέθοδοι μέσω 
των οποίων μπορεί να πραγματοποιηθεί πρακτικά το Θαλάσσιο Κτη-
ματολόγιο. Η αποκτηθείσα εμπειρία από την υλοποίηση του Εθνικού 
Κτηματολογίου, η υιοθέτηση διεθνών πρότυπων και η μελέτη αντί-
στοιχων συστημάτων που έχουν αναπτύξει άλλες χώρες θα πρέπει 
να αξιοποιηθούν στο μέγιστο βαθμό, ώστε να συμβάλλουν στο σκοπό 
αυτό.

4.1 Χαρτογραφικό σύστημα αναφοράς
Πρωταρχικής σημασίας βήμα είναι η δημιουργία ενός ψηφιακού 
υποβάθρου στο οποίο θα αποτυπώνονται και θα οπτικοποιούνται τα 
δικαιώματα που ασκούνται. Ωστόσο τα περισσότερα χαρτογραφικά 
δεδομένα που είναι διαθέσιμα αναφέρονται σε διαφορετικό σύστημα 
συντεταγμένων. Για τον λόγο αυτό κρίνεται αναγκαία η δημιουργία 
ενός ενιαίου θαλάσσιου χαρτογραφικού υποβάθρου στο ίδιο σύστη-
μα συντεταγμένων. 

4.2  Ακρίβεια αποτύπωσης θαλάσσιων ζωνών και 
θαλασσοτεμαχίων

Κρίσιμο ζήτημα αποτελεί η επιλογή της κατάλληλης κλίμακας στην 
οποία θα αποτυπώνονται οι θαλάσσιες ζώνες και τα όρια των θα-
λασσοτεμαχίων. Είναι σαφές πως η αποτύπωση για τις παράκτιες 
περιοχές και τις περιοχές που βρίσκονται κοντά στην ακτή θα πρέπει 
να είναι υψηλότερης ακρίβειας, αφενός γιατί πρόκειται για περιοχές 
όπου ασκούνται πολλές και διαφορετικές δραστηριότητες, αφετέ-
ρου δε για τον λόγο ότι η οριογραμμή του αιγιαλού θα αποτελεί 
το σημείο σύνδεσης του Θαλάσσιου με το Εθνικό Κτηματολόγιο, 
όπου η ακρίβεια είναι της τάξης των 25 εκ. Αντίθετα, η ακρίβεια δε 
χρειάζεται να είναι της ίδιας τάξης, αλλά κατώτερη, όσο απομα-
κρυνόμαστε από τη στεριά, καθώς λόγω της φύσης του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος και του τρόπου οριοθέτησης των δραστηριοτήτων 
που λαμβάνουν χώρα σε αυτό, οι υψηλές ακρίβειες δεν προσφέρουν 
ουσιαστική, αλλά περιττή πληροφορία που δεν ανταποκρίνεται στην 
πραγματικότητα, επιφέροντας επιπλέον προβλήματα (πχ διαχείρισης 
μεγάλου όγκου δεδομένων, αδυναμία καθορισμού ορίου, κλπ).
Η απεικόνιση – χαρτογράφηση όλων των δικαιωμάτων, περιορισμών 
και υποχρεώσεων του θαλάσσιου χώρου θα πρέπει να είναι αποτέλε-
σμα ορθής ερμηνείας και υλοποίησης των χωρικών οντοτήτων που 
θα στηρίζεται σε μία σαφή και αδιαμφισβήτητη τεχνική εφαρμογή. Η 
εφαρμογή αυτή θα υπακούει στη νομική περιγραφή των οντοτήτων 
και θα αποφεύγει ασάφειες ή/και αβεβαιότητες. Κάτι τέτοιο όμως 
δεν καθίσταται ιδιαίτερα εύκολο, λόγω των επικαλυπτόμενων και 
αντικρουόμενων δικαιωμάτων. Παράλληλα, η κινητικότητα της πλειο-
ψηφίας των παράκτιων και θαλάσσιων φαινομένων σε συνδυασμό με 
την ασαφή φύση των ορίων στα υδάτινα περιβάλλοντα προσθέτουν 
μια επιπλέον διάσταση στην αβεβαιότητα των χωρικών δεδομένων. 
Το παραπάνω γίνεται ιδιαίτερα έντονο σε περιπτώσεις φαινομένων τα 
οποία εκ φύσεως δεν μπορούν να οριοθετηθούν με σαφήνεια.
Παρ’ όλα αυτά πολλές είναι οι περιπτώσεις όπου η τοπολογία μεταξύ 
των διαφόρων φαινομένων, χρήσεων κτλ., εντός του θαλάσσιου πε-
ριβάλλοντος είναι σημαντικότερη από την ακριβή αποσαφήνιση των 
ορίων τους.

4.3 Βάση δεδομένων Θαλάσσιου Κτηματολογίου
Η βάση δεδομένων του Θαλάσσιου Κτηματολογίου ακολουθεί τον 
διαχωρισμό της βάσης του Εθνικού Κτηματολογίου, δηλαδή αποτε-
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λεί σύνδεση της χωρικής και της περιγραφικής βάσης. Η περιγραφι-
κή βάση περιέχει πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία ιδιοκτησιών, 
επιφανειών, δικαιούχων (καθώς δεν υπάρχουν ιδιωτικά δικαιώματα 
καταγράφονται και τα στοιχεία εκείνων που έχει παραχωρηθεί το 
δικαίωμα και το διάστημα για το οποίο ισχύει) κλπ. Η χωρική βάση 
περιέχει τα θαλασσοτεμάχια, τις διαδρομές των πλοίων, τα διοικητικά 
όρια, τις γραμμικές θέσεις υποβρύχιων καλωδίων, κλπ.
Καθώς τα στοιχεία που απαρτίζουν τη βάση συνδέονται μεταξύ 
τους, ισχύουν δηλαδή συγκεκριμένες σχέσεις μεταξύ των οντοτήτων 
της, η δημιουργία και η διαχείρισή της οφείλει να πραγματοποιηθεί 
εντός ενός Συστήματος Διαχείρισης Σχεσιακών Βάσεων Δεδομένων 
(RDBMS). Το σύστημα αυτό θα επιτρέψει τη διατήρηση της συνοχής 
των δεδομένων της βάσης αλλά και την ευκολότερη διαχείρισή της. 
Επίσης, είναι θεμιτή η υιοθέτηση του  διεθνούς προτύπου LADM 
(Land Administration Domain Model) όσον αφορά τη δομή της 
βάσης και των περιεχομένων της.
Η δομή της βάσης δεδομένων του Θαλάσσιου Κτηματολογίου, για να 
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του, θα πρέπει να δημιουργηθεί με 
τέτοιο τρόπο ώστε να είναι δυνατή η καταγραφή όλων των απαιτού-
μενων στοιχείων. Όπως προαναφέρθηκε, το Θαλάσσιο Κτηματολό-
γιο καλείται να καταγράψει πληροφορίες στις 4 διαστάσεις, αφού οι 
μελέτες γίνονται σε διάρκεια χρόνου κι επομένως θα πρέπει να ενημε-
ρώνεται ανά τακτά διαστήματα. Το σύστημα, λοιπόν, θα πρέπει να 
αξιοποιεί την ανάπτυξη των σύγχρονων Βάσεων Δεδομένων και την 
τεχνολογία των 3D και 4D GIS, όπως και την τεχνολογία των WEB 
GIS, με σκοπό τη διάδοση της πληροφορίας.

4.4 Υπόβαθρο θαλάσσιου κτηματολογίου
Όπως και στα χερσαία κτηματολόγια, έτσι και κατά τη δημιουργία 
ενός θαλάσσιου είναι απαραίτητη η ύπαρξη κάποιου υποβάθρου επά-
νω στο οποίο θα γίνεται η εισαγωγή των αντίστοιχων θαλάσσιων 
«τεμαχίων». Για παράδειγμα, ένα σύστημα διαχείρισης γης δημιουρ-
γείται με βάση κάποιο χαρτογραφικό υπόβαθρο. Στο υπόβαθρο πε-
ριλαμβάνονται συνοπτικά όλες οι υπό κτηματογράφηση περιοχές σε 
συνδυασμό με το σύνολο των διοικητικών ορίων, μέρος του δικτύου 
υποδομών (δρόμοι κλπ), δασικές εκτάσεις, εντός και εκτός σχεδίου 
περιοχές, αγροτικές περιοχές κλπ καθώς επίσης και τα όρια του αιγια-
λού. Με αυτόν τον τρόπο, δημιουργείται ένας βασικός ιστός επάνω 
στον οποίο θα μπορέσουν να προσδιορισθούν οι βασικές μονάδες 
του συστήματος (γεωτεμάχια) και έπειτα να προσδιορισθούν τα 
ασκούμενα επ’ αυτών δικαιώματα.
Κατ’ αντιστοιχία με ένα χερσαίο κτηματολόγιο, το υπόβαθρο ενός 
θαλάσσιου κτηματολογίου θα πρέπει να περιέχει όλες εκείνες τις 
πληροφορίες – δεδομένα τα οποία θα καθορίσουν τον χώρο άσκη-
σης των αντίστοιχων δικαιωμάτων στη θάλασσα. Τέτοια δεδομένα 
είναι τα δίκτυα υποδομών καλωδίων (τηλεφωνίας, ηλεκτρισμού 
κ.ά.), τα δίκτυα ναυσιπλοΐας, οι περιοχές λιμένων, οι προστατευόμε-
νες περιοχές, κ.ά.
Όλα τα παραπάνω όμως, και σε αντίθεση με ένα χερσαίο κτηματο-
λόγιο στο οποίο ενδιαφέρει μονάχα η οριζοντιογραφική πληροφορία, 
πρέπει να αναφέρονται σε ένα βασικότερο υπόβαθρο τριών διαστά-
σεων το οποίο θα περιγράφει επαρκώς τη μορφολογία του θαλάσ-
σιου πυθμένα (ανάγλυφο). Για τη μοντελοποίηση του ανάγλυφου 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν διάφοροι τύποι δεδομένων τα οποία 
θα πρέπει να εισαχθούν στο σύστημα GIS που θα επιλεγεί. Μια από 
τις πιο διαδεδομένες μορφές αναπαράστασης ανάγλυφου αποτελεί το 
λεγόμενο TIN (Triangulated Irregular Network).

5. GIS και 3D δεδομένα
Η τρισδιάστατη χωρική μοντελοποίηση είναι μια αφαιρετική ανα-
παράσταση της πραγματικότητας χρησιμοποιώντας αποδεδειγμένες 
μαθηματικές (γεωμετρικές) οντότητες όπως σημεία, γραμμές, πολύ-
γωνα, και στερεά για την αναπαράσταση τεχνιτών αλλά και φυσικών 
χαρακτηριστικών τόσο επάνω αλλά και κάτω από την επιφάνεια της 

γης. Η τοπολογία τριών διαστάσεων αποτελεί τον ορισμό των σχέσε-
ων μεταξύ των αντικειμένων αυτών που επιτρέπει την οπτικοποί-
ηση, την ανάλυση και τη δημιουργία ερωτημάτων. Προς το παρόν 
η μοντελοποίηση υποεπιφανειακών αντικειμένων και η σύνδεσή τους 
με αντικείμενα της επιφάνειας ή και πάνω από αυτή υστερεί παρά την 
προσπάθεια που καταβάλλεται.
Το μεγαλύτερο πρόβλημα αποτελεί η απεικόνιση στις δύο διαστάσεις 
αλληλεπικαλυπτόμενων δικαιωμάτων τα οποία συναντώνται σε με-
γάλο βαθμό στις θαλάσσιες περιοχές. Με τη χρήση τρισδιάστατων 
στοιχείων, είναι δυνατός ο διαχωρισμός καθ’ ύψος των διαφόρων 
χρήσεων, δικαιωμάτων τα οποία ασκούνται στην ίδια (οριζοντιογρα-
φικά) περιοχή.
Μια πρώτη προσέγγιση των αντικειμένων που απαντώνται στον υδά-
τινο χώρο θα μπορούσε να τα χαρακτηρίσει με βάση τη θέση 
τους στο χώρο ως αντικείμενα που βρίσκονται στην επιφάνεια, που 
καταλαμβάνουν κάποιον υδάτινο όγκο και τέλος που βρίσκονται στον 
πυθμένα ή και κάτω από αυτόν.

6. Ανάπτυξη Πιλοτικής Εφαρμογής
Στην πιλοτική εφαρμογή που αναπτύχθηκε δόθηκε έμφαση τόσο στη 
δημιουργία ενός ενιαίου τρισδιάστατου χαρτογραφικού υποβάθρου, 
όσο και στην αναπαράσταση και τοποθέτηση σε αυτό των σημα-
ντικότερων δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή 
μελέτης που επιλέχθηκε. Παρότι προτείνεται μια μεγάλη σειρά δεδο-
μένων, θεωρείται σκόπιμος, στα πλαίσια μιας πρώτης προσπάθειας 
δημιουργίας ενός θαλάσσιου κτηματολογίου στον ελλαδικό χώρο, ο 
περιορισμός των δεδομένων αυτών στα πλήρως απαραίτητα. Καθότι 
ενδιαφέρει περισσότερο η αναπαράσταση – καταγραφή των δικαιω-
μάτων και των χρήσεων που απαντώνται στη θάλασσα είναι λογικό να 
περιοριστεί η εισαγωγή περιβαλλοντικών δεδομένων του θαλάσσιου 
χώρου όπως η αλατότητα του νερού. Αντίθετα, είναι λογικό να δοθεί 
έμφαση σε δεδομένα που αφορούν δραστηριότητες, υποδομές, ζώνες 
αλιείας κλπ. Η περιοχή μελέτης περιλαμβάνει τον Πατραϊκό κόλπο και 
θαλάσσιο τμήμα δυτικά αυτού, έως τη νήσο Ζακύνθου (Εικόνα 4).

Εικόνα 4: Δορυφορική εικόνα περιοχής μελέτης

6.1 Δεδομένα
Για την ανάπτυξη της πιλοτικής εφαρμογής συλλέχθηκαν αρχικά 
τα δεδομένα που απαρτίζουν τα διάφορα επίπεδα πληροφορίας του 
θαλάσσιου κτηματολογίου, τα οποία προήλθαν από διαφορετικές 
πηγές. Ενδεικτικά πηγές δεδομένων αποτέλεσαν φορείς όπως το 
ΥΠΕΚΑ, η ΥΥΠΝ, η ΕΚΧΑ Α.Ε., το Υπουργείο Γεωργίας κ.ά. Αναλυτικό-
τερα, τα δεδομένα που συλλέχθηκαν αφορούν διανυσματικά δε-
δομένα, όπως η Προσωρινή Οριογραμμή Αιγιαλού, η ακτογραμμή, 
οι περιοχές Natura 2000, οι περιοχές σεισμικών ερευνών και οι θέσεις 
γεωτρήσεων στο θαλάσσιο χώρο, ψηφιδωτά δεδομένα (ορθοφω-
τοχάρτες παραθαλάσσιων περιοχών, Ψηφιακό Μοντέλο Εδάφους, δο-
ρυφορική εικόνα περιοχής μελέτης), περιγραφικά δεδομένα, όπως 
οι διαδρομές των πλοίων, οι ιχθυοκαλλιέργειες, τα αιολικά πάρκα/
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ανεμογεννήτριες της περιοχής. Η απαιτούμενη βαθυμετρική πληρο-
φορία αλλά και στοιχεία του υποβάθρου (δίκτυα καλωδίων, απαγο-
ρευμένες περιοχές κ.ά.) προήλθε από τους έντυπους χάρτες της 
Υδρογραφικής Υπηρεσίας Πολεμικού Ναυτικού, κλίμακας 1:50000 και 
1:250000 της περιοχής μελέτης.
Η συγκέντρωση δεδομένων διαφορετικής ακρίβειας και φύσεως, 
αφενός αυξάνει το βαθμό δυσκολίας αξιοποίησης αυτών, αφετέρου 
οδηγεί σε τελικά προϊόντα που διατηρούν τη διαφορετική αυτή 
ακρίβεια. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν τα δεδομένα του 
ανάγλυφου, τόσο του θαλάσσιου πυθμένα όσο και του εδάφους σε 
μια ζώνη γύρω από την ακτογραμμή. Πιο συγκεκριμένα, τα δεδομένα 
για το ανάγλυφο του θαλάσσιο πυθμένα ήταν σημειακά και προέκυ-
ψαν από χάρτες κλίμακας 1:250000 της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του 
Πολεμικού Ναυτικού (ΥΥΠΝ) ενώ τα δεδομένα για το ανάγλυφο του 
εδάφους ήταν σε ψηφιδωτή μορφή (DEM) με διακριτική ικανότητα 
5m. Όπως είναι λογικό, αυτό δημιουργεί μια σημαντική διαφορά στην 
ποιότητα της απόδοσης του ανάγλυφου της περιοχή μελέτης. Βέ-
βαια, όπως προαναφέρθηκε, δεν απαιτείται η ίδια ακρίβεια σε όλη 
τη θαλάσσια περιοχή. Εντούτοις, στην παράκτια περιοχή όπου συ-
ναντώνται οι περισσότερες δραστηριότητες, η έλλειψη βαθυμετρικής 
πληροφορίας επέφερε προβλήματα στην απεικόνιση τμημάτων που 
αναπαριστούν το όριο μεταξύ ξηράς και θάλασσας.

6.2 Μεθοδολογία
Για την περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων ήταν αναγκαία η επι-
λογή ενός συστήματος συντεταγμένων για την αναφορά του συνό-
λου των χωρικών δεδομένων της εφαρμογής. Με γνώμονα την προο-
πτική δημιουργίας ενός θαλάσσιου κτηματολογίου για το σύνολο του 
Ελλαδικού χώρου και τη συμβατότητά του με αντίστοιχες εφαρμογές 
σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, χρησιμοποιήθηκε το Ευρωπαϊκό γεω-
δαιτικό σύστημα αναφοράς του 1989 (ETRS89) τόσο για την 
περιγραφή της οριζοντιογραφικής όσο και υψομετρικής πληροφορίας.
Επόμενο βήμα αποτέλεσε η μετατροπή, όπου ήταν απαραίτητο, 
των δεδομένων σε μορφή κατάλληλη για την εισαγωγή τους στο σύ-
στημα GIS. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, τα δεδομένα τα οποία 
συλλέχθηκαν ήταν σε διαφορετικές μορφές όπως έντυποι χάρτες, 
διαδικτυακοί χάρτες και άλλα ψηφιακά δεδομένα σε διανυσματική και 
ψηφιδωτή μορφή καθώς και απλά περιγραφικά δεδομένα. Σε αυτό 
το στάδιο, πραγματοποιήθηκε κατ’ αρχήν η μετατροπή των έντυπων 
χαρτών σε ψηφιακή μορφή μέσω σαρώσεων καθώς και η δημιουργία 
όλων των απαραίτητων ψηφιακών αρχείων τα οποία θα αποτελέσουν 
τα διάφορα επίπεδα πληροφορίας του συστήματος GIS του θαλάσ-
σιου κτηματολογίου (Εικόνα 5). Επιλέχθηκε η χρήση διανυσματικών 
αρχείων της μορφής shapefile (.shp) καθώς αποτελούν μια ιδιαίτερα 
διαδεδομένη μορφή αρχείων διανυσματικής πληροφορίας στα συ-
στήματα GIS, στα οποία συμπεριλαμβάνεται η τρίτη διάσταση.

Εικόνα 5: Τελικό αρχείο ακτογραμμών που προέκυψε από τη συνένωση 
επιμέρους αρχείων

Σε πολλές περιπτώσεις, η εισαγωγή της πληροφορίας στα διανυσμα-
τικά αρχεία έγινε χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων διαδικασιών. 
Η διαδικασία αυτή, εκτός του ότι ήταν χρονοβόρα, δεν παρείχε την 
απαραίτητη ακρίβεια, όπως στην περίπτωση των δρομολογίων των 
πλοίων όπου η παρεχόμενη πληροφορία ήταν καθαρά περιγραφική 
και σχετικά μη επαρκής για τον σαφή προσδιορισμό της θέσης της 
ρότας των πλοίων στον χώρο. 
Το επόμενο στάδιο της παρούσας εφαρμογής απαιτούσε τη διενέρ-
γεια κατάλληλων γεωδαιτικών μετασχηματισμών συντεταγμέ-
νων προκειμένου όλα τα δεδομένα να αναφέρονται στο ETRS89. 
Στην περίπτωση των δεδομένων τα οποία ήταν ήδη σε ψηφιακή, 
διανυσματική μορφή, η μετατροπή έγινε με τη χρήση κατάλληλων 
εργαλείων του λογισμικού. 
Στην περίπτωση των έντυπων χαρτών, οι οποίοι είχαν ψηφιοποιηθεί 
μέσω σάρωσης, αρχικά ήταν απαραίτητη η γεωαναφορά της σαρωμέ-
νης εικόνας του κάθε χάρτη στο σύστημα του καννάβου και συγκε-
κριμένα το Ευρωπαϊκό Datum 1950 (ED50). Λόγω του προβολικού 
συστήματος των υδρογραφικών χαρτών αλλά και του μεγέθους 
της έκτασης που κάλυπταν, υπήρχε σύγκλιση των μεσημβρινών, 
κινούμενοι προς τα βόρεια, γεγονός που εισήγαγε μεγάλα σφάλματα 
κατά την εκτέλεση του απλού γεωμετρικού μετασχηματισμού (αφι-
νικός μετασχηματισμός) που χρησιμοποιήθηκε για τη γεωαναφορά 
των χαρτών. 
Για την αποφυγή των σφαλμάτων αυτών, ήταν αναγκαίος ο διαχωρι-
σμός των εικόνων σε μικρότερα τμήματα και η γεωαναφορά του κάθε 
τμήματος χωριστά.
Σε πολλές περιπτώσεις η μετατροπή από το αντίστοιχο σύστημα 
αναφοράς στο ETRS89 δεν ήταν άμεση και αυτό διότι δεν παρέ-
χονται οι αντίστοιχοι μετασχηματισμοί εντός του λογισμικού που 
χρησιμοποιήθηκε. Σε αυτήν την περίπτωση, όπως για παράδειγμα 
στην περίπτωση κάποιων από τις ιχθυοκαλλιέργειες, ήταν αναγκαία η 
εκτέλεση διαδοχικών μετασχηματισμών μέχρις ότου να είναι δυνατή 
η μετατροπή στο ETRS89. Το παράδειγμα των ιχθυοκαλλιεργειών 
είναι χαρακτηριστικό διότι ορισμένες από αυτές ήταν ορισμένες 
στο σύστημα Hatt το οποίο χρησιμοποιεί το παλαιό Ελληνικό datum 
(Bessel). 
Σε αυτήν την περίπτωση ήταν αναγκαίος ο ορισμός αρχικά της συγκε-
κριμένης προβολής Hatt, για το συγκεκριμένο φύλλο χάρτη 1:50000 
(π.χ. ΕΧΙΝΑΔΕΣ), έπειτα η μετατροπή από Hatt σε ΕΓΣΑ87, στη 
συνέχεια σε WGS84 και τέλος σε ETRS89. Όπως είναι λογικό, 
οι συγκεκριμένες διαδικασίες εισάγουν περισσότερα σφάλματα στα 
τελικά δεδομένα τα οποία όμως στα πλαίσια της πιλοτικής εφαρ-
μογής θεωρούνται ανεκτά.
Μετά την ολοκλήρωση της γεωαναφοράς των εικόνων των έντυπων 
χαρτών στο επιθυμητό σύστημα αναφοράς, ακολούθησε η ψηφιο-
ποίηση της πληροφορίας που περιέχεται σε αυτούς. 
Πιο συγκεκριμένα, από τους χάρτες της Υδρογραφικής Υπηρεσίας 
του Πολεμικού Ναυτικού, τα δεδομένα που ψηφιοποιήθηκαν αφο-
ρούσαν στοιχεία του ανάγλυφου (ισοβαθείς, σημεία βάθους) και πε-
ριοχές ή σημεία ενδιαφέροντος όπως: περιοχές αγκυροβόλησης και 
απαγόρευσης, θέσεις φάρων/ φανών, ναυαγίων και υποθαλάσσιων 
καλωδίων.
Η ψηφιοποίηση έγινε σε διαφορετικά αρχεία shapefile για κάθε επί-
πεδο πληροφορίας και αντίστοιχου τύπου (σημειακά, επιφανειακά, 
γραμμικά) ανάλογα με τη φύση του φαινομένου. 
Μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα δεδομένα για την ανα-
παράσταση του ανάγλυφου του βυθού στα οποία υπεισέρχεται και η 
πληροφορία της τρίτης διάστασης (Εικόνα 6). 
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Εικόνα 6: Ψηφιοποίηση σημείων βάθους από χάρτη ΥΥΠΝ

Απώτερος στόχος της ψηφιοποίησης των βαθών ήταν η λήψη των 
απαραίτητων δεδομένων για τη δημιουργία του TIN (Triangulated 
Irregular Network). 

Το πλεονέκτημα χρήσης δεδομένων υπό μορφή TIN είναι ότι η κατα-
νομή των σημείων και των γραμμών που περιέχουν την υψομετρική 
πληροφορία καθορίζεται από κάποιους αλγόριθμους οι οποίοι υπολο-
γίζουν τη σημαντικότητα κάθε σημείου για τη σωστή αναπαράσταση 
του ανάγλυφου. 

Με αυτόν τον τρόπο, επιτυγχάνεται οικονομία στο πλήθος των απαι-
τούμενων για την περιγραφή του ανάγλυφου σημείων και κατ’ επέ-
κταση στον όγκο των απαιτούμενων δεδομένων. 

Εντούτοις, όταν πρόκειται για μεγάλες περιοχές, η υπολογιστική 
ισχύς που απαιτείται για την απεικόνισή του είναι αρκετά μεγάλη. 
Παρ’ όλα αυτά, παρέχει τη δυνατότητα χωρικών ερωτημάτων 3D 
ανάμεσα στα αντικείμενα του συστήματος GIS το οποίο αποτελεί 
και βασική προϋπόθεση στα πλαίσια ενός θαλάσσιου κτηματολογίου.

Σε αντίθεση με τα βάθη για το ανάγλυφο του βυθού, όπου χρησι-
μοποιήθηκε η ψηφιοποιημένη πληροφορία, για την πληροφορία των 
υψομέτρων της ξηράς, προκειμένου να προκύψει ένα σύνθετο ανά-
γλυφο ξηράς και βυθού, χρησιμοποιήθηκαν ψηφιακά μοντέλα εδά-
φους (DEM) σε ψηφιδωτή μορφή (raster). 

Προκειμένου να μπορέσει η πληροφορία από τα DEM να χρησιμο-
ποιηθεί για τη δημιουργία του TIN έπρεπε πρώτα να μετατραπεί σε 
σημειακή πληροφορία υψομέτρου.

Για την ψηφιακή αναπαράσταση του αναγλύφου χρησιμοποιήθηκαν 
πέρα από τα δεδομένα υψομέτρου και το αρχείο των ακτογραμμών 
της περιοχής.

Ο λόγος που πρέπει να χρησιμοποιηθεί και αυτό το επίπεδο πληρο-
φορίας είναι έτσι ώστε να ληφθεί υπόψη ως γραμμή διαχωρισμού 
ανάμεσα σε δύο διακριτές περιοχές του ανάγλυφου (βυθός και ξηρά). 

Τέλος, αφού έχει δημιουργηθεί το ανάγλυφο, αυτό μπορεί να εξαχθεί 
πολύ εύκολα υπό μορφή TIN για περαιτέρω χρήση του (Εικόνες 7, 8).

Εικόνα 7: Το ανάγλυφο όπως εμφανίζεται σε χαμηλό επίπεδο λεπτομέρειας 
για όλη την περιοχή

Εικόνα 8: Λεπτομέρεια από το εξαχθέν TIN. Η διαφορά ανάμεσα               
στη λεπτομέρεια ξηράς και βυθού είναι εμφανής

Σε αυτό το σημείο, επιφανειακά χαρακτηριστικά όπως οι ιχθυοκαλ-
λιέργειες, τα αιολικά πάρκα, οι περιοχές απαγόρευσης κλπ της περι-
οχής μετατράπηκαν σε τρισδιάστατα πολύγωνα. Διαμορφώθηκαν 
δηλαδή με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να καταλαμβάνουν τον χώρο 
που τους αντιστοιχεί εντός του θαλάσσιου χώρου (Εικόνα 9). 

Αυτό γίνεται με τη βοήθεια του TIN το οποίο έχει εξαχθεί από το 
προηγούμενο βήμα σε συνδυασμό με ένα βοηθητικό TIN το οποίο 
αναπαριστά το επίπεδο της επιφάνειας της θάλασσας.

Εικόνα 9: 3D Πολύγωνα ιχθυοκαλλιεργειών 
όπως ταυτίζονται με τον θαλάσσιο πυθμένα
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6.3  Συνδυασμός όλων των επιπέδων πληροφορίας σε 
ενιαίο σύστημα GIS

Το τελευταίο στάδιο της πιλοτικής εφαρμογής αφορά την εισαγωγή 
όλων των τελικών δεδομένων σε ένα σύστημα GIS. Για την ακρίβεια, 
δημιουργήθηκε μια γεωβάση εντός του ArcGIS στην οποία εισήχθη-
σαν όλα τα απαραίτητα επίπεδα πληροφορίας. 

Έτσι, έχει δημιουργηθεί ένα σύνολο τρισδιάστατων χωρικών δεδο-
μένων, στα πλαίσια ενός πιλοτικού θαλάσσιου κτηματολογίου, το 
οποίο μπορεί να συνεισφέρει στην τήρηση, την παρακολούθηση και 
την ανάλυση των σημαντικότερων χρήσεων στο θαλάσσιο χώρο (Ει-
κόνες 10, 11). 

Για μια πιο ολοκληρωμένη λειτουργία του συστήματος απαιτείται η 
σύνδεση του συνόλου των χωρικών δεδομένων με μια βάση δεδο-
μένων η οποία διατηρεί τα περιγραφικά δεδομένα των στοιχείων που 
εμφανίζονται.

Εικόνα 10: Παράδειγμα χωρικού ερωτήματος εντός του GIS κατά το οποίο 
έχουν επιλεγεί τα αγκυροβόλια εντός κάποιας ακτίνας από υποθαλάσσια 

καλώδια

Εικόνα 11: Τελική εικόνα της περιοχής μελέτης όπως αναπαρίσταται 
από το τρισδιάστατο μοντέλο, στο οποίο περιλαμβάνονται όλα τα επίπεδα 

πληροφορίας που χρησιμοποιήθηκαν

7. Συμπεράσματα – Προοπτικές
Από όλα τα παραπάνω καθώς και από την ήδη υπάρχουσα διεθνή 
εμπειρία, είναι φανερό πως το εγχείρημα της δημιουργίας ενός Θα-
λάσσιου Κτηματολογίου στον Ελλαδικό χώρο δεν είναι ανέφικτο. 

Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη και την παραδοσιακή σχέση της Ελ-
λάδας με το θαλάσσιο περιβάλλον το εγχείρημα αυτό κρίνεται και 
αναγκαίο. Αυτό που θα πρέπει να γίνει σε αρχικό στάδιο είναι ο καθο-
ρισμός του νομοθετικού εκείνου πλαισίου το οποίο θα δημιουργήσει 
τις βάσεις τόσο για τον καθορισμό των δικαιωμάτων, δραστηριοτή-
των, φαινομένων κλπ τα οποία οφείλουν να καταγραφούν σε ένα 
τέτοιο σύστημα όσο και για τον συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων 
φορέων προς αυτήν την κατεύθυνση, καθορίζοντας τα απαραίτητα 
πρότυπα δημιουργίας και λειτουργίας του Θαλάσσιου Κτηματολογίου. 

Η εμπειρία που αποκτήθηκε στα πλαίσια της παρούσας εφαρμογής 
ήταν χρήσιμη για δύο λόγους. Πρώτον, διότι μπόρεσαν να διερευνη-
θούν σε σημαντικό βαθμό οι δυνατότητες που παρέχουν τα σύγχρονα 
Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών καθώς και οι εναλλακτικές 
λύσεις που προσφέρουν στην υλοποίηση ενός τέτοιου εγχειρήματος 
και δεύτερον, διότι παρά τις αναμενόμενες αντιξοότητες, αυτές ξεπε-
ράστηκαν σε μεγάλο βαθμό έτσι ώστε το αποτέλεσμα, έστω και σε 
μικρή κλίμακα, να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις ενός Θαλάσσιου 
Κτηματολογίου.

Οι προοπτικές που ανοίγονται από μια τέτοια εφαρμογή έχουν πολλές 
πτυχές, τόσο στον οικονομικό-παραγωγικό τομέα της χώρας όσο και 
στον τομέα του περιβάλλοντος και της βιώσιμης ανάπτυξης, της εξω-
τερικής πολιτικής, του πολιτισμού κλπ. 

Ακόμα κι αν στην πρώιμη μορφή του, το Θαλάσσιο Κτηματολόγιο δεν 
περιλαμβάνει όλα τα πιθανά επίπεδα πληροφορίας ή δεν παρέχει όλες 
τις δυνατότητες που θα μπορούσε, υπάρχει πάντα, σε συνεργασία 
με τους εκάστοτε εμπλεκόμενους φορείς, η δυνατότητα περαιτέρω 
ανάπτυξής του. 

Κλείνοντας, όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, μια από τις χρή-
σιμες για τους πολίτες προοπτικές λειτουργίας ενός θαλάσσιου κτη-
ματολογίου θα είναι και η δημιουργία μιας διαδικτυακής πύλης πρό-
σβασης στα δεδομένα αυτά, μέσω ψηφιακών δυναμικών χαρτών από 
τους οποίους θα μπορούν να ενημερώνονται. 

Τέλος, ως μελλοντικός στόχος τίθεται σίγουρα η ύπαρξη εξουσιοδο-
τημένων οργανισμών για το Θαλάσσιο Κτηματολόγιο, οι οποίοι θα 
είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση και τη συντήρηση της πληροφορίας 
αυτού. 

Είναι εύλογο το γεγονός ότι απαιτείται έντονη αποφασιστικότητα και 
ιδιαίτερη προσπάθεια για την επίτευξη του εν λόγω εγχειρήματος. 
Παρ’ όλα αυτά, τα οφέλη, ακόμα και από την πιθανή διεθνή αναγνώ-
ριση του εγχειρήματος, είναι πολύ περισσότερα και για το λόγο αυτό 
θα πρέπει να υπάρξουν και οι αντίστοιχες κινήσεις από την πλευρά 
της πολιτείας.
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Συμμετοχή της JGC Συστήματα Γεωπληρο-
φορικής Α.Ε. στη DIGITAL CONSTRUCTION
Με μεγάλη επιτυχία στέφθηκε η συμμετοχή της εταιρείας μας στο 
Expo-Forum ψηφιακών τεχνολογιών στις κατασκευές DIGITAL 
CONSTRUCTION, που πραγματοποιήθηκε στις 11-12-13 Μαΐου 
2019, στο Κέντρο Ξιφασκίας στο Ελληνικό.
Η έκθεση έλαβε χώρα για πρώτη φορά στην Ελλάδα, όπου πα-
ρουσιάστηκαν πρωτοποριακές λύσεις για τον κατασκευαστι-
κό κλάδο προσανατολισμένες στο μέλλον όπως: BIM (Building 
Information Modeling), 3D Printing, 3D Scanning, Virtual & 
Augmented Reality, Drones & UAVs.

Στο περίπτερό μας DC17/18 οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να 
ενημερωθούν για προϊόντα 3D αποτύπωσης και τεκμηρίωσης 
κατασκευών και υποδομών.
Ευχαριστούμε για την 20ετή εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουμε…

JGC Συστήματα Γεωπληροφορικής Α.Ε.
Π. Τσαλδάρη 3A& Αριστείδου
151 22 Μαρούσι - Αθήνα
τηλ: 210 8023917 fax: 210 6148178
website: www.jgc.gr e-mail: info@jgc.gr

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 3D SCANNING
Η ομάδα μας, σε συνεργασία με την ομάδα της Autodesk, σχε-
δίασε ένα 4ωρο σεμινάριο στο οποίο οι συμμετέχοντες λαμβά-
νουν βασική εκπαίδευση στη λειτουργία του Leica BLK360 από 
την προετοιμασία 
και την αποτύπωση 
έως τη διαχείριση 
του νέφους σημεί-
ων και τα παραδο-
τέα αρχεία ώστε να 
μπορούν να ολοκλη-
ρώσουν ένα project 
τρισδιάστατης αποτύπωσης με απόλυτη επιτυχία.

Σε ποιους απευθύνεται: Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλους 
όσοι ενδιαφέρονται για την τεχνολογία 3D Scanning και επι-
θυμούν να την εφαρμόσουν στην πράξη. Ο σαρωτής Leica 
BLK360 εξυπηρετεί ένα μεγάλο εύρος εφαρμογών, είναι απλός 
στη χρήση και αποτελεί το πρώτο βήμα για τον επαγγελματία 
που ενδιαφέρεται να επενδύσει στην τεχνολογία 3D.

Κλείστε θέση στο σεμινάριο “Εισαγωγή στο 3D Scanning - 
Leica BLK360” και αποκτήστε την αυτοπεποίθηση που χρειά-
ζεστε για να αναλάβετε ένα project 3D Scanning από την αρχή 
μέχρι το τέλος.

Πληροφορίες στο 210 2815440

Marathon Data SystemsMarathon Data Systems
Η Marathon Data Systems διοργανώνει και φέτος την 27η Πανελλήνια 
Συνάντηση Χρηστών ΑrcGIS η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 30 & 
31 Μαΐου 2019 στο πλήρως ανακαινισμένο ξενοδοχείο Crown Plaza 
(Μιχαλακοπούλου 50, στάση Μετρό: Μέγαρο Μουσικής).
Στα πλαίσια της συνάντησης οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία 
να παρακολουθήσουν τα παρακάτω workshops από στελέχη της Esri – 
USA και της Marathon Data Systems:
•	 Combing Location & Design – Why the integration of GIS and 

BIM will change how things get built
•	 Imagery capabilities στο ArcGIS Pro
•	 Story Maps: What's new
•	 Γνωριμία με το Spike. Ένας νέος τρόπος λήψης μετρήσεων σε 

περιβάλλον ArcGIS
•	 ArcGIS GeoEvent Server. Working with real-time data
•	 ArcGIS OnLine: Οι νέες δυνατότητες της cloud πλατφόρμας
•	 Έτοιμες προς χρήση εφαρμογές:ArcGIS Companion, Tile 

Package Kreator, Tracker for ArcGIS, ArcGIS Earth
•	 ArcGIS Monitor: Health check of the GIS System
•	 ArcGIS Indoors (GIS εσωτερικού χώρου)
•	 ArcGIS Pro: Η νέα 64 bit Desktop εφαρμογή και η μετάβαση από 

το ArcMap
•	 ArcGIS Enterprise: Εισαγωγή και βασικές έννοιες του ArcGIS 

Enterprise, νέες δυνατότητες στο 10.7, παρουσίαση βασικής 
λειτουργικότητας του ArcGIS Enterprise, Εφαρμογές στο ArcGIS 
Enterprise, Web App Builder for ArcGIS

Καθώς και παρουσιάσεις χρηστών της πλατφόρμας ArcGIS. 
Θα αποτελέσει ιδιαίτερα τιμή και χαρά η παρουσία σας στη συνάντηση.
Παρακαλούμε ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο για τη ΔΩΡΕΑΝ 
εγγραφή σας: https://www.marathondata.gr/dilosi-symmetochis-stin-
27i-panellinia-synantisi-christon-arcgis/ 

Πλέον VHR δορυφορικές εικόνες 
σημαίνει Maxar
 
Ανακοινώθηκε επίσημα τον προηγούμενο μήνα η πλήρης συγ-
χώνευση των κορυφαίων εται-
ρειών του κλάδου: DigitalGlobe, 
MDA, SSL και Radiant Solutions 
σε μια εταιρεία, την Maxar.

H DigitalGlobe είναι ένας από τους μεγαλύτερους Οίκους δο-
ρυφορικών εικόνων και ο μοναδικός με αναλύσεις που φτά-
νουν στα 30cm με 16 φασματικά κανάλια.

Η MDA είναι μια από τις κορυφαίες εταιρείες στον τομέα της 
διαστημικής ρομποτικής, των σταθμών εδάφους και των δο-
ρυφόρων SAR.

Η SSL κατασκευάζει δορυφόρους και εξοπλισμό για διαστημι-
κές αποστολές, έχοντας εμπειρία μεγαλύτερη από 60 χρόνια.

Η Radiant Solutions έχοντας πάνω από 1.000 μηχανικούς, ανα-
λυτές και προγραμματιστές παρέχει καινοτόμες γεωχωρικές 
λύσεις, υψηλής καινοτομίας.

Έτσι η ενοποιημένη πλέον Maxar αποτελεί ίσως την πληρέστε-
ρη σε όραμα και μεγαλύτερη σε όγκο εταιρεία σχετική με το 
διάστημα.

Η TotalView αποτελεί επίσημο, εξουσιοδοτημένο 
και πιστοποιημένο συνεργάτη της Maxar

Γαλαξία 11, Αθήνα Τ.Κ. 11745
Τηλ.: 210 5912644 
info@totalview.gr
www.totalview.gr



Θ
έσ

ει
ς 

Π
αρ

ατ
άξ

εω
ν

34 ATM 242 / ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΜΑΪΟΣ 2019

Αυτό το τεύχος εκδίδεται μετά την προκήρυξη 
των εθνικών εκλογών και την αναμενόμενη αλ-
λαγή της κυβέρνησης. Στο επόμενο τεύχος το 

πιο πιθανό να υπάρχει νέα κυβέρνηση, νέοι υπουργοί 
και νέες προτεραιότητες.

Τα προβλήματα βέβαια θα παραμένουν τα ίδια.

Επομένως ευχόμαστε η νέα κυβέρνηση:

1. Να σέβεται και να επιζητά τη συνεργασία των επι-
στημονικών και επαγγελματικών φορέων του τεχνι-
κού κόσμου.

2. Να αποφύγει τις συνηθισμένες πολιτικές διώξεις στο 
δημόσιο και σε αντιπαραβολή, οι νέες τοποθετήσεις 
σε νευραλγικές θέσεις της δημόσιας διοίκησης να γί-
νουν με αξιοκρατικά κριτήρια.

3. Να τολμήσει να εφαρμόσει ουσιαστικά την αξιολό-
γηση των δημόσιων υπαλλήλων. Δεν μπορεί να πλη-
ρώνονται όλοι το ίδιο.

4. Να κινηθεί άμεσα ώστε να μειωθούν οι ασφαλιστι-
κές και οι φορολογικές επιβαρύνσεις των ελευθέρων 
επαγγελματιών.

5. Να ενθαρρύνει την υπογραφή νέων συλλογικών 
συμβάσεων για τους μηχανικούς.

6. Να συνεχίσει και να επιταχύνει την υλοποίηση των 
έργων που είναι σε εξέλιξη όπως η σύνταξη του 
Εθνικού Κτηματολογίου και των δασικών χαρτών.

7. Να επιταχύνει και να διευκολύνει τις μικρές και μεγά-
λες επενδύσεις στα πλαίσια της προστασίας του πε-
ριβάλλοντος και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Κανείς 
επενδυτής δεν είναι πιο ίσος από τον άλλο επενδυτή, 
όσο μικρός και να είναι, ή οποιοδήποτε πολίτη.

8. Να ενεργοποιήσει τον θεσμό του διαπιστευμένου 
μηχανικού για το Κτηματολόγιο.

9. Να ολοκληρώσει τον χωροταξικό και πολεοδομικό 
σχεδιασμό για το σύνολο της χώρας. Συγχρόνως 
να «ελέγξει» με σεβασμό το φαινόμενο του τύπο 
«AirBnB».

10. Να αυξήσει τους πόρους του Προγράμματος Δημο-
σίων Επενδύσεων και να αυξήσει, συγχρόνως, την 
απορρόφηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων.

11. Να ξεκινήσει από μηδενική βάση διάλογο για την 
τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου ανάθεσης με-
λετών και κατασκευής έργων με εξορθολογισμό του 
ποσοστού έκπτωσης.

12. Να κωδικοποιήσει την πολεοδομική νομοθεσία, να 
θεσμοθετήσει σύγχρονες προδιαγραφές για όλες τις 
μελέτες και τα έργα και να επικαιροποιηθεί ο νόμος 
περί αμοιβών με τη σύγχρονη εφαρμογή κατώτε-
ρων, ορθολογικών, αμοιβών.

13. Να ενισχύσει τους προϋπολογισμούς των πολυτεχνι-
κών σχολών, με σκοπό και την ανανέωση του στελε-
χιακού δυναμικού.

14. Να θεσμοθετήσει παντού ηλεκτρονικές διαδικασίες, 
με ταυτόχρονη αποφυγή της ψηφιακής γραφειοκρα-
τίας.

15. Να θεσμοθετήσει νέα πρότυπα σε όλα τα παραδοτέα 
μελετών.

16. Να δεσμευτεί για την ελεύθερη πρόσβαση σε όλα τα 
γεωχωρικά δεδομένα που διαθέτει το κράτος προς 
τους πολίτες.

17. Να επανέλθουν τα κατώτερα όρια στις διαδικασίες 
ανάθεσης δημοσίων έργων, μελετών και συναφών 
υπηρεσιών, ώστε να υπάρχει ισόρροπη κατανομή 
των μελετών και έργων σε όλο το δυναμικό του κλά-
δου, χωρίς την παραβίαση των αρχών της ανταγω-
νιστικότητας.

18. Να τολμήσει να καθορίσει οριστικά και αξιοκρατικά, 
σύμφωνα με επιστημονικά και επαγγελματικά κριτή-
ρια, τα δικαιώματα όλων των ειδικοτήτων των μη-
χανικών.

Προφανώς τα παραπάνω είναι ενδεικτικά λόγω του πε-
ριορισμένου χώρου.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, καλούμε όλες τις συναδέλ-
φισσες και όλους τους συναδέλφους να επιλέξουν τους 
εκπροσώπους τους στο ελληνικό κοινοβούλιο.

Σίγουρα η αποχή δεν οδηγεί σε λύση. Το δικαίωμα της 
επιλογής, μέσω της ψήφου, είναι ιερό και δεν πρέπει να 
το χαρίζουμε σε κανέναν.



Σε μια περίοδο κρίσεως και ανατροπών των θεσμικών πλαι-
σίων άσκησης του επαγγέλματός μας, η πολιτεία μοιράζει 
επαγγελματικά δικαιώματα σε διάφορους κλάδους Μηχανι-

κών και μη, δημιουργεί νέες σχολές τοπογράφων και διαφόρων 
άλλων απίθανων ειδικοτήτων, αυξάνει τον αριθμό των εισακτέων 
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.  

Με την ασκούμενη πολιτική, είναι βέβαιο ότι σύντομα ο κλάδος θα 
αντιμετωπίσει σημαντικά προβλήματα όπως συμπίεση ή και εκχώ-
ρηση των επαγγελματικών δικαιωμάτων, μεγαλύτερους δείκτες 
ανεργίας, χαμηλότερες αμοιβές.

Σε ενίσχυση των παραπάνω, επισημαίνουμε το γεγονός ότι δεν 
λειτουργεί πλέον κανένας μηχανισμός ελέγχου των ιδιωτικών το-
πογραφικών μελετών οι οποίες συντάσσονται από όλες τις ειδικό-
τητες και γίνονται δεκτές από όλες τις Υπηρεσίες χωρίς έλεγχο της 
νομιμότητας του υπογράφοντος. 

Επί πλέον καθημερινά παρατηρούνται συνεχείς αλλαγές στη νο-
μοθεσία που διέπει διάφορους τομείς των δραστηριοτήτων του 
κλάδου. Αλλαγές επί αλλαγών γίνονται για επαναδιατυπώσεις δια-
φόρων άρθρων χωρίς ουσιαστικές όμως διαφοροποιήσεις.

Ο N.4495 έχει τροποποιηθεί έως σήμερα 5-6 φορές, τα πολεοδο-
μικά-χωροταξικά θέματα αλλάζουν χωρίς όμως να απλοποιούνται 
διαδικασίες, να μειώνεται η γραφειοκρατία.

Ουσιαστικές παρεμβάσεις στον Ν.1337 δεν έχουν γίνει στο ίδιο 
διάστημα. Οι επεκτάσεις - εντάξεις περιοχών σε σχέδια πόλεως 
είναι εξαιρετικά περιορισμένες. Οι πράξεις εφαρμογής ομοίως. 
Τα δασικά θέματα πελαγοδρομούν στις ερμηνείες των διαφόρων 
φορέων και παραγόντων των υπουργείων. Πρόσφατα παρουσιά-
σθηκε ως σημαντική παρέμβαση του ΥΠΕΚΑ, η γνωμοδότηση του 
τεχνικού συμβουλίου Δασών σε ένα αυτονόητο και θεσμικά κα-
τοχυρωμένο θέμα του χαρακτηρισμού των χορτολιβαδικών εκτά-
σεων. Η έστω εκ των υστέρων διόρθωση - αυτονόητη κατά την 
άποψή μας - των εσφαλμένων δασικών χαρτών παρουσιάζεται ως 
σημαντική πρωτοβουλία. Για την επίλυση των δασικών θεμάτων 
απαιτούνται ουσιαστικές νομοθετικές παρεμβάσεις όπως επανα-
φορά του καθεστώτος των χορτολιβαδικών εκτάσεων στο προ 
του Ν.4280/2014 καθεστώς, κατάργηση του τεκμηρίου κυριότη-

τας υπέρ του Δημοσίου, πολεοδομική διαχείριση των οικιστικών 
πυκνώσεων κτλ.

Στο κτηματολόγιο επί τέλους εφαρμόζεται η ηλεκτρονική υπο-
βολή των δηλώσεων και χωρικών μεταβολών. Δεν κατανοούμε 
όμως το γεγονός της πρόσβασης μόνο μέσω των κωδικών του 
ΤΑΧΙΣ, το οποίο έχει δώσει πλέον το δικαίωμα στους λογιστές 
να υποβάλλουν δηλώσεις κτηματολογίου. Ορθά ο σύλλογος έχει 
παρέμβει στο θέμα έστω και χωρίς αποτέλεσμα ακόμη. Σε σωστή 
κατεύθυνση επίσης κινούνται και οι τελευταίες νομοθετικές πα-
ρεμβάσεις για τη διόρθωση των χωρικών μεταβολών. Παραμένει 
όμως ακόμη σε εκκρεμότητα η λειτουργία του θεσμού του δια-
πιστευμένου μηχανικού. Έχουμε κουραστεί να το επαναλαμβά-
νουμε και δεν κατανοούμε γιατί δεν κλείνει και αυτό το θέμα. Η 
λειτουργία του θεσμού αυτού θα μειώσει την εμπλοκή της πολι-
τείας σε χρονοβόρες διενέξεις χωρίς ουσιαστικό αντικείμενο, θα 
δώσει σωστές και δίκαιες λύσεις σε σύντομα χρονικά διαστήματα 
και τελικά θα αναδείξει την κοινωνική ευθύνη η οποία οφείλει να 
χαρακτηρίζει τον επαγγελματία τοπογράφο Μηχανικό στην άσκη-
ση του επαγγέλματός του. 

Τέλος, να επισημάνουμε το γεγονός ότι μετά ένα χρόνο περί-
που από την καταστροφική πυρκαγιά στο Μάτι με τους εκατό 
νεκρούς, δεν έχει γίνει καμία παρέμβαση για την αποκατάστα-
ση τουλάχιστον των κατοικιών. Δεν έχει δοθεί καν η δυνατότητα 
στους πληγέντες να αποκαταστήσουν άμεσα τα καμένα σπίτια 
τους. Η πολιτεία και εδώ δείχνει μια περίεργη τιμωριτική διάθεση 
απέναντι στους ανθρώπους που σε μια νύχτα βίωσαν την ανυπαρ-
ξία του κρατικού μηχανισμού και έχασαν αγαπημένα πρόσωπα και 
περιουσίες. Στο θέμα αυτό ο σύλλογος νομίζουμε ότι πρέπει να 
αναλάβει μια πρωτοβουλία ώστε να προωθηθεί άμεσα η αποκατά-
σταση των καμένων σπιτιών αφ’ ενός και αφ’ ετέρου η πολεοδό-
μηση των περιοχών με συνοπτικές διαδικασίες και ορθολογιστικές 
προσεγγίσεις.

Γενικά, σε αυτή τη νέα πραγματικότητα που διαμορφώνεται, ο 
σύλλογος οφείλει να αντιδράσει με όσα μέσα διαθέτει κάνοντας 
ουσιαστικές παρεμβάσεις με τη συνεργασία όλων των παρατάξε-
ών του.
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H ΕΚλΟΓΙΚΗ ΜΑχΗ 
ΠΟΥ θΑ ΚΑθΟΡΙΣΕΙ ΤΟ ΜΕλλΟΝ 

ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΕΥθΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡώΠΗΣ

Στις 26 Μάη καλούμαστε να ψηφίσουμε για την εκλογή των εκπροσώπων μας 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πρόκειται ίσως για την πιο κρίσιμη μέχρι σήμερα 
ευρωπαϊκή εκλογική μάχη που θα καθορίσει το μέλλον και την κατεύθυνση 

της Ευρώπης, ιδιαίτερα στο πεδίο της εργασίας και της πρόσβασης στα δημόσια και 
κοινωνικά αγαθά.

Συμμετέχουμε ενεργά στους μαζικούς χώρους των επιστημόνων, ενώνουμε τη φωνή 
μας απέναντι στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές που οδηγούν στη συρρίκνωση των ερ-
γασιακών δικαιωμάτων, τη διάλυση του κοινωνικού κράτους, τη φτωχοποίηση της 
μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας και τον περιορισμό της δημοκρατίας. 

Ενώνουμε τη φωνή μας για να διεκδικήσουμε περισσότερα εργασιακά και κοινωνικά 
δικαιώματα, ευρωπαϊκό κατώτατο μισθό και συλλογικές συμβάσεις εργασίας, μεγαλύ-
τερο κοινοτικό προϋπολογισμό προς όφελος των λαϊκών στρωμάτων, καταπολέμηση 
της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής του μεγάλου πλούτου και δίκαιη κατανομή των 
φορολογικών βαρών.

Ενώνουμε τη φωνή μας για να απαιτήσουμε τον τερματισμό των πολιτικών λιτότητας 
στην Ευρώπη και την προώθηση ενός εναλλακτικού μοντέλου δίκαιης και βιώσιμης 
ανάπτυξης. Για να διεκδικήσουμε την προστασία και διεύρυνση των δημόσιων αγα-
θών και να υπερασπιστούμε το δημόσιο τομέα προς όφελος της κοινωνίας και των 
πολιτών.

Δε θα επιτρέψουμε στις δυνάμεις του ακραίου νεοφιλελευθερισμού, να συνεχίσουν 
τη λιτότητα και να προχωρήσουν στην οριστική διάλυση του κοινωνικού κράτους και 
του κράτους πρόνοιας, στις φορολογικές ελαφρύνσεις για το μεγάλο κεφάλαιο και τη 
διάλυση των εργασιακών σχέσεων, στις απολύσεις χωρίς όριο και αποζημίωση και τη 
ρευστοποίηση του ωραρίου, στην εκχώρηση παιδείας και υγείας στους ιδιώτες. 

Δε θα επιτρέψουμε στις δυνάμεις του νεοφασισμού, να μας οδηγήσουν στο σκοτάδι 
και τον φόβο, στον ρατσισμό και τις διακρίσεις, στο μίσος και τον κοινωνικό κανιβα-
λισμό, στην κατάργηση της δημοκρατίας και των κοινωνικών ελευθεριών και δικαιω-
μάτων, στην περαιτέρω υποβάθμιση και τις διακρίσεις στην εργασία, στον εθνικισμό 
και την πατριδοκαπηλία. 



Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Γράφοντας το κείμενο έχει μόλις ολοκληρωθεί ο πρώτος γύρος 
των περιφερειακών/ δημοτικών εκλογών και οι ευρωεκλογές. 
Άμεσο αποτέλεσμα τους η προκήρυξη εθνικών εκλογών με πι-
θανή ημερομηνία τις 30 Ιουνίου. Όλο το κλίμα όπως διαμορ-
φώθηκε κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και όπως θα 
διαμορφωθεί το αμέσως επόμενο επηρεάζει άμεσα ολόκληρο 
τον κλάδο μας ποικιλοτρόπως. 

Πριν κάνουμε μια σχετική ανάλυση για την κατάσταση οφεί-
λουμε να ομολογήσουμε πως για άλλη μια φορά ο κλάδος 
αποδεικνύει πως αποτελεί μόνιμο τροφοδότη στελεχών υψη-
λής κατάρτισης που ασχολούνται με τα κοινά. Πάρα πολλοί 
αξιόλογοι συνάδελφοι υποψήφιοι δήμαρχοι σε μεγάλους δή-
μους, υποψήφιοι δημοτικοί και τοπικοί σύμβουλοι δίνουν τη 
μάχη των εκλογών με μεγάλη επιτυχία. Ίσως, η ποσόστωση 
των μελών μας σε σχέση με αυτούς που ασχολούνται με επι-
τυχία με τα κοινά να είναι το υψηλότερο μεταξύ όλων των 
κλάδων, γεγονός που ομολογεί τις διοικητικές ικανότητές μας.

Κλείνοντας την παρένθεση, ας αναφερθούμε στο Εθνικό Κτη-
ματολόγιο που αυτό το διάστημα αποτελεί τη σημαντικότερη 
πηγή επαγγελματικού αντικειμένου. Στο όλο εκλογικό κλίμα 
που επικρατεί ήρθε να προστεθεί η τροπολογία που δίνει τη 
δυνατότητα στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας να 
δίνει με υπουργική απόφαση παράταση έως και 6 μήνες στις 
προθεσμίες υποβολής εμπρόθεσμων δηλώσεων ιδιοκτησίας. 
Δυστυχώς, η παραπάνω διατύπωση ουδέποτε πέρασε κατ’ αυ-
τόν τον τρόπο στους πολίτες οι οποίοι στη συντριπτική τους 
πλειοψηφία έχουν την εντύπωση πως δόθηκε εξάμηνη παρά-
ταση στο πρόγραμμα. Όλα τα μέσα ενημέρωσης δημοσίευσαν 
τη δυνατότητα παράτασης ως δεδομένη. Το σημαντικότερο 
αναπτυξιακό έργο αντιμετωπίστηκε για ακόμα μια φορά με τε-
ράστια προχειρότητα. Τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή ουδείς 
γνωρίζει την ακριβή πορεία του προγράμματος, αν προσθέ-
σουμε δε και τις επερχόμενες εθνικές εκλογές οι προβλέψεις 
είναι δυσάρεστες.

Ξαφνικά μετά το Πάσχα επήλθε καθίζηση στο ενδιαφέρον 
των φορέων και των πολιτών για τη συμμετοχή τους στην 
κτηματογράφηση. Αποτέλεσμα το πολύ χαμηλό ποσοστό 
δηλωθέντων ιδιοκτησιών ανά την επικράτεια. Μαζί με το εν-
διαφέρον των πολιτών, το επαγγελματικό αντικείμενο όλων 

των συναδέλφων συρρικνώθηκε και όλος ο προγραμματισμός 
όσων ασχολούνται με το έργο έχει εκτροχιαστεί. Πραγματι-
κά, δηλαδή, πρέπει να είναι ακατόρθωτο σε αυτή τη χώρα να 
αντιμετωπίζουμε τα γεγονότα με τη δέουσα σοβαρότητα που 
απαιτείται. Τώρα, άπαντες αναμένουν τις εξελίξεις με την πα-
ράταση να θεωρείται βέβαιη, αλλά αβέβαιη η χρονική διάρκεια 
και ένα σωρό συνέπειες που θα επιφέρει στην ολοκλήρωση 
του έργου. Οφείλουμε ως κλάδος να διαφυλάξουμε το μέλλον 
του προγράμματος με κάθε μέσο είτε ως σύλλογος είτε ο κα-
θένας από εμάς με τις δυνάμεις του.

Ένα άλλο θέμα που προκύπτει το τελευταίο διάστημα και πρέ-
πει να θίξουμε πριν να είναι αργά αποτελεί η στελέχωση με 
ΑΤΜ των επιτροπών ενστάσεων σε κτηματογραφήσεις όπου 
έχει ολοκληρωθεί το στάδιο της ανάρτησης. Ολοένα και πε-
ρισσότερες μελέτες προχωρούν στο στάδιο αυτό και ζητείται 
η στελέχωση των επιτροπών με συναδέλφους. Δυστυχώς, 
για κάποιο λόγο παρατηρείται απροθυμία των συναδέλφων 
να στελεχώσουν τις επιτροπές, οι οποίες όλο και δυσκολό-
τερα στελεχώνονται από ΑΤΜ. Το συγκεκριμένο ζήτημα θέ-
λει ιδιαίτερη προσοχή καθώς καιροφυλακτούν πολλοί που για 
διάφορους λόγους θα ήθελαν να μπορούν να συμμετέχουν 
στις επιτροπές. Σε αυτό το ζήτημα πρέπει και ως σύλλογος να 
δώσουμε την απαραίτητη βαρύτητα για να μη βρεθούμε προ 
εκπλήξεων. Σημειωτέων, ο ανώτερος αριθμός υποθέσεων ανά 
πινάκιο μειώθηκε σε 10 από 20, οπότε ουσιαστικά μειώθηκε 
στο μισό η εργασία, οπότε εμμέσως διπλασιάστηκε η αμοι-
βή για κάθε πινάκιο. Βέβαια, συνεχίζει να μην ανταποκρίνεται 
στην πραγματική δουλειά που απαιτείται για την ολοκλήρωση 
μιας τόση σημαντικής εργασίας, αλλά παρόλα αυτά δεν μπορεί 
να χαρακτηριστεί και αμελητέα ειδικά για όσους μπορούν να 
ασχοληθούν επιστάμενα με το έργο των επιτροπών.

Τέλος, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση το φλέγον ζήτημα 
της εξέτασης της αίτησης ακύρωσης του ΠΔ για τα επαγγελ-
ματικά δικαιώματα πήρε αναβολή για το φθινόπωρο.

Συνάδελφοι, χρειάζεται από πλευρά μας διαρκής επαγρύπνηση 
και τουλάχιστον αναφορά οποιασδήποτε στρέβλωσης διαπι-
στώνουμε σε σχέση με τον κλάδο μας. Μόνο έτσι καταφέρ-
νουμε να προασπίζουμε τα δικαιώματά μας που δυστυχώς 
εποφθαλμιούν πολλοί. Τέλος, μία παραίνεση για πολλοστή 
φορά από την πλευρά μας, να σέβεστε τον κόπο σας.
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Οι παρακάτω γραμμές γράφονται κάτω από το βαρύ κλίμα της εί-
δησης του θανάτου του συναδέλφου Λεωνίδα Σιδέρη που έχασε τη 
ζωή του ενώ προσπαθούσε να βγάλει το μεροκάματό του. Την εποχή 
που θεοποιούμε τους δείκτες, τα οργανογράμματα, τους manager, το 
πραγματικό πρόσωπο του καπιταλισμού δηλαδή, το τραγικό γεγονός 
έρχεται να επιβεβαιώσει τη μεγάλη αντίθεση ανάμεσα στο κεφάλαιο 
και τον κόσμο της εργασίας. Αλήθεια πώς αποτιμάται η ζωή του συ-
ναδέλφου στους δείκτες της οικονομίας του Τσακαλώτου; Πόσο αξι-
ολογείται η ζωή του από τα επιτελεία της ΝΔ αφού δεν ανήκε στους 
κουστουμαρισμένους «άριστους», αλλά δούλευε στο δρόμο;
Ας αναλογιστούμε σήμερα πόσο κοστίζει το «εξαρτημένο τοπογραφι-
κό» και για ποια εργασία θα έπρεπε να παλεύουμε;
Όλα τα παραπάνω έρχονται να προστεθούν στην καταγγελία για τη 
δίωξη δύο συναδέλφων από την ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ. Για 
το θέμα ενημερώθηκε το ΔΣ του συλλόγου το οποίο σε συνεδρία-
σή του αφού κουβέντιασε το θέμα διεξοδικά αποφάσισε ομόφωνα 
την έκδοση της καταγγελίας που ακολουθεί όπως προτάθηκε από την 
Πανεπιστημονική. Η Συσπείρωση Αριστερών Τοπογράφων πρό-
τεινε επίσης, ότι πρέπει ο Σύλλογος να βρεθεί αρωγός προς 
τους Συναδέλφους και να τους παρέχει κάθε δυνατή στήριξη, 
όπως συμβολή στη νομική τους εκπροσώπηση, αν χρειαστεί, 
ή στην παρουσία του ως μάρτυρας σε δικαστήριο αν χρεια-
στεί. 
Κι ενώ θα περίμενε κανείς το ΔΣ του Συλλόγου, και ειδικότερα το 
προεδρείο και ο πρόεδρος να εφαρμόσουν την απόφαση του συλ-
λόγου, ειδοποιηθήκαμε για ΔΣ με θέμα τη δίωξη των συναδέλφων. 
Στο συμβούλιο με έκπληξη ακούσαμε τον πρόεδρο να δηλώνει ότι 
μετά από συνάντηση που είχε (τυχαία;) με την ΤΕΡΝΑ να θεωρεί 
ότι έχει εξαπατηθεί από την Πανεπιστημονική και τους διωκόμενους 
συναδέλφους, ότι δεν είχε μελετήσει όσο θα έπρεπε το θέμα, ότι το 
ψήφισμα θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε δικαστήριο και τελικά 
ζήτησε ανάκληση του ψηφίσματος. 
Δημιουργούνται λοιπόν, πολλά ερωτηματικά για την αλλα-
γή στάσης τόσο του προέδρου αλλά και όλης της παράταξής 
του μετά από συνάντηση με την ΤΕΡΝΑ και ουσιαστικά την 
απόσυρση στήριξής τους, αφού ούτε έφερε στο ΔΣ άλλο κεί-
μενο ψηφίσματος, αλλά προσπαθούσε μόνο να αποδομήσει 
αυτό που είχε ψηφίσει. Η Συσπείρωση Αριστερών Τοπογράφων 
αρνήθηκε να παίξει το παιχνίδι του προέδρου και αποχώρησε από το 
ΔΣ ζητώντας να μην αλλάξει η απόφαση του συλλόγου. Αντί άλλων 
δημοσιεύουμε την καταγγελία όπως αυτή αρχικά ψηφίστηκε για να 
μπορεί ο καθένας να βγάλει τα συμπεράσματά του.

Καταγγελία για τη δίωξη συναδέλφων ΑΤΜ 
από την ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ

Το ΔΣ του ΠΣΔΑΤΜ ενημερώθηκε από τους συναδέλφους Α.Τ.Μ. Γιώργο 
Ρεμούνδο, μέλους της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ και της Επιστημονικής 
Επιτροπής Τοπογράφων της Α/ΤΕΕ και Δημήτρη Κοντοστάθη, μελετητή 
μέλους ΤΕΕ και του ΠΣΔΑΤΜ, σχετικά με την επιχείρηση ποινικού εκ-
φοβισμού και οικονομικής τους εξόντωσης, από πλευράς της εται-
ρείας ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ, που προκύπτει και απ’ την αγωγή που 
κατέθεσε η εταιρεία, λόγω καταλογισμού πράξεων κατά την άσκη-
ση των επιστημονικών-επαγγελματικών τους καθηκόντων. Οι 
ποινικές και αστικές αγωγές ακολούθησαν την προσπάθεια της εταιρίας 
να απαγορέψει τη διενέργεια αυτοψίας και τοπογραφικών μετρήσεων 
πλησίον εγκαταστάσεών της στην περιοχή του φράγματος Δαφνοζωνάρα 
του Δήμου Αμφιλοχίας στον ποταμό Αχελώο, ενέργεια που, αν μη τι 
άλλο, δημιουργεί βάσιμες υποψίες πως η εταιρία δεν ήθελε τα 
αποτελέσματα της αυτοψίας.

Σε σχέση με τα παραπάνω δηλώνουμε τα ακόλουθα:
Ø	Ζητάμε να τερματιστεί η επιχείρηση τρομοκράτησης με ποινι-

κές καταδίκες και εξοντωτικά έξοδα αποζημιώσεων, που οι 
συνάδελφοι δεν διαθέτουν να πληρώσουν, ειδικά σε μια περίοδο που 
τα εισοδήματα των ελευθέρων επαγγελματιών Μηχανικών δέχτηκαν 
συμπίεση λόγω της πολύχρονης κρίσης στον κλάδο.

Ø	Καταδικάζουμε γενικότερα κάθε δίωξη, ποινικοποίηση και παρε-
μπόδιση του επιστημονικού και επαγγελματικού έργου των 
Διπλωματούχων Μηχανικών από οποιονδήποτε Ιδιώτη ή Κρα-
τικές Αρχές, που εμποδίζει την τεκμηρίωση και εξαγωγή ασφαλών 
συμπερασμάτων για τη νομιμότητα και συμμόρφωση κάθε εκτε-
λούμενου ή ολοκληρωμένου έργου με την εγκεκριμένη μελέ-
τη κατασκευής του και τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς 
όρους, όπως έχουν νομική υποχρέωση κατά την άσκηση της επαγγελ-
ματικής τους δραστηριότητας και του επιστημονικού τους έργου.

Ø	Είμαστε αντίθετοι σε κάθε πρακτική αμφισβήτησης της επαγγελ-
ματικής και επιστημονικής ικανότητας και δυνατότητας δύο 
Αγρονόμων-Τοπογράφων Μηχανικών και κατόχων μελετητικών 
πτυχίων (κατηγορίας Συγκοινωνιακών Γ΄ τάξης, Τοπογραφικών Γ΄ τά-
ξης, Υδραυλικών Γ΄ τάξης και κατηγορίας Περιβαλλοντικών Α΄ τάξης) 
στη σύνταξη τεχνικών εκθέσεων για την τεχνική υποστήρι-
ξη επί της νομιμότητας, της τήρησης των περιβαλλοντικών 
όρων και των επιπτώσεων στο περιβάλλον, της υποβολής 
καταγγελιών και ερωτημάτων στις αρμόδιες Δημόσιες Υπη-
ρεσίες εκ μέρους των εντολέων τους, Συλλόγους ή ιδιώτες.

Ø	Καταδικάζουμε ως παράνομη και αντιδεοντολογική την απαίτηση της 
εταιρείας να εκδιωχθούν από δημόσιο χώρο και να μηνυθούν δύο 
Τοπογράφοι μηχανικοί που ήθελαν να κάνουν τη δουλειά τους, αντί 
να τους διευκολύνει στην άσκηση του έργου τους. Οι συνάδελφοι 
για την εγκατάσταση και προετοιμασία του γεωδαιτικού τους 
εξοπλισμού βρέθηκαν σε απόσταση 70μ. μακριά από τις φυ-
λασσόμενες εγκαταστάσεις του φράγματος και 5 μέτρων από 
το ποτάμι (θέσεις μεταξύ όχθης ποταμού Αχελώου και παραποτάμιας 
οδού) όπου και εγκατέστησαν το τριγωνομετρικό τους δίκτυο, δηλα-
δή σε περιοχή με δημόσια χρήση και όχι ιδιοκτησία του κυ-
ρίου του έργου (όπως προβλέπει ο Ν.4280/2014 - Άρθρο 36 που 
τροποποιεί τον Ν.998/1979 αρθρ.48 παρ.3 «Άρθρο 48. Διάνοιξη 
οδών. … 3. Η διάνοιξη οδών για την εξυπηρέτηση εκμεταλλεύσεων, 
έργων και δραστηριοτήτων,… Η οδός, μετά τη διάνοιξή της αποδίδεται 
σε δημόσια χρήση.» και οι περιβαλλοντικοί όροι του έργου).

Ø	Καταδικάζουμε οποιαδήποτε απόπειρα για ποινικοποίηση της δι-
ατύπωσης διαφορετικής επιστημονικής εκτίμησης για τις 
επιπτώσεις ενός έργου και προσπάθειας απαγόρευσης των πα-
ρεμβάσεων φορέων και επιστημόνων προς τις αδειοδοτικές 
και ελεγκτικές αρχές.

Ø	Καταδικάζουμε την απόπειρα ποινικοποίησης της έκφρασης 
πολιτικής άποψης όσον αφορά τη σκοπιμότητα, το κόστος, τις πε-
ριβαλλοντικές επιπτώσεις, τον χαρακτήρα και το ιδιοκτησιακό καθε-
στώς, τη συμβολή στην κοινωνική ευημερία, οποιοδήποτε έργου από 
συλλόγους, φορείς, πολιτικά κόμματα.

Δηλώνουμε την αμέριστη στήριξη του ΠΣΔΑΤΜ στους δύο συ-
ναδέλφους και ζητούμε την άμεση παύση των όποιων ποινικών 
και αστικών διώξεων εναντίον των συναδέλφων και δηλώνου-
με ότι ως Επιστημονικός Σύλλογος θα προβούμε στις όποιες 
απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να γνωμοδοτήσουμε σε 
σχέση με τα καταγγελόμενα για παραβιάσεις της περιβαλλοντι-
κής νομοθεσίας.
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