ENHMEPΩTIKO ΔEΛTIO
ΠANEΛΛHNIOY
ΣYΛΛOΓOY
ΔIΠΛΩMATOYXΩN
AΓPONOMΩN
TOΠOΓPAΦΩN
MHXANIKΩN

ΕΝΤΥΠΟ ΚΛΕΙΣΤΟ AP. ΑΔΕΙΑΣ 1630/01 KEMΠA
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ: Σ.Α.Τ.Μ. Ε.Μ.Π. - Ηρώων Πολυτεχνείου 9
157 80 Ζωγράφου

Tεύχοσ 244

Σεπτέµβριοσ-Οκτώβριοσ-Νοέµβριοσ 2019

Από την
Επιτροπή Δελτίου
ΑΤΜ 244 λοιπόν. Συνεχίζουμε ακάθεκτοι και ανθεκτικοί
στον τυφώνα που σάρωσε όλα τα επιστημονικά και συνδικαλιστικά έντυπα στον χώρο των μηχανικών.

Φέτος συμπληρώθηκαν 130 χρόνια από την ίδρυση

ENHMEPΩTIKO ΔEΛTIO
ΠANEΛΛHNIOY ΣYΛΛOΓOY
ΔIΠΛΩMATOYXΩN AΓPONOMΩN
TOΠOΓPAΦΩN MHXANIKΩN

KΩΔIKOΣ: 013123
TEYXOΣ 244

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019
Το δελτίο αποτελεί διμηνιαίο επίσημο όργανο
του Πανελληνίου Συλλόγου Διπλωματούχων
Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

ISSN 1105 - 3402
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ

Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων
Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών
Σ.Α.Τ.Μ. Ε.Μ.Π. - Ηρώων Πολυτεχνείου 9
157 80 Ζωγράφου
THΛ.: 210 3301045 - FAX: 210 3300972
e-mail: psdatm@tee.gr • http://www.psdatm.gr

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Γιάννης Γιαννίρης

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΛΤΙΟΥ

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

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ
Μιχάλης Καλογιαννάκης

ΕΚΔΟΣΗ-ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ευαγγελία Λιάππη
Tηλ./Fax: 210 86 46 350, 6977 262610
E-mail: evi.liappi@gmail.com

ΕΞΩΦΥΛΛΟ

ΓΥΣ, 130 χρόνια χαρτογραφώντας την Ελλάδα

ΗΛ/ΚΗ ΣΕΛ/ΣΗ

RED-T-POINT, Tηλ.: 210 8656505

ΕΚΤΥΠΩΣΗ-ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ

LITHOS / ΑΦΟΙ ΜΑΧΑΛΙΩΤΗ Ο.Ε.
Πετμεζά 80, Κιάτο Κορινθίας 20200, τ: 27420 20584
Τα ενυπόγραφα άρθρα απηχούν τις γνώμες των
αρθρογράφων χωρίς να αποτελούν και απόψεις
του Συλλόγου. Στέλνεται δωρεάν σ' όλους τους
Αγρονόμους & Τοπογράφους Μηχανικούς.
TIMH TEYXOYΣ: 0.01€

της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού (ΓΥΣ). Δεν μπορούσαμε
λοιπόν παρά να της αφιερώσουμε αυτό το τεύχος δίνοντάς
της τον απαραίτητο χώρο για τα κείμενά της και χαρίζοντάς
της το εξώφυλλο που απεικονίζει τον Ταγματάρχη Ιωάννη
Παπαρόδου να μετράει πάνω σε ένα τριγωνομετρικό σε μια
καταπληκτική φωτογραφία του 1936. Η ΓΥΣ επί τόσα χρόνια
εκτός των άλλων σταθερά παρέχει στους Αγρονόμους Τοπογράφους μηχανικούς τα απαραίτητα στοιχεία για τη δουλειά
τους και έχει αποδείξει ότι ξέρει να εκσυγχρονίζεται συνεχώς αν και μερικές φορές καθυστερημένα.

Η 11η Πανελλήνια συνδιάσκεψη του συλλόγου, που

μόλις ολοκληρώθηκε στην Καλαμάτα καλύπτεται σε εκτενές
ρεπορτάζ. Βασικές οι εισηγήσεις του κτηματολογίου.

Οι προθεσμίες υποβολής δηλώσεων κτηματολογίου
έληξαν σε πολλές περιοχές της χώρας. Οι συνάδελφοι ανταποκρίθηκαν στις περιστάσεις και βοήθησαν αποτελεσματικά
τους πολίτες να δηλώσουν σωστά τα ακίνητά τους εν μέσω
αθέμιτου ανταγωνισμού από λογιστές, δακτυλογράφους,
φωτοτύπες και ανώνυμους χειριστές κινητών τηλεφώνων.
Στους πίνακες που δημοσιεύουμε στα νέα απ’ τον κλάδο φαίνεται η πορεία συλλογής δηλώσεων σε όλη τη χώρα.

Έγιναν και εκλογές του ΤΕΕ σ’ αυτό το διάστημα. Μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα στα νέα απ τον κλάδο.

Η στήλη μας για τα νέα νομοθετήματα έχει ό,τι νέο εμφανίστηκε και εξελίσσεται σε πραγματικό νομικό αποθετήριο, που μπορεί να ανατρέξει κανείς για να βρει όλες τις νομοθετικές ρυθμίσεις και αποφάσεις των τελευταίων χρόνων.

Τα επιστημονικά και τεχνικά μας άρθρα όλο και επεκτείνονται. Η στήλη έχει πια καθιερωθεί στη συνείδηση των
συναδέλφων και όλο και περισσότεροι συνάδελφοι στέλνουν
τις εργασίες τους για δημοσίευση. Η δική μας προσπάθεια
είναι η στήλη αυτή να είναι έγκυρη, ποιοτική και με υψηλή
επιστημονική στάθμη. Σ’ αυτό το τεύχος δημοσιεύουμε άρθρο
της εκλιπούσης καθηγήτριας του ΕΜΠ Ευαγγελίας Λάμπρου
για τα γεωδαιτικά συστήματα μέτρησης από απόσταση και
δύο ακόμη άρθρα για τη σύγκριση των υψομέτρων του παλιού και νέου Bessel και τις μικρομετακινήσεις φραγμάτων.

Ακολουθούν οι σελίδες των παρατάξεων που αποδεικνύουν τη δημοκρατική ευαισθησία του δελτίου μας για έκφραση όλων των απόψεων, αν και μερικές φορές οι σελίδες
αυτές είναι η αιτία καθυστέρησης της έκδοσης του δελτίου.

Τέλος διάσπαρτα στο δελτίο θα βρείτε τις διαφημίσεις

των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο μας. Είναι η πηγή των εσόδων για την έκδοση του κάθε μας τεύχους,
που είναι βέβαια και το μόνο μέσο μετάδοσης των μηνυμάτων τους σε όλους τους ΑΤΜ της χώρας.

Καλό διάβασμα και καλές γιορτές.

Από την Επιτροπή Δελτίου

6 Επισημανσεισ

23 Επιστημονικα - Τεχνικα Θεματα
w Γεωδαιτικά συστήματα μέτρησης από απόσταση και η συμβολή τους

8 Δραστηριοτητα Συλλογου
w 11η Πανελλήνια Συνδιάσκεψη ΠΣΔΑΤΜ θέμα «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: η επόμενη μέρα» 5 Οκτωβρίου 2019 – Καλαμάτα
w «Επιβάλλεται η υιοθέτηση διεθνών πρακτικών» του Προέδρου του ΠΣΔΑΤΜ Μιχάλη Καλογιαννάκη, εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ 8/10/2019

στην Επιστήμη του Τοπογράφου Μηχανικού Ευαγγελία Λάμπρου Δρ.
ΑΤΜ ΕΜΠ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΕΜΠ
w Σύγκριση υψομέτρων του «παλαιού Bessel» (GR-Datum-παλαιά έκδοση)
με τα υψόμετρα του «νέου Bessel» (GR-Datum-νέα έκδοση) και ΕΓΣΑ87.
Η περίπτωση του φύλλου 1:100000 ΔΡΑΜΑ Γιώργος Μοσχόπουλος,
Νίκος Δεμιρτζόγλου, Διονυσία-Γεωργία Περπερίδου, Μπάμπης Παρά-

12	Νεα

απο τον

Κλαδο

w Κτηματογράφησης συνέχεια – Πορεία συλλογής δηλώσεων σε ολόκληρη τη χώρα
w ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: Δοκιμαστική λειτουργία «αναφοράς σύ-

σχου, Δημήτρης Αμπατζίδης Διπλωματούχοι ΑΤΜ
w Διερεύνηση μακροχρόνιων μετακινήσεων στο τριγωνομετρικό δίκτυο και
στη στέψη του φράγματος / ταμιευτήρας Εύηνου Γεώργιος Δ. Αντωνακόπουλος ΑΤΜ ΕΜΠ

γκρισης» στην υπηρεσία ηλεκτρονικής υποβολής διαγραμμάτων
w Εκλογές ΤΕΕ: εκλεγμένοι Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί
w CLGE - Γενική Συνέλευση στην Κωνσταντινούπολη, 26-28/09/2019
w Διεθνές Γεωδαιτικό Φοιτητικό Συνέδριο – International Geodetic Student

41 Θεσεισ Παραταξεων
w ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Meeting (IGSM) φοιτητική ομάδα ΑΤΜ- ΑΠΘ, Μάιος του 2020, Θεσσαλο-

w ΔΚΜ - ΔΑΠ Τοπογράφων

νίκη

w ΕΝΟΤΗΤΑ

w ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΟΥ - 130 Χρόνια Χαρτογραφώντας την
Ελλάδα

w ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΤΜ
w Ανασυγκρότηση ΑΤΜ
w Συσπείρωση Αριστερών Τοπογράφων

20 Νομοθετικεσ Εξελιξεισ
w Νέα νομοθετήματα που άπτονται του ενδιαφέροντος του ΑΤΜ

επισημάνσεις

Στις 3 Νοεμβρίου 2019 διεξήχθησαν οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης του
Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, του φορέα εκπροσώπησης όλων των μηχανικών. Πέραν των αποτελεσμάτων, που λίγο πολύ, είναι γνωστά σε όλους θα ήθελα να αναφερθώ σε μια σημαντική διαπίστωση.
Για άλλη μια φορά η ειδικότητά μας, του Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού, είχε, με διαφορά, τη
μεγαλύτερη ποσοστιαία συμμετοχή από όλες τις άλλες ειδικότητες. Πλησίασε το 50% (44,5%), όταν
η συνολική συμμετοχή έφτασε 30,6%. Η πραγματική συμμετοχή είναι ακόμα μεγαλύτερη, αν αναλογιστούμε ότι αρκετοί συνάδελφοι εργάζονται στο εξωτερικό. Η συμμετοχή των υπόλοιπων ειδικοτήτων, με εξαίρεση τους Πολιτικούς Μηχανικούς (42%), είναι δραματικά μικρότερη (Αρχιτέκτονες
Μηχανικοί 28%, Μεταλλειολόγοι Μηχανικοί 28%, Μηχανολόγοι Μηχανικοί 25%, Χημικοί Μηχανικοί
22%, Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί 21%, Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί 17%, Ναυπηγοί Μηχανικοί 14%).
Το γεγονός αυτό αναδεικνύει ότι οι Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί δίκαια μπορούν να χαρακτηριστούν οι πιο ενεργοί μηχανικοί στα δρώμενα του κλάδου, ενώ δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης στους
θεσμούς που τους εκπροσωπούν.
Το γεγονός αυτό οφείλεται και στη δυναμική παρουσία του συλλόγου μας, μην ξεχνάμε ότι η ποσοστιαία συμμετοχή στις αρχαιρεσίες του συλλόγου μας είναι, με ακόμα μεγαλύτερη διαφορά (πάνω
από 10%), από όλους τους συλλόγους μηχανικών.
Το γεγονός αυτό οφείλεται και στους συναδέλφους που διαχρονικά δραστηριοποιούνται στον ΠΣΔΑΤΜ και στο ΤΕΕ. Τα πρόσωπα κάνουν τη διαφορά. Δεν είναι τυχαίο ότι σήμερα Γενικός Γραμματέας
του ΤΕΕ είναι ο προηγούμενος Πρόεδρος του ΠΣΔΑΤΜ, Μαχίκας Γιάννης. Δεν είναι τυχαία η μακροχρόνια παρουσία του συναδέλφου πρώην Προέδρου του ΤΕΕ, Αλαβάνου Γιάννη, ο οποίος έχει διατελέσει πρόεδρος του ΠΣΔΑΤΜ. Πρόσφατα ο συνάδελφος Τσακούμης Γιώργος ανέλαβε Πρόεδρος
του μεγαλύτερου περιφερειακού τμήματος του ΤΕΕ, του Τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας. Μεγάλη
τιμή για όλους τους συναδέλφους. Θα ήθελα να τον συγχαρώ και να του ευχηθώ καλή δύναμη. Για
ό,τι χρειαστεί θα είμαστε στο πλευρό του.
Η μεγαλύτερη ποσοστιαία συμμετοχή οδηγεί και στη μεγαλύτερη παρουσία συναδέλφων στα αντίστοιχα όργανα. Αριθμούμε το 5,6% των μελών του ΤΕΕ και στην Κεντρική Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ,
οι Αγρονόμοι Τοπογράφο Μηχανικοί είναι το 9%. Αυτό έχει ως συνέπεια τη μεγαλύτερη δυνατότητα
προάσπισης των δικαιωμάτων των συναδέλφων, αλλά και την υλοποίηση των αιτημάτων τους.
Ένα τέτοιο αίτημα είναι η ενεργοποίηση του θεσμού του Διαπιστευμένου Μηχανικού για το Κτηματολόγιο. Αίτημα που είχε ενταχθεί στο πρόγραμμα δράσης του συλλόγου το 2011, επαναβεβαιώθηκε το 2013 στην Πανελλήνια Συνδιάσκεψη στην Πάτρα και συγκεκριμενοποιήθηκε ως μία από
τις πρώτες προτεραιότητες στις συνδιασκέψεις της Καβάλας το 2016 και στην Καλαμάτα το 2019.
Για τη σημερινή διοίκηση του ΠΣΔΑΤΜ είναι βασική προτεραιότητα. Ήταν άλλωστε το προεκλογικό
πρόταγμα των παρατάξεων που τη στηρίζουν κατά τις τελευταίες αρχαιρεσίες (ΔΗΣΥΑΤΜ 41,2% και
Ανασυγκρότηση Μηχανικών 6,8%) και για αυτό υπερψηφίστηκαν.
Πέραν της αύξησης της αναγκαιότητας ενεργοποίησης του θεσμού αυτού, έχει λάβει μεγάλη δημοσιότητα, είναι σημαντικές οι αναφορές σε έντυπα πανελλήνιας κυκλοφορίας και έχει τη μεγαλύτερη
δυνατή απήχηση. Η κυβέρνηση φαίνεται να έχει πεισθεί και είναι ευκαιρία να υλοποιηθεί άμεσα.
Ελπίζω, βέβαια, να μην υλοποιηθεί με στρεβλό τρόπο. Μην ξεχνάμε ότι ο ΠΣΔΑΤΜ δεν έχει τη δυνατότητα να συγγράφει νόμους. Θα είμαστε παρόντες σε όλη τη διαδικασία, ώστε να διασφαλίσουμε,
όσο είναι δυνατό, ότι το αίτημα των μελών μας θα αποτυπωθεί στον καλύτερο βαθμό.
Κλείνοντας, θα ήθελα να σας ευχηθώ ευτυχισμένο και δημιουργικό νέο έτος, με υγεία και καλύτερη
ποιότητα ζωής!

Μιχάλης Καλογιαννάκης
Πρόεδρος ΠΣΔΑΤΜ
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Δραστηριότητα Συλλόγου

11η Πανελλήνια Συνδιάσκεψη
5 Οκτωβρίου 2019 – Καλαμάτα

Στη συνέχεια έγινε σύνδεση με το Βέλγιο και τη Γερμανία μέσω skype, απ’
όπου οι συνάδελφοι Jean-Yves Pirlot (CLGE General Director) και Thomas
Jacubeit (CLGE Vice President), μας παρουσίασαν το θεσμικό πλαίσιο,
αλλά και πρακτικά παραδείγματα που αφορούν στον διαπιστευμένο τοπογράφο μηχανικό στην Ευρώπη.

Το Σάββατο 5 Οκτωβρίου του 2019, έλαβε χώρα στο Αμφιθέατρο του Εργατικού Κέντρου Καλαμάτας η 11η Πανελλήνια Συνδιάσκεψη του ΠΣΔΑΤΜ
και η εκδήλωση με θέμα «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: η επόμενη μέρα».
Μία μέρα πριν στο παλαιό Δημαρχείο Καλαμάτας πραγματοποιήθηκε συνάντηση των εκπροσώπων των τοπικών τμημάτων και συλλόγων ΑΤΜ, κατά
την οποία τέθηκαν πολλά προβλήματα των κατά τόπους συναδέλφων
αλλά και προτάσεις αντιμετώπισής τους.

Από τη σύνδεση με τους συναδέλφους Jean-Yves Pirlot και Thomas Jacubeit
Η εκδήλωση συνεχίστηκε με τις εισηγήσεις της κυρίας Ερωφύλης Παπαδοπούλου (Υποδιευθύντρια Διαχείρισης Χωρικών Δεδομένων του ΝΠΔΔ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ) και της κυρίας Φωτεινής Βακαλοπούλου (Προϊσταμένη του Τμήματος Ανάπτυξης και Τεχνικής Υποστήριξης του ΝΠΔΔ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ), σχετικά με το λειτουργούν Κτηματολόγιο
και τις εφαρμογές που αναπτύσσονται.

Από τη συνάντηση των εκπροσώπων των τοπικών τμημάτων και συλλόγων ΑΤΜ,
την Παρασκευή 4 Οκτωβρίου, στο Παλαιό Δημαρχείο Καλαμάτας
Το Σάββατο 5 Οκτωβρίου και από τις 10:00 η ώρα περίπου κατέφθαναν
στον χώρο της συνδιάσκεψης συνάδελφοι από την Κοζάνη, τη Θεσσαλονίκη, την Ηλεία, τη Λάρισα, τη Λακωνία, την Αργολίδα, την Αχαϊα, την
Κρήτη και την Αθήνα.

‘Ολοι οι αξιότιμοι ομιλητές δέχθηκαν πλειάδα ερωτημάτων και προβληματισμών των συναδέλφων και προέκυψε αρκετά γόνιμη συζήτηση για
ένα τόσο φλέγον θέμα για τον κλάδο, καθώς οδεύουμε προς το τέλος της
κτηματογράφησης της χώρας.
Η έντονη συζήτηση που προκλήθηκε από τη σχετική με το Κτηματολόγιο εκδήλωση, οδήγησε στην έναρξη της Πανελλήνιας Συνδιάσκεψης, την
όποια εκκίνησε ο Γενικός Γραμματέας του Τεχνικού Επιμελητηρίου, και
πρώην Πρόεδρος του ΠΣΔΑΤΜ συνάδελφος Ιωάννης Μαχίκας. Στη συνέχεια, τον λόγο πήρε ο Πρόεδρος του ΠΣΔΑΤΜ Μιχάλης Καλογιαννάκης
παρουσίασε το πρόγραμμα δράσης 2018-2020 καθώς και αρκετές ενημερώσεις για τα τρέχοντα θέματα.
Κατά τη διάρκεια της συνδιάσκεψης λειτουργούσε παράλληλα έκθεση τοπογραφικού εξοπλισμού από τους εκθέτες μας, τους οποίους για ακόμα
μια φορά ευχαριστούμε.
Η Διοίκηση του ΠΣΔΑΤΜ θα ήθελε να ευχαριστήσει όλους τους συναδέλφους που συνέβαλαν στην επιτυχημένη διοργάνωση της συνδιάσκεψης, και ιδιαίτερα τους συναδέλφους Χαράλαμπο Λευκιμμιάτη και Σπύρο
Κατσαρέρα αλλά και όλους τους συναδέλφους που παραβρέθηκαν στην
Καλαμάτα.
Θέλει επίσης να ευχαριστήσει τους εκθέτες και χορηγούς που με τη συνδρομή τους βοήθησαν στη διεξαγωγή της συνδιάσκεψης.
Ανανεώνουμε το ραντεβού μας, όλοι μαζί στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο του
ΠΣΔΑΤΜ το 2020.

Στο βήμα ο Πρόεδρος του ΠΣΔΑΤΜ καλωσορίζει τους συναδέλφους και εκκινεί
την εκδήλωση με θέμα «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: η επόμενη μέρα»
Η εκδήλωση ξεκίνησε με χαιρετισμούς από τους εκπροσώπους του τοπικού Δικηγορικού Συλλόγου, των τοπικών συλλόγων Πολιτικών Μηχανικών
και Συμβολαιογράφων καθώς και της Ελληνικό Κτηματολόγιο.
Η εναρκτήρια εισήγηση της εξαιρετικά ενδιαφέρουσας, - όπως απεδείχθη
από τις συνεχείς παρεμβάσεις και ερωτήσεις των συναδέλφων - εκδήλωσης, ήταν αυτή του κυρίου Παναγιώτη Λολώνη, Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Γεωχωρικών Πληροφοριών του ΝΠΔΔ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ με θέμα «Η πρόοδος στην ανάπτυξη της γεωχωρικής υποδομής
του Ελληνικού Κτηματολογίου και ο προγραμματισμός της ενημέρωσης του χαρτογραφικού υποβάθρου της Χώρας για την περίοδο
2021-2023».
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Χορηγοί

Δραστηριότητα Συλλόγου
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Δραστηριότητα Συλλόγου

Αναδημοσίευση από την εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ
ΤΡΙΤΗ 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019

Επιβάλλεται η υιοθέτηση
διεθνών πρακτικών

Τ

ο Σάββατο έλαβε χώρα στην Καλαμάτα, η 11η Πανελλήνια
Συνδιάσκεψη των Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών και
τέθηκε στην κύρια θεματολογία της, η επόμενη μέρα μετά
το πέρας της σύνταξης του Κτηματολογίου.
Μέχρι στιγμής, πολύ λόγος έχει γίνει για τη σύνταξή του, αλλά όχι
για τη λειτουργία του.
Πέραν της καθυστέρησης υλοποίησης αυτού του έργου, στην πορεία δημιουργήθηκαν και δημιουργούνται αρκετά προβλήματα, το
οποίο είναι λογικό, όπως σε κάθε μεγάλο έργο που συντάσσεται
για πρώτη φορά στη χώρα μας. Τα προβλήματα αυτά, βέβαια,
μπορούν να αντιμετωπιστούν βλέποντας τη διεθνή πρακτική και
προσαρμόζοντάς τη στην ελληνική πραγματικότητα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αναπτύσσεται μετά την υλοποίησή του είναι οι
καθυστερήσεις στη διόρθωση και ενημέρωση του Κτηματολογίου.
Λύσεις υπάρχουν, αρκεί να κατανοήσουν οι
αρμόδιοι την αναγκαιότητα των αλλαγών.
Η επιτάχυνση της διαδικασίας ενημέρωσης
του Κτηματολογίου μπορεί να λυθεί με τη
θεσμοθέτηση της «Γεωχωρικής Διαύγειας»,
δηλαδή την ανάρτηση στον ενιαίο ψηφιακό χάρτη κάθε διοικητικής πράξης που έχει
αναφορά στον χώρο, ώστε να έχει ισχύ.
του Μιχάλη
Έτσι ο ενιαίος χάρτης θα ενημερώνεται υποΚαλογιαννάκη
χρεωτικά για κάθε αλλαγή που συντελείται
και θα μπορεί να το γνωρίζει ο κάθε πολίτης.
Όσον αφορά τη διόρθωσή του είτε λόγω λαθών είτε λόγω αλλαγών που ζητεί ο ιδιοκτήτης, η λύση μπορεί να δοθεί από τον
θεσμό του Διαπιστευμένου Τοπογράφου Μηχανικού, η οποία διεθνώς υπάρχει. Σήμερα για αυτές τις αλλαγές χρειάζεται αρκετός
χρόνος, κατά τον οποίο το ακίνητο «δεσμεύεται» ή δημιουργούνται στρεβλώσεις και εικονική πραγματικότητα στις πληροφορίες
που διατηρεί το Κτηματολόγιο. Η αλήθεια είναι ότι το ΝΠΔΔ Ελληνικό Κτηματολόγιο δεν μπορεί να ανταποκριθεί στο βάρος αυτό,
αλλά ούτε και πρέπει. Στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης ο
Διαπιστευμένος Τοπογράφος Μηχανικός εγγυάται, για λογαριασμό
του κράτους, την έγκαιρη και έγκυρη αλλαγή της γεωχωρικής βάσης του Κτηματολογίου. Είναι κατά κάποιο τρόπο, ο «τεχνικός ή
γεωμετρικός» συμβολαιογράφος. Το 2013, θεσμοθετήθηκε στη
χώρα μας, αλλά ποτέ δεν λειτούργησε λόγω της μη έκδοσης  του
Προεδρικού Διατάγματος που απαιτούνταν. Είναι άλλη μία καλή
πρακτική, που αργούμε να υιοθετήσουμε. Μια πρακτική που διεθνώς έχει οδηγήσει σε εκμηδένιση των δικαστικών προσφυγών και
μειώνει τον χρόνο των απαιτούμενων αλλαγών, ενώ βελτιώνει την
ποιότητα των αλλαγών που διατηρεί το Κτηματολόγιο. Στη Γερμανία, λιγότερο από το 1% των περιπτώσεων αυτών, οδηγείται στα
δικαστήρια, ενώ η διαδικασία διαρκεί κατά μέσο όρο 2 μήνες. Είναι
μία εξωδικαστική λύση, ενώ το Δημόσιο διατηρεί την εποπτεία της
διαδικασίας, χωρίς να επιβαρύνεται με φόρτο που δεν χρειάζεται.

Τ

α παραπάνω, μας παρουσίασαν το Σάββατο, άξιοι συνάδελφοι, εκπρόσωποι του ευρωπαϊκού τεχνικού κόσμου από το
Βέλγιο και τη Γερμανία. Είναι προβλήματα που έχουν λύσει
εδώ και αρκετά χρόνια.
Η διεθνής πρακτική είναι γνωστή, η τεχνογνωσία υπάρχει, ας προχωρήσουμε ώστε και σε αυτό το πεδίο να γίνουμε μια κανονική
ευρωπαϊκή χώρα, σεβόμενοι τα ξεχωριστά χαρακτηριστικά που
επικρατούν στη χώρα μας.
Ο Μιχάλης Καλογιαννάκης είναι πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου
Διπλωματούχων Αγρονόμων - Τοπογράφων Μηχανικών
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Άμεση οικονομική ενίσχυση
ΠΣΔΑΤΜ
Ο Σύλλογος υπάρχει και λειτουργεί αποκλειστικά με τη συμμετοχή και την
ενίσχυση των μελών του. Όλες του οι δραστηριότητες, η υποστήριξη των
ΑΤΜ κλπ, καλύπτονται στο μεγαλύτερο μέρος τους από τις συνδρομές, οι
οποίες παραμένουν η κύρια πηγή χρηματοδότησης.
Εκ των πραγμάτων, οι συνδρομές μας είναι απαραίτητες για τη συνέχιση
της λειτουργίας του ΠΣΔΑΤΜ και όλοι οι συνάδελφοι θερμά παρακαλούνται να καταβάλλουν το απαιτούμενο ποσό, που παραμένει χαμηλό ώστε
να μπορούν όλοι να το καταβάλλουν.
Η ετήσια συνδρομή είναι μόλις:
• 5 ευρώ για τα μέλη κάτω πενταετίας και
• 10 ευρώ για τα υπόλοιπα μέλη
Το Δ.Σ. του ΠΣΔΑΤΜ αποφάσισε να απευθυνθεί άμεσα σε όλους τους
Συναδέλφους ζητώντας οικονομική στήριξη.
Ιδιαίτερα όμως απευθύνεται  στους συναδέλφους ΑΤΜ, οι οποίοι έχουν
εταιρείες με μεγάλη τάξη πτυχίο και οι οποίοι μετά από έναν κοινό αγώνα
τριών ετών ανακηρύχτηκαν ανάδοχοι στις μελέτες κτηματολογίου για το
υπόλοιπο της χώρας. Μπορείτε να καταβάλετε όποιο ποσό επιθυμείτε. (Το
ανάλογο παραστατικό θα σας σταλεί μέσω e-mail).
Η καταβολή μπορεί να γίνει στον λογαριασμό του συλλόγου στην Τράπεζα Πειραιώς: IBAN GR21 0172 0800 0050 8007 1615 938
Αν πιστεύετε ότι ο ΠΣΔΑΤΜ πρέπει να παραμείνει ενεργός και να σας
εκπροσωπεί, παρακαλούμε για την άμεση καταβολή, έστω, της ετήσιας
συνδρομής.

Οικονομική ενίσχυση μέσω
της προμήθειας T-shirt και καπέλου
Πηγή ενίσχυσης των οικονομικών του ΠΣΔΑΤΜ είναι η προμήθεια μπλούζας (T-shirt
που λένε και στο χωριό μας) και καπέλων
με το λογότυπο του Συλλόγου αλλά και
έξυπνες φρασούλες και σκιτσάκια. Η προσπάθεια ξεκίνησε προ διετίας και συνεχίζεται μέχρι και σήμερα.
Η επιλογή των συγκεκριμένων T-shirt έγινε μετά από διαδικτυακό διαγωνισμό όπου
συμμετείχαν περίπου 300 συνάδελφοι.
Η φόρμα παραγγελίας γίνεται μέσω της
ηλεκτρονικής φόρμας στην ιστοσελίδα του
Συλλόγου, https://docs.google.com/forms/
d/e/1FAIpQLSeW1VIss7ldABRz5NJAkHreS
pGGxjugCeRxxOfvOxfIQh-LWA/viewform
όπου μπορεί κανείς να δει μεγέθη, χρώματα
και μοντέλα.
Η καταβολή των χρημάτων γίνεται στον
λογαριασμό του Συλλόγου στην Τράπεζα
Πειραιώς IBAN GR21 0172 0800 0050
8007 1615 938 και η παραλαβή τους
μέσω της ταχυδρομικής διαδικασίας.

Δραστηριότητα Συλλόγου
Αγίας Βαρβάρας & Μυρμιδόνων
35100 Λαμία
Τηλ.: 22310 53044
E-mail: info@civilshop.gr
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Νέα από τον κλάδο

Κτηματογράφησης συνέχεια – Πορεία συλλογής δηλώσεων
σε ολόκληρη τη χώρα
Σχεδόν όλη η επικράτεια πλέον είναι υπό Κτηματογράφηση. Παλαιές και νέες μελέτες συνεχίζουν, ενώ σε κάποιες περιοχές ακόμα αναμένεται η έναρξη
της Κτηματογράφησης. Παρατίθεται στη συνέχεια πίνακας με την πορεία της συλλογής δικαιωμάτων για όλες τις μελέτες.
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Νέα από τον κλάδο

Εκλογές ΤΕΕ
Στις πρόσφατες εκλογές του ΤΕΕ εκλέχτηκαν αρκετοί συνάδελφοι ΑΤΜ.
Τα ονόματά τους αναφέρονται ανά περιφέρεια και αλφαβητικά στον επόμενο πίνακα.
Τους ευχόμαστε επιτυχία στην καινούργια τους θέση και περιμένουμε να κάνουν ό,τι περνάει
απ’ το χέρι τους για την βελτίωση του κλάδου μας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
«ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ»
ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Από την 01/10/2019 προστίθεται στην ενότητα
«ΘΕΑΣΗ» της εφαρμογής ηλεκτρονικής υποβολής
διαγραμμάτων η επιλογή «Αναφορά Σύγκρισης».
Η «Αναφορά Σύγκρισης» είναι μια νέα λειτουργία
ελέγχου που παράγεται από το σύστημα για τις
περιοχές του Κτηματολογίου. Περιέχει συγκριτικά
στοιχεία της γεωμετρίας των ακινήτων του υποβληθέντος διαγράμματος σε σχέση με την τρέχουσα κτηματολογική βάση. Τα στοιχεία αυτά παρέχονται τόσο σε μορφή κειμένου όσο και σε ψηφιακή
διανυσματική μορφή (SHP).
Σκοπό έχει, μαζί με τους λοιπούς ελέγχους του
συστήματος, να συνεπικουρήσει τους μηχανικούς
στις εργασίες σύνταξης των διαγραμμάτων τους,
τοπογραφικών και γεωμετρικών μεταβολών, προκειμένου να είναι τεχνικά εφαρμόσιμα στη χωρική
βάση του κτηματολογίου.
Θα βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία έως την
έναρξη ισχύος της προβλεπόμενης στο νόμο Ν.
4602/19 Υπουργικής Απόφασης του ΥΠΕΝ, με την
οποία ο συντάκτης μηχανικός θα έχει την υποχρέωση να δηλώνει στα διαγράμματα των δικογράφων την τεχνική εφαρμοσιμότητα και δεκτικότητα
της εισαγωγής τους στην τηρούμενη κτηματολογική βάση.
Αποτελέσματα και παρατηρήσεις από τις δοκιμές
μπορούν να αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Professionalservices@ktimatologio.gr

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Μιχαήλ Κ. (ΔΚΜ)
ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ Δέσποινα Γ. (ΔΚΜ)
ΜΑΧΙΚΑΣ Ιωάννης Σ. (ΔΗΣΥΜ)
ΞΑΝΘΑΚΟΣ Ηλίας Κ. (ΣΥΜΜΑΧΙΑ
ΓΙΑ ΕΝΑ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ ΤΕΕ)
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης Π. (ΔΗΣΥΜ)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΜΗΤΡΟΥ Δημήτριος Ε.    
(ΔΥΝΑΜΗ-ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΚΑΤΖΗΡΟΥΛΗΣ Δημήτριος Ι. (ΔΗΣΥΜ)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
& ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Βασίλειος Β. (ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Στυλιανός Α.                   
(ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Ανίτα Κ. (ΣΥΜΜΑΧΙΑ

ΓΙΑ ΕΝΑ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ ΤΕΕ)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΥ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ Σταμάτιος Ι. (ΔΚΜ)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΚΡΗΤΗΣ
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ Κωνσταντίνος Δ. (ΑΜΑΚ)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΚΡΗΤΗΣ
ΞΕΖΩΝΑΚΗΣ Στυλιανός Ι. (ΔΚΜ)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΙΑΞΟΓΛΟΥ Ιωάννης Γ. (ΔΗΣΥΜ)
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ
& ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Νίκη Α. (ΔΚΜ)
ΓΟΥΝΑΡΗΣ Χρήστος Κ. (ΔΚΜ)
ΤΟΚΜΑΚΙΔΗΣ Κωνσταντίνος Π. (ΔΗΠΑΜ)
ΤΟΥΡΛΑΚΗΣ Παναγιώτης Γ. (ΔΗΣΥΜ)
ΤΣΙΠΡΑ Ελένη (Λένα) Γ. (ΣΥΜΜΑΧΙΑ
ΓΙΑ ΕΝΑ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ ΤΕΕ)

Ο Πρόεδρος και το Δ.Σ. του ΠΣΔΑΤΜ θα ήθελε να συγχαρεί τον συνάδελφο Γιώργο
Τσακούμη για την εκλογή του στη θέση του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του
Περιφερειακού Τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας του ΤΕΕ!
Γιώργο σου ευχόμαστε καλή δύναμη και σε ό,τι χρειαστεί θα είμαστε δίπλα σου!
Έχεις αποδείξει ότι με την εργατικότητα σου μπορείς να επιτύχεις σημαντικά αποτελέσματα! Θα είμαστε στο πλάι σου, όπως ήσουν και εσύ τόσα χρόνια!
Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο νέος Πρόεδρος της
Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΚΜ κ. Γιώργος Τσακούμης, έκανε
την εξής δήλωση: «Ευχαριστώ εκ μέρους όλων των εκλεγμένων,
τους συναδέλφους που μας εμπιστεύθηκαν. Είναι μεγάλη η τιμή,
μα και η ευθύνη έναντι αυτής της εμπιστοσύνης. Ξεκινάμε δουλειά,
για να τη δικαιώσουμε, με πνεύμα συνεργασίας, με ανοιχτές πόρτες
για όλους τους συναδέλφους, χωρίς αποκλεισμούς. Θεμέλιό μας, το
έργο των προηγούμενων ετών. Δέσμευσή μας, η στήριξη των ανέργων συναδέλφων, η συμβολή στη διαρκή βελτίωση των συνθηκών
του θεσμικού πλαισίου άσκηση του επαγγέλματος του μηχανικού, η
αποτελεσματική συνεργασία με την πολιτεία και την Αυτοδιοίκηση,
για την ανάπτυξη της Ελλάδας, της Κεντρικής Μακεδονίας, της Θεσσαλονίκης.”
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Δραστηριότητες στα πλαίσια Ευρωπαϊκής
Ένωσης των Γεωδαιτών - Τοπογράφων
Μηχανικών (Comité de Liaison des
Géomètres Européens, CLGE)
Το διάστημα 26-28 Σεπτεμβρίου 2019 ως εκπρόσωπος του ΤΕΕ και του
ΠΣΔΑΤΜ, αλλά και ως αντιπρόεδρος της CLGE έλαβα μέρος στην 2η Τακτική Γενική Συνέλευση της CLGE που διεξήχθη στην Κωνσταντινούπολη.
Στη Γενική Συνέλευση συμμετείχαν πάνω από 25 από τα 39 μέλη της
οργάνωσης. Την Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου διεξήχθη ημερίδα με τίτλο
“Professional Ethics, a landmark for geodetic surveyors”. Μετά τους χαιρετισμούς των τοπικών θεσμικών φορέων, ξεκίνησαν οι παρουσιάσεις με
τη βασική ομιλία από τον φιλόσοφο Dr. MAek Luyckx – Ghisi (ο οποίος
έχει καταγωγή από την Ελλάδα) με τίτλο “Let’s build a new world; how
Geodetic Surveyors can contribute”.
Στη συνέχεια, ακολούθησαν η καθηγήτρια φιλοσοφίας Dr. Karanfil
Soyhun με τίτλο “About Ethics and professional Ethics”, παρουσιάστηκαν
από τον αντιπρόεδρο της CLGE Duncan Moss οι δράσεις της επιτροπής
International Ethics Coalition, από τους Bentley Yaffe και Prof.Dr. Dursun
Zafer Şeker τι προκλήσεις, πρακτικές και δράσεις που συμβαίνουν στην
Τουρκία σχετικά με το θέμα της ημερίδας, ενώ κλείνοντας παρουσιάστηκαν από τον Dietrich Kollenprat στατιστικά στοιχεία για το τι συμβαίνει
στην Αυστρία.

Την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου ξεκίνησε η Γενική Συνέλευση. Αρχικά,
έγινε ενημέρωση για οργανωτικά θέματα που αφορούν την CLGE, τον
προγραμματισμό της μέχρι την επόμενη Γενική Συνέλευση, πραγματοποιήθηκαν οι εθνικές παρουσιάσεις, συζητήθηκε και αποφασίστηκε η
στρατηγική της CLGE τα επόμενα χρόνια και έγινε το workshop με θέμα
“Ecological footprint of our profession and associations”.
Το Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου παρουσιάστηκαν τα οικονομικά θέματα της
CLGE, αλλά και ο νέος τρόπος παρουσίασης των αντίστοιχων εγγράφων,
ώστε να διευρυνθεί η διαφάνεια και η έγκαιρη ενημέρωση των μελών.
Στη συνέχεια, παρουσιάστηκε η νέα ιστοσελίδα και οι δυνατότητες που
έχει. Υπενθυμίζω ότι έχει δημιουργηθεί από ελληνική εταιρεία που κέρδισε
τον αντίστοιχο διαγωνισμό. Έπειτα αποφασίστηκε η ημερομηνία διεξαγωγής της 2ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του 2020 που θα διεξαχθεί στην
Ελλάδα και είναι 18-20 Σεπτεμβρίου 2020.
Στη συνέχεια, ενημερωθήκαμε για τις διάφορες μελλοντικές διοργανώσεις, όπου θα συμμετέχουν μέλη της CLGE (INTERGEO, FIG, κλπ), ενώ οι
αντίστοιχοι εκπρόσωποι έκαναν τον απολογισμό τους για τη συμμετοχή
στο ILMS, euREL, IPMS, European Requirements for Cadastral / Property
Surveyors, το PCC, την Dynamic Professional knowledge Base, το CEPLIS,
αλλά και τα όργανα της ΕΕ.

Πριν το πέρας της ημερίδας συνεχίστηκε η συζήτηση από το πάνελ των
ομιλητών και παρουσιάστηκε το πρότυπο International Land Measurement
Standard.

International Geodetic Student Meeting ... με χρώμα Ελληνικό
“to bring together geodesy, cartography and geomatics students from all over the world”
O Διεθνής Οργανισμός Φοιτητών Γεωδαισίας (International Geodetic Student Organization - IGSO), αποτελεί έναν
διεθνή, ανεξάρτητο, μη-κερδοσκοπικό οργανισμό, ο οποίος διευθύνεται από φοιτητές και νέους που δραστηριοποιούνται στον χώρο της γεωδαισίας, και απευθύνεται σε αυτούς. O IGSO στοχεύει στην ένωση φοιτητών γεωδαισίας
και νέων γεωδαιτών από όλο τον κόσμο, αλλά και στην ενίσχυση της μεταξύ τους συνεργασίας. Σήμερα, ήδη 98
πανεπιστήμια από 34 διαφορετικές χώρες αποτελούν μέλη του Οργανισμού.
Για την εκπλήρωση του σκοπού του, ο IGSO διοργανώνει κάθε χρόνο ένα Διεθνές Γεωδαιτικό Φοιτητικό Συνέδριο
– International Geodetic Student Meeting (IGSM). Η διοργάνωση αυτή πραγματοποιείται εδώ και 33 χρόνια, κάθε
χρόνο σε μια διαφορετική χώρα. Πρώτη χώρα-διοργανωτής αποτέλεσε η Ολλανδία το 1988 και συγκεκριμένα το
πανεπιστήμιο TU Delft. Έπειτα ακολούθησαν πολλές χώρες, μέχρι που φέτος για πρώτη φορά στη διάρκεια των
33 ετών που διοργανώνεται το συνέδριο, η χώρα μας και συγκεκριμένα η πόλη της Θεσσαλονίκης ανέλαβε τη
διοργάνωση του συνεδρίου για το έτος 2020.
Στο πλαίσιο του συνεδρίου οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να
μοιραστούν και να ανταλλάξουν γνώσεις και εμπειρίες σχετικές με την
επιστήμη της γεωδαισίας, της τοπογραφίας και της γεωπληροφορικής με
συναδέλφους τους από όλο τον κόσμο.
Η φοιτητική ομάδα του τμήματος Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών
(ΑΤΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) πήρε τα
ηνία της διοργάνωσης από την φοιτητική ομάδα του Warsaw University of
Technology της Πολωνίας, που ήταν η προηγούμενη διοργανώτρια χώρα.
Έτσι, τον Μάϊο του 2020, με την υποστήριξη του συλλόγου καθηγητών
του τμήματος ΑΤΜ, καλείται να φιλοξενήσει φοιτητές γεωδαισίας, αλλά
και εταιρίες και επαγγελματίες του χώρου παρέχοντάς τους τη δυνατότητα
να παρουσιάσουν το αντικείμενο εργασίας τους. Το συνέδριο αυτό όμως
δεν έχει μόνο επιστημονικό ενδιαφέρον αφού στοχεύει και στην πολιτιστική επιμόρφωση των συμμετεχόντων προσφέροντάς τους τη μοναδική
ευκαιρία να γνωρίσουν τον πολιτισμό και την κουλτούρα της χώρας που
φιλοξενεί το συνέδριο. Επομένως, επιστήμη σε συνδυασμό με διασκέδαση
κάνουν τους συμμετέχοντες κάθε χρόνο να ανυπομονούν για το επόμενο
IGSM.
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ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΟΥ
130 ΧΡΟΝΙΑ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ

Η Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού (ΓΥΣ) αποτελεί την αρχαιότερη Ελληνική χαρτογραφική Υπηρεσία με δομή και λειτουργία, η οποία ξεφεύγει από
τα τυπικά όρια μιας κοινής στρατιωτικής Υπηρεσίας.

Η χαρτογραφική περιπέτεια της ΓΥΣ συνεχίζεται και κατά τη διάρκεια της
Μικρασιατικής Εκστρατείας, αφού η επιτακτική ανάγκη αποτύπωσης των
εδαφών για την υποστήριξη των επιχειρήσεων, οδήγησε στην οργάνωση
Υποδιοίκησης Χαρτογραφικής Υπηρεσίας.

Από την ίδρυσή της μέχρι και σήμερα, υλοποιεί σε κάθε βουνό, πεδιάδα,
νησί και βραχονησίδα της πατρίδας μας ένα επίπονο αλλά και συγχρόνως
επιβλητικό γεωδαιτικό και χαρτογραφικό έργο ανεκτίμητης εθνικής αξίας,
το οποίο καταλήγει στην οργανωμένη και συστηματική αποτύπωση κάθε
σπιθαμής ελληνικής γης.
Συνιστά χωρίς υπερβολή μία επιστημονική στρατιωτική Υπηρεσία, η οποία
αποτελεί μοναδική περιουσιακή αξία του Ελληνικού Κράτους, γιατί δεν παράγει απλώς γεωγραφική πληροφορία, αλλά γιατί θέτει τη γεωπληροφορία
στην υπηρεσία των Ενόπλων Δυνάμεων και του πολίτη.

Μέσα σε ένα πολύπλοκο περιβάλλον επιχειρήσεων και υπό αντίξοες συνθήκες, σε μόλις 18 μήνες, 55 αξιωματικοί, υλοποιώντας εναλλακτικά σχέδια δράσης και εφαρμόζοντας έξυπνους επιστημονικούς ελιγμούς, ίδρυσαν
την κατάλληλη γεωδαιτική υποδομή και αποτύπωσαν σε διάφορες κλίμακες χαρτογραφικής απεικόνισης, έκταση ίση με τα 2/3 της επιφάνειας της
τότε Ελλάδας.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ
Η ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΕΡΓΟ
Η χαραυγή της ιστορίας της ΓΥΣ ταυτίζεται με την έλευση της Αυστριακής
Γεωδαιτικής αποστολής, η οποία κλήθηκε στην Ελλάδα το 1889, από την
κυβέρνηση του Χαρίλαου Τρικούπη, για τη σύνταξη του κτηματικού χάρτη
της Χώρας.
Ο αρχικός πυρήνας συγκρότησης, ο οποίος συμπεριέλαβε και έλληνες αξιωματικούς, το 1891 μετονομάστηκε σε «Γεωδαιτικό απόσπασμα», το 1895 σε «Χαρτογραφική Υπηρεσία Στρατού
– Χ.Υ.Σ», ενώ το 1926 σε Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού,
τίτλο που φέρει μέχρι σήμερα.
Το 1896 η αυστριακή αποστολή παραδίδει τη διοίκηση σε
ελληνικά χέρια.
Από το σημείο εκείνο μέχρι
το 1918, η Υπηρεσία με το
αξιόλογο πρωτογενές επιστημονικό της έργο θεμελιώνεται,
ως ο καθ’ ύλη αρμόδιος γεωδαιτικός και χαρτογραφικός
φορέας για την αποτύπωση
του εδάφους της ελληνικής
επικράτειας.
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Τριγωνομετρικό δίκτυο ανωτέρας τάξης περιόδου 1889-1925

Η ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ Β΄ ΠΠ
Κατά τη διάρκεια του Ελληνοϊταλικού πολέμου, η ΓΥΣ επάνδρωσε 18 Τοπογραφικά τμήματα του μετώπου της Αλβανίας με τεχνικό προσωπικό και
υποστήριξε τη λειτουργία τους με την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή.

Ανχης Heinrich Hartl (1840-1903).
Ο ιδρυτής της ΓΥΣ

Κατά τη διάρκεια της Γερμανικής κατοχής η 613η Γερμανική Τοπογραφική
Μηχανοκίνητη Μονάδα καταλαμβάνει τη ΓΥΣ και εγκαθίσταται στις κτιριακές εγκαταστάσεις της. Πρώτη προτεραιότητα ήταν η κατασκευή χαρτών
και ανάγλυφου της Κρήτης για τη σχεδίαση της επικείμενης επίθεσης.

ων με δορυφορικούς δέκτες Doppler, επεξεργασία δορυφορικών εικόνων
Lansat και την εγκατάσταση και χρήση για πρώτη φορά στην Ελλάδα, του
Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (ΓΣΠ) ARC INFO έκδοσης 2.0.

Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ

Τη δεκαετία του 90, η ΓΥΣ περνάει στην ψηφιακή χαρτογραφία, με τη
σχεδίαση χαρτών σε περιβάλλον Η/Υ, ενώ τα αναλογικά φωτογραμμετρικά
όργανα, αντικαθίστανται από ψηφιακούς φωτογραμμετρικούς σταθμούς.  

Από το 1945 στη ΓΥΣ ξεκίνησε το έργο της αναδιοργάνωσης και ανασυγκρότησης το οποίο διήρκησε μέχρι το 1949. Από το χρονικό αυτό σημείο
ξεκινά η περίοδος της χαρτογραφικής ωριμότητας, η οποία κορυφώνεται
το 1962, όταν η ΓΥΣ αναλαμβάνει το κεφαλαιώδους σημασίας έργο για
την ανάπτυξη της χώρας «Χαρτογράφηση της Ελλάδος», το οποίο οδήγησε στην επέκταση και αναθεώρηση των τριγωνομετρικών και υψομετρικών δικτύων πανελλαδικά, συμβάλλοντας τα μέγιστα στη διενέργεια
τεχνικών έργων και την κατασκευή υποδομών εθνικής σημασίας.
Το έργο με την ολοκλήρωσή του, δημιούργησε τη γεωδαιτική και χαρτογραφική υποδομή της χώρας, με την ίδρυση και μέτρηση 28.000 τριγωνομετρικών βάθρων και 17.000 χωροσταθμικών αφετηριών, καθώς και
την αποτύπωση του ελλαδικού χώρου σε περίπου 13.000 τοπογραφικά
διαγράμματα κλίμακας 1:5.000.

Παράλληλα στον τομέα της Γεωδαισίας και Τοπογραφίας, τα κλασσικά
όργανα μέτρησης στο πεδίο αντικαθίστανται σταδιακά με γεωδαιτικούς
δέκτες GPS και ψηφιακούς γεωδαιτικούς σταθμούς, θεοδόλιχους και ταχύμετρα.

Νέα από τον κλάδο

Τον Οκτώβριο του 1944 η Γερμανική Τοπογραφική Μονάδα αποχώρησε
από την Αθήνα παίρνοντας μαζί της ολόκληρο τον τεχνικό εξοπλισμό της
ΓΥΣ και ένα σημαντικό μέρος του αρχείου της.

Το 2004 η ΓΥΣ συμμετέχει στο Πρόγραμμα Κοινωνία της Πληροφορίας
με το έργο «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα ΓΥΣ», το οποίο τίθεται σε λειτουργία το 2008, αναβαθμίζοντας και εκσυγχρονίζοντας την
πληροφοριακή της υλικοτεχνική υποδομή, αλλά και τις επιχειρησιακές λειτουργίες της.  
Από το 2010 η εξελικτική πορεία στην ψηφιακή εποχή μπαίνει σε νέα τροχιά μέσα από διάφορες καινοτόμες δράσεις, τόσο σε επίπεδο γεωγραφικής
Υποστήριξης ΕΔ, όσο και σε επίπεδο παροχής υπηρεσιών προς το κοινό,
καθώς αναπτύσσονται σταδιακά, καινοτόμες δικτυακές και ανεξάρτητες
εφαρμογές παροχής γεωγραφικής υποστήριξης και υπηρεσιών, οι οποίες
λειτουργούν σε διάφορες συσκευές και πλατφόρμες λογισμικού.

ΤΟ ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ ΕΤΟΣ 2019
Έτσι φτάνουμε στο 2019 γιορτάζοντας την επέτειο των 130 χρόνων από
ιδρύσεως της ΓΥΣ, μέσα από ένα πλέγμα δράσεων που έτυχαν ευρείας
αποδοχής και εγκωμιαστικών σχολίων τόσο από τη στρατιωτική κοινότητα
όσο και από τον τεχνικό και τον ακαδημαϊκό κόσμο της χώρας.
Οι δράσεις αυτές περιελάμβαναν την έκδοση επετειακού χάρτη, επετειακού μεταλλίου και αφιερωματικού ιστορικού κειμένου, με κορωνίδα την
επετειακή εκδήλωση στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών στις 24 Οκτωβρίου
2019, η οποία συνοδεύτηκε από τα εγκαίνια έκθεσης, αφιερωμένης στη
χαρτογραφική πορεία της ΓΥΣ και της χώρας.
Η έκθεση προγραμματίζεται να εκτεθεί στη Θεσσαλονίκη, στο χώρο της
Βιβλιοθήκης του ΑΠΘ, από 20 Δεκεμβρίου 2019.

Απόσπασμα τοπογραφικού διαγράμματος κλίμακας 1:5000

Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΑΙ Η ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ
Από τα τέλη της δεύτερης χιλιετίας, η ΓΥΣ πάντα στην πρώτη γραμμή
των τεχνολογικών εξελίξεων, προετοιμάζεται για το άλμα στην ψηφιακή
εποχή.
Τη δεκαετία του 80 πρωτοπορεί, με την εγκατάσταση κεντρικού υπολογιστικού συστήματος τύπου Prime, την εκτέλεση γεωδαιτικών μετρήσε-

Επετειακό Μετάλλιο 130 Χρόνων
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ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η ιστορία της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα της σύγχρονης ιστορίας της χώρας μας και ένα αντιπροσωπευτικό
μέρος των σταθμών αυτής, παρουσιάζεται στην επετειακή έκθεση, καλύπτοντας όλη τη διάρκεια της λειτουργίας της, με έμφαση στα πρώτα
στάδια τα μάλλον άγνωστα στο κοινό, αλλά ιδιαίτερα κρίσιμα για τη μετέπειτα πορεία της.
Η επετειακή έκθεση, την οποία επιμελήθηκε ο ομότιμος καθηγητής του
ΑΠΘ, Ευάγγελος Λιβιεράτος, αναπτύσσεται σε 52 θεματικές πινακίδες μεγάλου μεγέθους, με χάρτες, φωτογραφίες, επεξηγηματικά κείμενα, διαγράμματα και επεξεργασίες, μέσα από τα αρχεία και τις συλλογές της ΓΥΣ,
του ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ και της Βιβλιοθήκης & ΚΠ του ΑΠΘ. Χωρίζεται σε οκτώ
κύρια κεφάλαια, με βάση τις περιόδους, που αποτέλεσαν τους σημαντικότερους σταθμούς στην ιστορία της ΓΥΣ.

Φωτογραφία από τα εγκαίνια της επετειακής έκθεσης της 24ης Οκτωβρίου
στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Από την παραπάνω ιστορική εξέλιξη της δομής και λειτουργίας της ΓΥΣ,
αποτελεί κοινό τόπο, ότι η Υπηρεσία διαχρονικά συνιστά κεντρικό πυλώνα
στο οικοδόμημα χαρτογράφησης της ελληνικής επικράτειας με αποστολή
μείζονος σημασίας, τόσο στον κρίσιμο τομέα της εθνικής ασφάλειας, όσο
και στον τομέα των κρατικών υποδομών.
Ειδικότερα στη σημερινή εποχή, σε ένα γεωπολιτικό περιβάλλον που
κυριαρχείται από αβεβαιότητα και πολυπλοκότητα, η ΓΥΣ με όχημα τη
γεωγραφική πολιτική μέσα από ένα πλέγμα διεθνών δράσεων και συμμετοχών, πρωτοπορεί, προβάλλοντας την επιστημονική ισχύ της χώρας.
Με πίστη στη βαρυσήμαντη εθνική αποστολή της, βασιζόμενη σε ένα
άρτια εξειδικευμένο στελεχιακό δυναμικό και με πυξίδα ένα αξιοζήλευτο
διαχρονικό χαρτογραφικό και γεωδαιτικό έργο, η ΓΥΣ χαράσσει το χαρτογραφικό μέλλον, με γνώση και πείρα, στην υπηρεσία των ΕΔ και του
κοινωνικού συνόλου.  
Περισσότερα στοιχεία για την ιστορία και τις δραστηριότητες της ΓΥΣ,
καθώς και τις επετειακές δράσεις των 130 χρόνων, αλλά και τη χαρτογραφική έκθεση, μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της ΓΥΣ: www.gys.gr

o
Στην εικόνα του εξωφύλλου
απεικονίζεται ο Ταγματάρχης
Ιωάννης Παπαρόδου
(1904-1941), ο ήρωας της ΓΥΣ,
ο οποίος εκτελεί γεωδαιτικές
εργασίες πεδίου το έτος 1936
Μία εκ των 52 πινακίδων της έκθεσης
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Νέα από τον κλάδο

Νομοθετικές εξελίξεις

Νέα νομοθετήματα και διατάξεις
που άπτονται του ενδιαφέροντος του ΑΤΜ
Ø Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ΦΕΚ Β 3365 της 30 Αυγούστου 2019 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
με Αριθμό. ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/72922/870 και θέμα: α) “Τροποποίηση της
ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/54336/486 απόφασης «Ηλεκτρονικό Μητρώο Ελεγκτών Δόμησης» (ΦΕΚ 3584 Β΄/23.8.2018) του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας» και β) «Τροποποίηση της ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/77103/707
απόφασης «Κατάρτιση Μητρώου Ελεγκτών Δόμησης» (ΦΕΚ 4968
Β΄/7.11.2018) του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας”.
Με την απόφαση τροποποιείται η με αριθμό. ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/54336/486
απόφασης «Ηλεκτρονικό Μητρώο Ελεγκτών Δόμησης» (ΦΕΚ 3584
Β΄/23.8.2018) του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Το εδάφιο γ).i, της παραγράφου 3, του άρθρου 4, της με αριθμό. ΥΠΕΝ/
ΔΕΣΕΔΠ/54336/486 υπουργικής απόφασης «Ηλεκτρονικό Μητρώο Ελεγκτών Δόμησης» (ΦΕΚ 3584 Β΄/2018) του Υπουργού Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, αντικαθίσταται ως εξής:
«i. Για τους διπλωματούχους μηχανικούς και τους πτυχιούχους μηχανικούς
τεχνολογικής εκπαίδευσης, σχετική βεβαίωση του οικείου φορέα, που να
έχει εκδοθεί έως δώδεκα (12) μήνες πριν την ημερομηνία υποβολής της
ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής στο Μητρώο Ελεγκτών και από την οποία
να προκύπτει η ημερομηνία εγγραφής και ο συνολικός χρόνος ιδιότητας
μέλους του ενδιαφερόμενου μηχανικού σε αυτόν».
Με την ίδια απόφαση, τροποποιείται και η με αριθμό. ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/77103/707 απόφαση «Κατάρτιση Μητρώου Ελεγκτών Δόμησης» (ΦΕΚ
4968 Β΄/7.11.2018) του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Με τη
νέα τροποποίηση το μητρώο ελεγκτών δόμησης περιλαμβάνει επίσημα
4.376 οι ελεγκτές.
Ø Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ΦΕΚ A 139 της 31 Αυγούστου 2019 ο Νόμος 4625 με θέμα: «Ρυθμίσεις του Υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών και άλλες επείγουσες διατάξεις».
Αναφέρεται σε διατάξεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και σε
διατάξεις αρμοδιότητας άλλων υπουργείων.
Ø Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ΦΕΚ Β 3520 στις 19
Σεπτεμβρίου 2019 η απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων με Αριθμό. 40331/Δ1.13521 και θέμα: «Επανακαθορισμός
όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος
Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως
Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.)».
Και η τροποποίησή της στο ΦΕΚ Β 3751 στις 10 Οκτωβρίου 2019 με την
απόφαση: «Τροποποίηση της αριθμό. 40331/Δ1.13521/13-9-2019 (3520/
Β΄/19-9-2019) «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής
εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)
και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)».
Ø Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ΦΕΚ Α 141 στις 16 Σεπτεμβρίου 2019 ο Νόμος 4626 με θέμα: «Κύρωση της από 24.07.2019
Π.Ν.Π. «Λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση άμεσων κινδύνων
και αναγκών στις περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης Ιουλίου
2018» (Α΄ 127), σύσταση και καταστατικό λειτουργίας της εταιρείας «Μάτι Ξανά» και άλλες διατάξεις».
Ø Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ΦΕΚ A 167 της 30 Οκτωβρίου 2019 ο Νόμος 4635 με θέμα: «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες
διατάξεις».
Στον νόμο αυτό επικυρώνεται μεταξύ άλλων και μια σειρά από αποφάσεις
που αφορούν άμεσα την επαγγελματική δραστηριότητα των μηχανικών και
χρειάζεται να ανατρέξει ο καθένας σε περισσότερη ενημέρωση και εμβάθυνση. Ιδιαίτερα σημειώνουμε ότι στον νόμο περιέχονται σημαντικές διατάξεις
για: προσέλκυση επενδύσεων, χωρικά σχέδια, κεντρικό σύστημα
αδειοδοτήσεων, εκλογές ΤΕΕ, μητρώα συντελεστών παραγωγής
δηµοσίων και ιδιωτικών έργων, Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη, Εθνικό Μητρώο Υποδομών, αδειοδότηση και κατασκευή κεραιών, κ.ά.
Σχετική και η ανακοίνωση της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. με αριθμό. Πρωτ. 5807 της
6 Νοεμβρίου 2019, με την οποία ενημερώνει για το περιεχόμενο και τις
διατάξεις του Νόμου.
Ø Η Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. σε ανακοίνωσή της με αριθμό. Πρωτ. 5711 της 31 Οκτω-
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βρίου 2019 με θέμα: «Δημοσίευση της Ενότητας για την Παρακολούθηση Νομοθεσίας Δημοσίων Συμβάσεων (ενωσιακής και εθνικής) στην Εθνική Βάση Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων», με
την οποία ενημερώνει ότι η Αρχή, σύμφωνα με τις θεσμοθετημένες αρμοδιότητές της, όπως αυτές περιλαμβάνονται στο άρθρο 2 του ιδρυτικού
της νόμου 4013/2011,όσο και στον Οργανισμό της (άρθρο 53 του
Ν.4605/2019), συλλέγει και δημοσιεύει πληροφορίες σχετικά με το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων και τηρεί τις
σχετικές πληροφορίες στην Εθνική Βάση Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων. Και αναρτά «Πίνακα Παρακολούθησης Νομοθεσίας Δημοσίων Συμβάσεων», στην αντίστοιχη ειδική ενότητα της διαδικτυακής πύλης της Εθνικής Βάσης Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Β.Δ.ΔΗ.ΣΥ. https://ppp.
eaadhsy.gr), με τη δυνατότητα χρήσης σχετικών εργαλείων αναζήτησης
των σχετικών νομοθετημάτων, τα οποία περιλαμβάνει.
Ø Εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών, Γενικό Λογιστήριο του Κράτους με αριθμό. Πρωτ. Οικ.2/77507/ΓΔΠ της 5 Νοεμβρίου 2019 και ΑΔΑ
6Ω2ΨΗ-ΡΧ0 με θέμα: «Παροχή οδηγιών αναφορικά με την ορθή
μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη των κατόχων μεταπτυχιακών
τίτλων σπουδών, συνεπεία των αποφάσεων της Ειδικής Επιτροπής του Α.Σ.Ε.Π. του άρθρου 9 του Ν.4354/15 επί ενστάσεων του
ανωτέρω προσωπικού».
Η εγκύκλιος περιέχει πολλά στοιχεία και ίσως θα ήταν χρήσιμο να τη μελετήσουν, όσοι είναι άμεσα ενδιαφερόμενοι.
Ø Δημοσιεύτηκε η απόφαση αριθμό. Πρωτ. οικ. 51524/1262 του Υπουργού
Εργασίας για τα οικοδομοτεχνικά έργα στο ΦΕΚ Β 4173 στις 14 Νοεμβρίου
2019 με θέμα: «Υποχρέωση αναγγελίας του απασχολούμενου προσωπικού επί εκτέλεσης οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου».
Με την Υπουργική απόφαση γίνεται προσπάθεια για να υπάρξει εφαρμογή της νομιμότητας και της τάξης, για πρώτη φορά, στα οικοδομικά και
τεχνικά έργα, ιδιωτικά και δημόσια, μέσω της ηλεκτρονικής καταγραφής
στην Εργάνη των απασχολούμενων σε αυτά. Στην Υπουργική Απόφαση
ορίζονται οι σαφείς υποχρεώσεις του εργοδότη οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου σχετικά με την αναγγελία του απασχολούμενου προσωπικού
στο πληροφοριακό σύστημα Εργάνη, την απογραφή του οικοδομοτεχνικού
έργου, την υποβολή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ) καθώς και
την καταβολή των εισφορών.
Ø Δημοσιεύθηκε ο Νόμος 4637 ΦΕΚ Α 180 της 18 Νοεμβρίου 2019 με θέμα:
«Τροποποιήσεις Ποινικού Κώδικα, Κώδικα Ποινικής Δικονομίας
και συναφείς διατάξεις».
Ο νέος νόμος προβλέπει την τροποποίηση μίας σειράς διατάξεων του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

Και μερικά ενδιαφέροντα ζητήματα από τη Νομολογία

Ø Το ΣΤΕ με την 1938/2019 απόφασή του έκρινε ως μη νόμιμη την
απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε σημαντική
περιοχή για πουλιά (ΣΠΠ) στο Νομό Λακωνίας λόγω ελλιπούς ορνιθολογικής μελέτης.
Ø Το ΣτΕ με την 1403/2019 απόφασή του έκρινε υπέρ της νομιμότητας
της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για αιολικό πάρκο στην
Άνδρο.
Η απόφαση αναφέρει μεταξύ πολλών άλλων διαπιστώσεων ότι το υπό
έγκριση αιολικό πάρκο εκτείνεται σε περιοχή, η οποία ναι μεν γειτνιάζει με
τα όριά της, πλην όμως η επίμαχη θέση δεν ανήκει σε περιοχή ενταγμένη
στο δίκτυο οικοτόπων NATURA 2000, ή σε περιοχή επίσημα καταγεγραμμένου σημαντικού διαδρόμου αποδημητικών πτηνών (μεταναστευτικής
στενωπού) ή σε θαλάσσια περιοχή σημαντική για τα πουλιά ή σε σημαντική
περιοχή για τα πουλιά (Σ.Π.Π.).
Το πλήρες κείμενο της απόφασης θα αναρτηθεί αμέσως μετά την καθαρογραφή του από το Δικαστήριο
Ø Το ΣτΕ με την 1936/2019 του E΄ τμήματος απόφασή του έκανε
δεκτή την αίτηση ακύρωσης της Υπουργικής Απόφασης που έδινε το πράσινο φως για την πολεοδόμηση του παραθεριστικού οικισμού «Ολυμπιάδα» 6.500 κατοίκων στον υγρότοπο του Κορινού Πιερίας. Η απόφαση
είναι ιδιαίτερα σημαντική, γιατί όχι μόνο ακυρώνει την καταστροφή ενός
σημαντικού βιοτόπου (ίσως το τελευταίο παρθένο κομμάτι της παράκτιας
ζώνης της Πιερίας), αλλά και γιατί υποδεικνύει στο υπουργείο Περιβάλλοντος ότι η περιοχή θα έπρεπε να είχε συμπεριληφθεί στα όρια του Εθνικού
Πάρκου και όχι να αντιμετωπίζεται με πολεοδομικά εργαλεία. Όπως τονίζει
η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία η Υπουργική απόφαση που ακυρώθηκε
συρρίκνωνε τα όρια του Καταφυγίου Άγριας Ζωής προκειμένου να είναι
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εφικτή η οικοδόμηση του οικισμού και δρομολογούσε την οριστική «τακτοποίηση» μιας μεθόδευσης χρονολογούμενης από τη δεκαετία του ’90.
Κι ότι όλα αυτά συμβαίνουν σε έναν μοναδικό υγρότοπο, μέρος του οποίου
είναι περιοχή του Δικτύου Natura 2000, και που φιλοξενεί σημαντικό πλούτο ειδών ορνιθοπανίδας.
Ø Το ΣτΕ με την 1757/2019 απόφαση της Ολομέλειάς του έδωσε ένα
οριστικό τέλος στα υποθηκοφυλακεία. Το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο
απέρριψε την προσφυγή των υποθηκοφυλάκων ενάντια στη νέα δομή του
κτηματολογίου, επιτρέποντας την υποκατάσταση του παλιού μοντέλου με
το νέο, μόλις ιδρυθούν κτηματολογικά γραφεία. Με την απόφαση αυτή
κλείνει οριστικά η μακρά διαμάχη υποθηκοφυλάκων - κτηματολογίου, η
οποία απειλούσε να τινάξει στον αέρα το πολύπαθο έργο. Με την απόφασή του, η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, υπό την πρόεδρο
Κατερίνα Σακελλαροπούλου, έκρινε κατά πλειοψηφία ότι η κατάργηση των
άμισθων υποθηκοφυλακείων με τον Ν.4512/18 και η μεταφορά των αρμοδιοτήτων τους στην «Ελληνικό Κτηματολόγιο» δεν αντίκειται στο Σύνταγμα. Όπως σημειώνει η απόφαση, η σύνταξη κτηματολογίου έχει αναχθεί
από το 2001 σε συνταγματική επιταγή. Επιπλέον, το σύστημα που επελέγη
είναι κτηματοκεντρικό και όχι προσωποκεντρικό (όπως τα υποθηκοφυλακεία), ενώ η πληροφορία δεν είναι μόνο νομική (όπως στα υποθηκοφυλακεία) αλλά και τεχνική (δηλαδή συνοδεύεται από τον ακριβή εντοπισμό
του ακινήτου). Άρα, η αναφορά του άρθρου 92 του Συντάγματος ότι «οι
συμβολαιογράφοι και οι άμισθοι φύλακες μεταγραφών και υποθηκών είναι
μόνιμοι εφόσον υπάρχουν οι σχετικές υπηρεσίες ή θέσεις συνάγεται ότι το
Σύνταγμα δεν περιέχει εγγύηση θεσμού για τα άμισθα υποθηκοφυλακεία,
όπως και για τα υποθηκοφυλακεία εν γένει», αναφέρει η απόφαση. Επομένως, η συνταγματική εγγύηση της νομιμότητας των υποθηκοφυλάκων
ισχύει μέχρι την κατάργηση του θεσμού και δεν «απαγορεύει» στο κράτος
να επιλέξει άλλο σύστημα καταχώρισης και δημοσιότητας των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων.
Ø Με την 1795/2019 απόφασή του το πενταμελές Ε΄ τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας έκρινε ως παράνομες αποφάσεις που αφορούν
σε αδειοδότηση έργου διάνοιξης δασικής οδού. Σύμφωνα με το σκεπτικό του ΣτΕ, η διάνοιξη δημόσιας δασικής οδού είναι επιτρεπτή μόνον για
λόγους σπουδαίου δημοσίου συμφέροντος, που θεμελιώνεται και αιτιολογείται επαρκώς πάντοτε ύστερα από περιβαλλοντική μελέτη, που διασφαλίζει πλήρως την προστασία του δάσους, καθώς και τη χλωρίδα και άγρια
πανίδα που υπάρχει σ’ αυτό. Στην περίληψη της απόφασης αναφέρεται: «Η
κατά το άρθρο 48 παρ. 1 του Ν.998/79 διάνοιξη δημόσιας οδού διά μέσου
δάσους ή δασικής εκτάσεως είναι επιτρεπτή μόνον για εξαιρετικό μέτρο,
το οποίο επιβάλλεται για λόγους σπουδαίου δημοσίου συμφέροντος, που
θεμελιώνεται και αιτιολογείται επαρκώς πάντοτε δε ύστερα από περιβαλλοντική μελέτη, που διασφαλίζει πλήρως την προστασία του δάσους, καθώς
και τη χλωρίδα και άγρια πανίδα που υπάρχει σ’ αυτό. Η ύπαρξη ή μη του
ανωτέρου δημοσίου συμφέροντος υπόκειται στον έλεγχο του ακυρωτικού
δικαστού, ο οποίος εκτιμά και τα μέγιστα ανεκτά όρια αλλοιώσεως του φυσικού περιβάλλοντος που μπορεί να επιφέρει η διάνοιξη της οδού. Τέτοιος
λόγος σπουδαίου δημοσίου συμφέροντος είναι, προδήλως, η πυρασφάλεια
του ίδιου του δάσους, υπό την προϋπόθεση ότι η χάρη αυτής διάνοιξη της
οδού γίνεται στο πλαίσιο συνολικής μελέτης πυροπροστασίας του δάσους,
όχι, όμως, και η εξυπηρέτηση ακίνητης ιδιοκτησίας, της οποίας, μάλιστα,
δεν προκύπτει η χρήση».
Ø Το Συμβούλιο της Επικρατείας με αποφάσεις του ακύρωσε τις αντικειμενικές αξίες του περασμένου έτους, σε 12 περιοχές της χώρας και συγκεκριμένα σε Ζώνη των Αθηνών και συγκεκριμένα στην περιοχή της Πλάκας,
στις Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ και ΣΤ΄ Ζώνες του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού, στην Ε΄
Ζώνη Εκάλης, στις Α΄ Ζώνη Αγίας Βαρβάρας και στην Α΄ Ζώνη Αετοφωλιάς
Δήμου Τήνου και στην Ζώνη της Λιλαίας του Δήμου Δελφών. Αναλυτικότερα, η μείζονα 7μελής σύνθεσης Β΄ Τμήματος του ΣτΕ, με τις υπ΄ αριθμό.
1865-1870, 1872-1876 και 1879/2019 αποφάσεις του έκρινε παράνομο τον καθορισμό τιμών ζώνης κατά το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων, που έγινε από το υπουργείο Οικονομικών
το περασμένο έτος, λόγω πλημμελούς διαδικασίας κατά τον καθορισμό
τους και για το λόγο αυτό έκανε δεκτές τις αιτήσεις ακυρώσεως ιδιοκτητών
ακινήτων 12 περιοχών της χώρας. Πάντως, οι αποφάσεις αυτές του ΣτΕ,
δεν έχουν αναδρομική ισχύ, δηλαδή το αποτέλεσμά τους δεν ανατρέχει
από την ημέρα ισχύος της σχετικής υπουργικής απόφασης, αλλά ισχύει
από την ημέρα δημοσίευσης των δικαστικών αποφάσεων. Και αυτό γιατί το
ΣτΕ, όπως υπογραμμίζει, αφενός στάθμισε τα συμφέροντα των διαδίκων,
αποδίδοντας μείζονα βαρύτητα στο επιτακτικό δημόσιο συμφέρον, που
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καθίσταται ακόμα εντονότερο υπό τις παρούσες δημοσιονομικές συνθήκες
και αφετέρου προς αποτροπή του κινδύνου διαταραχής των φορολογικών
εσόδων του κράτους και των Δήμων. Συγκεκριμένα, οι σύμβουλοι Επικρατείας ακύρωσαν την υπ’ αριθμό. ΠΟΛ. 1113/12.6.2018 απόφαση της
υφυπουργού Οικονομικών κατά το μέρος εκείνο με το οποίο ορίστηκαν οι
τιμές εκκίνησης του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας
των ακινήτων σε 12 Ζώνες. Όπως είναι γνωστό, ο καθορισμός των αντικειμενικών αξιών με την επίμαχη υπουργική απόφαση έγινε σύμφωνα με
τη διαδικασία του άρθρου 46 του νόμου 4509/2017, βασικό στοιχείο του
οποίου είναι η σύνταξη και η υποβολή σχετικών εισηγήσεων/εκτιμήσεων
από ιδιώτες, δηλαδή, από πιστοποιημένους εκτιμητές, εγγεγραμμένους
στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών.
Ø Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας έκρινε βασικές διατάξεις
του ασφαλιστικού νόμου 4387/2016. Η Ολομέλεια του ανωτάτου
ακυρωτικού δικαστηρίου δημοσίευσε πέντε αποφάσεις που αφορούν τον
νόμο και ειδικότερα τον ΕΦΚΑ, τις συντάξεις, τις αποδείξεις παροχής υπηρεσιών (μπλοκάκια), κ.ά.
Επισημαίνεται, ότι η ισχύς των αποφάσεων του ΣτΕ δεν έχουν αναδρομική
εφαρμογή.
Ειδικότερα,
α) Η Ολομέλεια του ΣτΕ έκρινε κατά πλειοψηφία συνταγματικό τον ενιαίο
ασφαλιστικό φορέα ΕΦΚΑ και την υπαγωγή σε αυτόν του συνόλου των
ασφαλισμένων, εργαζομένων και συνταξιούχων. Συγκεκριμένα, έκρινε
ότι είναι σύμφωνη με τις συνταγματικές αρχές της ισότητας και της
αναλογικότητας, η δημιουργία ενός φορέα για όλους με το σκεπτικό ότι
αντιμετωπίζουν τους ίδιους ασφαλιστικούς κινδύνους (γήρας, ασθένειες, θάνατος).
β) Το ΣτΕ απέρριψε τις προσφυγές των δημοσίων υπαλλήλων που είχαν
ζητήσει να μείνουν εκτός ΕΦΚΑ λόγω της ειδικής σχέσης που έχουν με
το κράτος. Στην απόφαση υπήρξε μειοψηφία σχετικά με τους δημοσίους υπαλλήλους που υποστήριξε ότι πρέπει να έχουν χωριστό ασφαλιστικό φορέα.
γ) Η Ολομέλεια του ΣτΕ έκρινε αντισυνταγματικό τον τρόπο υπολογισμού
των εισφορών για τους αυτοαπασχολούμενους και τους ελεύθερους
επαγγελματίες σε σύγκριση με τους μισθωτούς απασχολούμενους. Δηλαδή, έκρινε αντισυνταγματικό το όριο του 20% των εισφορών που
προέβλεπε ο νόμος, ενώ για τους μισθωτούς το ανάλογο ποσοστό είναι
6% και το υπόλοιπο καλύπτεται από τον εργοδότη. Διευκρινίζεται ότι
το ποσοστό του 20% για τους αυτοαπασχολούμενους έχει ήδη μειωθεί με νεότερο νομοθετικό πλαίσιο. Σύμφωνα το ΣτΕ, αυτή η διάταξη
κρίθηκε αντισυνταγματική διότι προσβάλλει τη συνταγματική αρχή της
ισότητας.
δ) Εξάλλου, το ΣτΕ έκρινε συνταγματικό κατά οριακή πλειοψηφία 13 υπέρ
έναντι 12 ψήφων τη διάταξη που ορίζει ως βάση για τον επανυπολογισμό των συντάξεων την 31η Δεκεμβρίου του 2014. Επίσης, σε αυτό
το θέμα το ΣτΕ έκρινε ότι στον νόμο υπάγονται όλοι και οι παλαιοί και
οι μελλοντικοί απασχολούμενοι. Ανεξάρτητα από το πότε ξεκίνησαν να
εργάζονται. Δηλαδή, δεν υπάρχουν πλέον ασφαλισμένοι πολλών ταχυτήτων. Αυτό κρίθηκε στη λογική ότι όλοι πρέπει να επωμιστούν το
βάρος για τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος, στο πλαίσιο
της αλληλεγγύης των γενεών και λοιπά.
ε) Κατά πλειοψηφία το ΣτΕ έκρινε συνταγματικές τις διατάξεις σε ό,τι αφορά τις κύριες συντάξεις διότι είχαν προηγηθεί αναλογιστικές μελέτες.
Ειδικότερα, είχε γίνει αναλογιστική μελέτη από την αρμόδια Αρχή και
επίσης είχε υπάρξει και έγγραφο που πιστοποιούσε τη σοβαρότητά της
από το Διεθνές Γραφείο Εργασίας. Αντίθετα, για τις επικουρικές συντάξεις που κρίθηκαν αντισυνταγματικές οι σχετικές διατάξεις, η πολιτεία
οφείλει άμεσα να νομοθετήσει εκ νέου. Κατά συνέπεια, κρίνονται αντισυνταγματικές και ακυρώνονται οι αποφάσεις για τις επικουρικές και για
τις παλαιές και για τις μελλοντικές.
στ) Το ΣτΕ έκρινε κατά πλειοψηφία αντισυνταγματικό το ποσοστό αναπλήρωσης των συντάξεων -κυρίως για τις μεγάλες συντάξεις και τους
συνταξιούχους που έχουν εργαστεί πολλά χρόνια- ειδικότερα το ανώτατο πλαφόν αναπλήρωσης 46,8% για 42 χρόνια ασφάλισης. Επίσης,
κρίθηκε ότι το κράτος εγγυάται τη χρηματοδότηση του ασφαλιστικού
συστήματος σε περίπτωση προβλήματος και ανάγκης.
Επιμέλεια: Χρήστος Λάλας ΑΤΜ
Ευάγγελος Στεφανής ΑΤΜ
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Το παρακάτω άρθρο δημοσιεύεται στη μνήμη της συναδέλφου Ευαγγελίας Λάμπρου

Γεωδαιτικά συστήματα μέτρησης από απόσταση
και η συμβολή τους
στην Επιστήμη του Τοπογράφου Μηχανικού
Eυαγγελία Λάμπρου
Δρ. Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχ. ΕΜΠ
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΕΜΠ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η εξέλιξη των συστημάτων μέτρησης (GPS, total station, ψηφιακών χωροβατών, laser scanner) τα τελευταία χρόνια έχει μεταβάλλει
σημαντικά την καθημερινότητα του Τοπογράφου Μηχανικού, βελτιώνοντας τα τελικά παράγωγα αλλά και τον χρόνο παραμονής στο πεδίο.
Η αντίστοιχη εξέλιξη των συστημάτων επεξεργασίας των μετρήσεων και των τεχνικών επικοινωνίας (wi-fi, Bluetooth, κ.ά.) με τη χρήση
ηλεκτρονικών συσκευών – συστημάτων (Η/Υ, Lap top, iphone, ipad, tablet Pc) και σε πολλές περιπτώσεις η ενσωμάτωσή τους στα
συστήματα μέτρησης, γεννά ευλόγως το ερώτημα αν μπορούν να βελτιώσουν ή και να αλλάξουν τον τρόπο που λαμβάνεται η μέτρηση.
Μια νέα διαδικασία συλλογής δεδομένων ορίζεται, η από απόσταση ή απομακρυσμένη λήψη της μέτρησης μέσω διαδικτύου (Remote
survey ή e-Survey).
Στην εργασία αυτή περιγράφεται η διαδικασία με την οποία είναι δυνατός ο χειρισμός και η συλλογή τής πληροφορίας με σύγχρονα συστήματα μέτρησης, από απόσταση.
Περιγράφεται ο απαιτούμενος εξοπλισμός, γεωδαιτικά όργανα και λογισμικά που απαιτούνται για την εφαρμογή της και καταγράφονται κυρίως τα πλεονεκτήματα αυτής της νέας διαδικασίας, όπως ο έλεγχος ενός πεδίου μετρήσεων και η ελαχιστοποίηση του χρόνου παραμονής
στο πεδίο σε ειδικές εφαρμογές.
Τέλος παρουσιάζεται μια εφαρμογή που πραγματοποιήθηκε με τη χρήση αυτής της διαδικασίας, ώστε να καταγραφούν συμπεράσματα που
αφορούν στη βελτίωση της ορθότητας και της ακρίβειας της παραγόμενης μέτρησης.
Σκοπός είναι να αναδειχθεί η παρέμβαση της διαδικασίας σε προηγμένες εργασίες του Τοπογράφου Μηχανικού, αλλά και να καταγραφούν
οι ιδιαιτερότητες και οι προϋποθέσεις που πρέπει να ισχύουν, ώστε η διαδικασία αυτή να είναι ασφαλής και να οδηγεί σε ορθά αποτελέσματα.
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ
Μέτρηση από απόσταση (Remote survey), χωροεικονογεωδαιτικοί σταθμοί (Image Assisted Total Station (IATS)), διασυνδεδεμένες συσκευές
(interconnected survey devices).

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στην εποχή μας οι απαιτήσεις των εργασιών του τοπογράφου μηχανικού έχουν αλλάξει τόσο στο πεδίο της ακρίβειας αλλά και της ποιότητας και της
ποσότητας. Ιδιαίτερα εργασίες όπως η παρακολούθηση της κινηματικής συμπεριφοράς σε τρεις διαστάσεις ειδικών κατασκευών όπως ψηλά κτήρια,
φράγματα, γέφυρες, πρανή κ.ά. αντιμετωπίζονται πλέον πολύ συχνά. Οι εργασίες αυτές εκπονούνται με τη χρήση ειδικών Γεωδαιτικών Σταθμών (ΓΣ) και
λογισμικών που ικανοποιούν τις απαιτήσεις αυτές. Μέχρι σήμερα διάφορες τεχνικές σύνθεσης οργάνων έχουν χρησιμοποιηθεί όπως η τοποθέτηση κάμερας πάνω σε ένα ΓΣ για την αποτύπωση κτιρίων (Juretzko 2005), η σύνδεση μιας CCD κάμερας με ΓΣ για την αυτοματοποίηση των αστρογεωδαιτικών
παρατηρήσεων χωρίς εμπλοκή παρατηρητή για τον υπολογισμό της απόκλισης της κατακορύφου (Hirt et al 2010) και η σύνδεση δέκτη GPS με ΓΣ για
τον ακριβή προσδιορισμό των αστρονομικών συντεταγμένων Φ,Λ (Balodimos et al 2003, Lambrou 2003, Lambrou and Pantazis 2008).
Επίσης, η μεταφορά δεδομένων από το πεδίο στο γραφείο και αντίστροφα είναι πλέον εφικτή χάρη σε ειδικά λογισμικά και δυνατότητες τόσο των σταθμών όσο και των μόνιμων δεκτών GPS σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου ή ασύρματων τοπικών δικτύων (WLAN) (Brooks 2011, Hongwei and Jinping
2006).). Ακόμη συστήματα ρομποτικών σταθμών συνδεδεμένα με μικροαισθητήρες (MEMS) αναπτύσσονται για την παρακολούθηση παραμορφώσεων
τεχνικών έργων. (Danisch et al 2008). Τέλος, αξιόπιστες εταιρίες έχουν παράγει "έξυπνα λογισμικά" όπως το Trimble access (Trimble 2009) και το Leica
active assist (Leica 2011) που επιτρέπουν αφ’ ενός την επικοινωνία και την αποστολή μετρήσεων από το πεδίο προς το γραφείο και αντίστροφα, καθώς
και την παροχή συμβουλών βοήθειας στο πεδίο από το "help desk" της εταιρείας.
Η εμφάνιση των εικονογεωδαιτικών σταθμών το 2005 άνοιξε νέους δρόμους και πεδία γεωδαιτικών εφαρμογών. Οι σταθμοί αυτοί έχει επικρατήσει διεθνώς να ονομάζονται Image Assisted Total Station (IATS) και χρησιμοποιούνται στην ονομαζόμενη έξυπνη αποτύπωση (Scherer and Lerma 2009)
σε ειδικές εφαρμογές όπως παρακολούθηση κατασκευών, σάρωση πρανών (Pantazis et al.2013) αλλά και σε αστρογεωδαιτικές παρατηρήσεις (Lambrou,
2013). Η ανάπτυξη αυτών των συστημάτων εξασφαλίζει ικανοποιητική αβεβαιότητα της τάξης των mm ακόμη και χωρίς σκόπευση (Reiterer et al 2008,
Reiterer et al 2007).
Το επόμενο βήμα της εξέλιξης των οργάνων και των λογισμικών που χρησιμοποιούν είναι η εξ’ αποστάσεως μέτρηση που περιγράφεται στα επόμενα
εκμεταλλευόμενη τις δυνατότητες των IATS (Lambrou, 2014).
Εφαρμόζοντας την εξ’ αποστάσεως μέτρηση, η συλλογή των μετρήσεων μπορεί να πραγματοποιείται από μακριά από τον τοπογράφο μηχανικό χρησιμοποιώντας έναν υπολογιστή ή ένα κινητό έξυπνο τηλέφωνο. Τα IATSς μπορεί να γίνουν πλήρως χειριζόμενα από απόσταση. Αυτό σημαίνει ότι ο μηχανικός
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είναι δυνατόν να σκοπεύει, να μετρά, να σαρώνει, να βλέπει και να επιβλέπει το πεδίο εργασιών και να επικοινωνεί άμεσα με τους συνεργάτες του από
μακριά μέσω της οθόνης κάποιας συσκευής από όπου και αν βρίσκεται. Επίσης μπορεί να επιλέγει και να διορθώνει το πρόγραμμα των μετρήσεων σύμφωνα με τις ανάγκες και τις επιθυμίες του. Όλα τα παραπάνω είναι εφικτά και επιτυγχάνονται χωρίς επιπλέον κόστος.
Η μόνη διαδικασία στο πεδίο που πρέπει να εκτελεστεί είναι η τοποθέτηση και οριζοντίωση του IATS σε κάθε θέση μέτρησης και η εξασφάλιση της
παροχής ενέργειας με μπαταρία ή με τη σύνδεσή του σε μόνιμη παροχή. Τέλος πρέπει να εξασφαλίζεται η ασφάλεια του οργάνου καθ’ όλη τη διάρκεια
των μετρήσεων.
Η διαδικασία της εξ αποστάσεως μέτρησης είναι μια εναλλακτική μεθοδολογία συλλογής δεδομένων επιτυγχάνοντας τον χειρισμό ενός IATS από απόσταση. Υπογραμμίζεται ότι τέτοιου είδους διαδικασία μετρήσεων δεν αφορά σε απλές τοπογραφικές εφαρμογές αλλά κυρίως εργασίες παρακολούθησης
τεχνικών έργων και ερευνητικές επιστημονικές εφαρμογές. Στις επόμενες παραγράφους περιγράφεται ο εξοπλισμός, τα λογισμικά και οι τρόποι σύνδεσής
τους προκειμένου να εφαρμοστεί η εξ αποστάσεως μέτρηση (Remote Survey).

2. ΒΑΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Η εφαρμογή της εξ αποστάσεως μέτρησης απαιτεί τη χρήση ενός τελευταίας τεχνολογίας γεωδαιτικού σταθμού ο οποίος να έχει ενσωματωμένη στο
τηλεσκόπιό του μια CCD κάμερα δηλ. ενός IATS. Η κάμερα χρησιμεύει για τη μετάδοση της εικόνας του οπτικού πεδίου του τηλεσκοπίου του σταθμού
σε μια απομακρυσμένη συσκευή. Επίσης απαιτούνται δύο βοηθητικές συσκευές για τη σύνδεση και επικοινωνία του IATS. Οι συσκευές αυτές μπορεί
να είναι ένα tablet ή laptop ή smart phone. Στα επόμενα θα αναφέρονται η πρώτη ως συσκευή πεδίου η οποία βρίσκεται συνδεδεμένη με το σταθμό
στο πεδίο αλλά και στο διαδίκτυο και η δεύτερη ως συσκευή χρήστη η οποία βρίσκεται στο περιβάλλον του χρήστη (γραφείο, σπίτι ή οπουδήποτε)
συνδεδεμένη στο διαδίκτυο.
Αρχικά αποκαθίσταται η επικοινωνία μεταξύ του IATS και της συσκευής πεδίου. Καθώς το ΙΑΤS συνδέεται με τη συσκευή πεδίου, μέσω του λογισμικού
«active sync» με αυτόματη ενεργοποίηση. (http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=15)
Έτσι επιβεβαιώνεται η αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ του IATS και της συσκευής πεδίου.
Κατόπιν, στη συσκευή πεδίου είναι απαραίτητο να εκτελεστεί το λογισμικό «my mobiler» (http://mymobiler.com/) προκειμένου να ενεργοποιηθεί η
συσκευή πεδίου έτσι ώστε να αναγνωρίσει και να διαχειρίζεται το IATS μέσω της οθόνης του ως εξωτερική δική του συσκευή. Με τη διαδικασία αυτή
εξασφαλίζεται ο πλήρης χειρισμός του IATS μέσω της οθόνης και του πληκτρολογίου της συσκευή πεδίου. Επίσης μεταφέρεται και η εικόνα του οπτικού
πεδίου του IATS από την οθόνη του στην οθόνη της συσκευής πεδίου. Οι κινήσεις του τηλεσκοπίου του IATS πραγματοποιούνται μέσω του ψηφιακού
χειριστηρίου του IATS που εμφανίζεται στη οθόνη του. Τέλος, σημειώνεται ότι οι σταθμοί αυτοί έχουν τη δυνατότητα να λειτουργούν και να κινούνται
χρησιμοποιώντας ηλεκτρική ή ηλεκτρομαγνητική ενέργεια και όχι μηχανική για την κίνηση των κοχλιών τους. Ενώ γίνεται και η αντιστοίχηση ορισμένων
πλήκτρων του πληκτρολογίου της συσκευής πεδίου με τα πλήκτρα χειρισμού που βρίσκονται πάνω στο σταθμό. Επιπλέον η ψηφιακή αεροστάθμη του
σταθμού είναι δυνατόν να παρακολουθείται συνεχώς ώστε να επιβεβαιώνεται η ορθή λειτουργία του σταθμού.
Έτσι η πλήρης λειτουργία του IATS έχει μεταφερθεί αυτόματα στη συσκευή πεδίου από όπου μπορούν να εκτελεστούν όλες οι εντολές που επιθυμεί ο
χρήστης. Στην περίπτωση που το IATS έχει εγκατεστημένο στον υπολογιστή του το φιλικό λογισμικό Windows CE αυτό διευκολύνει και επιταχύνει τη
σύνδεση με τη συσκευή πεδίου.
Στη συνέχεια οι δυο βοηθητικές συσκευές (συσκευή πεδίου και συσκευή χρήστη) πρέπει να συνδεθούν στο διαδίκτυο. Η σύνδεση αυτή μπορεί να
πραγματοποιηθεί εύκολα σήμερα με πολλούς τρόπους όπως θα αναφερθούν στα επόμενα. Προκειμένου να επιτευχθεί η επικοινωνία μεταξύ τους χρησιμοποιείται ένα ακόμη λογισμικό το «team viewer» (http://www.teamviewer.com/). Το συγκεκριμένο λογισμικό επιτρέπει τον έλεγχο και τη διαχείριση
ενός PC από ένα άλλο που βρίσκεται μακριά του μέσω διαδικτύου. Απαραίτητο φυσικά κατά τη σύνδεση είναι η εισαγωγή του ονόματος χρήστη και του
κωδικού ασφαλείας ώστε να ενεργοποιηθεί η σύνδεση και να γίνει αποδεκτή η μεταξύ τους επικοινωνία και η μεταφορά των δεδομένων με ασφάλεια.
Έτσι με τη σύνδεση των δυο βοηθητικών συσκευών μέσω διαδικτύου με τη χρήση του λογισμικού «teamviewer» η εικόνα του οπτικού πεδίου του IATS
και ο πλήρης χειρισμός του σταθμού μεταφέρεται στη συσκευή του χρήστη.
Συνεπώς με τη χρήση τριών απλών στη χρήση και ελεύθερων λογισμικών είναι εφικτό να πραγματοποιηθεί η αμφίδρομη επικοινωνία των παραπάνω
συσκευών και να είναι δυνατός ο χειρισμός ενός IATS από απόσταση.

3. ΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ
Οι συνδέσεις μεταξύ των συσκευών που απαιτούνται για την εφαρμογή μπορούν να πραγματοποιηθούν με διάφορους τρόπους ενσύρματα ή ασύρματα.
Πιο συγκεκριμένα απαιτείται η σύνδεση του IATS με τη συσκευή πεδίου ώστε να μεταφερθεί η εικόνα του οπτικού του πεδίου και ο χειρισμός του στην
οθόνη της. Κατόπιν απαιτείται η σύνδεση της συσκευής πεδίου μέσω διαδικτύου με τη συσκευή του χρήστη έτσι ώστε να μεταφερθεί όλη η χρήση του
IATS στον απομακρυσμένο χρήστη. Όλες οι παραπάνω συνδέσεις είναι αμφίδρομες (↔).
Έτσι είναι δυνατή η μεταφορά των εντολών του χρήστη στο σταθμό αλλά και η μεταφορά των μετρήσεων του σταθμού στο χρήστη.
Οι συνδέσεις μπορούν να γίνουν με όλους τους δυνατούς τρόπους που περιγράφονται στο σχήμα 1 ανάλογα με τις απαιτήσεις της εφαρμογής.
Στόχος για κάθε σύνδεση είναι να παραμένει συνεχής, σταθερή και με ικανοποιητική ταχύτητα σε όλη τη διάρκεια της εφαρμογής. Η σύνδεση μεταξύ
του IATS και της συσκευής πεδίου μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη χρήση καλωδίου ή Bluetooth.
Εναλλακτικά η συσκευή πεδίου μπορεί να καταργηθεί (παρακαμφτεί) εάν το IATS έχει τη δυνατότητα απευθείας σύνδεσης στο διαδίκτυο με ασύρματη
Wi – Fi σύνδεση. Τέλος και οι δυο βοηθητικές συσκευές μπορούν να συνδεθούν στο διαδίκτυο με καλώδιο ή ασύρματα. Η ασύρματη σύνδεση απαιτεί
κατάλληλο USB stick ή διαθεσιμότητα Wi-Fi στο χώρο. Η ποικιλία των συνδέσεων παρέχει ευελιξία στην εκπόνηση κάθε προγράμματος.
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Σχήμα 1. Δυνατοί συνδυασμοί σύνδεσης για την εκτέλεση των μετρήσεων από απόσταση

4. ΕΛΕΓΧΟΙ
Διάφοροι έλεγχοι που πραγματοποιηθήκαν σε σχέση με τους 8 διαφορετικούς τύπους συνδέσεων που παρουσιάζονται στο σχήμα 1 απέδειξαν ότι οι
ενσύρματες συνδέσεις δεν παρουσιάζουν διακοπές και η καθυστέρηση μετάδοσης των εντολών (του σήματος) αμφίδρομα είναι τόσο μικρή που δεν
γίνεται αντιληπτή από τον άνθρωπο.
Αντίθετα η σύνδεση με Bluetooth παρουσιάζει περίπου 3 έως 5 sec καθυστέρηση στην εκτέλεση της εντολής μέσω της συσκευής του χρήστη από τον
σταθμό αλλά και στην παραλαβή των μετρήσεων από τον χρήστη. Επίσης, σε ορισμένες περιπτώσεις δεν είναι δυνατή η μετάδοση της εικόνας του πεδίου
ορατότητας του σταθμού πιθανόν εξαιτίας του μεγάλου όγκου δεδομένων.
Από τη άλλη η Wi-Fi σύνδεση επιτρέπει ταχύτερη μεταφορά δεδομένων και εντολών καθώς δεν παρατηρείται κάποια καθυστέρηση. Στην περίπτωση
όμως αυτή η πιθανότητα διακοπής της σύνδεσης είναι μεγάλη εξαιτίας τις ποιότητας του δικτύου υποστήριξης και της ισχύος των μεταδιδόμενων σημάτων.
Τέλος, η ασύρματη σύνδεση στο διαδίκτυο με τη χρήση USB stick αποδείχθηκε πιο σταθερή καθώς δεν παρατηρήθηκαν καθυστερήσεις και συχνές
διακοπές. Η σύνδεση αυτή απαιτεί ένα μικρό κόστος για κάθε ώρα χρήσης.
Για κάθε σύνδεση υπάρχουν κριτήρια όπως ταχύτητα, κόστος, καθυστέρηση μετάδοσης εντολών, και διακοπή της σύνδεσης τα οποία πρέπει να ικανοποιούνται ανάλογα με την εργασία που εκτελείται με μέτρηση από απόσταση. Τα κριτήρια αυτά πρέπει να ελεγχθούν αναλυτικά και να προκύψουν
συγκεκριμένα συμπεράσματα.
Επίσης, ιδιαίτερη σημασία έχει ο έλεγχος και η ακρίβεια της ταύτισης του μηχανικού σταυρονήματος του τηλεσκοπίου του σταθμού, με το ηλεκτρονικό
σταυρόνημα που εμφανίζεται στην οθόνη του και το οποίο μεταφέρεται στην απομακρυσμένη συσκευή προκειμένου να γίνει η σκόπευση και η μέτρηση.
Σημειώνεται ότι οι μετρήσεις που καταγράφονται στο σταθμό αναφέρονται στο κέντρο του μηχανικού σταυρονήματος του σταθμού.
Ένας πρώτος έλεγχος της αβεβαιότητας σκόπευσης σύμφωνα με το ISO17123-3 σε διάφορα είδη στόχων (εικόνα 1) έγινε στο εργαστήριο χρησιμοποιώντας ένα IATS με αβεβαιότητα σκόπευσης 1″. Ο έλεγχος αυτός απέδειξε ότι οι διαφορές που παρουσιάστηκαν μεταξύ της σκόπευσης απευθείας από
το τηλεσκόπιο του σταθμού και της σκόπευσης από την οθόνη του απομακρυσμένου χρήστη βρίσκονται μέσα στα όρια του αναμενόμενου στατιστικού
σφάλματος μεταξύ 0.3″ to 3″. Σημειώνεται ότι στην απόσταση των 15m που εκτελέστηκε το πείραμα η διαφορά αυτή αντιστοιχεί σε 0.2mm.

Κυκλικό πρίσμα

mini πρίσμα

Πλαστικός
αυτοκόλλητος στόχος

Ειδικός μετρολογικός
στόχος

		

Ειδικός μετρολογικός
στόχος

Ανακλαστικός
αυτοκόλλητος στόχος

Μαγνητικός στόχος
βιομηχανικής
γεωδαισίας

Εικόνα 1. Τα είδη των στόχων που χρησιμοποιήθηκαν
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Ορισμένα IATS έχουν τη δυνατότητα απευθείας σύνδεσης στο διαδίκτυο. Στην περίπτωση αυτή η συσκευή πεδίου μπορεί να παρακαμφτεί με την προϋπόθεση ότι το λογισμικό "team viewer" ή κάποιο αντίστοιχο θα μπορούσε να λειτουργήσει στον υπολογιστή του IATS ώστε να μπορεί να μεταφερθεί
απευθείας η εικόνα του πεδίου ελέγχου και ο χειρισμός του IATS στη συσκευή του χρήστη. Έτσι είναι χρήσιμη η διερεύνηση ή η τροποποίηση της
έκδοσης του λογισμικού ώστε να αναγνωρίζεται από την έκδοση των Windows CE που λειτουργεί στο IATS. Η διαδικασία τότε θα είναι πιο ευέλικτη και
εύκολη.
Τέλος, πολύ σημαντικό, ιδίως για τις εφαρμογές που απαιτούν ακριβή καταγραφή του χρόνου (όπως αστρογεωδαιτικές παρατηρήσεις, παρακολούθηση
κινούμενων στόχων, ταλαντώσεις γεφυρών) είναι να προσδιοριστεί με ακρίβεια η χρονική καθυστέρηση καταγραφής του χρόνου σε σχέση με την καταγραφή των μετρήσεων σε κάθε παρατήρηση.

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Στόχος της εργασίας αυτής είναι να προτείνει μια εναλλακτική διαδικασία εκτέλεσης γεωδαιτικών μετρήσεων από απόσταση που εκμεταλλεύεται τη
χρήση των σύγχρονων σταθμών IATS, απλών ελευθέρων λογισμικών διασύνδεσης και απλών συσκευών επικοινωνίας. Η διαδικασία που προτείνεται δεν
έχει επιπλέον κόστος αφού ο εξοπλισμός αυτός ήδη χρησιμοποιείται σε πολλές εφαρμογές του τοπογράφου μηχανικού.

Επιστημονικά-Τεχνικά Θέματα

Αντίστοιχη έρευνα πρέπει να πραγματοποιηθεί και σε εξωτερικές συνθήκες μέτρησης με σκοπό να διαπιστωθεί η συμπεριφορά της διαδικασίας στο κύριο
περιβάλλον των μετρήσεων.

Με την εφαρμογή της μέτρησης από απόσταση ο μηχανικός μπορεί να παρακολουθεί, μέσω της μεταφοράς της εικόνας και να αξιολογεί την εξέλιξη μιας
εργασίας. Επίσης μπορεί να συμβουλεύει αλλά και να ελέγχει τους συνεργάτες του ακόμη και από ένα κινητό τηλέφωνο από όπου και αν βρίσκεται. Το
γεγονός αυτό είναι πολύ βολικό και εξοικονομεί χρόνο και κόστος.
Πλεονέκτημα ακόμη για ιδιαίτερα δύσκολες εργασίες υποδομής είναι η παρακολούθηση και παρέμβαση σε πραγματικό χρόνο από έναν σύμβουλο μηχανικό.
Η απομακρυσμένη μέτρηση μπορεί να εφαρμοστεί όπου μπορεί να εγκατασταθεί με ασφάλεια ένα IATS για εργασίες παρακολούθησης ή όταν η συνεργασία του προσωπικού πεδίου με το γραφείο κρίνεται απαραίτητη.
Επίσης σε ειδικές εφαρμογές οι παρατηρήσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν χωρίς ο παρατηρητής να βρίσκεται στο ύπαιθρο, μέρα ή νύχτα σε δύσκολες συνθήκες περιβάλλοντος.
Είναι ενθαρρυντικό ότι ο έλεγχος της αβεβαιότητας σκόπευσης μέσω της οθόνης της συσκευής του χρήστη σε διάφορα είδη στόχων ικανοποιεί τις προδιαγραφές του συγκεκριμένου IATS σύμφωνα με το ISO17123-3 σε διάφορα είδη στόχων.
Διάφοροι έλεγχοι αβεβαιότητας και αξιοπιστίας της μεθοδολογίας καθώς και συνδεσμολογίας των εμπλεκόμενων συστημάτων που απαιτούνται βρίσκονται σε εξέλιξη και αναμένονται ενδιαφέροντα συμπεράσματα.
Τέλος, η μέτρηση από απόσταση με χρήση των IATS είναι μια πρωτότυπη μέθοδος συλλογής μετρήσεων κυρίως σε ειδικές εργασίες. Είναι βολική, πρωτοποριακή, έχει πολλά πλεονεκτήματα για τους χρήστες και ανοίγει νέες προοπτικές για περαιτέρω ανάπτυξη και ευρύτερη χρήση.
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Σύγκριση υψομέτρων του «παλαιού Bessel» (GR-Datum-παλαιά έκδοση)
με τα υψόμετρα του «νέου Bessel» (GR-Datum-νέα έκδοση) και ΕΓΣΑ87.
Η περίπτωση του φύλλου 1:100000 ΔΡΑΜΑ
Γιώργος Μοσχόπουλος, Νίκος Δεμιρτζόγλου, Διονυσία-Γεωργία Περπερίδου, Μπάμπης Παράσχου, Δημήτρης Αμπατζίδης
Διπλωματούχοι ΑΤΜ
Ακολουθήστε μας στο facebook: Στο group GRSurveyors

1. Εισαγωγή
Συνεχίζοντας τη μελέτη μας γύρω από τα θέματα που αφορούν τη σύνδεση του «παλαιού Bessel» με το «νέο Bessel» και το ΕΓΣΑ87 (για τη συνοπτική
περιγραφή των παραπάνω datum, βλ. Βέης 1994), ασχολούμαστε με το θέμα της συμβατότητας των υψομέτρων (θέμα που δεν έχει επισημανθεί ενδελεχώς μέχρι σήμερα).
Η Τοπογραφική Υπηρεσία του τέως Υπουργείου Γεωργίας (εφεξής ΤΥΥΓ) σύμφωνα με τον κανονισμό εκτέλεσης των τοπογραφικών της εργασιών, προχώρησε και στον υπολογισμό υψομέτρων των βάθρων των τριγωνομετρικών σημείων, κυρίως μέσω τριγωνομετρικής υψομετρίας. Στο παρόν άρθρο
μελετούμε τη συμβατότητα των υψομέτρων της ΤΥΥΓ με αυτά που δίνει η Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού -ΓΥΣ- (στο «νέο Bessel» και στο ΕΓΣΑ87).
Περιοχή μελέτης είναι το φύλλο ΔΡΑΜΑ της διανομής 1:100000 της ΓΥΣ. Με βάση τα στοιχεία που συλλέξαμε, βρήκαμε συνολικά 10 τριγωνομετρικά
βάθρα που είναι κοινά μεταξύ του δικτύου της ΓΥΣ και της ΤΥΥΓ και τα οποία είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν με σχετικά ικανοποιητική ακρίβεια για
τον μετασχηματισμό υψομέτρων. Τα αρχικά υψόμετρα παρουσιάζουν αποκλίσεις που φτάνουν τα 2.4 μέτρα μεταξύ των λύσεων της ΓΥΣ και της ΤΥΥΓ.
Οι διαφορές αυτές οφείλονται σε συστηματικές επιδράσεις και σφάλματα που προέρχονται από πολλούς και δύσκολα εντοπίσιμους λόγους. Στην Εικόνα
1 φαίνεται η κατανομή των 10 κοινών σημείων στο φύλλο χάρτη ΔΡΑΜΑ.

Εικόνα 1: Η κατανομή των 10 κοινών σημείων (κίτρινα τρίγωνα με τους κωδικούς τους κατά ΓΥΣ) στο φύλλο χάρτη ΔΡΑΜΑ
Στη διάθεσή μας έχουμε τα υψόμετρα του «παλαιού Bessel» όπως δίνονται από την ΤΥΥΓ και του α. «νέου Bessel» και β. του ΕΓΣΑ87 όπως δίνονται
από τη ΓΥΣ. Για την αξιολόγηση των σχετικών συστηματικών επιδράσεων ακολουθήσαμε το μοντέλο του βέλτιστου επιπέδου για κάθε σημείο i (π.χ
Κατσάμπαλος και Τζιαβός 1991):

(1)
όπου Η το ορθομετρικό υψόμετρο, ο δείκτης Α αναφέρεται στο υψόμετρο της ΤΥΥΓ («παλαιό Bessel») και Β στο υψόμετρο της ΓΥΣ (είτε σε «νέο Bessel»
είτε σε ΕΓΣΑ87), αντίστοιχα, α0 ο σταθερός όρος και α1, α2 οι συντελεστές κλίσης του επιπέδου κατά τις διευθύνσεις Ανατολή-Δύση και Βορράς-Νότος,
αντίστοιχα. Για την εύρεση των βέλτιστων τιμών α0, α1 και α2 είναι αναγκαία η συνόρθωση των παρατηρήσεων με χρήση περισσοτέρων των 3 σημείων.
Πρακτικά το μοντέλο του βέλτιστου επιπέδου θα μας βοηθήσει να εκτιμήσουμε γεωμετρικά τη συστηματική διαφορά μεταξύ των διαφορετικών υψομέτρων και να υπολογίσουμε τη συμβατότητα των υψομέτρων της ΤΥΥΓ και της ΓΥΣ.
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2. Αποτελέσματα
Περίπτωση 1: Μετασχηματισμός του «παλαιού Bessel» στο «νέο Bessel»
Σημεία: 10
Βέλτιστες τιμές αγνώστων παραμέτρων:
α0 = - 0.893 m
α1 = 5.479799 * 10-5
α2 = -5.637655 * 10-6
τυπική απόκλιση σφαλμάτων συνόρθωσης: 0.641m
Περίπτωση 2: Μετασχηματισμός του «παλαιού Bessel» στο ΕΓΣΑ87
Βέλτιστες τιμές:
Σημεία: 9 (στο σημείο 96059 δεν ανευρέθη το υψόμετρο ως προς ΕΓΣΑ87)
α0 = - 0.919m
α1 = 6.079852 * 10-5
α2 = -5.686859 * 10-6
τυπική απόκλιση σφαλμάτων συνόρθωσης: 0.684 m
Η εικόνα 2 απεικονίζει τα συνορθωμένα σφάλματα της προσαρμογής των υψομέτρων ανά κωδικό βάθρου και ανά περίπτωση.

Εικόνα 2: Οι τιμές των συνορθωμένων σφαλμάτων της προσαρμογής των υψομέτρων ανά βάθρο και ανά περίπτωση.
Οι τιμές των συνορθωμένων σφαλμάτων είναι σε μέτρα.

3. Συμπεράσματα
Με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα συμπεραίνουμε ότι η συμβατότητα των υψομέτρων της ΤΥΥΓ και ΓΥΣ για το φύλλο 1:100000 ΔΡΑΜΑ είναι της
τάξης των 65-70 εκατοστών. Η διαφορά αυτή μπορεί να δικαιολογηθεί από:
α. την παλαιότητα των μετρήσεων, ειδικά στην περίπτωση των επιλύσεων της ΤΥΥΓ,
β. το ορεινό της περιοχής (π.χ. υψόμετρο περίπου 1649 μέτρα για το 268002) και
γ. πιθανές γεωλογικές μεταβολές (π.χ. καθίζηση εδαφών).
Μην ξεχνάμε επίσης ότι τα βάθρα της ΤΥΥΓ για τον νομό Δράμας είναι δυνατό να αναφέρονται και σε προ του 1940 μετρήσεις και επιλύσεις.
Σε κάθε περίπτωση, η ασυμβατότητα των υψομέτρων ΤΥΥΓ και ΓΥΣ πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ειδικά σε περιπτώσεις όπου θέλουμε ακρίβειες καλύτερες των 50 εκ.
Θα ήταν δε ιδιαίτερα ενθαρρυντικό οι κατά τόπους Τοπογραφικές Υπηρεσίες να εκμεταλλευτούν τη σημαντική δουλειά που έκαναν αμφότερες οι υπηρεσίες ώστε να διερευνήσουν τη συμβατότητά τους και για τα υψόμετρα.
Το παρόν άρθρο έγινε αποκλειστικά για σκοπούς μελέτης και έρευνας και δεν υποκαθιστά σε καμία περίπτωση δεδομένα, μετρήσεις και επιλύσεις που δίνονται από δημόσιους φορείς και υπηρεσίες.
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Διερεύνηση μακροχρόνιων μετακινήσεων στο τριγωνομετρικό δίκτυο
και στη στέψη του φράγματος / ταμιευτήρας Εύηνου
Αντωνακόπουλος Δ. Γεώργιος – Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π.
(Στέλεχος στη διεύθυνση υδροληψίας Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.)
Επιβλέπων: Γκίκας Βασίλειος – Καθηγητής Ε.Μ.Π.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Αθήνα, Οκτώβριος 2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Αντικείμενο της εργασίας είναι η επαναμέτρηση, η επίλυση και ο έλεγχος των μετακινήσεων του βασικού γεωδαιτικού δικτύου του φράγματος Ευήνου καθώς και επιλεγμένων σημείων ελέγχου στη στέψη του φράγματος με τη χρήση του δορυφορικού συστήματος GPS. Επίσης συγκρίσεις γίνονται σε σχέση με τις επίγειες μετρήσεις της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. για το διάστημα (1997 – 2011). Συγκεκριμένα, στην περιοχή του Αγ. Δημητρίου Ευήνου,
(ορεινή Ναυπακτία, Νομός Αιτωλοακαρνανίας) έγινε συλλογή μετρήσεων GNSS το διάστημα από 27/3/2011 έως 30/3/2011. Βασικός στόχος
της εργασίας είναι, o έλεγχος των επιφανειακών μετακινήσεων στο τοπικό γεωδαιτικό δίκτυο και στη στέψη του φράγματος Ευήνου, με τη χρήση
του δορυφορικού συστήματος GPS, σε συγκεκριμένα σημεία (βάθρα ελέγχου) που έχουν τοποθετηθεί στην περιοχή και στη στέψη του φράγματος
και σε περιοχές που παρουσιάζουν ενδείξεις μικρομετακίνησης (θέση αριστερού αντερείσματος στην περιοχή της κατολίσθησης του πρανούς το
1993).Παράλληλα, η παρούσα εργασία αποσκοπεί στη μελέτη της διαχρονικής παρακολούθησης των οριζόντιων και κατακόρυφων μετακινήσεων των σημείων ελέγχου της στέψης του φράγματος. Τα διαθέσιμα επίγεια γεωδαιτικά δεδομένα που δόθηκαν από τη Διεύθυνση Υδροληψίας της
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. αφορούν επιπρόσθετα τα ορθομετρικά υψόμετρα των σημείων ελέγχου που είναι εγκατεστημένα στη στέψη του φράγματος, για την
ίδια χρονική περίοδο. Από τη μελέτη των αποτελεσμάτων που έγινε σε κοινό τοποκεντρικό σύστημα αναφοράς για τα επίγεια και τα δορυφορικά
δεδομένα GNSS για τον έλεγχο μετακινήσεων των σημείων αναφοράς του γεωδαιτικού δικτύου του φράγματος δεν προκύπτουν ενδείξεις για
επιφανειακή μετακίνηση. Γενική παρατήρηση για όλα τα σημεία ελέγχου της στέψης είναι, ότι κατά την τελική φάση κατασκευής του φράγματος
(1998) και την αρχική πλήρωση του ταμιευτήρα (2001) οι μετακινήσεις ήταν μεγαλύτερες σε σχέση με τα τελευταία έτη λειτουργίας του (2009).
Αυτή η συμπεριφορά του φράγματος θεωρείται φυσιολογική σε συνάρτηση με τον χρόνο.

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Βασικός στόχος της εργασίας είναι, o έλεγχος των επιφανειακών μετακινήσεων στο τοπικό δίκτυο και στη στέψη του φράγματος του Ευήνου, με τη χρήση του δορυφορικού συστήματος GPS, σε συγκεκριμένα σημεία (βάθρα ελέγχου) που έχουν τοποθετηθεί γύρω από το φράγμα και στη στέψη του φράγματος και σε περιοχές που παρουσιάζουν ενδείξεις μικρομετακίνησης (γύρω από το αριστερό αντέρεισμα στην περιοχή της κατολίσθησης του πρανούς το
1993). Από την αρχή της κατασκευής του (1992) και κυρίως από τη φάση της πρώτης πλήρωσης του φράγματος (2001) διεξάγονται επίγειες γεωδαιτικές
μετρήσεις για τη διαχρονική παρακολούθηση των επιφανειακών μετακινήσεων και των καθιζήσεων από τοπογραφικό συνεργείο της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. που
αφορούν το φράγμα αλλά και την ευρύτερη περιοχή της τεχνητής λίμνης του Ευήνου. Οι μετρήσεις αυτές καλύπτουν μια χρονική περίοδο περίπου 11
ετών. Παράλληλα, η παρούσα εργασία αποσκοπεί, στη μελέτη της διαχρονικής παρακολούθησης των οριζόντιων και κατακόρυφων μετακινήσεων των
σημείων ελέγχου της στέψης του φράγματος. Τα διαθέσιμα επίγεια γεωδαιτικά δεδομένα που δόθηκαν από τη Διεύθυνση Υδροληψίας της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.,
καλύπτουν τη χρονική περίοδο (1998 – 2009) και περιλαμβάνουν τις συντεταγμένες στην προβολή HATT και τα ορθομετρικά υψόμετρα των σημείων
ελέγχου στη στέψη του φράγματος, για την ίδια χρονική περίοδο.

2. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ

Βασικά Γεωμετρικά Μεγέθη Φράγματος και Ταμιευτήρα
Το Φράγμα αποτελείται από αδιαπέρατο αργιλικό πυρήνα, φίλτρο κατάντη του πυρήνα, στραγγιστήρια από χαλίκια στο ανάντη σώμα του Φράγματος και
προστατευτική λιθορριπή στην ανάντη πλευρά. Τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά του φράγματος έχουν ως εξής:
• Τύπος Φράγματος: χωμάτινο, με αργιλικό «πυρήνα»
• Μέγιστο ύψος Φράγματος (από στάθμη θεμελίωσης): 127 m
• Μήκος στέψης: 640 m
• Πλάτος στέψης: 10 m
• Μέγιστο πλάτος με βάση: 610 m
• Υψόμετρο στέψης: + 519 m
• Ανώτερη στάθμη πλημμύρας: + 517 m
• Κλίσεις πρανών: ανάντη 1:2,3 - Κατάντη 1:2
• Όγκος υλικού Φράγματος: 14*106 m3
• Στάθμη Υπερχείλισης: + 505 m
• Παροχή υπερχειλιστή: 400 m3 /sec.
• Παροχή εκκενωτή πυθμένα: 100 m3 /sec.
• Κατώτατη στάθμη εκκένωσης: (χαμηλή είσοδος): + 430 m (υψηλή είσοδος): + 450 m
Τα βασικά χαρακτηριστικά του ταμιευτήρα Ευήνου έχουν ως εξής:
• Επιφάνεια στη στάθμη υπερχείλισης: 3,6 km2
• Λεκάνη απορροής: 352 km2
• Μέση βροχόπτωση: 1219 mm/year (τυπική απόκλιση 463 mm/year)
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Μέση εισροή: 280*106 m3 /year
Μέγιστη χωρητικότητα: 138*106 m3
Μέγιστος ωφέλιμος όγκος: 113*106 m3
Κανονική στάθμη λειτουργίας πύργου υδροληψίας: + 458 m
Ελάχιστη στάθμη λειτουργίας πύργου υδροληψίας: + 444,70 m
Στάθμη εισόδου σήραγγας Εύηνου - Μόρνου: + 435 m

3. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΕΠΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΤΟ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ GPS - ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ
Η παράγραφος 3 περιγράφει, αφενός τη γεωδαιτική υποδομή του φράγματος και αφετέρου, τον σχεδιασμό των εργασιών πεδίου. Στα πλαίσια της εργασίας έγινε χρήση του συστήματος GPS για την επαναμέτρηση του τριγωνομετρικού δικτύου του φράγματος Ευήνου και επιλεγμένων σημείων ελέγχου
στη στέψη καθώς και στην περιοχή της κατολίσθησης του αριστερού αντερείσματος το 1993. Συγκεκριμένα, έγινε συλλογή μετρήσεων GNSS το διάστημα από 27/3/2011 έως και 30/3/2011 σε οκτώ σημεία αναφοράς (βάθρα) του γεωδαιτικού δικτύου.
Τα επτά σημεία αναφοράς είναι του τοπικού τριγωνομετρικού δικτύου του φράγματος που χρησιμοποιεί η Ε.ΥΔ.Α.Π. (Τ1, Τ3, Τ4, Α, Β, Δ, Ε) και ένα
τριγωνομετρικό σημείο 4ης τάξης της Γ.Υ.Σ. (Τ73 – Φ.Χ. ΚΛΕΠΑ, «Σταυρούδι»). Επίσης, για τον έλεγχο της στέψης του φράγματος και για τον έλεγχο
της κατολίσθησης του αριστερού πρανούς του φράγματος, έγιναν μετρήσεις GNSS σε τρία σημεία ελέγχου (βάθρα) (S64, S68, S73) που βρίσκονται στα
κατάντη της στέψης, και σε τρία σημεία ελέγχου (S44, S47, S48) που βρίσκονται στον πόδα της κατολίσθησης του αριστερού πρανούς κατά μήκος του
δρόμου πλησίον στον υπερχειλιστή του φράγματος.
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•
•
•
•
•
•

Σχήμα 1: Θέσεις σημείων αναφοράς του τριγωνομετρικού δικτύου του φράγματος και της ευρύτερης περιοχής, Πηγή: Google Earth

4. ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΕΥΗΝΟΥ
Για την εγκατάσταση του πρωτεύοντος δικτύου του φράγματος από την Ε.ΥΔ.Α.Π. χρησιμοποιήθηκαν δύο τριγωνομετρικά της Γ.Υ.Σ. ως βάση, το
τριγωνομετρικό με κωδικό «69» και το τριγωνομετρικό με κωδικό «73» (Φ.Χ. ΚΛΕΠΑ, κλ.1:50.000, αρ. πινακίδας Γ.Υ.Σ. 52863-52861, κλ.1:5.000).
Δημιουργήθηκαν επιπλέον 4 σημεία τριγωνομετρικού ελέγχου:
• κατάντη του άξονα του φράγματος τα Τ1 και Τ2
• ανάντη του άξονα του φράγματος τα Τ3 και Τ4
Τα τριγωνομετρικά αυτά σημεία αποτέλεσαν το πρωτεύον δίκτυο για τις επόμενες εργασίες. Αυτά τα σημεία τοποθετήθηκαν σε σταθερές περιοχές του
φράγματος, και συγκεκριμένα στα αντερείσματα, προκειμένου να υπολογίζεται με ακρίβεια η θέση των βάθρων ελέγχου επιφανειακών μετακινήσεων.
Τα σημεία με κωδικούς Τ1, Τ2, Τ3 και Τ4 βρίσκονται σε αποστάσεις πέραν του χιλιομέτρου από το φράγμα στις γύρω κορυφές και θεωρούνται γενικά
σταθερά σημεία (μακριά από κατολισθήσεις, και εγκατεστημένα στο βραχώδες υπόβαθρο).
Κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα πριν την έναρξη της διαδικασίας κατάκλισης, δημιουργήθηκε από το πρωτεύον δίκτυο ένα δευτερεύον δίκτυο, με
αντίστοιχα σημεία τριγωνισμού με κωδικούς Α, Β, Γ Δ, Ε τα στοιχεία των οποίων παρουσιάζονται στον Πίνακα 1, για τον έλεγχο των βάθρων επιφανειακών μετακινήσεων:
Πίνακας 1: Συντεταγμένες των σημείων αναφοράς του τριγωνομετρικού δικτύου του φράγματος, Πηγή: Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.

ΣΗΜΕΙΟ
Τ1
Τ2
Τ3
Τ4
ΣΗΜΕΙΟ
A
Β
Γ
Δ
Ε

ΠΡΩΤΕΥΟΝ ΔΙΚΤΥΟ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ
Φ.Χ. ΚΛΕΠΑ (1:50000) - ΓΥΣ (1:5000): 52863, 52861
Χ
-12307,779
-11343,531
-11320,062
-9971,258
ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝ ΔΙΚΤΥΟ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ
Χ
-11646,452
-11369,207
-11329,511
-11165,983
-11522,841

Υ
-9166,384
-8415,567
-9707,931
-10048,797

Η
498,848
734,165
590,392
557,556

Υ
-8834,402
-8684,665
-8702,553
-8866,267
-9355,884
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5. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Η αρχική σκέψη για την εκτέλεση των εργασιών πεδίου ήταν, με τον χρονικό ορίζοντα των τεσσάρων ημερών και τον εξοπλισμό του συστήματος GPS (4
γεωδαιτικοί δέκτες δυο συχνοτήτων L1 & L2 της εταιρίας TRIMBLE, μοντέλα R8 και 4700) που είχαμε στη διάθεσή μας, να πετύχουμε όσες περισσότερες
πλεονάζουσες παρατηρήσεις και τη μέτρηση όσον το δυνατόν περισσοτέρων βάσεων του δικτύου.
Τα σημεία αναφοράς του δικτύου που μετρήθηκαν ήταν γενικά σε καλή κατάσταση. Η βασική ιδέα για τη μέτρηση του δικτύου σε σχέση με τον χρονικό
προγραμματισμό ήταν να εγκαθίστανται σε κάθε ημέρα μετρήσεων, δυο από τους τέσσερις δέκτες GNSS σε σημεία αναφοράς του δικτύου για πολλές
ώρες και οι άλλοι δυο να μετακινούνται (~ 2h ή λιγότερο), ανάλογα με τον χρονικό περιορισμό που υπήρχε έως το τέλος της ημέρας. Η επιλογή της θέσης
των δυο σημείων στα οποία εγκαταστάθηκαν οι δέκτες για μεγάλο χρονικό διάστημα, σχετίζεται με την ασφάλεια του εξοπλισμού, δηλαδή επιλέγονταν
κάθε φορά τα πιο απομακρυσμένα σημεία αναφοράς – ελέγχου σε σχέση με τη δυσκολία της προσέγγισης από ανθρώπους και την αποφυγή της κλοπής
του εξοπλισμού. Κατά τη διάρκεια των μετρήσεων ιδιαίτερη μνεία λήφθηκε για τη συμπλήρωση των εντύπων, ιδιαίτερα στην εισαγωγή στοιχείων στον
δέκτη και στην καταγραφή σε έντυπο το ύψος της κεραίας και το όνομα του σημείου, την ασφάλεια του εξοπλισμού, την επάρκεια των μπαταριών και
της μνήμης και τα τυχόν διαγνωστικά μηνύματα και προβλήματα του δέκτη.

Σχήμα 2: Σημείο ελέγχου στέψης (κατάντη) με κωδικό S73	        Σχήμα 3: Σημείο ελέγχου στέψης (κατάντη) με κωδικό S64

6. ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
1η ΗΜΕΡΑ – 27/03/2011
Οι εργασίες πεδίου άρχισαν όπως αναφέραμε στις 27/03/2011, η αρχή έγινε με τη μέτρηση του σημείου αναφοράς με κωδικό Ε του τριγωνομετρικού
δικτύου, των τριών σημείων ελέγχου που βρίσκονται κατάντη της στέψης με κωδικούς (S64, S68, S73) και δυο σημείων ελέγχου με κωδικούς (S44, S47)
που βρίσκονται πλησίον του δρόμου κοντά στον υπερχειλιστή του φράγματος για τον έλεγχο της κατολίσθησης.  
2η ΗΜΕΡΑ - 28/03/2011
Στις 28/03/2011 συνεχίστηκαν οι μετρήσεις του δικτύου με το σύστημα (δέκτες) GPS με τα εξής βάθρα. Μετρήθηκαν τα σημεία αναφοράς του δικτύου
με κωδικούς Ε, Τ3, Δ, Α, Β, Τ1. Στα βάθρα Ε και Τ3 έγιναν πολύωρες παρατηρήσεις (7-9 ώρες, υπήρχαν μόνιμα οι δυο δέκτες) με σκοπό οι άλλοι δυο
δέκτες να μετακινούνται στα υπόλοιπα επιλεγμένα βάθρα Δ, Α, Β, Τ1.
3η ΗΜΕΡΑ – 29/03/2011
Στις 29/03/2011 συνεχίστηκαν οι μετρήσεις του δικτύου με το σύστημα (δέκτες) GPS με τα εξής βάθρα. Μετρήθηκαν τα σημεία αναφοράς του δικτύου
με κωδικούς Ε, Τ3, Δ, Α, Τ4, Τ1 και το σημείο ελέγχου της κατολίσθησης με κωδικό S48 που είναι πλησίον του υπερχειλιστή. Στα σημεία αναφοράς Ε και
Τ3 έγιναν πολύωρες παρατηρήσεις (5-6 ώρες, υπήρχαν μόνιμα οι δυο δέκτες) με σκοπό οι άλλοι δυο δέκτες να μετακινούνται στα υπόλοιπα επιλεγμένα
βάθρα Δ, Α, Τ4, Τ1, S48.
4η ΗΜΕΡΑ – 30/03/2011
Την τελευταία ημέρα στις 30/03/11 συνεχίστηκαν οι μετρήσεις του δικτύου με το σύστημα (δέκτες) GPS με τα εξής βάθρα. Μετρήθηκαν τα σημεία
αναφοράς του δικτύου με κωδικούς Τ3, Τ4, Δ, Α, Β και το τριγωνομετρικό σημείο της Γ.Υ.Σ. με κωδικό Τ73 (Φ.Χ. ΚΛΕΠΑ, «Σταυρούδι»). Στα βάθρα Τ73
(ΓΥΣ) και Τ3 έγιναν πολύωρες παρατηρήσεις (6-8 ώρες, υπήρχαν μόνιμα οι δυο δέκτες) με σκοπό οι άλλοι δυο δέκτες να μετακινούνται στα υπόλοιπα
επιλεγμένα σημεία αναφοράς.

7. ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ GNSS ΜΕ ΤΟ ΤRIMBLE BUSINESS CENTER (T.B.C.). ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΛΥΣΕΩΝ
Η επίλυση των μετρήσεων GNSS έγινε με το πρόγραμμα επεξεργασίας δορυφορικών δεδομένων Τ.B.C. (Τrimble Business Center). Είναι το πρόγραμμα
που παρέχει η εταιρία Τrimble με την αγορά δεκτών G.P.S., ώστε να μπορούν οι χρήστες να επεξεργάζονται τις μετρήσεις που πραγματοποίησαν.
Για την επίλυση των βάθρων που μετρήθηκαν στο φράγμα του Ευήνου με GPS, έγιναν δύο διαφορετικές επιλύσεις με σκοπό να ελεγχθούν τα αποτελέσματα που θα προκύψουν. Στην πρώτη επίλυση κρατήθηκε σταθερό ως βασικό σημείο με γνωστές συντεταγμένες το τριγωνομετρικό Τ73 (κωδικός
164073 – «Σταυρούδι») Φ.Χ. ΚΛΕΠΑ (1:50.000) της ΓΥΣ, το οποίο μετρήθηκε περίπου 6 ώρες την τέταρτη ημέρα των εργασιών υπαίθρου. Εισήχθησαν
στο πρόγραμμα οι συντεταγμένες του βάθρου στην προβολή του ΕΓΣΑ’87 και το ορθομετρικό υψόμετρο του βάθρου, όπως δόθηκαν από τη ΓΥΣ.
Τα στοιχεία του βάθρου είναι τα παρακάτω:
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Σχήμα 4: Συνόρθωση του δικτύου, όπου φαίνονται οι βάσεις του συνολικού δικτύου για το διάστημα (27/03/11 έως και 30/03/11) και οι ελλείψεις
σφάλματος του κάθε σημείου, με σταθερό σημείο το Τ73 της Γ.Υ.Σ. – Πηγή: T.B.C.
Η δεύτερη επίλυση αφορά τη χρήση ως βασικού σημείου το μόνιμο σταθμό της ΕUREF στην Πάτρα. Τα στοιχεία που εισήχθησαν στην περίπτωση αυτή
στο πρόγραμμα, είναι οι γεωγραφικές συντεταγμένες του σταθμού, το γεωμετρικό υψόμετρο και το ύψος της κεραίας. Το πρόγραμμα δεν αναγνώρισε
το συγκεκριμένο είδος δέκτη / κεραία, για αυτό και εισήχθησαν ως άγνωστης ποιότητας “unknown external” στο πρόγραμμα, ενώ έγινε η αναγωγή του
ύψους της κεραίας στο κέντρο φάσης του δέκτη. Παρακάτω δίνονται τα στοιχεία του σταθμού της Πάτρας:

ΣΗΜΕΙΟ
PATO

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ WGS-84
φ
λ
h (m)
38° 17’ 01,1613”
21° 47’ 12,3002”
121,042
Δέκτης: TPS GB-1000 Κεραία: ASH700936E

8. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ G.P.S.
Τα αποτελέσματα των μετρήσεων GNSS δίνονται στη συνέχεια. Από τη μελέτη τους προκύπτει ότι στις δύο επιλύσεις που έγιναν οι συντεταγμένες των
σημείων αναφοράς και ελέγχου του φράγματος πρακτικά ταυτίζονται. Οι αποκλίσεις που εμφανίζονται σε ορισμένα σημεία είναι της τάξης του 0,00001’’.
Ο προσδιορισμός των γεωγραφικών συντεταγμένων έγινε στο παγκόσμιο σύστημα αναφοράς WGS-84. Τα παρακάτω αποτελέσματα προέκυψαν από την
επίλυση από το τριγωνομετρικό Τ73 της ΓΥΣ:
Πίνακας 2: Συγκεντρωτικός πίνακας αναφοράς των επιλυμένων βάσεων του τριγωνομετρικού δικτύου του, Πηγή: T.B.C.
Baseline Processing Report
Acceptance Summary
Processed
Passed
Flag
Fail
47
47
0
0
Πίνακας 3: Αποτελέσματα από το κλείσιμο των βρόγχων (τριγώνων) του δικτύου, Πηγή: T.B.C.   
Loop Closure Results
Summary

Legs in loop:
3
Number of Loops: 146
Number Passed: 146
Number Failed:
0
Pass/Fail Criteria
Best
Worst
Average Loop
Standard Error

Length (m)

2695.834
1138.450

ΔHoriz (m)
0.050
0.000
0.025
0.010
0.025

ΔVert (m)
0.050
0.000
0.050
0.014
0.005

Πίνακας 4: Συγκεντρωτικός πίνακας αναφοράς των επιλυμένων βάσεων του τριγωνομετρικού δικτύου του φράγματος, Πηγή: T.B.C
Acceptance Summary
Flag
Processed
Passed
Fail
66
66
0
0
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Πίνακας 5: Αποτελέσματα από το κλείσιμο των βρόγχων (τριγώνων) του δικτύου, Πηγή: T.B.C.
Loop Closure Results
Summary
Legs in loop:
3
Number of Loops: 304
Number Passed: 304
Number Failed:
0

Pass/Fail Criteria

Length
(m)

ΔHoriz
(m)
0.050

ΔVert
(m)
0.050

Best

0.001

0.000

Worst

0.025

-0.048

0.010
0.028

0.016
0.005

Average Loop
Standard Error

46263.488
41890.630

9. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΔΑΠ Α.Ε.
Τα βάθρα του δικτύου και της στέψης του φράγματος, τα οποία μετρήθηκαν με GPS το διάστημα (27/03/2011-30/03/2011) είναι τα παρακάτω:
• Για το πρωτεύον δίκτυο: Τ1 (κατάντη του άξονα του φράγματος), Τ3, Τ4 (ανάντη του άξονα του φράγματος)
• Για το δευτερεύον δίκτυο: Α, Β, Δ, Ε
• Για τη στέψη του φράγματος: S64, S68, S73
Για τα σημεία αυτά έχουν υπολογιστεί οι γεωγραφικές συντεταγμένες στο WGS-84 για την εποχή 2011. Η επεξεργασία η οποία έγινε έχει να κάνει με τον
έλεγχο των οριζοντιογραφικών μετακινήσεων των βάθρων του δικτύου και της στέψης που μετρήθηκαν το 2011, σε σχέση με τις παλαιότερες μετρήσεις
(1998 – 2009).
Για τα σημεία αναφοράς του δικτύου οι συντεταγμένες είναι από παλαιότερες επίγειες μετρήσεις της ΕΥΔΑΠ Α.Ε., οι οποίες αναφέρονται στην περίοδο
1997, και συγκεκριμένα, τις συντεταγμένες στην προβολή HATT. Επειδή τα σημεία αυτά θεωρούνται από την ΕΥΔΑΠ Α.Ε. ως σταθερά, καθώς βρίσκονται
σε βραχώδες υπόβαθρο στις γύρω κορυφές του φράγματος, δεν προσδιορίστηκαν μετέπειτα οι συντεταγμένες τους. Αυτά τα σημεία τοποθετήθηκαν
σε σταθερές περιοχές του φράγματος, και συγκεκριμένα στα αντερείσματα, προκειμένου να υπολογίζεται με ακρίβεια η θέση των βάθρων ελέγχου
επιφανειακών μετακινήσεων. Εν αντιθέσει τα σημεία ελέγχου της στέψης του φράγματος ελέγχονται κάθε χρόνο από την ΕΥΔΑΠ Α.Ε. μετά το 1998 με
συστηματικές μετρήσεις. Σύμφωνα με το αρμόδιο συνεργείο για τις επίγειες μετρήσεις από την εταιρεία, ο έλεγχος της στέψης γίνεται από τα σημεία
αναφοράς του δικτύου Δ, Β, Α και Ε. Για τον έλεγχο των σημείων ελέγχου της στέψης στα ανάντη, ο Γεωδαιτικός Σταθμός τοποθετείται στο σημείο
αναφοράς Δ και ο μηδενισμός για την έναρξη των μετρήσεων γίνεται στο σημείο αναφοράς Β. Για τον έλεγχο των σημείων ελέγχου της στέψης στα
κατάντη, ο Γεωδαιτικός Σταθμός τοποθετείται στο σημείο ελέγχου Α και ο μηδενισμός για την έναρξη των μετρήσεων γίνεται στο σημείο ελέγχου Ε. Με
αυτά τα σημεία αναφοράς του δικτύου, ελέγχονται τα βάθρα ελέγχου επιφανειακών μετακινήσεων της στέψης. Στα πρώτα έτη μέχρι το 2004 οι μετρήσεις ήταν συνεχείς κατά τη διάρκεια του χρόνου, μετά ελαττώθηκαν στις 2-3 σειρές μετρήσεων ανά έτος. Οι τελευταίες χρονικά μετρήσεις αφορούν την
εποχή (2008-2009). Ο προσδιορισμός της θέσης των σημείων ελέγχου της στέψης γίνεται στην προβολή ΗΑΤΤ. Τα δεδομένα είναι οι συντεταγμένες των
σημείων (ο έλεγχος των σημείων ελέγχου της στέψης αναφέρεται μόνο κατά τον άξονα Χ της προβολής) και όχι η πρωτογενής πληροφορία (γωνίες και
αποστάσεις), το ίδιο να αναφέρουμε ότι συμβαίνει και με τα σημεία αναφοράς του δικτύου.

Σχήμα 5: Τα σημεία αναφοράς του δικτύου (Α,Β,Δ,Ε,Τ3) απ’ όπου γίνονται οι επίγειες παρατηρήσεις (διεύθυνση μηδενισμού) προς τα σημεία ελέγχου της στέψης (ανάντη και κατάντη) του φράγματος και για τον έλεγχο της κατολίσθησης του αριστερού πρανούς από το τοπογραφικό συνεργείο της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., - Πηγή: Google Earth
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10. ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΚΑΡΤΕΣΙΑΝΩΝ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ WGS-84 ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ
ΤΟΠΟΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ
Η ανάλυση των δεδομένων προϋποθέτει τη μετατροπή των καρτεσιανών γεωκεντρικών συντεταγμένων των σημείων αναφοράς του δικτύου και των
σημείων ελέγχου της στέψης του φράγματος σε τοποκεντρικό σύστημα αναφοράς. Η διαδικασία μετατροπής έχει ως εξής:
Ο πίνακας μετασχηματισμού Τ (σχέση 1) είναι:

(1)
Το οριζόντιο επίπεδο (Χ0, Υ0, Ζ0) είναι εφαπτόμενο στο σημείο με τις καρτεσιανές συντεταγμένες. e,n,u είναι οι άξονες (τα στοιχεία) του δεξιόστροφου
συστήματος και οι καρτεσιανές συντεταγμένες μετασχηματίζονται σύμφωνα με την παρακάτω εξίσωση (σχέση 2):

 X i   X 0 
ei 
   


=
 ni  T  Y i  − Y0  
  Z i   Z 0  
ui 



(2)

Ο πίνακας μεταβλητότητας - συμμεταβλητότητας του τοπικού τοποκεντρικού συστήματος συντεταγμένων δίνεται από την εξίσωση (σχέση 3):    

VCVENH =
T ⋅ VCVXYZ ⋅ T T

(3)

Όπου VCVXYZ είναι ο πίνακας μεταβλητότητας – συμμεταβλητότητας του καρτεσιανού συστήματος συντεταγμένων. Αυτή η εξίσωση χρησιμοποιείται για
μετατροπή από συντεταγμένες GPS σε τοπικό τοποκεντρικό σύστημα συντεταγμένων.

11. ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΒΑΘΡΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΕΨΗΣ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ (1997
– 2011)
Για την περίοδο (1997 – 2011) οι μετρήσεις των δύο αυτών εποχών αναφέρονται αντίστοιχα σε διαφορετικές προβολές, HATT και WGS-84. Για να βρεθούν οι μετακινήσεις των σημείων κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, οι μετρήσεις θα πρέπει να αναφέρονται στο ίδιο σύστημα αναφοράς.
Μία καλή εκτίμηση της μετακίνησης του κάθε σημείου είναι, αν από το διάνυσμα της διαφοράς των συντεταγμένων, αφαιρεθεί το διάνυσμα της μέσης
μετάθεσης των σημείων της περιοχής, που προσεγγιστικά αντιστοιχεί σε μετάθεση των συντεταγμένων του 2011 στην εποχή των μετρήσεων του 1997
και μετέπειτα υπολογισμό της διαφοράς των συντεταγμένων των δύο περιόδων. Έπειτα θα πρέπει οι συντεταγμένες να μεταφερθούν στα αντίστοιχα
τοπικά συστήματα αναφοράς. Για να επιτευχθεί μεγαλύτερη ακρίβεια στις υπολογισμένες μετακινήσεις, θα πρέπει αυτές να διορθωθούν από τη στροφή
και τη διαφορά κλίμακας μεταξύ των δύο συστημάτων. Σημειώνεται επίσης ότι η διαφορά κλίμακας, στροφής και η μετάθεση των δυο συστημάτων, θα
μπορούσαν να προσδιοριστούν σε μια ενιαία συνόρθωση, με παρατηρήσεις τις συντεταγμένες των δυο εποχών μέτρησης. Ως τελικές διαφορές συντεταγμένων θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν τα εναπομένοντα σφάλματα της συνόρθωσης. Ο υπολογισμός της σχετικής θέσης μεταξύ των συστημάτων
αναφοράς από τις παλαιότερες μετρήσεις της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και των μετρήσεων GNSS (2011), έγιναν με το πρόγραμμα “DIFF”, (Εργαστήριο Ανώτερης
Γεωδαισίας Σ.Α.Τ.Μ. - Ε.Μ.Π.). Στο πρόγραμμα εισήχθησαν οι συντεταγμένες για τα σημεία αναφοράς του δικτύου και για τα σημεία ελέγχου της στέψης
του φράγματος (εποχή 2011) στο σύστημα αναφοράς του WGS-84, το ίδιο έγινε και για τις χρονοσειρές των μετρήσεων της ΕΥΔΑΠ Α.Ε., καθώς επίσης
και οι συντεταγμένες των βάθρων στην Εγκάρσια Μερκατορική Προβολή (UTM 34° για την Ελλάδα). Ο αλγόριθμος του λογισμικού είναι βασισμένος
στη διαδικασία και στα βήματα που διατυπώθηκαν προηγουμένως για τον υπολογισμό της σχετικής θέσης μεταξύ των δύο συστημάτων αναφοράς. Η
εισαγωγή της θέσης των σημείων στο πρόγραμμα, για τις δύο εποχές γίνεται είτε με γεωγραφικές συντεταγμένες, είτε με καρτεσιανές γεωκεντρικές
συντεταγμένες. Επειδή όμως οι μετρήσεις που έχουμε τα παλαιότερα χρόνια είναι επίγειες και αναφέρονται στη προβολή HATT έγινε πρώτα η μετατροπή
τους σε γεωγραφικές συντεταγμένες στο ελλειψοειδές αναφοράς του BESSEL. Το λογισμικό υπολογίζει τις τελικές διορθωμένες από στροφή και κλίμακα
μεταθέσεις των σημείων εκφραζόμενες σε κοινό τοποκεντρικό σύστημα συντεταγμένων. Η ίδια διαδικασία ακολουθήθηκε και για τα τρία σημεία ελέγχου
της στέψης (S64, S68, S73) όπου έγιναν μετρήσεις GNSS σε σχέση με τις επίγειες μετρήσεις.
Θα πρέπει εδώ να αναφέρουμε ότι τα επίγεια δεδομένα (τελικές συντεταγμένες σε προβολή HATT) που είχαμε για τη στέψη του φράγματος από τις χρονοσειρές της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. αναφέρονται μόνο κατά τον άξονα Χ (East). Η χρονική εξέλιξη της μεταβολής των διανυσμάτων αναφέρονται στην κάθετη
στον άξονα του φράγματος μετακίνηση και κατά προσέγγιση είναι ~ ίσο με τη μεταβολή του ΔΧ.

12. ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΣΤΕΨΗΣ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ, (ΕΠΙΓΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Ε.ΥΔ.Α.Π.
Α.Ε. ΠΕΡΙΟΔΟΥ, 1998 - 2009)
Τα σημεία ελέγχου των επιφανειακών μετακινήσεων τοποθετήθηκαν σε ολόκληρη την έκταση της περιοχής του φράγματος. Στη στέψη του φράγματος
έχουν τοποθετηθεί τα σημεία ελέγχου από S24 έως S33 ανάντη του άξονα και τα σημεία ελέγχου από S64 έως S73 κατάντη του άξονα.
Για τη διαχρονική παρακολούθηση των μικρομετακινήσεων της στέψης του φράγματος μελετήθηκαν οι μεταθέσεις των σημείων ελέγχου κατά την
κάθετη διεύθυνση στον άξονα του φράγματος. Οι διαφορές (ΔΕ) των συντεταγμένων προέκυψαν από την τελευταία μέτρηση των δεδομένων από τις
χρονοσειρές της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.
Όλα τα δευτερεύοντα τριγωνομετρικά σημεία του δικτύου του φράγματος είναι και Χωροσταθμικές αφετηρίες. Πέραν αυτών, στο Χωροσταθμικό δίκτυο
έχουν ενσωματωθεί οι παλαιές χωροσταθμικές αφετηρίες της μελέτης του φράγματος και έχουν εγκατασταθεί άλλα 9 Reper. H μελέτη για τις κατακόρυφες μετακινήσεις των βάθρων της στέψης έγινε βάσει των μετρήσεων (δεδομένα χωροστάθμησης) της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.
Οι μετρήσεις προσδιορισμού των καθιζήσεων άρχισαν από την κατασκευή του φράγματος και συνεχίζονται έως σήμερα. Στους πίνακες που ακολουθούν
υπολογίστηκαν οι υψομετρικές διαφορές (ΔΗ) και οι καθιζήσεις των σημείων ελέγχου της στέψης από το 1998 έως την τελευταία διαθέσιμη μέτρηση
(2009).
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Σχήμα 6: Διάγραμμα καθιζήσεων για την ομάδα των βάθρων ελέγχου της στέψης (S33-S24) ανάντη. Η επεξεργασία έγινε με δεδομένα χωροστάθμησης
από την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.

Σχήμα 7: Διάγραμμα καθιζήσεων για την ομάδα των βάθρων ελέγχου της στέψης (S64-S73) κατάντη. Η επεξεργασία έγινε με δεδομένα χωροστάθμησης
από την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε
Πίνακας 6: Ταχύτητα μετακίνησης ανά έτος των σημείων αναφοράς του δικτύου του φράγματος για την περίοδο (1997 – 2011). Τα αποτελέσματα προέκυψαν από την
επίλυση που έγινε σε τοποκεντρικό σύστημα αναφοράς από δορυφορικά δεδομένα GNSS και επίγεια δεδομένα της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε
ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ – ΠΕΡΙΟΔΟΣ (1997-->2011)
ΚΩΔΙΚΟΣ
V(north)
V(east)
V(total)
ΣΗΜΕΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
(mm/yr)
(mm/yr)
(mm/yr)
Α
-0.64
1.07
1.25
Β
-0.07
0.36
0.36
Δ
0.00
-0.50
0.50
Ε
-0.57
-0.21
0.61
Τ1
0.14
-0.07
0.16
Τ3
1.00
-1.36
1.69
Τ4
0.14
0.79
0.80
Πίνακας 7: Μέση ταχύτητα μετακίνησης ανά έτος, που προέκυψε από την επίλυση που έγινε σε τοποκεντρικό σύστημα αναφοράς με δορυφορικά
δεδομένα GNSS και επίγεια δεδομένα από την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. για τα σημεία ελέγχου της στέψης S64, S68, S73
ΠΕΡΙΟΔΟΣ (1998 – 2011)
ΣΗΜΕΙΑ
Vmean (east)
ΕΛΕΓΧΟΥ
(mm/year)
S64
0,41
S68
-0,71
S73
0,33
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13. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΦΡΑΓΜΑ
ΤΟΥ ΕΥΗΝΟΥ
• Οι παραμορφώσεις στο φράγμα μετρώνται με διάφορα όργανα και με βάθρα ελέγχου επιφανειακών μετακινήσεων (S). Παρατηρείται ότι μετά το
πέρας της κατασκευής του φράγματος οι τιμές των καθιζήσεων αρχίζουν να αυξάνονται με την πλήρωση του ταμιευτήρα. Το ίδιο συμβαίνει και με
τις αυξομειώσεις της στάθμης τα επόμενα χρόνια. Οι οριζόντιες μετακινήσεις δείχνουν ότι έχουν σταθεροποιηθεί, ενώ ο ρυθμός των καθιζήσεων έχει
μειωθεί σε σχέση με τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του φράγματος
• Από τη σύγκριση και τον έλεγχο που έγινε σε κοινό τοποκεντρικό σύστημα αναφοράς για τα σημεία αναφοράς (Τ1, Τ3, Τ4, Α, Β, Δ, Ε) του γεωδαιτικού
δικτύου, για την περίοδο (1997 - 2011) με δορυφορικά δεδομένα GNSS και επίγεια δεδομένα της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.
• Για το γεωδαιτικό δίκτυο του φράγματος προκύπτουν μικρότερες διαφορές θέσης στα πέντε από τα επτά σημεία αναφοράς κατά τον άξονα Υ (North).
• Tο σημείο αναφοράς Τ3 του δικτύου εμφανίζει τις μεγαλύτερες τιμές, όμως δεν προκύπτει συμπέρασμα για μετακίνηση, καθώς σε διάστημα 14 ετών
οι διαφορές στη θέση είναι 14 mm κατά τον άξονα Υ (North) και 19 mm κατά τον άξονα Χ (East). Οπότε για τα σημεία αναφοράς του δικτύου δεν
προκύπτουν ενδείξεις μετακίνησης.
• Για τα τρία σημεία ελέγχου της στέψης του φράγματος (S64, S68, S73) και τη σύγκριση που έγινε σε κοινό τοποκεντρικό σύστημα αναφοράς για την
περίοδο (1998 - 2011) με δορυφορικά δεδομένα GNSS και επίγεια δεδομένα της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., προκύπτει ότι:
− Για τα τρία σημεία ελέγχου της στέψης που μετρήθηκαν με GPS δεν προκύπτουν ενδείξεις μετακίνησης κατά τον άξονα Χ (East).
− Η επίλυση που έγινε για τα τρία σημεία ελέγχου της στέψης σε κοινό τοποκεντρικό σύστημα αναφοράς από δορυφορικά δεδομένα GNSS και
επίγεια δεδομένα της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., παρατηρείται ότι η μέση τιμή της ταχύτητας μετακίνησης με διεύθυνση κάθετα στον άξονα του φράγματος,
προς τα ανάντη, είναι της τάξεως των 5 mm για τα σημεία ελέγχου S64 και S73 που βρίσκονται στα δυο άκρα του φράγματος. Η μέση τιμή της
ταχύτητας μετακίνησης με διεύθυνση κάθετη στον άξονα του φράγματος, προς τα κατάντη, για το σημείο ελέγχου S68 που βρίσκεται στη μέση
της στέψης του φράγματος είναι της τάξεως των -9 mm. Οι τιμές των διανυσμάτων μετακίνησης είναι πολύ μικρές σε συνάρτηση με το χρόνο
παρατήρησης του φράγματος.
• Οι παρατηρήσεις που προκύπτουν από τα επίγεια δεδομένα της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. για την περίοδο (1998 – 2009) είναι:
− Το αρχικό συμπέρασμα είναι ότι, οι διαφορές που προέκυψαν από τη διαχρονική μετακίνηση στα σημεία ελέγχου της στέψης από τις υπάρχουσες
επίγειες μετρήσεις της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (προβολή HATT) είναι μεγαλύτερες σε τάξη μεγέθους από τις διαφορές που προέκυψαν από την επεξεργασία
των δορυφορικών παρατηρήσεων GNSS. Ο λόγος είναι ότι τα αποτελέσματα με τις δορυφορικές παρατηρήσεις GNSS έχουν μετασχηματιστεί σε
τοποκεντρικό σύστημα αναφοράς (επίπεδο σύστημα συντεταγμένων) και έχουν διορθωθεί από στροφή και κλίμακα, οπότε και δείχνουν την πραγματική κατεύθυνση όλων των μετακινήσεων που προκύπτουν στα σημεία ελέγχου της στέψης.
− Μια γενική παρατήρηση για όλα τα βάθρα της στέψης από τα δεδομένα της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. είναι, ότι κατά την τελική φάση κατασκευής του φράγματος (1998) και την αρχική πλήρωση του ταμιευτήρα (2001) οι μετακινήσεις ήταν μεγαλύτερες σε σχέση με τα τελευταία έτη λειτουργίας του
(2009). Αυτή η συμπεριφορά του φράγματος θεωρείται φυσιολογική σε συνάρτηση με το χρόνο. Δηλαδή οι διαφορές στις τιμές των μετακινήσεων
των βάθρων κατά την κάθετη διεύθυνση στον άξονα του φράγματος προς τα κατάντη, σε σχέση με την τελευταία μέτρηση κυμαίνονται από 13-14
cm κατά τα πρώτα έτη λειτουργίας του φράγματος, έως 1-2 cm σύμφωνα με τις τελευταίες μετρήσεις.
− Από το 2007 και μετά βλέπουμε μια σταθεροποίηση στις τιμές των οριζόντιων μετακινήσεων των βάθρων της στέψης.
• Από τη μελέτη των υψομετρικών διαφορών (ΔΗ) και των καθιζήσεων στα σημεία ελέγχου της στέψης του φράγματος από τα δεδομένα χωροστάθμησης της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. προκύπτουν τα παρακάτω συμπεράσματα:
− Η μέγιστη καθίζηση στη στέψη του φράγματος, μετά την κατασκευή των βάθρων είναι 25 cm. Τέλος θεωρείται πολύ σημαντικό να τηρείται η
συχνότητα των μετρήσεων που πλέον έχουν περιοριστεί σε δύο μετρήσεις τον χρόνο από αρμόδιο τοπογραφικό συνεργείο της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.
− Από τους παραπάνω πίνακες παρατηρείται η ομαλή εξέλιξη των καθιζήσεων των βάθρων της στέψης και υπάρχει μία σταθεροποίηση των καθιζήσεων κατά το πέρασμα του χρόνου.
• Ο υπολογισμός των ταχυτήτων μετακίνησης και καθίζησης συνδέεται με την εξαγωγή συμπερασμάτων για την κίνηση των σημείων ελέγχου της
στέψης. Από τη μελέτη των ταχυτήτων μετακίνησης και καθίζησης προκύπτει ότι:
− Η αξιολόγηση της ευστάθειας του φράγματος επιτυγχάνεται μέσω της συστηματικής μέτρησης των οριζόντιων και κατακόρυφων μετακινήσεων
των σημείων ελέγχου της στέψης. Η οριζόντια κίνηση των σημείων ελέγχου της στέψης μεταβάλλεται στο πέρασμα του χρόνου και επηρεάζεται
άμεσα με την ποσότητα ύδατος του ταμιευτήρα. Η καθίζηση των σημείων ελέγχου της στέψης αυξάνεται με το πέρασμα του χρόνου μετά την
πρώτη πλήρωση του ταμιευτήρα. Η συνολική καθίζηση της στέψης του φράγματος είναι της τάξεως των 25 cm και θεωρείται ασφαλής για χωμάτινα φράγματα.
− Οι μέσες τιμές των διανυσμάτων μετακίνησης όπως και οι μέσες τιμές της καθίζησης για τα κεντρικά σημεία ελέγχου της στέψης του φράγματος
είναι μεγαλύτερες σε σχέση με τα σημεία ελέγχου που βρίσκονται στα δυο άκρα του φράγματος. Για την περίοδο (1998-2009) από τα επίγεια
δεδομένα της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., προκύπτει μέση τιμή από 6-9 cm για το διάνυσμα μετακίνησης με διεύθυνση κάθετα στον άξονα του φράγματος,
προς τα κατάντη και από 16-19 cm μέση τιμή καθίζησης για τα κεντρικά σημεία ελέγχου της στέψης. Από 4-6 cm η μέση τιμή για το διάνυσμα
μετακίνησης με διεύθυνση κάθετα στον άξονα του φράγματος, προς τα κατάντη και από 12 -16 cm μέση τιμή καθίζησης για τα σημεία ελέγχου
της στέψης που βρίσκονται στα δυο άκρα του φράγματος.
• Ο γεωδαιτικός έλεγχος αποδεικνύει ότι οι κατακόρυφες και οριζόντιες μετακινήσεις που άρχισαν με την κατασκευή του φράγματος έχουν πλήρως
αναπτυχθεί και πλέον εξελίσσονται με αργούς ρυθμούς. Οι πιθανές εναλλαγές στα διανύσματα μετακίνησης των σημείων ελέγχου της στέψης αποδίδονται στην περιοδική αυξομείωση της στάθμης του ταμιευτήρα. Πολύ σημαντικός κρίνεται ο έλεγχος της στέψης του φράγματος στο τέλος και
στην αρχή της υδρολογικής περιόδου.
• Συνοψίζοντας, η γεωδαιτική παρακολούθηση του φράγματος του Ευήνου από το 1998 επιβεβαιώνει ότι οι αλλαγές πάνω του ήταν προοδευτικές
(κλιμακωτές). Η μελέτη που έγινε στο δίκτυο και στη στέψη του φράγματος βασισμένη στα επίγεια και στα δορυφορικά δεδομένα GNSS, αλλά και στα
δεδομένα της γεωμετρικής χωροστάθμησης μας αποδεικνύουν ότι η διαδικασία της διαχρονικής παραμόρφωσης στο φράγμα έχει ξεκινήσει αρκετά
χρόνια πριν, αναπτύχθηκε σταδιακά και αργά. Αυτή η παρατήρηση επαληθεύτηκε από την ανάλυση που έγινε στην παρούσα εργασία.
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Νέα της αγοράς

Αναβάθμιση του Δικτύου JGC-Net

Νέος Δέκτης από τη Geomax

Η εταιρεία μας ανακοινώνει ότι όλοι οι υφιστάμενοι, αλλά και μελλοντικοί σταθμοί του δικτύου JGC-Net παρέχουν FULL GNSS δεδομένα, δηλαδή από όλους τους δορυφορικούς αστερισμούς GPS,
GLONASS, Galileo, BeiDou και SBAS.

Zenith16

Αποτέλεσμα του γεγονότος αυτού, είναι η δυνατότητα του χρήστη
να εργάζεται παραγωγικά σε δύσκολες περιοχές (δασοκάλυψη,
αστικός ιστός κλπ).
Το δίκτυο JGC-Net επεκτείνεται συνεχώς και οι τελευταίες προσθήκες σταθμών έγιναν στην Κεφαλλονιά και στα Ιωάννινα. Ζητήστε
μας δοκιμαστικό κωδικό και δείτε τη διαφορά του να χρησιμοποιείτε περισσότερους από 30 δορυφόρους!!
Ευχαριστούμε για την 20ετή εμπιστοσύνη σας.

Με νέα πλακέτα της NovAtel, που μόλις με 181 κανάλια,
υποστηρίζει GPS, GLONASS, BeiDou, QZSS, SBAS. Επίσης η
πλακέτα έχει τη δυνατότητα Q-Lock+ που ελαχιστοποιεί τον
χρόνο της Fix επίλυσης.

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

τηλ. 2310 826 777
τηλ. 210 873 9000

www.geomax.gr
info@geomax.gr

Κυκλοφόρησε πριν λίγες μέρες η καινούργια έκδοση
6.5 του PHOTOMOD και του PHOTOMOD-UAS

Συνεχίζονται τα Σεμινάρια

Οι αλλαγές αφορούν κυρίως τον κώδικα του προγράμματος. Έτσι επιταχύνθηκαν όλες οι κύριες φωτογραμμετρικές διεργασίες και βελτιώθηκε η
ποιότητα του τελικού προϊόντος.
Οι κύριες αλλαγές της νέας έκδοσης 6.5 είναι:
• Νέοι αλγόριθμοι για την συνόρθωση δέσμης
• Νέες διεργασίες γίνονται με κατανεμημένη επεξεργασία.
• Δραστικές αλλαγές στην τρισδιάστατη μοντελοποίηση και οπτικοποίηση
• Νέα εργαλεία για τρισδιάστατη εξαγωγή λεπτομερειών

2. PHOTOMOD-UAS

1. Βασικό σεμινάριο φωτογραμμετρίας – Photomod
3. Φωτοερμηνεία με το PHOTOMOD
4. Τοπογραφική απόδοση με το Photomod
5. Παραγωγή ορθοφωτογραφιών και ορθομωσαϊκών στο Photomod
6. Χρήση του PhotomodLT για τοπογραφικές εργασίες χωρίς φωτογραφίες
Όλα τα σεμινάρια γίνονται επί πραγματικών εφαρμογών.

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

Εκπαίδευση 3D
Scanning - Από το
πεδίο στο γραφείο.
Όλα όσα πρέπει
να ξέρετε για να
ολοκληρώσετε ένα
project 3D σάρωσης.

Οι δέκτες G950, G970 II, G990 & G10i της Unistrong Group
(Hemishere, Stonex) ήρθαν και στην Ελλάδα.
Μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα
ή να καλέσετε στο 2311 877 311
www.topogeo.gr
info@topogeo.gr
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Με στόχο την ενημέρωση για νέες τεχνολογίες, τη μετάδοση τεχνογνωσίας και την εξέλιξη των επαγγελματιών του κλάδου σε όποια φάση της
επαγγελματικής τους εξέλιξης κι αν βρίσκονται, η METRICA αναπτύσσει νέες συνεργασίες όπως αυτή με την εταιρεία Λουλάκης Πολυχρόνης & Συνεργάτες η οποία από το 2005 δραστηριοποιείται στον χώρο
παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών μη τυπικής εκπαίδευσης, υπηρεσιών έρευνας, υποστήριξης και σχεδιασμού.
Μαζί, σχεδιάσαμε ένα workshop με σκοπό τη γνωριμία των επαγγελματιών με την τεχνολογία 3D Scanning - από τη χρήση του εξοπλισμού
και την τρισδιάστατη αποτύπωση μιας υποδομής έως τη διαχείριση του
νέφους σημείων και τα παραδοτέα αρχεία. Η τρισδιάστατη σάρωση
του χώρου γίνεται με χρήση του σαρωτή Leica BLK360 από την ομάδα μας ενώ η επεξεργασία των ψηφιακών δεδομένων με Autocad και
Autodesk Revit πραγματοποιείται από εισηγητές της εταιρείας Λουλάκης & Συνεργάτες - Autodesk Authorized Training Center.
Ενημερωθείτε πρώτοι
Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210 2815440 για να ενημερωθείτε σχετικά
με τις ημερομηνίες διεξαγωγής, το πρόγραμμα, το κόστος κ.ά. ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.metrica.gr/3d-scanning-workshop-blk360

Θέσεις παρατάξεων

Ο

ι τελευταίες εκλογές του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας επιβεβαιώνουν για άλλη μια φορά ότι οι Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί είναι οι πιο ενεργοί μηχανικοί, μιας και η συμμετοχή τους ξεπέρασε, κατά πολύ, τις υπόλοιπες
ειδικότητες μηχανικών.

Το γεγονός αυτό, έχει ως αποτέλεσμα η εκπροσώπησή μας να είναι αναλογικά πολύ μεγαλύτερη από το ποσοστό των μελών
μας στο σύνολο των μηχανικών. Χαρακτηριστικά, οι Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί είναι το 5,6% των μελών του ΤΕΕ,
ενώ αντίστοιχα το 9% των μελών της Κεντρικής Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ είναι συνάδελφοί μας.
Στο αποτέλεσμα αυτό έχουν συμβάλλει καθοριστικά όλες οι τελευταίες διοικήσεις του ΠΣΔΑΤΜ, όπως και η σημερινή, μιας
και αποδεικνύεται ότι ο πιο ενεργός σύλλογος μηχανικών μπορεί και παρεμβαίνει αποτελεσματικά, εκπροσωπώντας τα συμφέροντα των μελών του. Μην ξεχνάμε ότι η συμμετοχή στις εκλογές του ΠΣΔΑΤΜ ξεπερνά, με ακόμα μεγαλύτερη διαφορά,
τη συμμετοχή των υπολοίπων μηχανικών στους αντίστοιχους συλλόγους.
Θα θέλαμε να συγχαρούμε όλους τους συναδέλφους για την εκλογή τους σε όλα τα όργανα του ΤΕΕ και να τους ευχηθούμε
δυναμική και αποτελεσματική θητεία.
Ξεχωριστή αναφορά θα θέλαμε να κάνουμε στα μέλη της παράταξής μας που ήταν, είναι και θα είναι δίπλα στον σύλλογό μας:
Γιάννη Μαχίκα
(εκλεγμένος στην
Κεντρική Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ,
Νομός Αττικής)

Γιάγκο Γιαξόγλου
(εκλεγμένος στην
Κεντρική Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ,
Περιφέρεια Πελοποννήσου)

Γιάννη Παπαδόπουλο
(εκλεγμένος στην
Κεντρική Αντιπροσωπεία
του ΤΕΕ, Νομός Αττικής)

Δημήτρη Γκατζηρούλη
(εκλεγμένος στην
Κεντρική Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ,
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας)

Παναγιώτη Τουρλάκη
(εκλεγμένος στην
Επιστημονική Επιτροπή ΑΤΜ ΤΕΕ)

Υ.Γ. Φαίνεται ότι σε μικρό χρονικό διάστημα ο θεσμός του Διαπιστευμένου Μηχανικού για το Κτηματολόγιο θα τεθεί σε λειτουργία.
Ως παράταξη ήταν ένα από τα βασικά προτάγματά μας πριν και μετά τις τελευταίες εκλογές. Θα στηρίξουμε τον θεσμό αυτό και
θα συμβάλλουμε για την ορθή θεσμοθέτηση και λειτουργία του.
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ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΕΕ 2019
Φίλες και φίλοι συνάδελφοι,
Στις πρόσφατες εκλογές του ΤΕΕ για ανάδειξη της νέας Αντιπροσωπείας, η παράταξη της ΔΚΜ πέτυχε μια ιστορική νίκη. Το σαρωτικό 39.66%
αντικατοπτρίζει την ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης που έδωσαν οι συνάδελφοι μηχανικοί στους αγώνες μας.
Οι δυναμικές πρωτοβουλίες που ανέλαβε την τελευταία τριετία η παράταξη, επιβραβεύθηκαν όχι μόνο με την υψηλή προσέλευση στις κάλπες,
αλλά και με τη σημαντική διεύρυνση της ψαλίδας από τις άλλες παρατάξεις, καθότι η 2η παράταξη ακολούθησε με 15% και η 3η με 9%. Μια
τριετία που σημαδεύτηκε από την ασφαλιστική και φορολογική αφαίμαξη του κλάδου.
Στο σημείο αυτό να συγχαρούμε τους συναδέλφους ΑΤΜ και μέλη της παράταξης μας που είναι μέλη της απερχόμενης Διοικούσας Επιτροπής
του ΤΕΕ, Χρήστο Γούναρη και Θοδωρή Κακαρδάκο, οι οποίοι εκπροσώπησαν τον κλάδο στο Ανώτατο Όργανο Διοίκησης των Μηχανικών
δυναμώνοντας τη φωνή του κλάδου μας σε κεντρικό επίπεδο και συμμετέχοντας στην προσπάθεια της ΔΚΜ στο ΤΕΕ για τη βελτίωση των επαγγελματικών μας συνθηκών.
Αξίζει να σημειωθεί ότι για ακόμα μια φορά, ο κλάδος μας επέδειξε μεγάλο ενδιαφέρον για τις εκλογές, έχοντας ισχυρή παρουσία στα ψηφοδέλτια
της Κεντρικής Αντιπροσωπείας και ανάλογες εκλογικές επιτυχίες. Οι συνάδελφοι που στελέχωσαν το ψηφοδέλτιο της Κεντρικής Αντιπροσωπείας
ήταν:
Αττική: Αναγνωστόπουλος Μιχαήλ, Ανδρουλάκη Δέσποινα, Σπυράκης Βασίλειος, Τσαμουράς Ευστράτιος. Κεντρική Μακεδονία: Ακριώτη Μαρία, Ανατολική Μακεδονία: Τσιαμπούσης Αλέξανδρος, Κεντρική & Δυτική Θεσσαλία: Δαλαμάγκα Μαρία, Ανατολική Στερεά: Μπλούνας
Ευάγγελος, Δωδεκάνησα: Παπαντωνίου Σταμάτης, Ανατολική Κρήτη: Αγαπάκης Γεώργιος, Δυτική Κρήτη: Ξεζωνάκης Στυλιανός, Πελοπόννησος: Μητροβγένης Σπυρίδων, Βορειοανατολικό Αιγαίο: Δημάρης Γεώργιος.
Υποψήφιος για το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο ήταν ο συν. Θραψίμης Βασίλειος.
Μεγάλη ήταν η πρωτιά της παράταξης και στην ΕΕΕ Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών, μέσα από μια καθολική, μαζική και καθαρή διαδικασία. Οι φίλοι και συνάδελφοι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας και κατέδειξαν ποια είναι η παράταξη που εμπιστεύονται, με ένα καθαρό και εμφατικό αποτέλεσμα. Το ψηφοδέλτιο της ΔΚΜ αποτελούνταν από τους συνάδελφους: Αναστοπούλου Νίκη, Αντωνίου Νικόλαος, Γεωργούντζος Ηλίας, Γούναρης Χρήστος, Ηλιοδρομίτης Αθανάσιος, Κακαρδάκος Θεόδωρος, Κωνσταντακόπουλος Παναγιώτης και Τζίτζικας Γεώργιος.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα της ΕΕΕ ΑΤΜ στον παρακάτω πίνακα:
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΨΗΦΩΝ

%

ΕΔΡΕΣ

ΔΚΜ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

869

34.82

2

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
(ΔΗ.ΣΥ.Μ)

424

16.99

1

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
(ΔΗ.ΠΑ.Μ.)

277

11.10

1

ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ ΤΕΕ

250

10.02

1

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

217

8.69

0

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΔΥΝΑ.ΜΗΑΚΜΗ

180

7.21

0

ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ

178

7.13

0

Δ.Ε.Σ.Μη. – ΕλΕΜ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ - ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

101

4.05

0

Έγκυρα

2496

100

5

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΘΕΡΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΑΣ!!!
ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ & ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΤΟ 2020 ΓΙΑ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΣΑΣ!
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ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΕΕ: ΝΙΚΗΤΗΣ… Η ΑΠΟΧΗ
Με μικρότερη συμμετοχή και από την προηγούμενη φορά, διεξήχθησαν την Κυριακή 3/11 οι εκλογές του ΤΕΕ. 7 στους 10
μηχανικούς επέλεξαν να μην συμμετέχουν στη διαδικασία. Αυτό θεωρούμε ότι είναι αποτέλεσμα της απαξίωσης του κύρους
και της σημασίας του ΤΕΕ, στη συνείδηση της μεγάλης πλειοψηφίας των μηχανικών. Αυτή η κατάσταση με τη σειρά της είναι
αποτέλεσμα της νεοφιλελεύθερης διαχείρισης του ΤΕΕ τα τελευταία χρόνια. Μια διαχείριση που απαξίωσε το ΤΕΕ και αναίρεσε
τον θεμελιώδη ρόλο του, όχι μόνο ως Τεχνικού Συμβούλου της πολιτείας, αλλά και ως συμπαραστάτη των απλών μηχανικών,
στην όλο και πιο δύσκολη καθημερινή άσκηση του επαγγέλματος. Σε αυτό το πλαίσιο, ήταν αναμενόμενη η πρωτιά στις εκλογές
της ΔΚΜ, της παράταξης της Νέας Δημοκρατίας. Αναμενόμενη μεν, καθόλου ελπιδοφόρα δε.
Η παράταξή μας, η «Συμμαχία για ένα Προοδευτικό ΤΕΕ», συγκροτήθηκε σε μια νέα κατεύθυνση, την κατεύθυνση της επανεκκίνησης του ΤΕΕ σε νέες βάσεις. Πέτυχε μια θετική καταγραφή και αναδείχθηκε σε τρίτη δύναμη. Ευχαριστούμε τους συναδέλφους που μας τίμησαν με την ψήφο τους και καλούμε όλους τους μηχανικούς, συμπεριλαμβανομένων αυτών που επέλεξαν να
απέχουν, σε μια δημιουργική και αποτελεσματική συσπείρωση. Αφενός για να αναδείξουμε και να συζητήσουμε όλα εκείνα τα
κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν τον τεχνικό κόσμο, αφετέρου για να ανασχέσουμε την πολιτική απαξίωσης και συρρίκνωσης
του ΤΕΕ.

ΣΟΒΑΡΟ ΠΛΗΓΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ο ΝΕΟΣ “ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ” ΝΟΜΟΣ
Μας τάζουν ψηφιακές πλατφόρμες από τη μία, για να μας αφαιρέσουν δικαιώματα από την άλλη.
Ο «αναπτυξιακός» Νόμος ψηφίστηκε αργά τη νύχτα της Πέμπτης 24/10, όπως «αρμόζει» σε νομοθετήματα με ισοπεδωτικές
τροπολογίες της τελευταίας στιγμής. Όσο για τον απολογισμό έχουμε και λέμε:
- Αναγνώριση των κολεγίων, με κάποιους περιορισμούς μετά την κοινωνική κατακραυγή που προηγήθηκε. Η ισοπέδωση του
επαγγέλματος και των σπουδών μας είναι προ των πυλών.
- Απόρριψη της προτεινόμενης τροπολογίας για την παράταση ηλεκτρονικής υποβολής των αρχείων στις τακτοποιήσεις
του Ν. 4178/13. Η παράταση είναι απαραίτητη στο βαθμό που μεσολάβησε ο β’ κύκλος του Εξοικονομώ.
- Πραξικοπηματική αλλαγή της θητείας των οργάνων του ΤΕΕ, χωρίς να έχει προηγηθεί σχετική διαβούλευση με το ΤΕΕ.
- Αποκλεισμός των μηχανικών από τη συμμετοχή στις εκλογές του ΤΕΕ σε νησιωτικές περιοχές και μικρές περιφερειακές
πόλεις. Περιττό να επαναλάβουμε ότι η διαβούλευση συνιστά και στην προκειμένη περίπτωση άγνωστη λέξη.
- Θεσμοθέτηση κεντρικής πλατφόρμας αδειοδοτήσεων κτηριακών έργων χωρίς κριτήρια, χωρίς δημόσιο έλεγχο, με
απόδοση υπερεξουσιών σε ένα Υπουργείο άσχετο με τη Χωροταξία και τον Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό, χωρίς πλαίσιο λειτουργίας, με αόριστη την προσβασιμότητα στα δεδομένα και το πλήθος των αδειοδοτήσεων που θα αφορά. Πρόκειται για ενέργεια
που πατάει ψευδώς πάνω στην επιτακτική ανάγκη ενοποίησης των ηλεκτρονικών συστημάτων και διαδικασιών, σκέψη ιδιαίτερα
ελκυστική. Κίνηση που υλοποιείται όμως με μία τροπολογία 5 παραγράφων αντί ενός αυτοτελούς πολυσέλιδου νομοθετήματος και στη συνέχεια εξουσιοδοτεί τον αρμόδιο υπουργό να τα ρυθμίσει όλα με Υπουργικές Αποφάσεις. Αφήνεται μάλιστα να
εννοηθεί ότι το ΤΕΕ θα αναλάβει την πλατφόρμα, όπως και αυτή του Ψηφιακού Χάρτη. Πρόκειται για ένα καλό προεκλογικό
ρουσφέτι στον εκ ΝΔ προερχόμενο πρόεδρο του ΤΕΕ., που περιορίζει όμως το ρόλο του ΤΕΕ σε hosting server ηλεκτρονικών
συστημάτων της κεντρικής κυβέρνησης.
Ισχύει αυτό που τονίσαμε και στην αρχή: μας τάζουν ψηφιακές πλατφόρμες από τη μία, για να μας αφαιρέσουν δικαιώματα από την άλλη.

ATM 244 / ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019

43

Θέσεις παρατάξεων

Χαιρετίζουμε τους συναγωνιστές που έδωσαν τη μάχη στο πλευρό μας
και σε όλους εκείνους τους συναδέλφους που με την ψήφο τους δυνάμωσαν τον πόλο οργάνωσης της αντεπίθεσης των εργαζόμενων μηχανικών. Η εκλογική ενίσχυση της ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ (παρά την ελαφρά πτώση της συμμετοχής με περίπου 300 λιγότερους ψηφίσαντες)
είναι σημαντική. Είναι ευδιάκριτη η άνοδος πανελλαδικά σε: ψήφους
(+424), ποσοστά (+1,44%) και αντιπροσώπους από 11 (2016) σε
16 (3 επιπλέον από το ψηφοδέλτιο της κεντρικής Α/ΤΕΕ και 2 επιπλέον
από τα ψηφοδέλτια των επιστημονικών επιτροπών ειδικότητας).
Στην Αττική καταγράψαμε αξιοσημείωτη άνοδο σε ψήφους (+246)
ποσοστό (+2,70%) και αντιπροσώπους (2 επιπλέον) ενώ με τις 991
ψήφους και το ποσοστό να ανέρχεται σε 9,6% αποτελούμε την τρίτη
δύναμη, πάνω από τον ΣΥΡΙΖΑ. Σημαντική ήταν η ενίσχυση των ψηφοδελτίων μας σε Θεσσαλία, Ήπειρο, Δυτική Κρήτη, Δυτική Ελλάδα
και Θράκη.
Το αποτέλεσμα των εκλογών μας οπλίζει με δύναμη να παλέψουμε
από καλύτερες θέσεις τόσο εντός όσο και κυρίως εκτός του ΤΕΕ στη
μάχη που θα δοθεί για την αποκάλυψη των επιδιώξεων άρχουσας τάξης - κυβέρνησης και ΤΕΕ προκειμένου να εμποδίσουμε ή και να ακυρώσουμε το νέο κύμα αντιλαϊκής επίθεσης σε μια σειρά μέτωπα. Η
πλατιά συζήτηση που ανοίξαμε με χιλιάδες συναδέλφους και η πλατύτερη ανταπόκριση στο κάλεσμά μας αναδεικνύει τις σοβαρές δυνατότητες και το δύσβατο δρόμο που πρέπει να βαδίσουμε για την ενίσχυση της συνδικαλιστικής έκφρασης των χιλιάδων μισθωτών και
αυτοαπασχολούμενων συναδέλφων, με ταξική ανεξαρτησία από το
αστικό κράτος και τους ομίλους, έξω από τη δομή του ΤΕΕ που βρίσκεται στην υπηρεσία τους. Ο δρόμος αυτός περνάει από τα σωματεία των κλάδων όπου εργάζονται οι μισθωτοί και την προσπάθεια να ιδρυθεί και να μαζικοποιηθεί νέος αυτοτελής συνδικαλιστικός φορέας των αυτοαπασχολούμενων μηχανικών.
Ειδικότερα στο ζήτημα του ασφαλιστικού, με τις πρόσφατες εξαγγελίες της, η κυβέρνηση της ΝΔ έρχεται να χτυπήσει περαιτέρω εργαζόμενους – αυταπασχολούμενους και συνταξιούχους. Μετά τους προηγούμενους ληστρικούς νόμους, μετά το ξήλωμα του δικαιώματος της καθολικής δημόσιας και δωρεάν ασφάλισης, η σημερινή κυβέρνηση – με
το τυράκι των δήθεν μειωμένων εισφορών που οδηγούν σε συντάξεις
πείνας – ολοκληρώνει το έργο της ανταποδοτικότητας στις συντάξεις
και τα ασφαλιστικά δικαιώματα. Οι εξαγγελθείσες από τη ΝΔ αλλαγές
με τη μετατροπή της επικουρικής και εφάπαξ ασφάλισης σε «επενδυτικό προϊόν» ακούγονται ως «φάρσα» στους ασφαλισμένους
μηχανικούς. Γνωρίζουν καλά τα παιχνίδια με τον Τραπεζικό – Χρηματιστηριακό τζόγο, όπως αυτά με την «κερδοφόρα» επένδυση του
πρώην ΤΣΜΕΔΕ στην Τράπεζα Αττικής. Με διαχρονικές πολιτικές ευθύνες ΠΑΣΟΚ –ΝΔ –ΣΥΡΙΖΑ, τόσο ως κυβερνήσεις όσο και ως συνδικαλιστικές ηγεσίες του ΤΕΕ, χάθηκαν άνω των 800 εκ. Ευρώ από
τα αποθεματικά που «επενδύθηκαν» στις διαδοχικές αυξήσεις
μετοχικού κεφαλαίου για τη «σωτηρία» της επένδυσης στην
τράπεζα που υπόσχονταν ότι θα αποφέρει «κέρδη» στις συντάξεις.
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Σήμερα η ηγεσία του ΤΕΕ αναμένει τις αλλαγές για να σπεύσει να
ζητήσει την ίδρυση επαγγελματικού Ταμείου. Άλλωστε ο ΣΥΡΙΖΑ
«παρέδωσε» στη ΝΔ το ΤΜΕΔΕ (διάδοχο του ΤΣΜΕΔΕ- ταμείο
εγγυοδοσίας) ξανά μεγαλομέτοχο της Τράπεζας Αττικής με
ποσοστό άνω του 30%.
Το αποτέλεσμα που διαμορφώθηκε στις 3 Νοέμβρη πρέπει να ειδωθεί
πέρα από τα φαινομενικά ποσοστά που βγάζουν «όλες» τις βασικές
παρατάξεις ενισχυμένες. Το «ιστορικά υψηλό» ποσοστό της ΔΚΜ(ΝΔ)
αποτυπώνει ταυτόχρονα την «απορρόφηση» ενός σημαντικού αριθμού υποψηφίων και «αντάρτικων» συνδυασμών, στις εκλογές του
2016, από το χώρο της ΝΔ (π.χ. στελέχη της ΝΔ από την «Ανασυγκρότηση Μηχανικών» που είχε καταλάβει την τέταρτη θέση το 2016
με ποσοστό 6,53%) , ενώ αντίστοιχα, απορρόφησε και η παράταξη
του ΣΥΡΙΖΑ φιλικά προς αυτόν ψηφοδέλτια.
Δεν ξεπερνάμε το γεγονός ότι ο συσχετισμός παραμένει αρνητικός.
Όπως και η προηγούμενη διοίκηση του ΤΕΕ, έτσι και η νέα που θα
προκύψει, από τους νέους εκλογικούς συσχετισμούς, είναι ταγμένη
στην υπηρεσία της άρχουσας τάξης και της εκάστοτε κυβέρνησής της.
Τον ίδιο αντιλαϊκό σχεδιασμό υπηρετούν τόσο οι δυνάμεις ΝΔ(ΔΚΜ)
και ΚΙΝΑΛ(ΔΗΣΥΜ) κ.λπ., που συγκρότησαν την προηγούμενη και
προορίζονται να συγκροτήσουν τη νέα «κυβερνητική» πλειοψηφία
στη Διοίκηση του ΤΕΕ, όσο και οι δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ και λοιπών
συνοδοιπόρων του, που έχουν χρεωθεί το ρόλο της «αξιωματικής»
δήθεν αντιπολίτευσης στα όργανα διοίκησης του ΤΕΕ. Τόσο η ΔΚΜ
όσο και η «Συμμαχία για ένα προοδευτικό ΤΕΕ» δίνουν όρκους πίστης
στην προώθηση της καπιταλιστικής ανάπτυξης και των αναγκαίων
αναδιαρθρώσεων για τη θωράκισή της, όπως πράττει η ΝΔ και έπραξε
πριν ο ΣΥΡΙΖΑ επί πέντε χρόνια από τη θέση της κυβέρνησης.
Ο αρνητικός αυτός συσχετισμός αντιμετωπίζεται πρώτα και κύρια με
τη δύσκολη δουλειά που έχουμε μπροστά μας, για την οργάνωση της
αντεπίθεσης του κινήματος και την αγωνιστική συμπόρευση νέων δυνάμεων, ανεξάρτητα από την ψήφο στις εκλογές, στην πρώτη γραμμή
της πάλης για την ακύρωση των αντιλαϊκών νόμων και επιλογών, στη
μάχη για την υπεράσπιση των εργασιακών, μισθολογικών και ασφαλιστικών μας δικαιωμάτων, ενάντια στην εργοδοτική τρομοκρατία των
απολύσεων και μείωσης μισθών και δικαιωμάτων, για την υπογραφή
ΣΣΕ για αναπλήρωση των απωλειών. Στην πάλη για την απόκρουση
της νέας επίθεσης στο ασφαλιστικό, την κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου και της ανταποδοτικότητας στην ασφάλιση, ενάντια στις
κατασχέσεις, ενάντια στην «απελευθέρωση» του επαγγέλματος, την
πιστοποίηση των δραστηριοτήτων, την απαξίωση των πτυχίων μέσω
της πολιτικής της ΕΕ και των ρυθμίσεων που στηρίζει το ΣΕΕ.
Ο δρόμος αυτός είναι δύσβατος και ανηφορικός, ωστόσο μια μόνο
υπόσχεση δίνουμε: θα βρεθούμε, όπως και όλα τα προηγούμενα χρόνια, στην πρώτη γραμμή της πάλης ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική,
μέσα και κυρίως έξω απ’ το ΤΕΕ, σημαδεύοντας τον πραγματικό αντίπαλο την άρχουσα τάξη, την ΕΕ και το ΝΑΤΟ που τη στηρίζουν.

Θέσεις παρατάξεων
Θέλουμε να ευχηθούμε σε όλους καλές γιορτές και χαρούμενη η νέα χρονιά
με υγεία και πολλές καλές δουλειές για όλους τους συναδέλφους!
Στο πλαίσιο της ενημέρωσης μέσω της σελίδας μας στο περιοδικό θέλουμε να δημοσιεύσουμε την επιστολή του
πρώην πλέον αντιπροέδρου του ΠΣΔΑΤΜ και μέλους της παράταξής μας Καραγκιόζη Ελευθέριου.
«Καλησπέρα,
με την παρούσα επιστολή θα ήθελα να εκφράσω ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλους σας για την ευκαιρία που μου δόθηκε να
αποτελέσω μέλος της διοίκησης του συλλόγου μας. Έφτασε η ώρα ύστερα από έναν κύκλο τεσσάρων ετών να αποχωρήσω
παραχωρώντας τη θέση μου σε μία πολύ άξια συνάδελφο. Τέσσερα χρόνια στα οποία διαδραματίστηκαν πάρα πολλά γεγονότα
για τον κλάδο, δώσαμε διαρκείς μάχες και επιτύχαμε σημαντικές νίκες για όλους μας. Είμαι υπερήφανος που αποτέλεσα μέλος
αυτού του συλλόγου του μοναδικού ίσως κλαδικού Συλλόγου με τόσο ενεργή και διαρκή παρουσία σε όλα τα τεκταινόμενα.
Πάγια προσωπική μου άποψη αποτελεί ότι όταν κάποιος δεν έχει πλέον χρόνο να προσφέρει οφείλει να κάνει στην άκρη και
να δίνει χώρο σε αυτούς που πραγματικά μπορούν να προσφέρουν. Έτσι λοιπόν λόγω των πολύ αυξημένων επαγγελματικών
υποχρεώσεων δεν υπήρχε πλέον η πολυτέλεια του χρόνου για να αποδίδω πραγματικά για τον σύλλογο αυτά που επιθυμώ,
οπότε έφτασε το πλήρωμα του χρόνου να παραδώσω τη θέση μου και να αποτελώ πλέον ένα απλό μέλος του συλλόγου που
με κάθε δυνατό τρόπο θα συμβάλω όπου μπορώ για το καλό του.
Να ευχαριστήσω πρώτα από όλα όλους εσάς πού με βοηθήσατε να είμαι σε αυτή τη θέση τα τελευταία χρόνια, τα μέλη της
παράταξής μας για την υποστήριξη που μου δείξανε ούτως ώστε να ανταπεξέλθω στα καθήκοντα του αντιπροέδρου, τον
πρόεδρο Μιχάλη Καλογιαννάκη που πραγματικά θεωρώ έναν από τους πιο άξιους προέδρους που θα μπορούσε να έχει ο
σύλλογος με τον οποίο συνεργαστήκαμε άψογα, όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συνεργαστήκαμε τα τελευταία
χρόνια. Μπορεί να διαφωνήσαμε κάποιες φορές αλλά αυτό πάντα γινόταν με επιχειρήματα και τεκμηριωμένες θέσεις του
καθενός για το καλύτερο αποτέλεσμα.
Σίγουρα θα μπορούσαμε να επιτύχουμε περισσότερα, αλλά δεδομένων των συνθηκών και της περιόδου που διανύουμε νομίζω
πως ο ΠΣΔΑΤΜ διατηρείται σε πολύ υψηλά επίπεδα αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας. Επίσης, είμαι σίγουρος πως θα
συνεχίσει να βρίσκεται σε πολύ καλό επίπεδο και ακόμη καλύτερο.
Καλή επιτυχία στη συνάδελφο Γραμματή Μπακλατσή που θα με αντικαταστήσει σίγουρα επάξια και ακόμη καλύτερα στο ΔΣ και
ένα τεράστιο ευχαριστώ στα υπόλοιπα μέλη της παράταξης που συμβάλλανε στην απόφαση για την αντικατάσταση.
Καλή συνέχεια στο δύσκολο έργο σας,
Σας ευχαριστώ.»
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Θέσεις παρατάξεων

Κτηματολόγιο REMAX
ΠΣΔΑΤΜ γραφείο τύπου υπουργείου Περιβάλλοντος

Τ

ην ώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές δεν έχει συνεδριάσει
το ΔΣ του συλλόγου από τον Σεπτέμβριο του 2019. Ελπίζουμε
για όλη τη δραστηριότητα που διαβάσαμε στις υπόλοιπες σελίδες του δελτίου τουλάχιστον τα μέλη του ΔΣ να έχουν ενημερωθεί
μέχρι το δελτίο να φτάσει στα χέρια όλου του κλάδου.
Για καλό και για κακό βέβαια η Συσπείρωση ζήτησε από την επιτροπή
δελτίου την ύλη του περιοδικού για να ενημερωθεί, αλλά ακόμα δεν
έχει έρθει στα χέρια μας.
Πιθανολογούμε ότι όλη αυτή η καθυστέρηση στη συνεδρίαση του ΔΣ
του συλλόγου οφείλεται στον φόρτο εργασίας του προέδρου, όπου
διαβάζουμε συχνά πυκνά τα άρθρα του, τις απόψεις του, τις συνεντεύξεις του στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης, αλλά και σε ραδιόφωνο και τηλεόραση, πάντα κάτω από
τον «τίτλο» του προέδρου του συλλόγου του και ανεξάρτητα αν αυτά
που εκφράζει αποτελούν και θέσεις του συλλόγου.
Παραμένουμε σε γιορτινή διάθεση λόγω των ημερών και του ευχόμαστε καλές δουλειές.
Η αλήθεια είναι ότι δεν θυμόμαστε ποτέ στο παρελθόν πρόεδρο του
συλλόγου και δι’ αυτού τον ίδιο τον σύλλογο να διαφημίζει και να προωθεί τις κυβερνητικές εξαγγελίες. Ούτε προέδρους προερχόμενους
από την ΔΚΜ με κυβερνήσεις ΝΔ, ούτε προέδρους προερχόμενους
από ΠΑΣΚ, ΔΗ.ΣΥ, σε κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ, πόσο μάλλον προέδρους
προερχόμενους από τη ΔΗ.ΣΥ. να προπαγανδίζουν τις εξαγγελίες, θέσεις της κυβέρνησης της ΝΔ.
Όλη την τελευταία περίοδο υπάρχει μπαράζ δημοσιευμάτων που
εξαγγέλλει τον θεσμό του «Διαπιστευμένου Μηχανικού» για το Κτηματολόγιο, όπου με δική του ευθύνη θα γίνονται οι «αναγκαίες» αλλαγές στην κτηματογράφηση. Πρόκειται για εξαγγελίες του αρμόδιου
Υπουργείου με τις ευχές της Παγκόσμιας Τράπεζας που λειτουργεί ως
τεχνικός σύμβουλος του φορέα υλοποίησης του Κτηματολογίου.
Όπως εξηγεί ο πρόεδρος είτε με την υπογραφή του, είτε ως «επαγγελματίας του κλάδου» ο θεσμός του «διαπιστευμένου» έρχεται να
επιταχύνει τη διόρθωση λαθών σε περιοχές που έχει ολοκληρωθεί το
Κτηματολόγιο διότι η διόρθωση αυτή είναι μια «βαριά διαδικασία» που
γίνεται μόνο κεντρικά, δηλαδή στην κεντρική υπηρεσία του Κτηματολογίου και μπορεί να διαρκεί πολλούς μήνες λόγω υποστελέχωσης.
Όπως αναφέρει δε ο πρόεδρος το κόστος της όλης διαδικασίας θα
παραμείνει περίπου το ίδιο για τον πολίτη.
Προωθείται λοιπόν, το πιο ακραίο σενάριο, της δυνατότητας
τροποποίησης της κτηματολογικής βάσης από ιδιώτες, δηλαδή η ιδιωτικοποίηση ουσιαστικά του Κτηματολογίου και η
μετατροπή του από δημόσιο αγαθό σε βορά των ορέξεων της
κτηματαγοράς και άλλων λοιπών επιτήδειων.
Το επιχείρημα της ευρωπαϊκής εμπειρίας δεν μπορεί να πείσει κανέναν. Όλος ο κλάδος γνωρίζει ότι για να «οριστικοποιηθεί» το κτηματολόγιο πρέπει να περάσουμε στην «νέα γενιά τίτλων». Αλήθεια εδώ
και πόσα χρόνια έχει ολοκληρωθεί το Κτηματολόγιο στις διάφορες
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ευρωπαϊκές χώρες όπου αναφέρονται ως παραδείγματα;
Το τοπίο παραμένει θολό για το ποιος θα δίνει τις διαπιστεύσεις, με
ποια κριτήρια, με τι τίτλους σπουδών, ποια επαγγελματικά δικαιώματα
διαφοροποιούνται.
Και όλα αυτά με το πρόσχημα της υποστελέχωσης των αρμόδιων υπηρεσιών.
Ο Ν.4512/2018 προβλέπει ότι στην Κεντρική Υπηρεσία του Φορέα θα
προσληφθούν 77 Μηχανικοί με ειδικότητα Αγρονόμων-Τοπογράφων
Μηχανικών και στις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Φορέα (Κτηματολογικά Γραφεία και Υποκαταστήματά τους) θα προσληφθούν 84 Μηχανικοί με ειδικότητα Αγρονόμων - Τοπογράφων Μηχανικών.
Να προσληφτούν άμεσα αυτοί οι μηχανικοί ώστε να στελεχωθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες.
Τι γίνεται με το κεφάλαιο της Εθνικό Κτηματολόγιο από τα πάγια και
αναλογικά τέλη για την εγγραφή πράξεων και τα εκδιδόμενα Πιστοποιητικά, Αντίγραφα, Αποσπάσματα;
Ποιος είναι ο απαιτούμενος αριθμός «διαπιστευμένων»;
Υπάρχει κάποια πρόβλεψη για την ποιότητα των μελετών που πραγματοποιούνται σήμερα και θα χρειαστούν διόρθωση αύριο που να δικαιολογεί μεγάλο αριθμό «διαπιστευμένων»;  
Με ποια δεδομένα θεωρεί ο πρόεδρος του Συλλόγου και το αρμόδιο
Υπουργείο ότι το κόστος με την εφαρμογή του «θεσμού του διαπιστευμένου Μηχανικού» θα παραμείνει το ίδιο για τον πολίτη;
Δηλαδή, τόσο απλή δουλειά κάνουν οι συνάδελφοι που στελεχώνουν
το τμήμα των χωρικών μεταβολών της Ελληνικό Κτηματολόγιο που
δεν έχει κάποιο αξιόλογο κόστος που θα το πληρωθεί ο «διαπιστευμένος»; Κι αν ισχύει αυτό τότε γιατί υπάρχει όλη αυτή η καθυστέρηση;
Γιατί η διόρθωση των εγγραφών είναι «βαριά διαδικασία»;
Ή μήπως ο πρόεδρος του Συλλόγου και το αρμόδιο Υπουργείο θεωρούν ότι το κόστος αυτής της επιπλέον παρεχόμενης υπηρεσίας θα το
«απορροφήσει η αγορά» όπως έγινε με το κόστος του «εξαρτημένου
τοπογραφικού», με ό,τι αυτό συνεπάγεται;
Είναι φανερό ότι κόστος της διόρθωσης των Κτηματολογικών
Εγγραφών που σε μεγάλο ποσοστό είναι κόστος της πολιτείας
θα μεταφερθεί από το Κράτος στον πολίτη προσθέτοντας του
ένα ακόμη βάρος.
Ο θεσμός του Εθνικού Κτηματολογίου έχει βασικά τρεις επιδιώξεις. Να
καταγράψει και να διασφαλίσει τη δημόσια περιουσία. Να καταγράψει
και να διασφαλίσει την ιδιωτική περιουσία. Να χρησιμοποιηθεί σαν
εργαλείο ανάπτυξης για το κοινωνικό σύνολο.
Σήμερα με την πολιτική που εξαγγέλλεται από την κυβέρνηση
και με τον σύλλογο δια του προεδρείου και του προέδρου του
σε ρόλο γραφείου τύπου του Υπουργού και οι τρεις επιδιώξεις
που πρέπει να επιτευχθούν με την ολοκλήρωση του προγράμματος τίθενται υπό αμφισβήτηση.  

