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Καλαμάτα, Σάββατο 5 Οκτωβρίου 2019
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΕΚΛογΕΣ   - Κυριακή 3 Νοεμβρίου 2019  

ΚτηματΟλΟγιΟ:
η επόμενη μέρα
ΕΝημΕΡΩτιΚη ΕΚΔηλΩΣη
11 π.μ.
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Από την 
Επιτροπή Δελτίου
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Η επιστροφή από τις καλοκαιρινές διακοπές 
μάς βρίσκει και πάλι σε ρυθμούς - όχι πολύ καλούς - 
Κτηματογράφησης. 

Το διάστημα που μας πέρασε, πραγματοποιήθη-
κε η Γενική Συνέλευση του ΠΣΔΑΤΜ.

Τα νομοθετήματα που άπτονται του ενδιαφέροντος 
των Α.Τ.Μ. και πάλι αρκετά. Θα τα διαβάσετε αναλυτι-
κά στις επόμενες σελίδες.

Στις πολύ δυσάρεστες ειδήσεις η απώλεια της 
εξαιρετικής συναδέλφου Λίτσας Λάμπρου. Εντός, θα 
μπορέσετε να διαβάσετε ένα από τα πολλά επιστημο-
νικά της άρθρα από το τελευταίο συνέδριο του ΠΣΔΑ-
ΤΜ. Σίγουρα ο κλάδος μας είναι φτωχότερος.

Κλείνοντας, ο ΠΣΔΑΤΜ ετοιμάζεται για την 11η Πα-
νελλήνια Συνδιάσκεψη, στις 5 Οκτωβρίου στο ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. 
Καλαμάτας. Στις 11 π.μ. θα πραγματοποιηθεί ενημε-
ρωτική εκδήλωση με θέμα: «Κτηματολόγιο: Η επόμενη 
μέρα».

Να είστε όλoι εκεί.

Ραντεβού στην Καλαμάτα!

Από την Επιτροπή Δελτίου



  6 ΕπισημανσΕισ

  8 Δραστηριοτητα Συλλογου

	w		Ετήσια	Τακτική	Γενική	Συνέλευση	ΠΣΔΤΑΜ	13/06/2019
w	Καλαμάτα:	11η	Πανελλήνια	Συνδιάσκεψη	ΠΣΔΑΤΜ	5	Οκτωβρίου	2019
w		Δελτίο	τύπου	για	την	παρέμβαση	του	Δικηγορικού	Συλλόγου	Μυτιλήνης	
για	τις	δηλώσεις	Κτηματολογίου

w		Υπενθύμιση	άρθρων	του	«Επαγγελματικού	Κώδικα	των	Ελλήνων	Μηχα-
νικών»	με	αφορμή	τη	δικαστική	διένεξη	μεταξύ	των	συναδέλφων	Α.Τ.Μ.	
Γιώργου	Ρεμούνδου,	Δημήτρη	Κοντοστάθη	και	της	ΤΕΡΝΑ	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ	
ΑΒΕΤΕ

14 νΕα απο τον Κλαδο

	 w		Κτηματογράφησης	συνέχεια	–	Πορεία	συλλογής	δηλώσεων	σε	ολόκλη-
ρη	τη	χώρα

	 w		Σεμινάριο	ΤΕΕ16/10/2019:	Κτηματολόγιο	και	Τοπογραφικά	Διαγράμμα-
τα

	 w	ΓΥΣ:	Αποχαρακτηρισμός	αεροφωτογραφιών
	 w		Γ.Σ.	 της	 Ελληνικής	 Εταιρείας	 Φωτογραμμετρίας	 &	 Τηλεπισκόπισης,	

15/10/2019
	 w	Ανακοίνωση	για	το	πρόγραμμα	Εξοικονομώ
	 w		Ο	καθηγητής	Χριστόφορος	Κωτσάκης	Πρόεδρος	της	Επιστημονικής	Επι-

τροπής	«Commission	I»	της	Διεθνούς	Ένωσης	Γεωδαισίας	IAG
	 w		1η	Τακτική	Γενική	Συνέλευση	της	CLGE	Σόφια,	
	 		 21-23/03/2019	
	 w		Εργαλεία	για	την	ανάπτυξη	&	την	ασφάλεια	συναλλαγής	επί	ακινήτων	

Ιωάννης Μαχίκας	Γ.Γ.	ΤΕΕ

	 w		4ο	Διεθνές	Συμπόσιο	“JISDM2019”	που	διεξήχθη	στο	Ίδρυμα	Ευγενί-
δου	15-17/05/2019

	 w		Ευθύμιος	Μπακογιάννης,	Γενικός	Γραμματέας	Χωροταξίας	και	Αστικού	
Περιβάλλοντος

24 ΝομοθΕτιΚΕσ ΕξΕλιξΕισ

	 w	Νέα	νομοθετήματα	που	άπτονται	του	ενδιαφέροντος	του	ΑΤΜ

28 AποψΕισ

	 w		14	μήνες	μετά	τη	φονική	πυρκαγιά	στο	Μάτι.	Ποιες	μπορεί	να	είναι	οι	
προτεραιότητες	της	πολιτείας;	Νικόλαος Χρ. Ζαχαριάς,	ΑΤΜ

30 ΕπιστημονιΚα - τΕχνιΚα θΕματα

	 w		Η	συμβολή	του	Τοπογράφου	Μηχανικού	σε	εργασίες	υψηλής	ακρίβειας.	
Η	περίπτωση	του	ερευνητικού	κέντρου	CERN	Ευαγγελία Λάμπρου, Κων-
σταντίνος Νικολίτσας,	ΕΜΠ

41 θΕσΕισ παραταξΕων

	 w		ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ	ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ	ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ	ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ	
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

	 w		ΔΚΜ	-	ΔΑΠ	Τοπογράφων
	 w	ΕΝΟΤΗΤΑ
	 w	ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ	ΑΤΜ
	 w	ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ	ΑΤΜ
	 w	Συσπείρωση	Αριστερών	Τοπογράφων



Την τελευταία περίοδο πραγματοποιήθηκε αλλαγή στη διακυβέρνηση της χώρας. Ελ-
πίζω αυτή η αλλαγή να συνεισφέρει στη βελτίωση της κατάστασης της χώρας και η νέα 
κυβέρνηση να έχει ανοικτά τα αυτιά της σε ό,τι οι επιστήμονες και ο τεχνικός κόσμος 
υποστηρίζει.

Κάποια από τα πρώτα δείγματα είναι θετικά, όπως η τοποθέτηση του άξιου συναδέλ-
φου Θύμιου Μπακογιάννη στη θέση του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και 
Αστικού Περιβάλλοντος. Θα ήθελα να του ευχηθώ καλή επιτυχία. Είναι αυτονόητο ότι 
είμαστε στο πλάι του.

Κάποια άλλα δείγματα είναι αρνητικά, όπως η νέα σύνθεση του ΔΣ του ΝΠΔΔ Ελληνικό 
Κτηματολόγιο, καθώς και η καθυστέρηση της συνάντησης με τον Υπουργό Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας, Κωστή Χατζηδάκη. Ο σύλλογός μας έχει ζητήσει τη συνάντηση 
από τις αρχές του Σεπτεμβρίου, έχοντας το σκεπτικό ότι ο Υπουργός πρέπει να έχει τον 
χρόνο να ενημερωθεί για τα θέματα των αρμοδιοτήτων του, ώστε να αποφευχθεί η 
συνάντηση να είναι εθιμοτυπική. Η απάντηση δεν έχει έρθει ακόμα στα γραφεία του 
συλλόγου.

Την τελευταία περίοδο, τα κακά νέα συνεχίστηκαν με τις απώλεια της συναδέλφισσας 
Ευαγγελίας Λάμπρου. Μεγάλη απώλεια. Αυτός ο κύκλος των κακών νέων ελπίζω να 
κλείσει.

Τώρα, όσον αφορά τις πιο στενές εξελίξεις στην ειδικότητά μας, τα πιο σημαντικά νέα 
ήταν η δυναμική απάντηση του συλλόγου μας προς τον Δικηγορικό Σύλλογο Μυτιλήνης 
υπενθυμίζοντας τα αυτονόητα, όσον αφορά το Κτηματολόγιο, καθώς και η νέα ανα-
βολή της εκδίκασης της προσφυγής του συλλόγου μας στο ΣτΕ κατά του ΠΔ 99/2018.

Πολύ σημαντικό ορόσημο αυτής της περιόδου είναι η διενέργεια της 11ης Πανελλήνι-
ας Συνδιάσκεψης, που θα λάβει χώρα στην Καλαμάτα. Είναι ένας σημαντικός θεσμός 
που καθορίζει τη στρατηγική του συλλόγου μας.

Κλείνοντας, θα ήθελα να αναφερθώ στις επικείμενες εκλογές του ΤΕΕ την Κυριακή 3 
Νοεμβρίου 2019. Αρκετοί αξιόλογοι συνάδελφοι είναι υποψήφιοι για την Αντιπροσω-
πεία του ΤΕΕ, ας επιλέξουμε αυτούς που θα μας εκπροσωπήσουν καλύτερα. 

Ελπίζω η παρουσία των Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών να είναι τουλάχιστον 
ισότιμη με τη σημερινή, όπου 3 μέλη της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ είναι συνά-
δελφοι, ενώ την τιμητική θέση του Γενικού Γραμματέα κοσμεί με την παρουσία του ο 
προηγούμενος πρόεδρος του συλλόγου μας Γιάννης Μαχίκας.

Καλή επιτυχία σε όλους! Καλό βόλι!

επισημάνσειςεπισημάνσεις
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Μιχάλης Καλογιαννάκης
Πρόεδρος ΠΣΔΑΤΜ
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Ετήσια 
Τακτική Γενική Συνέλευση ΠΣΔΤΑΜ

Την13/06/2019,στις17:30,έλαβεχώραηετήσιατακτικήΓενικήΣυνέλευσητουΠΣΔΑΤΜστον1οόροφοτουΤΕΕ.Ταπροςσυ-
ζήτησηθέματατηςΓενικήΣυνέλευσηςήτανηέγκρισητουισολογισμούγιατοέτος2018,ηέγκρισητουπροϋπολογισμούγιατο
2019καιοαπολογισμόςτωνπεπραγμένωντου2018.

Ησυμμετοχήτωνσυναδέλφωνήτανδυστυχώςαρκετάμικρή,όπωςσυμβαίνειτατελευταίαχρόνια.Οοικονομικόςαπολογισμόςτου
έτους2018εγκρίθηκεομόφωνααπότοσώμα,όπωςκαιοπροϋπολογισμόςγιατοέτος2019.

ΜετάτοναπολογισμότωνπεπραγμένωναπότονΠρόεδροΜιχάληΚαλογιαννάκη,ακολούθησανοιτοποθετήσειςτωνεκπροσώπωντων
παρατάξεωντουΔ.Σ.

Ακολουθείοισολογισμόςτου2018καιοεγκεκριμένοςπροϋπολογισμόςγιατοέτος2019.



Καλαμάτα: 11η Πανελλήνια Συνδιάσκεψη ΠΣΔΑΤΜ τον Οκτώβριο

ΑγαπητοίΣυνάδελφοικαιΣυναδέλφισσες,

μετάτηντελευταίαεπιτυχημένηΠανελλήνιαΣυνδιάσκεψηστηνΚαβάλατο2016σειράέχειφέτοςηΚαλαμάτα.

Πέρασανήδη3χρόνιαπουλόγωτωνεκλογώντουπροηγούμενουΜαΐουδενκατέστηδυνατόναδιοργανωθείνωρίτερα.
Σεαυτήτηδύσκοληπερίοδοείναιεπιτακτικήηανάγκηόλοιμαζί,ναθέσουμεξανάτουςστόχους,νασυζητήσουμεγιατις
στρατηγικέςκαινααποφασίσουμεγιατηγενικότερηλειτουργίατουσυλλόγουμας.

Ταπαραπάνωμπορούνναγίνουνμόνομετηνενεργήσυμμετοχήόσοπερισσότερωνσυναδέλφωνείναιεφικτό.

ΗεπιλογήτηςΚαλαμάτας,δενείναιτυχαία.ΈγινεδιότιδενέχειξαναδιοργανωθείστηνΠεριφέρειαΠελοποννήσουΠα-
νελλήνιαΣυνδιάσκεψη,ενώείναιέναςπροορισμός,όπουηπερίοδοςπουθαδιεξαχθεί,είναικατάλληληγιατηντελευταία
«καλοκαιρινή»ανάπαυλαόλωνμας,πριντονδύσκολοχειμώνα.Ηπρόσβασηείναισχετικάεύκολη,είτεοδικώςαπότην
Αθήνα(2,5ώρες),είτεαεροπορικώς,ενώηδιαμονήλόγωτηςπεριόδου,θαείναισελογικάοικονομικάπλαίσια.

Επειδήυπάρχει ησκέψηνανοικιαστεί λεωφορείο,ώστεναγίνει ευκολότερηημετάβαση,θαπαρακαλούσαόσοι το
επιθυμούννααποστείλουνe-mailστοpsdatm@gmail.com.Σεπερίπτωσηπουσυγκεντρωθούναρκετοίσυνάδελφοιθα
ανακοινωθείμέσαΣεπτεμβρίουηώρααναχώρησηςκαιεπιστροφής.

Σύντομαθαανακοινωθούνκαιπροτεινόμεναξενοδοχεία.

Είμαισίγουροςότικαισεαυτήτησυνδιάσκεψη,όπωςκαιστιςπροηγούμενες,θασυμμετάσχουνσυνάδελφοιαπόόλατα
μέρητηςχώρας,απότηνΚρήτη,τηνΉπειρο,τηνΠάτρα,τηΘεσσαλονίκη,τηνΚέρκυρα,τηνΚομοτηνή,τηνΚαστοριά
ακόμακαιαπότανησιάτουΑιγαίου.

Σίγουροςγιατηνεπιτυχίατηςσυνδιάσκεψηςσαςκαλώόλουςκαικαθέναξεχωριστάνασυμμετέχετεστιςεκδηλώσεις
πουθαπραγματοποιηθούντοΣάββατο 5 Οκτωβρίου στο ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Καλαμάτας.Ακόμακαιτουςσυναδέλφουςπου
μέχριστιγμήςδενέχειτύχεινασυμμετάσχουνσεκαμία.Πιστέψτεμε,μόνοκέρδοςέχειηενασχόλησημεταδρώμενα
τουκλάδουμας.

Στις11:00π.μ.θαδιοργανωθείενημερωτικήεκδήλωσημεθέμα:Kτηματολόγιο: η επόμενη μέρα,όπουθασυμμετά-
σχουνκαιεκπρόσωποιτοπικώνκαιπεριφερειακώνσυλλόγωναπόόλητηχώρα.

Ακολούθως,στις3:00μ.μ.,θαδιεξαχθείη11ηΠανελλήνιαΣυνδιάσκεψητουΠΣΔΑΤΜ,όπουθασυζητηθούνόλαταθέ-
ματαπουαπασχολούντουςσυναδέλφουςκαιθααποφασιστείτοπρόγραμμαδράσηςγιατηδιετία2019-2020.

Η συνδιάσκεψη είναι μια ανοικτή διαδικασία για κάθε συνάδελφο Α.Τ.Μ. που επιθυμεί να την παρακολου-
θήσει και να εισφέρει με τις απόψεις του στη χάραξη των πολιτικών και στη διαμόρφωση των προγραμμα-
τικών θέσεων που θα δώσουν ώθηση και προοπτική στον κλάδο.

Η ενημερωτική εκδήλωση και η συνδιάσκεψη είναι ανοικτές για όλους τους συναδέλφους και η είσοδος 
είναι ελεύθερη.
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Για την παρέμβαση

του Δικηγορικού Συλλόγου 
Μυτιλήνης 

για τις δηλώσεις Κτηματολογίου
Με αφορμή την παρέμβαση του Δικηγορικού Συλλόγου Μυτι-
λήνης και τη δημοσιότητα που έλαβε, οφείλουμε να προβούμε 
σε κάποιες επισημάνσεις, διότι οι συντάκτες της είτε δεν γνω-
ρίζουν τι εστί κτηματολόγιο και κτηματογράφηση είτε επιθυ-
μούν να περάσουν εσφαλμένη άποψη στην κοινή γνώμη.

1. Κτηματογράφησηείναιησύνταξηκτηματολογίουκαιαποτελείδημό-
σιαμελέτηκατηγορίας16(µελέτεςτοπογραφίας:γεωδαιτικές,φωτο-
γραµµετρικές, χαρτογραφικές, κτηµατογραφικές και τοπογραφικές).
Γιατονλόγοαυτό,άλλωστε,οφορέαςυλοποίησηςτουΚτηματολογί-
ου,τοΝΠΔΔ«ΕλληνικόΚτηματολόγιο»,εποπτεύεταιαπότοΥπουρ-
γείοΠεριβάλλοντοςκαιΕνέργειαςκαιόχιαπότοΥπουργείοΔικαιοσύ-
νης.Απαιτείταιόμωςηνομικήσυνδρομή,διότιταυτόχρονααποτελεί
καταγραφήεμπραγμάτωνδικαιωμάτωνσεακίνητακαιπροβλέπεταιη
συμμετοχήδικηγόρωντόσοσταανάδοχασχήματαόσοκαιστονφο-
ρέατηςκτηματογράφησης.

 Με απλά λόγια η Κτηματογράφηση είναι Τοπογραφική Μελέ-
τη, στην οποία υποστηρικτικά συμμετέχουν και οι δικηγόροι.

 Γιατουλόγουτοαληθές,όποιοςεπιθυμείμπορείναανατρέξειστην
περίληψητηςτελευταίαςπροκήρυξηςτηςανάθεσηςμελετώνκτηματο-
γράφησηςκαιυποστηρικτικώνυπηρεσιώνστονσύνδεσμοhttp://www.
ktimatologio.gr/Documents/Proclamations/2016/238/%CE%A0%CE
%95%CE%A1%CE%99%CE%9B%CE%97%CE%A8%CE%97%20
%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%9A%CE%97%CE%A1%CE%A5
%CE%9E%CE%97%CE%A3%20%CE%94%CE%99%CE%91%CE
%93%CE%A9%CE%9D%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE
%A5%20%CE%9A%CE%A4%CE%99%CE%9C%CE%91%2016.pdf.

2. Η συντριπτική πλειονότητα των μελετητών κατηγορίας 16 (Μελέτες
Τοπογραφίας:…Κτηματογραφικέςμελέτες)είναιΑγρονόμοιΤοπογρά-
φοιΜηχανικοίσεποσοστό80%.ΟιυπόλοιποιείναιΠολιτικοίΜηχανι-
κοί,οιοποίοιανκαιδενέχουνδιδαχθείκτηματολόγιο(μόνο1-2μαθή-
ματαγεωδαισίας),έχουντυπικάτοδικαίωμααυτό,μέχριτηνεκδίκαση
στοΣτΕτηςαίτησηςακυρώσεωςτουΠΔ99/2018.

 Ησυντριπτικήπλειοψηφία τωνμελετητώνΑγρονόμωνΤοπογράφων
Μηχανικώνείναιμελετητέςκατηγορίας16,σεποσοστό95%.Αντίστοι-
χατοποσοστότωνΠολιτικώνΜηχανικώνείναιτο17%ήτο1,7%του
συνόλουτωνΠολιτικώνΜηχανικών.Αντίστοιχοποσοστόδικηγόρων,
δηλαδήκάτωαπό2%,εκτιμάταιότιασχολείταιμεκάποιοτρόπομετη
σύνταξη του Εθνικού Κτηματολογίου, ενώ διδάσκονται Εμπράγματο
ΔίκαιοκαιόχιΚτηματολόγιο.

 Επομένως, το ποιο επάγγελμα είναι συνολικά πιο συναφές και 
έχει γνώση του Κτηματολογίου είναι εύκολα αντιληπτό και εί-
ναι με διαφορά, οι Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί.

3. Η συντριπτική πλειονότητα των επιστημόνων που εμπλέκο-
νται με τη σύνταξη του κτηματολογίου,δηλαδήτηνκτηματογρά-
φηση,είτεεντόςτουφορέαυλοποίησης(ΕλληνικόΚτηματολόγιο),είτε
ωςσυμμετέχοντεςστιςομάδεςμελέτηςτωναναδόχων,είτεωςσύμ-
βουλοιγιατηνυποβολήδηλώσεωνκτηματολογίουείναι Αγρονόμοι 
Τοπογράφοι Μηχανικοί.Αρκείκάποιοςναανατρέξειστησύνθεση
τωνομάδωνμελετώντωναναδόχωνεταιρειώνήτησύνθεσητουεπι-
στημονικούπροσωπικούτουΕλληνικούΚτηματολογίουΝΠΔΔ.

4. Σύμφωνα με το αρ. 1 του ν.2308/1995, «καλούνται όσοι έχουν
εμπράγματοήάλλοεγγραπτέοστακτηματολογικάβιβλίαδικαίωμασε
ακίνητα της υπό κτηματογράφηση περιοχής να υποβάλουν δήλωση
μεπεριγραφήτουδικαιώματοςκαιαναφοράστηναιτίακτήσηςτου».
Ξεκάθαραλοιπόν,ηυποβολήδήλωσηςκτηματολογίουδενπροκύπτει

ότιαποτελείπαροχήνομικήςυπηρεσίαςκαιεπομένωςδενέχειοδικη-
γόροςαποκλειστικόδικαίωμαανάληψής της, όπωςαναφέρεταιστην
ενλόγωπαρέμβασηςτουΔικηγορικούΣυλλόγουΜυτιλήνης.Μπορεί,
δηλαδήκαιοίδιοςουπόχρεοςνατηνυποβάλειγιαλογαριασμότου.
Ανθέλειναείναισίγουροςότιυποβλήθηκεορθάμπορείνααπευθυν-
θείσε κάποιον ειδικό επιστήμονα,πουλόγωτης καλύτερηςγνώσης
του αντικειμένου, είναι ο Αγρονόμος ΤοπογράφοςΜηχανικός.Μόνο
σεειδικέςπεριπτώσειςσύνθετουεμπράγματουδικαίου,καλόείναινα
απευθύνεταικαισεδικηγόρο.

 Στοίδιοάρθρο,γίνεταικαιηεξήςαναφορά«Στηνπερίπτωσηπουη
κτηματογράφησηδιενεργείται από αναδόχους μελετών κτηματογρά-
φησης, τοΓραφείοΚτηματογράφησηςστελεχώνεται, εξοπλίζεται και
λειτουργεί με ευθύνη τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική
σύμβαση.Σεσυμπράττοντασχήματα,σταοποίαανατίθενταιμελέτες
κτηματογράφησης,επιτρέπεταινασυμμετέχουνκαιδικηγόροι».

 Συμπερασματικά, η υποβολή δήλωσης στο Κτηματολόγιο δεν 
συνιστά παροχή νομικών υπηρεσιών, αλλά σε κάποιες περι-
πτώσεις μπορεί αυτή να απαιτείται. Συνήθως, αρκεί η ολοκλη-
ρωμένη συμβουλή ενός Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού, 
που με τις γνώσεις του μπορεί υπεύθυνα σε κάποιες περιπτώ-
σεις να καθοδηγήσει για την παροχή νομικών υπηρεσιών είτε 
μέσω δικηγόρου είτε μέσω συμβολαιογράφου.

5. Νομικόέλεγχοτίτλωνιδιοκτησίαςμπορείναδιενεργήσει,σύμφωναμε
τηνκείμενηνομοθεσία,μόνοδικηγόρος,καικανέναςμηχανικός.Όμως
ηέρευνατωνυποθηκοφυλακείωνδενδιενεργείταιμόνογιατοννομικό
έλεγχοτίτλωνιδιοκτησίαςκαιέτσιδεναποτελείαποκλειστικήευθύνη
τωνδικηγόρων.Πολλέςφορέςαπαιτείταιγιατηνεύρεσηιδιοκτησιών
ήτηνεύρεσητωντίτλων ιδιοκτησίαςγιατηδήλωσηκτηματολογίου
καιόχιμόνο.

 Ηαναφορά«σύμφωναμετοάρθρο36του4194/2013«Αποκλειστι-
κό έργο του δικηγόρου είναι… η παροχή νομικών συμβουλών προς
οποιοδήποτεφυσικόήνομικόπρόσωπο,καθώςκαιησύνταξηγνω-
μοδοτήσεωνπροςοποιοδήποτενομικόήφυσικόπρόσωποκαιΑρχή…
Η έρευνα των βιβλίων των υποθηκοφυλακείων και κτηματολογικών
γραφείων,καθώςκαιησύνταξητωνσχετικώνεγγράφων…»εύκολα
μπορείναπαραπλανήσειόποιονδενέχεισεγνώση,όλουτουκειμένου
καιγιααυτότοπαραθέτουμεπαρακάτω:

	 «Άρθρο	3	-	Περιγραφή	του	έργου	του	δικηγόρου
1. Αποκλειστικό	έργο	του	δικηγόρου	είναι	να	αντιπροσωπεύει	και	να	

υπερασπίζεται	τον	εντολέα	του	σε	κάθε	δικαστήριο	ή	αρχή	της	Ελ-
ληνικής	 Δημοκρατίας	 …	 Επίσης	 η	 παροχή	 νομικών	 συμβουλών	
προς	οποιοδήποτε	φυσικό	ή	νομικό	πρόσωπο,	καθώς	και	η	σύντα-
ξη	γνωμοδοτήσεων	προς	οποιοδήποτε	νομικό	ή	φυσικό	πρόσωπο	
και	Αρχή.	Στο	έργο	αυτού	περιλαμβάνεται	και	η	διαμεσολάβηση	για	
την	 αναζήτηση	 συμβιβαστικής	 λύσης	 στο	 πλαίσιο	 νόμου	 ή	 κοινά	
αποδεκτής	διαδικασίας.	Η	παράσταση	ενώπιον	των	δικαστηρίων	με	
ή	δια	δικηγόρου	είναι	υποχρεωτική	για	όλες	 τις	υποθέσεις	 και	σε	
όλες	τις	διαδικασίες,	εκτός	αν	ορίζεται	διαφορετικά	από	τον	νόμο.

2. Ομοίως	στο	έργο	του	δικηγόρου	περιλαμβάνονται:
	 Η	έρευνα	των	βιβλίων	των	υποθηκοφυλακείων	και	κτηματολογικών	

γραφείων,	καθώς	και	η	σύνταξη	των	σχετικών	εγγράφων	ελέγχου	
τίτλων.	Η	αίτηση	και	η	λήψη	 των	πιστοποιητικών	και	αντιγράφων	
δεν	απαιτεί	παράσταση	ή	διαμεσολάβηση	δικηγόρου…	»

 ΕπιπλέονσύμφωναμετονΑστικόΚώδικαυπάρχουνοιαναφορές:

	 «Άρθρο	1200	-	Δημοσιότητα	των	βιβλίων	μεταγραφής
	 Τα	βιβλία	των	μεταγραφών	είναι	δημόσια	και	προσιτά	στον	καθένα	που	

θέλει	να	τα	συμβουλευτεί˙	τηρούνται	όμως	οι	όροι	που	απαιτούνται	για	
την	καλή	διατήρησή	τους.

	 Άρθρο	1339	-	Δημοσιότητα	βιβλίων
	 Τα	βιβλία	υποθηκών	είναι	δημόσια	και	προσιτά	σε	όποιον	θέλει	να	τα	

συμβουλευτεί˙	 τηρούνται	όμως	οι	όροι	που	απαιτούνται	για	 την	καλή	
διατήρησή	τους.»

 Ευτυχώς,σύμφωναμετοάρθρο41Ν.Δ.3026/1954ΚώδικοςπερίΔι-
κηγόρων,απαγορεύεταιηέρευνααπόοποιονδήποτετρίτο,μόνοόταν
τοΥποθηκοφυλακείοβρίσκεταιστηνέδραΠρωτοδικείου.Ησυγκεκρι-
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μένηαπαγόρευσηδενσυνάδειμετιςδι-
ατάξειςτουΑστικούΚώδικακαιπρέπει
να τροποποιηθεί ώστε να συντελεστεί
απρόσκοπταηδημοσιότητακαιηεύκο-
ληπρόσβασηστονκαθένα,τωνβιβλίων
αυτών.

 Επομένως η έρευνα των υποθηκο-
φυλακείων και κτηματολογικών 
γραφείων, περιλαμβάνεται στο 
έργο του δικηγόρου, αλλά δεν εί-
ναι αποκλειστικό τους έργο, μιας 
και ενδέχεται να τη διενεργήσει 
και τρίτο πρόσωπο. Συνεπώς, δεν 
συνιστά, εξ’ ορισμού αντιποίησή 
του Δικηγορικού Λειτουργήματος η 
εκτέλεση αντίστοιχης εργασίας από 
μη δικηγόρο.

 Μην λησμονούμε ότι για να υπο-
βληθεί η δήλωση κτηματολογίου 
δεν απαιτείται έρευνα στο υποθη-
κοφυλακείο. Η λήψη του πιστοποι-
ητικού μεταγραφής του τίτλου ιδι-
οκτησίας από το υποθηκοφυλακείο 
δεν απαιτεί παράσταση ή διαμε-
σολάβηση δικηγόρου, ενώ για την 
υποβολή δήλωσης κτηματολογίου 
είναι αρκετό το απλό αντίγραφο 
του τελευταίου τίτλου ιδιοκτησίας.

 Η συγκεκριμένη αναφορά επιστρα-
τεύτηκε προφανώς για να θεμελι-
ώσει, λανθασμένα, την αντιποίηση 
του Δικηγορικού Λειτουργήματος, 
η οποία τιμωρείται κατά το άρθρο 
175 του Ποινικού Κώδικα, αλλά και 
για την ανάληψη της επιμέλειας 
υποθέσεων πολιτών (ασφαλιστικά 
μέτρα, κλπ) ενάντια των γραφείων 
που έχουν εντοπιστεί να προβαί-
νουν σε αυτή.

 Ακριβώς για τον λόγο αυτό, οι συ-
ντάκτες της παρέμβασης, επιστή-
μονες του δικαίου οι ίδιοι, θα έπρε-
πε να είναι πιο προσεκτικοί, ιδιαί-
τερα όταν υπαινίσσονται ή προε-
ξοφλούν την επέλευση εννόμων 
συνεπειών που δεν πρόκειται να 
επέλθουν, αφού οι αιτιάσεις τους 
είναι αβάσιμες και προσχηματικές.

6. Ο ΠΣΔΑΤΜ επιφυλάσσεται ρητά πα-
ντός νομίμου δικαιώματός του για 
την υπεράσπιση, με κάθε νόμιμο 
μέσο, τόσο ενώπιον των αρμοδίων 
δικαιοδοτικών οργάνων της Πολι-
τείας όσο και ενώπιον της κοινωνί-
ας, των μελών του που θα καταμη-
νυθούν άδικα ή θα διωχθούν αστι-
κά με αφορμή το εν λόγω ζήτημα.

7. Τέλος, καλούμε, όποιο μέλος του 
Δικηγορικού Συλλόγου Μυτιλήνης 
ή άλλου Δικηγορικού Συλλόγου το 
επιθυμεί, να παρακολουθήσει το 
σεμινάριο που θα διενεργήσει από 
κοινού ο ΠΣΔΑΤΜ και το ΤΕΕ, στις 
16/10/2019, με τίτλο «Κτηματο-
λόγιο – Τοπογραφικά Διαγράμμα-
τα».

Με αφορμή τη δικαστική διένεξη μεταξύ των συναδέλφων Α.Τ.Μ. 
Γιώργου Ρεμούνδου, Δημήτρη Κοντοστάθη και της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡ-
ΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ θέλουμε να υπενθυμίσουμε τα εξής:

1. Σεδημόσιοχώροδενμπορείναεμποδιστείηεγκατάστασητοπογραφικούεξοπλισμούκαιηδιενέρ-
γειατωνκατάλληλωνεργασιών/μετρήσεωνσταπλαίσιασύνταξηςτοπογραφικήςμελέτης.Γιατην
πρόσβασηκαιτηναντίστοιχηεγκατάστασητοπογραφικούεξοπλισμούσειδιωτικόχώροαπαιτείται
ησυναίνεσητωνιδιοκτητώντουχώρου,σεαντίθετηπερίπτωσηζητείταιεισαγγελικήπαρέμβαση.

2. Σύμφωναμετον«ΕπαγγελματικόΚώδικατωνΕλλήνωνΜηχανικών»:

“Ο∆ιπλωµατούχοςΜηχανικός,υποχρεούµενοςνατηρείαυστηρώςτογράµµακαιτοπνεύµατων
κατωτέρωτιθεµένωνκανόνων,οίτινεςκαθορίζουνταπλαίσιατωνβασικώνηθικώνυποχρεώσεων,
ταςοποίαςυπέχειεντιαρµοζούσιειςΕπιστήµοναενασκήσειτουεπαγγέλµατόςτου.Οφείλει:

1ον

-Ναυποστηρίζειτανόµιµασυµφέροντατουεντολέωςτουκατάτονκαλύτερονδυνατόντρόπον,
συµφώνωςπροςταςγνώσειςτου,τηνπείραντουκαιταςκειµέναςδιατάξεις,τηρώναυστηρώςτο
επαγγελµατικόνµυστικόνκαιτουςκανόναςτουπαρόντοςΚώδικος.

-Ναβοηθείτονεντολέατου,διαφωτίζωναυτόν,όπωςκατανοείορθώςτηνφύσινκαιπραγµατικήν
θέσιντηςανατιθεµένηςεργασίας,αντιµαχόµενοςπεπλανηµέναςαπόψεις,τεινούσαςναοδηγήσουν
ειςτεχνικάλάθηήοικονοµικήνζηµίαν.

-Ναεπιδιώκειτηνσυνεργασίανµετ’άλλωνσυναδέλφων,όπουτούτοεπιβάλλεται,διατηναρτίαν
εκτέλεσιντηςανατιθεµένηςειςαυτόνεντολής,µηυπερτιµώνταόριατωνιδίωναυτούικανοτήτων
καιενηµερώνωντονεντολέατουεπίτηςανάγκηςτηςτοιαύτηςσυνεργασίαςκαιτωνεκταύτης
ωφεληµάτωνδιατηναρτίανεπιτέλεσιντηςεντολής.

2ον

-Ναµηπροβαίνειειςοιανδήποτεενέργειανδυναµένηνναθέσειενκινδύνιτηνυπόληψιναυτού
τουιδίουήτηςτάξεώςτου,αλλ’αντιθέτωςναεπιδιώκειενπαντίτηνανύψωσιντουκύρουςαυτής.

….

5ον

-ΝαµηυποτάσσηταςαπαιτήσειςτηςΕπιστήµηςκαιτηςΤάξεώςτουειςτοατοµικόντουσυµφέρον
ήειςσυµφέροντατρίτων.

-Ναµηπροσφέρηοιανδήποτεπροςοιονδήποτευπηρεσίαν,ότανηγενικήεντολήµελέτηςήηανω-
τέρατεχνικήθέσις,ούσαιαρµοδιότητοςδιπλωµατούχουΜηχανικού,έχουνεντούτοιςανατεθήεις
µηδιπλωµατούχονΜηχανικόν,αρνούµενος,ειςταςωςάνωπεριπτώσεις,όπωςηεπιστηµονικήτου
εργασίατίθεταιυπότονέλεγχονήτηνέγκρισινµηδιπλωµατούχουΜηχανικού.

-Ναµηκαλύπτηδιατηςυπογραφήςτουέτεραπρόσωπα,φύσεικαιθέσειαναρµόδιαπροςεκτέλε-
σινωρισµένηςτεχνικήςεργασίας.

…

7ον

-Νατηρεί,ωςεµπειρογνώµωνηδιαιτητής,αυστηράναντικειµενικότητα,ωςµάρτυςδεναεκφέρει
γνώµηνεπίθεµάτωντηςεπιστήµηςτου,µόνονόταναύτηστηρίζεταιεπίπλήρουςγνώσεωςκαι
ειλικρινούςπεποιθήσεως.Προςτούτοδέονναµηαποδέχεταιταωςάνωλειτουργήµατα,εφ,όσον
οίδιοςκατάσυνείδησινκρίνειότιδενκέκτηταιτονβαθµόνειδικεύσεως,τονοποίοναπαιτούνκατά
περίπτωσινταενλόγωλειτουργήµατα.

-Ναµηνσυντάσσειέκθεσιν,αιτήσειενδιαφεροµενων,δυναµένηνναχρησιµοποιηθείδηµοσία,εάν
δεναναφέρειεναυτήδιαλογαριασµόντίνοςεγένετοηέκθεσιςαύτη.

-Ναµηεκφέρειδηµοσίαγνώµην,εκτόςεάνείναικαλώςπληροφορηµένοςπερίτωνσχετικώνγεγο-
νότωνκαιειλικρινώςπιστεύειειςταυπ’αυτούυποστηριζόµενα.

8ον

-Νασέβεται τηνεργασίαντωνΣυναδέλφωντου,όπωςεπιθυµείναβλέπει εκτιµώµενηνειςτην
πραγµατικήντηςαξίανκαιτηνιδικήντουεργασίαν.

-ΝααποφεύγειναασκείκριτικήνεπίτηςεργασίαςετέρουΣυναδέλφου,εναγνοίααυτού,εκτόςεάν
αιυπηρεσίαιαυτούεπερατώθησαν.Αλλάκαιτότεητοιαύτηκριτικήπρέπειναείναιαντικειµενική
καιειςτοαρµόζονεπίπεδονκαιενπάσειπεριπτώσειναπεριφρουρείταιηαξιοπρέπειατουεπαγ-
γέλµατος.

-Ναµηπαραβλάπτει,αµέσωςήεµµέσως,τηνεργασίανάλλουΣυναδέλφου,αποφεύγωνακόµηκαι
επανάληψινφηµώνδυσφηµιστικώνδι’αυτόν.

…
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-Να προσπαθεί να βοηθεί το κοινόν,
όπωςτούτοκατανοείορθώςτατεχνι-
κής φύσεως δηµόσια θέµατα και να
διαφωτίζει αυτό επί της πραγµατικής
θέσεως αυτών, αντιµαχόµενος ανα-
ληθείς ή εξωγκωµένας απόψεις, όταν
αύταιτείνουνναοδηγήσουνειςζηµίαν
τουδηµοσίουσυµφέροντος.

-Να βοηθεί, καλούµενος, τους ∆ηµο-
σίους Λειτουργούς δια των γνώσεων
καιτηςπείραςτουπροςκατάρτισινή
βελτίωσιν διατάξεων επί θεµάτων τε-
χνικούπεριεχοµένου.»

3. ΟιΑγρονόμοικαιΤοπογράφοιΜηχανι-
κοί,στοπλαίσιοτηςάσκησηςτουεπι-
στημονικού και επαγγελματικού τους
καθήκοντος, δεν είναι παραδεκτό να
αντιμετωπίζονταιωςαντίπαλοιοποιου-
δήποτεμεδιώξεις,αστικέςκαιποινικές
επειδή μπορεί να έχουν εκφράσει επι-
στημονική θέση μη αρεστή σε αυτόν.
Οι μη αρεστές επιστημονικές απόψεις
αντικρούονταιμετεκμηριωμένοεπιστη-
μονικόαντίλογοκαιμόνοκαιμεκανέ-
νανάλλοντρόπο.

Περαιτέρω, η ελεύθερη άσκηση του
επαγγέλματος και η ελεύθερη έκφρα-
ση της επιστημονικής γνώμης, χωρίς
περιορισμούς και χωρίς δεσμεύσεις,
αποτελεί θεμελιακή αρχή λειτουργίας
του πολιτικού, κοινωνικού και οικονο-
μικούσυστήματοςτηςχώραςμας,κα-
τοχυρωμένουκαι νομικάκαιηθικάκαι
ρυθμίζεται από νομοθετημένες αρχές
καικανόνες.

4. Ομοίως,δενεπιτρέπεταινααμφισβητεί-
ταιήνααπαξιώνεταιαπόκανέναν,αμέ-
σωςήεμμέσως,τοεπιστημονικόκύρος
τωνσυναδέλφωνκαθώςκαιοιαρμοδιό-
τητεςπουορίζονταιαπότηνκατηγορία
τωνμελετητικώντουςπτυχίων.

5. Τέλος, αυτονόητο είναι ότι, για κάθε
επιμέρουςζήτημαήδιαφωνίαήδιένεξη
σχετικάμεταανωτέρω,υπάρχουνθε-
σμοθετημένες δομές της πολιτείας και
τωνεπαγγελματικώνκαιεπιστημονικών
ενώσεων,οιοποίεςέχουντηνδυνατό-
τητακαιτηνευθύνηνααντιμετωπίζουν
καιναεπιλύουνκάθεανακύπτονζήτη-
μα.

ΟΠΣΔΑΤΜδηλώνειότιβρίσκεταιδιαρκώς
δίπλασεκάθεσυνάδελφο,πουαντιμετω-
πίζειπροβλήματαστηνάσκησητουεπιστη-
μονικούκαιεπαγγελματικούτουέργου,κα-
θώςκαιόταναισθάνεταιότιαδικείται.

ΟΠΣΔΑΤΜυπερασπίζεται και στηρίζει τις
προσπάθειες κάθε συναδέλφου για την
επίλυση κάθε προβλήματος, δηλώνοντας
ταυτόχρονατηνεμπιστοσύνητουστααρ-
μόδια δικαιοδοτικά όργανα τηςΠολιτείας,
όταν αυτά επιλαμβάνονται της επίλυσης
τωνδιαφορώνπουανέκυψαν.
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Άμεση οικονομική ενίσχυση ΠΣΔΑΤΜ
ΟΣύλλογοςυπάρχει και λειτουργεί αποκλειστικάμε τησυμμετοχήκαι την ενίσχυση των
μελώντου.Όλεςτουοιδραστηριότητες,ηυποστήριξητωνΑΤΜκλπ,καλύπτονταιστομεγα-
λύτερομέροςτουςαπότιςσυνδρομές,οιοποίεςπαραμένουνηκύριαπηγήχρηματοδότησης.

Εκτωνπραγμάτων,οισυνδρομέςμαςείναιαπαραίτητεςγιατησυνέχισητηςλειτουργίας
τουΠΣΔΑΤΜκαιόλοιοισυνάδελφοιθερμάπαρακαλούνταινακαταβάλλουντοαπαιτούμενο
ποσό,πουπαραμένειχαμηλόώστεναμπορούνόλοινατοκαταβάλλουν.

Ηετήσιασυνδρομήείναιμόλις:
• 5ευρώγιαταμέληκάτωπενταετίαςκαι
• 10ευρώγιαταυπόλοιπαμέλη

ΤοΔ.Σ.τουΠΣΔΑΤΜαποφάσισενααπευθυνθείάμεσασεόλουςτουςΣυναδέλφουςζητώντας
οικονομικήστήριξη.

ΙδιαίτεραόμωςαπευθύνεταιστουςσυναδέλφουςΑΤΜ,οιοποίοιέχουνεταιρείεςμεμεγάλη
τάξηπτυχίοκαιοιοποίοιμετάαπόένανκοινόαγώνατριώνετώνανακηρύχτηκανανάδοχοι
στιςμελέτεςκτηματολογίουγιατουπόλοιποτηςχώρας.Μπορείτενακαταβάλετεόποιοποσό
επιθυμείτε.(Τοανάλογοπαραστατικόθασαςσταλείμέσωe-mail).

Η καταβολή μπορεί να γίνει στον λογαριασμό του συλλόγου στην Τράπεζα Πειραιώς: 
IBAN GR21 0172 0800 0050 8007 1615 938

ΑνπιστεύετεότιοΠΣΔΑΤΜπρέπειναπαραμείνειενεργόςκαινασαςεκπροσωπεί,παρακα-
λούμεγιατηνάμεσηκαταβολή,έστω,τηςετήσιαςσυνδρομής.

Οικονομική ενίσχυση μέσω 
της προμήθειας T-shirt και καπέλου

ΠηγήενίσχυσηςτωνοικονομικώντουΠΣΔΑΤΜείναιη
προμήθειαμπλούζας(T-shirtπουλένεκαιστοχωριό
μας)καικαπέλωνμετολογότυποτουΣυλλόγουαλλά
καιέξυπνεςφρασούλεςκαισκιτσάκια.Ηπροσπάθεια
ξεκίνησεπροδιετίαςκαισυνεχίζεταιμέχρικαισήμερα.

Ενόψει της 11ης Πανελλήνιας Συνδιάσκεψης 
που θα διεξαχθεί 5 Οκτωβρίου του 2019 στην 
Καλαμάτα συνεχίζεται η επιτυχημένη πρωτο-
βουλία του συλλόγου για προμήθεια T-shirt με 
σκοπό την οικονομική ενίσχυσή του. Οισυνάδελ-
φοιπουθαπαρευρεθούνστησυνδιάσκεψηθαείναι
οι πρώτοι πουθαμπορούν να ταπρομηθευτούν.Η
επιλογή των συγκεκριμένων T-shirt έγινε μετά από
διαδικτυακό διαγωνισμό όπου συμμετείχαν περίπου
300 συνάδελφοι. Μετά τη συνδιάσκεψη θα δοθεί η
δυνατότηταγιαπαραγγελία.

Ηφόρμαπαραγγελίαςγίνεταιμέσωτηςηλεκτρονικής
φόρμαςστηνιστοσελίδατουΣυλλόγου,https://docs.
google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeW1VIss7ldABRz5
NJAkHreSpGGxjugCeRxxOfvOxfIQh-LWA/viewform 
όπουμπορείκανείςναδειμεγέθη,χρώματακαιμο-
ντέλα.

Ηκαταβολήτωνχρημάτωνγίνεταιστονλογαριασμό
τουΣυλλόγουστηνΤράπεζα Πειραιώς IBAN GR21 
0172 0800 0050 8007 1615 938καιηπαραλαβή
τουςμέσωτηςταχυδρομικήςδιαδικασίας.
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Κτηματογράφησης συνέχεια – Πορεία συλλογής δηλώσεων 
σε ολόκληρη τη χώρα

ΣχεδόνόληηεπικράτειαπλέονείναιυπόΚτηματογράφηση.Παλαιέςκαινέεςμελέτεςσυνεχίζουν,ενώσεκάποιεςπεριοχέςακόμααναμένεταιηέναρξη
τηςΚτηματογράφησης.

Παρατίθεταιστησυνέχειαπίνακαςμετηνπορείατηςσυλλογήςδικαιωμάτωνγιαόλεςτιςμελέτες,ηοποίαμεμιαπρώτηματιάείναιαρκετάδυσοίωνη.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
•	 Τα όρια των ευθυνών Μηχανικών κατά τις διατάξεις του Νόμου

4495/2017(ΈλεγχοςκαιπροστασίατουΔομημένουΠεριβάλλοντος)–
2οςκύκλος(επαναληπτικό)

29/09/2019

•	 ΚΕΝΑΚ-Ενεργειακή Επιθεώρηση – Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης –
ΚτίριαnZEBγιααρχάριους(διάρκειας8ωρών)–2οςκύκλος

7&9/10/2019

Κτηματολόγιο -
Τοπογραφικά Διαγράμματα 

2ος κύκλος (επαναληπτικό)

Ημερομηνία διαξαγωγής:16/10/2019

Εισηγητές:

•	 Ανδρουλάκη ΔέσποιναΑγρονόμοςΤοπογράφοςΜηχανικόςΕ.Μ.Π.–
MScΓεωπληροφορικήΕ.Μ.Π.
2003–σήμερα:ΣτέλεχοςτουφορέαΕΛΛΗΝΙΚΟΚΤΗΜΑΤΟΛΟΛΟΓΙΟ 
2012–2015:ΕιδικόςΣυνεργάτηςΓενικούΓραμματέαΧωρικούΣχεδια-
σμού&ΑστικούΠεριβάλλοντοςτουΥΠΕΚΑ

•	 Καλογιαννάκης ΜιχάληςΠρόεδροςΠΣΔΑΤΜ,ΑντιπρόεδροςCLGE,
ΑγρονόμοςΤοπογράφοςΜηχανικόςΕ.Μ.Π.–MScΔιαχείρισηΤεχνικών
Έργων–ΑδειούχοςΧειριστήςΣΜηΕΑ,Ελεύθεροςεπαγγελματίας

Περιγραφή:

Τοσεμινάριοθαπεριλαμβάνειδύοενότητεςμεταπαρακάτωπεριεχόμενα:

•	 Νομοθεσία,τεχνικέςπροδιαγραφές,περιεχόμενοσεσχέσημετηνεκά-
στοτεχρήσηκαιηλεκτρονικήυποβολήτοπογραφικώνδιαγραμμάτων.

•	 Ορόλοςτουιδιώτημηχανικούστοστάδιοκτηματογράφησηςκαιλει-
τουργίαςτουΕθνικούΚτηματολογίου.

https://web.tee.gr/seminaria-tee/

Αθήνα,1Αυγ2019

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Αποχαρακτηρισμός Αεροφωτογραφιών

Ανακοινώνεται,σεεκτέλεσητηςΦ.175/1/1257849/Σ.394/17Ιουλ19Δι-
αταγήςτουΓΕΣκαισύμφωναμετονΕθνικόΚανονισμόΑσφαλείας,ότι
όλεςοιΑεροφωτογραφίεςέτουςλήψεως1978καιπρογενέστερες(λόγω
παρέλευσης40ετίας),γιαόλητηνΕλληνικήεπικράτειαπληντηςπεριοχής
τουΈβρουκαιανεξαρτήτωςτουφορέαλήψης,μεταπίπτουνστονβαθμό
ασφαλείας«ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ»,μεδυνατότηταδιακίνησηςκαιανάρτησης
στοδιαδίκτυο,σύμφωναμετην ισχύουσανομοθεσίαπερίπνευματικών
δικαιωμάτων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΚαλούνταιταταμειακώςεντάξειμέλητηςΕΕΦΤσεΓενικήΣυνέλευσητην
Τρίτη 15 Οκτωβρίου, στις 18:30 στηναίθουσαΣυνεδριάσεωντουΤο-
μέαΤοπογραφίαςτηςΣΑΤΜΕΜΠ(ΠολυτεχνειούποληΖωγράφου,κτήριο
Λαμπαδαρίου,α’όροφος).

Επισημαίνεταιότιθαεπιτευχθείαπαρτίαεκείνητηνημέρα.

ΟσκοπόςτηςΓΣείναιναεκλεγείνέοΔΣώστενααναβιώσειτηνΕΕΦΤπου
βρίσκεταισεαδράνειατατελευταίαχρόνια.ΣτηΓΣμπορείναεγγραφούν
νέαμέλη,νέοισυνάδελφοιόλωντωνπροβλεπόμενωναπότοκαταστατικό
ειδικοτήτων.ΕπισημαίνεταιότιηΕΕΦΤείναιμέλοςτηςΔιεθνούςΕταιρεί-
αςΦωτογραμμετρίας,Τηλεπισκόπησης (ISPRS)οισχέσειςμετηνοποία
έχουνδιατηρηθείζωντανέςπαράτηναδράνεια.

ΣτηνσημερινήσυγκυρίατηςΕπιστημονικήςαυτήςπεριοχής,κρίνεταιιδιαί-
τερασημαντικήηαναβίωσητηςδραστηριότηταςτηςΕλληνικήςΕταιρείας
ΦωτογραμμετρίαςκαιΤηλεπισκόπησηςμεπροσπάθειαενεργοποίησηςκαι
νεότερωνσυναδέλφων.

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΣΤΡΑΤΟΥ

Ελληνική Εταιρεία Φωτογραμμετρίας 
και Τηλεπισκόπησης
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ

Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για το πρόγραμμα «Εξοικο-νομώΚατ’Οίκον»,ξεκίνησεστις16Σεπτεμβρίου,ύστερααπότη
μετάθεσηπουέδωσετουπουργείοΠεριβάλλοντοςκαιΕνέργειας.

ΤοπρόγραμμααφοράτιςΠεριφέρειες:ΑνατολικήςΜακεδονίαςκαιΘρά-
κης,ΚεντρικήςΜακεδονίας,Ηπείρου,Θεσσαλίας,ΔυτικήςΕλλάδας,γιατις
οποίεςηυποβολήάρχισεαπό16Σεπτεμβρίου.

Τοπρόγραμμααφοράδαπάνεςαντικατάστασηςκουφωμάτων,τοποθέτη-
σηήαναβάθμισηθερμομόνωσης,αναβάθμισηςσυστήματοςθέρμανσηςή
ψύξηςκαθώςκαισύστημαζεστούνερούχρήσηςμεχρήσηΑνανεώσιμων
ΠηγώνΕνέργειας.

Για τιςΠεριφέρειες ΔυτικήςΜακεδονίας, ΙονίωνΝήσων, Στερεάς Ελλά-
δας,Πελοποννήσου,ΒορείουΑιγαίου,Κρήτης,ηυποβολήξεκίνησεστις
19Σεπτεμβρίου,ενώτέλοςγιααυτέςτηςΑττικήςκαιΝοτίουΑιγαίου,η
υποβολήστις23Σεπτεμβρίου.

ΗαποδοχήτουπρογράμματοςήτανεντυπωσιακήκαιυπήρξανΠεριφέρει-
εςόπουοιπροβλεπόμενεςαιτήσειςολοκληρώθηκανμέσασεέναπρωϊνό!

ΕίναιχαρακτηριστικόότιοιπόροιγιατηνΠεριφέρειαΚρήτηςεξαντλήθη-
κανσεδιάστημαμιαςώραςπερίπου.Υποβλήθηκαν1.126αιτήσειςκαιδε-
σμεύθηκανπερίπου14εκατ.ευρώ.ΣυνολικάγιατηνενλόγωΠεριφέρεια
καταχωρήθηκαν2.127αιτήσεις.

ΓιατηνΠεριφέρειαΝοτίουΑιγαίουμέχριτις11.00τοπρωίτης26ηςΣε-
πτέμβρηείχανυποβληθεί207αιτήσειςκαιείχανδεσμευθείπερίπου2,5
εκατ..Το ίδιο ισχύεικαι γιατηνΠεριφέρεια ΙόνιωνΝήσων,όπουείχαν
υποβληθεί379αιτήσειςκαιείχανδεσμευθείπερίπου4,7εκατ.ευρώ

ΣτηνΑττικήοιδιαθέσιμοιπόροιήδηεξαντλήθηκαν.Υποβλήθηκαν5.345
αιτήσειςκαιδεσμεύθηκανπερίπου55,7εκατ.ευρώ.Συνολικάγιατηνεν
λόγωΠεριφέρειακαταχωρήθηκαν10.168αιτήσεις.

ΟιπόροιγιατηνΠεριφέρειαΣτερεάςΕλλάδαςεξαντλήθηκανσεδιάστη-
μαμιαςώραςπερίπουκαιυποβλήθηκαν1053αιτήσειςκαιδεσμεύθηκαν
περίπου13,2εκατ.ευρώ.ΣυνολικάγιατηνενλόγωΠεριφέρειακαταχω-
ρήθηκαν2102αιτήσεις.

ΓιατηνΠεριφέρειαΒορείουΑιγαίουοιπόροιεξαντλήθηκανσεδιάστημα
δύοωρώνπερίπου.Υποβλήθηκαν450αιτήσειςκαιδεσμεύθηκανπερίπου
5,3 εκατ. ευρώ.Συνολικά για την εν λόγωΠεριφέρεια καταχωρήθηκαν
741αιτήσεις.

ΓιατηνΠεριφέρειαΙόνιωνΝήσωνείχανυποβληθεί289αιτήσειςκαιείχαν
δεσμευθείπερίπου3,3εκατ.ευρώ,σεσύνολοπροϋπολογισμού6,2εκατ.
ευρώπερίπου.

Συγχαρητήρια στον συνάδελφο 
καθηγητή Χριστόφορο Κωτσάκη 
για την εκλογή του ως Πρόεδρος 
της Επιστημονικής Επιτροπής 
«Commission I» 
της Διεθνούς Ένωσης Γεωδαισίας IAG

O καθηγητής του Τμήματος Αγρονόμων και ΤοπογράφωνΜηχανι-κώντουΑΠΘΧριστόφορος Κωτσάκης εξελέγηΠρόεδροςτης
ΕπιστημονικήςΕπιτροπής«CommissionI:ReferenceFrames»της

ΔιεθνούςΈνωσηςΓεωδαισίας(IAG).

Ηεκλογήτουέγινεαπότοσύνολοτωνεθνικώναντιπροσώπωντωνχω-
ρών-μελώντηςΙΑGτονΜάιοτου2019,καιθαεπισημοποιηθείκατάτη
συνδιάσκεψη τηςΔιεθνούςΈνωσηςΓεωδαισίας και Γεωφυσικής (IUGG)
τονΙούλιοτου2019στοΜόντρεαλτουΚαναδά.

Οκ.ΚωτσάκηςθασυμμετέχειμαζίμετουςνέουςΠροέδρουςτωντριών
άλλωνΕπιστημονικώνΕπιτροπώντηςIAG(GravityField,EarthRotation
andGeodynamics,PositioningandApplications)στηνεκτελεστικήεπιτρο-
πήτηςΔιεθνούςΈνωσηςΓεωδαισίαςγιατηνπερίοδο2019-2023,καθώς
καιστηνεπιστημονικήυπο-επιτροπή“Sub-CommissionB2:International
CoordinationofSpaceTechniquesforGeodesy”τηςΠαγκόσμιαςΕπιτρο-
πήςΔιαστημικήςΈρευνας(COSPAR,ISC).

ΤοΔ.Σ.τουΠΣΔΑΤΜθαήθελενατονσυγχαρείκαινατουευχηθείκαλή
δύναμη! Αυτονόητη είναι η στήριξή του στα νέα του καθήκοντα, με
όποιοντρόποείναιδυνατό!

ΗακαδημαϊκήκοινότητατωνΑγρονόμωνΤοπογράφωνΜηχανικώνμπορεί
μόνουπερήφανηναείναιμετάαπόαυτήτηδιεθνήαναγνώριση,πουαπο-
δεικνύειάλλημιαφοράτηναποδοχήτηςπαγκοσμίως!
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Δραστηριότητες στα πλαίσια Ευρωπαϊκής Ένωσης 
των Γεωδαιτών - Τοπογράφων Μηχανικών

(Comité de Liaison des Géomètres Européens, CLGE)

Τοδιάστημα21-23Μαρτίου2019ωςεκπρόσωποςτουΤΕΕκαιτουΠΣΔΑΤΜ,αλλάκαιως
αντιπρόεδρος της CLGE έλαβα μέρος στην 1η Τακτική Γενική Συνέλευση της CLGE που
διεξήχθηστηνΣόφια.

ΣτηΓενικήΣυνέλευσησυμμετείχανπάνωαπό28απότα39μέλητηςοργάνωσης.ΤηνΠέμπτη21
Μαρτίουδιεξήχθησεμινάριομετίτλο“ThechallengesforGeodeticSurveyors,Vision2030”στο
“EarthandManNationalMuseum”.Μετάτουςχαιρετισμούςτωνθεσμικώνφορέων,παρουσιάστη-
κανοιψηφιακέςπροκλήσειςστηΓεωδαισίακαιτοΚτηματολόγιο.Στησυνέχεια,παρουσιάστηκεο
«ΤοπογράφοςτηςΧρονιάς»γιατοέτος2019.ΑνακηρύχθηκεοLorándEötvösαπότηνΟυγγαρία
καιέγινεεκτενήςενημέρωσηγιατοβιογραφικότουκαιτασημαντικάεπιτεύγματάτου,πουεπη-
ρέασαντηνεξέλιξητηνειδικότητατουΤοπογράφουΜηχανικού.Στοτέλοςτηςημέραςέγινανο
εορτασμόςγιατηνΠαγκόσμιαΗμέραΤοπογράφουΜηχανικού.

ΤηνΠαρασκευή22ΜαρτίουξεκίνησεηΓενικήΣυνέλευση.ΑρχικάέγινεενημέρωσηγιαοργανωτικάθέματαπουαφορούντηνCLGE,τονπρογραμμα-
τισμότηςμέχριτηνεπόμενηΓενικήΣυνέλευση,πραγματοποιήθηκανοιεθνικέςπαρουσιάσεις,διεξήχθητοworkshopγιατηστρατηγικήτηςCLGEτα
επόμεναχρόνια,ενώπαρουσιάστηκεηετήσιαέκθεσηδραστηριοτήτωντης.Κατάτημέρααυτή,συμμετείχαμετηνπαρουσίαση«Theprofileofthe
surveyorinGreece”,όπουανέπτυξαστατιστικάαπόταπεδίαενασχόλησηςτωνσυναδέλφωνστηνΕλλάδα,τηχωρικήκαιηλικιακήκατανομήτους,αλλά
καιταχαρακτηριστικάτουΈλληναΤοπογράφουΜηχανικού.

ΤοΣάββατο23Μαρτίουπαρουσιάστηκανταοικο-
νομικάθέματατηςCLGEκαιεγκρίθηκανοαπολο-
γισμόςκαιοπροϋπολογισμός.Στησυνέχειαέγινε
ενημέρωση για την επόμενη Γενική Συνέλευση
στην Τουρκία, την 6th CLGE Conference of the
EuropeanSurveyor,αλλάκαι τονCLGEStudents’
Contest 2019. Στη συνέχεια, ενημερωθήκαμε για
τις διάφορες μελλοντικές διοργανώσεις, όπου
θα συμμετέχουν μέλη της CLGE (INTERGEO,
FIG, κλπ), ενώ οι αντίστοιχοι εκπρόσωποι έκα-
ναν τον απολογισμό τους για τη συμμετοχή στο
ILMS, euREL, IPMS, European Requirements
for Cadastral / Property Surveyors, το PCC, την
DynamicProfessionalknowledgeBase,τοCEPLIS,
αλλά και τα όργανα της ΕΕ. Στη συνέχεια, έγινε
συζήτησηγιατηνανανέωσητηςιστοσελίδας,την
παρουσίασταsocialmediaκαισεσημαντικέςεθνι-
κές διοργανώσεις. Επιπλέον έγινε ενημέρωση για
τηδραστηριότητατουIGPARLS(InterestGroupPubliclyAppointedandRegulatedLiberalSurveyors).Στησυνέχειατηςσυνεδρίασηςαποφασίστηκε
πούθαδιεξαχθούνοιεπόμενεςΓενικέςΣυνελεύσεις.

Μεχαράσας,ενημερώνωότιοριστικάηΓενικήΣυνέλευσητουφθινοπώρουτου2020θαδιεξαχθείστηνΕλλάδα.Οιπροετοιμασίεςγιατηδιεξαγωγή
πρέπειάμεσαναξεκινήσουνκαινααποφασιστείπούκαιπότεθαλάβειχώρα.Επιπλέονθαπρέπεινααποφασιστείηθεματολογίατηςεκδήλωσηςτην
προηγούμενημέρα.

ΚατάτοκλείσιμοτηςΓενικήςΣυνέλευσηςδιεξήχθησυζήτησηγιαταΉθηστοεπάγγελμάμας.

Καλογιαννάκης Μιχάλης
ΑγρονόμοςΤοπογράφοςΜηχανικός

ΠρόεδροςΠΣΔΑΤΜ

  Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΤοΔελτίοτουΠΣΔΑΤΜεκδίδεταιέξιφορέςτοχρόνοκαιαποστέλλεταιδωρεάνσεόλουςτουςΑγρονόμουςΤοπογράφουςΜηχανικούς.Σεπείσμα
τωνχαλεπώνκαιρώνκαιπαράτιςεξαιρετικάδυσμενείςοικονομικέςσυνθήκες,θασυνεχίσειναδιανέμεταιδωρεάνσεόλους.Παρ'όλααυτά,εάν
κάποιοςσυνάδελφοςεπιθυμείναλαμβάνειτοδελτίοσεψηφιακήμορφήκαιόχιέντυπο,παρακαλείταιναενημερώσειτηνΕπιτροπήΔελτίουμε
σχετικόμήνυμαστοevi.liappi@gmail.com,μεκοινοποίησηστοpsdatm@tee.gr&psdatm@gmail.com,αναγράφονταςκαιτοναριθμόμητρώου
του,έτσιώστενατουαποστέλλεταικάθεφοράπουαυτόεκδίδεται.  

ΗΕΠΙΤΡΟΠΗΔΕΛΤΙΟΥΤΟΥΠΣΔΑΤΜ

Δελτίο ΑΤΜ σε ηλεκτρονική μορφή
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την ασφάλεια συναλλαγής 
επί ακινήτων 
Η αγορά και η ανάπτυξη ακινήτων φαίνεται ότι βγαίνει, στα-
διακά, από μια δεκαετή ύφεση και στασιμότητα, με κινητήρια 
δύναμη, κυρίως την τουριστική «άνοιξη» της χώρας και τον 
θεσμό της Golden Visa. 
Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη διάφορα έργα τα οποία επηρεά-
ζουν άμεσα ή έμμεσα τόσο την ανάπτυξη όσο και την ασφάλεια 
συναλλαγής επί ακινήτων και θα οδηγήσουν το real estate στο 
επόμενο επίπεδο. 

Ταέργααυτάείναι:
•ΗσύνταξηκαιολοκλήρωσητουΕθνικούΚτηματολογίουκαιημετάβαση
απόταυποθηκοφυλακείαστακτηματολογικάγραφεία

•ΗσύνταξηκαικύρωσητωνΔασικώνΧαρτών
•Ητακτοποίησηαυθαιρέτωνκτισμάτωνκαιηταυτότητακτιρίων
•Οκαθορισμόςτουαιγιαλούκαιτηςπαραλίας
•Ηαλλαγήτωναντικειμενικώναξιών
•Οπολεοδομικόςκαιχωροταξικόςσχεδιασμός/Χρήσειςγης
•E-poleodomia:Ψηφιοποίησηαρχείουπολεοδομικώνδεδομένων,όρωνκαι
περιορισμώνδόμησης.

•Ενιαίοςψηφιακόςχάρτης:ONEclickLIS(Πρόταση του ΤΕΕ)

Σύνταξη και ολοκλήρωση του Εθνικού Κτηματολογίου
Το Εθνικό Κτηματολόγιο 
1. Καταγράφει με βάση το ακίνητοόλεςτιςπράξειςπουδημιουργούν,
μεταβιβάζουν,αλλοιώνουνήκαταργούνδικαιώματασεακίνητα
2 Εγγυάται τις νομικές πληροφορίες που καταγράφει,καθώςηκατα-
χώρισηκάθεπράξηςγίνεταιμόνομετάαπόουσιαστικόέλεγχονομιμότητας
3. Καταγράφει και τη γεωγραφική περιγραφή (μορφή, θέση και 
μέγεθος) του ακινήτου
4. Αποκαλύπτει και καταγράφει συστηματικά τη Δημόσια ακίνητη 
περιουσία, για πρώτη φορά στη σύγχρονη Ελλάδα
5. Καταγράφει τα δικαιώματα από χρησικτησίαηοποία, ιδίωςστην
επαρχία,αποτελείτονσυνηθέστεροίσωςτρόποκτήσηςκυριότητας
Η μεταφορά της καταγραφής των μεταβιβάσεων από τα υποθη-
κοφυλακεία στα κτηματολογικά γραφεία ενισχύειτηναξιοπιστίατων
μεταβιβάσεων,μειώνειτονχρόνοκαιτοκόστοςαυτών.

Σύνταξη και κύρωση Δασικών Χαρτών
ΗκατάρτισηΔασικώνΧαρτώνέχειωςαντικειμενικόσκοπότονδιαχρονικό
καιχωρικόπροσδιορισμόκαιαποτύπωσητωνδασώνκαιδασικώνεκτάσε-
ων.Τελικόςστόχοςτηςσυνολικήςδιαδικασίαςείναιηκύρωσητωνδασικών
χαρτώνωςοριστικών.
Ηκαταγραφήτωνδασώνκαιδασικώνεκτάσεωνστοχεύειστην:
α)Περιβαλλοντικήπροστασίαδασών,δασικώνκαιχορτολιβαδικώνεκτάσε-
ων(πουεπίσηςκαταγράφονταικατάτηδιαδικασίακατάρτισηςΔασικών
Χαρτών)

β)ΠροβολήτωνεμπραγμάτωνδικαιωμάτωντουΕλληνικούΔημοσίουεπί
τωνδασών,δασικώνκαιχορτολιβαδικώνεκτάσεωνστιςδιαδικασίεςτου
ΕθνικούΚτηματολογίου(ΕΚ)καιτηνολοκληρωμένηδιερεύνησητουιδι-
οκτησιακούτουςκαθεστώτος

γ)Αποκάλυψηκαιδιασφάλισητηςδημόσιαςπεριουσίας,σημαντικόμέρος
τηςοποίαςείναιταδάση,οιδασικέςκαιοιχορτολιβαδικέςεκτάσεις

δ)Δημιουργία βασικής πληροφοριακής υποδομής για τη δημιουργία του
Δασολογίου

Τακτοποίηση αυθαίρετων κτισμάτων
Μέσασεδέκα(10)χρόνιαέχουνεκδοθείτέσσερις(4)διαφορετικοίνόμοι
τακτοποίησηςαυθαιρέτωνκατασκευώνκαιχρήσεωνευελπιστώνταςναλύ-
σουν το χρόνιο πρόβλημα τωναυθαιρέτων κτισμάτωνστη χώραμας.Ο
νόμοςλήγειτονΝοέμβριοτου2019μεαποτελέσματαταακίνηταπουδεν
έχουνενταχθείνατεθούνεκτόςσυναλλαγής,τοκενόαυτόπιθανόνναδύ-
ναταινακαλυφθείαπότηνεφαρμογήτηςταυτότηταςκτιρίουηοποίαέχει
μενθεσμοθετηθείεδώκαι10χρόνιαπληνόμωςδενέχειακόμηαρχίσειη
εφαρμογήτης.

Καθορισμός αιγιαλού και παραλίας
Μόνοστο15%τηςακτογραμμήςέχειγίνειχάραξηαιγιαλούκαιπαραλίας
απόπαλαιότερεςαρμόδιεςεπιτροπέςκαιέχειδημοσιευθείσεΦΕΚ.Γιατην
επίσπευση της διαδικασίας χάραξης αιγιαλού, το υπουργείο οικονομικών
προχώρησεστην«ηλεκτρονική»χάραξητηςπροσωρινήςοριογραμμήςαι-
γιαλούεπίτωνψηφιακώνχαρτώντουΚτηματολογίου(έτους2007-2009)η
οποίαθακαλύψειόλητηχώραεντόςτου2019.
Όλεςοιοριοθετήσεις,μαζίμετιςπαλαιότερες(πουψηφιοποιούνταισταδι-
ακά)«ανεβαίνουν»τρειςμήνεςμετάτηδημοσίευσήτουςσεενιαίοψηφια-
κόχάρτη,στηνηλεκτρονικήδιεύθυνση:https://www1.gsis.gr/gspp/dhpe/
publicgis/faces/homeShore 

Η αλλαγή των αντικειμενικών αξιών / Ορθολογική 
προσαρμογή
Ηαναπροσαρμογήτωναντικειμενικώναξιώντόσογιατο2019όσοκαιγια
το2020πουείχεπροαναγγείλειηέκθεσησυμμόρφωσηςτηςΚομισιόν(τον
περασμένο Ιούνιο),μηλαμβάνοντας επί τηςουσίαςυπόψητις τιμέςπου
είχανανακοινωθείαπότηνκυβέρνηση,θεωρώνταςπροφανώςότιδεναντα-
ποκρίνονταιστηνπραγματικότητα.Όπωςτονίζεταιστηνέκθεσησυμμόρ-
φωσης,οιελληνικέςαρχέςέχουνδεσμευτείνααναπροσαρμόσουνσταδιακά
τιςαντικειμενικέςαξίεςσεποσοστότουλάχιστον50%τηςεναπομείνασας
διαφοράςμετιςεμπορικέςαξίεςτο2019καινατιςευθυγραμμίσουνπλήρως
το2020.

Πολεοδομικός και χωροταξικός σχεδιασμός / Χρήσεις γης
Βασικοίάξονεςδράσηςθαπρέπειναείναι:
•Ηεπιδίωξηολοκλήρωσηςκιεφαρμογήςτουχωροταξικούκαιπολεοδομι-
κούσχεδιασμού,στονέοθεσμικάτοπίοπουδιαμορφώνεταιμεπαράλλη-
ληαξιοποίησηδιαθέσιμωνμελετών.

•Ηπροστασίακαιηανάδειξητηςαρχιτεκτονικήςκαιπολιτιστικήςμαςκλη-
ρονομιάς.

•Ηαποκωδικοποίησητουνέουθεσμικούπλαισίουγιατονχωρικόσχεδια-
σμόκαιτηθεσμικήπροστασίατουαρχιτεκτονικούπλούτουτωνοικισμών.

e-poleodomia: Ψηφιοποίηση αρχείου πολεοδομικών 
δεδομένων, όρων και περιορισμών δόμησης
Έχειενεργοποιηθείηυπηρεσίααπότηςαρχέςτουέτουςστηνηλεκτρονική
διεύθυνση: gis.epoleodomia.gov.gr/v11/ και παρέχει σε ιδιοκτήτες ακινή-
των,επενδυτέςκαιεπαγγελματίεςτηςαγοράςτουrealestate,όρουςδόμη-
σης,χρήσειςγης,ρυμοτομικάδιαγράμματα,πολεοδομικάδιατάγματακλπ.

Ενιαίος ψηφιακός χάρτης: ONEclickLIS 
(Πρόταση του ΤΕΕ)
Τοπροτεινόμενοproject«ΟΝΕclickLIS»(δηλαδήOneClickLandInformation
System),αφοράτηδημιουργίαενόςενιαίουψηφιακούχάρτη,πουθαπερι-
λαμβάνειόλεςτιςπληροφορίες,όλεςτιςδιοικητικέςπράξειςκαιταδεδομένα
γιατιςθεσμικέςγραμμές.Δηλαδήόλαταδεδομένα,πουαπαιτούνταιγιανα
πραγματοποιήσεικάποιοςένανπολεοδομικόέλεγχο,μιαεκτίμησηακινήτου
ήακόμηκαιναεκδώσειμίαοικοδομικήάδειακαιναυλοποιήσειμίαμικρήή
μεγάληεπένδυσηστηχώρα.
Στόχοςτηςπρωτοβουλίαςείναιναμπορείοοποιοσδήποτεπολίτηςήεπεν-
δυτής,απότοσπίτιήτογραφείοτου,μετοπάτημαενόςκουμπιούστον
υπολογιστήτου,ναπάρειολοκληρωμένη,έγκυρηκαιθεσμικάασφαλήπλη-
ροφορίαγιατοτιεπιτρέπεται,τιαπαγορεύεται,μεποιουςόρουςκαιπροϋ-
ποθέσεις,γιαναυλοποιήσειαυτόπουτονενδιαφέρει.
Το«ΟΝΕclickLIS»πουπροτείνεικαιπροωθείτοΤΕΕ,είναιέναπραγματικά
αναγκαίο,ανταποδοτικόκαικυρίωςαναπτυξιακόέργο,τοοποίοθασυμβάλ-
λειπαράλληλαστηναντιμετώπισητηςγραφειοκρατίας,τηςδιαφθοράςκαι
τηςταλαιπωρίαςτωνπολιτώναλλάκαιστονασταματήσειτοφαινόμενοτης
ματαίωσηςεπενδύσεωνστηχώρα. 

Το	 παραπάνω	 κείμενο	 αποτελεί	 περίληψη	 της	 παρουσίασης	 του	 Γενικού	
Γραμματέα	του	ΤΕΕ	Ιωάννη	Μαχίκα,	στην	εσπερίδα	με	τίτλο:	
«Το σήμερα και το αύριο της αγοράς ακινήτων στην Ελλάδα»
που	έλαβε	χώρα	την	Παρασκευή	7	Ιουνίου	2019	στο	πλαίσιο	του	ATHENS	
REAL	ESTATE	EXPO	2019	(AREXPO).
Το	πλήρες	κείμενο	υπάρχει	στον	πιο	κάτω	σύνδεσμο:
https://dhsym.gr/category/articles-ekloges-tee/
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Με επιτυχία στέφθηκε η διοργάνωση του 4ου Διεθνούς Συμποσίου
“Joint International Symposium on Deformation Monitoring, 
JISDM2019”πουδιεξήχθηστοΊδρυμαΕυγενίδουτοδιάστημα15-17 
Μαΐου 2019.Τοσυμπόσιοεστίασεσεμεθόδουςκαιτεχνολογίεςαιχμής
απότονχώροτηςεφαρμοσμένηςγεωδαισίας,τηςφωτογραμμετρίας/τη-
λεπισκόπισηςκαιτηςγεωπληροφορικήςμεαντικείμενοτηνπαρακολούθη-

ση,τηντεκμηρίωσηκαιανάλυσητωνπαραμορφώσεωνσετεχνικάέργα
καισεανθρωπογενείς/φυσικέςδιεργασίες.ΣτόχοτουΣυμποσίουαποτέ-
λεσεησύνδεσητηςέρευναςπουδιεξάγεταισεαντικείμενααιχμήςδιεθνώς
με την εφαρμογή της στην πράξη, καθώς και την αλληλεπίδραση των
συμμετεχόντωνπουπροέρχονταιαπότονακαδημαϊκόχώρο,τονιδιωτικό
τομέακαιΔημόσιουςΦορείς.

Τοσυνέδριο διοργανώθηκεαπό τηΣχολήΑγρονόμων και Τοπογράφων
ΜηχανικώντουΕΜΠμετηνεπίσημηυποστήριξητηςΔιεθνούςΟμοσπονδί-
αςΤοπογράφων(Int.	Federation	of	Surveyors,	FIG),τηςΔιεθνούςΈνωσης
Γεωδαισίας(Int.	Association	of	Geodesy,	IAG)καιτηςΔιεθνούςΈνωσης
Φωτογραμμετρίας και Τηλεπισκόπισης (Int.	 Society	 of	 Photogrammetry	
and	Remote	Sensing,	ISPRS).

Σεεθνικόεπίπεδο,τοσυνέδριοτέθηκευπότηναιγίδατωνΥπουργείων
Υποδομών & Μεταφορών (ΥΠΙΜΕΔΙ) και Περιβάλλοντος & Ενέργειας

(ΥΠΕΝ)ενώστηρίχθηκεενεργάαπότοΤΕΕ,τονΠΣΔΑΤΜ,τηνΓΥΣκαιτο
ΕλληνικόΤμήμαΜελέτηςΓεφυρών(IABSE).Τοσυνέδριοάνοιξετιςεργα-
σίεςτουμετοποθετήσειςαπότουςδιοργανωτέςκαιτουςεμπλεκόμενους
φορείςκαιοργανισμούςκαιεισήγησητουπροέδρουτηςεπιστημονικήςκαι
οργανωτικήςεπιτροπήςκαθ.ΕΜΠ,ΒασίληΓκίκα.

Το συνέδριο παρακολούθησαν περισσότεροι από 220 σύνεδροι από 26
χώρεςδιεθνώς.Συνολικάπαρουσιάστηκαν130επιστημονικέςεργασίεςσε
αντικείμεναπουκαλύπτουνόλοτοεύροςτηςθεματολογίας,ταοποίαμε-

4th Joint International Symposium on Deformation Monitoring
15-17 May 2019, Athens, Greece

Web:www.jisdm2019.org
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ταξύάλλωνπεριλαμβάνουν:
•	 QC/QAandoptimizationtechniquesindeformationanalysis
•	 NewconceptsforGNSS-basedmonitoring
•	 Pointcloud-basedspace-temporaldeformations
•	 Referenceframesandgeodynamics
•	 Vibrationmonitoringanddynamics
•	 Groundandspaceborneradar
•	 Monitoringofculturalheritage
•	 Deformationmonitoringforconstructionengineering
•	 Bridgemonitoring
•	 Dammonitoring
•	 Multi-sensorsystemsandnewconceptsfordeformationmeasurements
•	 UAVforchangedetectionanddeformationmonitoring
•	 Monitoringofgeohazards

Οισημαντικότερεςτεχνολογικέςκαι επιστημονικέςεξελίξειςστονκλάδο
παρουσιάστηκαν από τρεις διακεκριμένους επιστήμονες στο χώρο που
συμμετείχανωςπροσκεκλημένοιομιλητές.Συγκεκριμέναομιλίεςπαρέθε-
σανοCarmeloGentile(Professor,	Politecnico	di	Milano),oCharalampos
(Haris)Kontoes(Research	Director,	National	Observatory	of	Athens)και
ηDorotaA.Grejner-Brzezinska(Professor,	The	Ohio	State	University).

ΜεγάληήτανηανταπόκρισηΔημόσιωνκαιΙδιωτικώνφορέωνπουσυμμε-
τείχανωςχορηγοίκαιεκθέτεςκαθώςκαιστηνειδικήσυνεδρίαπουδιορ-
γανώθηκεγιατηβιομηχανίαστοπλαίσιοεργασιώντουσυνεδρίου.Ειδικό-
τερα,συμμετείχανοιεταιρείεςLeica	Geosystems,	ΓΕΚ	TERNA	GROUP,	
ΓΑΙΑ	 ΟΣΕ,	 Ολυμπία	 Οδός	 ΑΕ,	 ΔΕΗ	 ΑΕ,	 HELLASTRON,	 ΕΥΔΑΠ	 ΑΕ,	
Ucandrone,	ΓΕΦΥΡΑ	ΑΕ,	Αττική	Οδός	ΑΕ,	OSMOS	AE,	Monitera	Group,	
Planetek	hellas	και	ΔΕΗ	Ανανεώσιμες	ΑΕ.Μέγαςχορηγόςεπικοινωνίας
ήταντοεπιστημονικόπεριοδικό	SENSORS	(MDPI).	Περισσότερεςλεπτο-
μέρειεςγιατηδιοργάνωση,τοεπιστημονικόπρόγραμμακαιταπρακτικά,
τουςχορηγούςκαιτιςδράσειςτουσυνεδρίουβρίσκονταιστηνιστοσελίδα
τηςδιοργάνωσης (www.jisdm2019.org)ηοποίαείναισεσυνεχήενημέ-
ρωση.Τοεπόμενοδιάστημαπρογραμματίζεταιηέκδοσηειδικώντόμων
(special	issues)σεδιεθνήεπιστημονικάπεριοδικάτουχώρου.

----------------------------------
International	Federation	of	Surveyors,	FIG
Commission6:EngineeringSurveys
WG6.1:DeformationMonitoringandAnalysis
Commission5:PositioningandMeasurement

International	Association	of	Geodesy,	IAG
Commission4:PositioningandApplications

International	Society	for	Photogrammetry	and	Remote	Sensing,	ISPRS
WGIII/5:InformationExtractionfromLiDARIntensityData

Ευθύμιος Μπακογιάννης  
Γενικός Γραμματέας Χωροταξίας 
και Αστικού Περιβάλλοντος

Το Δ.Σ. του ΠΣΔΑΤΜ 
εκφράζει τα θερμά 
του συγχαρητήρια 
στον συνάδελφο Ευ-
θύμιο Μπακογιάννη 
για την ανάληψη των 
νέων καθηκόντων 
ως Γενικός Γραμμα-
τέας Χωροταξίας και 
Αστικού Περιβάλλο-
ντος

Ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο έργο του και προ-
σβλέπουμε σε μια συνεχή και αποτελεσματική 
συνεργασία.

Έφυγε η συνάδελφος Ευαγγελία (Λίτσα) Λάμπρου 
Καθηγήτρια ΕΜΠ
Έφυγε από κοντά μας η συνάδελφος, Καθηγήτρια του Εθνικού Μετσόβιου Πολυ-
τεχνείου, Ευαγγελία (Λίτσα) Λάμπρου.
Μία ακαδημαϊκός που ήταν πάντα δίπλα στον σύλλογό μας, πάντα δίπλα σε 
κάθε συνάδελφο που ζητούσε τη βοήθειά της.
Διατέλεσε μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής της ειδικότητάς μας στο ΤΕΕ και 
της Κεντρικής Αντιπροσωπείας του, ενώ ήταν παρούσα ανελλιπώς σε όλες τις 
δραστηριότητες του συλλόγου (συνέδρια, ημερίδες, κλπ). Όπου της ζητήθηκε και όποτε ήθελε να 
εκφράσει την άποψή της για το καλό και την ευημερία του κλάδου.
Υπηρέτησε με πάθος την επιστήμη που αγάπησε. Το κλασσικό αντικείμενο της Γεωδαισίας, τον 
πυρήνα της επιστήμης του Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού. Συνεπής στο διδασκαλικό της 
καθήκον, βρίσκονταν πάντα δίπλα στους φοιτητές της, ενώ δεν τους ξέχασε ακόμα και όταν 
έγιναν απόφοιτοι. Το επιστημονικό της έργο είναι πλούσιο και αποτελεί παρακαταθήκη για τις 
επόμενες γενιές των συναδέλφων.
Το κενό για την οικογένεια των Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, αλλά και την ακαδημα-
ϊκή κοινότητα είναι μεγάλο και δυσαναπλήρωτο. Θα μας λείψει. Την αποχαιρετούμε με βαθιά 
θλίψη.
Θερμά συλλυπητήρια στους οικείους της και ιδιαιτέρως στους αγαπημένους συναδέλφους Νίκο 
και Γιώργο.
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Ø	Με την Υπουργική Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας, 182363/2395 της 13Μαΐου 2019 ΑΔΑ: ΩΚΘ-
Γ4653Π8-ΗΘΑέγινεαποδεκτήηομόφωνηγνωμοδότησητουΤεχνικού
Συμβουλίου Δασών περί των φρυγανικών εκτάσεων οι οποίες 
δεν φέρουν δασική βλάστηση.Εφόσονστιςεκτάσειςμεφρυγανική
βλάστησηδενυπάρχει δασικήβλάστηση,ήηδασικήβλάστησηδεν
ξεπερνάενδεικτικάτο15%τηςέκτασης,τότεθαπρέπειναχαρακτη-
ρίζονταιμόνοωςχορτολιβαδικέςκαιόχιωςδάσηήδασικέςεκτάσεις.

Ø	Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της ΚυβερνήσεωςΦΕΚ Α 73 της 17
Μαΐου 2019 ο Νόμος 4611 «Ρύθμιση οφειλών προς τους Φο-
ρείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους 
Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις Δημοσίου και 
λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση 
της προστασίας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις».

ΟΝόμοςπεριλαμβάνειμίασειράαπόδιατάξειςυψηλούενδιαφέροντος,
όπως:τονμειωμένοσυντελεστήΦΠΑ(άρθρο121),τηρύθμισητων
120δόσεωνπροςασφαλιστικούςφορείς(άρθρα1-18),τηρύθμιση
των120δόσεωνπροςτηΦορολογικήΔιοίκηση(άρθρα98-109),τη
ρύθμισηοφειλώνπροςΟΤΑα΄βαθμού(άρθρο110-117),τονβασικό
λόγοαπόλυσης(άρθρο48),τηνευθύνηεργαζομένωνκατάτηνεκτέ-
λεσητηςεργασίας(άρθρο49),τημερικήαπασχόλησηκαιεκπεριτρο-
πήςεργασία(άρθρο50)καιτηνυποχρέωσηκαταβολήςμέσωπαρόχου
υπηρεσιώνπληρωμώντηςαποζημίωσηςαπόλυσης(άρθρο51).

Ø	Νόμος4612ΦΕΚΑ77της23Μαΐου2019«Κύρωση Σύμβασης Πα-
ραχώρησης του Έργου της Μελέτης – Κατασκευής – Χρημα-
τοδότησης – Λειτουργίας – Συντήρησης και Εκμετάλλευσης 
του Νέου Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης και Μελέτη 
– Κατασκευή και Χρηματοδότηση των Οδικών του Συνδέσεων 
και άλλες διατάξεις».

ΣτοΆρθροΔωδέκατοηδιάταξηορίζειτηνπαράτασητωνοικοδομικών
αδειώνέωςτο2021.Συγκεκριμένα:2.Μετάτηνπαρ.5τουάρθρου
50 του Ν.4495/2017 (Α΄ 167) προστίθεται παράγραφος 6ως εξής:
«6.Ηισχύςτωνοικοδομικώναδειών,τωναδειώνδόμησηςκαιτυχόν
αναθεωρήσεών τους, που εκδόθηκαν σύμφωνα με το από 8.7.1993
π.δ. (Δ΄795) είτεσύμφωναμε τονΝ.4030/2011 (Α΄249) κατά το
χρονικόδιάστημααπό1.3.2012έως31.12.2017,παρατείνεταιαπότην
ημερομηνίαλήξηςτουςέως31.12.2021».

Ø	ΔημοσιεύθηκεστοΦΕΚΑ78στις24Μαΐου2019οΝόμος4613στον
οποίοσυμπεριλήφθηκεηδιάταξηαναφορικάμετη δυνατότητα πα-
ροχής πρόσθετης διάρκειας έως 6 μηνών στις δηλώσεις του 
Κτηματολογίου.Τοεπίμαχοάρθρο27αναφέρειταεξής:
Προσθήκηεδαφίωνστηνπαράγραφο5τουάρθρου2τουΝ.2308/1995
(Α΄114).
Στηνπαράγραφο5τουάρθρου2τουΝ.2308/1995προστίθενταιεδά-
φιαωςεξής:

   «ΜεαποφάσειςτουΥπουργούΠεριβάλλοντοςκαιΕνέργειαςοιπρο-
θεσμίες υποβολής των δηλώσεων μπορεί να παρατείνονται και για
χρονικόδιάστημα έως έξι (6)μήνεςπέραν τουχρόνουτηςπαράτα-
σηςτουπροηγούμενουεδαφίου.Οιαποφάσειςαυτέςμπορείναέχουν
αναδρομικήισχύαπότηλήξητηςπροηγούμενηςπαράτασηςμέχριτη
δημοσίευσήτους.»

Ø	ΕγκύκλιοςτουΥΠΕΝμεαριθμό2καιαριθμ.πρωτ.49581/2075της31
Μαΐου2019μεθέμα:«Εγκύκλιος Δ’ Τμήματος Ν.4495/2017».

ΤοΥΠΕΝμετηνέαερμηνευτικήεγκύκλιοδιευκρινίζειτιςδιατάξειςτου
τμήματος Δ’ του Ν.4495/2017 με τίτλο «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕ-
ΤΗΣΔΟΜΗΣΗΣ»,όπωςαυτόισχύειμετάτιςτροποποιήσεις-συμπλη-

ρώσεις που έχουν γίνει με τους νόμουςΝ.4513/2017,Ν.4546/2018,
Ν.4585/2018,Ν.4602/2019καιΝ.4610/2019.

ΤοτμήμαΔ’αποτελείταιαπόπέντεκεφάλαιαταοποίααναπτύσσονται
σταάρθρα81έωςκαι125.ΤοΠρώτοΚεφάλαιοαναφέρεταισταμέτρα
πρόληψης της αυθαίρετης δόμησης, το δεύτερο στους μηχανισμούς
κατάτηςαυθαίρετηςδόμησης,τοτρίτοστηναντιμετώπισητωναυθαι-
ρέτωνπουέχουνσυντελεστείμετάτην28η.07.2011,τοτέταρτοστην
αντιμετώπιση τωναυθαιρέτωνπου έχουνσυντελεστεί πριν από την
28η.07.2011,ενώτοπέμπτοαφοράσεειδικέςπεριπτώσειςαυθαιρέτων
πουέχουνσυντελεστείπριναπότην28η.07.2011.

Ø	Έγγραφο της Διεύθυνση Προστασίας & Διαχείρισης Υδάτι-
νου Περιβάλλοντος του ΥπουργείουΠεριβάλλοντος&Ενέργειαςμε
αριθμόπρωτ.ΥΠΕΝ/ΔΠΔΥΠ/49374/898της31Μαΐου2019μεθέμα:
«ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑ-
ΤΩΝ». 

ΤοέγγραφοαναφέρειότιηΕιδικήΓραμματείαΥδάτωνωςαρμόδιαΥπη-
ρεσίαγιατηνεφαρμογήτηςΟδηγίαςΠλαίσιογιαταύδατα(2000/60/
ΕΚ)καιτηςΟδηγίαςγιατιςΠλημμύρες(2007/60/ΕΚ)μετονσυντονι-
σμόόλωντωναρμόδιωνγιατηνπροστασίατωνυδάτωντηςχώρας
Υπηρεσιώνκαιτηνκατάρτισητουσχετικούνομοθετικούπλαισίου(ΠΔ
132/2017)έχειδεχτείμετάτηνέκδοσητουΝ.4258/2014σειράερω-
τημάτωνγιαθέματαπουαφορούνστηνπροστασία,τηδιαχείρισηκαι
τηναποκατάστασητωνυδατορεμάτων.Τακυριότερααπόαυτάεπικε-
ντρώνονταιστηνέννοιακαιτονορισμότουυδατορέματοςσύμφωνα
μετην ισχύουσανομοθεσίακαιπώςαυτόπρέπει ναπροστατεύεται.
Στοέγγραφογίνεταιεπισήμανσηκαιδίνονταιδιευκρινήσειςγιαταζη-
τήματα:ορισμόςυδατορέματος,απεικόνισηυδατορεμάτων,προστασία
υδατορεμάτων,οριοθέτησηυδατορεμάτων,κατ’εξαίρεσηοριοθέτηση
μικρών υδατορεμάτων, εκ’ νέου οριοθέτηση υδατορεμάτων, διευθε-
τήσεις/εκτροπέςυδατορεμάτων,καθαρισμόςυδατορεμάτωνκαιτέλος
υδατορέματα:συντονισμόςδημοσίωναρχών.

Ø	Η ΑΑΔΕ (Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων) εξέδωσε τον 
Μάιοεγχειρίδιοαπαντήσεωνστασυνηθέστεραερωτήματα,πουαφο-
ρούνστηνπαροχή υπηρεσιών από φυσικό πρόσωπο, βάση έγ-
γραφων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ή συμβάσεων έργου 
(περίπτωσηστ΄τηςπαρ.2τουάρθρου12τουΝ.4172/2013–Α’167).
Το εγχειρίδιο περιλαμβάνει: θεσμικό πλαίσιο, απαντήσεις σε συνήθη
ερωτήματα, ενδεικτικάπαραδείγματακαι πίνακανομοθετικώνδιατά-
ξεωνκαιεγκυκλίων.

Ø	ΣτονΝόμο 4617 ΦΕΚ Α 88 της 10 Ιουνίου 2019στοάρθροτέταρ-
το,παράγραφο3,τροποποιείται το άρθρο 67 του Ν.998/79 για 
τους δασωμένους αγρούς.3.Ηπαράγραφος2τουάρθρου67του
Ν.998/1979(Ά289)αντικαθίσταταιωςεξής:

«2. Αν οι εκτάσεις των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 1
εντάσσονταιστηνπαράγραφο1τουάρθρου3τουπαρόντοςνόμου
τότεεμβαδόαυτώνέωςτριάντα(30)στρέμματα,μπορείναχρησιμο-
ποιηθείαποκλειστικάκαιμόνογιαγεωργικήκαιδενδροκομικήεκμετάλ-
λευση,χωρίςναεπιτρέπεταιηπεραιτέρωαλλαγήχρήσηςτηςκατάτα
προβλεπόμεναστηνπαράγραφοβ΄τουάρθρου1,εφόσονδιαπιστωθεί
γιαεκτάσειςμεγαλύτερεςτωνπέντε(5)στρεμμάτωνκατόπινσχετικής
οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας της γεωργικής εκμετάλλευ-
σης,ότιοιεδαφολογικέςκαιοικολογικέςσυνθήκεςσυνηγορούνυπέρ
αυτούτουτρόπουεκμετάλλευσηςχωρίςναπαραβλάπτεταιηλειτουρ-
γίατουδασικούοικοσυστήματος,απότηναπώλειατουφυσικούτου
στοιχείου,καθώςκαιότιτηρούνταιοιπροϋποθέσειςτηςπαραγράφου
4 του παρόντος σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του
άρθρου 47, χωρίς την υποχρέωση τήρησης των προϋποθέσεων της
παραγράφου4τουάρθρου47.

Αν οι εκτάσεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 εντάσσονται
στηνπαράγραφο2τουάρθρου3τότεδενυπάγονταιστιςδιατάξεις
τηςδασικήςνομοθεσίας.».

Μετηνέαρύθμισηδίνεταιηδυνατότηταστονπολίτηνααιτείταιστη
δασικήυπηρεσίατηνέγκρισητηςχρήσηςέκτασηςδάσους,έως 30 
στρεμμάτων,μόνογιαγεωργικήήδενδροκομικήκαλλιέργεια,εφό-

Νέα νομοθετήματα και διατάξεις 
που άπτονται του ενδιαφέροντος του ΑΤΜ
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σον έχει τίτλους ιδιοκτησίας μέχρι το 2004. Για εκτάσεις μεγαλύτε-
ρες των 5 στρεμμάτων απαιτείται τεχνοοικονομική μελέτη,ώστε να
αποδεικνύεταιηβιωσιμότητατηςκαλλιέργειαςπουθααντικαταστήσει
τοδάσος.Μέχρισήμεραονόμοςέδινετηδυνατότηταεκμετάλλευσης
μόνοτωνδασικώνεκτάσεωνήτωνεκτάσεωνπουέχουναπολέσειπια
τονδασικότουςχαρακτήρα,αλλάόχιτωνδασών.Δηλαδήεπέτρεπεσε
όσουςέχουντίτλουςιδιοκτησίαςπουανάγονταιπριναπότο1946καιη
έκτασηείναιδασικήκαιόχιδάσοςνακάνουνόλεςτιςχρήσεις(ναβγει
ηέκτασηεκτόςδασικήςνομοθεσίας),ενώανοιτίτλοιείναιμεταγενέ-
στεροικαιέωςτοέτος2004νατηχρησιμοποιήσουνμόνογιαγεωργική
ήδεντροκομικήκαλλιέργεια.

Ø	Με Κοινή Υπουργική Απόφαση που υπέγραψαν οι Υπουργοί 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Ναυτιλίας και Νη-
σιωτικής Πολιτικής ΦΕΚ 2305 Β 12 Ιουνίου 2019 χορηγείται 
παράτασημέχρι31.12.2019γιατηλειτουργίαοργάνωνκαιεπιτροπών
πολεοδομικώνθεμάτωντουνόμου4495/2017γιατονέλεγχοκαιτην
προστασίατουδομημένουπεριβάλλοντος.

Πρόκειταιγιατα:ΣυμβούλιαΑρχιτεκτονικής,ΚεντρικόΣυμβούλιοΑρ-
χιτεκτονικής, Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής Αιγαίου, Επιτροπές
Προσβασιμότητας,ΣυμβούλιαΠολεοδομικώνΘεμάτωνκαιΑμφισβητή-
σεων,ΚεντρικόΣυμβούλιοΠολεοδομικώνΘεμάτωνΑιγαίου.

Ηπαράτασηδίνεται έως το τέλος του έτους, προκειμένου να εκδο-
θεί το Προεδρικό Διάταγμα για τη συγκρότηση και στελέχωση των
ΠεριφερειακώνκαιΤοπικώνΠαρατηρητηρίωνΕλέγχουΔόμησηςπου
προβλέπειονόμος,δεδομένουότιυπάλληλοιτωνΠαρατηρητηρίωνθα
συμμετέχουνστανέασυμβούλιακαιτιςεπιτροπές.

Ø	ΈγγραφοτουΥπουργείουΠεριβάλλοντος&Ενέργειαςμεαριθμόπρωτ.
ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/52532/2192της10Ιουνίου2019ΑΔΑ6ΦΟΜ4653Π8-
Ξ1Εκαιθέμα:«Σχετικά με διαχωρισμό οριζοντίων ιδιοκτησιών 
χωρίς αλλαγή χρήσης» αναφέρειότιδεδομένουότιοδιαχωρισμός
δεναποτελείούτεπροσθήκηδόμησηςούτεαλλαγήχρήσης,σεκτίρια
τωνοποίωνηοικοδομικήάδειαεκδόθηκεμεδιατάξειςπουίσχυανπριν
απότηνεφαρμογήτουΝ.960/1979(ΦΕΚ194Α’),δενέχουνεφαρμο-
γήοιδιατάξειςτουάρθρου3αυτούούτεκαιτουάρθρου2τουπ.δ.
111/04καισυνεπώςδεναπαιτείταιηεξασφάλισηθέσεωνστάθμευσης.
Γιατιςυπόλοιπεςπεριπτώσειςγιατιςοποίεςυπήρχευποχρέωσηεξα-
σφάλισηςθέσεωνστάθμευσηςσύμφωναμετονΝ.960/1979,εφόσον
συντελείταιδιαχωρισμόςοριζοντίουιδιοκτησίας,θαπρέπειναεξασφα-
λίζονταιοιαπαιτούμενεςαπότηνισχύουσανομοθεσίαθέσεις.

Ø	Δημοσιεύτηκανδύονόμοι: οΝόμος4619ΦΕΚΑ95 της11 Ιουνίου
2019μεθέμα:«Κύρωση του Ποινικού Κώδικα»καιοΝόμος4620
ΦΕΚΑτης11Ιουνίου2019μεθέμα:«Κύρωση του Κώδικα Ποινι-
κής Δικονομίας».

Ø	Υπεγράφη από τους υπουργούς Εσωτερικών και αναπληρωτή Περι-
βάλλοντος&Ενέργειας,ηΚοινήΥπουργικήΑπόφαση(ΚΥΑ)μεΑριθμ.
ΥΠΕΝ/ΔΔΑΠΠ/51775/1521μεθέμα:«Προσδιορισμός Διοικητικών 
Κυρώσεων σε παραβάτες ΟΤΑ Α΄ βαθμού» ΦΕΚ Β 2218 της 8
Ιουνίου2019,8μετηνοποίακαθορίζεταιημέθοδοςεπιμέτρησηςτων
διοικητικών προστίμων που επιβάλλονται στους ΟΤΑ α΄ βαθμού, οι
οποίοιδενεκπληρώνουντιςυποχρεώσειςγιατηνεναλλακτικήδιαχείρι-
σηκαιτηχωριστήσυλλογήτωνδημοτικώναποβλήτων.Οιπαραβάσεις
διακρίνονταιανάλογαμετησοβαρότητάτουςκαιμεβάσητηνεπιλογή
τουκάθεΟΤΑναοργανώσειτηνανακύκλωσητωνδημοτικώναποβλή-
τωνσεσυνεργασίαμεΣύστημαΕναλλακτικήςΔιαχείρισηςήαυτοτε-
λώς,οπότεοδήμοςαναλαμβάνειπερισσότερεςαρμοδιότητες.

Ø	ΔημοσιεύθηκεηΚοινήΥπουργικήΑπόφαση61654/2019τωνΥπουρ-
γώνΟικονομίαςκαιΑνάπτυξης-Εργασίας,ΚοινωνικήςΑσφάλισηςκαι
ΚοινωνικήςΑλληλεγγύης-ΟικονομικώνστοΦΕΚ2324Βστις14Ιουνί-
ου2019,ηοποίατροποποιείτην130060/2017απόφασηκαιαυξάνε-
ται το όριο για την εφαρμογή της απλοποιημένης διαδικασίας 
ρύθμισης οφειλών των επιχειρήσεων από τις 50.000 ευρώστις
300.000ευρώ,αντικαθιστάτοάρθρο3γιατοντυποποιημένοτρόπο

αξιολόγησηςβιωσιμότηταςκ.ά.

Ø	Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η Προκήρυξη Β΄ κύκλου του προγράμματος
«Εξοικονόμηση κατ’ οίκον II», που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του
ΕΣΠΑ2014-2020.ΦΕΚ2583Βτης27Ιουνίου2019απόφασημεΑριθμ.
ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/57409/458καιθέμα:«Προκήρυξη Β΄ κύκλου του 
προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον II», που θα υλοποι-
ηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020».ΣτοΦΕΚέχουνσυμπερι-
ληφθείκαιόλατααπαραίτηταΠαραρτήματα.

Ø	ΔημοσιεύθηκεσεΦΕΚηαπόφασηγιατοπρόγραμμαχρηματοδότησης
για την Ενεργειακή ΑναβάθμισηΔημοσίων Κτιρίων με την ονομασία
«ΗΛΕΚΤΡΑ».ΦΕΚ 2597 Β της 28 Ιουνίου 2019 απόφαση με Αριθμ.
ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/56386/620καιθέμα:«Πρόγραμμα χρηματοδότησης 
για την Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοσίων Κτιρίων».

ΣκοπόςτουΠρογράμματοςείναιηενεργειακήαναβάθμισητουκτιρια-
κούαποθέματοςπουανήκειστηνιδιοκτησίατωνφορέωντηςΓενικής
Κυβέρνησης με παρεμβάσεις που αφορούν ενδεικτικά στο κέλυφος
τουκτιρίου,σταδιάφορασυστήματαΗλεκτρο-Μηχανολογικών(Η/Μ)
εγκαταστάσεων και γενικότερα σε παρεμβάσεις που αποδεδειγμένα
συμβάλουνστηνενεργειακήαναβάθμισητωνκτιρίων,συμπεριλαμβα-
νομένηςτηςστατικήςενίσχυσης,όπουαπαιτείται.

Ø	Δημοσιεύθηκετο Προεδρικό Διάταγμα 71/2019 με θέμα: «Μη-
τρώα συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έρ-
γων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών 
υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε.)» ΦΕΚΑ 112 της 3 Ιουλίου 2019, το οποίο
εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 20 του άρθρου 118
τουΝ.4472/2017,καθώςκαιτηςπαραγράφου10τουάρθρου83του
Ν.4412/2016.

ΤοΠ.Δ.περιγράφειταειδικότεραζητήματαδιάρθρωσηςκαιλειτουργίας
τωνΜΗ.Τ.Ε.,ταοποίακαθορίζονταιστιςδιατάξειςτωνπαραγράφων
18περ.δ,19και20περ.αέωςιδτουάρθρου118τουΝ.4472/2017,
καθώςκαιτηςπαραγράφου10τουάρθρου83τουΝ.4412/2016.

ΗδιάρθρωσητουωςάνωΠ.Δ/τοςέχειωςεξής:

1.ΜΕΡΟΣΑ΄–ΜητρώαΦυσικώνΠροσώπωνΤεχνικώνΈργων
i. ΚΕΦΑΛΑΙΟΑ΄–ΜητρώαΕμπειρίαςΜελετητών
ii. ΚΕΦΑΛΑΙΟΒ΄–ΜητρώαΕμπειρίαςΚατασκευαστών

2.ΜΕΡΟΣΒ΄–ΜητρώοΕπιχειρήσεωνΤεχνικώνΈργων
i. ΚΕΦΑΛΑΙΟΑ΄–ΜητρώοΜελετητικώνΕπιχειρήσεωνΔημοσίων

Έργων
ii. ΚΕΦΑΛΑΙΟΒ΄–ΜητρώοΜελετητικώνΕπιχειρήσεωνΙδιωτικών

Έργων
iii. ΚΕΦΑΛΑΙΟΓ΄–ΜητρώοΕργοληπτικώνΕπιχειρήσεωνΔημοσί-

ωνΈργων
iv. ΚΕΦΑΛΑΙΟΔ΄–ΜητρώοΕργοληπτικώνΕπιχειρήσεων Ιδιωτι-

κώνΈργων
v. ΚΕΦΑΛΑΙΟΕ΄–ΜητρώοΕπιχειρήσεωνΣυμβούλωνΔιοίκησης

–ΔιαχείρισηςΈργων

3.ΜΕΡΟΣΓ΄–ΠειθαρχικόςΈλεγχος

4.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
i. ΠαράρτημαΙ–ΠιστοποιητικάΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.(Εμπειρίας)
ii. Παράρτημα ΙΙ – Ετησίως Υποβαλλόμενα Στοιχεία στο

ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.
iii. ΠαράρτημαΙΙΙ–ΠεριεχόμενοκαιΣτοιχείατωνΒεβαιώσεωνεγ-

γραφήςστοΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.
ΗμετάβασηαπόταυφιστάμεναστανέαΜητρώαρυθμίζεταιαπότις

μεταβατικέςδιατάξειςτωνάρθρων10,39και65τωνεπιμέρουςκεφα-
λαίωντουΠ.Δ.

ΑπότηνημερομηνίαδημοσίευσηςτουωςάνωΠ.Δκαταργούνται τα
άρθρα80έως110τουΝ.3669/2008,πουδιατηρήθηκανσεισχύμετην
περίπτωση31τηςπαρ.1τουάρθρου377τουΝ.4412/2016,καθώςκαι
ταάρθρα39και40τουΝ.3316/2005,πουδιατηρήθηκανσεισχύμε
τηνπερίπτωση40τηςπαρ.1τουάρθρου377τουΝ.4412/2016(πρβλ.
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άρθρο118παρ.24τουΝ.4472/2017).

Ø	ΔύοΥπουργικέςαποφάσειςσταπλαίσιαεφαρμογήςδιατάξεωντουνό-
μου4495/2017γιατηναυθαίρετηδόμηση:

ΗαπόφασητωνυπουργώνΟικονομικώνκαιΠεριβάλλοντος-Ενέργειας
μεαριθμόΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/60696/7710ΦΕΚΒ2871της5Ιουλίου2019και
θέμα:«Διαδικασίες εντοπισμού και επιβολής κυρώσεων αυθαι-
ρέτων κατασκευών και χρήσεων του Τμήματος Δ΄ ΑΝΤΙΜΕΤΩ-
ΠΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ του Ν.4495/2017»και

ΗαπόφασητωνυπουργώνΟικονομικώνκαιΠεριβάλλοντος-Ενέργειας
μεαριθμόΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/60699/7711ΦΕΚΒ2872της5Ιουλίου2019
και θέμα:«Διαδικασίες δειγματοληπτικού ελέγχου Δηλώσεων 
Αυθαιρέτων, ηλεκτρονικής κλήρωσης και έκδοσης των διοικη-
τικών πράξεων του άρθρου 108 του Ν.4495/2017».

Ø	ΑπόφασητωνυπουργώνΟικονομικώνκαιΥποδομών-Μεταφορώνμε
αριθμόΔΝΣβ/οικ.54351/ΦΝΦΕΚ2844Βτης5Ιουλίου2019καιθέμα:
«Νομική κάλυψη τεχνικών υπαλλήλων σε περίπτωση ποινικών 
διώξεων εις βάρος τους».

Ø	ΑπόφασητωνυπουργώνΟικονομικώνκαιΠεριβάλλοντος-Ενέργειας
μεαριθμόΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/59473/486ΦΕΚ2763Βτης3Ιουλίου2019
με θέμα: «Τροποποίηση της με Α.Π. 171563/131/21.02.2018 (ΦΕΚ
756/Β’/02.03.2018)κοινήςαπόφασηςτουΥπουργούΠεριβάλλοντος
καιΕνέργειαςκαιτουΑναπληρωτήΥπουργούΟικονομίαςκαιΑνάπτυ-
ξης με τίτλο: “Προκήρυξη του προγράμματος «Εξοικονόμηση 
κατ’ οίκον II», που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-
2020», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει”.

Ø	ΚείμενοτηςΕΝΙΑΙΑΣΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣΑΡΧΗΣΔΗΜΟΣΙΩΝΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
μεΑρ.πρωτ.:377411/07/2019καιθέμα:«Ανάρτηση στην ιστοσε-
λίδα της Αρχής, σε επεξεργάσιμη μορφή, επικαιροποιημένων 
υποδειγμάτων διακηρύξεων για συμβάσεις γενικών υπηρεσιών 
και προμηθειών». 

     Πρόκειταιπερίδύουποδειγμάτων:
−	 ΥπόδειγμαΔιακήρυξηςγιασυμβάσειςγενικώνυπηρεσιώνμεανοι-

κτήδιαδικασία,μέσωΕΣΗΔΗΣ,μεεκτιμώμενηαξίαανώτερητων
60.000ευρώ,χωρίςΦΠΑκαι

−	 ΥπόδειγμαΔιακήρυξηςγιασυμβάσειςπρομηθειώνμεανοικτήδια-
δικασία,μέσωΕΣΗΔΗΣ,μεεκτιμώμενηαξίαανώτερητων60.000
ευρώ,χωρίςΦΠΑ.

Οιόροιτωνωςάνωυποδειγμάτωνδιακηρύξεωνέχουνεπικαιροποιηθεί
καιπροσαρμοστεί,συνολικά,στιςδιατάξειςτωνάρθρων 43 και 44 του
Ν.4605/2019,33 τουΝ.4608/2019 και56 τουΝ.4609/2019.

Ø	Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα «Ελληνικό 
Κτηματολόγιο»στοΦΕΚ3138Βτης7Αυγούστου2019μεθέμα:
«Τροποποίηση της 61/16/10.04.2019 απόφασης του Διοικη-
τικού Συμβουλίου του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο»:«Κα-
θορισμόςτουτρόπουυποβολήςκαιτουπεριεχομένουτωναιτήσεων
γιατηνεγγραφήπράξεωνκαιτηχορήγησηαντιγράφωνκαιπιστοποι-
ητικώναπότατηρούμεναβιβλίασταΚτηματολογικάΓραφείακαιστα
ΥποκαταστήματατουΦορέα“ΕλληνικόΚτηματολόγιο”-Ηλεκτρονική
τήρησηβιβλίωντουσυστήματοςΜεταγραφώνκαιΥποθηκών-Ψηφι-
ακήεγγραφήαιτήσεων-Ρύθμισηζητημάτωνγιατηντήρησηέντυπων
βιβλίωντουσυστήματοςΜεταγραφώνκαιΥποθηκών»(Β΄1390)».

Ø	ΤρειςνόμοιαπότονέοΚοινοβούλιομετάτιςεκλογέςτης7Ιουλίου:
ΟΝόμος4622ΦΕΚ133Ατης7Αυγούστου2019μετίτλο: «Επιτελικό 

Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοί-
κησης».

ΟΝόμος4623ΦΕΚ134Ατης9Αυγούστου2019μετίτλο:«Ρυθμί-
σεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή 
διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα 
ζητήματα».

ΟΝόμος4624ΦΕΚ137Ατης29Αυγούστου2019μετίτλο:«Αρχή 
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρ-

μογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την 
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην 
εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 
και άλλες διατάξεις».

     Και μερικά ενδιαφέροντα ζητήματα από τη Νομολογία:
Ø	Το Ευρωδικαστήριο ζητά ότι η ενημέρωση του κοινού για δη-

μόσια και ιδιωτικά έργα που επηρεάζουν το περιβάλλον και την 
ποιότητα ζωής των πολιτών πρέπει να είναι ουσιαστική και όχι 
προσχηματική.ΗγενικήεισαγγελέαςτουΔικαστηρίουτηςΕυρωπαϊ-
κήςΈνωσηςκυρίαΖουλιάνΚοκότστιςπροτάσειςτηςπροςτοΣυμβού-
λιοτηςΕπικρατείας(ΣτΕ),αναφέρειότι,ηοδηγία2011/92/ΕΕαπαιτεί
ναπαρέχεταιστοκοινόπουεπηρεάζεταιαπόέναέργο,δυνατότητα
έγκαιρηςπληροφόρησηςσχετικάμετηδιαδικασίαλήψεωςαποφάσεων
που αφορούν σχεδιαζόμενες δραστηριότητες, καθώς και ενημέρωση
γιατιςδυνατότητεςσυμμετοχήςτουστηδιαδικασίααυτή.

Επιπλέον, στις προτάσεις της επισημαίνεται χαρακτηριστικά ότι, δεν
μπορείτοΔημόσιοναεμποδίζειτηνάσκησηένδικουδικαιώματος,επει-
δήοπολίτεςδενενημερώθηκανεγκαίρως.

Ειδικότερα,αναφέρειότιαντίκειταιστηνοδηγία2011/92«νααντιτάσ-
σεταιέναντιμελώντουενδιαφερόμενουκοινούπουδενέλαβανπραγ-
ματικήγνώσητηςαδειοδοτήσεωςέργουπροθεσμίαγιατηνάσκησηεν-
δίκουβοηθήματοςπουαρχίζεινατρέχειαπότηνανάρτησητηςάδειας
στοδιαδίκτυο,σεπερίπτωσηπουδεντουςέχειδοθείπροηγουμένως
εύλογηδυνατότηταναενημερωθούν».

Ø	Το ΣτΕ με την 1343/2019 απόφασή τουορίζειότιυπερισχύειτο
Ειδικό Πλαίσιο για τις ΑΠΕ έναντι προϋφιστάμενων περιφερειακών,
χωροταξικών&πολεοδομικώνσχεδίων.ΣτηναπόφασήτοΣτΕ,ανα-
φορικάμετηνομιμότηταέκδοσηςπεριβαλλοντικήςαδειοδότησηςαι-
ολικούπάρκουστηνΤήνο,ξεκαθαρίζειμεταξύάλλων:«σεπερίπτωση
πουπροϋφιστάμενατουΕιδικούΠλαισίουγιατιςΑΠΕπεριφερειακά,
χωροταξικάκαιπολεοδομικάσχέδιαέρχονταισεαντίθεσηπροςτοπε-
ριεχόμενοτουΕιδικούΠλαισίου,υπερισχύουνοικατευθύνσειςκαιρυθ-
μίσεις,οιοποίεςεισάγονταιμετοτελευταίο,προςτιςοποίεςπρέπεινα
εναρμονιστούνταενλόγωσχέδια,τροποποιούμενααναλόγως,λαμβά-
νονταςυπόψηκαιτογεγονόςότιτοΕιδικόΠλαίσιοείναιμεταγενέστερο
καιαφοράειδικώςτιςανανεώσιμεςπηγέςενέργειας.

Σεκάθεπερίπτωση,παρέχεταιηδυνατότηταχωροθέτησηςέργωνΑΠΕ
μεάμεσηεφαρμογήτουωςάνωΕιδικούΠλαισίουκαιπριντηνεναρ-
μόνιση προς αυτό προϋφιστάμενων χωροταξικών και πολεοδομικών
σχεδίων.»

Ø	ToΔιοικητικόΕφετείοΑθηνών(ΔΕφΑθ)στην60/19 απόφασήτουμε
αντικείμενο Δάση - Αναδασωτέες εκτάσεις,σεπερίληψηορίζειότι
κάθε αποψιλούμενηδασική έκταση, δημόσια ή ιδιωτική, κηρύσσεται
υποχρεωτικώςαναδασωτέαμεμόνητηναντικειμενικήδιαπίστωσητης
συνδρομήςτωνπροϋποθέσεων,πουπροβλέπειησυνταγματικήδιάτα-
ξητουάρθρου117παρ.3,ηδεαπόφασηπερίαναδασώσεωςπρέπεινα
αιτιολογείταιπλήρωςωςπροςτοχαρακτηρισμότηςέκτασηςωςδάσους
ήδασικήςεκτάσεως,ηαιτιολογία,όμως,αυτήμπορείνασυμπληρώνε-
ταικαιαπόταλοιπάστοιχείατουφακέλου.

Ενπροκειμένω,ηαιτιολογίατηςπροσβαλλόμενηςαπόφασης,παρίστα-
ταιπλημμελής,διότι,ηΔιοίκησηστηρίζειτηνκρίσητηςπερίτουδα-
σικούχαρακτήρατηςέκτασης,στηναπλήαναφοράτουαριθμούτων
αεροφωτογραφιών,χωρίςμνείατουπεριεχομένουτους,όσοναφορά
τοείδος,τημορφήκαιπυκνότητατηςδασικήςβλάστησης.Δέχεταιτην
αίτησηακύρωσης.

Επιμέλεια:Χρήστος ΛάλαςΑΤΜ
                  Ευάγγελος Στεφανής ΑΤΜ
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H πυρκαγιάστοΜάτιτονΙούλιοτουπερασμένουχρόνο,άφησεπίσωτης103θύματα,εκατοντάδεςτραυματίες,3000κατοικίεςκαμένες
και14.000στρ.περίπουκαμένωνεκτάσεων.

Δεκατέσσεριςμήνεςμετά,ηπεριοχήμετράακόμητιςπληγέςτηςκαιπρο-
σπαθείναβρειλύσειςστατεράστιαπροβλήματαπουέχουνσυσσωρευτεί.

ΜιαεπίσκεψηστακαμένακαικυρίωςστοΜάτιθαδώσειστονεπισκέπτη
τησημερινήπικρήεικόναενόςεγκαταλελειμμένουπλέονπρώηνπαραλι-
ακούοικισμού.Καμένασπίτιαπαντού,καμέναδένδρα,ερημιάεκείπου
κάποτευπήρχεζωή.

Ηπολιτείαάραγεέχειαντιμετωπίσειμεαποτελεσματικότρόποτασημα-
ντικάπροβλήματαπουδημιούργησεηφονικήπυρκαγιά;Έχειθέσειπρο-
τεραιότητεςστηναποκατάστασητηςπεριοχής;Τι ενέργειες έχουνγίνει
γιατηναποκατάστασητωνσπιτιώνκαιτηνεπανακατοίκισητηςπεριοχής;
Προέχειηχωραταξικήοργάνωσητηςπεριοχήςήηάμεσηεπιστροφήτων
κατοίκωνστακαμένασπίτιατουςγιανασυνεχισθείηζωήπουβίαιαστα-
μάτησετην23/7/2018;

Σήμερα150περίπουοικογένειεςζουνακόμηστιςκατασκηνώσειςτηςπε-
ριοχής.

Απότα3.000περίπουκαμένασπίτια,έχουνεκδοθείοικοδομικέςάδειεςγια
επισκευέςμόνοσε500απόαυτάκαιαυτόμετάαπόδιάστημαέξημηνών
απότηνυποβολήτηςπρώτηςαίτησης.

Δυομήνεςμετάτηνπυρκαγιά,ηπολιτείαφρόντισενααναρτήσειμεσυνο-
πτικέςδιαδικασίεςτονδασικόχάρτητηςπεριοχής,ώστεέωςτηνκύρωσή
τουτουλάχιστονναμηνεπιτρέψει τηνανακατασκευήτωνσπιτιώνπου
είναι εντός τωνφερομένωνπλέονωςδασικώνεκτάσεωντουοικισμού.
Αυτόδενέχεισυμβείέωςσήμερασεκαμίααπότιςφυσικέςκαταστροφές
πουέχουνλάβειχώρατατελευταίαχρόνιακαιτουλάχιστοναπότο1978.

Προχώρησεεπίσηςσεοριοθέτησηρέματοςμεαποτέλεσμαναεμποδίσει
και την ανακατασκευή σπιτιών μόνιμης κατοικίας που προϋπήρχαν του
1960στηνπεριοχήκαιξαφνικάβρέθηκανεντόςπαραρεμάτιαςπεριοχής.

Τελευταία, δεκατέσσεριςμήνεςμετά την καταστροφή, εκδόθηκεπράξη
νομοθετικού περιεχομένου κυρίως για τη σύσταση φορέα ο οποίος θα
αναλάβειτηναποκατάστασητηςπεριοχής.

Οιπροτεραιότητεςτηςπολιτείαςγιατηναντιμετώπισητωνσημαντικών
καιζωτικώνπροβλημάτωντηςπεριοχής,θεωρούμεότιθαμπορούσαννα
κινηθούνστιςπαρακάτωκατευθύνσεις:

1) ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΥ 
ΕΧΟΥΝ ΠΛΗΓΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑ

Σύμφωναμετοάρθρο10τουΝ.2675/1998(ΦΕΚ295/Α/1998)όπωςαυτό
αντικαταστάθηκεμετοάρθρο84τουΝ.4313/2014(ΦΕΚ261/Α/2014),κα-
θορίζεταιότιοιδιατάξειςγιατηναποκατάστασητωνζημιώναπόσεισμούς
σεκτίριαενγένειτωνΝόμων8979/1979(ΦΕΚ4/Α/1979),Ν.1048/1980
(ΦΕΚ101/Α/1980), Ν.1133/1981 (ΦΕΚ54/Α/1981), Ν.1190/1981
(ΦΕΚ203/Α/1981)εφαρμόζονταιανάλογακαιγιατηναποκατάστασητων
ζημιώνσεκτίριαπουπροκαλούνταιαπόπλημμύρες,πυρκαγιέςκ.λπ.

Μετοάρθρο1τουΝ.867/1979καθορίζεταιηαποκατάστασητωνζημιών
των κτιρίων εν γένει που προκλήθηκαν από τους σεισμούς της εποχής
εκείνης.Στηέννοιατηςαποκατάστασηςπεριλαμβάνεταιηανακατασκευή
τωνμηεπιδεκτικώνκατασκευήκτιρίωνήηεπισκευήωςκαιηενίσχυσηκαι
αποκατάστασηφέροντοςοργανισμούωςκαι λοιπώνδομικώνστοιχείων
καιεγκαταστάσεωνπουέχουνυποστείβλάβηαπότουςσεισμούς.

Καθορίζονταιεπίσηςοισχετικέςδιαδικασίεςκαιοιυποχρεώσειςτηςπολι-
τείαςέναντιτωνπληγέντωνκατοίκων.Στηνπερίπτωσηκαμένωνοικιώνσε
ρυμοτομούμεναήκοινόχρηστατμήματαεγκεκριμένουσχεδίου,προβλέ-
πεταισυνολικήαποζημίωσητουιδιοκτήτηκαιηάμεσηκατεδάφισήτους.

Οι διατάξεις αυτές έχουν επίσης εφαρμοσθεί από την πολιτεία σε όλες
τηςφυσικέςκαταστροφέςπουέχουνλάβειχώραέωςσήμερα,πληντης
τελευταίαςπυρκαγιάςσεμεγάλοτμήματηςΑνατολικήςΑττικής.

Γιατονσκοπόαυτόεπίσηςηπολιτείαθαπρέπειναθεσπίσεικίνητραώστε
η κρατική επιχορήγηση να είναι εμπροσθοβαρής και πλήρηςσε όλα τα
στάδιατόσοτηςμελέτης,όσοκαιτουσυνολικούέργουανακατασκευής–
επισκευήςτωνκτιρίων.

Επίσηςοιπροβλεπόμενεςαδειοδοτήσειςναγίνονταικατάπαρέκκλισητων
υφισταμένωνπολεοδομικώνδιατάξεωνκαιφυσικάομεταγενέστεροςχα-
ρακτηρισμός -μη τελεσίδικος έως σήμερα- της δασικής μορφής δεν θα
πρέπειναεξετάζεταιστηφάσηαποκατάστασηςτωνσπιτιών.

2) ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ 
ΕΝΤΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

Όπως είναι γνωστό, μεγάλα τμήματα της περιοχής (ΚόκκινοΛιμανάκι -
Βουτζάς), ευρίσκονται εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου. Ιδιαί-
τερα όμως στην περιοχή Κόκκινο Λιμανάκι, έχουν ενταχθεί στο σχέδιο
πόλεως τμήματα (ΦΕΚ ΑΑΠ/43/2012, ΦΕΚ ΑΑΠ/63/2007) πλησίον του
παραλιακούμετώπουσταοποίαβέβαιαακόμαδενέχεισυνταχθείηπρο-
βλεπόμενηπράξηεφαρμογήςμεαποτέλεσμαναμηνέχουντεθείσεκοινή
χρήσητόσοταρυμοτομούμενατμήματαόσοκαιοικοινόχρηστοιχώροι.

Ηδιαδικασίαολοκλήρωσηςτωνπράξεωνεφαρμογήςσύμφωναμετιςδια-
τάξειςτουΝ.1337/1983όπωςαυτόςισχύεισήμεραμετάτονΝ.4315/2014
(ΦΕΚ269/Α/24-12-2014),είναιεξαιρετικάχρονοβόρεςκαιηολοκλήρωσή
τουςεκτιμάταισεδιάστημα4έως5ετών.

Επομένως,γιατηναντιμετώπισητωνσοβαρώνπροβλημάτωνπουαντι-
μετωπίζει η περιοχή, κρίνεται σκόπιμη η νομοθέτηση κατά παρέκκλιση
διατάξεωνμετηνοποίαθαεπισπευστείηδιαδικασίαολοκλήρωσηςτων
πράξεωνεφαρμογήςστιςπεριοχέςαυτές

3) ΕΝΤΟΠΙΣΜΕΝΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΡΥΜΟ-
ΤΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ 

Όπωςαναφέρεταιπαραπάνω,σεορισμένεςπεριοχέςκυρίωςστοΚόκκινο
ΛιμανάκιπαρατηρούνταιεκτάσειςεκτόςεγκεκριμένουΡ.Σ.οιοποίεςπα-
ρεμβάλλονταιμεταξύεγκεκριμένωνΡ.Σ.καιτουπαραλιακούμετώπου.

Παρατηρούνταιβέβαιακαιευρύτερεςπεριοχές(Μάτι)οιοποίεςευρίσκο-
νταιεπίσηςεκτόςεγκεκριμένουΡ.Σ.

Γιατηνπρώτηκατηγορίατωνπεριοχών,ηπολιτείαμπορείναπροκρίνει
τηνάμεσηεπέκτασητωνεγκεκριμένωνΡ.Σ.μεσκοπόνα«κλείσουν»οικι-
στικάοιπεριοχέςαυτέςκαιναπολεοδομηθείορθάτοπαραλιακόμέτωπο.
Η πρόταση αυτή επίσης θα πρέπει να υλοποιηθεί με κατά παρέκκλιση
διατάξειςμεσκοπότησύντομηολοκλήρωσηπολεοδόμησηςτωνπεριοχών
αυτών.

4) ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑ ΤΟ-
ΠΟΥΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΖΩΝΗΣ ΠΑ-
ΡΑΛΙΑΣ

Στηνπεριοχήέχειγίνεικαθορισμόςγραμμήςαιγιαλούκαιπαραλίας(1982)

14 μήνες μετά τη φονική πυρκαγιά 

στο Μάτι.

Ποιες μπορεί να είναι 
οι προτεραιότητες της πολιτείας;

του Νικολάου Χρ. Ζαχαριά (*)
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χωρίς όμως να έχουν λάβει
χώρα έως σήμερα οι προ-
βλεπόμενες απαλλοτριώσεις
για τη δημιουργία ζώνης
παραλίας-όπουαυτήαπαι-
τείται-γιατηνολοκλήρωση
των προσβάσεων προς το
παραλιακόμέτωπο.

Επιπλέονόμωςέχειπαρατη-
ρηθεί ότι ο συγκεκριμένος
καθορισμός χρήζει εντοπι-
σμένων αναθεωρήσεων –
τροποποιήσεων δεδομένου
ότι σε ορισμένα τμήματα ο
καθορισμόςτόσοτηςγραμ-
μής αιγιαλού όσο και της
ζώνηςπαραλίαςδενέχειγίνειμεβάσηταυφιστάμεναγεωμορφολογικά
στοιχεία,δενέχουνληφθείυπόψηνόμιμεςπροϋφιστάμενεςκατασκευές
καθώςκαικοινόχρησταέργαμεταοποίαέχουνήδηδημιουργηθείπρο-
σβάσειςπροςτιςακτές.

Επομένωςκρίνεταισκόπιμηησυνολικήεπανεξέτασητωνκαθορισμένων
γραμμώναιγιαλούκαιπαραλίαςμεβάσητηνυφιστάμενηνομοθεσίακαιμε
σκοπόνααποδοθούνσεκοινήχρήσηζώνεςπαραλίαςοιοποίεςμπορούν
νόμιμαναδιαμορφωθούν.

5) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Οδασικόςχάρτηςστηνπεριοχήαναρτήθηκεμετάτηνεκδήλωσητηςπυρ-
καγιάςκαιβρίσκεταισήμερασεφάσηανάρτησηςγιατηνυποβολήαντιρ-
ρήσεωνωςτοτέλοςΟκτωβρίου2019.

Επιπλέον,μετάτηνπυρκαγιάέχειεκδοθείηυπ’αριθμ.4249/2018από-
φασηκήρυξηςκαιανακήρυξηςωςαναδασωτέαςεκτάσεωςσυνολικούεμ-
βαδού5.808τ.μ.

Στονυπόανάρτησηδασικόχάρτηπαρατηρούνταιόμωςναπεριλαμβάνο-
νταιεκτάσειςοιοποίεςσύμφωναμετηνίδιατηΔασικήΥπηρεσία,δενέφε-
ρανδασικήβλάστησητηνημέρατηςπυρκαγιάςκαθώςκαιαναδασωτέες
εκτάσειςοιοποίεςεπίσηςδενέφερανδασικήβλάστησηστονίδιοχρόνο.

Τμήματαακόμηεκτάσεωνπουκαλύπτονταιαπότιςδιατάξειςτηςαγροτι-
κήςνομοθεσίας,φέρονταιεσφαλμέναωςδασικέςεκτάσεις.

Επίσης,ταόριατωνοικιστικώνπυκνώσεωνπουέχουνυποβληθείαπότον
Δήμο,δενέχουνεπίτηςουσίαςελεγχθείαπότηναρμόδιαΥπηρεσίατου
Κτηματολογίου,ωςπροςτιςπροϋποθέσειςπουθαπρέπεινατηρούνται.
Γιατοθέμαμάλιστααυτόεκκρεμείσχετικήνομοθετικήρύθμιση.

Γιατουςπαραπάνωλόγουςπροτείνουμενααποσυρθείοαναρτημένοςδα-
σικόςχάρτηςμεσκοπόναανασυνταχθείανάλογα.

Σεκάθεδεπερίπτωσηηφερόμενηωςδασικήμορφήτωνεκτάσεωνστον

αναρτημένο δασικό χάρτη στις
περιπτώσεις των καμένων σπι-
τιών,ναμηνεμποδίζειτηνάμε-
ση ανακατασκευή – επισκευή
τους, όταν αυτά αποτελούσαν
πρώτηήπαραθεριστικήκατοικία
κατά τον χρόνο της πυρκαγιάς
στονοποίοχρόνοδενείχεκριθεί
τελεσίδικαηδασικήμορφήτων
εκτάσεων.

6) ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ

Η σύνταξη νέου ειδικού χωρο-
ταξικού πλαισίου της περιοχής

θεωρούμεσκόπιμοόπωςξεκινήσειμετάτηνκύρωσητωνδασικώνχαρτών
στηνπεριοχή.Ηοποιαδήποτεπροσέγγιση–κύρωσησχετικούπλαισίου
πριντηνκύρωσητωνδασικώνχαρτώνθαοδηγήσεισεεσφαλμένεςχωρο-
θετήσειςκαιθαδημιουργήσειεπίπλέονπροβλήματα.

Θαπρέπειεπίσηςναληφθούνυπ’όψινοικαθορισμένεςχρήσειςγηςστα
υφιστάμεναεγκεκριμένασχέδια,καθώςκαθορισμένεςκατευθύνσειςτων
ΖΟΕ(1985περιοχήΒ΄κατοικίαςκαι2003ζώνηυποδοχήςΒ΄κατοικίας-
παραλιακήζώνη),οιγενικέςκατευθύνσειςτωνοποίωνπρέπειναδιατηρη-
θούναφούμεβάσηαυτές,έχειδιαμορφωθείηευρύτερηπεριοχή.

ΕπικαιροποιήσειςτωνΖΟΕκαινέεςχωροθετήσειςθαβοηθήσουνσημαντι-
κάστηνορθήπολεοδομικήανάπτυξητωνεκτόςσχεδίουπεριοχών.

Επίσης,πρέπειναπροηγηθείτουειδικούχωραταξικούπλαισίου,ητελική
οριοθέτησητουΛυκορέματος-ρέμαΠαππάκατάτηνοποίαναληφθούν
υπ'όψινοινόμιμαδιαμορφωμένεςκατάδιαστήματαοικιστικέςμορφέςκαι
νααποφευχθείησεκάθεπερίπτωσηεπιλογήανοικτήςδιατομής.

Τέλος, νομίζουμε ότι η έναρξη της διαδικασίας τωνπροτεινόμενωνπα-
ραπάνωεντοπισμένωνεπεκτάσεωντωνεγκεκριμένωνΡ.Σ,πρέπειεπίσης
ναπροηγηθείτουειδικούχωροταξικούσχεδιασμούτηςπεριοχήςώστενα
πολεοδομηθούνσυγκεκριμένοιθύλακεςτοσυντομότεροδυνατόν.

Η εφαρμογή εκ μέρους της Πολιτείας των παραπάνω προτεραιοτήτων
θεωρούμεότιθασυμβάλεισημαντικάστηνάμεσηκαιουσιαστικήαντιμε-
τώπισητωνσοβαρώνπροβλημάτωνπουαντιμετωπίζειηπεριοχήκαιτα
οποίααναζητούνεπειγόντωςλύσειςστηβάσηεπίπλέοντηςκοινωνικής
ευαισθησίαςκαιτηςαλληλεγγύης,πουπρέπειναχαρακτηρίζειτηνπολι-
τείαμας.

Νικόλαος Χρ. Ζαχαριάς
ΑγρονόμοςτοπογράφοςΜηχανικόςΕ.Μ.Π.
ΠολεοδόμοςΜελετητής
ΠρώηνΓ.Γ.τουΠΣΔΑΤΜ
Τεχνικός σύμβουλος της επιτροπής πληγέντων
τηςπεριοχήςΚΟΚΚΙΝΟΛΙΜΑΝΑΚΙΡαφήνας

ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ – ΤΕΧΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Ο Αγρονόµος & Τοπογράφος Μηχανικός εκτός των καθηµερινών του επαγγελµατικών δραστηριοτήτων (σύνταξη εξαρτηµένων τοπογραφικών 
διαγραµµάτων, αποτυπώσεων στο πλαίσιο του Κτηµατολογίου, κ.ά.) καλείται να υποστηρίξει και έργα υψηλής ακρίβειας.
Με τον όρο υψηλή ακρίβεια, εννοούνται εργασίες στις οποίες η αβεβαιότητα προσδιορισµού σηµείων στις τρεις διαστάσεις είναι µικρότερη του 
±1mm και πολλές φορές πλησιάζει τα µερικά µm.
Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται εργασίες υψηλής ακρίβειας που εκτελούνται από Τοπογράφο Μηχανικό στο ερευνητικό κέντρο Conseil 
Européen pour la Recherche Nucléaire (CERN), στο οποίο εργάζεται ο δεύτερος συν-συγγραφέας, εκπονώντας παράλληλα και τη 
µεταδιδακτορική του έρευνα.
Στο CERN, που είναι Ευρωπαϊκό ερευνητικό κέντρο και το µεγαλύτερο σε έκταση (πειραµατικό) κέντρο πυρηνικών ερευνών ειδικότερα στο 
πεδίο της σωµατιδιακής φυσικής διερευνώνται κυρίως οι αλληλεπιδράσεις µεταξύ των υποατοµικών σωµατιδίων.

Η καθηµερινότητα του Τοπογραφικού συνεργείου, περιλαµβάνει µια σειρά από εργασίες υψηλής ακρίβειας όπως:
• η εγκατάσταση και µέτρηση της επέκτασης ενός γεωδαιτικού δικτύου σε ένα συνεχώς µεταβαλλόµενο βιοµηχανικό περιβάλλον εργασιών,
•  ο µετασχηµατισµός συντεταγµένων σηµείων στο χώρο µεταξύ διαφορετικών συστηµάτων αναφοράς, ώστε να είναι άµεσα αντιληπτά και 

εύχρηστα από τους χρήστες,
•  ο γεωµετρικός έλεγχος (διαστατικός έλεγχος και έλεγχος επιπεδότητας) των τµηµάτων από τα οποία αποτελούνται οι κρυοστάτες και οι ανι-

χνευτές πριν τη διαδικασία συναρµολόγησής τους,
• η ευθυγράµµιση πειραµατικού εξοπλισµού σε σχέση µε τη δέσµη πρωτονίων,
•  η παρακολούθηση των παραµορφώσεων των κρυοστατών κατά τη διάρκεια των ελέγχων συµπίεσης (Vacuum Test) µε τη χρήση laser 

Tracker,
• η «οnline» παρακολούθηση κατά τη µετακίνηση των κρυοστατών για την ορθή τοποθέτησή τους σε ειδικές υποδοχές,
•  η «online» παρακολούθηση παραµορφώσεων σε περιοχές όπου η πρόσβαση είναι απαγορευµένη ή περιορισµένη λόγω της ύπαρξης ραδιε-

νεργών στοιχείων,
• η παρακολούθηση παραµορφώσεων αντικειµένων βυθιζόµενων σε υγρό άζωτο µε φωτογραµµετρικές µεθόδους,
• µετρήσεις και χαράξεις ακριβείας µε τη χρήση Laser Tracker, για την τοποθέτηση στοιχείων σε συγκεκριµένες θέσεις,
• περιοδικός µετρολογικός έλεγχος του γεωδαιτικού εξοπλισµού.

Οι εργασίες αυτές περιλαµβάνουν τον απαραίτητο σχεδιασµό, τις µετρήσεις αλλά και την αντίστοιχη επεξεργασία η οποία πραγµατοποιείται µε 
λογισµικά τα οποία αναπτύσσονται από τοπογράφους οι οποίοι εργάζονται στο CERN και συνεχώς αναβαθµίζονται καλύπτοντας τις ανάγκες 
που δηµιουργούνται καθηµερινά από τις εργασίες πεδίου.
Σηµαντική είναι η χρήση εξελιγµένων συστηµάτων µέτρησης (total station, ψηφιακοί χωροβάτες, Laser scanner, Laser Tracker, ψηφιακές 
φωτογραφικές µηχανικές) τα οποία µε την κατάλληλη οργάνωση και επιλογή, βοηθούν σηµαντικά στην επίτευξη των αβεβαιοτήτων που κάθε 
φορά προδιαγράφεται από τους υπευθύνους των πειραµάτων, οι οποίες είναι µικρότερες του ±1mm.
Σκοπός είναι να αναδειχθεί η συµβολή και η αναγκαιότητα του Τοπογράφου Μηχανικού, σε τέτοιου είδους έργα, αλλά και να αναφερθούν 
τα απαραίτητα εφόδια και γνωστικά αντικείµενα στα οποία πρέπει να έχει εκπαιδευτεί αυτός σωστά, ώστε να µπορεί να αντιµετωπίσει τέτοιου 
είδους προκλήσεις στο µέλλον.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ

CERN, Laser Τracker, αβεβαιότητα, µετρήσεις υψηλής ακρίβειας, κρυοστάτες, ανιχνευτές.

1. Το CERN

ΟΕυρωπαϊκόςΟργανισµόςΠυρηνικήςΈρευνας(EuropeanOrganizationforNuclearResearch-CERN)ιδρύθηκετο1954από12Ευρωπαϊκάκράτηµέλη.
ΈνααπόταιδρυτικάµέληήτανκαιηΕλλάδα.ToCERNδιατηρώνταςτησύντµησητηςαρχικήςονοµασίαςτουConseil Européen pour la Recherche 
Nucléaire,είναιτοµεγαλύτεροσεέκταση(πειραµατικό)κέντροπυρηνικώνερευνών,καιειδικότεραεπίτηςσωµατιδιακήςφυσικής,στονκόσµο.
ΒρίσκεταιδυτικάτηςΓενεύης,στασύνοραΕλβετίαςκαιΓαλλίαςκαισήµερα(2017)απαριθµεί22κράτηµέληπλήρωςενταγµένα.ΗΚύπρος,ηΣερβίακαι
ηΣλοβενίαείναισυνεργαζόµεναµέληέναστάδιοπριντηνπλήρηένταξήτους,ενώηΤουρκία,τοΠακιστάν,ηΟυκρανίακαιηΙνδίαείναισυνεργαζόµενα
µέλη.
Τακύρια εργαλεία τηςπειραµατικήςφυσικήςπουχρησιµοποιούνταιστοCERNείναι οι επιταχυντές και ταπειράµατα.Οι επιταχυντές, επιταχύνουν
σωµατιδία,σεταχύτηταπολύκοντάστηνταχύτητατουφωτός,ώστεαυτάνασυγκρούνταιµεάλλασωµατίδιαπουταξιδεύουνπροςτηναντίθετηκα-
τεύθυνση.Αυτέςοισυγκρούσειςκαλούνταισυµβάντα σύγκρουσης. Όταντασωµατίδιασυγκρούονται,δηµιουργούνταινέακαιµικρότερασωµατίδια.
Ένασυµβάνσύγκρουσηςπρέπεινααναγκαστείναλάβειχώραµέσασεένα«πείραµα».Τα«πειράµατα»αποτελούνταιαπόανιχνευτές,πουµπορούννα
ανιχνεύσουντηδιαδροµήκαιτοηλεκτρικόφορτίοτωννέωνκαιµικρότερωνσωµατιδίων.
ΣτοCERN,έχουνκατασκευαστείαρκετοίεπιταχυντές,τόσοσεγραµµικέςόσοκαισεκυκλικέςδιαµορφώσεις.Οιδέσµεςσωµατιδίωναρχικάδηµιουρ-
γούνταισεγραµµικούςεπιταχυντές,καιστησυνέχειατροφοδοτούντουςµεγαλύτερουςεπιταχυντές.Αυτοίµετησειράτουςεπιταχύνουντιςδέσµες
σωµατιδίωνσεολοένακαιυψηλότερεςταχύτητες.ΟµεγαλύτεροςκυκλικόςεπιταχυντήςστονκόσµοείναιοΜεγάλοςΕπιταχυντήςΑδρονίων(LHC).

Η συμβολή του Τοπογράφου Μηχανικού σε εργασίες υψηλής ακρίβειας
Η περίπτωση του ερευνητικού κέντρου CERN

Eυαγγελία Λάμπρου
Δρ. Αγρονόµος & Τοπογράφος Μηχ. ΕΜΠ

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΕΜΠ

Kωνσταντίνος Νικολίτσας
Δρ. Αγρονόµος & Τοπογράφος Μηχ. ΕΜΠ

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής ΕΜΠ
Project Associate CERN

E-mail: konstantinos.nikolitsas@cern.ch



ΟΜεγάλοςΕπιταχυντήςΑδρονίων(LHC)αποτελείταιαπό
δυοδακτυλίουςκαιείναιεγκατεστηµένοςστηνυπάρχου-
σασήραγγαµήκους26.7kmπουκατασκευάστηκεµετα-
ξύ1984και1989γιατηµηχανήLEP.ΗσήραγγαLEPέχει
οκτώευθύγραµµατµήµατακαιοκτώτόξακαιβρίσκεται
σεβάθοςαπό45mέως170mκάτωαπότηνεπιφάνεια
τηςγηςσεένακεκλιµένοεπίπεδοµεκλίση1.4%προς
τηλίµνηLéman.
ΟLHCείναιέναςυπεραγώγιµοςδακτύλιος,οοποίοςπα-
ράγεισυγκρούσειςµεταξύπρωτονίωνµεδέκαφορέςµε-
γαλύτερηενέργειααπόοποιαδήποτεπροηγούµενηεγκα-
τάσταση. Μεταξύ των άλλων κυκλικών επιταχυντών,
αξίζεινααναφερθείοSPS(SuperProtonSynchrotron).
ΟοποίοςείναιοπρόδροµοςτουLHC.
Τέσσεραµεγάλαπειράµαταστεγάζονταιστιςσήραγγες
(ATLAS, ALICE, CMS, LHCb) του επιταχυντή το καθέ-
να από τα οποία περιέχει έναν αριθµό διαφορετικών
τύπων ανιχνευτών. Oι διαφορετικοί τύποι ανιχνευτών
σχεδιάζονταιξεχωριστάγιαναπαρατηρούνκαινακατα-
γράφουν,όσοτοδυνατόνπερισσότεραδεδοµένα,της
τροχιάςκαιτουεπιπέδουενέργειαςτωνσυγκεκριµένων
τύπωνσωµατιδίωνπουδηµιουργούνταιστασυµβάντα
σύγκρουσης.

2. Η οργάνωση του τομέα Tοπογραφίας (SU section) στο CERN

Ο τοµέας τοπογραφίας (SU section) ανήκειστοτµήµαEN-ACEτουCERNκαιχωρίζεταισετέσσεριςδιαφορετικέςοργανωτικέςδοµές.Τοπροσωπικό
τηςκάθεµίαςεξ’αυτώνασχολείταιαποκλειστικάµε:
– Accelerator (AC): τουςεπιταχυντές
– Experiment Metrology (EM): τιςεφαρµογέςτήςγεωδαιτικήςµετρολογίαςστηνπειραµατικήφυσική
– Micro Technology & Instrumentation (MTI): τηµικρο-τεχνολογίακαιταόργαναµέτρησης
– Geodesy & Computing (GC): τηγεωδαισίακαιτονπρογραµµατισµόυπολογιστικώνεφαρµογών
Οιδραστηριότητέςτουκαλύπτουν:
–  Γεωδαισία, ανάλυση δεδοµένωνκαιαποθήκευσήτους(Surveydatabase)
–  Μετρολογικό έλεγχοτωνστοιχείωνγιατηµεταφοράςτηςακτίνας(qualitycontrols,contributiontoassemblyworks,fiducialisation)
–  Ευθυγράµµιση επιταχυντών(PScomplex,nTOF,SPScomplexandsecondarybeamlines,LEIR,LHC,Linac4,HP-SPL,AWAKE,ELENA)
–  Μικρό-Τεχνολογία και όργανα(Microtechnologyandinstrumentation)
–  Μετρολογικό έλεγχο των ανιχνευτών(CMS,Atlas,ALICE,LHCb,TOTEM,CAST,SPSareas,Compass,PSareasandsecondarybeamlines)
Οτοµέαςτοπογραφίας(SUsection)είναιυπεύθυνοςγια:
–   ΤηνΠαροχή πρωταρχικού συντονισµού του κύριου έργουγιατουςεπιταχυντές,συµπεριλαµβανοµένηςτηςδιαχείρισης,τουπρογραµµατι-
σµού,τουσυντονισµούτηςεργασίαςκαιτηςασφάλειας,καθώςκαιγιαδιάφοραάλλαέργα.

–   ΤηνΠαροχή υποστήριξης και εµπειρογνωµοσύνης στα διάφορα έργα, γιατουςκινδύνους,γιατηδιαχείρισητηςποιότηταςκαθώςκαισε
θέµαταοργανωτικήςδιαδικασίας.

–   Τη µετρολογίακαιτηνευθυγράµµισητωνεπιταχυντών,τωνγραµµώνµεταφοράςδέσµηςπρωτονίων(beamline)καιτωνανιχνευτών,γιαολόκλη-
ροτοCERN.

ΠιοαναλυτικάοιεργασίεςπουεκτελούνταιαπότοντοµέαΤοπογραφίαςτουCERNαφορούν:
–   στιςγεωδαιτικές πτυχές των συστηµάτων αναφοράςκαιτωναλγορίθµωνεπεξεργασίαςδεδοµένων,καθώςκαιτηδηµιουργίακαισυντήρηση
γεωδαιτικώνδικτύωναναφοράς,

–   στονορισµό των γραµµών δέσµης πρωτονίωνστοσύστηµααναφοράςτουCERN(CCS),καθώςκαιστακύριασηµείαδιαρρύθµισηςτωνκτιρίων
καιτωνσηράγγωνπουστεγάζουναυτέςτιςγραµµέςδέσµης,

–   στονµετρολογικό ποιοτικό έλεγχο των εξαρτηµάτωνκαιτωνανιχνευτώντηςδέσµηςότανδενµπορούνναεφαρµοστούνοικλασικέςµέθοδοι
εργαστηρίου,

–  στηνευθυγράµµιση των στοιχείωνστιςγραµµέςδέσµης,
–  στηγεωµετρική τεκµηρίωσητωνανιχνευτώνκαιστονµετρολογικότουςέλεγχο,
–  στιςµετρήσεις εγκατάστασηςπουαπαιτούνταισεόλεςτιςφάσειςτωνδιαφόρωνέργων,
–   στηνέρευνα και την ανάπτυξηόλωντωνπαραπάνωεργασιώνγιατιςυπάρχουσεςκαιµελλοντικέςµηχανέςκαιπειράµαταή/καιγιατιςαναβα-
θµίσειςαυτών.

3. Εργασίες υψηλής ακρίβειας στο CERN

3.1 Εγκατάσταση μέτρηση και επέκταση γεωδαιτικών δικτύων
ΠολλέςαπότιςπειραµατικέςεφαρµογέςστοCERN,πραγµατοποιούνταισεέναβιοµηχανικόαλλάκαισεεργαστηριακόπεριβάλλοντοοποίοµεταβάλλεται
συνεχώςλόγωτωνδραστηριότητωνπουεκτελούνταιστουςχώρουςαυτούς.
Οιµεταβαλλόµενεςσυνθήκεςπουεπικρατούνστουςχώρουςεργασίαςκαθιστούντηνεγκατάσταση,τηµέτρηση,ακόµακαιτηνεπέκτασηενόςγεωδαι-
τικούδικτύουµίαδύσκοληκαιταυτόχροναπροκλητικήεργασίαγιατονΤοπογράφοµηχανικό(ΑΤΜ),πουκαλείταινασχεδιάσειαλλάκαιναυλοποιήσει
µετονακριβέστεροδυνατότρόποέναγεωδαιτικόδίκτυο.
ΣχεδόντοσύνολοαυτώντωνµετρήσεωνπραγµατοποιούνταιµετηχρήσηLaserTrackers.
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Το συγκρότηµα επιταχυντών στο CERN
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στοCERNυπάρχουνκαιάλλοιπεριορισµοίκατάτονσχεδιασµόκαιτηνυλοποίησηενόςγεωδαιτικούδικτύου.
Κάποιοιαπόαυτούςτουςπρόσθετουςπεριορισµούςµπορείναυπάρχουνείτεµεµονωµένοιείτεσυνολικάστοπεριβάλλονεργασίαςόπως:
- Περιορισµένοςχρόνοςπαραµονήςσεσυγκεκριµένεςπεριοχέςλόγωύπαρξηςραδιενέργειας.
- Χρήσηµηµαγνητικώνυλικώνειδικάσεπεριοχέςκοντάστουςανιχνευτέςκαιστουςµαγνήτες.
- Προεκτίµησηορατοτήτωνόχιµόνοκατάτηναναγνώρισητηςπεριοχήςαλλάκαιµεβάσηταµελλοντικάσχέδιαεγκατάστασηςτουπειραµατικού

εξοπλισµούστησυγκεκριµένηπεριοχή.
- Αποφυγήυλοποίησηςσηµείωναναφοράςσεµεταλλικέςκατασκευές,εξαιτίαςτηςπαραµόρφωσήςτουςλόγωθερµοκρασιακώνµεταβολών.
- Αποφυγήυλοποίησηςσηµείωναναφοράςσεπυλώνεςαπότουςοποίουςδιέρχονταιγερανογέφυρες,εξαιτίαςτωνκραδασµών.
- Κατασκευήειδικώνανταπτόρωναλλάκαιεπεκτάσεωνώστεναείναιδυνατήητοποθέτησητουγεωδαιτικούεξοπλισµούσεθέσειςόπουαυτόείναι

αρχικάαδύνατο.

Ραδιενέργεια                                                  Μαγνητικό πεδίο

Μεταβαλλόµενο Περιβάλλον EHN1 NP02

 
 

Μεταβαλλόµενο Περιβάλλον EHN1 NP04

  

Επέκταση για τη µέτρηση σηµείων µέσα στον κρυοστάτη NP04
 

Κυλινδρικός αντάπτορας Λειτουργία γερανογέφυρας
διαµέτρου 38.5mm   κατά την τοποθέτηση
για τη ν επέκταση EHN1 της οροφής του κρυοστάτη NP04
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3.2 Ο μετασχηματισμός συντεταγμένων σημείων στον χώρο
Οµετασχηµατισµόςσυντεταγµένωνσηµείωνστονχώροµεταξύδιαφορετικώνσυστηµάτωναναφοράς,ώστεναείναιάµεσααντιληπτάκαιεύχρηστααπό
τουςχρήστεςείναιαπαραίτητοςκαιαποτελείµίασυνήθηκαικαθηµερινήεργασίαγιατονΑΤΜστοCERNγιατιςπερισσότερεςεφαρµογέςπουαφορούν:
- στονγεωµετρικόέλεγχοκατασκευών
- στηχάραξησηµείωνπάνωστιςκατασκευέςαυτές
- στηνευθυγράµµισητωνκατασκευώναυτώνσεσχέσηµετηδέσµηπρωτονίων
Έναχαρακτηριστικόπαράδειγµααυτούτουείδουςτωνεργασιώναποτελείηχάραξη55κέντρωνδιαφόρωνδιαµετρηµάτωνοπώνταοποίαέπρεπενα
χαραχθουνστηνοροφήτουκρυοστάτηNP04,διαστάσεων10mx10m,πριναυτήτοποθετηθείστηθέσητης.
Οιονοµαστικέςτιµέςτωνσυντεταγµένωνγιατηχάραξητωνσηµείωναρχικάαναφέρονταισεένασύστηµασυντεταγµένωνσυσχετισµένοµετοίδιοτο
αντικείµενοτηςοροφήςκαιόχιστοσύστηµασυντεταγµένωντουχώρουτοποθέτησης.
Εποµένως,είναιαπαραίτητηηµέτρησητηςοροφήςστηνπραγµατικήτηςθέσηκαικατόπινοµετασχηµατισµόςτωνονοµαστικώνσυντεταγµένωνστο
σύστηµααναφοράςτουχώρουτοποθέτησήςτης.

              

Η οροφή του κρυοστάτη NP04                                                   Το σύστηµα αναφοράς για τα σηµεία χάραξης

3.3 Ο γεωμετρικός έλεγχος κρυοστάτων και ανιχνευτών
ΜιαάλληεξίσουσηµαντικήεργασίατουΑΤΜστοCERNείναιογεωµετρικόςέλεγχος(π.χ.διαστατικόςέλεγχος,έλεγχοςεπιπεδότητας)τωντµηµάτων
απόταοποίααποτελούνταιοικρυοστάτεςκαιοιανιχνευτέςπριντηδιαδικασίασυναρµολόγησήςτους.Οιµετρήσειςαυτέςκρίνονταιαπαραίτητεςαπό
τουςεπικεφαλήςτωνπειραµάτωνώστεναεξασφαλίζονταιοιαβεβαιότητεςκατασκευήςτωνεξαρτηµάτωνµεβάσητιςαπαιτήσειςκαιτιςπροδιαγραφές
τωνπειραµάτων.
Επίσης,ηπροµήθειαπολλώνεξαρτηµάτωνπουχρησιµοποιούνταισταπειράµατατουCERNπραγµατοποιείταιαπόβιοµηχανίες(εξωτερικούςσυνεργάτες)
καιογεωµετρικόςέλεγχοςγιατησυµµόρφωσηµεβάσητιςονοµαστικέςπροδιαγραφέςπουαπαιτούνταικρίνεταιαπαραίτητος.Ανάλογαµετηναβεβαι-
ότηταπουκάθεφόρααπαιτείταικαιτοµέγεθοςτουαντικειµένουπουπρέπειναελεγχθείχρησιµοποιείταιοκατάλληλοςγεωδαιτικόςεξοπλισµός,όπως
LaserTracker,χωροβάτεςκαιγεωδαιτικοίσταθµοίυψηλήςακρίβειας,probelaserscanners,armlaserprobesκαιφωτογραφικέςµηχανές.

3.4 Ευθυγράμμιση του εξοπλισμού με τη δέσμη πρωτονίων
Οιδιάφορεςπειραµατικέςεφαρµογέςπουεκτελούνταισεδιαφορετικέςπειραµατικέςζώνες,(experimentalzones)στοCERN(εκτόςαπότατέσσεραµεγά-
λαπειράµαταATLAS,ALICE,CMS,LHCb)απαιτούντηνευθυγράµµισητουπειραµατικούεξοπλισµούσεσχέσηµετηδέσµηπρωτονίων.Οιπειραµατικές
αυτέςεφαρµογέςχρησιµοποιούνδιαφορετικόεξοπλισµόσεκάθεπειραµατικήζώνηπουπραγµατοποιούνταικαιέτσιηευθύγραµµισήτουςαποτελείµια

Γεωµετρικός έλεγχος µεταλλικής κατασκευής 
µε χρήση probe laser scanning

Γεωµετρικός έλεγχος σωλήνων 
µε τη  χρήση arm laser probe

Γεωµετρικός έλεγχος µεταλλικής κατασκευής 
µε τη χρήση φωτογραµµετρικών µεθόδων

Χωροστάθµηση στον Μεγάλο Επιταχυντή 
Αδρονίων

Έλεγχος 1ου πλαισίου APA για την 
κατασκευή του ανιχνευτή 
του κρυοστάτη NP04 
µε τη χρήση Laser Tracker 
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εξαιρετικάδύσκοληκαιευαίσθητηδιαδικασία.
Τακέντρασωλήνων(flanges),τακέντραµικρώνανιχνευτώνήακόµακαιειδικοίαισθητήρεςθαπρέπειναευθυγραµµιστούνσεσχέσηµετηδέσµητων
πρωτονίων.ΗποικιλοµορφίατωναντικειµένωνπουκάθεφοράκαλείταιοΑΤΜναευθυγραµµίσεισεσχέσηµετηδέσµηπρωτονίωναπαιτείσυνήθωςτη
δηµιουργίαειδικώνγεωδαιτικώνανταπτόρωνώστεναπροσαρµόζονταιοιγεωδαιτικοίστόχοιπάνωσεαυτάτααντικείµενα.
Μερικές,απόαυτούτουείδουςτιςεφαρµογέςπαρουσιάζονταιστιςεπόµενεςφωτογραφίες.

Ευθυγράµµιση του µαγνήτη (Trap 
Magnet) µε τη χρήση ειδικών 
γεωδαιτικών ανταπτόρων 
στις φλάντσες του

Ευθυγράµµιση ηλεκτρονική πλακέτα 
αισθητήρων µε τη χρήση ειδικού 
γεωδαιτικού αντάπτορα µέσα στον 
µαγνήτη (Goliath Magnet)

Ευθυγράµµιση πλαισίου (panel) 
εξωτερικά του µαγνήτη (Goliath Magnet)

3.5 Παρακολούθηση των παραμορφώσεων των κρυοστατών
Ηπαρακολούθησητωνπαραµορφώσεωντωνκρυοστατώνκατάτηδιάρκειατωνελέγχωνσυµπίεσης(VacuumTest)µετηχρήσηLaserTracker,αποτελεί
έναακόµααπότααντικείµεναεργασίαςτουΑΤΜστοCERN.
Οιµετρήσειςπραγµατοποιούνταιαφούπρώταέχεικαθοριστείοαριθµόςκαιηκατανοµήτωνσηµείωνπουθαµετρηθούνπάνωστηνεπιφάνειατου
κρυοστάτηκαθώςεπίσηςτοείδοςτωνγεωδαιτικώνανταπτόρωνκαιστόχων(πρισµάτων)καιτέλοςοαριθµόςτωνεπαναλήψεωντωνµετρήσεωνκατά
τηδιάρκειατουελέγχουσυµπίεσης.
Τοσύστηµααναφοράςπουχρησιµοποιείταισυνήθωςορίζεταιπάνωστονκρυοστάσηπριντηνεφαρµογήτηςδύναµηςσυµπίεσηςπάνωσεαυτόν.Για
τονορισµότουσυστήµατοςαναφοράςχρησιµοποιούνταιτασηµείαεκείναγιαταοποίαεκτωνπροτέρωνείναιπιθανό(απόµελέτεςτωνµηχανολόγων
µηχανικών)ότιδεναναµένεταιπαραµόρφωσήτους.Μεαυτόντοντρόποοιπαραµορφώσειςείναιάµεσααντιληπτέςκαιµπορούννααξιοποιηθούναπό
όλουςτουςµηχανικούςτωνδιαφορετικώνειδικοτήτων.

Κρυοστάτης WA104 κατά τη διάρκεια συµπίεσης  Τοπικό σύστηµα αναφοράς ορισµένο πάνω στο κρυοστάτη   Τυπικός µαγνητικός γεωδαιτικός 
αντάπτορας κολληµένος για την υποδοχή 
του πρίσµατος πάνω στον κρυοστάτη
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3.6 «οnline»παρακολούθηση κατά τη μετακίνηση των κρυοστατών
ΑρκετέςεφαρµογέςστοερευνητικόκέντροCERNαπαιτούντηναπευθείαςπαρακολούθησηαντικειµένων(online,livedate)κατάτηµετακίνησήτουςγια
τηνορθήτοποθέτησήτουςσεειδικέςυποδοχές.
Η«online»παρακολούθησησεαυτέςτιςπεριπτώσειςκρίνεταιεπιτακτικήγιατίοιµικροδιορθώσειςτηςθέσηςαυτώντωναντικειµένωνείναιπάραπολύ
δύσκολεςεξαιτίαςτουµεγάλουβάρουςαλλάκαιτουόγκουτους.ΟιµετρήσειςαυτούτουείδουςπραγµατοποιούνταιµετηχρήσηLaserTrackerκαθώς
καιειδικώνανταπτόρωνώστεναπροσαρµόζονταιοιγεωδαιτικοίστόχοι(πρίσµατα)πάνωστααντικείµενα.
Ένατέτοιοπαράδειγµααπευθείαςπαρακολούθησηςαντικειµένουκατάτηδιάρκειατηςµεταφοράςτουαπεικονίζεταιπαρακάτω.
Τοκοντέινερτηςφωτογραφίαςπεριέχειτονανιχνευτήενόςπειράµατοςοοποίοςπρέπεινατοποθετηθείµεακρίβεια±1 mm µπροστάαπότο«Clean
Room»ώστεµετηβοήθειαειδικώνραγώνναεισέλθεισεαυτόπροκειµένουναπραγµατοποιηθούνοιεργασίεςσυντήρησήςτου.
Τοµέγεθοςκαιτοβάροςτουκοντέινερεπέβαλαντηχρήσηγερανούγιατηµετακίνησήτου.Έτσι,ηαπευθείαςπαρακολούθησήτουµετηχρήσητου
LaserTrackerήτανηπιοενδεδειγµένη,ώστεητοποθέτησήτουστηνορθήθέσηναπραγµατοποιηθείκατάτηδιάρκειατηςχρήσηςτουγερανού.

 

Η µετακίνηση του κοντέινερ µπροστά από το «CleanRoom»       Η «online» παρακολούθηση του κοντέινερ                      Ο ανιχνευτής µέσα στο «CleanRoom»

3.7 «Οnline» παρακολούθηση παραμορφώσεων σε περιοχές απαγορευμένης πρόσβασης
ΣτοερευνητικόκέντροCERN,σεπολλέςπεριοχέςηπρόσβασηείναιαπαγορευµένηήπεριορισµένηλόγωτηςύπαρξηςραδιενεργώνστοιχείων.Σεαυτές
όµωςτιςπεριοχέςβρίσκονταικατασκευέςόπουείναιαπαραίτητηηπαρακολούθησητυχόνπαραµορφώσεώντους.Ησυνεχήςκαιαποµακρυσµένηπαρα-
κολούθησητωνκατασκευώναυτώνπραγµατοποιείταιαπόσυσκευέςBCAMs.
ΗσυσκευήBCAMέχειαναπτυχθείαπότοΠανεπιστήµιοBrandeis.Χρησιµοποιείταικυρίωςγιατηνπαρακολούθησητηςγεωµετρίαςµεγάλωνκατασκευών.
Σήµερα,πολλέςαπόαυτέςτιςσυσκευέςέχουνεγκατασταθείσταπειράµαταATLAS,ALICE,CMSκαιLHCb.
ΗσυσκευήBCAMαποτελείταιαπόµιαηλεκτρονικήκάµερακαιέναζεύγοςπηγώνφωτός.ΗκάµερααποτελείταιαπόέναναισθητήραεικόναςCCD(Charge
CoupledDevice)καιένανφακό(plano-convexlens).ΟιπηγέςφωτόςτηςσυσκευήςBCAMείναιδύοκόκκινεςδίοδοιλέιζερ.Ηδιάταξηγιαµιαµέτρηση
απαιτείδύοBCAMοιοποίεςτοποθετούνταιηµίααπέναντιαπότηνάλλη.
ΈναςαισθητήραςBCAMέχεισχετικήακρίβεια5µradστοοπτικότηςπεδίοκαιαπόλυτηακρίβεια50µradσεσχέσηµετηνπλάκατοποθέτησήςτου.Το
οπτικόπεδίοτουαισθητήραBCAMείναιέναςγωνιακόςκώνος30mrad×40mrad.
Σεαπόσταση1m,ησχετικήακρίβειαείναι5µm,ηαπόλυτηακρίβειάτουείναι50µmκαιτοοπτικόπεδίοείναι30mm×40mm.Στα10m,ησχετική
ακρίβειαείναι50µm,ηαπόλυτηακρίβειαείναι500µmκαιτοοπτικόπεδίοείναι300mm×400mm.[http://alignment.hep.brandeis.edu/Devices/BCAM/
User_Manual.html]
ΣτηνπαρακάτωφωτογραφίααπεικονίζεταιέναςαισθητήραςBCAMκαιταµέρηαπόταοποίααυτόςαποτελείται.

3.8 Παρακολούθηση παραμορφώσεων αντικειμένων βυθιζόμενων σε υγρό άζωτο
Ηφωτογραµµετρικήµέθοδοςαποτελείµίαακόµηεναλλακτικήεφαρµογήγιατηγεωµετρικήτεκµηρίωσηαντικειµένωνκαικατασκευών.Πολλέςφορές,η
φωτογραµµετρικήµέθοδοςαποτελείµονόδροµογιατηνπραγµατοποίησηεφαρµογώνόπωςηπαρακολούθησητωνπαραµορφώσεωντωναντικειµένων
πουβυθίζονταισευγρόάζωτο.
ΣεπολλέςπειραµατικέςεφαρµογέςστοCERNηκρυογονικήαπόδοση(CryogenicPerformance)διαφόρωναντικειµένωναποτελείαντικείµενοµελέτης.Σε
αυτέςτιςπεριπτώσειςοΑΤΜκαλείταιναυπολογίσειτιςπαραµορφώσειςτιςοποίεςυφίστανταιδιάφορααντικείµεναταόποιαβρίσκονταισεπεριβάλλον
µεθερµοκρασίεςπουπροσεγγίζουντους-270°C.Εποµένως,οικλασσικέςτοπογραφικέςµέθοδοιµετηχρήσηtotalstationήακόµακαιLaserTrackerδεν
είναιδυνατόναεφαρµοστούνσεαυτέςτιςσυνθήκες.Γι’αυτόηχρήσηφωτογραµµετρικώνστόχωνστααντικείµεναπουυπόκεινταιτουςκρυογονικούς
ελέγχουςδίνουντηδυνατότηταναεκτελεστούνοιέλεγχοιπαραµορφώσεωντωναντικειµένωναυτών.

Η συσκευή BCAM
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Στιςπαρακάτωφωτογραφίεςπαρουσιάζεταιοκρυογονικόςέλεγχοςενόςπλαισίουτοοποίοθαχρησιµοποιηθείγιατηνκατασκευήενόςανιχνευτήγια
κάποιοµελλοντικόπείραµαστοερευνητικόκέντροCERN.
Τοµεταλλικόπλαίσιοβυθίζεταισευγρόάζωτοενώσεαυτόβρίσκονταικολληµένοιειδικοίφωτογραµµετρικοίστόχοιµεειδικέςκόλλεςοιοποίεςαντέχουν
σειδιαίτεραχαµηλέςθερµοκρασίες.

Πλαίσιο ανιχνευτή βυθιζόµενο σε υγρό άζωτο

3.9 Μετρήσεις και χαράξεις ακριβείας
ΗπλειοψηφίατωνκαθηµερινώνεργασιώνπουκαλείταιναεκτελέσειοΑΤΜστοCERNείναιµετρήσειςκαιχαράξειςακριβείαςµετηχρήσηLaserTracker
για:
•τηvτοποθέτησηαντικειµένωνσεσυγκεκριµένεςθέσεις,
•τηδιάνοιξηοπών,
•τηνευθυγράµµισηαντικειµένωνµεβάσητασηµείαχάραξης
Ταστοιχείαχάραξης(πρότυπεςσυντεταγµένες)είτεδίνονταιαπευθείαςαπότουςεπικεφαλήςτωνδιαφόρωνεργασιών(Projects)είτεπροσδιορίζονται
απότονΑΤΜπραγµατοποιώνταςτιςαπαραίτητεςκαιπροκαταρκτικέςµετρήσειςστοπεδίο.

Στιςεπόµενεςφωτογραφίεςπαρουσιάζονταιορισµένεςεργασίεςχάραξηςγια:
•τηντοποθέτησητουκρυοστάτηπάνωσεδέκασηµείαστήριξηςταοποίαθαπρέπεινααντιστοιχούνσταπόδιατουανιχνευτήπουβρίσκεταιτοποθε-
τηµένοςστοεσωτερικότου,

•τηνυλοποίησητωναξόνωντουκρυοστάτηστοεσωτερικότου,
•τηδιάνοιξηοπώνστουςτοίχουςκτιρίουγιατηντοποθέτησηβοηθητικώνκατασκευώνγιατησυναρµολόγησηεξαρτηµάτωνπουθαχρησιµοποιηθούν
στοπείραµαATLAS.

Χάραξη σηµείων στην άσφαλτο                                   Τοποθέτηση του κρυοστάτη στα σηµεία στήριξης        Χάραξη σηµείων στην εσωτερική επιφάνεια ενός κρυοστάτη

Χάραξη σηµείων στην επιφάνεια ενός τοίχου

3.10 Μετρολογικός έλεγχος του γεωδαιτικού εξοπλισμού
ΟτοµέαςΤοπογραφίαςτουCERN,διαθέτειεπίσηςδύογεωδαιτικέςβάσεις(Calibrationbases)γιατονέλεγχοτωνγεωδαιτικώνοργάνων.
Ηµίαείναιυπόγειακαιέχειµήκος55mκαιείναιµερικώςαυτοµατοποιηµένη,ενώηδεύτερηείναιυπέργειαµεσυνολικόµήκος1500mενώκάθε100
mυπάρχειεγκαταστηµένοβάθρο.
Καιστιςδύοβάσειςπραγµατοποιούνταιέλεγχοιτωνγεωδαιτικώνσταθµών,ενώστηνεξωτερικήβάσηπραγµατοποιούνταικαιέλεγχοιδορυφορικών
δεκτώνGPS.
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Υπόγεια γεωδαιτική βάση ελέγχου                                                               Εξωτερική γεωδαιτική βάση ελέγχου

4. Συμπεράσματα
Απότηναυγήακόµα,τουπολιτισµού,οιάνθρωποιπροσπαθούσανναµάθουνόλοκαιπερισσότεραγιατονκόσµοτους.Οαρχικόςσκοπόςείναιηγνώση,
πουτελικάοδηγεισεπολλάπρακτικάοφέλη.
Ηαναζήτησηπώςδηµιουργήθηκετοσύµπανόπωςµπορούµενατοαντιληφθούµεσήµερα,ηαναζήτησηδηλαδήτηςκαθαρήςγνώσηςστοCERNοδηγεί
εξίσουκαιστηνανάπτυξητηςτεχνολογίας.ΤοCERNέδωσεστονκόσµοπροοπτικέςπολύδιαφορετικέςµεταξύτουςόπωςοιιατρικέςαπεικονίσεις,το
διαδύκτιο(www),κ.ά.

Γιαναφτάσειηανθρωπότητανααπολαµβάνειόλεςαυτέςτιςνέεςδυνατότητες,πολλοίεπιστήµονεςαπόδιαφορετικούςκλάδουςέπρεπενασυνεργα-
στούνχωρίςστεγανάκαιπροκαταλήψεις.ΜέσαστοευρύφάσµατωνεπιστηµόνωνπουσυνεργάζονταιστοCERNείναικαιοΤοπογράφοςµηχανικόςο
οποίοςέχειουσιαστικόκαικαθοριστικόρόλοστηνεπιτυχήδιεξαγωγήτωνπειραµάτωναυτώνπουδενµοιάζουνµεάλλαστηνιστορίατηςεπιστήµης.

Επειδήτο1mmείναιπολύµεγάλοσφάλµαγιατιςεργασίεςτουερευνητικούκέντρουCERN:
ΟρόλοςτουΤοπογράφουµηχανικού
•ξεκινάαπότηστιγµήτηςδηµιουργίαςτωνυπόγειωνεγκάταστασεώντουκαιειδικάτουτούνελτουΜεγάλουΕπιταχυντήΑδρονίων,
•συνεχίζεταικατάτησυναρµολόγησητωνεξαρτηµάτωνκαθηµερινάπουαπαρτίζουντοκάθεπείραµακαι
•παραµένειπάντασηµαντικόςκαικοµβικήςσηµασίαςγιατηνευθυγράµµισηαντικειµένωνσεσχέσηµετηδέσµηπρωτονίωναλλάκαιτηνπαρακολού-
θησηπαραµορφώσεωνκαιµικροµετακινήσεωνκατασκευώναλλάκαιεγκαταστάσεων.

ΟιπαρακάτωφωτογραφίεςπαρουσιάζουντονενεργόκαιδυναµικόρόλοτουΑΤΜστοερευνητικόκέντροCERNαπότηστιγµήτηςσύλληψηςτηςιδέας
ενόςέργουέωςτηνυλοποίησήτουαλλάκαιτηδιαχρονικήπαρακολούθησητηςσυµπεριφοράςτουόσοναφοράτιςµικρο-µετακινήσειςκαιπαραµορ-
φώσειςτου.

Ο ενεργός ρόλος του Τοπογραφικού µηχανικού στο ερευνητικό κέντρο CERN (Η κατασκευή των εγκαταστάσεων και του ανιχνευτή του πειράµατος CMS, point5)

ΤοεπάγγελµατουΤοπογράφουµηχανικούείναιγεµάτοαπόπροκλήσειςσεόλαταεπιµέρουςστάδιατωνεργασιώντουκαιειδικάσεχώρουςεργασίας
όπωςτοερευνητικόκέντροCERNάλλακαιτασύγχροναεργοτάξιαµεγάλωνκαισηµαντικώνέργωνόπουητήρησητωνχρονοδιαγραµµάτωνκαιηαπο-
τελεσµατικότητααποτελούνβασικότατηεπιδίωξηκάθεεµπλεκόµενου.
ΙσχυράεφόδιαγιατονΑΤΜώστεναµπορείνααντιµετωπίσειτέτοιουείδουςεπαγγελµατικέςπροκλήσειςπρέπειναείναιοισπουδέςτουαλλάκαιη
δυνατότητάτουναλαµβάνειεµπειρίεςκαινατιςµετουσιώνεισενέεςδυναµικέςπροοπτικέςεπίλυσηςτωνδυσκολιώνπουθαεµφανιστούνστοµέλλον
απόεπερχόµενεςεφαρµογέςπουθακληθείνααντιµετωπίσει.
Συνεπώς,ηενδυνάµωσηστοπρόγραµµασπουδώντηςσχολήςτωναντικειµένωντηςγεωδαισίαςόπωςηέννοιατουσφάλµατοςκαιηανίχνευσήτουστις
µετρήσεις,ηµεταφοράσυστηµάτωναναφοράςσεδυοκαιτρειςδιαστάσεις,οέλεγχοςµετακινήσεωνκαιπαραµορφώσεωνκατασκευών,ημετρολογία,
ηφωτογραµµετρίακρίνεταιαπαραίτητηώστεναπροετοιµάσουµετοντοπογράφοτου21ου αιώνα.
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Με χαρά σας ανακοινώνουμε τη δημιουργία 
του νέου μας υποκαταστήματος στην Κρήτη!

Είμαστε καθημερινά κοντά σας με σύγχρονες 
λύσεις, άμεση τεχνική υποστήριξη και υπεύθυ-
νη αντιμετώπιση οποιασδήποτε δυσκολία σας.

Βρισκόμαστε δίπλα σας για να απογειώσουμε 
την παραγωγικότητά σας με νέες, μοναδικές 
ολοκληρωμένες λύσεις!

Ηράκλειο 
Τηλ.: 6951830541
www.treecomp.gr
Email: crete@treecomp.gr  

Η Recap-Survey αποτελεί τη νέα πρόταση 
στον χώρο του τεχνικού εξοπλισμού και 
λογισμικού 
H Recap αποτελεί τη νέα πρόταση στον χώρο του τοπογραφικού 
λογισμικού και εξοπλισμού. Βασισμένη πάνω στην τεχνογνωσία και 
στα πρόσωπα της e-geo soft (ΕΞΑΡΤΗΣΗ 4, ΕΔΑΦΟΣ 3, L-τόπο, DIG, 
GEM) πραγματοποιεί τα πρώτα της βήματα στο χώρο, και υπόσχε-
ται να αλλάξει τα δεδομένα.
Αποστολή -και δέσμευσή 
της- είναι η παροχή εξειδι-
κευμένου λογισμικού και 
εξοπλισμού σε μοναδικές 
τιμές, καθώς και η μηνιαία 
διάθεση «πακέτων» προϊό-
ντων σε μορφή προσφοράς. 
Επισκεφτείτε τη σελίδα μας και εγγραφείτε σήμερα στο ενημερωτι-
κό μας δελτίο. Εναλλακτικά, ακολουθήστε μας στο facebook (fb.me/
recap.survey) ή στο Linkedin (linkedin.com/company/recap-survey) 
και μάθετε πρώτοι για τα νέα πακέτα προσφορών.

Άνω Τζουμαγιάς 36 
Θεσσαλονίκη2310 94 90 10
https://recap-survey.com

Πωλήσεις – Ενοικιάσεις τοπογραφικού εξοπλισμού ∙ Λύσεις τεχνικού 
λογισμικού και διαδικτυακών εφαρμογών ∙ Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Νέος Γεωδαιτικός Σταθμός Zoom10 Series, 
3.000m-Prism & 350m-Non Prism, 
2” γωνιακή ακρίβεια, SD Card, USB, Bluetooth 
και δυνατότητα σύνδεσης με καταγραφικό και το 
λογισμικό X-PAD. 
Το πιο δυνατό σημείο είναι η ασυναγώνιστη τιμή 
με την εγγύηση της GeoMax 
και της Hexagon Group. 

Ενημερωθείτε για το προϊόν 
στο 2310-826777 ή 
ζητήστε προσφορά στο 
info@geoshop.gr 

Ανακρέντος 8 
542 50, Χαριλάου - Θεσ/νίκη
Τ +30-2310-826-777
F +30-2310-826-134
www.geoshop.gr • info@geoshop.gr

Σεμινάρια 
Μέσα στον Νοέμβριο θα ξεκινήσουν νέα σεμινάρια με κορμό το 
λογισμικό φωτογραμμετρίας Photomod. 
1. Βασικό σεμινάριο φωτογραμμετρίας – Photomod. Οι εκπαιδευόμενοι 
θα πάρουν στον υπολογιστή τους ένα δωρεάν πακέτο PHOTOMOD-LT, στε-
ρεοσκοπικά γυαλιά και θα μάθουν  να χειρίζονται επαρκώς το πρόγραμμα.
2. PHOTOMOD-UAS. Οι εκπαιδευόμενοι θα μάθουν όλες τις αυτόματες δι-
αδικασίες ώστε από φωτογραφίες drone να παράγουν ψηφιακά μοντέλα 
επιφανειών, αληθείς ορθοφωτοχάρτες, νέφη σημείων LAS και τρισδιάστα-
τα μοντέλα εδάφους.
3. Φωτοερμηνεία με το PHOTOMOD. Οι εκπαιδευόμενοι θα μάθουν πώς 
να χρησιμοποιούν το Photomod για τη σύνταξη ποιοτικών εκθέσεων φω-
τοερμηνείας. (προαπαιτούμενο το 1).

4. Τοπογραφική απόδοση με το Photomod. Σκοπός του σεμιναρίου είναι 
η τρισδιάστατη στερεοσκοπική απόδοση για τοπογραφικές αποτυπώσεις 
από 1:1 εως 1:1000 (προαπαιτούμενο το 1).
5. Παραγωγή ορθοφωτογραφιών και ορθομωσαϊκών στο Photomod. 
Εκμάθηση του προγράμματος Photomod Geomosaic για την παραγωγή 
ορθοφωτογραφιών και την ακριβή συρραφή τους για ποιοτικά και χωρίς 
εμφανείς ραφές φωτομωσαϊκά. (προαπαιτούμενο το 1).
6. Χρήση του PhotomodLT για τοπογραφικές εργασίες χωρίς φωτογρα-
φίες, όπως απόδοση από δεδομένα πεδίου, παραγωγή υψομετρικών κα-
μπυλών, υπολογισμο όγκων κλπ.
Όλα τα σεμινάρια θα γίνουν επί πραγματικών εφαρμογών.
Ο προγραμματισμός και η διεξαγωγή των σεμιναρίων θα εξαρτηθεί από 
τη συμμετοχή.

Πληροφορίες  τηλ: 210 3302759, email: yyanniris@gmail.com

Η GEOSYSTEMS HELLAS συμμετέχει στο έργο ΜΕΤΕΩΡΑ: ΣΥ-
ΣΤΗΜΑ ΠΟΛΥΕΠΙΠΕΔΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟ-
ΠΩΝ και ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΩΝ (Συντονιστής ΕΜΠ): 
Τεκμηρίωση με πτήση Airborne LiDAR. Δημιουργία εύχρηστης 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας πολλαπλών εφαρμογών, που υπο-
στηρίζει ένα διαδραστικό Σύστημα Πληροφοριών για την πολυεπί-
πεδη τεκμηρίωση χώρων πολιτιστικής κληρονομιάς. Ανάπτυξη και-
νοτόμων τεχνικών για τη συλλογή, επεξεργασία και απεικόνιση σε 
πολλαπλές διαστάσεις (nD) του χωρικού μοντέλου, και διασύνδεσή 
του με κατάλληλα οργανωμένες βάσεις δεδομένων. 
https://www.meteora.net.gr
Τα αποτελέσματα του έργου παρουσιάστηκαν στο ESA 
Phiweek, επισκεφτείτε το playlist: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLvT7fd9OiI9XORxAfLw_
f9CsDkvM9lfKs

+ 30 210 2846144 -145
 mail@geosystems-hellas.gr
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ΠιστοίστιςαρχέςκαιτιςαξίεςμαςσυνεχίζουμετοναγώναγιαένακαλύτεροΤΕΕ,γιαμιακαλύτερηεκπροσώπησητωνμηχανικών.Έχουμεπε-
τύχειαρκετά,αλλάοδρόμοςείναιΜακρύςκαιανηφορικός.

ΣεαυτότοναγώνασυμμετέχουνάξιοιΑγρονόμοιΤοπογράφοιΜηχανικοίκαιμέλητηςπαράταξηςμας!Στουςπαρουσιάζουμεπαρακάτω.

ΠερισσότερεςπληροφορίεςμπορείτεναβρείτεστηνιστοσελίδατηςΔημοκρατικήςΣυμπαράταξηςΜηχανικώνhttps://dhsym.gr/

ΚαλήεπιτυχίασεόλουςτουςΑγρονόμουςΤοπογράφουςΜηχανικούς!
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Πρόσφατα βιώσαμε μια απίστευτη ενέργεια επαρχιακού Δικηγορικού συλλόγου εναντίον των επαγγελματικών 
δικαιωμάτων του κλάδου μαςστοκτηματολόγιο.Οσυγκεκριμένοςσύλλογοςυποστηρίζειγενικάότιτοκτηματολόγιοείναι
αποκλειστικάνομικήυπόθεση.Ηάμεσηαπάντησητουκλάδουνομίζουμεότιήτανστησωστήκατεύθυνσηκαιελπίζουμεναλήξει

θετικάτοθέμαπουδημιουργήθηκε.

ΗσυγκεκριμένηενέργειατουΔικηγορικούσυλλόγου,θεωρούμεότιαποτελείέναακόμηαποτέλεσματηςισοπέδωσηςπολλώνπραγμάτων
στηχώραμας,πράγμαπουάφησεπίσωτηςηπροηγούμενη“προοδευτική”κυβέρνησητηςπρώτηςφοράςαριστερά.

Η αποκατάσταση όμως της κανονικότητας στην πολιτική ζωή της χώρας μας, με την εκλογή της Ν.Δ. στη διακυβέρνηση,
πιστεύουμεότιθααποτελέσειαφετηρίαπολλώναλλαγών,γεγονόςτοοποίοέχειάμεσηανάγκητόσοοτόποςμας,όσοκαιοκλάδοςμας.

Μεταξύαυτώνβέβαια,περιμένουμετηθωράκισητωνεπαγγελματικώνμαςδικαιωμάτων,τηνπροστασίακαιτονσεβασμότουκλάδου,
τηναναγνώρισητηςτεράστιαςσυμβολήςτουστηνανάπτυξητηςχώραςκαιστηνκοινωνικήκαταξίωσήτου.Πρώτακαιπάνωαπ’όλα
όμως περιμένουμε τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις που χρειάζεται οΔημόσιος τομέας για να γίνει περισσότερο λειτουργικός, 
αποτελεσματικός, φιλικόςτόσογιατηνανάπτυξητηςχώραςμας,όσοκαιγιατονεπαγγελματίαΜηχανικόοοποίοςαγωνίζεταισεένα
περιβάλλοναρνητικόσεαυτόνπολλέςφορέςγιατηνεπίλυσηπροβλημάτωνταοποίαοίδιοςτομέαςδημιούργησεστηνκοινωνίαμας.

Χαιρετίζουμε την πρόσφατη απόφαση του ΣτΕ για την οριστικήμεταβίβαση από τα υποθηκοφυλάκεια στα κτηματολογικά 
γραφεία.Οκλάδοςμαςείχεαγωνισθεί γιααυτόκαι είχεδιεκδικήσει τηθεσμοθέτησηπλαισίουλειτουργίας τωνγραφείωναυτών,
γεγονόςτοοποίοπροβλέπεταιεξ’άλλουαπότονπρώτονόμοτουκτηματολογίου.Οιυποθηκοφύλακεςήτανβέβαιαεξαρχήςεναντίον
τηςαλλαγήςαυτήςκαιπροσπάθησανμεκάθεμέσονατηνακυρώσουνχωρίςνατακαταφέρουν.

Περιμένουμε επίσης να δοθεί λύσει στηνπρόσβασή μας στα αρχεία των κτηματολογικών γραφείων, γεγονός το οποίο δεν
κατανοούμεγιατίσυμβαίνεικαιτιακριβώςεξυπηρετεί.

ΣτονΝ.4495/2018,περιμένουμεναεκδοθούνταπροβλεπόμεναΠ.Δ.γιατηλειτουργία των παρατηρητηρίων δόμησης.Ηαπλή
νομοθέτησηφορέωνχωρίςτοθεσμικόπλαίσιολειτουργίαςτουςδενλύνειπροβλήματα,αντίθεταπροσθέτει.

Ηαποχώρηση σημαντικού αριθμού έμπειρων στελεχών από κρίσιμες Υπηρεσίες του Δημοσίου στα χρόνια της κρίσης,
είχεσαναποτέλεσμαοιΥπηρεσίεςαυτέςπλέονναυπολειτουργούνκαιναμηνείναισεθέσηπλέονναδιεκπεραιώσουνακόμηκαιτις
βασικέςαρμοδιότητέςτους.Γνωρίζουμεπ.χ.ΥπηρεσίεςΔόμησηςστηνπεριφέρεια,οιοποίεςλειτουργούνμεέναΜηχανικόοοποίος
πρέπειναδιεκπεραιώσει300τουλάχιστονάδειεςδόμησηςτονχρόνοκαιπάνωαπό500καταγγελίεςαυθαιρέτωνσε4-5διαφορετικά
νησιά.

Αποτέλεσματηςκατάστασηςαυτήςείναιηέκδοσητηςαδείαςνααποκτάαπρόβλεπτεςδιστάσειςγιατουςσυναδέλφουςπουασχολούνται
μετοαντικείμενοαυτό.

Παρόμοια κατάσταση επικρατεί καιστιςκτηματικές Υπηρεσίες όπουμιααπλή επαναχάραξηαιγιαλούμπορεί να κρατήσει από5
έως 10-15 χρόνια, ή μια καταγγελία για αυθαίρετο κτίσμα στον αιγιαλό μπορεί να μην αντιμετωπισθεί ποτέ.Με τον τρόπο αυτό
σημαντικέςαριθμόςακινήτωνπαραμένειχωρίςλόγοσεομηρίατουκρατικούμηχανισμού,αναξιοποίητοςκαιβέβαιατοΔημόσιοστερείται
σημαντικώνεσόδωναπότηναξιοποίησητωνακινήτωναυτών,όσοκαιαπόταπρόστιματωναυθαιρέτωνστουςαιγιαλούςκαιστις
παραλίες.ΗαντιμετώπισηεπομένωςτηςυποστελέχωσηςκρίσιμωνυπηρεσιώντουΔημόσιουτομέαπρέπεινααντιμετωπισθείάμεσααπό
τηνπολιτεία.Στοθέμααυτό,οσύλλογόςμαςμπορείνααναλάβειπρωτοβουλίαενημέρωσηςτωνπολιτικώνπροϊσταμένωντωνσχετικών
Υπηρεσιών,βασιζόμενοςστιςεμπειρίες-αναφορέςτωνσυναδέλφωνοιοποίοιέρχονταισεσυχνήεπαφήμετιςΥπηρεσίεςαυτές.

Τέλος, ευχόμαστε καλή επιτυχία στους συναδέλφους που θα είναι υποψήφιοι στις  επερχόμενες εκλογές του ΤΕΕ, στις οποίες ας
επικρατήσειπνεύμαδημιουργικήςσυνεργασίαςκαιαξιολόγησηςμεβάσητηνεπαγγελματικήδιαδρομήτουκαθενόςκαιτηνπροσφορά
τουστονκλάδο,τηνεπιστήμηκαιτηνκοινωνίαγενικότερα,μακριάαπόπολιτικοποιήσειςκαιπρακτικέςτουπαρελθόντος.

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ
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ΣτιςσυμβάσειςκτηματογράφησηςτουυπολοίπουτηςΧώρας(ΚΤΙΜΑ_16),πουξεκίνησαναπότοτέλοςτουπροηγούμενουέτουςτηνπαραλαβή
δηλώσεωνιδιοκτησίας,έχειπαρατηρηθείπολύμικρήσυμμετοχήτωνιδιοκτητώνστιςδιαδικασίες.

Οιαιτίεςείναιπολλές.Ενδεικτικά:
•	 Ηαποτυχίαναγίνειένακεντρικόεπικοινωνιακόπρόγραμμα.Μεμεγάληκαθυστέρηση,έτρεξεέναυποτυπώδεςπρόγραμμαδιαφημιστικών
σποτ.

•	 Ελλείψειςστουςτίτλους ιδιοκτησίας(γιατιςπεριοχέςτουΚΤΙΜΑ_16),γεγονόςπουαπαιτείχρόνοκαιχρήμαγιατηνυποβολήδηλώσεων
ιδιοκτησίας.

•	 Ηχαμηλήαξίαγηςκαιηοικονομικήκρίσηπουεπιδεινώνουντοπρόβλημα.
•	 Ηαντίληψηότιηκτηματογράφησηδιαρκείχρόνια.

Η στάση του Κτηματολογίου
Τοκτηματολόγιοπαρακολουθείτοφαινόμενοχωρίςκαμίααντίδραση.
Υποστηρίζειότιησυλλογήδηλώσεωντρέχειμετουςρυθμούςπουέτρεξανοιτελευταίεςμελέτεςκτηματογράφησης,γεγονόςπουδενείναι
αληθές.
Αρνείταιναδώσειεντολήγιαπαρατάσεις,σύμφωναμετιςαντίστοιχεςΥπουργικέςαποφάσεις,διατείνεταιότιοιπαρατάσειςδεναφορούνστις
συμβάσειςΚτηματογράφησηςκαιτελικάφαίνεταιότιδεντοαπασχολείηπληρότητατουΚτηματολογίου,αλλάμόνοννατηρηθείτοχρονοδιά-
γραμμακαιναμηπληρώσειτουςαναδόχουςτυχόνεπίπλέοναμοιβές.

Το πρόβλημα της Κτηματογράφησης
Είναιφανερό,τόσοστουςκοινωνικούςφορείςαλλάκαιστοΥπουργείο,ότιτοπρόβληματωνκτηματογραφήσεωντουυπολοίπουτηςΧώραςείναι
οχρόνος.Απαιτείταιναδοθείπερισσότεροςχρόνος,τόσοστουςπολίτεςγιατηνυποβολήτωνδηλώσεων,όσοκαιστιςμελέτεςκτηματογράφησης
γιανααντιμετωπίσουντοπρόβλημα.
Γιαναγίνεισωστήκτηματογράφησηθαπρέπειναυπάρχουνδηλώσειςγιαμιακρίσιμημάζαιδιοκτησιών(τουλάχιστοντου50%τωνδικαιωμά-
των),δεδομένουότιοιιδιοκτησίεςκτηματογραφούνταικατάμόναςαλλάκαιενσυνόλω.Ανδενυπάρξειαυτήηκρίσιμημάζαυπάρχουνκίνδυνοι
λανθασμένωνεγγραφών,αλλάκαιαδυναμίαςσυνέχισηςτηςκτηματογράφησηςαφούέωςαρχέςΣεπτεμβρίουτου2019ομέσοςόροςτωνδη-
λωθέντωνδικαιωμάτωνδενυπερβαίνειτο27%.

Οι κίνδυνοι
Μεγάληκαθυστέρησηστηνκτηματογράφηση,Λανθασμένεςεγγραφές,ΑνάκλησηΚοινοτικήςΧρηματοδότησης.

Προτάσεις
Μετουςσημερινούςρυθμούςσυλλογήςδηλώσεωνδενφαίνεταιανστοτέλοςτουεξαμήνουτηςπαράτασηςθαέχουνδηλωθείαρκετέςιδιοκτη-
σίεςώστεναμπορείναγίνειμιααξιόπιστηΚτηματογράφηση.
Απότηνάλληθαπρέπειναυπάρξειέναεύλογοόριοολοκλήρωσηςτηςσυλλογήςδηλώσεων.Ενδεχόμεναθαπρέπειναδοθείμιαεπίπλέονπα-
ράτασημετάτηνοποίαστιςεκπρόθεσμεςδηλώσειςθαεπιβάλλονταιπρόστιμα.Γιαναγίνειαυτόόμωςπρώταθαπρέπειναγίνουνοιπαρακάτω
ενέργειες:
•	 ναενημερωθούνόλοιοιτοπικοίφορείςγιατηνημερομηνίαλήξηςτηςπεριόδουσυλλογήςδηλώσεων
•	 όλοιοιιδιοκτήτεςναενημερωθούνμέσωτουtaxis
•	 νατρέξει,ανείναιδυνατόνένακεντρικόεπικοινωνιακόπρόγραμμα
•	 ναενταχθούνοιπαρατάσειςστιςυποχρεώσειςτωνΑναδόχων,ώστεναεξυπηρετούνμεόλεςτουςτιςυποδομέςτουςιδιοκτήτες(γραφεία
ενημέρωσης,επισκέψειςσεΟΤΑόπουδενυπάρχειγραφείοκτηματογράφησης,κ.λπ.),μεταυτόχρονητροποποίησητωνσυμβάσεωνώστε
ναπαραταθείοκαθαρόςχρόνοςκαιναπροστεθούναμοιβέςγιατιςνέεςεργασίεςπουπροκύπτουνλόγωτηςπροαναφερόμενηςεκτροπήςτης
διαδικασίαςΚτηματογράφησηςαπότοναρχικότηςσχεδιασμό.

Τέλος,καιανεξάρτητααπόταπαραπάνω,ιδιαίτερησημασίαγιατηνπληρότητατηςΚτηματογράφησηςέχειη εφαρμογή του άρθρου 3.1 του 
ν. 2308περίφερόμενωνιδιοκτητών.

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΣΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ: 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
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Να στείλουμε μήνυμα 
ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗΣ!

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι 

Οι δυνάμεις της ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ απευθύνουμε κάλεσμα 
για συμμετοχή στα ψηφοδέλτιά μας και στήριξη στις επερχό-
μενες εκλογές του ΤΕΕ, για να στείλουμε ηχηρό μήνυμα αντε-
πίθεσης και να οργανώσουμε από καλύτερες θέσεις την πάλη 
για το σύνολο των σύγχρονων αναγκών μας, ενάντια στην 
πολιτική της σημερινής και των προηγούμενων αντιλαϊκών 
κυβερνήσεων που υπηρετούν τον πραγματικό μας αντίπαλο, 
το κεφάλαιο και την ΕΕ.

Απευθυνόμαστε σε όλους τους άνεργους, τους μισθωτούς, 
τους αυτοαπασχολούμενους μηχανικούς που:
•	 οδηγούμαστε στην ανεργία, τηνυποαπασχόληση, την ομηρία
της πολύμηνης απληρωσιάς μισθών, στη μετανάστευση για να
δουλέψουμεστοαντικείμενοπουσπουδάσαμε

•	 δουλεύουμε χωρίς Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για ένα
μισθόκουρεμένοπουξεκινάειαπότονκατώτατοτων650ευρώ
μικτά(μαζίμετονΕΦΚΑ)

•	 “μάθαμε”ναδουλεύουμεμόνο με «μπλοκάκι»(πουοΣΥΡΙΖΑμε
τοέκτρωμαΚατρούγκαλουνομιμοποίησεοριστικά),χωρίς ωρά-
ριο - άδειες - δώρα - αποζημιώσεις - επίδομα ανεργίας - 
προστασία από ομαδικές απολύσεις,ωςεργαζόμενεςμητέρες
με ΔΠΥ ζήσαμε τη «δίωξη» της μητρότητας με την άδεια άνευ
αποδοχώνήτηναπόλυσηκαιτηνανεργία

•	 ηαποσύνδεση πτυχίου - επαγγέλματος μετατρέπει το δί-
πλωμά μας σε απλό εισιτήριο για ένα ατέλειωτο “γαϊτανάκι” 
σεμιναρίων, εξετάσεων και άλλων δοκιμασιών για την πιστο-
ποίηση και εμάςσεφτηνούς - ανειδίκευτους εργαζόμενους, ενώ
αποκλειστικά οι μεγάλες εταιρείες θα διαθέτουν το σύνολο των
πιστοποιήσεων

•	 στο Δημόσιο εργαζόμαστε με συρρικνωμένους μισθούς και 
απώλειεςπουδεναναπληρώνονταιαπόταπροεκλογικά“επιδό-
ματα”των300ευρώετησίως,μεελαστικέςεργασιακέςσχέσεις,με
τηναξιολόγησηωςεργαλείογιααπολύσεις,μισθολογικήκαθήλωση
καιπειθάρχησηόποιουαντιστέκεταιστηνιδιωτικοποίησηκαιστις
αντιδραστικέςαναδιαρθρώσειςτουαστικούκράτουςπουιδιωτικο-
ποιούν πλέον ακόμα και τον κρατικό έλεγχο της ασφάλειας των
κατασκευών

•	 μιαζωήολόκληρηπληρώσαμεασφαλιστικέςεισφορέςγιαναζή-
σουμε“καλάγηρατειά”καιήρθεονόμος-λαιμητόμοςΚατρούγκα-
λουνααθροιστείστιςπροηγούμενεςμνημονιακέςπερικοπέςκαινα
μαςαπονείμειμισή σύνταξη “επίδομα πτωχοκομείου”.

ΤοΤΕΕόλααυτάταχρόνιαβρέθηκεστοπλευρόκάθεκυβέρνησης,
σύμβουλοςκαιαρωγόςστηνεφαρμογήτηςαντιλαϊκήςπολιτικής,
αλλάμακριάκαιαπέναντιαπ’τασυμφέρονταόλωνεμάςπουζούμε
απότηδουλειάμαςκαιβρεθήκαμεστοστόχαστροτηςαντιλαϊκής
επέλασηςπουέφερετιςτεράστιεςαπώλειεςστοεισόδημακαιτα
δικαιώματάμας.

Το ΤΕΕ δεν «αλλάζει». Ο ρόλος του ως θεσμικός σύμβου-
λος του κράτους και η συμμετοχή σε αυτό των εργοδοτών 
και των διευθυντών μας, στελεχών των επιχειρήσεων, αλλά 
και του κρατικού μηχανισμού καθορίζει τον προσανατολι-

σμό του. Ο πολύχρωμος θίασος των συστημικών παρατά-
ξεων που συγκροτούν την ηγεσία του ΤΕΕ δεν αλλάζει χα-
ρακτήρα όσες φορές κι αν αλλάξουν τίτλο οι παρατάξεις 
που τον συγκροτούν με «ακριβές» μεταγραφές, «παίκτες 
δανεικούς» και «συγχωνεύσεις». Το ΤΕΕ του «δεξιού» 
Στασινού μια χαρά συνυπήρξε με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ 
όπως αντίστοιχα προηγουμένως το ΤΕΕ του «αριστερού» 
Σπίρτζη συνεργάστηκε στην εφαρμογή της ίδιας πολιτικής 
με τις κυβερνήσεις ΝΔ – ΠΑΣΟΚ.

ΗΕλλάδατης«ανάπτυξηςγιαόλους»τηςκυβέρνησηςΝΔαποτε-
λεί τοάλλοπρόσωποτης«δίκαιηςανάπτυξης»τουΣΥΡΙΖΑ.Όχι
μόνοδενπεριλαμβάνειανάκτησητωναπωλειώνγιατονεργαζόμε-
νολαό,αλλάβασίζεταισενέααντιλαϊκήεπίθεσηόπωςπροβλέπει
το «μεταμνημονιακό» μνημόνιο διαρκείας το οποίοψήφισαν και
εφαρμόζουνΝΔ–ΣΥΡΙΖΑ,αλλάκαιταυπόλοιπακόμματαπουστη-
ρίζουντονμονόδρομοτηςκαπιταλιστικήςανάπτυξης,τηςΕΕκαι
τουΝΑΤΟ(ΚΙΝΑΛ–Βαρουφάκης–Βελόπουλος).

Ηανάκαμψητηςκερδοφορίαςτουςδεν“έπεισε”τουςομίλουςνα
αποκαταστήσουντιςμεγάλεςαπώλειεςστουςμισθούςκαιστιςερ-
γασιακέςσχέσεις,αντίθεταζητούννέεςθυσίεςκαιαρνούνταιτην
υπογραφή κλαδικών Συλλογικών Συμβάσεων. Η άνοδος της κα-
τασκευαστικής δραστηριότητας δεν επανέφερε το εισόδημα και
δενφρέναρετην“εκκαθάριση”τωναυτοαπασχολούμενωνκαιτη
συγκέντρωση των έργων στους κατασκευαστικούς ομίλους, δεν
κάλυψετιςανάγκεςτουλαούγιαφτηνή,ασφαλήκαιποιοτικήκα-
τοικία,γιααντισεισμική,αντιπλημμυρικήθωράκισηκαιαντιπυρική
προστασία,γιααναγκαίαέργαυποδομής.

ΠΑΡΤΕ ΘΕΣΗ 
ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

ΤΗΣ ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗΣ!

ΟιδυνάμειςτηςΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣβρέθηκανόλαταπροηγούμενα
χρόνια στην πρώτη γραμμή τής πάλης ενάντια στην αντιλαϊκή πο-
λιτική. Έδωσαν και δίνουν αταλάντευτα, μέσα και έξω απ’ το ΤΕΕ,
τη μάχη για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων μας, σημαδεύοντας
τον πραγματικό αντίπαλο το κεφάλαιο και την ΕΕ. Πρωταγωνίστη-
σανστηνπάληγιαναανατραπείηκυβερνητικήπολιτικήτουΣΥΡΙΖΑ
γιατοΑσφαλιστικό.Οιπρωτοβουλίεςμέσααπόταταξικάσωματεία
καιτιςΕπιτροπέςΑγώνασεμισθωτούςκαιαυτοαπασχολούμενουςσυ-
σπείρωσανεκατοντάδεςσυναδέλφουςσεκινητοποιήσεις,καταλήψεις,
διαδηλώσεις,απεργίες,άνοιξανδρόμουςστηνπάλητουκινήματοςγια
αλλαγήτωνσυσχετισμώνσεόλαταεπίπεδα,βαδίζονταςμαζίμετις
ταξικέςδυνάμειςπουσυσπειρώνονταιστοΠΑΜΕκαιστηΠΑΣΕΒΕ.

Συνεχίζουμε τον αγώνα στην πρώτη γραμμή της πάλης για την 
ακύρωση των αντιλαϊκών νόμων και επιλογών, στη μάχη για 
την υπεράσπιση των εργασιακών, μισθολογικών και ασφαλι-
στικών μας δικαιωμάτων. 

Παλεύουμεγιατηζωήπουμαςαξίζειμεβάσητιςσύγχρονεςδυνατό-
τητεςπουδίνειηανάπτυξητωνπαραγωγικώνδυνάμεωνκαιηπαρα-
γωγικότητατηςεργασίαςμετηναλματώδηεξέλιξητηςτεχνολογίας.
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Στιςεπερχόμενεςεκλογές του Τεχνικού Επιμελητηρίου την Κυριακή 3 ΝοεμβρίουσεόλητηνΕλλάδαείναιπολύ
σημαντικόνα δώσουμε ώθηση σε συναδέλφους ΑΤΜ να εκλεγούν σε θέσεις κλειδιάώστεναμπορέσουμε
ναεδραιώσουμετησημαντικήθέσητουκλάδουμας.

Η ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΑΤΜ παραμένοντας πιστή στις αρχές της συμμετέχει με το ψηφοδέλτιο ΔΥΝΑ.ΜΗ. - 
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. Μία συνεργασία ανεξάρτητων παρατάξεων με σκοπό την υλοποίηση στην 
πράξη όλων των δεσμεύσεών μας για ακηδεμόνευτο, ακομμάτιστο ΤΕΕ για όλους τους μηχανικούς!
ΣτηρίζουμετουςσυναδέλφουςΑΤΜπουσυμμετέχουνστηδιαδικασία:

1)ΓΙΑΤΗΝΚΕΝΤΡΙΚΗΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ
ΔΥΝΑ.ΜΗ. - ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΑΛΑΝΟΣΦΩΤΙΟΣ
ΠΟΡΙΚΟΣΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΒΗΚΑΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΛΙΑΚΟΥΕΥΑΓΓΕΛΙΑ(ΓΚΕΛΛΥ)
ΜΑΝΤΖΙΑΡΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΗΤΡΟΥΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΟΥΡΜΟΥΡΗΣΠΑΝΤΑΖΗΣ(ΑΚΗΣ)
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣΤΥΛΙΑΝΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ Κ & Δ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΤΡΙΜΙΝΤΖΙΟΣΣΤΑΜΟΥΛΗΣ(ΑΚΗΣ)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΜΠΑΚΛΑΤΣΗΓΡΑΜΜΑΤΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΑΒΒΑΔΙΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

2)ΓΙΑΤΗΝΕΠΙΣΤ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣΑΤΜ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΔΥΝΑ.ΜΗ. - Α.Κ.Μ.Η.
ΑΣΛΑΝΙΔΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΖΑΜΙΝΟΥΕΛΕΝΗ
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΚΑΤΣΑΡΟΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥΝΙΚΟΛΕΤΑ-ΘΩΜΑΗ
ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΤΟΠΑΛΙΔΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ

3)ΓΙΑΤΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΤΜ.ΚΕΝΤΡΙΚΗΣΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΔΥΝΑ.ΜΗ. (ΔΥΝΑΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ) - ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΒΛΑΧΟΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΑΡΑΓΙΟΖΗΣΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΛΙΑΚΟΥΕΥΑΓΓΕΛΙΑ(ΓΚΕΛΛΥ)
ΜΗΤΡΟΥΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΙΣΙΡΛΟΓΛΟΥΣΥΜΕΩΝ(ΣΙΜΟΣ)
ΝΑΣΤΟΣΖΗΣΗΣ
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣΤΥΛΙΑΝΗ(ΛΙΑΝΑ)
Ν.	ΠΕΛΛΑΣ
ΖΑΜΙΝΟΥΕΛΕΝΗ
Ν.	ΣΕΡΡΩΝ
ΑΣΛΑΝΙΔΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣ

Καλή επιτυχία σε όλους τους Αγρονόμους Τοπογράφους Μηχανικούς
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Η κυβέρνησητηςΝΔπουπροέκυψεαπότιςτελευταίεςεκλογέςθέλειναεμφανιστείόχιαπλάωςνικητής,αλλάωςκυρίαρχος
σειδεολογικόκαιπολιτικόεπίπεδο.Ναεμφανίσειπωςηεπιθε-

τικήνεοφιλελεύθερηατζένταπουεφαρμόζειέχειτηνυποστήριξητης
λαϊκήςπλειοψηφίας.

ΣύμφωναμετησύνοψητηςομιλίαςΜητσοτάκηστηνΔΕΘ,ηατζέντα
τηςκυβερνητικήςπολιτικήςγιατοεπόμενοέτοςστηρίζεταισετέσ-
σεριςάξονες:φορολογία,επενδύσεις,εργασιακέςσχέσειςκαι«ψηφι-
ακόκράτος».Οτέταρτοςάξοναςκαιοιυποσχέσειςγια«μείωσητης
ταλαιπωρίαςτωνπολιτών»δενείναιτίποτεάλλοπαράκαθρεφτάκια
καιχάντρες.Τοίδιοκαιτα«θετικάμέτρα»πουεφαρμόστηκαντους
πρώτουςδύομήνες,όπωςηνέαρύθμισητων120δόσεων,ημικρή
μείωσητουΕΝΦΙΑκ.ά.Ηχρονικήσυγκυρίατηςαπόφασηςγιαορι-
στικήάρσητωνκάπιταλκοντρόλ,λίγοπριντηΔΕΘ,μαρτυράότικαι
αυτήηκίνησηεντάσσεταιστοπλαίσιοδιαφημιστικήςεκστρατείαςτης
κυβέρνησης.

Ήδημέσαστουςδύοπρώτουςμήνεςκατέρρευσεμεγάλομέροςτου
«εκσυγχρονιστικού»προεκλογικούαφηγήματοςτηςΝΔ.Φάνηκεότι
ηπολιτικήτουπελατειακούκαικομματικούκράτουςσυνεχίζεταικαι
ενισχύεται,ενώηενίσχυσητηςφύλαξηςτωνσυνόρωναντίγιαμείω-
σησυνοδεύτηκεαπόκατακόρυφηαύξησητωνπροσφυγικώνροών!
Όνειρο θερινής νυκτός αποδείχτηκαν και οι κομπασμοί Μητσοτάκη
ότι«θατελειώσειταΕξάρχειαμέσασεμόλιςέναμήνα».ΟΚυριάκος
ΜητσοτάκηςλοιπόνστηΔΕΘέδωσετηδικήτουεκδοχήαυτώντων
πρώτωνμηνώνυποσχόμενοςμιαθολή«αναπτυξιακήάνοιξη»καισυ-
σκοτίζονταςτιςάμεσεςαρνητικέςσυνέπειεςτηςπολιτικήςτου,όπως
ηαύξησηστονλογαριασμότουηλεκτρικούρεύματος.Ένεσηαισιο-
δοξίαςαποτελείκαιοισχυρισμόςότι«έχουμεαφήσειοριστικάπίσω
μαςτηνκρίση»,τηνώραπουσυνεχίζεταιηαυστηρήδημοσιονομική
πειθαρχίαγιατηνπλειονότητατουελληνικούλαού.ΗΝΔάλλωστε
ήδηδεσμεύτηκεπροεκλογικάαπέναντιστουςδανειστέςότιθασυνε-
χίσειναεφαρμόζειαπαρέγκλιταόλεςτιςβασικέςμεταρρυθμίσειςπου
συμφωνήθηκανγιατηνεπόμενητετραετία.

ΗκυβέρνησητηςΝΔκαιοΚυριάκοςΜητσοτάκηςαπότοβήματης
ΔΕΘισχυρίστηκεότιησχεδιαζόμενησταδιακήμείωσητουφορολογι-
κούσυντελεστήτωνεπιχειρήσεωναπότο28%σήμεραστο20%το
2021θατονώσειτιςεπενδύσεις.Ωστόσο,αδυνατείναπειποιακοι-
νωνικήκατηγορίαθαχρεωθείταδημοσιονομικάελλείμματαπουθα
προκύψουναπότιςεπιχειρηματικέςεκπτώσεις,ώστεναεπιτευχθούν
οι τεράστιοιρυθμοίανάπτυξης3%και4%πουέχουνσυμφωνηθεί
μετουςδανειστέςγιαταεπόμεναέτηστοπλαίσιοτης«ενισχυμένης
εποπτείας».Άλλωστεοπρωθυπουργός,επισκεπτόμενοςτοΒερολίνο
καιτηνΆνγκελαΜέρκελ,υποσχέθηκεότιμέχριτοτέλοςτου2020δεν
πρόκειταινααμφισβητήσειταδυσθεώρηταπρωτογενήπλεονάσματα.
ΆλλωστετοσχέδιοπουπαρουσίασεηκυβέρνησηστοEuroworking
Groupείναιηχρήσητωνκερδώναπόταελληνικάομόλογαγιαεπεν-
δύσεις,κάτιπουωστόσοδεναποτελείνέαιδέα.

Η«ανάπτυξηγιαόλους»είναιαπλάένασλόγκαν,ότανσύμφωναμε
ταστοιχείατηςΕΛΣΤΑΤομέσοςετήσιοςρυθμόςαύξησηςτωνεπεν-

δύσεων είναι σχεδόν μηδενικός (0,2%). Απόδειξη ότι η εικόνα δεν
είναιτόσοθετικήόσοπαρουσιάζεταιείναιηουσιαστικήεγκατάλειψη
τηςπρόωρηςαποπληρωμήςτουΔΝΤ,τηνοποίαηπροηγούμενηκυ-
βέρνησηδιαφήμισεαλλάποτέδενεφάρμοσε.

Στοζήτηματωνεργασιακώνσχέσεων,ηκυβέρνησημιλάγια«προ-
στασίατωνεργαζομένων,στήριξητηςπλήρουςαπασχόλησηςκαιγια
δημιουργίαπολλώννέωνθέσεωνεργασίας»,όταντομίνιεργασιακό
νομοσχέδιοπουέρχεταιπροωθείακριβώςτααντίθετα!Ενισχύειτην
εργοδοτική δυνατότητα για μερική και εκ περιτροπής απασχόληση
καθώςκαιτηνελαστικήεργασίαχωρίςδικαιώματαενώδίνειτηδυνα-
τότηταυπογραφήςτοπικώνσυμβάσεων,μεόρουςπουθαπαρεκκλί-
νουναπότηεθνικήκλαδικήσύμβασηεργασίας.Γιαναδικαιολογηθεί
ηεργοδοτικήαυθαιρεσίαηκυβέρνησηυποστηρίζειπως“ηυπερ-ρύθ-
μισηκαιoασφυκτικόςέλεγχοςστοόνομαδήθεντηςπροστασίαςτων
εργαζομένων,φέρνειαντίθετααποτελέσματα”.

ΤοσχέδιομετατροπήςτηςΕλλάδαςσε«επιχειρηματικόπαράδεισο»,
άλλωστε, προϋποθέτει τη συντριβή των εργασιακών δικαιωμάτων,
τωνεργατικώναντιστάσεωνκαιτονδραστικόπεριορισμότουαπερ-
γιακούδικαιώματος.Επίσης,τηνπλήρηεκχώρησητουπεριβάλλοντος
καιτουδημόσιουπλούτουστοκεφάλαιο,όπωςδείχνουνκαιταπρώτα
σχέδιαγιατοναιγιαλό.

Στονκλάδοοιπρώτεςεπιλογέςτηςνέαςκυβέρνησηςαφορούνστην
αλλαγήτηςηγεσίαςτουκτηματολογίουόπουστηνΕλληνικόΚτημα-
τολόγιοαναλαμβάνειπρόεδροςοΔημήτρηςΣταθάκης,οοποίοςείναι
ΚαθηγητήςτουΠανεπιστημίουΘεσσαλίαςστοτμήμαΜηχ.Χωροτα-
ξίας,ΠολεοδομίαςκαιΠεριφερειακήςΑνάπτυξης.ΓενικόςΔιευθυντής
αναλαμβάνειοΣτέφανοςΚοτσώλης.Σύμφωναμετοβιογραφικότου
έχειδραστηριοποιηθείωςμέτοχοςκαιδιευθύνωνσύμβουλοςσεκα-
τασκευαστικήεταιρείαγιαδημόσιακαιιδιωτικάέργα.Έχειδιατελέσει,
επίσης,τατελευταία19χρόνιαμέτοχοςκαιδιευθύνωνσύμβουλοςσε
εταιρείααναπτύξεωνκαιδιαχείρισηςακινήτων.

Απόταβιογραφικάτωνστελεχώναυτώνμπορούμεναβγάλουμεκαι
ταπρώτασυμπεράσματαγιατηνκυβερνητικήπολιτικήπουαφοράτο
Κτηματολόγιοόσοαφοράτηνολοκλήρωσητωνεκκρεμώνμελετών,
αλλάκαιτηντήρησητουΚτηματολογίουόπουαυτόέχειολοκληρω-
θεί.

ΜεαυτάταδεδομένατοπροεδρείοτουΠΣΔΑΤΜαναλώνεταιστονα
διοργανώνεισυνδιασκέψειςκαισυνέδριαπουωςμόνοστόχοέχουν
τηνεισροήχρημάτωνσταάδειαταμείατουσυλλόγου.

Για τα ζητήματα που αφορούν τον κλάδο προφανώς περιμένει να
ακούσειτηγραμμήπουθατουπουνστουςδιάφορουςδιαδρόμους
όπουκινείταικαισυνδιαλέγεταιόπωςπρόσφαταέκανεμετηνΤΕΡΝΑ,
γιατίπροφανώςδενθέλειναξανακάνειλάθοςνααναιρείτιςαποφά-
σειςκαιτιςυπογραφέςτου,καιναεκτίθεταιστους«προϊσταμένους»
του,απότουςσυναδέλφουςτουπουπροσπαθούννατο…εξαπατή-
σουν.Φανταζόμαστεότιθαδιαβάσουμετις«απόψειςτου»σεκάποιο

άρθρουπογεγραμμένοαπότονπρόεδρο.
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