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Από την
Επιτροπή Δελτίου
Τέλειωσε κι αυτό το καλοκαίρι με τον φόβο του κορωνο-

ϊού να πλανάται στα νησιά και γενικά τους τόπους διακοπών.
Όλη η υδρόγειος είναι σε επιφυλακή και φοράει τη μάσκα της
όπως δείχνει και το τριγωνομετρικό δίκτυο του εξωφύλλου
μας. Δεν φοβόμαστε, προστατευόμαστε και συνεχίζουμε να

μαθαίνουμε γιατί η γνώση είναι η καλύτερη ασπίδα για να
βρει κανείς τον μέσο όρο μεταξύ της υπερβολικής προφύλαξης και της πλήρους αδιαφορίας.

Το περιοδικό μας έφτασε στο νούμερο 247 σε πείσμα
ENHMEPΩTIKO ΔEΛTIO

των καιρών και παραμένει το μόνο περιοδικό στον χώρο των
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Ο σύλλογος έκανε, παρ’ όλες τις διακοπές, τις πα-
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μηχανικών.

ρεμβάσεις του σε προκηρύξεις και οργανισμούς υπηρεσιών
που αγνοούν τον Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό. Διαβάστε
λεπτομέρειες στις δραστηριότητες του συλλόγου.

Ο πρόεδρος του συλλόγου μας Μιχάλης Καλογιαννάκης
επανεξελέγη αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Γεωδαιτικού
Συμβουλίου Τοπογράφων (CLGE). Καλή δύναμη.

Σημαντικότατη η απόφαση του Νομικού Συμβουλίου του

Kράτους για την πρόσβαση στα υποθηκοφυλακεία. Άλλη μια
τεχνητή αποκλειστικότητα των δικηγόρων κάμφθηκε.

Σημαντική η είδηση της γεωπύλης «Inspire» από το κτη-

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ματολόγιο. Να δούμε πότε θα αποφασίσει το κτηματολόγιο

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΛΤΙΟΥ

ες κ.λπ.), όπως έχει υποχρέωση απέναντι στην Ευρωπαϊκή
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να ελευθερώσει και τα δικά του δεδομένα (αεροφωτογραφίΈνωση και τον Ελληνικό λαό.

Τα νέα από τον κλάδο έχουν πολικό ενδιαφέρον. Ταξίδι

στην Ανταρκτική για να δροσιστούμε μετά τις ζέστες του καλοκαιριού.

Στις απόψεις, δύο σημαντικές και αντίθετες τοποθετήσεις

για τον πρόσφατο περιβαλλοντικό νόμο, και μια ανάλυση πρόταση για τα αυθαίρετα.

Στις Νομοθετικές εξελίξεις, οι συνάδελφοι που τις πα-

ρακολουθούν, μας ενημερώνουν για ό,τι πέρασε το καλοκαίρι
από νόμους, διατάξεις, αποφάσεις κ.λπ. Δεν τους ξεφεύγει
τίποτε και η στήλη είναι σημείο αναφοράς και ευρετήριο για
πολλούς συναδέλφους που φυλάνε τα τεύχη του περιοδικού
μόνο γι’ αυτό το λόγο.

Τα Επιστημονικά μας φιλοξενούν ένα ενδιαφέρον άρθρο

για τη μετατροπή συντεταγμένων από ΗΑΤΤ σε ΕΓΣΑ87. Το
θέμα έχει απασχολήσει και το τεύχος μας ΑΤΜ 196.

Οι σελίδες όσων παρατάξεων μας έστειλαν κείμενα εί-

ναι στη θέση τους.

Τέλος, διαβάστε και τις διαφημίσεις που μας δίνουν τις τάσεις της αγοράς και συντηρούν την έκδοση του περιοδικού.

Καλό φθινόπωρο
Από την Επιτροπή Δελτίου

λαος Ζαχαριάς, ΑΤΜ
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Αυτό το καλοκαίρι, σίγουρα ήταν ένα αλλιώτικο καλοκαίρι, που αναγκαστικά
προσαρμόστηκε και αυτό στις νέες συνθήκες.
Όλοι μας προσαρμοστήκαμε. Σημαντικές αλλαγές έχουν γίνει στην καθημερινότητά μας, στη δουλειά μας, έτσι έγινε και στις διακοπές μας.
Σε αυτές τις νέες συνθήκες προσπαθούμε να προσαρμόσουμε και τις λειτουργίες του συλλόγου. Το Διοικητικό Συμβούλιο και η επιτροπή του δελτίου «συναντιόνται» μόνο ηλεκτρονικά. Στο ίδιο πλαίσιο υπάρχουν σκέψεις να διοργανωθούν ημερίδες και το 1ο ηλεκτρονικό συνέδριο του συλλόγου μας.
Το πιο δύσκολο σε όλη αυτή την εποχή, δεν είναι οι ψηφιακές αλλαγές που
πρέπει να γίνουν για να συνεχίσουμε να λειτουργούμε, αλλά η απώλεια της
προσωπικής επαφής. Υπό κανονικές συνθήκες, αυτό το διάστημα θα βρισκόμασταν στην Αθήνα ή σε κάποια άλλη πόλη, συνάδελφοι από όλη τη χώρα, για
το συνέδριό μας ή τη συνδιάσκεψή μας. Θα συζητούσαμε τα προβλήματα του
κλάδου, θα ανταλλάσσαμε απόψεις και θα προτείναμε λύσεις.
Ας ελπίσουμε, το διάστημα αυτό της «απομόνωσης» να είναι σύντομο και να
είμαστε όλοι υγιείς. Να επηρεαστούμε όσο γίνεται λιγότερο και να «επιστρέψουμε» δριμύτεροι με νέες ιδέες.
Μέχρι τότε, οφείλουμε να είμαστε ενεργοί, σε πείσμα των καιρών, και να μην
κάνουμε αδικαιολόγητες «εκπτώσεις» στη δουλειά μας και την καθημερινότητά μας.

Υ.Γ.  Α
 υτή τη δύσκολη περίοδο για όλους, το οικονομικό πρόβλημα του συλλόγου επανεμφανίστηκε. Προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Κάθε
βοήθεια, μικρή ή μεγάλη, είναι ευπρόσδεκτη. Μην ξεχνάτε και την ετήσια
συνδρομή σας.
Υ.Γ. 1 Φοράμε μάσκα, σεβόμαστε τον απέναντί μας.

Μιχάλης Καλογιαννάκης
Πρόεδρος ΠΣΔΑΤΜ
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Δραστηριότητα Συλλόγου

Μετά από αρκετές διαμαρτυρίες περί «φωτογραφικής»
προκήρυξης, ο ΠΣΔΑΤΜ προχώρησε στην αποστολή σχετικού εγγράφου προς την Εφορεία Αρχαιοτήτων Άρτας. Ακολουθεί η σχετική επιστολή.

Αμβρακίας, δημιουργία εικονικού περιβάλλοντος αρχαιολογικού χώρου
και τοποθέτηση ψηφιοποιημένων κτερισμάτων στο εικονικό περιβάλλον.
• Ενότητα Εργασίας 3: Ανάπτυξη εικονικής ξενάγησης και μυθοπλασίας
(storytelling). Δημιουργία διαδραστικών εικονικών χαρακτήρων της
εποχής και ενσωμάτωσή τους στο εικονικό περιβάλλον.
• Ενότητα Εργασίας 4: Ανάπτυξη εκπαιδευτικών παιχνιδιών με έπαθλα,
προκειμένου για αλληλεπίδραση μεταξύ των χρηστών.

Αίτημα τροποποίησης/διόρθωσης προκήρυξης
πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού με
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου για τις ανάγκες του έργου «Ανάπτυξη
καινοτόμου μεθοδολογίας μη καταστροφικής
αξιολόγησης και ανάδειξης Μνημείων
πολιτιστικής κληρονομιάς» που υλοποιείται με
τη μέθοδο της Αρχαιολογικής Αυτεπιστασίας.
Αξιότιμε κυρία Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Άρτας,
ο Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών έγινε αποδέκτης διαμαρτυριών μελών του σχετικά με την προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του έργου «Ανάπτυξη
καινοτόμου μεθοδολογίας μη καταστροφικής αξιολόγησης και ανάδειξης
Μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς» που υλοποιείται με τη μέθοδο της
Αρχαιολογικής Αυτεπιστασίας.
Σύμφωνα με την προκήρυξη, το αντικείμενο της σύμβασης μεταξύ άλλων,
αφορά στην “αποκατάσταση μνημείων κλασικής και ελληνιστικής περιόδου ΚΑΙ εμπειρία στην φωτογραμμική (;) αποτύπωση αρχαιολογικών χώρων και στη δημιουργία εποπτικών υλικών εκθέσεων και μουσείων”, και
για τη θέση αυτή καλούνται αποκλειστικά οι έχοντες δίπλωμα Πολιτικού
Μηχανικού (ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής
αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ).
Εγείρονται συνεπώς δύο μεγάλα θέματα, τα οποία μας οδηγούν στο να
ζητούμε την τροποποίηση/συμπλήρωση της ως άνω αναφερόμενης προκήρυξης από μέρους σας.
Αρχικά, να επισημάνουμε ότι δεν υφίσταται φωτογραμμική αποτύπωση,
όπως αναγράφεται επανειλημμένως, στο κείμενο της προκήρυξης, αλλά
φωτογραμμετρική. (Φωτογραμμετρία ονομάζεται η τέχνη, επιστήμη και
τεχνολογία για την απόκτηση αξιόπιστης πληροφορίας σχετικά με φυσικά
αντικείμενα και το περιβάλλον τους […], ASP 1980).
Επιπρόσθετα, η φωτογραμμετρία αποτελεί βασικό αντικείμενο της επιστήμης του Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού. Γεγονός που προκύπτει αφ’
ενός από τα προγράμματα σπουδών τόσο στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο όσο και στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, αλλά και το
θεσμοθετημένο επαγγελματικό και επιστημονικό αντικείμενο του Α.Τ.Μ.
Σημειώνουμε εδώ, τη σημαντική συμβολή της Σχολής Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών στο Πρόγραμμα Συντήρησης και Αποκατάστασης του
Ιερού Κουβουκλίου του Παναγίου Τάφου (Εργαστήριο Φωτογραμμετρίας
& Εργαστήριο Γενικής Γεωδαισίας), το 2017.
Θεωρούμε, ότι από την περιγραφή της παρούσας σύμβασης, αποκλείονται τελείως αδικαιολόγητα, οι Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί, βασικό
αντικείμενο των οποίων αποτελούν οι Φωτογραμμετρικές αποτυπώσεις.
Σύμφωνα με την Πράξη «Ανάπτυξη Καινοτόμου μεθοδολογίας Μη καταστροφικής αξιολόγησης και ανάδειξης Μνημείων πολιτισμικής κληρονομιάς» και ακρωνύμιο INSPIRE (Κ.Ε. Τ6ΥΒΠ-00438, MIS 5048509), Τ6ΥΒΠ00438, MIS 5048509 που ενέκρινε την εν λόγω προκήρυξη πρόσληψης θα
υλοποιηθούν οι κάτωθι εργασίες:
• Ενότητα Εργασίας 1: Τρισδιάστατη ψηφιοποίηση αρχαιολογικού χώρου και κτερισμάτων καθώς και ανάπτυξη συστήματος προσδιορισμού
θέσης για εξωτερικό χώρο. Θα πραγματοποιηθεί τρισδιάστατη σάρωση
κτερισμάτων και συλλογή αρχαιολογικών στοιχείων.
• Ενότητα Εργασίας 2: Δημιουργία τρισδιάστατου μοντέλου αναπαράστασης του αρχαιολογικού χώρου Δυτικής Νεκρόπολης της αρχαίας

8 ATM 247 / ΙΟΥΝΙΟΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2020

• Ενότητα Εργασίας 5: Συλλογή πληροφοριών συντήρησης και κατάστασης κτερισμάτων προκειμένου για τη δημιουργία βάσης δεδομένων και
λογισμικού παρουσίασης πληροφοριών συντήρησης/κατάστασης των
κτερισμάτων.
• Ενότητα Εργασίας 7: Πιλοτική εφαρμογή του συστήματος σε μέρος
του αρχαιολογικού χώρου της Δυτικής Νεκρόπολης της Αρχαίας Αμβρακίας.
Η πλειοψηφία των παραπάνω εντάσσονται στο επιστημονικό αντικείμενο
της Φωτογραμμετρίας.
Ζητούμε την επαναπροκήρυξη της αντίστοιχης θέσης μετά από τροποποίησή της, με την προσθήκη της δυνατότητας συμμετοχής των Α.Τ.Μ., όσο
αφορά στο αντικείμενο της φωτογραμμετρικής αποτύπωσης.
Σε περίπτωση που εμείνετε στην απόφασή σας επιφυλασσόμαστε για την
άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός μας όπως έχουμε υποχρέωση σύμφωνα με το καταστατικό μας, για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των μελών
μας και τη συμβολή στην επιστημονική, τεχνική και κοινωνική αποστολή
του συλλόγου μας.
Έχοντας τη βεβαιότητα ότι θα ενστερνιστείτε την άποψή μας, αναμένουμε την αποδοχή του αιτήματός μας και παραμένουμε στη διάθεσή σας
για οτιδήποτε χρειασθείτε επί θεμάτων που άπτονται του επιστημονικού
πεδίου του Α.Τ.Μ.

Ο ΠΣΔΑΤΜ, μετά από έντονες διαμαρτυρίες των μελών
του, παρενέβη στη δημόσια διαβούλευση για την Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Δυτικής
Μακεδονίας. Ακολουθεί η σχετική παρέμβαση.

Παρέμβαση στη δημόσια διαβούλευση για την Τροποποίηση Οργανισμού
Εσωτερικής Υπηρεσίας Περιφέρειας
Δυτικής Μακεδονίας (2020)
Αξιότιμε Κύριε Εκτελεστικέ Γραμματέα,
Με την επιστολή μας αυτή, θα θέλαμε να λάβουμε μέρος στη δημόσια διαβούλευση για την Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας
της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
Ο λόγος της παρέμβασής μας είναι οι έντονες διαμαρτυρίες συναδέλφων
μας για τα άρθρα 55, 38 και 39 του προτεινόμενου ΟΕΥ.
Πιο συγκεκριμένα:
• Η προσθήκη στο άρθρο 55 (Κωδικοί ΑΚ2, ΑΚ2.2 και ΑΚ3.5) των ειδικοτήτων ΠΕ Γεωτεχνικών (ειδικότητας Γεωπόνων) και ΤΕ Τεχνολόγων
Γεωπονίας. Αφορά στις θέσεις των Προϊσταμένων Κεντρικής Υπηρεσίας και Περιφερειακών Υπηρεσιών του υπό διαβούλευση Σχεδίου ΟΕΥ
ΠΔΜ, και στις υπηρεσίες Διεύθυνση Πολιτικής Γης, το τμήμα Εποικισμού και Αναδασμού και τα Τμήματα Τοπογραφίας, Εποικισμού και
Αναδασμού των Δ/νσεων Α.Ο.Κ. των Π.Ε. Γρεβενών, Καστοριάς και
Φλώρινας.
• Η μη προσθήκη στο άρθρο 55 (Κωδικός ΑΚ. 3 και ΑΚ3.4) του κλάδου
ΠΕ Μηχανικών (ειδικότητα Τοπογράφων Μηχανικών). Αφορά στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας ΠΕ και στο Τμήμα Εγγείων Βελτιώσεων.

• Η μη προσθήκη στο άρθρο 38 Υποδιευθύνσεων των ΠΕ Γρεβενών,
Καστοριάς και Φλώρινας με ένα Τμήμα Τοπογραφίας και ένα Τμήμα
Εποικισμού & Αναδασμού με τοπική αρμοδιότητα στην αντίστοιχη Περιφερειακή Ενότητα και αυτοτελή λειτουργία.
Οι συγκεκριμένες αλλαγές ή μη προσθήκες στο προτεινόμενο ΟΕΥ, θίγουν
τα δικαιώματα των μελών μας, ενώ η προσθήκη στο άρθρο 55 (Κωδικοί
ΑΚ2, ΑΚ2.2 και ΑΚ3.5) δεν έχει καμία συσχέτιση με τα επαγγελματικά
δικαιώματα του επιστημονικού κλάδου των Γεωπόνων, σύμφωνα με το
ισχύον νομικό πλαίσιο καθορισμού τους.
Η περιγραφή του επιχειρησιακού σκοπού και των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Πολιτικής Γης, σύμφωνα με το άρθρο 38 του προτεινόμενου
ΟΕΥ, δεν αφορούν καμία πτυχή του επιστημονικού πεδίου του Γεωπόνου,
αντιθέτως περιγράφει αρμοδιότητες που αφορούν το επιστημονικό πεδίο
του Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού.
Όσον αφορά τη μη προσθήκη στο άρθρο 55 (Κωδικός ΑΚ. 3 και ΑΚ3.4)
του κλάδου ΠΕ Μηχανικών (ειδικότητα Τοπογράφων Μηχανικών), θα θέλαμε να γνωρίζετε ότι, σύμφωνα με το ΠΔ 99/2018, στο επάγγελμα του
Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού, εντάσσονται οι αρμοδιότητες του
Τμήματος Εγγείων Βελτιώσεων.
Επιπροσθέτως, θα θέλαμε να προτείνουμε και την αύξηση των οργανικών
θέσεων Μηχανικών της Διεύθυνσης Πολιτικής Γης, λόγω των αυξημένων
αναγκών εξαιτίας της σύνταξης και λειτουργίας του Εθνικού Κτηματολογίου, της αυξημένης ζήτησης εκτέλεσης αναδασμών και της κατά χρήση
παραχώρησης δημοσίων εκτάσεων, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν
καλύτερα στα αιτήματα των πολιτών, αλλά και στις απαιτητικές αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Πολιτικής Γης.
Ευελπιστώντας ότι, το αίτημα για τις απαιτούμενες αλλαγές που αναφέρονται παραπάνω θα γίνει δεκτό, ευχόμαστε ο νέος Οργανισμός Εσωτερικής
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, να επιτύχει τους στόχους
που έχει θέσει η διοίκησης της Περιφέρειας.
Άλλωστε, η παρέμβασή μας έγινε και με αυτό τον σκοπό, διότι σε κάθε
θέση ευθύνης απαιτούνται και οι αντίστοιχες επιστημονικές γνώσεις που
απορρέουν από τη συνάφεια των σπουδών κάθε επιστημονικού κλάδου,
ώστε να ανταποκριθεί στις αρμοδιότητες που του αναθέτει η εκάστοτε
διοίκηση.
Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.

Με την κατωτέρω επιστολή, ο ΠΣΔΑΤΜ παρενέβη ώστε να
συμβάλει στην ορθή Τροποποίηση του Εσωτερικού Οργανισμού Δήμου Ναυπακτίας, επισημαίνοντας τις αρμοδιότητες των
θέσεων που θα μπορούσε να αναλάβει ένας Α.Τ.Μ. προς αποφυγή απαράδεκτων αποκλεισμών.

Παρέμβαση για την Τροποποίηση
του Εσωτερικού Οργανισμού
Δήμου Ναυπακτίας
Αξιότιμε Δήμαρχε,
Με την επιστολή μας αυτή, θα θέλαμε να συμβάλουμε στην επικείμενη
Τροποποίηση του Εσωτερικού Οργανισμού Δήμου Ναυπακτίας, για την
οποία μας ενημέρωσαν μέλη του συλλόγου μας.
Κατά τη διαδικασία της σύνταξης, διαβούλευσης και κατάθεσης προς
έγκρισης στα αρμόδια όργανα της εν λόγω τροποποίησης, σας ενημερώνουμε ώστε να λάβετε γνώση για τις αρμοδιότητες των θέσεων για τις

οποίες θα μπορούσε να αναλάβει ένας Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός.
Σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο και το πρόσφατο ΠΔ 99/2018, όπου
περιγράφονται τα επαγγελματικά δικαιώματα των μελών μας, τα μέλη μας
έχουν την επιστημονική κατάρτιση και τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να
προΐστανται στις:
1. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
2. Διεύθυνση Προστασίας Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής
3. Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας
4. Αυτοτελές Τμήμα Πολεοδομίας και Σχεδίου Πόλης
5. Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
6. Τμήμα Τεχνικών Έργων, Συγκοινωνιών και Αδειών Μεταφοράς
Όπως γνωρίζετε για την επιλογή των προϊσταμένων εφαρμόζεται το προβάδισμα μεταξύ των κλάδων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, δηλαδή
ο κλάδος ΠΕ προηγείται του κλάδου ΤΕ, χωρίς καμία εξαίρεση.
Η μη εφαρμογή των παραπάνω, εύκολα μπορεί να ερμηνευτεί από οποιοδήποτε, ως αποκλεισμός του επιστημονικού κλάδου μας και δίνει το δικαίωμα σε κάθε μέλος μας, να καταθέσει ένσταση, κάνοντας χρήση του
ισχύοντος νομικού πλαισίου καθορισμού των επαγγελματικών δικαιωμάτων της ειδικότητας του Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού.
Ευελπιστώντας ότι θα λάβετε υπόψη σας την παρέμβασή μας, ευχόμαστε
ο νέος Εσωτερικός Οργανισμός του Δήμου Ναυπακτίας, να επιτύχει τους
στόχους που έχει θέσει η διοίκησή σας.
Άλλωστε, η παρέμβασή μας έγινε με αυτό τον σκοπό, διότι σε κάθε θέση
ευθύνης απαιτούνται και οι αντίστοιχες επιστημονικές γνώσεις που απορρέουν από τη συνάφεια των σπουδών κάθε επιστημονικού κλάδου, ώστε
να ανταποκριθεί στις αρμοδιότητες που του αναθέτει η εκάστοτε διοίκηση.

Δραστηριότητα Συλλόγου

• Η προσθήκη στα άρθρα 39 και 55 (Κωδικός ΑΚ3.5) του Τμήματος Τοπογραφίας, Εποικισμού & Αναδασμού των Περιφερειακών Ενοτήτων
Γρεβενών, Καστοριάς και Φλώρινας στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας των Περιφερειακών Ενοτήτων Γρεβενών, Καστοριάς και Φλώρινας. Η αναφορά είναι λανθασμένη, μιας και αντίστοιχο τμήμα υπάρχει
στη Διεύθυνση Πολιτικής Γης.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.

Περιβάλλον και αυθαίρετα:
Οι εξωγήινοι υπάρχουν;
Αν κάποιος εξωγήινος ερχόταν για πρώτη φορά στη χώρα μας, θα
πίστευε ότι είναι μια φυσιολογική καθημερινότητα να φοράμε μάσκα,

να πλένουμε συνεχώς τα χέρια μας και να κρατάμε απόσταση από τους
άλλους. Επειδή όμως οι αρμόδιοι του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας δεν είναι εξωγήινοι, ούτε θέλω να πιστεύω ότι ζουν σε μια αποστειρωμένη γυάλα, καλό είναι να αναθεωρήσουν τη σκληρή στάση τους για τη
διακοπή τακτοποίησης των αυθαιρέτων κατηγορίας 5.
Λόγω κορωνοϊού, υπάρχουν πολεοδομίες που θέλουν 2 μήνες για να δώσουν απλά αντίγραφα στους ιδιοκτήτες ακινήτων, ενώ αρκετοί μηχανικοί
που εντάσσονται σε ευαίσθητες επιδημιολογικές ομάδες, αδυνατούν να
ανταποκριθούν στα καθήκοντά τους.
Στα παραπάνω θα πρέπει να προστεθεί και η λήξη της δυνατότητας των
αδήλωτων τετραγωνικών στους δήμους μέχρι το τέλος του μήνα. Ο φόρτος στα γραφεία των μηχανικών είναι τεράστιος και η ευθύνη μεγάλη έναντι των ιδιοκτητών.

Δεν είναι, λοιπόν, καλή περίοδος το αρμόδιο υπουργείο να εξαντλεί την
αυστηρότητά του και να κουνά το δάκτυλο στους ιδιοκτήτες και τους
μηχανικούς, χωρίς ιδιαίτερο λόγο. Πόσο μάλλον, όταν και το ίδιο δεν τηρεί
τα λεγόμενά του.
Τον περασμένο Νοέμβριο, όταν ανακοινώθηκε η πολύμηνη παράταση
για τα αυθαίρετα, συγχρόνως υπήρξαν δύο δεσμεύσεις από την πολιτική
ηγεσία για τον περασμένο Ιούνιο. Η πρώτη αφορούσε την έναρξη των
δειγματοληπτικών ελέγχων των δηλώσεων των αυθαιρέτων. Η δεύτερη
αφορούσε τη λειτουργία της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου, για την
οποία μέχρις στιγμής το μόνο που αναμένεται είναι μια νέα τροπολογία στο
νέο νομοσχέδιο. Που να μην είχε το ΤΕΕ έτοιμη την αντίστοιχη πλατφόρμα
εδώ και χρόνια.
Αν όντως ο αρμόδιος υπουργός θέλει να ασκήσει αποτελεσματική περιβαλλοντική πολιτική το πεδίο άσκησή της δεν είναι η εξάντληση της αυστηρότητάς του στα παλιά αυθαίρετα. Υπάρχουν αρκετές σημαντικότερες
παρεμβάσεις.
Η ενεργοποίηση του Παρατηρητηρίου Δομημένου Περιβάλλοντος, ώστε
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να εντοπιστούν τα νέα αυθαίρετα μετά τον Ιούλιο του 2011, τα οποία επιφέρουν πολύ μεγαλύτερο περιβαλλοντικό κόστος. Συγχρόνως θα αποτραπεί και η κατασκευή νέων.
Η οριστική και καθολική οριοθέτηση του αιγιαλού και της παραλίας. Το
προκαταρκτικό υπόβαθρο είναι έτοιμο από το 2008. Μόνο έτσι μπορεί να
προστατευθεί ο αιγιαλός και η παραλία. Βέβαια το μέτρο αυτό οδηγεί σε
σύγκρουση με ισχυρά οικονομικά συμφέροντα.
Η κατεδάφιση των αυθαιρέτων σε ρέματα, αιγιαλό και γενικά ευαίσθητες
περιβαλλοντικά περιοχές, που απαγορεύεται η τακτοποίησή τους. Όλα αυτά
τα χρόνια έχουν γίνει ελάχιστες κατεδαφίσεις. Έρχεται ο χειμώνας και θα
συζητάμε πάλι για πλημμύρες, όπου το ένα αίτιό τους θα είναι τα αυθαίρετα
στα ρέματα.
Η ενεργοποίηση του δειγματοληπτικού ελέγχου των δηλώσεων τακτοποίησης αυθαιρέτων, η οποία δεν έχει εφαρμοστεί ποτέ.
Υ.Γ. Ο κορωνοϊός υπάρχει. Για τους εξωγήινους δεν είμαστε σίγουροι.

Αυθαίρετα: Ακούστε τους επιστήμονες
Από τη Δευτέρα ξεκίνησε η εφαρμογή των νέων μέτρων για τον περιορισμό
του COVID-19, ενώ όλη την προηγούμενη βδομάδα οι μηχανικοί αναρτούσαν καθημερινά φωτογραφίες στα κοινωνικά δίκτυα με τις ουρές από τις
πολεοδομίες.
Παρ’ ολ’ αυτά ο υπουργός ακόμα αδυνατεί να κατανοήσει την κατάσταση
που δημιουργεί με προσωπική του ευθύνη, ενώ ο αρμόδιος υφυπουργός
δηλώνει απαξιωτικά «Είναι κάτι πολύ απλό που θέλει δύο λεπτά. Να καταθέσουν το παράβολο και μία δήλωση μηχανικού για το συγκεκριμένο κτίσμα».
Δυστυχώς, έχουν ελάχιστη γνώση της διαδικασίας και άγνοια κινδύνου.
Είναι ξεκάθαρο ότι η στάση αυτή του υπουργείου θα μπλοκάρει την ήδη
διαλυμένη αγορά ακινήτων από την 1η Οκτωβρίου, ενώ βάζει άλλη μια
τρικλοποδιά στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ’ οίκον».
Καλό θα ήταν, να πάνε μια βόλτα σε κάποια πολεοδομία και να ενημερωθούν από τους μηχανικούς για την όλη διαδικασία που ορίζει ο νόμος,
αλλά και την ευθύνη που την ακολουθεί. Σίγουρα δεν είναι 2 λεπτά. Δεν
γίνεται τόσος θόρυβος για 2 λεπτά. Εκτίθενται και απαξιώνουν όλους τους
μηχανικούς.
Τους καλώ, επιτέλους, να ακούσουν τους αρμόδιους επιστημονικούς φορείς, αντί να επιχειρούν να γίνουν μαθητευόμενοι μάγοι. Τα πειράματα είναι
για τους επιστήμονες και όχι για τους πολιτικούς.
Δημοσιεύσεις του Προέδρου του ΠΣΔΑΤΜ Μιχάλη Καλογιαννάκη στην εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ για τη νομιμοποίηση των αυθαιρέτων.

Επανεκλογή Μιχάλη Καλογιαννάκη
ως Αντιπρόεδρος της CLGE
Ο Πρόεδρος του ΠΣΔΑΤΜ Μιχάλης Καλογιαννάκης, επανεκλέγει για
2η φορά Αντιπρόεδρος
της CLGE (The Council
of European Geodetic
Surveyors).
Η Γενική Συνέλευση
της CLGE διεξήχθησαν
στην Αθήνα στο φιλόξενο χώρου του ΤΜΕΔΕ, ενώ οι αρχαιρεσίες
διεξήχθησαν ηλεκτρονικά και συμμετείχαν εκπρόσωποι από 30 ευρωπαϊκές
χώρες (25 μέσω τηλεδιάσκεψης).
Του ευχόμαστε καλή δύναμη!
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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/1FAIpQLSeW1VIss7ldABRz5N
JAkHreSpGGxjugCeRxxOfvOxfIQh-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.

Νέα από τον κλάδο

Παρατίθεται η γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του
Κράτους, σχετικά με τη νόμιμη πρόσβαση στα Υποθηκοφυλακεία και Κτηματολογικά Γραφεία, άλλων πλην δικηγόρων, μετά τον
αποκλεισμό συναδέλφων.

Γνωμοδότηση ΝΣΚ για την πρόσβαση
στα υποθηκοφυλακεία
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Αριθμός Γνωμοδοτήσεως 69/2020
ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Τμήμα Ε΄
Συνεδρίαση της 10ης Ιουνίου 2020

Σύνθεση:
Πρόεδρος: Μεταξία Ανδροβιτσανέα, Αντιπρόεδρος Ν.Σ.Κ.
Μέλη: Κωνσταντίνος Γεωργάκης, Αφροδίτη Κουτούκη, Δήμητρα Κεφάλα,
Αντώνιος Τατσόπουλος, Ελένη Σβολοπούλου, Δημήτριος Μακαρονίδης,
Αθηνά Αλεφάντη, Γεώργιος Βαμβακίδης, Ιωάννης Χατζηνέκουρας, Ιωάννα
Λεμπέση, Νομικοί Σύμβουλοι.
Εισηγήτρια: Παρασκευή Μίληση, Πάρεδρος Ν.Σ.Κ. (γνώμη χωρίς ψήφο)
Αριθμός ερωτήματος: Το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 20777οικ/22-5-2020 έγγραφο
του Υπουργείου Δικαιοσύνης/Γεν. Δ/νση Διοίκηση Δικαιοσύνης, Διεθνών
Νομικών Σχέσεων & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Ερώτημα: Ερωτάται εάν η αυτοπρόσωπη έρευνα στα δημόσια βιβλία που
τηρούνται στα Υποθηκοφυλακεία επιτρέπεται να διενεργείται μόνο από
δικηγόρους ή εάν μπορεί να διενεργείται και από τους ενδιαφερόμενους
ιδιώτες, σχετικά με τους τίτλους ιδιοκτησίας τους, από συμβολαιογράφους
ή εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους τους και από δικαστικούς επιμελητές,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 του Κανονιστικού Διατάγματος της
19/23 Ιουλίου 1941 Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον των διατάξεων των Α.Ν. 434/1937, 1933/1939, 2184/1940 και 2532/1940 «περί Οργανισμού των Υποθηκοφυλακίων του Κράτους» (ΦΕΚ Α΄244/1941) σε συνδυασμό με το άρθρο 22 του ν. 2318/1995 «Κώδικας Δικαστικών Επιμελητών».
Στο πιο πάνω ερώτημα το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Τμήμα Ε’) γνωμοδότησε ως εξής:
Ιστορικό
Από το έγγραφο της ερωτώσης υπηρεσίας και τα στοιχεία του φακέλου που
το συνοδεύουν προκύπτει το ακόλουθο πραγματικό:
1. Κατόπιν ερωτημάτων που απευθύνονταν στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, και για την αποσαφήνιση σχετικά με το
δικαίωμα αυτοπρόσωπης έρευνας στα έμμισθα και άμισθα υποθηκοφυλακεία της χώρας, καθώς και στα κτηματολογικά γραφεία Ρόδου, Κω - Λέρου,
Πειραιά και Θεσσαλονίκης, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου εξέδωσε το υπ’ αριθμ. 21987οικ/20.05.2020 έγγραφο, με το εξής περιεχόμενο:
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 του Κανονιστικού Διατάγματος
της 19/23 Ιουλίου 1941 Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον των διατάξεων των Α.Ν. 434/1937, 1933/1939, 2184/1940 και 2532/1940 «περί
Οργανισμού των Υποθηκοφυλακίων του Κράτους» (ΦΕΚ τ. Α΄244/1941) σε
συνδυασμό με το άρθρο 22 του ν. 2318/1995 «Κώδικας Δικαστικών Επιμελητών», αναφορικά με την πάγια λειτουργία των έμμισθων και άμισθων
υποθηκοφυλακείων της χώρας, καθώς και των κτηματολογικών γραφείων
Ρόδου, Κω - Λέρου, Πειραιά και Θεσσαλονίκης, επισημαίνεται ότι η αυτοπρόσωπη έρευνα δύναται να πραγματοποιείται από:
Α. Ενδιαφερόμενους πολίτες σχετικά με τίτλους ιδιοκτησίας τους και μόνο
Β. Δικηγόρους
Γ. Συμβολαιογράφους ή εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους τους
Δ. Δικαστικούς Επιμελητές
2. Σε συνέχεια του ως άνω εγγράφου, με σχετικές επιστολές τους, αφενός
μεν η Συντονιστική Επιτροπή Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, αφετέρου δε
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ο Πανελλήνιος Σύλλογος Υπαλλήλων Έμμισθων ή Άμισθων Υποθηκοφυλακείων, υποστήριξαν ότι η διάταξη του άρθρου 11 του Οργανισμού των Υποθηκοφυλακείων (ΦΕΚ τ. Α’ 244/2041) έχει καταργηθεί, δυνάμει του άρθρου
41 του Ν.Δ. 3026/1954, σύμφωνα με το οποίο:
«1. Η δημοσιότης των βιβλίων υποθηκών, μεταγραφών και κατασχέσεων,
προκειμένου περί ειδικών υποθηκοφυλακείων λειτουργούντων εις έδρας
Πρωτοδικείου, συνίσταται εις την αυτοπρόσωπον έρευναν υπό του ενδιαφερομένου, παρισταμένου μετά Δικηγόρου, ή υπό Δικηγόρου και εις την
έκδοσιν πιστοποιητικού ή αντιγράφου υπό του αρμοδίου υποθηκοφύλακος.
2. Η έρευνα των ανωτέρω βιβλίων παρ’ άλλου προσώπου απαγορεύεται
επί πειθαρχική τιμωρία του επιτρέψαντος ταύτην φύλακος των υποθηκών
και μεταγραφών, δια την παροχήν όμως πιστοποιητικών ή αντιγράφων δεν
απαιτείται παράστασις δικηγόρου.», σε συνδυασμό με το άρθρο 250 του
ίδιου Ν.Δ., και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αποτελέσει νόμιμη βάση
για τη δυνατότητα αυτοπρόσωπης έρευνας από ενδιαφερόμενους πολίτες ή
από συμβολαιογράφους και εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους τους. Εξάλλου,
ο Πανελλήνιος Σύλλογος Υπαλλήλων έμμισθων και Άμισθων Υποθηκοφυλακείων τονίζει και το γεγονός ότι οποιοδήποτε άνοιγμα ή ελεύθερη πρόσβαση
για έρευνα στα υποθηκοφυλακεία και προς άλλους κλάδους, εκτός των δικηγόρων, είναι επικίνδυνο.
3. Ωστόσο, με το ν. 4194/2013 τέθηκε σε ισχύ ο νέος Κώδικας Δικηγόρων,
ο οποίος με το άρθρο 166 παρ. 2 καταργεί στο σύνολό του τον προϊσχύοντα
Κώδικα Δικηγόρων (ν. 3026.1954), κατά συνέπεια και τα άρθρα 41 και 250
που μνημονεύονται στις σχετικές επιστολές.
4. Ενόψει των ανωτέρω, προκύπτει προβληματισμός της Υπηρεσίας, σχετικά με το εάν η αυτοπρόσωπη έρευνα στα υποθηκοφυλακεία μπορεί να διενεργείται μόνο από Δικηγόρους ή εάν δύναται να πραγματοποιείται, πλέον
των δικηγόρων, και από τους ενδιαφερόμενους πολίτες σχετικά με τίτλους
ιδιοκτησίας τους, από συμβολαιογράφους ή εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους τους και από δικαστικούς επιμελητές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 11 του Οργανισμού των Υποθηκοφυλακείων (ΦΕΚ τ. Α΄244/1941)
σε συνδυασμό με το άρθρο 22 του Ν. 2318/1995 «Κώδικας Δικαστικών
Επιμελητών».
Νομοθετικό Πλαίσιο
5. Στις διατάξεις των άρθρων 2, 1200 και 1339 του Α.Κ. ορίζονται τα εξής:
Άρθρο 2:
«Ο νόμος ορίζει για το μέλλον, δεν έχει αναδρομική ισχύ και διατηρεί την
ισχύ του εφόσον άλλος κανόνας δικαίου δεν το καταργήσει ρητά ή σιωπηρά.»
Άρθρο 1200:
«Τα βιβλία μεταγραφών είναι δημόσια και προσιτά στον καθένα που θέλει
να τα συμβουλευτεί τηρούνται όμως οι όροι που απαιτούνται για την καλή
διατήρησή τους.»
Άρθρο 1339:
«Τα βιβλία υποθηκών είναι δημόσια και προσιτά στον καθένα που θέλει να
τα συμβουλευτεί τηρούνται όμως οι όροι που απαιτούνται για την καλή διατήρησή τους.»
6. Στις διατάξεις του άρθρου 11 του Οργανισμού των Υποθηκοφυλακείων
(ΦΕΚ Α΄244/1941) ορίζονται τα εξής:
Άρθρο 11:
«1. Η δημοσιότης των βιβλίων υποθηκών, μεταγραφών, κατασχέσεων και
διεκδικήσεων συνίσταται εις το δικαίωμα παντός ενδιαφερομένου προς αυτοπρόσωπον έρευναν αυτών και προς αξίωσιν εκδόσεως πιστοποιητικών
ή αντιγράφων εκ τούτων. Δύναται ο εν έδρα πρωτοδικείου ειδικός άμισθος
υποθηκοφύλαξ δια κανονισμού εγκεκριμένου υπό του Υπουργείου της Δικαιοσύνης να ορίζη ώρας εισόδου των πολιτών και ερεύνης βιβλίων.
2. Εις Υποθηκοφυλακεία λειτουργούντα εν έδραις Πρωτοδικείων η έρευνα
γίνεται ή υπό του ενδιαφερομένου ή υπό του δικηγόρου ή συμβολαιογράφου.
3. Εις τα Υποθηκοφυλακεία Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης έκαστος
συμβολαιογράφος δύναται δια την έρευναν ν’ αποστέλλη ως αναπληρωτή
του ένα των υπαλλήλων του, εφωδιασμένον με ειδικήν έγγραφον εκάστοτε υπό του συμβολαιογράφου εξουσιοδότησιν προς έρευναν ωρισμένης ή
ωρισμένων μερίδων, ονομαστικώς εν τη εξουσιοδοτήσει αναφερομένων. Εν
περιπτώσει οιασδήποτε υπερβάσεως ή παρεκτροπής του τοιούτου συμβολαιογραφικού υπαλλήλου δύναται ν’ απαγορευθή υπό του υποθηκοφύλακος
εφεξής η υπό τούτου αναπλήρωσις του συμβολαιογράφου εις έρευναν των
βιβλίων του Υποοθηκοφυλακείου.»
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7. Στις διατάξεις των άρθρων 41 παρ. 1 και 2 και 250 παρ. 1 του προϊσχύοντος Κώδικα Δικηγόρων (ν. 3026/1954) ορίζονταν τα εξής:
Άρθρο 41 παρ. 1-2:
«1. Η δημοσιότης των βιβλίων υποθηκών, μεταγραφών και κατασχέσεων,
προκειμένου περί ειδικών υποθηκοφυλακείων λειτουργούντων εις έδρας
πρωτοδικείου, συνίσταται εις την αυτοπρόσωπον έρευναν υπό του ενδιαφερομένου, παρισταμένου μετά Δικηγόρου, ή υπό Δικηγόρου και εις την
έκδοσιν πιστοποιητικού ή αντιγράφου υπό του αρμοδίου υποθηκοφύλακος.
2. Η έρευνα των ανωτέρω βιβλίων παρ’ άλλου προσώπου απαγορεύεται
επί πειθαρχική τιμωρία του επιτρέψαντος ταύτην φύλακος των υποθηκών
και μεταγραφών, δια την παροχήν όμως πιστοποιητικών ή αντογράφων δεν
απαιτείται παράστασις δικηγόρου.»
Άρθρο 250 παρ. 1:
«1. Πάσα διάταξις γενική ή ειδική αντικείμενη εις τον παρόντα νόμον καταργείται.»
8. Στη διάταξη του άρθρου 22 παρ. 2 του Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών
(ν. 2318/1995) ορίζεται ότι:
Άρθρο 22 παρ. 2:
«2. Ο δικαστικός επιμελητής δικαιούται, με αποκλειστικό σκοπό την εξεύρεση περιουσιακών στοιχείων οφειλετών, εναντίον των οποίων έχει εντολή να
διενεργήσει κατάσχεση ή άλλη πράξη εκτελέσεως, να ενεργεί έρευνες στα
δημόσια βιβλία που τηρούνται στα υποθηκοφυλακεία, κτηματολογικά γραφεία, νηολόγια, ναυτικό υποθηκολόγια, Μητρώα αεροσκαφών και διευθύνσεις συγκοινωνιών…»
9. Στις διατάξεις του άρθρου 1 του Κώδικα Συμβολαιογράφων (ν. 2830/2000)
ορίζονται τα εξής:
Άρθρο 1:
«Ο Συμβολαιογράφος είναι άμισθος δημόσιος λειτουργός με καθήκοντα: α.
Να συντάσσει και να φυλάσσει έγγραφα συστατικά ή αποδεικτικά δικαιοπραξιών και δηλώσεων των ενδιαφερομένων όταν η σύνταξη των εγγράφων
αυτών είναι υποχρεωτική σύμφωνα με το νόμο ή όταν οι ενδιαφερόμενοι επιθυμούν να προσδώσουν σε αυτά κύρος δημοσίου εγγράφου. β. Να εκδίδει
απόγραφα ή αντίγραφα των εγγράφων του εδαφίου α’, καθώς και αντίγραφα
των προσαρτημένων και αναφερομένων σε αυτά εγγράφων. γ. Να θεωρεί
ιδιωτικά έγγραφα για την απόκτηση βέβαιης χρονολογίας. Για τη θεώρηση
αυτή συντάσσεται σχετική συμβολαιογραφική πράξη. δ. Να βεβαιώνει το
γνήσιο της υπογραφής που τίθεται ενώπιόν του σε κάθε έγγραφο που σχετίζεται με τη συναπτόμενη πράξη. ε. Να ενεργεί κάθε άλλη πράξη που του
αναθέτει ο νόμος. Επίσης δύναται να ενεργεί και κάθε άλλη πράξη σχετική
με την άσκηση του έργου του. 2. Ο συμβολαιογράφος μπορεί να μεταφράζει
με ευθύνη του στην ελληνική γλώσσα έγγραφα συνταγμένα σε ξένη γλώσσα
τα οποία του προσκομίζονται και είναι χρήσιμα για την κατάρτιση μιας από
τις αναφερόμενες πράξεις, θεωρώντας τα για την πραγματοποίηση της μετάφρασης και για την ακρίβειά τους.»
10. Στις διατάξεις των άρθρων 36 παρ. 1 και 2 και 166 παρ. 1, 2 και 3 του
ν. νέου Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013) ορίζονται τα εξής:
Άρθρο 36 «Περιγραφή του έργου του δικηγόρου»
«1. Αποκλειστικό έργο του δικηγόρου είναι να αντιπροσωπεύει και να υπερασπίζεται τον εντολέα του σε κάθε δικαστήριο ή αρχή της Ελληνικής Δημοκρατίας ή οποιασδήποτε άλλης χώρας, στα δικαστήρια, τις υπηρεσίες και τα
όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα διεθνή δικαστήρια, στα πειθαρχικά
και υπηρεσιακά συμβούλια, καθώς και η κατάθεση σημάτων και διπλωμάτων
ευρεσιτεχνίας. Επίσης η παροχή νομικών συμβουλών προς οποιοδήποτε
φυσικό ή νομικό πρόσωπο, καθώς και η σύνταξη γνωμοδοτήσεως προς
οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και Αρχή. Στο έργο αυτού περιλαμβάνεται και η διαμεσολάβηση για την αναζήτηση συμβιβαστικής λύσης στο
πλαίσιο νόμου ή κοινά αποδεκτής διαδικασίας. Η παράσταση ενώπιον των
δικαστηρίων με ή δια δικηγόρου είναι υποχρεωτική για όλες τις υποθέσεις και
σε όλες τις διαδικασίες, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από το νόμο.
2. Ομοίως στο έργο του δικηγόρου περιλαμβάνονται: α) Η έρευνα των βιβλίων των υποθηκοφυλακείων και κτηματολογικών γραφείων, καθώς και η
σύνταξη των σχετικών εγγράφων ελέγχου τίτλων. Η αίτηση και η λήψη των
πιστοποιητικών και αντιγράφων δεν απαιτεί παράσταση ή διαμεσολάβηση
δικηγόρου. β) Η έκδοση επικυρωμένων αντιγράφων κάθε είδους εγγράφων.
Τα αντίγραφα αυτά έχουν πλήρη ισχύ ενώπιον οποιασδήποτε Δικαστικής ή
άλλης Αρχής, καθώς και έναντι ιδιωτών, φυσικών ή νομικών προσώπων. γ)
Η μετάφραση εγγράφων που έχουν συνταχθεί σε ξένη γλώσσα, καθώς και η
μετάφραση ελληνικών εγγράφων σε οποιαδήποτε ξένη γλώσσα. Η μετάφρα-
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ση έχει πλήρη ισχύ έναντι οποιασδήποτε Δικαστικής ή άλλης Αρχής, εφόσον
συνοδεύεται από επικυρωμένο αντίγραφο του εγγράφου που μεταφράστηκε
και ο δικηγόρος βεβαιώνει ότι έχει επαρκή γνώση της γλώσσας από και προς
την οποί μετέφρασε. δ) Η βεβαίωση της γνησιότητας της υπογραφής του
εντολέα του, όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 42 της παραγράφου 2 του
Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, καθώς και σε κάθε άλλη διάταξη.»
Άρθρο 166 παρ. 1-3:
«1. Οι διατάξεις του Κώδικα είναι ειδικές έναντι κάθε άλλης διάταξης.
2. Από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καταργείται
ο Κώδικας περί Δικηγόρων, όπως αυτός έχει κυρωθεί με το ν.δ. 3026/1954
(Α΄235).
3. Ο νόμος αυτός, με την επιφύλαξη του άρθρου 165 του Κώδικα, ισχύει από
τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»
11. Στις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 1 και 2 του ν. 2664/1998 «Εθνικό
Κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις» (ήδη άρθρο 83 του Κωδικοποιητικού π.δ.
28/2015) ορίζονται τα εξής:
Άρθρο 21:
«1. Η Πρόσβαση στα κτηματολογικά στοιχεία τελεί υπό τους περιορισμούς
του ν. 2472/1997 “Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα” (ΦΕΚ 50 Α΄).
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζονται ο τρόπος και οι όροι άσκησης του κατά την προηγούμενη
παράγραφο δικαιώματος πρόσβασης στα κτηματολογικά στοιχεία, καθώς και
τα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να προβαίνουν στην επί τόπου έρευνα των
κτηματολογικών στοιχείων στα Κτηματολογικά Γραφεία και στην έναντι χρηματικού ανταλλάγματος ηλεκτρονική σύνδεση. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στη δημοσιότητα των κτηματολογικών στοιχείων
και σε κάθε άλλο θέμα τεχνικού και λεπτομερειακού χαρακτήρα.»
Ερμηνεία και εφαρμογή διατάξεων
12. Από την προπαρατεθείσα διάταξη του άρθρου 2 του Α.Κ. σαφώς προκύπτει ότι, κατά γενικό κανόνα, οι νόμοι είναι διηνεκείς και ισχύουν μέχρι
ότου καταργηθούν με άλλο κανόνα δικαίου, δηλαδή κυρίως με τυπικό νόμο
ή έθιμο. Η κατάργηση του νόμου με νόμο είναι είτε ρητή (άμεση), όταν ο
νεότερος νόμος περιλαμβάνει ειδική διάταξη για την κατάργηση του παλαιότερου νόμου είτε σιωπηρή (έμμεση), όταν από το περιεχόμενο του νεότερου νόμου προκύπτει σαφώς ότι τούτο είναι ασυμβίβαστο προς εκείνο
του παλαιότερου. Κατά ερμηνευτική, δε, γενικότερα, αρχή του δικαίου, σε
περίπτωση κατάργησης νόμου, αν ο καταργών νεότερος καταργηθεί μεταγενέστερα, ο δι’ αυτού καταργηθείς νόμος αναβιώνει εάν τούτο συνάγεται
από τη ρητή ή σιωπηρή βούληση του Νομοθέτη (βλ. Γνωμ. ΝΣΚ 281/2009,
709/1995, 429/1996 Ολ., με την παρατιθέμενη εκεί νομολογία και θεωρία).
13. Με τις διατάξεις των άρθρων 1200 και 1339 του Α.Κ. καθιερώνεται η
αρχή της δημοσιότητας των βιβλίων που τηρούνται στα υποθηκοφυλακεία,
στα οποία, κατά νόμο, αποτυπώνονται οι εμπράγματες (κατά κύριο λόγο)
σχέσεις επί ακινήτων (ήτοι η σύσταση, μεταβίβαση, κατάργηση ή αλλοίωση των εμπραγμάτων δικαιωμάτων). Η αρχή της δημοσιότητας των εν
λόγω βιβλίων αποτελεί αρχή δημοσίου δικαίου, συνίσταται, δε, στο δικαίωμα
του καθενός που έχει έννομο συμφέρον, να λαμβάνει γνώση αυτών, να τα
συμβουλεύεται, με την επιφύλαξη της υποχρέωσης τήρησης των απαιτούμενων όρων για την καλή συντήρησή τους, καθώς και να ζητά την έκδοση
αντιγράφων, πιστοποιητικών ή περιλήψεων του περιεχομένου των βιβλίων
αυτών (βλ. σχετ. Βαθρακοκοίλη Β. Ερμηνεία Νομολογία Αστικού Κώδικα κατ’
άρθρο, τόμος Δ΄, ημ. Β΄, άρθρο 1200 ΑΚ, 2008, Φίλη Ερμηνεία Αστικού
Κώδικα Γεωργιάδη Απ. – Σταθόπουλου Μ., άρθρο 1200 I 1, Μιχαηλίδου Χ.
Ευλαλία, Κτηματολόγιο, 2002, σελ. 139-140).
14. Συναφές με το ζήτημα της δημοσιότητας και της πρόσβασης στα δημόσια βιβλία που τηρούνται στα υποθηκοφυλακεία είναι και το ζήτημα της
δημοσιότητας και της πρόσβασης στα κτηματολογικά στοιχεία, υπό το
καθεστώς του Κτηματολογίου, το οποίο ρυθμίζεται στο άρθρο 21 του ν.
2664/1998. Ειδικά, ως προς τους δικαιούχους πρόσβασης στα κτηματολογικά στοιχεία, ο ν. 2664/1998 στο άρθρο 21 παρ. 2 αφήνει τον προσδιορισμό
του κύκλου των προσώπων που θα έχουν το δικαίωμα της άμεσης πρόσβασης στα στοιχεία που τηρούνται στο Κτηματολόγιο, σε κοινή Υπουργική
Απόφαση που πρόκειται να εκδοθεί.
15. Από την αλληλουχία των διατάξεων των άρθρων 11 του Οργανισμού
των Υποθηκοφυλακείων, 41 παρ. 1 και 2 και 250 παρ. 1 του προϊσχύοντος
Κώδικα Δικηγόρων (ν. 3026/1095), 22 παρ. 2 του ν. 2318/1995 «Κώδικας
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Δικαστικών Επιμελητών» και 36 παρ. 1 και 2 και 166 παρ. 1, 2 και 3 του ν.
4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων», ως προς το ζήτημα των προσώπων που
δικαιούνται να προβαίνουν σε αυτοπρόσωπη έρευνα στα δημόσια βιβλία
που τηρούνται στα υποθηκοφυλακεία, συνάγονται τα ακόλουθα:
16. Με το άρθρο 11 του Οργανισμού των Υποθηκοφυλακείων προσδιορίστηκε, καταρχάς, η έννοια της δημοσιότητας των βιβλίων υποθηκών,
μεταγραφών, κατασχέσεων και διεκδικήσεων που τηρούνται στα Υποθηκοφυλακεία και καθορίστηκαν επακριβώς τα πρόσωπα που δικαιούνται να
προβαίνουν σε έρευνα σε αυτά. Ειδικότερα, στην παράγραφο 1 του ως
άνω άρθρου προβλέφθηκε ότι η έννοια της δημοσιότητας των παραπάνω
βιβλίων συνίσταται στο δικαίωμα παντός ενδιαφερομένου να προβαίνει
σε αυτοπρόσωπη έρευνα σε αυτά, με την παράγραφο 2 του ιδίου άρθρου
ορίστηκε ότι, στα Υποθηκοφυλακεία που λειτουργούν σε έδρες Πρωτοδικείων, η έρευνα γίνεται είτε από τον ενδιαφερόμενο είτε από δικηγόρο
είτε από συμβολαιογράφο, ενώ, ειδικά όσον αφορά στα Υποθηκοφυλακεία
Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, με την παράγραφο 3 του ιδίου άρθρου, προβλέφθηκε η δυνατότητα έρευνας και από ειδικά εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους των συμβολαιογράφων.
Ακολούθησε ο Κώδικας Δικηγόρων (ν. 3026/1954), με το άρθρο 41 του
οποίου περιορίστηκε η δυνατότητα αυτοπρόσωπης έρευνας στα βιβλία
υποθηκών, μεταγραφών, κατασχέσεων και διεκδικήσεων που τηρούνται
στα Υποθηκοφυλακεία που λειτουργούν σε έδρες Πρωτοδικείων, η οποία
μπορεί να διενεργείται από κάθε ενδιαφερόμενο, παριστάμενο όμως είτε
μετά Δικηγόρου είτε δια Δικηγόρου, προβλέποντας και πειθαρχική ευθύνη
του οικείου Υποθηκοφύλακα, σε περίπτωση που επιτραπεί η έρευνα σε
άλλο πρόσωπο. Με τη νεότερη αυτή διάταξη, επομένως, ενόψει και της
παραγράφου 1 του άρθρου 250 του ίδιου Κώδικα, στην οποία αναφέρεται
ότι κάθε διάταξη γενική ή ειδική που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος νόμου καταργείται, καταργήθηκε η προϊσχύουσα διάταξη του άρθρου
11 του Οργανισμού Υποθηκοφυλακείων και περιορίστηκε η δυνατότητα
διενέργειας έρευνας στα δημόσια βιβλία που τηρούνται στα Υποθηκοφυλακεία που λειτουργούν σε έδρες Πρωτοδικείων μόνο από Δικηγόρους.
Εξ αντιδιαστολής, επομένως, όσον αφορά στα Υποθηκοφυλακεία που δεν
λειτουργούν στις έδρες Πρωτοδικείων, η αυτοπρόσωπη έρευνα, και υπό
το καθεστώς αυτό, επιφυλασσόταν σε όλους ανεξαιρέτως και ο Υποθηκοφύλακας δεν μπορούσε να αρνηθεί σε κανέναν την επίδειξη των σχετικών
βιβλίων (βλ. σχετ. Γνωμ.Εισ.ΕφΑθ25583/1969 ΝοΒ 17/1046). Επακολούθησε ο Κώδικας Δικαστών Επιμελητών (ν. 2318/1995), με το άρθρο 22
παρ. 2 του οποίου προβλέφθηκε περιορισμένο δικαίωμα έρευνας στα δημόσια βιβλία των υποθηκοφυλακείων και στους δικαστικούς επιμελητές,
με αποκλειστικό σκοπό την εξεύρεση περιουσιακών στοιχείων οφειλετών,
εναντίον των οποίων έχουν εντολή να διενεργήσουν κατάσχεση ή άλλη
πράξη εκτελέσεως.
Τέλος, ήδη από τη δημοσίευση του νέου Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013),
όπως ρητά ορίζεται στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 166 αυτού,
καταργήθηκαν οι διατάξεις των άρθρων 41 και 250 του προϊσχύοντος Κώδικα Δικηγόρων, καθόσον καταργήθηκε ρητά όλος ο ν. 3026/1954, πλην
ορισμένων εξαιρέσεων που προβλέπονται στο άρθρο 165 (μεταβατικές
διατάξεις), μεταξύ των οποίων δεν περιλαμβάνονται οι εν λόγω διατάξεις.
17. Κατόπιν τούτων, στο πλαίσιο συστηματικής ερμηνείας των παραπάνω διατάξεων του Οργανισμού Υποθηκοφυλακείων, του προϊσχύοντος
Κώδικα Δικηγόρων (ν.δ. 3026/1954) και του νέου Κώδικα Δικηγόρων (ν.
4194/2013), πρέπει να γίνει δεκτό ότι η διάταξη του άρθρου 11 του Οργανισμού Υποθηκοφυλακείων, που προέβλεπε τη δυνατότητα αυτοπρόσωπης έρευνας στα δημόσια βιβλία που τηρούνται στα Υποθηκοφυλακεία
που λειτουργούν σε έδρες Πρωτοδικείων, από κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη, από δικηγόρο ή από συμβολαιογράφο ή, όσον αφορά στα Υποθηκοφυλακεία Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, και από ειδικά εξουσιοδοτημένο υπάλληλο του συμβολαιογράφου, αναβίωσε σιωπηρώς, μετά
τη ρητή κατάργηση, με το νέο Κώδικα Δικηγόρων, των διατάξεων του
προϊσχύοντος Κώδικα Δικηγόρων που την είχαν καταργήσει σιωπηρώς.
Ειδικότερα, με τη διάταξη του άρθρου 41 του προϊσχύοντος Κώδικα Δικηγόρων είχε εκδηλωθεί η βούληση του νομοθέτη προς ενίσχυση του δικηγορικού λειτουργήματος, καταργώντας, για το λόγο αυτό, τη δυνατότητα
οποιουδήποτε άλλου προσώπου προς αυτοπρόσωπη έρευνα στα δημόσια
βιβλία των υποθηκοφυλακείων που λειτουργούν σε έδρες Πρωτοδικείων,
η οποία προβλεπόταν στο άρθρο 11 του Οργανισμού Υποθηκοφυλακείων
και επιφυλάσσοντας την παραπάνω δυνατότητα αποκλειστικά στους δικη-
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γόρους και μάλιστα επί πειθαρχική ευθύνη του οικείου Υποθηκοφύλακα
σε περίπτωση που επέτρεπε την έρευνα σε άλλο πρόσωπο. Αντίστοιχη
βούληση δεν συνάγεται από τη διάταξη του άρθρου 36, του νέου Κώδικα
Δικηγόρων (ν.4194/2013), στην οποία περιγράφεται το έργο του δικηγόρου. Αντίθετα, με τη διάταξη αυτή η έρευνα στα δημόσια βιβλία των
υποθηκοφυλακείων δεν περιλαμβάνεται στο αποκλειστικό έργο του δικηγόρου, όπως αυτό περιγράφεται στην παράγραφο 1 του οικείου άρθρο,
αλλά στην παράγραφο 2 αυτού, μεταξύ των λοιπών έργων του δικηγόρου,
τα οποία ωστόσο μπορούν να διενεργούνται παράλληλα και από άλλους
επαγγελματίες ή υπηρεσίες του δημοσίου κ.λπ. Εξάλλου, όλα τα αναφερόμενα στην δεύτερη παράγραφο του οικείου άρθρου έργα των δικηγόρων,
πλην της έρευνας στα δημόσια βιβλία των υποθηκοφυλακείων (έκδοση
επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων, μετάφραση εγγράφων, βεβαίωση
γνησιότητας υπογραφής), μπορούν να διενεργούνται και από τους συμβολαιογράφους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 1 του
Κώδικα Συμβολαιογράφων (ν. 2830/2000). Επομένως, από την αναφορά
του έργου της έρευνας στα δημόσια βιβλία των υποθηκοφυλακείων στην
παράγραφο 2 του άρθρου 36 του νέου Κώδικα Δικηγόρων, σε συνδυασμό
με την κατάργηση, με το άρθρο 166 αυτού, των διατάξεων των άρθρων
41 και 250 του προϊσχύοντος Κώδικα, συνάγεται η βούληση του νομοθέτη
για επαναφορά της προηγούμενης διάταξης του άρθρου 11 του Οργανισμού Υποθηκοφυλακείων, σύμφωνα με την οποία η έρευνα στα εν λόγω
βιβλία διενεργείται είτε από δικηγόρους είτε από τα λοιπά πρόσωπα που
περιοριστικά αναφέρονται στη διάταξη αυτή. Αντίθετη βούληση του νομοθέτη δεν προκύπτει ούτε από τη διάταξη του άρθρου 21 παρ. 1 του ν.
2664/1998 περί κτηματολογίου, δεδομένου ότι η πρόβλεψη περί άσκησης
του δικαιώματος πρόσβασης υπό τους περιορισμούς του ν. 2472/1997
περί «Προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», αφορά αποκλειστικά στον τρόπο και τις τυχόν προϋποθέσεις άσκησης του σχετικού δικαιώματος και όχι στα πρόσωπα που
δικαιούνται να το ασκήσουν.
18. Σύμφωνα με όλα τα προαναφερόμενα, από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 11 του Οργανισμού Υποθηκοφυλακείων, η οποία αναβίωσε μετά την κατάργηση, με το νέο Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013),
των διατάξεων των άρθρων 41 και 250 παρ. 1 του προϊσχύοντος Κώδικα
Δικηγόρων (ν. 3026/1954) που την είχαν καταργήσει, και 22 παρ. 2 του
Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών (ν. 2318/1955), αυτοπρόσωπη έρευνα
στα δημόσια βιβλία που τηρούνται στα Υποθηκοφυλακεία μπορεί να διενεργείται όχι μόνο από τους δικηγόρους και τους δικαστικούς επιμελητές,
προς εξεύρεση περιουσιακών στοιχείων οφειλετών, εναντίον των οποίων
έχουν εντολή να διενεργήσουν κατάσχεση ή άλλη πράξη εκτελέσεως, για
τους οποίους η σχετική διάταξη ουδόλως θίχτηκε από την ισχύ του νέου
Κώδικα Δικηγόρων, αλλά και από τους ενδιαφερόμενους πολίτες, αναφορικά με τους τίτλους ιδιοκτησίας τους, και από τους συμβολαιογράφους,
ειδικά δε όσον αφορά στα Υποθηκοφυλακεία Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, και από τους ειδικά εξουσιοδοτημένους προς τούτο υπαλλήλους των συμβολαιογράφων.
Απάντηση
19. Σύμφωνα με τα προεκτεθέντα, επί του ερωτήματος που υποβλήθηκε,
το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Τμήμα Ε΄) γνωμοδοτεί, ομόφωνα, ως
εξής: Από το συνδυασμό των διατάξεων του αναβιώσαντος άρθρου 11
του Οργανισμού Υποθηκοφυλακείων, του άρθρου 36 παρ. 2 περ. α΄ του
Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013) και του άρθρου 22 παρ. 2 του Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών (ν. 2318/1955), προκύπτει ότι αυτοπρόσωπη
έρευνα στα δημόσια βιβλία που τηρούνται στα Υποθηκοφυλακεία μπορεί
να διενεργείται όχι μόνο από δικηγόρους, αλλά και από τους ενδιαφερόμενους πολίτες, αναφορικά με τους τίτλους ιδιοκτησίας τους, από τους
συμβολαιογράφους και, όσον αφορά στα Υποθηκοφυλακεία Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, από τους ειδικά εξουσιοδοτημένους προς τούτο
υπαλλήλους τους και από τους δικαστικούς επιμελητές, αποκλειστικά προς
εξεύρεση περιουσιακών στοιχείων οφειλετών εναντίον των οποίων έχουν
εντολή να διενεργήσουν κατάσχεση ή άλλη πράξη εκτελέσεως.
Αθήνα 17.06.2020
        Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ                 Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ
            Μεταξία Ανδροβιτσανέα                    Παρασκευή Μίληση
               Αντιπρόεδρος Ν.Σ.Κ.                        Πάρεδρος Ν.Σ.Κ.
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Γεωπύλη «INSPIRE»:
Ελεύθερη διάθεση
των κτηματολογικών χαρτών
μέσω διαδικτύου

Τ

ο Ελληνικό Κτηματολόγιο ανακοινώνει ένα σημαντικό βήμα προς
την ανάπτυξη της Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών
της χώρας μας, με τη δημιουργία της Γεωπύλης INSPIRE ΕΛΛΗΝΙΚΟY ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ στην οποία όλοι οι πολίτες έχουν πρόσβαση μέσω
της ιστοσελίδας του (www.ktimatologio.gr (Έργα υποδομής/Γεωχωρικές
Υπηρεσίες/ Γεωπύλη INSPIRE Ελληνικού Κτηματολογίου).
Η εν λόγω Γεωπύλη, αποσκοπεί στην κάλυψη ενός μέρους των απαιτήσεων της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2007/2/ΕΚ (INSPIRE) η οποία στοχεύει στη
δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής πλατφόρμας για την εύκολη ανταλλαγή και
χρήση γεωγραφικών δεδομένων, όπως είναι τα φυσικά χαρακτηριστικά
μιας περιοχής, το ανάγλυφο του εδάφους, τα ποτάμια, οι λίμνες, οι δρόμοι, η διοικητική διαίρεση, οι προστατευμένες περιοχές, οι κτηματολογικοί
χάρτες κλπ.
Μέσω της συγκεκριμένης ιστοσελίδας και ειδικότερα για τα κτηματολογικά
δεδομένα, οι πολίτες μπορούν να:
• βρουν σε ποιες περιοχές λειτουργεί κτηματολόγιο
• δουν τους κτηματολογικούς χάρτες των περιοχών αυτών
• δουν πληροφορίες αναφορικά με τους εν λόγω χάρτες (μεταδεδομένα)
• επιλέξουν τις περιοχές που τους ενδιαφέρουν
• ενσωματώσουν τους κτηματολογικούς χάρτες των περιοχών αυτών σε
εφαρμογές που διαθέτουν (ή αναπτύσσουν)
• αντιγράψουν τα δεδομένα των κτηματολογικών χαρτών στον υπολογιστή τους για ανεξάρτητη χρήση (μεταφόρτωση – download).
Πέραν των κτηματολογικών χαρτών, οι πολίτες μπορούν, επίσης, να
πληροφορηθούν και για τη διαθεσιμότητα, καθώς και για τα τεχνικά χαρακτηριστικά (μεταδεδομένα), έγχρωμων ορθοφωτογραφιών και ψηφιακών μοντέλων εδάφους) τα οποία απεικονίζουν, κυρίως, χαρακτηριστικά
της επιφανείας της γης (κάλυψη και ανάγλυφο) σε διάφορες κλίμακες
(1:1.000, 1:5.000) και διάφορες χρονικές περιόδους (2007-2009, 20142015). Μάλιστα, οι πολίτες μπορούν και να τα προμηθευθούν κατόπιν
αιτήσεώς τους, από το Κτηματολόγιο.
Με τα δεδομένα και τις λειτουργίες που διατίθενται ελεύθερα σε όλους οι
ενδιαφερόμενοι και κυρίως οι επαγγελματίες, μπορούν να καλύψουν ένα
μεγάλο φάσμα των πληροφοριακών αναγκών τους.
Για παράδειγμα, μπορούν να δουν, ανά πάσα στιγμή, τα όρια όλων των
ακινήτων που έχουν καταγραφεί σε μία περιοχή, να διακρίνουν τους κοινόχρηστους χώρους (π.χ. δρόμους, πλατείες κ.λπ.) και τις τυχόν ειδικού
ενδιαφέροντος εκτάσεις που υπάρχουν εκεί (π.χ. ρέματα, ποτάμια, λίμνες,
αιγιαλός κ.λπ.).
Επιπλέον, σε σχέση με την αναπτυξιακή διάσταση του Κτηματολογίου, τα
παραπάνω δεδομένα μπορούν να ενταχθούν σε εφαρμογές που αφορούν:
• στο σχεδιασμό και στην αξιολόγηση επενδύσεων
• στην επέκταση σχεδίων πόλης
• στην παροχή υπηρεσιών
• στη χάραξη και υλοποίηση αγροτικών αναπτυξιακών προγραμμάτων
• στη μελέτη κοινωνικών προβλημάτων
• στην προστασία και παρακολούθηση του περιβάλλοντος και
• στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών.
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Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας θα επικαιροποιείται και θα αναβαθμίζεται
συστηματικά ακολουθώντας την εξέλιξη του Εθνικού Κτηματολογίου και
την πρόοδο δημιουργίας νέων χαρτογραφικών δεδομένων.
Οι προαναφερόμενες εφαρμογές, δημιουργήθηκαν ως τμήμα του έργου:
«Μετάπτωση δεδομένων του Φορέα “Ελληνικό Κτηματολόγιο” στην Οδηγία INSPIRE» που συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα - Επιχειρηματικότητα - Καινοτομία 2014-2020» (ΕΠΑνΕΚ 2014-2020) του ΕΣΠΑ (20142020).
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Νέα από τον κλάδο

Ταξίδι στην Ανταρκτική
			

του Χρήστου Ντάλα, ΑΤΜ

Λέγαν παλιά οι τοπογράφοι
φτασμένοι στα πέρατα της γης
πιο πέρα υπάρχουν μόνο δράκοι,
ο κόσμος φτάνει όπου φτάνουμε και μεις
Πριν λίγο καιρό φιλοξενήθηκε στον ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ ένα άρθρο - παρουσίαση βιβλίου “Ένας Έλληνας στην Ανταρκτική” με θέμα μία συμμετοχή
σε επιστημονική αποστολή. Θυμήθηκα τότε τη συμμετοχή μου σε μία...
τουριστική αποστολή στην Ανταρκτική, πριν λίγα χρόνια, με πιο γήινο
ενδιαφέρον. Με λίγο χιούμορ θα μπορούσε να είναι θέμα ενός άρθρου
“Ένας Τοπογράφος στην Ανταρκτική”...
Μέρες κορωνοϊού με τους περιορισμούς των ημερών ανέσυρα την
ιδέα μικρής παρουσίασης αυτού του ταξιδιού. Πέραν από μία ανάγκη
επικοινωνίας αυτών των καιρών, μπορεί να λειτουργεί και σαν μία ένεση αισιοδοξίας για καλύτερες μέρες.

Λίγα για την Ανταρκτική
Η Ανταρκτική, γνωστή και σαν “Παγωμένη Ήπειρος”, είναι η 6η ήπειρος με
έκταση λίγο μεγαλύτερη από την Ευρώπη. Από τον δορυφόρο φαίνεται
μία λευκή επιφάνεια περίπου στρογγυλού σχήματος με κέντρο το νότιο
πόλο. Η πραγματική επιφάνεια είναι περ. κατά 10% μικρότερη επειδή οι
παγετώνες, ιδιαίτερα στους κόλπους, επεκτείνονται έξω από τις ακτές κάνοντας τις λεγόμενες τράπεζες πάγου. Σκεπάζεται από αιώνιους πάγους
μέσου πάχους 2,0 χλμ.

Θάλασσα Ντρέικ μεταξύ Ν. Αμερικής και Ανταρκτικής.
Από τις πιο άγριες θάλασσες
Αποτελεί τη μεγαλύτερη δεξαμενή γλυκού νερού σε πάγο συγκεντρώνοντας πάνω από το 90% του γλυκού νερού στη γη. Αν κάποτε λιώναν οι
πάγοι της Ανταρκτικής η μέση επιφάνεια των θαλασσών θα ανέβαινε κατά
45-60 μ. Οι ακτές της Ανταρκτικής απέχουν περ. 1.000 χλμ. από Νότια
Αμερική, 2.000 χλμ. από Ν. Ζηλανδία και 3.500 χλμ. από Ν. Αφρική.
Πρόκειται για την απόλυτη έρημο, ένα απόκοσμο τοπίο κάτι μεταξύ γης
και άλλου πλανήτη.
Δεν βρέχει ποτέ, μόνο χιονίζει με τη θερμοκρασία το χειμώνα να κατεβαίνει στους -70° ακόμα και μέχρι -90°. Τα πάντα σκεπασμένα από πάγο
με ελάχιστες επιφάνειες μαύρης ηφαιστειογενούς πέτρας σε απόκρημνες
ακτές. Πλήρης απουσία βλάστησης εκτός από κάποιες λειχήνες στους
βράχους. Μόνη ζωή οι πιγκουίνοι σε μερικές ακτές και κάποια αρπακτικά
πουλιά που τους ακολουθούν. Φυσικά δεν υπάρχουν οικισμοί. Οι μόνοι
άνθρωποι της Ανταρκτικής είναι από κάποιες επιστημονικές αποστολές και
τελευταία κάποιοι περίεργοι ταξιδιώτες που την προσεγγίζουν με καράβια.
Ανακαλύφθηκε από φαλαινοθήρες τον 19ο αιώνα. Κυνηγώντας τις φάλαι-

20 ATM 247 / ΙΟΥΝΙΟΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2020

Τοπίο της Ανταρκτικής
νες πλησίασαν τις ακτές και αντίκρισαν κάποια ψηλά βουνά της, που, προς
τιμήν της ελληνικής γλώσσας ονόμασαν Έρεβος (με ενεργό ηφαίστειο στα
3.800μ.) και Τρόμος (με σβησμένο ηφαίστειο στα 3.200μ.). Σήμερα βρίσκεται υπό διεθνές καθεστώς με απαγόρευση της οποιασδήποτε μορφής
εκμετάλλευσης. Ο Νότιος Πόλος κατακτήθηκε από τον νορβηγό Αμούνσδεν (14.12.1911) και τον Βρετανό Σκοτ (18.01.1912).

Ταξίδι στην παγωμένη ήπειρο
Το ταξίδι για την Ανταρκτική γίνεται κυρίως από τη Νότια Αμερική.
Αθήνα και μέσω Ρώμης την επόμενη στο Μπουένος Άιρες. Το απόγευμα
βόλτα στο Πόρτο Μαδέρο και το βράδυ το καθιερωμένο τάγκο. Συνέχεια
τη μεθεπόμενη για Ουσουάια την πρωτεύουσα την Νότιας Παταγονίας,
σύνολο στο αεροπλάνο 18 ώρες.  
Η Ουσουάια το νοτιότερο λιμάνι του κόσμου με περίπου 64.000 κατοίκους
είναι χτισμένη αμφιθεατρικά στο κανάλι Beagle (από το όνομα του πλοίου,
με το οποίο ο Δαρβίνος το διέσχισε το 1835) που κόβει τη μύτη της Νότιας
Αμερικής στο νοτιότερο άκρο της. Λίγο βορειότερα είναι άλλο πιο γνωστό
κανάλι, ο πορθμός του Μαγγελάνου, τον οποίο ο Μαγγελάνος διέσχισε το
1520, και η Γη του Πυρός.
Μικρή βόλτα στο κανάλι Beagle σε κάτι νησάκια γεμάτα από κορμοράνους
και θαλάσσιους λέοντες (ένα είδος φώκιας).
Από την Ουσουάια αρχίζει 10ήμερη κρουαζιέρα για Ανταρκτική. Το πλοίο
(ORTELIUS) σχετικά μικρού μήκους 90μ. Λέγεται ειδικής κατασκευής για
τέτοιες θάλασσες, ότι κατασκευάστηκε στη Ρωσία και μετεπισκευάστηκε
σε μικρό κρουαζιερόπλοιο χωρητικότητας 125 επιβατών. Το πλήρωμα πολυεθνικό με καπετάνιο Χιλιανό. Πολυεθνικοί και οι επιβάτες από όλα τα
μέρη του κόσμου, Αμερική, Ευρώπη, Ασία, Αυστραλία. Μέσα σ’ αυτούς και
ένα μικρό ελληνικό γκρουπ πέντε ατόμων με αρχηγό, οργανωμένο από το
πρακτορείο ταξιδίων VERSUS.
Οι 10 ημέρες ταξιδιού στην Ανταρκτική είναι 3 για το πήγαινε, 3 για την
επιστροφή και 4 βόλτες με το καράβι σε κάποιες προφυλαγμένες ακτές.

Σε όρμο με εκατέρωθεν παγετώνες

Σε λόφο με φόντο παγετώνα
Η θάλασσα ανάμεσα στο νότιο άκρο της Νότιας Αμερικής και την Ανταρκτική πλάτους περίπου 1.000 χλμ., όπου ενώνονται ο Ατλαντικός και ο
Νότιος Παγωμένος Ωκεανός από τις πιο άγριες, όπως, άλλωστε όλες οι
θάλασσες του Νότιου Ημισφαιρίου. Ονομάζεται θάλασσα Ντρέικ από τον
σερ Φρ. Ντρέικ επίσημο πειρατή της Βασίλισσας της Αγγλίας με αποστολές
να κουρσεύει τα φορτωμένα χρυσό από τις αποικίες Ισπανικά καράβια.
Επιβίβαση από το λιμάνι της Ουσουάια, όπου μία επιγραφή fin del mundo
(το τέλος του κόσμου). Ενημέρωση για τα σωστικά μέσα και σε λίγο άσκηση ετοιμότητας και επίδειξη επιβίβασης στις λέμβους. Καλό ταξίδι για μερικές ώρες στο πορθμό Beagle με αριστερά την Αργεντινή και δεξιά τη Χιλή,
στη συνέχεια όμως μπαίνουμε στον Ωκεανό. Για τρία μερόνυχτα παρέα με
ισχυρούς ανέμους και μεγάλα κύματα. Παρόλα αυτά συνεχή ενημερωτικά
προγράμματα με ομιλίες στο σαλόνι από το πλήρωμα για πλήθος από θέματα της Ανταρκτικής, την ιστορία, το κλίμα, τη θάλασσα, τους πάγους,
τη γεωλογία, τη χλωρίδα, την πανίδα, με όσους βέβαια είχαν γλιτώσει από
τη ναυτία και μπορούσαν να παρακολουθούν.
Ξημέρωμα της 4ης μέρας πλησιάζουμε στη χιονισμένη Ανταρκτική. Τόπος
προσέγγισης η Χερσόνησος Peninsula (επειδή μοιάζει με αγκάθι). Πορεία
του πλοίου με τα βουνά της Χερσονήσου αριστερά και παγωμένα νησάκια
δεξιά. Το μέρος προφυλαγμένο από τους ανέμους και το φως του ήλιου
εκτυφλωτικό στο χιόνι. Οι παγετώνες φθάνουν μέχρι τη θάλασσα αφήνοντας γυμνούς μόνο κατάμαυρους κατακόρυφους βράχους. Η θάλασσα
μουντή από το πλαγκτόν με συντρίμμια πάγου. Κάπου-κάπου φυσητήρες
από φάλαινες.
Απόγευμα το πλοίο αγκυροβολεί στον Όρμο Paradise bay όπου Αργεντίνικη επιστημονική βάση.
Φοράμε μπότες, αντιανεμικά και σωσίβια, τα οποία υποχρεωτικά απολυμαίνονται, και επιβιβαζόμαστε σε φουσκωτά Zodiac. Γύρος του όρμου με
παγετώνες εκατέρωθεν με εκτυφλωτικό λευκό χρώμα και λουλακί χαραμάδες. Περνάμε ανάμεσα από παγόβουνο όπου κάποιες νωχελικές φώκιες.
Στη συνέχεια ανέβασμα σε λόφο με υπέροχη θέα στον όρμο, όπου όμως

Παγόβουνο “Καρχαρίας”

δοκιμάστηκαν οι αντοχές μας με βάδισμα στα χιόνια. Επιβίβαση ξανά στο
Zodiac για επιστροφή στο καράβι και δείπνο.
Το πρωί της 5ης μέρας το καράβι έπιασε την παραλία Neko με αρκετούς
πιγκουίνους και μία υποτυπώδη αμμουδιά. Από την προηγούμενη κάποιοι
τολμηροί κατασκήνωσαν στην παραλία κάτω από τον ουρανό της Ανταρκτικής. Άλλοι πιο τολμηροί έκαναν και κάποιες βουτιές με το νερό με θερμοκρασία κοντά στο μηδέν. Και εδώ ανέβασμα σε χιονισμένο λόφο με
υπέροχη θέα παγετώνες και τη γύρω θάλασσα.
Οι πιγκουίνοι της Ανταρκτικής που επισκεφθήκαμε είναι χαριτωμένοι με
κωμικό βάδισμα και μέγεθος μεγάλου κοτόπουλου. Σε κάποια νησιά υπάρχουν οι λεγόμενοι αυτοκρατορικοί πιγκουίνοι που φθάνουν τα 80 εκ. ύψος.
Το απόγευμα το καράβι μετακινήθηκε στο νησί Lockroy και επίσκεψη σε
παλιό βρετανικό επιστημονικό σταθμό. Ενδιαφέρουσα η οργάνωση του
σταθμού για να μπορούν να μένουν όλο το χρόνο σε αντίξοες καιρικές
συνθήκες χωρίς σχεδόν καμία επικοινωνία και καμιά βοήθεια. Λειτούργησε
για παρατηρήσεις ιονόσφαιρας 1942-1264. Σήμερα λειτουργεί σαν μουσείο με λίγα αναμνηστικά και ταχυδρομείο. Στείλαμε και κάρτες που τις
έλαβαν έπειτα από μήνες. Κοντά ένα άλλο νησί με πιγκουίνους και τον
σκελετό μιας φάλαινας. Στην επιστροφή ο καιρός αγρίεψε. Αέρας, χιόνι,
πραγματική Ανταρκτική.
Πρωί της 6ης ημέρας συνεχίζουμε την πορεία στη Δυτική πλευρά της Χερσονήσου Peninsula και πέρασμα από εντυπωσιακά στενά με εκατέρωθεν
ψηλά βουνά και παγόβουνα. Με Zodiac στο νησί Petermann με θέα κάποιους εντυπωσιακούς παγετώνες και καλό καιρό. Περπάτημα στο χιόνι
σε σχετικά ομαλό έδαφος. Κοντά αραγμένο κάποιο ισπανικό καράβι σε
επιστημονική αποστολή.
Απόγευμα περιήγηση με Zodiac σε θάλασσα με πολλά και εντυπωσιακά

Παγόβουνο “Λιοντάρι”
παγόβουνα. Πολλά έμοιαζαν με έργα τέχνης με αποτυπωμένες μορφές και
παραστάσεις. Ένα ανοικτό μουσείο με γλυπτά αφηρημένης τέχνης. -Επίσης πολλές φώκιες- σε ένα παγόβουνο μετρήσαμε οκτώ. Συνέχεια επιβίβαση σε άλλη ακτή και περπάτημα μέχρι ένα ύψωμα παρέα με πιγκουίνους.
Προγραμματισμένο μπάρμπεκιου για το βράδυ έξω αναβλήθηκε λόγω καιρού και έγινε στο εστιατόριο του πλοίου. Πλούσιο δείπνο με ψητά κρέατα,
όπου από το πολυεθνικό γκρουπ ήρθε πιο κοντά. Μια 85χρονη Γερμανίδα
μας απάγγειλε Όμηρο “Άνδρα μοι ένεπε μούσα πολύτροπο…”. Δύο Λευκορώσοι ήπιαν κάτι παραπάνω και ήρθαν στα κέφια, παραλίγο να τους
κλείσουν στο αμπάρι.
Αλλαγή στο πρόγραμμα της επόμενης μέρας και επίσπευση της επιστροφής επειδή αναμενόταν καταιγίδα στο πέρασμα Ντρέικ ώστε να φθάσουμε
γρηγορότερα στην Ουσουάια. Έπρεπε να μαζέψουν και μία ομάδα που
έκανε καγιάκ με σκάφη από το πλοίο.
Τροποποιημένο πρόγραμμα της 7ης ημέρας με επίσκεψη το πρωί 5:30 στο
Cuverville Island του πιο απομακρυσμένου από τα μέρη που πήγαμε. Παραλία περίπου 300 μ. με χονδρό βότσαλο και πέτρες που μοιάζει κάπως
με τις δικές μας και με εκατέρωθεν ψηλά βουνά. Πάρα πολλοί πιγκουίνοι,
οι περισσότεροι που συναντήσαμε. Επιστροφή στο καράβι, καθαρισμός
και απολύμανση στις μπότες, πρωινό. Αρχίζει το ταξίδι επιστροφής. Πριν
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Νέα από τον κλάδο

«Έφυγε» ο συνάδελφος Δημήτρης Κοντοστάθης

Κάτω από το παγόβουνο
το καράβι ξανοιχτεί η θάλασσα ήταν ήρεμη, προς το μεσημέρι αγρίεψε.
Η 8η και 9η μέρα η επιστροφή εν πλω. Ίδιο πρόγραμμα, ίδια αίσθηση με το
πήγαινε. Ελάχιστες ώρες χωρίς αέρηδες και κούνημα, μόνιμη αίσθηση ότι
βρίσκεσαι σε Λούνα Παρκ. Έμεινα όλη την ημέρα στο μπαρ να βλέπω τον
ορίζοντα ώστε να μην ζαλιζόμουν και να διαβάζω. Σε αυτό το Λούνα Παρκ
τελείωσα το “Tαξίδι του Ντισκάβερυ στην Ανταρκτική” που αναφερόταν
στις ηρωικές προσπάθειες του κατακτητή του Νότιου Πόλου Σκοτ μέχρι
που βρήκε το θάνατο από το κρύο. Άρχισα και το “Ταξίδι μέλιτος” του Μ.
Ανδρουλάκη που αναφέρονταν στην ύστερη ζωή του Ε. Βενιζέλου.
Πρωί της 10ης ημέρας ξανά στην Ουσουάια. Ξεκούραση και την επόμενη
μέρα μικρό τουρ στη νότια Παταγονία. Πετύχαμε και σε καρναβάλι αρκετά
εντυπωσιακό σαν λατινοαμερικάνικης χώρας. Επιστροφή στο Μπουένος
Άιρες, παραμονή δύο μέρες, ξενάγηση, επίσκεψη στο Δέλτα του Τίγρη,
ένα πλέγμα καναλιών ανάμεσα σε εκβολές δύο μεγάλων ποταμών, Παρανά και Λαπλάτα. Επιστροφή στην Αθήνα μετά από συνολικό ταξίδι 18
ημερών.
Στον απολογισμό του ταξιδιού μία σκέψη που λίγο-πολύ περνά από το
μυαλό όλων.
Τι είναι αυτό που μπορεί να σπρώξει κάποιον για αυτό το ταξίδι; Τόση
ταλαιπωρία, τόσα έξοδα για μια κοπιαστική κρουαζιέρα στην άκρη του
κόσμου. Πόσο μπορεί να αξίζουν τα χιονισμένα τοπία, οι παγετώνες, τα
παγόβουνα και οι πιγκουίνοι που θα δει;
Η απάντηση δεν είναι εύκολη. Εκείνο που μπορεί να αξίζει και είναι μοναδικό σε αυτό το ταξίδι είναι η αίσθηση ότι βρίσκεται εκτός αυτού του
πλανήτη. Όλα θυμίζουν έργα επιστημονικής φαντασίας, με τόπους αφιλόξενους και εχθρικούς χωρίς ίχνος ζωής, έρημα τοπία, απόκρημνα βουνά,
φουρτουνιασμένες θάλασσες, κάπου σ΄ ένα πλανήτη του “Πολέμου των
Άστρων”.
Ψάχνοντας λίγο περισσότερο, ίσως πρέπει να φθάσουμε μέχρι τον Οδυσσέα “Πολλά δ’ ανθρώπων ίδεν άστεα και νόον έγνω”. Ο προσπάπος μας
Οδυσσέας έπρεπε να γυρίσει όλους τους τόπους, να δοκιμάσει όλες τις
εμπειρίες και να δει όλα τα θαυμάσια και τρομερά πριν γυρίσει για το τέλος
της ζωής του στην Ιθάκη.

Δυστυχώς έφυγε από κοντά μας ο συνάδελφος Δημήτρης Κοντοστάθης,
ένας ενεργός ελεύθερος επαγγελματίας που έδινε δυναμικά το παρόν
στα θέματα που απασχολούσαν τους συναδέλφους μας και όχι μόνο.
Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά του, σε όλους τους φίλους και
συνεργάτες του.
«Έφυγε» απροσδόκητα ο σύντροφος Δημήτρης Κοντοστάθης, στέλεχος του ΚΚΕ, μέλος της ΕΟΕ της ΤΕ
Περιστερίου - Νοτιοδυτικών Συνοικιών της ΚΟΑ και
του γραφείου της ΚΟΒ Αγίας Βαρβάρας.
Η ΤΕ Περιστερίου - Νοτιοδυτικών Συνοικιών της ΚΟ
Αττικής του ΚΚΕ και η ΚΟΒ Αγίας Βαρβάρας εκφράζουν τη βαθιά τους
θλίψη, για τον πρόωρο χαμό του συντρόφου μας, σημειώνοντας:
«Ο σύντροφος Δημήτρης γεννήθηκε το 1959 στον Βόλο Μαγνησίας. Από
νεαρή ηλικία εντάχθηκε στις γραμμές της ΚΝΕ όπου ανέπτυξε μια πλούσια δράση και στην πορεία απέκτησε τον τιμημένο τίτλο του μέλους του
ΚΚΕ το 1978. Ο σύντροφος Δημήτρης συνέβαλε στην υπόθεση του Κόμματος αναλαμβάνοντας διάφορες στελεχικές ευθύνες στην κομματική
του ζωή, πάντα με συνέπεια, μαχητικότητα και πίστη στο Κόμμα.
Εργαζόταν ως αυτοαπασχολούμενος Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός, με σπουδές στο Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών της
Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠ Θεσσαλονίκης. Ήταν μέλος του ΤΕΕ και του
Συλλόγου Αγρονόμων - Τοπογράφων Μηχανικών.
Σε όλη του τη διαδρομή, υπήρξε αταλάντευτος αγωνιστής, παρά το γεγονός ότι τον ταλαιπώρησαν σοβαρά προβλήματα υγείας, τα οποία ξεπέρασε με μαχητικό τρόπο. Η ζωή του όλη ήταν συνδεδεμένη με την πάλη
του λαού μας για μια κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση και πορεύθηκε αταλάντευτα μέχρι την τελευταία του στιγμή μέσα από τις γραμμές του ΚΚΕ
του οποίου ήταν μέλος.
Εκφράζουμε τα βαθιά και ειλικρινή μας συλλυπητήρια στη γυναίκα του
Κούλα, στα παιδιά του Γεωργία και Χρήστο, τους οικείους και συντρόφους του αγαπημένου μας συντρόφου Δημήτρη».
Επίσης, το Τομεακό Συμβούλιο Περιστερίου Νοτιοδυτικών Συνοικιών της
ΚΝΕ, εκφράζει τη θλίψη του και συλλυπητήρια στο σύντροφο Χρήστο Κοντοστάθη, για τον πρόωρο χαμό του πατέρα του.
Από το

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

Σε παραλία με πολλούς πιγκουίνους
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Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΟΥ ΠΣΔΑΤΜ

Απόψεις

Εξορθολογισμός
Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας
ή Υπερπροστασία
του Νικολάου Χρ. Ζαχαριά*

Σ

το πλαίσιο του νομοσχεδίου το οποίο συζητείται στη Bουλή τις ημέρες αυτές, έχουν επανέλθει στην επικαιρότητα οι αντιδράσεις των
περιβαλλοντικών οργανώσεων, διαφόρων φορέων καθώς και μεμονωμένων ατόμων κατά του νομοσχεδίου αυτού.

Θεωρούν για άλλη μια φορά ότι μειώνεται η προστασία του περιβάλλοντος
στις περιοχές ΝΑΤURA με τις επιχειρούμενες νομοθετικές ρυθμίσεις και
ζητούν ως συνήθως την απόσυρσή του για να ακολουθήσει νέος γύρος
διαβουλεύσεων, χωρίς αρχή, μέση και τέλος.
Βέβαια το νομοσχέδιο αυτό τέθηκε σε διαβούλευση για 15 ημέρες και
συγκέντρωσε 1.579 σχόλια και συνολικά 27.709, ίσως τα περισσότερα που
συγκέντρωσε νομοσχέδιο σε διαβούλευση από τότε που καθιερώθηκε ο
πετυχημένος αυτός θεσμός.
Τα περισσότερα σχόλια όμως των απλών πολιτών, των μεμονωμένων τεχνοκρατών και επιστημόνων, των τοπικών φορέων, των επαγγελματικών
φορέων, αυτών δηλαδή που εκπροσωπούν τον πραγματικό κόσμο, τις
ανάγκες της κοινωνίας, την ανάγκη για την ανάπτυξη, την ανάγκη για
επίλυση των διαχρονικών προβλημάτων και στρεβλώσεων τις οποίες η ίδια
η πολιτεία κληρονόμησε στην κοινωνία, είναι στην αντίθετη κατεύθυνση
από αυτήν των περιβαλλοντικών οργανώσεων και των λοιπών πολιτικών
φορέων.
Προτείνουν βελτιώσεις του νομοσχεδίου στην κατεύθυνση εξορθολογισμού με γνώμονα τα παραπάνω στοιχεία σε αντίθετη με τις ακραίες θέσεις που συνήθως εκπροσωπούν πολλές περιβαλλοντικές οργανώσεις στη
χώρα μας.
Οι αρνητές του νομοσχεδίου, αγνοούν επιδεικτικά τόσο την ισχύουσα διαχρονικά ελληνική νομοθεσία (Ν.1650/1986, Ν.2204/1994, Ν.3882/2010,
Ν.3937/2011, Ν.4610/2019, κτλ), όσο και την αντίστοιχη Ευρωπαϊκή
(οδηγίες 79/409/ΕΟΚ, 92/43/ΕΟΚ, 2009/147/ΕΚ /L20, 2006/613/EK/L259,
97/266/EK., κτλ) με βάση την οποία βέβαια διαμορφώθηκε διαχρονικά η
σχετική περιβαλλοντική νομοθεσία της χώρας μας.
Αγνοούν επίσης την Ευρωπαϊκή πραγματικότητα, δηλαδή τι ακριβώς ισχύει σήμερα σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες.
Σε όλη όμως αυτή τη συζήτηση, απουσιάζει ένα καθοριστικό στοιχείο, το
οποίο μάλλον θεωρείται δεδομένο και δεν επιδέχεται και αυτό καμίας αλλαγής. Είναι ίσως δοσμένο με την περιβαλλοντική δεοντολογία της κακώς
εννοούμενης οικολογίας η οποία έχει επικρατήσει στη χώρα μας μετά τη
δεκαετία του 1980.
Ποιο είναι αυτό;
Είναι τα όρια των περιοχών ΝΑΤURA. Πώς αυτά καθορίσθηκαν; Σε ποια
επιστημονικά κριτήρια στηρίχθηκαν; Είναι ισόβια; Δεν υπάρχουν λόγοι
επανακαθορισμού τους;
Ποσοστό 32% περίπου της Ελληνικής επικράτειας περιλαμβάνεται στις
διάφορες ζώνες προστασίας των περιοχών αυτών όταν σε Ευρωπαϊκό
επίπεδο το ποσοστό αυτό κυμαίνεται από 9-35%. Δηλαδή στη χώρα μας
έχουμε ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά προστατευομένων εκτάσεων
στην Ευρώπη.
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H σύνταξη των καταλόγων των προτεινόμενων τόπων με τα αντίστοιχα
όριά τους στα πλαίσια του δικτύου ΝΑΤURA 2000, ξεκίνησε το 1994 από
το ΥΠΕΧΩΔΕ και η υποβολή τους στην Ευρωπαϊκή επιτροπή έγινε δυο
χρόνια αργότερα, το 1996.
Στις αρχικές υποβολές η έκταση των προτεινόμενων περιοχών κάλυπτε
ποσοστό περίπου 19% της χερσαίας επιφάνειας της χώρας μας. Με τις διαδοχικές όμως συμπληρώσεις του καταλόγου αυτού έως το 2018 η έκταση
αυτή έφθασε στο 32%.
Είχε προηγηθεί βέβαια η πρώτη και θετική προσπάθεια της πολιτείας να
προστατέψει το περιβάλλον με τον Ν.1650/1986 ο οποίος αναθεωρήθηκε
με τον Ν.3889/2010 καθώς και τον πρόσφατο Ν.4610/2019.
Επομένως η οριοθέτηση των περιοχών αυτών έχει γίνει με βάσει προτάσεις των αρμόδιων Υπηρεσιών της χώρας μας. Δεν γνωρίζουμε βέβαια αν
οι οριοθετήσεις αυτές στηρίχθηκαν σε επιστημονικές μελέτες οι οποίες να
έχουν καταγράψει πλήρως τα υπάρχοντα είδη της χλωρίδας και πανίδας
που εντοπίζεται σε κάθε περιοχή και τα οποία έπρεπε να προστατευθούν.
Αν επίσης παρόμοιες μελέτες τεκμηριώνουν επαρκώς τα υπό εξαφάνιση
είδη και τους κινδύνους από τους οποίους αυτά πραγματικά απειλούνται.
Θα ήταν ενδιαφέρον να δημοσιευθούν οι μελέτες αυτές και να επαναξιολογηθούν πλήρως από την επιστημονική κοινότητα της χώρας ώστε να
κριθεί αν οι λόγοι του αρχικού καθορισμού για κάθε περιοχή υφίστανται
ακόμη μετά από 34 και πλέον χρόνια.
Σε κάθε περίπτωση οι οριοθετήσεις των περιοχών αυτών θα πρέπει να
γίνονται με κριτήρια την ύπαρξη ειδών βιοποικιλότητας ιδιαίτερης σημασίας σε τοπικό επίπεδο και τη βιωσιμότητα αυτών των ειδών. Η επέκταση
των οριοθετήσεων σε όμορες περιοχές θα πρέπει να ακολουθεί αυστηρά
κριτήρια τα οποία θα δικαιολογούν πλήρως τους λόγους προστασίας των
ειδών αυτών. Επιπλέον όμως θα λαμβάνουν υπόψη τους και τα λοιπά
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των όμορων περιοχών στις οποίες πιθανόν δεν
παρατηρούνται τα υπό προστασία είδη.
Έχουν άραγε εφαρμοσθεί παρόμοια κριτήρια στις οριοθετήσεις των περιοχών αυτών;
Νομίζουμε ότι σε πολλές περιπτώσεις δεν έχουν εφαρμοσθεί.
Είναι γνωστό σε όλους τους εμπλεκόμενους επιστήμονες, φορείς, οργανώσεις κτλ ότι εντός των περιοχών αυτών περιλαμβάνονται διάφοροι
οικισμοί, μεγάλες αγροτικές εκτάσεις, γη υψηλής παραγωγικότητας, μεταλλευτικές περιοχές, χορτολιβαδικές αδιάφορες και βοσκήσιμες περιοχές
κτλ.
Ας δούμε μερικές χαρακτηριστικές περιπτώσεις:
Στη Μήλο, ποσοστό 50% του νησιού τελεί υπό την προστασία των περιοχών του δικτύου ΝΑΤURA 2.000. Εντός των εκτάσεων αυτών περιλαμβάνονται παλαιοί οικισμοί, αγροτικές εκτάσεις, περιοχές εξόρυξης, χορτολιβαδικές εκτάσεις που καλύπτουν τις ανάγκες της κτηνοτροφίας.
Δίκτυο NATURA στη Ν. Μήλο Κυκλάδων

Απόψεις

Στη Λήμνο ποσοστό περίπου 30% του νησιού περιλαμβάνεται στο δίκτυο
ΝΑΤURA.
Μεταξύ των περιοχών αυτών περιλαμβάνονται και εκτάσεις που έχουν
απαλλοτριωθεί και διανεμηθεί για την αποκατάσταση προσφύγων και γηγενών ακτημόνων από το 1933 περίπου και στις οποίες βέβαια εντοπίζονται οικισμοί, αγροτικές πεδινές καλλιέργειες κτλ.
Δίκτυο NATURA στη Ν. Λήμνο

    		  Δίκτυο NATURA στη Ν. Θάσο
Στη Θάσο το αντίστοιχο ποσοστό φθάνει
στο 50% περίπου της
έκτασης του νησιού. Σε
αυτές περιλαμβάνονται
ελαιοπερίβολα, εκτάσεις
των παλαιών απαλλοτριώσεων που έχουν
επίσης παραχωρηθεί για
την αποκατάσταση των
προσφύγων, παραδοσιακοί οικισμοί, παραλιακές πεδινές εκτάσεις.

Στη Νότια Εύβοια περιλαμβάνονται επίσης στις περιοχές αυτές Χωριά,
εγκαταλελειμμένοι οικισμοί, ελαιώνες, αγροτικές καλλιέργειες, κτλ.
Δίκτυο NATURA στη νότια Εύβοια
Στην Άνδρο, περίπου το 40% του νησιού τελεί υπό προστασία.
Και εδώ έχουμε οικισμούς, αγροτικές εκτάσεις, παραλιακές κτλ.
Δίκτυο NATURA στη Ν. Άνδρο

Στην Κεντρική Ελλάδα μεγάλες εκτάσεις επίσης τελούν υπό παρόμοιο
καθεστώς. Περιλαμβάνουν κυρίως χορτολιβαδικές βοσκήσιμες εκτάσεις,
αγροτικές σε μεγάλο βαθμό εγκαταλελειμμένες εκτάσεις, ορεινά χωριά κατοικήσιμα ή εγκαταλελειμμένα.
Στη Βραυρώνα Αττικής εντός της υπό προστασία έκτασης περιλαμβάνονται οικιστικές περιοχές της Αρτέμιδας και αγροτικές εκτάσεις γης υψηλής
παραγωγικότητας.
Δίκτυο NATURA στη Βραυρώνα Αττικής

Στον Υμηττό, η οριοθέτηση του δικτύου ΝATURA φθάνει έως τις περιοχές
Παπάγου, Χολαργού, Γλυφάδας κτλ.
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«Περιβαλλοντικός νόμος»:
Προστασία του περιβάλλοντος
ή προστασία των επενδύσεων;

Απόψεις

Δίκτυο NATURA στον Υμηττό

του Νίκου Κεχαγιόγλου*

Η

κλιματική αλλαγή είναι παρούσα, την ώρα που διάφορα ανορθολογιστικά ρεύματα, τα οποία δεν ανήκουν απλά σε κάποιες μειοψηφικές
γραφικές αφηγήσεις, αλλά εντάσσονται σε συνολικότερα πλαίσια
διακυβέρνησης, την αμφισβητούν. Η άνοδος της θερμοκρασίας, η ένταση των φυσικών καταστροφών, η ανυπολόγιστη ρύπανση των θαλασσών
και η καταστροφή της βιοποικιλότητας έχουν αίτιο: την «ανάπτυξη» άνευ
όρων και με κάθε μέσο εις βάρος του περιβάλλοντος και των οικοσυστημάτων. Τα παραπάνω επιβεβαιώνονται από τους περιβαλλοντικούς
δείκτες που επιδεικνύουν στιγμιαία «κάθαρση» του περιβάλλοντος κατά
τη διάρκεια της καραντίνας. Όταν η παραγωγική διαδικασία δεν ακολουθούσε φρενήρεις ρυθμούς, όταν η σύγχρονη αστική ζωή δεν απαιτούσε
συνεχείς μεταφορές, το αποτύπωμα της ανθρωπότητας στο περιβάλλον
συρρικνώθηκε.

Ο νόμος 4685/2020 με τον τίτλο «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας» κατατέθηκε στη Βουλή τον Μάιο εν μέσω περιορισμών λόγω της
πανδημίας του κορωνοϊού. Η διαδικασία διαβούλευσης υπήρξε σύντομη,
αν όχι προσχηματική, έχοντας τις αντιδράσεις περιβαλλοντικών οργανώσεων και μεγάλου μέρους των τοπικών κοινωνιών, σε αντίθεση με τους
μεγαλοεπιχειρηματίες οι οποίοι το στήριζαν και το στηρίζουν με όλα τα
μέσα. Χαρακτηριστικό είναι πως ενώ το νομοσχέδιο είχε τεθεί αρχικά σε
δημόσια διαβούλευση με 66 άρθρα, η τελική έκδοση που κατατέθηκε προς
ψήφιση από τη Βουλή είχε 130 άρθρα, δηλαδή 64 άρθρα δεν είδαν το φως
της δημοσιότητας κατά τη διαδικασία δημόσια διαβούλευσης.
Δεν είναι εύκολο βέβαια να εξηγήσουμε σε τι αποσκοπεί η προστασία παρόμοιων ευρύτερων περιοχών στις οποίες δεν νομίζουμε ότι ευδοκιμεί το
σύνολο των επικαλουμένων σε κάθε μία από αυτές ειδών βιοποικιλότητας.
Οι επαναλαμβανόμενες διαμαρτυρίες επομένως κατά του συγκεκριμένου
νομοσχεδίου, πέραν του ότι ευρίσκονται μακράν του ισχύοντος νομοθετικού Ευρωπαϊκού πλαισίου και της Ευρωπαϊκής πραγματικότητας, αγνοούν
και τα παραπάνω πραγματικά δεδομένα στη χώρα μας και σκοπεύουν στη
δημιουργία ενός καθεστώτος απόλυτης υπερπροστασίας σε πολλές περιπτώσεις ανύπαρκτων πλέον ειδών, η οποία υπερπροστασία είναι απολύτως
εχθρική προς την ανάπτυξη του τόπου. Σε μερικές περιπτώσεις μάλλον
εξυπηρετεί τον περιβαλλοντικό ακτιβισμό και στερείται της έννοιας του μέτρου και της ισορροπίας μεταξύ της προστασίας του περιβάλλοντος και της
αειφόρου ανάπτυξης.
Με βάση τις παραπάνω επισημάνσεις μας, θεωρούμε σκόπιμο όπως η πολιτεία προχωρήσει άμεσα στην επαναοριοθέτηση των περιοχών του δικτύου ΝΑΤURA2000 σε όλη την Ελλάδα, η οποία όμως επαναοριοθέτηση θα
στηρίζεται σε πλήρεις και επικαιροποιημένες επιστημονικές μελέτες της αρμόδιας πανεπιστημιακής κοινότητας της χώρας σε εφαρμογή ομοίως της
ισχύουσας Ευρωπαϊκής νομοθεσίας.
*Νικόλαος Xρ. Ζαχαριάς, ΑΤΜ
ΜSc στο περιβάλλον και τα γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών
Πρώην Γ.Γ. του ΠΣΔΑΤΜ
Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού συλλόγου
των ελευθέρων επαγγελματιών τοπογράφων Μηχανικών (EGOS)

Οι περιβαλλοντικές μελέτες οι οποίες απαιτούνται για τις Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΑΕΠΟ) χρηματοδοτούνται από τον
ίδιο τον επενδυτή του έργου. Έτσι λοιπόν, ο σκοπός της μελέτης μεταβάλλεται εξ αρχής όχι στον πως θα προστατευτεί το περιβάλλον, αλλά στο
πως θα αδειοδοτηθεί η επένδυση. Κοινωνίες ολόκληρες, συλλογικότητες
των κατά τόπους περιοχών και περιβαλλοντικά κινήματα δεν καθίσταται
δυνατόν να συμμετέχουν ουσιαστικά σε μια διαβούλευση. Επιβάλλονται
μικρότερες χρονικές προθεσμίες στη δημόσια διοίκηση, στη διεκπεραίωση των σταδίων της περιβαλλοντικής αδειοδότησης και στους δημόσιους
φορείς για να παρέχουν τις γνωμοδοτήσεις τους και ανασυγκροτώντας
κάποια κεντρικά συμβούλια τα οποία θα διεκπεραιώνουν τις αδειοδοτήσεις
όταν ξεπερνιούνται οι χρονικές προθεσμίες, με το δικαίωμα παρουσίας
σε αυτά του επενδυτή αλλά όχι της τοπικής κοινωνίας που ενδεχομένως
διαμαρτύρεται.
Επιπρόσθετα, η εκπόνηση των περιβαλλοντικών μελετών αλλά και ο έλεγχός τους θα διεκπεραιώνεται από ιδιώτες οι οποίοι θα πληρώνονται από
τον επενδυτή, οι οποίοι θα αναλαμβάνουν τον έλεγχο πληρότητας και τον
ενδελεχή έλεγχο της περιβαλλοντικής μελέτης, την ανάρτηση σε δημόσια διαβούλευση, τη σύγκλιση του αρμόδιου κεντρικού συμβουλίου όταν
προβλέπεται και τη σύνταξη του σχεδίου Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, την οποία θα καλείται η δημόσια διοίκηση να επικυρώσει
εντός συγκεκριμένης στενής χρονικής προθεσμίας. Ένας ιδιώτης μελετητής υποκαθιστά τη δημόσια διοίκηση, διεκπεραιώνοντας τον έλεγχο της
αδειοδότησης ενός μεγάλου πελάτη-επενδυτή.
Όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας η κυβέρνηση μέσω του νό-
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Απόψεις
μου επιταχύνει τις σχετικές επενδύσεις κυρίως μέσω της αντικατάστασης
της πρώτης αδειοδοτικής διαδικασίας της άδειας παραγωγού από την πιο
αυτοματοποιημένη διαδικασία της βεβαίωσης παραγωγού με αυτοματοποιημένο καθορισμό των ορίων από κατοικίες, οικισμούς κ.λπ. και των
σχετικών ζωνών αποκλεισμού (λ.χ. περιοχές απόλυτης προστασίας) που
περιέχει το υφιστάμενο ειδικό χωροταξικό για τις ΑΠΕ στην τοπική κλίμακα. Το ερώτημα είναι αν υπάρχουν όλες αυτές οι «θεσμικές γραμμές» που
συνιστούν ζώνες αποκλεισμού στους ηλεκτρονικούς χάρτες του Υπουργείου ή απλά κάποιοι περιορισμοί θα παρακάμπτονται, όπως φαντάζει το
πιθανότερο. Στόχος είναι, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου, η νέα βεβαίωση να αποτελεί δικλείδα ασφαλείας για τον επενδυτή, κατοχυρώνοντας τη θέση του σταθμού του.
Ο νόμος αναδιαμορφώνει τις κατηγορίες των περιοχών προστασίας της
φύσης σε τέσσερις ζώνες με κλιμακούμενο και διαφορετικό βαθμό προστασίας (ζώνη απόλυτης προστασίας της φύσης, ζώνη προστασίας της
φύσης, ζώνη διαχείρισης οικοτόπων και ειδών και ζώνη βιώσιμης διαχείρισης φυσικών πόρων). Κάθε περιοχή του δικτύου Νατούρα θα αποκτά με
την έκδοση του προεδρικού διατάγματος προστασίας διαφορετικές ζώνες
προστασίας από τις παραπάνω κατηγορίες. Το νομοσχέδιο εισάγει διάφορες νέες χρήσεις γης (τις οποίες προσθέτει και στην πολεοδομική νομοθεσία) και τις συμπεριλαμβάνει ως δυνατότητες στις ζώνες περιβαλλοντικής
προστασίας. Ενώ σήμερα επιτρέπονται μόνο η διεξαγωγή επιστημονικών
ερευνών και εργασίες για τη διατήρηση του οικολογικού αντικειμένου προστασίας της περιοχής, με τον νέο νόμο επιτρέπεται να εισάγονται στα
προεδρικά διατάγματα επιπλέον χρήσεις, μεταξύ των οποίων οδοί κίνησης
μηχανοκίνητων οχημάτων, θαλάσσιοι διάδρομοι κίνησης σκαφών και κατασκευές δικτύων υποδομής και εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας. Επίσης, με τον νέο νόμο αναφέρονται ρητά εντός των περιοχών προστασίας
οι ζώνες αναζήτησης, έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, οι
οποίες δεν προβλέπονταν προηγουμένως. Το άρθρο 109 προσπαθεί να παρακάμψει τις αντιδράσεις τοπικών Δήμων στο πρόγραμμα έρευνας και την
άρνησή τους να παραχωρήσουν δημοτικές εκτάσεις. Η αιτιολογική έκθεση
διαπιστώνει ότι με τις καθυστερήσεις αυτές «τα προγράμματα έρευνας
και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων […] τίθενται σε κίνδυνο χρονικού
εκτροχιασμού ως προς την υλοποίησή τους και πιθανής συνολικής ακύρωσής τους» και έτσι ο νόμος προβλέπει ότι για την εκτέλεση της έρευνας για
υδρογονάνθρακες σε δημοτικές εκτάσεις «δεν απαιτείται η λήψη οποιασδήποτε άδειας, έγκρισης ή συναίνεσης από τα παραπάνω πρόσωπα υπό
την ιδιότητά τους ως κυρίων, νομέων ή κατόχων των εκτάσεων αυτών».
Επιπλέον, ο νόμος καταργεί τους σημερινούς φορείς διαχείρισης των περιοχών προστασίας ενσωματώνοντάς τους σε μία νέα κεντρική δομή. Εκτός
από την εξοικονόμηση χρημάτων που προκύπτει από τη συγχώνευση, ο
νόμος επικαλείται την αδυναμία των σημερινών φορέων να προσελκύσουν
χρηματοδότηση από ευρωπαϊκά προγράμματα. Επιπλέον, ο νόμος κάνει
λόγο για έσοδα του φορέα από διάφορες πηγές, μεταξύ των οποίων και
«από την εφαρμογή εισιτηρίου εσόδου σε προστατευόμενες περιοχές για
οικοτουριστικούς σκοπούς».
Ο νόμος «εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας» προβλέπει για τις
περιοχές αυθαιρέτων εντός δασικών εκτάσεων (τις λεγόμενες «οικιστικές
πυκνώσεις»), τη σύνταξη οικονομοτεχνικών μελετών οι οποίες θα καταγράψουν την κατάσταση της αυθαίρετης δόμησης στα δάση, υποτίθεται
ότι θα σταθμίσουν τις συνέπειες που θα είχε η κατεδάφιση σε σχέση με τη
διατήρησή τους με αντιστάθμιση του «δασικού ισοζυγίου» και με βάση τα
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παραπάνω δεδομένα θα εκδοθεί προεδρικό διάταγμα για την τακτοποίησή
τους. Η ελαστικοποίηση της δασικής νομοθεσίας και της δόμησης εντός
των δασών λαμβάνει χώρα εις βάρος της προστασίας του περιβάλλοντος
και των δασών. Έπειτα από την κύρωση των δασικών χαρτών, το οποίο
αποτελούσε αίτημα του περιβαλλοντικού κινήματος, τα μεγάλα οικονομικά
συμφέροντα προσπαθούν μέσω του νόμου «εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας» να ισοσταθμίσουν τις απώλειες στον τομέα αυτό.
Ακόμη το άρθρο 92 του νόμου νομιμοποιεί την αυθαίρετη λειτουργία περιπτώσεων σταθμών μεταφόρτωσης απορριμμάτων, για μία μεταβατική
περίοδο πέντε ετών. Πολλές από αυτές τις μονάδες βρίσκονται σε ορεινούς όγκους και δάση και αν δεν δοθεί λύση σε αυτό το ζήτημα θα υπάρχει
άλλο ένα σοβαρό πλήγμα στο οικοσύστημα των δασών.
Με το άρθρο 99 τροποποιείται ο νόμος πλαίσιο για τον πολεοδομικό και
χωροταξικό σχεδιασμό και προστίθενται «περιθώρια ευελιξίας και ανάδρασης», ώστε σχέδια που υπάγονται στο κατώτερο επίπεδο του πολεοδομικού σχεδιασμού, να μπορούν να τροποποιούν προβλέψεις του ανώτερου χωροταξικού επιπέδου σχεδιασμού. Στα πολεοδομικά εργαλεία με
τα οποία χωροθετούνται μεγάλες επενδύσεις προβλέπεται η δυνατότητα
υπέρβασης του πολεοδομικού, αλλά όχι του χωροταξικού σχεδιασμού, εύλογα μπορεί κανείς να υποθέσει το κίνητρο της παροχής της παραπάνω
«ευελιξίας». Με το ίδιο άρθρο τροποποιούνται τα προεδρικά διατάγματα
προστασίας εκτεταμένων περιοχών του κέντρου της Αθήνας (εμπορικό
τρίγωνο, Ψυρρή, Μεταξουργείο). Το Υπουργείο επιχειρεί να «αναβαθμίσει» τις περιοχές αυτές με την προώθηση της πλέον πρόσφατης μορφής
πολεοδομικού εξευγενισμού η οποία προέκυψε στην Αθήνα, την τουριστικοποίηση. Έτσι καταργείται το όριο των 100 κλινών για τα ξενοδοχεία στις
περιοχές γενικής κατοικίας των περιοχών αυτών και συνεπώς επιτρέπεται
η χωροθέτηση ξενοδοχείων μεγάλου και πολύ μεγάλου μεγέθους.
Εν κατακλείδι, δεν μπορεί να ειπωθεί πως ο νόμος προστατεύει το περιβάλλον από τις επιπτώσεις που του προκαλούν διάφορες επενδύσεις αλλά
μάλλον συμβαίνει το αντίθετο: προστατεύει τις επενδύσεις από τις επιπτώσεις που μπορεί να τους προκαλεί το αίτημα προστασίας του περιβάλλοντος. Το θεσμικό πλαίσιο, διέπεται από τις οδηγίες της ΕΕ για τη βιώσιμη
ανάπτυξη. Η συγκεκριμένη θεωρία επιχειρεί να συνδυάσει την οικονομική
ανάπτυξη με την προστασία του περιβάλλοντος, όμως λόγω της φύσης
του καπιταλιστικού συστήματος, το οποίο αναπαράγεται μέσω της συνεχούς αύξησης των κερδών, έχει ως αποτέλεσμα αυτά τα δύο στοιχεία της
θεωρίας να αλληλοσυγκρούονται έντονα.
*Νίκος Κεχαγιόγλου, ΑΤΜ (ΕΜΠ)
Msc Πολεοδόμος - Χωροτάκτης ΕΜΠ

ΣΗ ΜΕΙΩ ΣΗ
u Τα άρθρα που δημοσιεύονται στις "Aπόψεις" απηχούν τη γνώμη
των αρθρογράφων χωρίς να αποτελούν και απόψεις του συλλόγου.
u Παρακαλούμε τους συναδέλφους που στέλνουν κείμενα προς
δημοσίευση να μην ξεπερνούν τις τρεις δακτυλογραφημένες σελίδες.

του Δημήτριου Νικ. Βρετάκου*

Η

ιστορία της νομιμοποίησης –τακτοποίησης – ρύθμισης… κτλ των αυθαιρέτων κατασκευών έρχεται από πολύ παλιά. Είναι σχεδόν συνομήλικη του πρώτου μεταπολεμικού πολεοδομικού οικοδομικού κανονισμού (1955).

Πρώτος εντρυφήσας, ο Θανάσης Κανελλόπουλος με τον Ν. 720/77. Απλή,  
απλούστατη διαδικασία, χαμηλού κόστους, αλλά βραχύβιος ο νόμος και
όποιος πρόλαβε.
Ακολούθως, ο Στέφανος Μάνος με τον οικιστικό Νόμο 947/79 που ουσιαστικά για τα αυθαίρετα δεν εφαρμόστηκε ποτέ.
Μετά, ο Αντώνης Τρίτσης με τον Οικιστικό Νόμο 1337/83, που και αυτός
ουσιαστικά δεν οδήγησε σε ολοκληρωμένη τακτοποίηση των υποβληθεισών
δηλώσεων. Η κεντρική διοίκηση, ενώ στην αρχή έδειξε μεγάλη σπουδή για
την ενημέρωση των πολιτών για τα οφέλη του νόμου, με επαλαμβανόμενες
δημοσιεύσεις στον τύπο, απανωτές ανακοινώσεις στα ραδιόφωνα και την
τηλεόραση, οι παλαιότεροι θα ενθυμούνται τον βομβαρδισμό με το σλόγκαν –εάν το δηλώσεις μπορείς να το σώσεις–, αυτή εξαντλήθηκε μέχρι τη
δεύτερη φάση της διαδικασίας. Δηλ. μέχρι εκεί που οι πολίτες κατέθεταν
τις οικονομικές τους υποχρεώσεις στο κράτος και στους μηχανικούς. Μετά
σιωπή. Όλοι πίστευαν, ότι αφού το δήλωσαν και πλήρωσαν «καθάρισαν».
Καμία ενημέρωση για την τρίτη φάση. Και το πολύ μικρό ποσοστό των
δηλώσεων που ολοκληρώθηκε, αυτό έγινε συγκυριακά, πιθανόν λόγω απαίτησης κάποιου συμβολαιογράφου. Όλες οι άλλες δηλώσεις είναι στον αέρα.
Μικρή αθόρυβη παρέμβαση ο ν. 1512/85. Ρυθμίζει μικρές πολεοδομικές
παραβάσεις. Τι είναι «μικρή πολεοδομική παράβαση»; Κατά την κρίση της
επιτροπής… Παρ’ τ’ αυγό και κούρευτο! Μεγάλο χωνευτήρι.
Το πλέον εκπληκτικό είναι, ότι όλοι οι οικοδομικοί, εκτός του πρώτου άδολου (1955), «μεριμνούσαν» για την τακτοποίηση-νομιμοποίηση-κατεδάφιση αυθαίρετων κατασκευών. Δηλ. ο κατεξοχήν νόμος της διαδικασίας ορθής
και νόμιμης οικοδόμησης θεωρούσε δεδομένο ότι θα υπάρξουν και περιπτώσεις  αυθαιρεσιών στην ανέγερση. Δηλ. αναγνώριζε εκ προοιμίου ότι κάπου
πάσχει το σύστημα.
Ένα υπαρκτό αποτέλεσμα αυτής της αντίληψης είναι το αλισβερίσι πολίτη–υπηρεσίας -βοηθούσας και της διοίκησης- που ποτέ δεν έδειξε αποφασιστικότητα επιβολής του νόμου. Κάποιες απειλές, κάποια κατεδάφιση με
παρόντα όλα τα TVκάναλα και ως εκεί.  
Παρενθετικά να τονίσω τη μεγάλη συμβολή της σχετικά πρόσφατης καθιέρωσης του θεσμού των Ελεγκτών Δόμησης στη δραστική μείωση του φαινομένου ύπαρξης αυθαιρεσιών κατά την ανέγερση νέων οικοδομών. Με μία
απλή ρύθμιση η κεντρική διοίκηση τακτοποίησε ένα καρκίνωμα αφαιρώντας
την αρμοδιότητα από τις πολεοδομικές υπηρεσίες και τις ανέθεσε στους ιδιώτες μηχανικούς που στελεχώνουν το σώμα των Ελεγκτών Δόμησης. Κατά
γενική ομολογία ο θεσμός λειτουργεί άψογα μέχρι σήμερα δίχως ακρότητες
και παρατράγουδα.
Αξιοσημείωτο, είναι ότι τρία χρόνια μετά τη θεσμοθέτηση του Παρατηρητηρίου Δόμησης (ν. 4497/17), με την οποία μεταβιβάζεται ο έλεγχος της
αυθαίρετης δόμησης από τους υπαλλήλους στους ελεγκτές δόμησης, με την
υψηλή εποπτεία της Περιφέρειας, αυτό δεν τίθεται σε εφαρμογή, δεν κουνιέται φύλλο και ουδείς αναφέρεται σε αυτό. Κάποιες σποραδικές συσκέψεις
και ανακοινώσεις ότι ξεκινάει το Παρατηρητήριο και πέραν αυτού ουδέν.
Την τελευταία δεκαετία, η κεντρική διοίκηση έχει επιδοθεί σε έναν αγώνα
νομοθετικών ρυθμίσεων για τη ρύθμιση των πολεοδομικών παραβάσεων.
Διαδοχικά όλες οι κυβερνήσεις νομοθέτησαν ρυθμίσεις. Όποιος αναλάμβανε
υπουργός για το περιβάλλον νομοθετούσε «βελτιωμένη»  εκδοχή. Σουφλιάς
ν. 3775/09, Μπιρμπίλη ν. 4038/10, Παπακωσταντίνου ν. 4014/11, Καλαφάτης ν. 4178/13 και τελευταίος και μακροβιότερος -λόγω απανωτών παρατάσεων για την εφαρμογή του-, ο ισχύων ν. 4495/17, (Σταθάκης).
Καταλυτικό κίνητρο για ένταξη στους νόμους, η απειλή απαγόρευσης μετα-

Σήμερα έχει πάλι ανακύψει θέμα παράτασης στην ισχύ του ν. 4495/2017
και πρόσφατα ο πρόεδρος του ΤΕΕ, με πολύ τεκμηριωμένη επιστολή προς
τον υπουργό ΥΠΕΝ, το υποστηρίζει το αίτημα αυτό, που είναι μεν καθολικό
αίτημα των μηχανικών, αλλά στην ουσία φροντίζει και την ομαλή διεκπεραίωση αιτήσεων πολιτών, που πολλές από αυτές δεν ολοκληρώνονται λόγω  
του ότι απαιτείται η χορήγηση δεδομένων από κρατικές ή άλλες αρμόδιες
υπηρεσίες.

Απόψεις

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ
τελευταία ευκαιρία
μέχρι την επομένη

βίβασης ή σύνταξη οποιασδήποτε συμβολαιογραφικής πράξης, εάν υπάρχουν πολεοδομικές αυθαιρεσίες σε εκκρεμότητα.

Ταυτόχρονα, στο κάδρο εμφανίζεται και η αξιοπιστία της κεντρικής διοίκησης στην υλοποίηση των νομοθετημένων, ή των κατά καιρούς δεσμεύσεων
αρμοδίων. Είναι γνωστό, ότι έχει εκφυλιστεί η εγκυρότητα της δήλωσης
των κατά καιρούς αρμοδίων… τελευταία προθεσμία… δεν θα υπάρξει άλλη
παράταση…  
Ορθά ο υπουργός Θεοδωρικάκος τις τελευταίες ημέρες του Αυγούστου
δήλωνε, δεν θα δοθεί άλλη παράταση (για τα τετραγωνικά μέτρα στους
Δήμους), επικαλούμενος την αξιοπιστία της Διοίκησης. Τελικά όμως συνεκτιμώντας τα πραγματικά δεδομένα, ενέδωσε και παράτεινε την προθεσμία.
Ανακύπτει όμως ένα πραγματικό γεγονός.
Στη συνείδηση των πολιτών οι προθεσμίες που θέτουν τα νομοθετήματα
είναι λάστιχο μεγάλης αντοχής.
Για την περίπτωση της ρύθμισης των αυθαιρέτων κατασκευών και με νομοθετημένη τη θέληση της Διοίκησης να επεκτείνει την ισχύ του νόμου, δεν
πιστεύω ότι είναι λύση κάποια νέα προθεσμία με τιμωρητικούς όρους, όπως
οι προσαυξήσεις στα πρόστιμα, αλλά και ο αποκλεισμός της κατηγορίας
5 αυθαίρετων κατασκευών. Ούτε κατανοώ από πού προκύπτει ο χρονικός
ορίζοντας 2026.
Για την προσαύξηση των προστίμων ας αναλογιστούν οι αρμόδιοι τι έχει
υποστεί οικονομικά ο ελληνικός λαός μία δεκαετία και πλέον. Σίγουρα ο
νόμος παρέχει οικονομικά οφέλη στους αυθαιρετήσαντες, αντισταθμιστικά
όμως με τη μνημονιακή αφαίμαξη οι οικονομικές δυνατότητες έχουν μειωθεί
σημαντικά. Κάποιοι πραγματικά δεν δύνανται. Δεν έχει η μύγα ξύγκι. Έχουν
τη θέληση να υπαχθούν στις διατάξεις του νόμου, αλλά δεν δύνανται.
Όσο για τον αποκλεισμό της κατηγορίας 5, που σηματοδοτεί κατεδάφιση
αυτών των αυθαιρεσιών, πιστεύω ότι θα εμφανιστούν τραγελαφικές περιπτώσεις. Στην ίδια δήλωση ρύθμισης υπάρχουν διάφορες κατηγορίες μαζί
με την 5. Ο συσχετισμός τους ίσως δεν είναι εφαρμόσιμος. Δηλ. κράτησε
τα υπόλοιπα και κατεδάφισε τα της κατηγορίας 5. Και εάν αυτό δεν είναι
δομικά εφικτό;
Είναι αδήριτη ανάγκη η μόνιμη επίλυση του θέματος που θα βελτίωνε και τη σχέση πολίτη κράτους.
Μία δική μου σκέψη, -εύχομαι να υπάρχουν καλλίτερες-, είναι η εφαρμογή του ισχύοντος νόμου 4495/17 σε μόνιμη βάση, με κάποιες ουσιαστικές
τροποποιήσεις.
Σήμερα η ρύθμιση γίνεται για τριάντα έτη, από την ημερομηνία υπαγωγής
στον νόμο.
Να μεταβληθεί η ισχύς του νόμου και η τριακονταετία να ισχύει
από την ημέρα δημοσίευσης του νόμου στις 3-11-2017.
Δηλ. από τον Νοέμβριο του 2017 και να έχει καταληκτική προθεσμία τον Νοέμβριο του 2047. Η (έστω) επιπρόσθετη ποινή του
αυθαιρετήσαντα να είναι η μείωση του χρόνου τακτοποίησης. Συσχετίζοντας και το θεσμικό πλαίσιο της ηλεκτρονικής καταγραφής
των κτηρίων, πιστεύω είναι δυνατή και υλοποιήσιμη μία ρύθμιση
αυτής της μορφής.
Δεν έχει κάποια σημασία, η περαιτέρω ανάπτυξη της πρότασης και οι όποιες
λεπτομέρειες παρελκύουν.
Ο ισχύων νόμος, αλλά και οι αμέσως σχετικοί προηγούμενοι, υλοποιούνται
πλέον της δεκαετίας. Έχει αποκτηθεί μεγάλη εμπειρία, έχουν διαγνωστεί
οι παιδικές τους αρρώστιες και η όποια βελτίωση του νόμου σε σχέση με
χρονικούς ορίζοντες και παρατάσεις είναι εφικτή.
Ίσως, οι εκάστοτε κρατούντες, θέλουν την όποια οικονομική ωφέλεια άμεσα και σίγουρα αυτό δεν είναι στον σχεδιασμό τους, αλλά πίσω από τα
νούμερα υπάρχουν και ο κυρ Μήτσος, η κυρά Μαρία, επαγγελματίες και
επιχειρηματίες, ακόμα και φορείς του ευρύτερου δημόσιου.
*Δημήτριος Νικ. Βρετάκος
Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ
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Νέα νομοθετήματα και διατάξεις
που άπτονται του ενδιαφέροντος
του ΑΤΜ
Ø Δημοσιεύθηκε ο Νόμος 4685 στο ΦΕΚ Α 92 στις 7 Μαΐου 2020 με
θέμα: «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και
2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
και λοιπές διατάξεις».
Τα 11 κεφάλαια του Νόμου αναφέρονται στα εξής θέματα:
Α. Απλοποίηση περιβαλλοντικής αδειοδότησης (Τροποποιήσεις του
Ν.4014/2011)
Β. 	 Διαδικασία αδειοδότησης ΑΠΕ - Α’ φάση
Γ. 	 Διαχείριση προστατευόμενων περιοχών
Δ. 	 Ζώνες εντός προστατευόμενων περιοχών
Ε. 	 Ρυθμίσεις για δασικούς χάρτες
ΣΤ. Οικιστικές πυκνώσεις
Ζ. 	 Τροποποίηση του Ν.4122/2013 (Α 42) για την προσαρμογή της
ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2018/844/ΕΕ «για την τροποποίηση της οδηγίας 2010/31/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση των
κτιρίων και της οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση
Η. 	 Ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της οδηγίας 2019/692/ΕΕ σχετικά
με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου
και λοιπές διατάξεις
Θ. 	 Ρυθμίσεις ελληνικού κτηματολογίου
Ι. 	 Ζητήματα διαχείρισης αποβλήτων
ΙΑ. Λοιπές διατάξεις
Χρήσιμη είναι και η Εγκύκλιος της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος με αριθμ. πρωτ. 209/11 Μαΐου 2020 και
θέμα: “Επισκόπηση διατάξεων συμβολαιογραφικού ενδιαφέροντος Ν. 4685/2020 (Α’ 92) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής
νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις»”.
Στην Εγκύκλιο γίνεται συνοπτική παρουσίαση των διατάξεων του Νόμου που έχουν συμβολαιογραφικό ενδιαφέρον. Ιδιαίτερα για τις τροποποιήσεις της Δασικής Νομοθεσίας, την τροποποίηση της διαδικασίας
ανάρτησης, κύρωσης και αναμόρφωσης των δασικών χαρτών, τις Οικιστικές Πυκνώσεις, την ενεργειακή απόδοση κτιρίων και τέλος για την
παρέμβαση στη διαδικασία τακτοποίησης αυθαίρετων κατασκευών και
χρήσεων εντός παραδοσιακών οικισμών (αρ. 116 Ν.4495/2017) και σε
διατηρητέα κτίρια (αρ. 117 Ν.4495/2017).
Ø Στην παράγραφο 12 του άρθρου 99 του νόμου 4685/2020 στηρίζεται και η απόφαση του υφυπουργού ΥΠΕΝ Δημητρίου Οικονόμου που
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1940 Β στις 21 Μαΐου 2020 με Αριθμ. ΥΠΕΝ/
ΔΕΣΕΔΠ/43729/460/11 Μαΐου 2020 και θέμα: «Καθορισμός οργάνων
που ασκούν μεταβατικά τις αρμοδιότητες, των Επιτροπών Εξέτασης
Προσφυγών Αυθαιρέτων, των Περιφερειακών Επιτροπών Προσβασιμότητας, των ΠΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α., των Επιτροπών των παρ. 3 και 9.α
του άρθρου 116 και της Επιτροπής της παρ. 10 του άρθρου 117 του
Ν.4495/2017».
Ø Απόφαση του υφυπουργού ΥΠΕΝ Δημητρίου Οικονόμου που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1843 Β στις 13 Μαΐου 2020 με Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/43266/1174/11 Μαΐου 2020 και θέμα: “Εργασίες για τις οποίες
απαιτείται Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας (ΕΕΔΜΚ) και απαιτούμενα δικαιολογητικά για την χορήγησή της σε
αντικατάσταση της 69701/4461/12-10-2018 απόφασης του
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Διαδικασία έγκρισης
και απαιτούμενα δικαιολογητικά για εργασίες για τις οποίες
απαιτείται Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας (ΕΕ-
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ΔΜΚ) καθώς και συμπλήρωση της εργασίας α. και τροποποίηση
της εργασίας κη. της παρ. 2 του άρθρου 29 του Ν.4495/2017»
(ΦΕΚ Β΄ 4520)”.
Kατ’ εφαρμογή των απαιτήσεων του Ν.4685/2020 (ΦΕΚ A
92/07.05.2020) και της ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/43266/1174 (ΦΕΚ Β’
1843/13.05.2020) το σύστημα e-άδειες αναβαθμίστηκε.
Ø Ανακοινώθηκε από το ΤΕΕ ότι το σύστημα e-Άδειες αναβαθμίστηκε κατ΄ εφαρμογή των απαιτήσεων του Ν.4685 (ΦΕΚ A
92/07.05.2020) και της ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/43266/1174 (ΦΕΚ
Β 1843/13.05.2020). Συγκεκριμένα, ενεργοποιήθηκε η δυνατότητα
έκδοσης Οικοδομικών Αδειών συγκεκριμένων περιπτώσεων των Κατηγοριών 1 και 2 με τη διαδικασία της Κατηγορίας 3, με Βεβαίωση όρων
δόμησης ή με Προέγκριση. Σύμφωνα με το άρθρο 99 παράγραφο 14,
η διαδικασία αυτή μπορεί να ακολουθηθεί, κατ΄ επιλογήν του ενδιαφερομένου, και για αιτήσεις αδειών που είναι εκκρεμείς κατά την έναρξη
ισχύος του Ν.4685/20. Σχετικές αιτήσεις «Σε υποβολή» ή «Σε έλεγχο»,
αφού ο διαχειριστής συνυπολογίσει το στάδιο ελέγχου, αιτείται να τεθούν αρχείο. Επισημαίνεται ότι όλοι οι φάκελοι των αδειών που εκδίδονται με τη διαδικασία αυτή θα ελεγχθούν από την αρμόδια Υ.ΔΟΜ.
και, σε περίπτωση που προκύψουν ελλείψεις ή σφάλματα, οι άδειες
θα ανακληθούν. Προσαρμόστηκε η Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής
Κλίμακας και η Αναθεώρηση αυτής στα απαιτούμενα δικαιολογητικά και
τις επιπλέον εργασίες, σύμφωνα με την ανωτέρω Υ.Α.
Ø Απόφαση του υφυπουργού ΥΠΕΝ Δημητρίου Οικονόμου που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1899 Β στις 18 Μαΐου 2020 με Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/43538/1181/11 Μαΐου 2020 και θέμα: «Καθορισμός διαδικασίας, δικαιολογητικών και εντύπου διαβίβασης για την έγκριση
παρεκκλίσεων από τους ισχύοντες όρους και περιορισμούς δόμησης περιοχών».
Με την απόφαση αυτή ορίζεται η διαδικασία παρεκκλίσεων από τους
ισχύοντες όρους και περιορισμούς δόμησης περιοχών και τα στοιχεία
και δικαιολογητικά που απαιτούνται.
Ø Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών Δικαιοσύνης - Ψηφιακής Διακυβέρνησης με αριθμό οικ. 12730 ΕΞ 2020 και ΦΕΚ Β 2073 στις 305-2020 και θέμα: «Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης και των αντίστοιχων εντύπων
που διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης
Πολιτών (ΚΕΠ)».
Με την ΚΥΑ αυτή εντάσσονται στα ΚΕΠ δεκαπέντε πιστοποιητικά αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, που έως σήμερα χορηγούνταν μόνο από τα Ειρηνοδικεία και τα Πρωτοδικεία. Μεταξύ άλλων
πρόκειται για τα γνωστά και στο Κτηματολόγιο πιστοποιητικά περί μη
δημοσίευσης διαθήκης ή περί μη αποποίησης ή μη αμφισβήτησης κληρονομικού δικαιώματος.
Για τις διαδικασίες Ειρηνοδικείων:
1. Χορήγηση πιστοποιητικού περί αποποίησης ή μη κληρονομιάς (αφορά θανάτους από 01.03.2013).
2. Χορήγηση πιστοποιητικού περί δημοσιεύσεως ή μη διαθήκης (αφορά
θανάτους από 01/03/2013).
3. Χορήγηση πιστοποιητικού περί μη αμφισβήτησης ή προσβολής κληρονομικού δικαιώματος (αφορά θανάτους από 01.03.2013).
4. Χορήγηση πιστοποιητικού περί μη ανάκλησης/τροποποίησης/αφαίρεσης κληρονομητηρίου (αφορά θανάτους από 01.03.2013).
5. Χορήγηση Πιστοποιητικού περί μη υποβολής αίτησης και περί μη έκδοσης οριστικής απόφασης δικαστικής ρύθμισης οφειλών ή επικύρωσης
δικαστικού συμβιβασμού κατά τις διατάξεις του Ν.3869/2010 για τα
υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα.
6. Χορήγηση Πιστοποιητικού περί μη έκδοσης δικαστικής απόφασης για
λύση Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας ΙΚΕ Ν.4072/2013.
7. Χορήγηση Πιστοποιητικού περί μη ασκήσεως ενδίκων μέσων κατά
αποφάσεως Ειρηνοδικείου.
8. Χορήγηση Πιστοποιητικού περί μη άσκησης ανακοπής σε διαταγή
πληρωμής.
9. Χορήγηση Πιστοποιητικού περί μη άσκησης ανακοπής σε διαταγή
απόδοσης μισθίου.
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10. Χορήγηση Πιστοποιητικού περί μη άσκησης ανακοπής κατά εκτελέσεως ή αρνητικής δήλωσης τρίτου.
Για τις διαδικασίες Πρωτοδικείων:
1. Χορήγηση πιστοποιητικού περί αποποίησης ή μη κληρονομιάς (αφορά θανάτους έως 28.02.2013).
2. Χορήγηση πιστοποιητικού περί δημοσιεύσεως ή μη διαθήκης (αφορά
θανάτους έως 28.02.2013).
3. Χορήγηση πιστοποιητικού περί μη αμφισβήτησης ή προσβολής κληρονομικού δικαιώματος (αφορά θανάτους μέχρι 28.02.2013).
4. Χορήγηση πιστοποιητικού περί μη ανάκλησης/τροποποίησης/αφαίρεσης κληρονομητηρίου (αφορά θανάτους έως 28.02.2013).
5. Χορήγηση πιστοποιητικού περί θέσεως σε δικαστική συμπαράσταση
(προσωρινή ή οριστική).
Ø Κοινή Υπουργική Απόφαση με Αριθμ. οικ.17535/Δ1.6002/6-5-2020
των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Επικρατείας
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1754/Β/7-5-2020 με θέμα: «Ηλεκτρονικές
Συναλλαγές Ασφαλισμένων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα
Κοινωνικής Ασφάλισης e-Ε.Φ.Κ.Α».
Στην απόφαση περιλαμβάνονται οι ηλεκτρονικές συναλλαγές των
ασφαλισμένων με τον e-ΕΦΚΑ που θα γίνονται με τη χρήση κωδικών
taxis όπως η χορήγηση βεβαίωσης υποβολής απογραφικής δήλωσης
που απαιτείται για την έναρξη δραστηριότητας, η βεβαίωση που απαιτείται για τη Δήλωση Μεταβολής Επιχειρηματικής Δραστηριότητας στην
ΑΑΔΕ, η βεβαίωση προϋπηρεσίας σε ασφαλισμένους μισθωτούς, η έκδοση Αποδεικτικών Ασφαλιστικής Ενημερότητας μέσω διαδικτύου και η
υποβολή Απογραφικού Δελτίου μέσω Διαδικτύου.
Ø Εγκύκλιο προς τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, με διευκρινίσεις σχετικά με τις αρμοδιότητες των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής, εξέδωσε το
ΥΠΕΝ με Αριθμ. Πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/58132/623/18-06-2020, με ΑΔΑ
6ΧΓΩ4653Π8-ΕΨ4 και θέμα: «Διευκρινίσεις σχετικά με τις αρμοδιότητες των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.)»
Ø Δημοσιεύθηκε ο Νόμος 4688 ΦΕΚ 101 Α στις 24 Μαΐου 2020 με
θέμα: «Ειδικές μορφές τουρισμού, διατάξεις για την τουριστική ανάπτυξη και άλλες διατάξεις».
Στον Νόμο μεταξύ πολλών άρθρων που αναφέρονται στον τουριστική
ανάπτυξη συμπεριλήφθησαν και άρθρα που αφορούν σε πολεοδομικές
ρυθμίσεις τουριστικών εγκαταστάσεων, ρυθμίσεις για τον υπολογισμό
ανταλλάγματος και υποχρέωση αναδάσωσης για επεμβάσεις σε δάση,
δασικές εκτάσεις και δημόσιες χορτολιβαδικές εκτάσεις, ρυθμίσεις για
ζητήματα αιγιαλού κ.λπ.
Ø Δημοσιεύθηκε ο Νόμος 4710 ΦΕΚ 142 Α στις 23 Ιουλίου 2020 με
θέμα: «Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και άλλες διατάξεις».
Με τη δημοσίευση του συγκεκριμένου ΦΕΚ, πέρα από τις διατάξεις που
αφορούν στην ηλεκτροκίνηση, ενσωματώθηκε και πλήθος διατάξεων
τεχνικού ενδιαφέροντος, όπως παρατάσεις προθεσμιών τακτοποίησης
αυθαιρέτων και υποβολής δικαιολογητικών, παρατάσεις οικοδομικών
αδειών, ποινές των ενεργειακών επιθεωρητών, επιδότηση αντικατάστασης θέρμανσης με καύσιμο το φυσικό αέριο, κ.ά.
Ø Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών - Εσωτερικών - Περιβάλλοντος
και Ενέργειας με Αριθμ. 56468 ΕΞ 2020/5 Ιουνίου 2020 με θέμα: “Τροποποίηση της υπ’ αρ. 47458 ΕΞ 2020/15-05-2020 κοινής απόφασης
των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Εσωτερικών «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων,
αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση
απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης,
υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών» (Β’ 1864)”. Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ
Β 2198 στις 5 Ιουνίου 2020.
Ø Απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με Αριθμ.
ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/57298/225/17 Ιουνίου 2020 με θέμα: “Έγκριση «Τεχνικών Οδηγιών για τη δημιουργία προσωρινών διαδρόμων κίνησης πεζών, προσωρινών διαδρόμων κίνησης ποδηλάτου και
προσωρινή δημιουργία περιοχών ήπιας κυκλοφορίας ή δρόμων
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ήπιας κυκλοφορίας με μείωση του ορίου ταχύτητας στα τριάντα (30) χλμ/ώρα, σε τοπικές οδούς ή σε περιοχές κατοικίας»”.
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 2448 στις 19 Ιουνίου 2020.
Ø Απόφαση των Υφυπουργών Οικονομικών - Προστασίας του Πολίτη με
Αριθμ. οικ. 23083 Φ.700.19/20 Μαΐου 2020 με θέμα: “Έγκριση της
υπ’ αρ. 19/2020 Πυροσβεστικής Διάταξης με θέμα «Διαδικασία
επιβολής διοικητικών προστίμων για παραβάσεις επί κανονιστικών διατάξεων νομοθεσίας πυροπροστασίας»”. Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 2223 στις 11 Ιουνίου 2020.
Μεταξύ άλλων, ταξινομούνται τα διοικητικά πρόστιμα, καθορίζεται το
ύψος καθώς και η διαδικασία είσπραξής τους από τα αρμόδια ελεγκτικά
όργανα του Πυροσβεστικού Σώματος, στο πλαίσιο άσκησης της εποπτείας των οικονομικών δραστηριοτήτων επιχειρήσεων κι εγκαταστάσεων, σε περίπτωση μη τήρησης των απαιτούμενων διατάξεων πυροπροστασίας.
Ø Το Ν.Π.Δ.Δ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ έλαβε απόφαση σύμφωνα με την οποία θεσπίζεται ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για
την εγγραφή πράξεων στα τηρούμενα κτηματολογικά βιβλία
και στα Κτηματολογικά Γραφεία και στα Υποκαταστήματα
του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο. Τροποποίηση της υπ΄ αρ.
61/16/10.04.2019 απόφασης του ΔΣ του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο (Β΄1390). Ο αριθμός απόφασης είναι 101/16/28.05.2020 ΦΕΚ Β’
2681 στις 01.07.2020.
Ø Πρόσκληση της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. με αριθμ. πρωτ. 8040/22-6-2020 για εκδήλωση
ενδιαφέροντος για την Εγγραφή στο Ηλεκτρονικό Μητρώο
Μηχανικών της ΕΕΤΑΑ ΑΕ.
Από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΕ υπάρχει η εξής ενημέρωση:
Περισσότεροι από 2000 ιδιώτες μηχανικοί έχουν ήδη εγγραφεί στο Ηλεκτρονικό Μητρώο της ΕΕΤΑΑ ΑΕ, για να απασχοληθούν σε δήμους και
Περιφέρειες.
Σκοπός του εγχειρήματος είναι η ενδυνάμωση των τεχνικών υπηρεσιών δήμων και περιφερειών με την απασχόληση των χιλιάδων ιδιωτών
μηχανικών, για να συμβάλλει αποφασιστικά στην ισόρροπη ανάπτυξη
και κατά συνέπεια στην κοινωνική συνοχή της χώρας. Κι αυτό γιατί θα
δίνεται η δυνατότητα ακόμη και στους πιο μικρούς δήμους, που μέχρι
σήμερα παρέμεναν υποστελεχωμένοι από επιστημονικό - τεχνικό προσωπικό, να μπορούν εφεξής με τη συμμετοχή των ιδιωτών μηχανικών
να αξιοποιούν τους μέχρι σήμερα ανεκμετάλλευτους πόρους του ΕΣΠΑ
για σημαντικά αναπτυξιακά έργα σύμφωνα με τις ανάγκες της εκάστοτε
περιοχής.
Οι ιδιώτες μηχανικοί θα προσλαμβάνονται μέσω της ΕΕΤΑΑ ΑΕ θα
έχουν δικαίωμα υπογραφής εφόσον θα έχουν την ευθύνη μίας μελέτης
ή επίβλεψης ενός έργου σε κάποιο δήμο και θα αμείβονται με σύμβαση
έργου. Δεν θα έχουν σύμβαση χρόνου. Σημειώνεται ότι η πλατφόρμα δεν έχει λήξη λειτουργίας. Θα παραμένει ανοιχτή και οι ενδιαφερόμενοι μηχανικοί, έχουν τη δυνατότητα να δηλώνουν τον
δήμο ή την Περιφέρεια που θέλουν να εργαστούν.
Όσον αφορά στις αντιδράσεις που έχουν διαφανεί από την πλευρά των
μηχανικών του Δημοσίου, αναφέρεται ότι το εγχείρημα αυτό δεν έρχεται σε αντίθεση με τη δυνατότητα να προσλάβουν οι δήμοι μονίμους
μηχανικούς. Δεν έχει μειωθεί καθόλου η πρόθεση του υπουργείου για
την πρόσληψη μονίμων μηχανικών. Είναι ανεξάρτητο το ένα από το
άλλο. Απλώς τώρα δίνουμε τη δυνατότητα, να έχουμε άμεσα κάποιους
μηχανικούς ώστε να μπορεί να γίνει γρήγορη απορρόφηση ανεκμετάλλευτων κονδυλίων σε πολλούς δήμους της χώρας, οι οποίοι μέχρι σήμερα δεν είχαν τη δυνατότητα να υλοποιήσουν σημαντικά αναπτυξιακά
έργα.
Ø Σε συνέχεια του προηγούμενου θέματος είναι και η ενημέρωση ότι
με τους κανόνες που ισχύουν για έργα ΕΣΠΑ θα αμείβονται οι
ιδιώτες μηχανικοί, που θα απασχοληθούν σε Δήμους και Περιφέρειες και θα επιλέγονται από μητρώο μηχανικών της Ελληνικής
Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ).
Σε ρύθμιση, που περιελήφθη στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου
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του υπουργείου Υγείας η οποία ψηφίστηκε στη Βουλή, προβλέπονται οι
διαδικασίες που θα ακολουθηθούν για την απασχόληση ιδιωτών μηχανικών σε Δήμους και Περιφέρειες, προκειμένου να ενισχυθούν οι υποστελεχωμένες τεχνικές υπηρεσίες και να προωθηθούν έργα και προγράμματα, με παράλληλη αξιοποίηση διατιθέμενων πόρων του ΕΣΠΑ. Σύμφωνα
με το Υπουργείο Εσωτερικών η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης
και Αυτοδιοίκησης έχει τη δυνατότητα να υπογράφει προγραμματικές
συμβάσεις με τους δήμους και από ένα μητρώο μηχανικών, να δίνει τη
δυνατότητα στους δήμους να επιταχύνουν όλες τις τεχνικές μελέτες,
προκειμένου και ο τελευταίος δήμος της χώρας, να είναι έτοιμος να
μελετήσει και τελικά να υλοποιήσει σημαντικά έργα και παρεμβάσεις
τα οποία θα τον οδηγήσουν σε βελτίωση της τοπικής ανάπτυξης. Ο
ακριβής τίτλος του νομοσχεδίου που ψηφίστηκε στη Βουλή είναι «Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. « Μέτρα για την αντιμετώπιση των
συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και
άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (A’ 84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π.
«Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών
της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α’ 90) και άλλες διατάξεις.
Ø Από τη Γενική Γραμματεία Εσωτερικών & Οργάνωσης του Υπουργείου
Εσωτερικών εκδόθηκε η Εγκύκλιος 200 Αριθ. Πρωτ. 37260/16-6-2020
με θέμα: «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Σύσταση και λειτουργία Αναπτυξιακών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Κοινοποίηση διατάξεων των Ν.4674/2020 (Α’ 53) και Ν.4690/2020 (Α’ 104)».
Ø Κυκλοφόρησε η 4243/15-7-2020 Εγκύκλιος της Διεύθυνσης Οικονομικών Τ.Α. με θέμα: «Γνωστοποίηση διατάξεων και οδηγίες εφαρμογής
του θεσμικού πλαισίου για τη δήλωση-διόρθωση επιφάνειας ακινήτων
στους ΟΤΑ α’ βαθμού» σχετικά με τη διόρθωση των τετραγωνικών
στους Δήμους.
Ø Τροποποιήθηκε η «Εφαρμογή γνωμοδοτήσεων Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής» του e-Άδειες, προκειμένου να διαχωρίζονται οι αιτήσεις
προς τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής που αφορούν επικινδύνως
ετοιμόρροπες κατασκευές σε κτίρια ή γήπεδα που βρίσκονται
σε ιστορικά κέντρα πόλεων ή οικισμών, σε παραδοσιακούς οικισμούς, σε ιστορικούς τόπους, σε αρχαιολογικούς χώρους, σε
περιοχές ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους, καθώς και σε κτίρια ή χώρους που έχουν κηρυχθεί διατηρητέοι, σύμφωνα με την παράγραφο
1β του άρθρου 7 του Ν.4495/17. Οι αιτήσεις για «Έγκριση Συμβουλίου
Αρχιτεκτονικής για επικινδύνως ετοιμόρροπη κατασκευή» αποτελούν
πλέον ξεχωριστό τύπο πράξης, είναι διακριτές και παρέχεται η δυνατότητα άμεσης εξέτασής τους από τα Σ.Α. σύμφωνα με την παράγραφο
3α του άρθρου 7 του Ν.4495/17.
Ø Από τώρα και στο εξής οι δηλώσεις για υποθέσεις φορολογίας
ακινήτων θα υποβάλλονται μέσω e-mail, courier ή συστημένων
επιστολών στις εφορίες. Αυτό προβλέπει η Eγκύκλιος 2107 της 7
Ιουλίου 2020 της ΑΑΔΕ με τις οδηγίες για την εφαρμογή του μέτρου
που απέστειλε σε όλες τις ΔΟΥ ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, στην οποία επισημαίνεται ότι μόνο οι δηλώσεις και οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί και
εκκρεμούν στις εφορίες θα διεκπεραιώνονται κατά σειρά προτεραιότητας. Παράλληλα οι επισκέψεις που έχουν προγραμματιστεί θα πραγματοποιηθούν κανονικά στις ορισθείσες ημερομηνίες. Ο προγραμματισμός
της ΑΑΔΕ προβλέπει ότι από το επόμενο έτος όλες οι μεταβιβάσεις ακινήτων θα γίνονται ηλεκτρονικά από το γραφείο του συμβολαιογράφου.
Μέχρι την πλήρη ψηφιοποίηση των δηλώσεων φορολογίας κεφαλαίου,
όλες οι δηλώσεις θα στέλνονται μέσω e-mail ή συστημένη επιστολή
στις Δ.Ο.Υ. Απόδειξη της ταυτοπροσωπίας των φορολογουμένων μπορεί να γίνεται είτε με υπεύθυνη δήλωση αυτών, η οποία έχει εκδοθεί
μέσω της ιστοσελίδας dilosi.services.gov.gr της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης www. gov.gr (με την οποία δηλώνουν ότι
οι ίδιοι είναι οι υπογράφοντες τη δήλωση/αίτηση), είτε με θεώρηση
του γνησίου της υπογραφής αυτών από ΚΕΠ ή άλλη δημόσια αρχή.
Η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής των δηλούντων (σε δήλωση
φόρου δωρεάς, γονικής παροχής και μεταβίβασης ακινήτων) μπορεί να
θεωρηθεί και από τον συμβολαιογράφο που θα συνάψει το αντίστοιχο
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συμβολαιογραφικό έγγραφο, εφόσον προκύπτουν τα στοιχεία του από
την υποβαλλόμενη δήλωση και η υπογραφή τίθεται ενώπιόν του. Σε
περίπτωση αποστολής των δηλώσεων ηλεκτρονικά, η υπεύθυνη δήλωση αποστέλλεται ηλεκτρονικά μαζί με την υποβαλλόμενη δήλωση.
Το αποδεικτικό του ταχυδρομείου ή της υπηρεσίας ταχυμεταφοράς
ή το αυτοματοποιημένο μήνυμα που αποστέλλεται ως απάντηση στο
ηλεκτρονικό μήνυμα του φορολογουμένου, αποτελεί γι’ αυτόν αποδεικτικό υποβολής της δήλωσης ή της αίτησης και επέχει θέση απόδειξης
παραλαβής εκ μέρους της Δ.Ο.Υ. Ημερομηνία υποβολής της δήλωσης/
αίτησης θεωρείται η ημερομηνία που προκύπτει από τη σφραγίδα του
Ταχυδρομείου ή της υπηρεσίας ταχυμεταφοράς ή η ημερομηνία αποστολής του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αντίστοιχα.
Ø Εξεδόθη η ΚΥΑ 46526/2020 ΦΕΚ 3049/Β/22-7-2020 με θέμα τη ρύθμιση όρων και προϋποθέσεων για την προβολή υπαίθριας διαφήμισης. Με την ΚΥΑ αυτή ορίζονται οι χώροι όπου επιτρέπεται ή
απαγορεύεται η προβολή υπαίθριας διαφήμισης, καθορίζονται οι προδιαγραφές κατασκευής των διαφημιστικών πλαισίων για την προβολή
υπαίθριας διαφήμισης και γενικοί όροι τοποθέτησής τους. Ορίζονται
επίσης οι επιτρεπόμενοι τύποι και μεγέθη διαφημιστικών πλαισίων ανάλογα με τη θέση τοποθέτησής τους καθώς και τα διαφημιστικά πλαίσια
σε χώρους σιδηροδρομικών, λιμενικών και αεροπορικών σταθμών και
σε στάδια και περίπτερα.
Ø Κυκλοφόρησε η Υπουργική Απόφαση 64663/2956/03-07-2020 (ΦΕΚ
2773/Β/8-7-2020) με θέμα: «Καθορισμός των διοικητικών πράξεων, των λοιπών πρόσφορων στοιχείων, των τεχνικών προδιαγραφών και της διαδικασίας για την αυτεπάγγελτη αναμόρφωση και κατάρτιση των δασικών χαρτών κατά το άρθρο 48
του Ν.4685/2020 (Α 92)». Με αυτήν την απόφαση στους δασικούς
χάρτες θα καταγράφονται:
- 	 Αποφάσεις των Επιτροπών Απαλλοτριώσεων για το σύνολο των
εκτάσεων που επελήφθησαν, οι οποίες απέδωσαν γεωργική, κτηνοτροφική ή μικτή -γεωργοκτηνοτροφική- χρήση.
- 	 Παραχωρητήρια αγροτικών κλήρων εκδοθέντα κατ’ εφαρμογή της
αγροτικής νομοθεσίας.
- 	 Αποφάσεις κύρωσης διανομών και αναδασμών για το σύνολο των
εκτάσεων που αναφέρονται στα σχετικά κτηματολογικά διαγράμματα, οι οποίες φέρουν διακριτό αριθμό τεμαχίου και τους αποδόθηκε
χρήση γεωργική, κτηνοτροφική ή μικτή χρήση.
- 	 Αποφάσεις υπουργού γεωργίας ή νομάρχη, δια των οποίων δόθηκαν
άδειες για κατάτμηση - αγοραπωλησία αγροτικών εκτάσεων με γεωργική ή κτηνοτροφική ή μικτή χρήση.
- 	 Αποφάσεις υπουργού Γεωργίας περί παραχώρησης γαιών σύμφωνα
με τις διατάξεις του Αγροτικού Κώδικα.
- 	 Άδειες υπουργού Γεωργίας προς σύναψη συμφωνιών εκούσιας μεταβίβασης καλλιεργήσιμων εκτάσεων προς ακτήμονες καλλιεργητές ή
κύρωσης των ήδη συναφθεισών, σύμφωνα με τον Αγροτικό Κώδικα.
- 	 Αποφάσεις Επιτροπών Απαλλοτριώσεων περί παραχώρησης αγροτικών δημοσίων κτημάτων (Ιμλιακίων), μπασταινουχικών κτημάτων,
εξαγορασθεισών εμφυτεύσεων και εμφυτευτικών γαιών Κρήτης.
- 	 Αποφάσεις διάθεσης εξαγορασθέντων από το Δημόσιο κτημάτων,
δυνάμει ειδικών νόμων.
- 	 Ειδικά Αγροτικά Μητρώα -Αμπελουργικό και Ελαιουργικό μητρώοστα οποία περιλαμβάνονται εκτάσεις οι οποίες καταλαμβάνονται από
νόμιμες πράξεις της Διοίκησης.
- 	 Διοικητικές πράξεις που αναφέρονται σε απαλλοτριώσεις και μεταβιβάσεις εκτάσεων με σκοπό τη βιομηχανική ή τουριστική ανάπτυξη ή
άδειες εγκατάστασης παραγωγικών βιομηχανικών μονάδων ή τουριστικών μονάδων και σχετικές άδειες λειτουργίας τους, ανεξαρτήτως
του οργάνου από το οποίο εκδόθηκαν.
- Επίσης, πράξεις της Διοίκησης -αποφάσεις Νομάρχη, Προεδρικά Διατάγματα- καθορισμού ορίων οικισμών, σύμφωνα με τις διατάξεις των
προεδρικών διαταγμάτων 21.11/1.12.1979 (Δ΄ 693), 2.3/13.3.1981
(Δ΄ 138) ή 24.4/3.5.1985 (Δ΄ 181).
Μετά τη δημοσίευση της παραπάνω Υπουργικής Απόφασης υπήρξαν και
διευκρινίσεις, με αφορμή ερωτήσεις που έχουν υποβληθεί από πολίτες
σχετικά με τις εκκρεμείς αντιρρήσεις επί των δασικών χαρτών, από το

Ø Από τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης
εκδόθηκε η Εγκύκλιος 30 Αριθμ. Πρωτ. 146600/Σ.233/7-7-2020 με
θέμα: «Νέες εισφορές Επικουρικής ασφάλισης και Εφάπαξ παροχών Ελεύθερων Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολούμενων και
έμμισθων δικηγόρων, μηχανικών και υγειονομικών».
Με τις διατάξεις των άρθρων 31 και 45 του Ν.4670/2020 και τις εγκύκλιους με αριθμ. πρωτ. Φ.80020/13033/336/Δ16/27-3-2020 και αριθμ.
πρωτ. Φ.80020/οικ.12029/Δ16/310/29-4-2020 του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, θεσπίστηκε, μεταξύ άλλων, και νέο
πλαίσιο εισφορών Επικουρικής ασφάλισης και Εφάπαξ παροχών Ελεύθερων Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολούμενων και έμμισθων δικηγόρων, μηχανικών και υγειονομικών.
Με τις νέες διατάξεις, αντικαθίστανται οι διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 97 και της παρ. 2 του άρθρου 35 του Ν.4387/2016, που ρυθμίζουν τη βάση υπολογισμού εισφορών για την Επικουρική ασφάλιση
και Εφάπαξ παροχή των προαναφερόμενων ασφαλισμένων και εισάγεται σύστημα ασφαλιστικών κατηγοριών με δυνατότητα ελεύθερης επιλογής από τους ασφαλισμένους.
Θεσπίζονται τρείς (3) ασφαλιστικές κατηγορίες εισφορών κλάδου Επικουρικής ασφάλισης και τρείς (3) ασφαλιστικές κατηγορίες εισφορών
κλάδου Εφάπαξ παροχών. Η κατάταξη σε μια εκ των ασφαλιστικών
κατηγοριών είναι υποχρεωτική και ανεξάρτητη για κάθε κλάδο.
Ø Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α 127 στις 29 Ιουνίου 2020 ο Νόμος 4700 με
θέμα: «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο,
ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό
έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό
Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις».
Με τις διατάξεις που περιλαμβάνονται στο Νόμο ενσωματώνονται σε
ενιαίο κείμενο, τροποποιούνται και συμπληρώνονται οι ρυθμίσεις που
ισχύουν για την εκδίκαση των διαφορών που υπάγονται στη δικαιοδοσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Με αυτόν τον νόμο τίθεται η υποχρέωση προσυμβατικού ελέγχου από
το Ελεγκτικό Συνέδριο των συμβάσεων αγοράς ακινήτων από το Δημόσιο, τους ΟΤΑ κ.λπ. επί ποινή ακυρότητας.
Στο άρθρο 376 του νέου νόμου τέλος ορίζεται ότι από 01-11-2020 σε
κάθε δήμο θα λειτουργεί υποχρεωτικά Υπηρεσία Δόμησης, σε επίπεδο
Τμήματος. Εφόσον από τον Δήμαρχο διαπιστωθεί αδυναμία λειτουργίας της ΥΔΟΜ, οι αρμοδιότητες θα ασκούνται κατά την παρ.4.2 του
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 89 Α).

Ø Νόμος 4712 ΦΕΚ Α 146 στις 29 Ιουλίου 2020 με θέμα: «Διυπηρεσιακή
Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, ρύθμιση της οικονομικής δραστηριότητας,
αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου, πρόστιμα για τη διακίνηση και
εμπορία απομιμητικών/παραποιημένων προϊόντων, ρύθμιση θεμάτων
για τη βιομηχανία, τις ιδιωτικές επενδύσεις, τις συμπράξεις δημοσίου
και ιδιωτικού τομέα, την έρευνα, την καινοτομία και το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος και λοιπές διατάξεις».
Στο άρθρο 40 του νόμου με θέμα: «Παράταση προθεσμιών ολοκλήρωσης των υπαχθέντων στους αναπτυξιακούς νόμους
3299/2004 και 3908/2011 επενδυτικών σχεδίων – Τροποποίηση του Ν.4399/2016», δίνεται παράταση μέχρι 31 Μαρτίου
2021 στις επενδύσεις που έχουν υπαχθεί στους αναπτυξιακούς
νόμους 3299/2004 και 3908/2011 και θα έπρεπε να έχουν
ολοκληρωθεί μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2020.
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υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Αναφέρεται ότι η υπουργική
απόφαση που εκδόθηκε σε εφαρμογή του Ν.4685/2020 στο άρθρο 7
είναι σαφέστατη:
«Οι εκκρεμείς αντιρρήσεις επί των δασικών χαρτών είναι σε ισχύ και
οι πολίτες δεν χρειάζεται να τις επανυποβάλλουν. Επιπλέον, με τη νέα
ρύθμιση ενισχύεται αυτή η διαδικασία, διότι δίνεται δικαίωμα στον διοικούμενο να προβάλει και νέους πρόσθετους ισχυρισμούς (συμπληρωματικούς) επί της αντίρρησής του 10 μέρες πριν από την ορισθείσα
ημερομηνία εξέτασής τους. Συγκεκριμένα, στην τελευταία παράγραφο του άρθρου 7 της υπουργικής απόφασης αναφέρεται: «... για την
εξέταση των λοιπών εκκρεμών αντιρρήσεων, θα λαμβάνονται υπόψη
οι λόγοι που επικαλείται ο ενδιαφερόμενος και αφορούν στη σύννομη
αλλαγή χρήσης με βάση πράξεις της διοίκησης κατά τα οριζόμενα στο
άρθρο 48 του Ν.4685/2020 (Α΄ 92). Νέοι ισχυρισμοί που επικαλείται
ο ενδιαφερόμενος με το ανωτέρω περιεχόμενο δύνανται να προβάλλονται εγγράφως στην οικεία διεύθυνση δασών τουλάχιστον δέκα (10)
ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία εξέτασης των αντιρρήσεων. Η οικεία Διεύθυνση Δασών δύναται να υποβάλει επί των ανωτέρω
ισχυρισμών συμπληρωματική εισήγηση προ πέντε (5) ημερών πριν
την ορισθείσα ημερομηνία εξέτασης των αντιρρήσεων». Αυτά ορίζει
η υπουργική απόφαση σε εφαρμογή του Ν.4685/2020 και αυτά οφείλουν να εφαρμόσουν όλα τα Δασαρχεία της χώρας. Οποιαδήποτε άλλη
ερμηνεία είναι αυθαίρετη και παράνομη τονίζει στην ανακοίνωσή του
το ΥΠΕΝ.

Ø Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 3640 τη 1 Σεπτεμβρίου 2020 η απόφαση
του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με Αριθμ.
90573/1-9-2020 και θέμα: “Πέμπτη (5η) Προκήρυξη καθεστώτος
ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα» του αναπτυξιακού
Ν.4399/2016”.
Οι νέες κατασκευές και επεκτάσεις κτιριακών εγκαταστάσεων, όπως
επίσης οι παρεμβάσεις σε κτίρια για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία μπαίνουν στον αναπτυξιακό νόμο με χρηματοδότηση έως 80%.
Ένα μεγάλο εύρος επιχειρηματικών σχημάτων, από Ατομικές Επιχειρήσεις, Εμπορικές Εταιρείες, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις,
Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, ακόμη και εταιρείες υπό ίδρυση ή συγχώνευση μπορούν να υλοποιήσουν τα επενδυτικά τους σχέδια από τη διάθεση συνολικά 350 εκ. ευρώ μέσω του προγράμματος «Γενική Επιχειρηματικότητα» του αναπτυξιακού νόμου (4399/2016). Στην κορυφή των επιλέξιμων δαπανών, η κατασκευή, η επέκταση, ο εκσυγχρονισμός κτηριακών εγκαταστάσεων.
Ø Με απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Δημήτρη Οικονόμου, δίδεται τετράμηνη παράταση (ως τις 11/12/2020)
αναστολής χορήγησης οικοδομικών αδειών στην περιοχή νοτίως της Ακρόπολης, Μακρυγιάννη – Κουκάκι, του εγκεκριμένου
ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Αθηναίων.
Όπως ορίζεται στην απόφαση, εφόσον το Προεδρικό Διάταγμα (ΠΔ)
καθορισμού των όρων δόμησης της περιοχής εκδοθεί πριν τη λήξη της
αναστολής, με τη δημοσίευση αυτού λήγει αυτοδικαίως η αναστολή.
Η Υπουργική Απόφαση έχει Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/71042/3063/23-72020, θέμα: «Παράταση αναστολής χορήγησης οικοδομικών
αδειών στην περιοχή νοτίως της Ακρόπολης, Μακρυγιάννη Κουκάκι, του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Αθηναίων» και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Δ 462 7 Αυγούστου 2020.
Ø Με απόφαση που υπέγραψε ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αναστέλλεται για ένα έτος η χορήγηση οικοδομικών αδειών για τουριστικά καταλύματα στις εκτός σχεδίου περιοχές σε
Μύκονο και Σαντορίνη. Ειδικότερα, η απόφαση για αναστολή χορήγησης οικοδομικών αδειών στις εκτός σχεδίου περιοχές νήσων Μυκόνου και Θήρας (ν. Κυκλάδων) αφορά στην κατασκευή νέων κτιρίων
με χρήση «Τουριστικά καταλύματα, εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής
υποδομής και λοιπές τουριστικές επιχειρήσεις», που περιγράφονται με
στοιχείο (15) στην παρ. II του άρθρου 1 του πδ 59/2018 «Κατηγορίες
και περιεχόμενο χρήσεων γης» (Α’ 114).
Της αναστολής εξαιρούνται: οι περιπτώσεις που υπάγονται στις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 26 Ν.2831/2000 (Α’ 140), όπως
ισχύει, οι περιπτώσεις για τις οποίες έχει χορηγηθεί, έως την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσης, «προέγκριση οικοδομικής άδειας»
της παρ. γ του άρθρου 28 Ν.4495/2017 (Α’ 167), όπως ισχύει και οι
εγκεκριμένοι οργανωμένοι υποδοχείς τουριστικών δραστηριοτήτων
του άρθρου 1 του Ν.4179/2013. Η Υπουργική Απόφαση έχει Αριθμ.
ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/78051/3424/7-8-2020, θέμα: «Αναστολή χορήγησης
οικοδομικών αδειών στις εκτός σχεδίου περιοχές νήσων Μυκό-
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νου και Θήρας (Ν. Κυκλάδων)» και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Δ 507
28 Αυγούστου 2020.
Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) δημοσίευσε στην ιστοσελίδα της οδηγίες προς τις αναθέτουσες αρχές,
τους αναθέτοντες φορείς και τους οικονομικούς φορείς για τον τρόπο υπολογισμού, παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης υπέρ
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Οι οδηγίες αποσαφηνίζουν ζητήματα που αφορούν στον
υπολογισμό και στην απόδοση της κράτησης υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
που ορίζεται στο άρθρο 4, παρ. 3 του Ν.4013/2011 (Α’ 204), όπως
ισχύει.
Στη διάταξη του άρθρου 4 παρ. 3 εδάφιο έβδομο του Ν.4013/2011
ορίζεται, επί λέξει, ότι: «Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών
της Αρχής στις συμβάσεις άνω των χιλίων (1.000) ευρώ πλην ΦΠΑ που
υπάγονται στον παρόντα νόμο, και ανεξαρτήτως πηγής προέλευσης
χρηματοδότησης, οι οποίες συνάπτονται μετά την έναρξη ισχύος του,
επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,07%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας
κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και
κάθε συμπληρωματικής ή τροποποιητικής σύμβασης».
Από τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης
εκδόθηκε η Εγκύκλιος 37 στις 10-9-2020, ΑΔΑ 97ΟΖ46ΜΑΠΣ-9Θ1
με θέμα: «Υπαγωγή στην ασφάλιση των κλάδων Επικουρικής
Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών των Μη Μισθωτών, Ελευθέρων Επαγγελματιών και Αυτοαπασχολούμενων».
Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-9 του Ν.4670/20 «Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα
Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και άλλες διατάξεις», προβλέπεται,
μεταξύ άλλων, η μετονομασία, από 1.3.2020, του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) σε Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής
Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) και η ένταξη, την ίδια ημερομηνία, στον e-ΕΦΚΑ
των Κλάδων Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών του Ενιαίου
Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ), το
οποίο καταργείται.
Ø Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος & Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με αριθμό ΥΠΕΝ/
ΔΔΕΥ/86934/2495/10-9-2020, ΑΔΑ Ω5ΧΘ4653Π8-ΑΔΗ και θέμα: «Υποβολή ενστάσεων στις κτηματογραφήσεις».
Στην απόφαση σημειώνεται: «Μετά την ισχύ του Ν.4685/2020, στο
άρθρο 48 του οποίου προβλέπεται η αναμόρφωση όλων των δασικών
χαρτών, σε όποιο στάδιο αυτοί βρίσκονται, κατά την οποία όλα τα στοιχεία των διοικητικών πράξεων (μεταξύ αυτών και κυρίως οι διανομές
– αναδασμοί της Αγροτικής Νομοθεσίας) που οφείλονταν να απεικονίζονται, ενσωματώνονται σε αυτούς.
Η ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας αναμόρφωσης, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, θα οδηγήσει στο επόμενο στάδιο, κατά το οποίο,
χρησιμοποιώντας το νέο περιεχόμενο του δασικού χάρτη, θα γίνει διόρθωση της δήλωσης, που προγενεστέρως έχει υποβληθεί από τη Δασική
Υπηρεσία, με την εξαίρεση των εν λόγω στοιχείων.
Επειδή, όμως, η διαδικασία των κτηματογραφήσεων σε πολλές περιοχές προηγείται των δασικών χαρτών και της ολοκλήρωσης της αναμόρφωσής τους και όπου αυτές βρίσκονται στο στάδιο των αναρτήσεων,
προκειμένου για την ορθολογική και αξιόπιστη πρόοδο των εργασιών
και του περιεχομένου των καταγραφών, καθώς και την αποφυγή της
άσκοπης κατάθεσης ενστάσεων είτε από μέρους των πολιτών είτε της
διοίκησης, οι αρμόδιες Διευθύνσεις Δασών, στις περιπτώσεις που
διαπιστώνεται ότι συμπεριλαμβάνονται στις δηλώσεις τους διανομές (κλήροι) και αναδασμοί της Αγροτικής Νομοθεσίας, θα
επανέρχονται, άμεσα και πριν την ολοκλήρωση της αναμόρφωσης των οικείων δασικών χαρτών, με συμπληρωματική δήλωση, στην οποία θα αναφέρουν ότι δεν ισχύει η δήλωση, που
έχουν ήδη υποβάλλει, και ότι αυτές δεν θα προβούν σε καμία
ενέργεια διεκδίκησης εμπραγμάτων δικαιωμάτων στις εν λόγω
περιπτώσεις, ως υπαγόμενες στο άρθρο 10 του Ν.3208/2010
όπως ισχύει».
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Και δύο ενδιαφέροντα ζητήματα από τη Νομολογία
Ø Το Συμβούλιο της Επικρατείας, εκδίκασε προσφυγή κατά της οριοθέτησης του μεγάλου ρέματος Ραφήνας, το οποίο σε μεγάλο μέρος του
διέρχεται από περιοχές ιδιαίτερου περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος και
με την 1359/2020 απόφασή του, έκρινε ότι η επικύρωση της οριοθέτησης ρεμάτων σε προστατευόμενες περιοχές και οικισμούς γίνεται
αποκλειστικά και μόνον με την έκδοση Προεδρικών Διαταγμάτων.
«Η επικύρωση της οριοθέτησης ρεμάτων, τα οποία ευρίσκονται σε τέτοιες περιοχές και οικισμούς δεν επιτρέπεται να ανατεθεί σε άλλο, πλην
του Προέδρου της Δημοκρατίας, όργανο της εκτελεστικής εξουσίας»
σημειώνεται χαρακτηριστικά στην απόφαση του ΣτΕ.
Η απόφαση του ανώτατου ακυρωτικού δικαστηρίου περί «οριοθέτησης
ρέματος ιδιαίτερου περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος» επί της ουσίας
κάνει δεκτή την προσφυγή και ακυρώνει τη σχετική υπουργική απόφαση, δίνοντας παράλληλα προθεσμία στη διοίκηση να προχωρήσει εντός
έξι μηνών για την οριοθέτηση του ρέματος με Προεδρικό Διάταγμα.
Ø Απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας 1167/2020, έκρινε
«μη νόμιμο πρωτόκολλο Δασάρχη για την επιβολή ειδικής αποζημίωσης» για τη διατήρηση αυθαιρέτων κατασκευών εντός δασών ή δασικών ή αναδασωτέων εκτάσεων, που αφορούν στις εγκαταστάσεις
βιολογικού καθαρισμού του Δήμου Λαυρεωτικής που είχαν κηρυχθεί
αυθαίρετες και κατεδαφιστέες.
Στο σκεπτικό της απόφασης του ΣτΕ, επισημαίνεται ότι το πρόστιμο
του δασάρχη «μη νομίμως εκδόθηκε σε βάρος της (κατασκευαστικής)
εταιρείας αυτής, εφόσον κύριος των ανωτέρω εγκαταστάσεων ήταν ο
Δήμος Λαυρεωτικής και όχι η εφεσίβλητη, η οποία, όπως είχε προβληθεί µε την αίτηση ακυρώσεως και επιβεβαιώνεται από τα στοιχεία του
φακέλου, είχε παραδώσει το έργο ήδη από το έτος 1997».
Η νέα απόφαση αλλάζει τα δεδομένα για τα πρόστιμα σε κατασκευαστές και κατ' επέκταση μηχανικούς και τεχνικούς που εμπλέκονται σε
έργα με αυθαίρετες κατασκευές, εφόσον τα έχουν παραδώσει στους
ιδιοκτήτες τους. Φέρνει τους φορείς που υλοποιούν έργα αντιμέτωπους
με αυξημένες υποχρεώσεις στην επίβλεψη και παραλαβή των έργων και
δίνει μήνυμα στις Πολεοδομίες και τα Δασαρχεία και τις άλλες εμπλεκόμενες υπηρεσίες να ασκούν άμεσα και όχι ετεροχρονισμένα το ελεκτικό
και διοικητικό έργο τους.
Επιμέλεια: Χρήστος Λάλας ΑΤΜ
Ευάγγελος Στεφανής ΑΤΜ

ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Η Επιτροπή Δελτίου του ΠΣΔΑΤΜ έχει αποφασίσει, στο πλαίσιο
της έκδοσης του δελτίου, τη δημοσίευση άρθρων επιστημονικού
ενδιαφέροντος με θέματα που άπτονται του ευρέως φάσματος
γνωστικού αντικειμένου του ΑΤΜ.
Για τον λόγο αυτό, όποιος εκ των συναδέλφων έχει τη
δυνατότητα και επιθυμεί, παρακαλείται να αποστείλει το άρθρο
του στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Συλλόγου: psdatm@tee.
gr και psdatm@gmail.com, με την επιπλέον παράκληση το άρθρο
αυτό, να καταλαμβάνει λογικό αριθμό σελίδων (έως 6 σελίδες A4, με
γράμματα 12 στιγμών).
Kαλό είναι το αρχείο να είναι σε μορφή .doc και οι εικόνες που
το συνοδεύουν να είναι σε μορφή .jpg και να αποστέλλονται και
χωριστά.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΛΤΙΟΥ TOY ΠΣΔΑΤΜ

Επιστημονικά-Τεχνικά Θέματα

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ από ΗΑΤΤ (παλαιό Datum) σε ΕΓΣΑ87
και ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ
Ιωάννη Κ. Τάκου
τέως Διοικητού ΓΥΣ, διπλωματούχου μαθηματικού του Α.Π.Θ., αγρονόμου τοπογράφου μηχανικού ΕΜΠ,
διδάκτορα του ΤΑΤΜ της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ.

Περίληψη
Στις αρχές της 10ετίας του 1990 ολοκληρώθηκε ο υπολογισμός των συντεταγμένων όλων των τριγωνομετρικών σημείων του κρατικού
δικτύου στο ΕΓΣΑ87 και περί το 1993 αποφασίστηκε υπολογισμός μόνο συντελεστών μετατροπής από ΗΑΤΤ στο ΕΓΣΑ87.
Είχε προηγηθεί ο υπολογισμός όλων των δικτύων Iης, ΙΙης, ΙΙΙης και ΙVης τάξης, [5], στα δύο εν χρήσει Γεωδαιτικά Συστήματα Αναφοράς
α) στο Εθνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς στο ελλειψοειδές του BESSEL με προβολικές συντεταγμένες (χ,ψ) HATT και β) στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Αναφοράς (ED50) με προβολικές συντεταγμένες (χ,ψ) εγκάρσιας μερκατορικής προβολής (UNIVERSAL TRANSVERSE
MERCATOR) γνωστές ως UTM σε δύο ζώνες πλάτους 6o την 34 και 35 με άξονες των ψ, τον μεσημβρινό 21o και 27o αντίστοιχα, [9],
[11]. Η εργασία αυτή άρχισε το1986 με νέα συνόρθωση του δικτύου Ιης τάξης (η πρώτη ενιαία συνόρθωση του δικτύου Ιης τάξης έγινε
το 1980, [7]) όπου οι μετρημένες πλευρές-βάσεις και τα σημεία (LAPLACE) ελέγχου αζιμουθίου δεν θεωρήθηκαν σταθερά, δηλαδή
το δίκτυο επιλύθηκε ως ελεύθερο, [5]. H νέα συνόρθωση στο BESSEL με τις νέες υπολογισμένες συντεταγμένες HATT υλοποιούν το
νέο Datum στο Bessel σε αντιδιαστολή με το παλαιό Datum στο Bessel που ήταν σε χρήση. Το παλαιό αυτό Datum στην πράξη ήταν
συντεταγμένες (χ,ψ) HATT που είχαν υπολογιστεί ανά φ.χ. 1:50000 με 6 συντελεστές σύμμορφης απεικόνισης μεταξύ κοινών σημείων
στη UTM και στη HATT. Οι συντεταγμένες UTM στα κοινά σημεία ήταν από τους τμηματικούς υπολογισμούς των δικτύων στα πλαίσια
του έργου χαρτογράφησης της Ελλάδος σε κλίμακα 1:5000, ενώ στη HAT από παλαιούς καταλόγους συντεταγμένων που υπήρχαν στα
αρχεία της ΓΥΣ. Κοινά σημεία με υπολογισμένες συντεταγμένες και στη HATT χρησιμοποιήθηκαν από το 1980 όταν γινόταν συνόρθωση
των δικτύων ΙΙΙης τάξης και στο BESSEL, [10].
Επειδή ως Διευθυντής γεωδαισίας στα μέσα της 10ετίας του 1980 είχα αναλύσει τις μεθόδους και είχα συντάξει τα περισσότερα προγράμματα με τα οποία έγινε η συνόρθωση όλων των δικτύων, [2], οριζοντιογραφικά και υψομετρικά στο ΕΓΣΑ87, συνέταξα και το πρόγραμμα υπολογισμού των συντελεστών μετατροπής από τη ΗΑΤΤ(παλαιό Datum) στο ΕΓΣΑ87. Οι συντελεστές αυτοί κυκλοφόρησαν σε
βιβλίο το 1995, [3]. Για τη χρήση των συντελεστών αυτών συνέταξα ένα πρόγραμμα, που ενσωματώθηκε στο πακέτο προγραμμάτων με
το όνομα “GT-GEO”, [4], για PC το 1996. Με το πρόγραμμα αυτό ο χρήστης έχει δυνατότητα μετατροπής συντεταγμένων
και από ΕΓΣΑ87 στη ΗΑΤΤ (παλαιό Datum) με τους ίδιους συντελεστές, με μέθοδο που αναλύω σε αυτή την εργασία.

Γενικά
Ο υπολογισμός συντελεστών μετατροπής από ΗΑΤΤ (παλαιό BESSEL) σε
ΕΓΣΑ87 ανά φ.χ. 1:50.000 έγινε για τη σύνδεση παλαιών χαρτογραφικών
εργασιών με νέες στο ΕΓΣΑ87 και κυρίως για τη σύνδεση - συσχετισμό
των τοπογραφικών διαγραμμάτων κλίμακας 1:5000 της ΓΥΣ με
νέα διαγράμματα στο ΕΓΣΑ87.
Η χρήση των συντελεστών αυτών δεν συνιστάται για σύνδεση παλαιών διαγραμμάτων στη ΗΑΤΤ μεγάλων κλιμάκων ( 1:2000, 1:1000
κ.λπ.) με αντίστοιχα στο ΕΓΣΑ87. Γενικά, η σύνδεση διαγραμμάτων
στη ΗΑΤΤ (παλαιό DATUM) είναι προβληματική, διότι σε κάποιες περιοχές, κυρίως κάτω του παραλλήλου των 39ο οι συντεταγμένες σε γειτονικά
Φ.Χ. 1:50000 του οικείου συστήματος HATT δεν είναι αρμονικές. Το πρόβλημα αυτό αντιμετωπιζόταν με τον επαναϋπολογισμό των συντεταγμένων των τριγωνομετρικών της κοινής περιοχής με συντελεστές του ενός
Φ.Χ. 1:50000. Αρκεί να σημειώσουμε ότι π.χ. η σύνδεση διαγραμμάτων
στη ΗΑΤΤ του Εθνικού συστήματος (συστήματα απεικόνισης 30’x30’) με
αντίστοιχα στην ίδια περιοχή στα μικρά υποσυστήματα ΗΑΤΤ (6’x6’ των
τεχνικών υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας) πολλές φορές ήταν προβληματική.
Αντίστοιχα προβλήματα παρουσιάζονται και στη σύνδεση διαγραμμάτων της ΕΠΑ που είναι σε εγκάρσια μερκατορική προβολή των 3 μοιρών
με αντίστοιχα στη ΗΑΤΤ παρότι αναφέρονται στο ίδιο DATUM (παλαιό
BESSEL).
Το 1987, όταν η εταιρεία ΑΣΠΡΟΦΟΣ ζήτησε από τη ΓΥΣ συντεταγμένες
(χ,ψ) HATT (παλαιό BESSEL) κατά μήκος μιας ζώνης από Σιδηρόκαστρο
μέχρι Αττική (έργο αγωγού φυσικού αερίου), της προτάθηκε και δέχθηκαν
οι τεχνικοί σύμβουλοί της να τους χορηγηθούν συντεταγμένες ΕΓΣΑ87.
Επειδή οι υπολογισμοί στα δίκτυα δεν είχαν τελειώσει έγινε υπολογισμός
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των τριγωνομετριών σημείων κατά μήκος αυτής της ζώνης σε εγκάρσια
μερκατορική προβολή στο ΕΓΣΑ87 που επρόκειτο να καθιερωθεί. Μάλιστα για να πεισθούν περισσότερο στη χρήση του υπό καθιέρωση ΕΓΣΑ87
τους έγινε και ένας επί πλέον υπολογισμός στην ίδια προβολή με βέλτιστο
τοπικό κεντρικό μεσημβρινό ώστε οι παραμορφώσεις να είναι τόσο μικρές που να μη χρειάζονται αναγωγές των μετρημένων μηκών και γωνιών.
Με πρωτοβουλία μου ως Διευθυντού Γεωδαισίας της ΓΥΣ και ως
υπευθύνου των υπολογισμών για όλα τα δίκτυα, [6], στο ΕΓΣΑ87,
το νέο αυτό σύστημα εφαρμόστηκε για πρώτη φορά το 1987. Η
γνώση της μεθόδου υπολογισμού των δικτύων που εφαρμόστηκε στο σύστημα ΗΑΤΤ (παλαιό BESSEL) και του τρόπου σύνταξης των τοπογραφικών διαγραμμάτων κλίμακας 1:5000 της ΓΥΣ (άλλα έγιναν στη HATT
στο BESSEL, άλλα στη utm στο ΕD50 κ.λπ.) σε όλη τη χώρα θα έλυνε
πολλές ασάφειες-απορίες των συναδέλφων. Λεπτομερή ανάλυση έχω σε
εργασία μου σε δελτίο της ΓΥΣ, [5], όπου αναλύονται οι μέθοδοι υπολογισμών διαχρονικά των τριγωνομετρικών δικτύων στο χρησιμοποιούμενο
Εθνικό Γεωδαιτικό Σύστημα (παλαιό Bessel) και τους υπολογισμούς με
την ενιαία συνόρθωση του δικτύου Ιης, [7], στα τρία γεωδαιτικά συστήματα α) στο Bessel (νέο Datum), β) στο Hayford (ed.50) και γ) στο ΕΓΣΑ87.
Οι συντεταγμένες HATT στο νέο BESSEL δεν ήταν προς χρήση και
δεν πρέπει να είναι διότι ότι είναι αποτυπωμένο στη ΗATT είναι
στο παλαιό BESSEL.
Σχέσεις μετατροπής
Οι πολυωνυμικές σχέσεις μετατροπής από ΗΑΤΤ σε ΕΓΣΑ87 είναι,
Χ = Α0 + Α1χ + Α2ψ + Α3χ² + Α4ψ² + Α5χψ
Ψ = Β0 + Β1χ + Β2ψ + Β3χ² + Β4ψ²+ Β5χψ (Ι)
όπου (Χ,Ψ) κεφαλαία οι συντεταγμένες ΕΓΣΑ87 και (χ,ψ) μικρά οι συντεταγμένες ΗΑΤΤ. Είναι φανερό όταν δίδονται οι συντεταγμένες (Χ,Ψ)
ο υπολογισμός των αντίστοιχων (χ,ψ) ΗΑΤΤ αλγεβρικά με τις παραπάνω

Χ2-Χ1 = Φ(χ2,ψ2)-Φ(χ1,ψ1)

Για την έναρξη της επαναληπτικής διαδικασίας οι αρχικές τιμές χ1,ψ1 πρέπει να είναι αρκετά κοντά στις χ0,ψ0 ώστε η μέθοδος να συγκλίνει. Επαληθεύουμε τις παραπάνω σχέσεις για τις δύο παρακάτω γραμμικές συναρτήσεις,
Χ = αχ + βψ + ε
Ψ = γχ + δψ + ζ
Είναι, Α11 = α, Α12 = β, Β11 = γ, Β12 = δ
                δ(Χ0-Χ1) – β(Ψ0-Ψ1)
χ2 = χ1 +
                          αδ-βγ
               δ(Χ0-αχ1-βψ1-ε) – β(Ψ0-γχ1-δψ1-ζ)
χ2 = χ1 +
                                    αδ-βγ
                δ(Χ0-ε) – β(Ψ0-ζ) – χ1(αδ-βγ)
χ2 = χ 1 +
                                 αδ-βγ
         δ(Χ0-ε) – β(Ψ0-ζ)
χ2 = —-—-—————— = χ0
                 αδ-βγ
Με τις ίδιες πράξεις υπολογίζεται και το ψ0
         α(Ψ0-ζ) – γ(Χ0-ε)
ψ2 = ————————   = ψ0
                 αδ-βγ
Αν στις σχέσεις (ΙΙ) θέσουμε,
φ(χ,ψ) = Χν - Χ0 = Φ(χν,ψν) - Χ0
σ(χ,ψ) = Ψν - Ψ0 = Σ(χν,ψν) - Ψ0
τότε παίρνουν τη μορφή,
Β12 φ(χ,ψ) - Α12 σ(χ,ψ)
χ(ν+1) = χ(ν) -

         = Φ(χ1+(χ2-χ1), ψ1 + (ψ2-ψ1)) – Φ(χ1,ψ1)
         = Φ(χ1,ψ1) + (∂Φ/∂χ1 )(χ2-χ1) + (∂Φ/∂ψ1)(ψ2-ψ1)
         = χ2 (∂Φ/∂χ1) + ψ2 (∂Φ/∂ψ1)-χ1( ∂Φ/∂χ1) – ψ1(∂Φ/∂ψ1) =>
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σχέσεις (Ι) δεν είναι δυνατός. Μπορούν όμως να επιλυθούν ως προς (χ,ψ)
με μέθοδο της αριθμητικής ανάλυσης η οποία θα περιγραφεί αναλυτικά
ώστε η εφαρμογή της σε παρόμοια προβλήματα να είναι εύκολη
που είναι και ο σκοπός της εργασίας αυτής και όχι η παρουσίαση
κάποιου τυπικού αλγόριθμου.
Αν Ψ = Φ(Χ) είναι μία συνάρτηση μη γραμμική της Ψ ως προς Χ και ζητείται για κάποιο Ψ το αντίστοιχο Χ αυτό μπορεί να υπολογισθεί με μια
επαναληπτική διαδικασία που προκύπτει από το θεώρημα των πεπερασμένων αυξήσεων του διαφορικού λογισμού. Αν Χ1, Χ2 είναι δύο
τιμές της Χ και Ψ1, Ψ2 οι αντίστοιχες της Ψ τότε από το θεώρημα των
πεπερασμένων αυξήσεων έχουμε,
Ψ2-Ψ1 = Φ(Χ2)-Φ(Χ1) = Φ(Χ1+(Χ2-Χ1)) – Φ(Χ1)
           = Φ(Χ1) + (dΦ(Χ1)/dΧ)(Χ2-Χ1) – Φ(Χ1)
           = (dΦ(Χ1)/dΧ)(Χ2-Χ1) = Φ´(Χ1))(Χ2-Χ1)
και,
Χ2 = Χ1 + (Ψ2-Ψ1)/Φ´(Χ1)
     = Χ1 + (Φ(Χ2)-Φ(Χ1)) /Φ´(Χ1)
Αν λοιπόν δίδεται για την Ψ η τιμή Ψ0 τότε η αντίστοιχη τιμή Χ0 της Χ
προκύπτει με την παρακάτω επαναληπτική διαδικασία-επίλυση,
Χν+1 = Χν + (Ψ0 - Ψν)/Φ´(Χν), ν = 1,2,3,…
όπου Φ´(Χν) η πρώτη παράγωγος της Φ στη θέση Χν. Η μέθοδος απαιτεί
η αρχική τιμή Χ1 να είναι αρκετά προσεγγιστική της ζητούμενης Χ0 ώστε η
συνάρτηση στη περιοχή του σημείου Χ0 να προσεγγίζεται γραμμικά και η
διαδικασία για κάποια τιμή κ του ν θα είναι η Χκ ίση με τη ζητούμενη Χ0 με
οσηδήποτε ακρίβεια που είναι και η προϋπόθεση τερματισμού της διαδικασίας. Σαν κριτήριο μπορεί να τεθεί π.χ. η διαφορά, Χκ+1-Χκ είτε η διαφορά
Ψ0 - Ψκ = Ψ0 - Φ(Χκ) μικρότερη κατά απόλυτη τιμή του 0.0001m.
Η περίπτωση που μας ενδιαφέρει δηλαδή η επίλυση των σχέσεων (Ι) ως
προς χ,ψ αντιμετωπίζεται με το θεώρημα των πεπερασμένων αυξήσεων του διαφορικού λογισμού συναρτήσεων δύο μεταβλητών.
Αν, Χ = Φ(χ,ψ) και Ψ = Σ(χ,ψ) δύο μη γραμμικές συναρτήσεις και (χ1,
ψ1), (χ2, ψ2) είναι δύο γειτονικά σημεία του πεδίου ορισμού των Φ, Σ και
Χ2, Ψ2 οι αντίστοιχες τιμές τους τότε από το θεώρημα των πεπερασμένων
αυξήσεων για την πρώτη την Φ έχουμε,

= χ(ν) -

Α11Β12 - Α12Β11
φ (∂σ/ ∂ψ) – σ (∂φ/∂ ψ)

(∂φ/∂χ)(∂σ/∂ψ) – (∂φ/∂ψ)(∂σ/∂χ)

χ2 (∂Φ/∂χ1) + ψ2 (∂Φ/∂ψ1) = Χ2-Χ1 + χ1(∂Φ/∂χ1) + ψ1(∂Φ/∂ψ1)     
Με τον ίδιο τρόπο και από τη συνάρτηση Σ παίρνουμε,
χ2 (∂Σ/∂χ1) + ψ2 (∂Σ/∂ψ1) = Ψ2-Ψ1 + χ1(∂Σ/∂χ1) + ψ1(∂Σ/∂ψ1)
Στις παραπάνω σχέσεις αντικαθιστώντας τις μερικές παραγώγους,
Α11 = Φ′(χ1), Α12 = Φ′(ψ1), Β11 = Σ′(χ1), Β12 = Σ′(ψ1)
λαμβάνεται ως προς χ2, ψ2 το σύστημα,
Α11χ2 + Α12ψ2 = Α11χ1 + Α12ψ1 + Χ2-Χ1
το οποίο λύνεται και δίνει

Α11Β12 - Α12Β11

σ (∂φ/∂χ) – φ (∂σ/∂χ)
= ψ(ν) - ———------------——————————— , ν = 1,2,3… (ΙΙΙ)
(∂φ/∂χ)(∂σ/∂ψ) – (∂φ/∂ψ)(∂σ/∂χ)

Εφαρμογή

                Β12(Χ2-Χ1) - Α12(Ψ2-Ψ1)
χ2 = χ 1 +
                      Α11Β12 - Α12Β11

Θα δώσουμε παράδειγμα με την αριθμητική επίλυση των σχέσεων μετατροπής (Ι) αλλά και με υπολογισμό συντελεστών. Δίδονται οι συντεταγμένες (Χ0,Ψ0) ΕΓΣΑ87 σε ένα σημείο στο Φ.Χ. 1:50000 Δημητσάνα (παράδειγμα βιβλίου συντελεστών μετατροπής από ΗΑΤΤ σε ΕΓΣΑ87):
Χ0 = 334909.541  Ψ0 = 4206759.895
και ζητούνται οι αντίστοιχες (χ0,ψ0) στη ΗΑΤΤ

                 Α11(Ψ2-Ψ1) - Β11(Χ2-Χ1)
ψ2 = ψ 1 +
                       Α11Β12 - Α12Β11
Αν δίδονται για τις Χ,Ψ οι τιμές Χ0, Ψ0 τότε οι αντίστοιχες χ0,ψ0 υπολογίζονται από την επαναληπτική διαδικασία,
Β12(Χ0-Χν) - Α12(Ψ0-Ψν)
Α11Β12 - Α12Β11
Α11(Ψο-Ψν) - Β11(Χο-Χν)
ψ(ν+1) = ψ(ν) +
————--------————Α11Β12 - Α12Β11

Α11σ(χ,ψ) - Β11φ(χ,ψ)

Οι τύποι αυτοί (ΙΙΙ) είναι γνωστοί ως μέθοδος Newton.

Β11χ2 + Β12ψ2 = Β11χ1 + Β12ψ1 + Ψ2-Ψ1

χ(ν+1) = χ(ν) +

ψ(ν+1) = ψ(ν) -

, ν=1,2,3… (ΙΙ)

α) Μέθοδος επαναληπτικής διαδικασίας
Οι σχέσεις που θα επιλυθούν ως προς χ,ψ είναι οι σχέσεις (Ι):
Χ = Α0 + Α1χ + Α2ψ + Α3χ² + Α4ψ² + Α5χψ
Ψ = Β0 + Β1χ + Β2ψ + Β3χ² + Β4ψ² + Β5χψ
από τις οποίες παίρνουμε τις μερικές παραγώγους
Α11 = Α1 + 2Α3χ + Α5ψ,  Α12 = Α2 + 2Α4ψ + Α5χ
Β11 = Β1 + 2Β3χ + Β5ψ,  Β12 = Β2 + 2Β4ψ + Β5χ

—
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Για να εφαρμόσουμε όπως παρακάτω τις σχέσεις (ΙΙ):
                         Β12(Χ0-Χν) - Α12(Ψ0-Ψν)
χ(ν+1) = χ(ν) +
                               Α11Β12 - Α12Β11
                           Α11(Ψ0-Ψν) - Β11(Χ0-Χν)
ψ(ν+1) = ψ(ν) + —----—————————— , ν=1,2,3…
                                Α11Β12 - Α12Β11
χρειαζόμαστε ένα αρχικό ζευγάρι (χ1,ψ1) που προκύπτει από τις σχέσεις
(Ι) μετατροπής με επίλυση ως προς χ,ψ του γραμμικού συστήματος,
Χ0 = Α0 + Α1χ + Α2ψ
Ψ0 = Β0 + B1χ + Β2ψ
και δίνει τις προσεγγιστικές,
ΗΑΤΤ και τις αντίστοιχες στο ΕΓΣΑ87 από σχέσεις (Ι)
χ1=13463.24, ψ1=27211.42, Χ1=334910.697, Ψ1=42067757.937
Με την επαναληπτική διαδικασία των σχέσεων (ΙΙ) παίρνουμε,
ΗΑΤΤ (από σχέσεις (ΙΙ))                                 αντίστοιχες ΕΓΣΑ87 από σχέσεις (Ι)
για ν=1 είναι:χ2=13462.037, ψ2=27213.349, Χ2=334909.541,Ψ2=42067759.895
για ν=2 είναι:χ3=13462.037, ψ3=27213.349, Χ3 =334909.541,Ψ3=42067759.895
Ήδη στο δεύτερο βήμα δεν υπάρχει διαφορά με τα αποτελέσματα στο
πρώτο βήμα και η διαδικασία σταματά. Έχουμε άμεση σύγκλιση.
Αν επαναλάβουμε τη διαδικασία με προσεγγιστικές μηδενικές συντεταγμένες έχουμε,
ΗΑΤΤ
αντίστοιχες ΕΓΣΑ87από σχέσεις (Ι)
χ1 = 0, ψ1 = 0,                   Χ1=320857.517,    Ψ1 = 4179847.258
Με την επαναληπτική διαδικασία των σχέσεων (ΙΙ) παίρνουμε,
ΗΑΤΤ (σχέσεις (ΙΙ))                                      αντίστοιχες ΕΓΣΑ87 (σχέσεις (Ι))
για ν=1 είναι:χ2=13463.236,ψ2=27211.416,     Χ2=334910.697,Ψ2=42067757.937
για ν=2 είναι:χ3=13462.037,ψ3=27213.349,     Χ3=334909.541,Ψ3=42067759.895
για ν=3 είναι:χ4=13462.037,ψ4=27213.349,     Χ4=334909.541,Ψ4=42067759.895
Ήδη στο τρίτο βήμα δεν υπάρχει διαφορά με τα αποτελέσματα στο δεύτερο βήμα και η διαδικασία σταματά.
Η σύγκλιση είναι άμεση διότι στις σχέσεις (ΙΙ) της επαναληπτικής διαδικασίας δεν έχουν γίνει απλουστεύσεις. Υπεραπλουστεύσεις μπορεί
να μην προσεγγίζουν γραμμικά τις συναρτήσεις και μη γειτονικές
αρχικές τιμές να οδηγούν τη διαδικασία σε μη λύση. Γι’ αυτό στη
λύση με ηλεκτρονικό υπολογιστή σταματάμε τη διαδικασία μετά από π.χ.
10 βήματα για έλεγχο και για να μην έχουμε “loop” λόγω μη λύσης.
β) Μέθοδος με υπολογισμό συντελεστών
Για να υπολογίσουμε στο Φ.Χ. Δημητσάνα, που είναι και η εφαρμογή μας,
“αντίστροφους” συντελεστές από ΕΓΣΑ87 σε ΗΑΤΤ, των αντίστοιχων γνωστών, κάνουμε το εξής απλό: Παίρνουμε ένα set συντεταγμένων στη ΗΑΤΤ για 6 σημεία, αυθαίρετα και με τους γνωστούς συντελεστές τις μετατρέπουμε σε ΕΓΣΑ87.
Στον παρακάτω πίνακα είναι το αυθαίρετο set συντεταγμένων στη ΗΑΤΤ
και το αντίστοιχο στο ΕΓΣΑ87 που υπολογίστηκε με τις σχέσεις μετατροπής (Ι)
Φ.Χ. 1: 50000 ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ
αυθαίρετες ΗΑΤΤ
α/α
1
2
3
4
5
6

χ
12217.25
12518.27
12817.00
13000.00
12500.00
12900.00

ψ
26114.42
26714.30
26000.00
26100.00
27500.00
27500.00

ΕΓΣΑ87 υπολ/νες με σχέσεις (Ι)
Χ
333641.085
333955.134
334238.162
334424.285
333954 .050
334353.935

Ψ
4205688.524
4206281.641
4205561.022
4205656.968
4207067.504
4207058.754

Με τις παραπάνω συντεταγμένες και αντίστοιχο πρόγραμμα του πακέτου “GT-GEO”, [4], υπολογίστηκαν οι συντελεστές μετατροπής από
ΕΓΣΑ87 στη ΗΑΤΤ και βρέθηκαν:
Α0 =  12658.919                    Β0 = 26654.787
Α1 =  0.999808637                 Β1 = 0.021874450
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Α2 = -0.021866569                 Β2 = 0.999822388
Α3 =  1.980696016 x Ε-09       B3 = 0.281477428 x Ε-09
Α4 = -2.303072641 x Ε-09       Β4 = 0.2534016693 x Ε-09
Α5 =  0.165584396 x Ε-09       Β5 = 4.3668551610 x Ε-09
με ανοιγμένες τις συντεταγμένες ΕΓΣΑ87 στο κέντρο βάρους:
Σ(Χ)/6 = Χ0 = 334094.442,   Σ(Ψ)/6 = Ψ0 = 4206219.069
Οι σχέσεις από ΕΓΣΑ87 σε ΗΑΤΤ είναι:
χ = Α0 + Α1(Χ-Χ0) + Α2(Ψ-Ψ0) + Α3((Χ-Χ0)² + Α4(Ψ-Ψ0)²
     +Α5 (Χ-Χ0)(Ψ-Ψ0)
ψ = Β0 + Β1(Χ-Χ0) + Β2(Ψ-Ψ0) + Β3((Χ-Χ0)² + Β4(Ψ-Ψ0)²
     +Β5(Χ-Χ0)(Ψ-Ψ0)
που για το γνωστό μας στο ΕΓΣΑ87 σημείο βρίσκουμε στη ΗΑΤΤ:
χ = 13462.037   ψ = 27213.349
Με τα 6 αντίστοιχα σημεία και αντίστοιχα προγράμματα του GT-GEO, [4],
υπολογίστηκαν συντελεστές μετατροπής από ΗΑΤΤ σε ΕΓΣΑ87 και
αντίστροφα. Παρακάτω χωρίς να καταχωρηθούν οι συντελεστές για “οικονομία” καταχωρούνται μόνο οι υπολογισμένες συντεταγμένες ΗΑΤΤ του
υπόψη σημείου από τις γνωστές στο ΕΓΣΑ87 με τρεις μετασχηματισμούς:
σύμμορφος
πολυωνυμικός
6 συντελεστών

αφφινικός
γραμμικός
6 συντελεστών
μη σύμμορφος

απλός γραμμικός
4 συντελεστών
σύμμορφος

χ = 13462.050

χ = 13462.035

χ = 13462.044

ψ = 27213.338

ψ = 27213.346

ψ = 27213.341

Συμπέρασμα
Οι συντελεστές μετατροπής από ΗΑΤΤ στο ΕΓΣΑ87 είναι για να μετασχηματίζουν τα διαγράμματα 1:5000 της ΓΥΣ από τη ΗΑΤΤ (παλαιό
BESSEL) που έχουν συνταχθεί, στο ΕΓΣΑ87. Αναλυτικός συσχετισμός
διαγραμμάτων μεγάλων κλιμάκων πρέπει να γίνεται με συντελεστές μετατροπής από πολυωνυμικές σχέσεις 2ου βαθμού σύμμορφης απεικόνισης
[1], που θα υπολογισθούν με κοινά σημεία και με συντεταγμένες βάσει
των οποίων έχουν συνταχθεί τα διαγράμματα. Τα απλά πολυώνυμα 2ου
βαθμού 12 συντελεστών από ΗΑΑΤ σε ΕΓΣΑ87 και αντίστροφα ανάγονται
σε πολυώνυμα 2ου βαθμού σύμμορφης απεικόνισης. Δηλαδή οι 12 συντελεστές ανάγονται σε 6 αφού ικανοποιούν τις συνθήκες Riemann-Canchy
που είναι αναμενόμενο αφού το σύστημα ΗΑΤΤ είναι χωρίς παραμορφώσεις (μικρότερες από 5ppm) αλλά και διότι οι (χ,ψ) HATT έχουν προκύψει
από τις αντίστοιχες UTM στο ED50 με 6 συντελεστές σύμμορφης απεικόνισης και το ΕΓΣΑ87 είναι σύμμορφα παραμορφωμένο.
Σε περίπτωση που θέλουμε να συσχετίσουμε ένα διάγραμμα στο ΕΓΣΑ87
με ένα παλαιό στη ΗΑΤΤ και δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε άλλη μέθοδο,
όπως συσχετισμό με φυσικές λεπτομέρειες που απεικονίζονται και στα δύο
διαγράμματα, τότε κατά ανάγκη θα χρησιμοποιήσουμε τους γνωστούς συντελεστές από ΗΑΤΤ στο ΕΓΣΑ87 επιλέγοντας έναν από τους τρόπους που
προτάθηκαν για τη χρήση αυτών των συντελεστών.
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Νέος δέκτης Leica GS18 I
Ό,τι ονειρεύεται κάθε επαγγελματίας
Ο Leica GS18I είναι ένας υπερσύγχρονος δέκτης GNSS RTK rover που ενσωματώνει εκπληκτικές τεχνολογίες όπως την Visual Positioning. Είναι σχεδιασμένος
για γρήγορη, αποτελεσματική λήψη μετρήσεων σε σημεία που με έναν οποιοδήποτε άλλο δέκτη ήταν δύσκολο ή αδύνατο να μετρηθούν. Χάρη στην τεχνολογία
Visual Positioning, οι χρήστες μπορούν να μετρήσουν οποιοδήποτε σημείο
επιθυμούν, ακόμα κι αν δεν το είχαν αρχικά υπολογίσει, είτε στο πεδίο είτε
αργότερα κατά την φάση της εργασίας στο γραφείο.
Η τεχνολογία Visual Positioning (συνδυασμός των τεχνολογιών GNSS, IMU και κάμερας), επιτρέπει στους χρήστες να προσεγγίζουν και να μετρούν σε απρόσιτα
σημεία με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Βασίζεται στη φωτογραμμετρία με
επεξεργασία δεδομένων σχεδόν σε πραγματικό χρόνο, δίνοντας τη δυνατότητα
στους χρήστες να ελέγχουν την ποιότητα των δεδομένων τους ενώ βρίσκονται
στο πεδίο.
Επιπλέον, ο GS18 I διαθέτει όλες τις δυνατότητες και τα εκπληκτικά χαρακτηριστικά του Leica GS18 T∙ διαθέτει αισθητήρα κλίσης, δεν χρειάζεται καλιμπράρισμα και δεν επηρεάζεται από μαγνητικά πεδία.
Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210 2815440 για περισσότερες πληροφορίες.

www.metrica.gr

Στο πλαίσιο κοινωνικής προσφοράς και με βάση τη μακροχρόνια
συνεργασία σε ερευνητικό επίπεδο, η εταιρεία AeroPhoto Co Ltd,
χορήγησε στο Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου LiDAR δεδομένα για τις εκπαιδευτικές ανάγκες του Εργαστηρίου αλλά και της Σχολής Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Ε.Μ.Π. γενικότερα.
Έως τώρα τα δεδομένα αυτά έχουν αξιοποιηθεί σε υψηλής στάθμης
διπλωματικές εργασίες με θέματα όπως π.χ. βελτίωση των ταξινομήσεων κάλυψης γης με δεδομένα LiDAR και τεχνικές συνελικτικών
νευρωνικών δικτύων, αξιοποίηση των επιστροφών LiDAR για την
εκτίμηση της πυκνότητας του υδρογραφικού δικτύου, και σύγκριση
Φωτογραμμετρικών και Lidar τεχνικών για την εξαγωγή DSM.

Αντώνη Τρίτση 21, TK 57001 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Τηλ: +30 2310 804991-2 &3, Fax: +30 231-4013040
E-mail: info@aerophoto.gr • www.aerophoto.gr

Η Geoshop ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας
του e-shop auteldrones.gr
με τα προϊόντα
της Autel Robotics Co.
και το μοντέλο
της σειράς EVO II
σε τρεις διαφορετικές
εκδόσεις:

ΚΡΗΡ3-0028773
GEOSYSTEMS HELLAS
ΙΤ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1. EVO II – Το πρώτο folding drone camera 8k
2. EVO II Pro – folding drone camera 6k και 1” CMOS

ΑΝΕΛΙΞΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Α.Ε.

3. EVO II Dual – folding drone with thermal camera
FLIR BOSON

Τ Μ ΛΥΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

Τηλ. παραγγελιών: 2310-826777, 210 8739000
E-mail παραγγελιών: orders@geoshop.gr

Νέα της αγοράς

Λήψη και Επεξεργασία LiDAR Δεδομένων

Η GEOSYSTEMS HELLAS συντονιστής στο έργο CompOlive, www.
CompOlive.eu:
Χρησιμοποιώντας
εξελιγμένα προϊόντα τηλεπισκόπησης, καινοτόμες ψηφιακές τεχνολογίες, και τεχνογνωσία στον χώρο της
κομποστοποίησης, θα επιτευχθεί
αποτελεσματική επεξεργασία και αξιοποίηση μεγάλου μέρους των απορριπτόμενων της ελαιοπαραγωγής
στον αγρό (on-farm). Η φιλοσοφία του
έργου είναι και αποβλέπει ουσιαστικά
στην επίτευξη της κυκλικής οικονομίας στον αγροδιατροφικό τομέα, με έμφαση στην ελαιοπαραγωγή, καθιστώντας παράλληλα την κομποστοποίηση
στον αγρό ως υπηρεσία (composting
on-farm as a service) οικονομικά βιώσιμη και εφαρμόσιμη.
ΟλοκληρωμΕνο ΣΥστημα ΓεωργικΗς ΑξιοποΙησης ΠαραπροϊΟντων
ΕλαιοκομΙας ως ΕδαφοβελτιωτικΑ,
CompOlive.

&

+30 210 2846144 -145



mail@geosystems-hellas.gr
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ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΜΑΓΟΙ

Ό

λη αυτή την περίοδο της πανδημίας, συγχρόνως συντελέστηκαν σημαντικές εξελίξεις στο επάγγελμα του Αγρονόμου
Τοπογράφου Μηχανικού.

Δυστυχώς η πολιτική ηγεσία των αρμόδιων υπουργείων, ιδιαίτερα του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, λειτούργησε σαν όλα να
βαίνουν κανονικά στη χώρα. Σαν η πανδημία να είναι ένα fake news.
Ξεκίνησε με την άκαμπτη στάση της στην «απρόσμενη» λειτουργία
των γραφείων κτηματογράφησης. Όταν άλλες υπηρεσίες που εξυπηρετούν τους πολίτες παρέμεναν εν μέρει κλειστές, δεν συνέβαινε
το ίδιο με τα γραφεία κτηματογράφησης. Η κυβέρνηση, δεν έδειξε
την ίδια ζέση στην πρόσβαση στα υποθηκοφυλακεία με αποτέλεσμα
η πρόσβαση των ΑΤΜ, πλέον, να είναι προβληματική. Όμως, από την
άλλη πλευρά, φρέναρε η λειτουργία του Ελληνικού Κτηματολογίου
απέναντι στους ανάδοχους μελετητές και τις υπηρεσίες προς τους πολίτες.
Στο ίδιο πλαίσιο, η λειτουργία των εργοταξίων καθ’ όλη τη διάρκεια
των περιοριστικών μέτρων συνεχίστηκε υπό τον φόβο των ρητρών.
Εκτός όμως από τα παραπάνω, η παρούσα πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ
συνέχισε, με διαφορετικό τρόπο, την αποφυγή διαλόγου με τους επιστημονικούς φορείς που εγκαινίασε η προηγούμενη κυβέρνηση. Το
αποτέλεσμα ήταν να καταθέσει νομοσχέδια που περιέχουν πολλά πειράματα μαθητευόμενων μάγων, που θέλουν να λέγονται τεχνοκράτες.
Από τα κορυφαία προτεινόμενα πειράματα είναι:
• το πρόστιμο για τη μη εμπρόθεσμη δήλωση δικαιώματος
στο κτηματολόγιο που κυμαίνεται από 300 έως 2.000
ευρώ,
• αλλά και η «άναρχη» κατάργηση της εκτός σχεδίου δόμησης, όταν το ίδιο υπουργείο δεν έχει κάνει κάτι για την
επανεκκίνηση των πολεοδομικών μελετών που έχουν βαλτώσει.
Δυστυχώς, η λογική που κυριαρχεί στο υπουργείο είναι εκδικητική
έναντι των πολιτών και των μηχανικών, όταν το ίδιο δεν τηρεί τις δεσμεύσεις του, ενώ δεν εφαρμόζει όσα προβλέπονται στους ισχύοντες
νόμους.
Τελευταίο επεισόδιο ήταν η κατάργηση της δυνατότητας τακτοποίησης αυθαιρέτων κατηγορίας 5. Όλος ο τεχνικός κόσμος επιχειρηματολογούσε απέναντι στο νέο πείραμα του υπουργείου και ο αρμόδιος
υφυπουργός απαξιούσε τους μηχανικούς με δημόσιες δηλώσεις.
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Το ΥΠΕΝ οφείλει να σταματήσει να κουνά το δάκτυλο στους πολίτες και τους μηχανικούς και να εφαρμόσει μεταρρυθμίσεις που έχουν
βαλτώσει και είναι αναγκαίες για την προστασία του περιβάλλοντος,
τη διασφάλιση της δημόσιας και ιδιωτικής ακίνητης περιουσίας και την
ψηφιοποίηση του κράτους.
Τέτοιες είναι:
1.

Η ολοκλήρωση του πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού σε όλη τη χώρα.

2.

Η ενεργοποίηση του Παρατηρητηρίου Δομημένου Περιβάλλοντος, ώστε να εντοπιστούν τα νέα αυθαίρετα
μετά τον Ιούλιο και να αποτραπεί και η κατασκευή
νέων.

3.

Η οριστική και καθολική οριοθέτηση του αιγιαλού και
της παραλίας. Το προκαταρκτικό υπόβαθρο είναι έτοιμο
από το 2008.

4.

Η κατεδάφιση των αυθαιρέτων σε ρέματα, αιγιαλό και
γενικά ευαίσθητες περιβαλλοντικά περιοχές, που απαγορεύεται η τακτοποίησή τους.

5.

Η ενεργοποίηση του δειγματοληπτικού ελέγχου των
δηλώσεων τακτοποίησης αυθαιρέτων, η οποία δεν έχει
εφαρμοστεί ποτέ.

6.

Η ενεργοποίηση του θεσμού του Διαπιστευμένου Μηχανικού για το Κτηματολόγιο.

7.

Η ολοκλήρωση των δασικών χαρτών και η πρόβλεψη
της διαδικασίας διόρθωσής τους.

8.

Η ενεργοποίηση της Ταυτότητας του Κτιρίου.

9.

Η ψηφιοποίηση του αρχείου των πολεοδομικών και τεχνικών υπηρεσιών.

10. Η ουσιαστική λειτουργία της ΕΥΓΕΠ.
11. Η κωδικοποίηση της πολεοδομικής νομοθεσίας.
Η λίστα των μεταρρυθμίσεων αυτών δεν έχει τέλος.
Σε αυτή τη λογική, ο σύλλογος οφείλει να τις υποστηρίζει και να συνδράμει με τεκμηριωμένες προτάσεις και καλόπιστη κριτική, όπως όλα
αυτά τα χρόνια κάνει.
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

T

ελευταία ευρίσκονται στην επικαιρότητα σημαντικά θέματα τα οποία απασχολούν τον κλάδο μας και τα οποία βέβαια
έχουν ευρύτερη οικονομική, κοινωνική και αναπτυξιακή σημασία. Θα λέγαμε ότι είναι μια από τις καλλίτερες εποχές του
κλάδου αφού τα αντικείμενα είναι πολλά και σημαντικά και η ανεργία έχει περιορισθεί σε ένα μεγάλο βαθμό. Στην επικαιρότητα όμως ευρίσκονται και μεγάλες μεταρυθμίσεις της πολεοδομικής νομοθεσίας οι οποίες αλλάζουν πολλά δεδομένα στις
δραστηριότητες του τεχνικού κόσμου και κατά συνέπεια και στον κλάδο μας. Οι ψηφιακές εφαρμογές στο κτηματολόγιο
απλουστεύουν τις έως σήμερα ακολουθούμενες διαδικασίες. Δεν είναι όμως αρκετές αν δεν συνοδευθούν απο τον εξορθολογισμό στη λειτουργία του (διαδικασία χωρικών μεταβολών, προσβάσεις Μηχανικών).
Οι αλλαγές που προβλέπονται στο νέο νομοσχέδιο για την εκτός σχεδίου δόμηση αποτελούν σημαντικές πολεοδομικές μεταρρυθμίσεις. Το ενδιαφέρον συγκεντρώνουν οι διατάξεις με τις οποίες απαγορεύονται οι γνωστές παρεκλίσεις στην εκτός σχεδίου
δόμηση. Νομίζουμε όμως ότι η οριζόντια προσέγγιση στο θέμα αυτό δεν είναι το ζητούμενο.
Στη χώρα μας όπως είναι γνωστό, το ιδιοκτησιακό καθεστώς χαρακτηρίζεται από μεγάλο αριθμό μικροϊδιοκτησιών κυρίως στις
αγροτικές περιοχές. Οι ιδιοκτησίες αυτές έχουν δημιουργηθεί διαχρονικά με βάσει το ισχύον πολεοδομικό καθεστώς με βάσει το
οποίο έχουν θεμελιώσει σε αρκετές περιπτώσεις δικαιώματα δόμησης και επομένως έχουν εκτιμηθεί ανάλογα.
Στο γεγονός αυτό έχει σημαντική συμβολή η απίστευτη καθυστέρηση στην πολεοδόμηση νέων περιοχών. Μια ένταξη ή επέκταση εγκεκριμένου σχεδίου διαρκεί 10-15 χρόνια και σε πολλές περιπτώσεις δεν ολοκληρώνεται ποτέ.
Με βάση το γεγονός αυτό, νομίζουμε ότι θα έπρεπε η πολιτεία να εξορθολογίσει κατ’αρχήν την πολεοδομική νομοθεσία στα
θέματα εντάξεων – επεκτάσεων, πράξεων εφαρμογής και μετά να επέμβει στους περιορισμούς στην εκτός σχεδίου δόμηση.
θα πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν επιπλέον ότι η οργανωμένη δόμηση σε μεγάλες εκτάσεις λόγω της μικροκλίμακας της χώρας μας
θα έχει ως αποτέλεσμα την αλλαγή της φυσιογνωμίας πολλών περιοχών π.χ. νησιώτικες, ορεινές κ.τ.λ., πράγμα το οποίο δεν
νομίζουμε ότι αποτελεί στόχο της πολιτείας ή στόχο του συγκεκριμένου νομοσχεδίου.
Οι ρυθμίσεις για την αναγνώριση των οδών, τις οριοθετήσεις των οικισμών, τις αλλαγές χρήσεων σε εγκεκριμένα ρυμοτομικά
σχέδια, τις άρσεις των απαλλοτριώσεων, κινούνται σε θετική κατεύθυνση, αρκεί στα αντίστοιχα προεδρικά διατάγματα που θα
ακολουθήσουν να καθορισθούν απλές και σύντομες διαδικασίες.
Η ουσιαστική διατήρηση όμως πολλών διατάξεων του Ν.2508/1997 καθώς και του Ν.1337/1983, θεωρούμε ότι κινείται σε αντίθετη κατεύθυνση αφού διατηρούν πολλές χρονοβόρες διαδικασίες. Τέλος, και η διαδικασία που προβλέπεται για την έκδοση των
Ε.Χ.Π. και των Τ.Π.Σ. κινείται σε αργούς ρυθμούς, σε πολλά επίπεδα και πολύ πιθανόν να μην μπορεί σύντομα να λειτουργήσει
αποτελεσματικά.
Στα αυθαίρετα δεν κατανοούμε γιατί δεν δίνεται η παράταση που ζητείται από όλους τους τεχνικούς φορείς και επαγγελματικούς κλάδους. Ελπίζουμε ότι τελικά το ΥΠΕΝ θα αντιληφθεί τη σημασία του θέματος αυτού και θα υπαναχωρήσει.
Πολύ θετικές τέλος κρίνονται οι τελευταίες παρεμβάσεις στη δασική νομοθεσία με τον καθορισμό των συμπληρωματικών
στοιχείων για την αναμόρφωση των δασικών χαρτών, έστω και αν αυτές επιφέρουν μια καθυστέρηση στο συνολικό έργο.
Σε όλα αυτά και πολλά άλλα ο Σύλλογος οφείλει να είναι παρών, με τεκμηριωμένες προτάσεις – θέσεις και να ενημερώνει τον
κλάδο υπεύθυνα.
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Απαιτείται θεσμική λύση και όχι συνεχείς παρατάσεις
για τα αυθαίρετα

Ε

νώ το δεύτερο κύμα της πανδημίας, που είναι ήδη σε εξέλιξη, δημιουργεί σοβαρές δυσλειτουργίες στο δημόσιο και στους
δήμους και συμπιέζει σημαντικά το εισόδημα των νοικοκυριών, οι κύριοι Χατζηδάκης και Οικονόμου αντιμετωπίζουν με
κυνισμό την αγωνία του τεχνικού κόσμου, των πολιτών αλλά και του Τεχνικού Επιμελητηρίου (ΤΕΕ), που ζητούν να παρα-

μείνει ανοιχτή η πλατφόρμα τακτοποίησης αυθαίρετων, ώστε να ολοκληρωθεί η υποβολή αιτήσεων τακτοποίησης.
Ο ίδιος υπουργός, που έδωσε παράταση μέχρι 30/9, μετά τη λήξη της προθεσμίας τον Ιούνιο, επικαλούμενος έκτακτες συνθήκες
εξαιτίας της πανδημίας, αγνοεί τις αντικειμενικές συνθήκες που στραγγαλίζουν τους μηχανικούς, ιδιωτικού και δημόσιου τομέα,

και τους μικρούς και μεσαίους ιδιοκτήτες.
Σήμερα, οι συνθήκες της πανδημίας Covid 19 υποχρεώνουν τις υπηρεσίες πρακτικά να υπολειτουργούν, ενώ σοβαρά προβλήματα
αντιμετωπίζει η σχετική πλατφόρμα του ΤΕΕ, λόγω φόρτου. Την ίδια στιγμή, οι ιδιοκτήτες αντιμετωπίζουν, αυτήν την περίοδο
αυξημένες οικονομικές υποχρεώσεις (κτηματολόγιο, ΕΝΦΙΑ κ.λπ.).
Ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία δε συμφωνεί με τις απεριόριστες παρατάσεις και θεωρεί προφανές ότι είναι θέμα θεσμικής
τάξης να κλείσει ο κύκλος των αναβολών. Αυτή είναι και η υποχρέωση της πολιτείας, αυτό έκανε και ο ΣΥΡΙΖΑ, την προηγούμενη
περίοδο, δίνοντας παρατάσεις όταν χρειαζόταν για την υλοποίηση και ολοκλήρωση κάθε μεταρρύθμισης (π.χ. ανάρτηση δασικών
χαρτών).
Σήμερα, η πολιτεία οφείλει να αναγνωρίσει ότι υπάρχουν συμβούλια που δεν έχουν ακόμα συσταθεί και οφείλουν να δίνουν
εγκρίσεις και ότι οι Περιφερειακές υπηρεσίες είναι υποστελεχωμένες και δεν μπορούν να ανταποκριθούν στα αιτήματα των μηχανικών και των πολιτών για την παροχή στοιχείων και γνωμοδοτήσεων. Για τους αρχαιολογικούς χώρους και τους ιστορικούς
τόπους δε, απαιτούνται γνωμοδοτήσεις από το τοπικό Αρχαιολογικό Συμβουλίου και το ΚΕ.Σ.Α., που όμως παρουσιάζουν τεράστιες καθυστερήσεις άλλοτε λόγω όγκου και άλλοτε λόγω μη συνεδριάσεων.
Το μεγαλύτερο όμως κενό διαπιστώνεται στα αυθαίρετα της κατηγορίας 5 και στην ισοπεδωτική και άδικη αντιμετώπισή τους,
άσχετα με το αν έχουν άδεια δόμησης ή όχι.
Το σημαντικότερο όμως είναι ότι δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη το εργαλείο της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου, με αποτέλεσμα
το πάγωμα όλων των δικαιοπραξιών σε περίπτωση άμεσης λήξης της προθεσμίας για τα αυθαίρετα κατηγορίας 5.
Για όλους τους παραπάνω λόγους, κρίνουμε ότι είναι επιβεβλημένη η παράταση της προθεσμίας υπαγωγής των αυθαίρετων κατασκευών τουλάχιστον μέχρι την προετοιμασία και λειτουργία της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου.
Θα πρέπει ακόμη, μέχρι τότε, να έχει ολοκληρωθεί και η επεξεργασία θεσμικής πρότασης που να δίνει από τη μια, τη δυνατότητα
τακτοποίησης των ακινήτων της κατηγορίας 5 που έχουν άδεια δόμησης μέχρι την έκδοση σε ρητά προσδιορισμένο χρόνο της
Ηλεκτρονικής Ταυτότητας και από την άλλη, να είναι ιδιαιτέρως αυστηρή με τις αυθαίρετες κατασκευές που δεν έχουν νόμιμη
διοικητική πράξη και παραβιάζουν κάποιο καθεστώς προστασίας. Τη νομοτεχνική επεξεργασία αυτής της ρύθμισης προτείνουμε
να καταθέσει το ΤΕΕ μέχρι το τέλος Νοεμβρίου.
Tέλος, διατυπώσεις που περιγράφουν την υπαγωγή ως “απλή διαδικασία που δεν κρατάει περισσότερο από 2 λεπτά” είναι απαξιωτικές για τους μηχανικούς και τον επιστημονικό τους ρόλο.
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Η απαξίωση του ρόλου του μηχανικού
και η λύση στην τακτοποίηση των αυθαιρέτων

Τ

ο τελευταίο διάστημα και ενώ λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου η προθεσμία υποβολής για την τακτοποίηση αυθαιρέτων για τα εξ ολοκλήρου αυθαίρετα κι αυτά που έχουν μεγάλες αυθαιρεσίες, οι μηχανικοί γινόμαστε
μάρτυρες μια ανήκουστης κατάστασης, που είναι η αυταρχική στάση του Υπουργείου Περιβάλλοντος το

οποίο διαμηνύει ότι δεν θα δωθεί καμία παράταση, από τη μια πλευρά και η ανεπάρκεια του ΤΕΕ να στηρίξει το
έργο που πέφτει στις πλάτες των μηχανικών από την άλλη. Έτσι πολίτες και μηχανικοί υποβάλλονται σε απίστευτη
ταλαιπωρία, αφού δεν προλαβαίνουν να υποβάλλουν τα αιτήματα για τακτοποίηση των αυθαιρέτων εμπρόθεσμα
και κινδυνεύουν με πρόστιμα, αλλά και με κατεδάφιση των ακινήτων τους, εφόσον εμπίπτουν στην κατηγορία 5.
Ο υπουργός θεωρεί ότι η δήλωση είναι μια εύκολη και γρήγορη διαδικασία των δύο λεπτών. Η άποψη αυτή δεν
εκφράζει μόνο τη Νέα Δημοκρατία, αλλά έρχεται σε συνέχεια προηγούμενων δηλώσεων υπουργών του ΣΥΡΙΖΑ
που υποστήριζαν ότι το τοπογραφικό μπορεί να γίνει με ένα GPS χειρός, η βεβαίωση νομιμότητας είναι κάτι εύκολο
που αξίζει ένα πενήντα ευρώ. Βλέπουμε δηλαδή συστηματικά να απαξιώνεται o ρόλος του μηχανικού, ο οποίος όχι
μόνο είναι υπόλογος απέναντι στο κράτος, στη δικαιοσύνη και στον πελάτη του, αλλά είναι και ανήμπορος να κάνει
σωστά τη δουλειά του αφού:
1) Δεν μπορεί να πραγματοποιήσει εύκολα τις εργασίες πεδίου, λόγω κορονοϊού.
2) Περιμένει 1,5 με 2 μήνες προκειμένου να πάρει σχέδια από τα αρχεία των πολεοδομιών.
3) Προσεγγίζει με ραντεβού και δυσκολίες τις υπηρεσίες δόμησης για να πάρει τα απαραίτητα στοιχεία (σχέδια
πόλης, οικοδομικές γραμμές, πράξεις εφαρμογής, κ.λπ.).
4) Δεν υπάρχουν ηλεκτρονικά οι αεροφωτογραφίες για την εξέταση του χρόνου κατασκευής των κτισμάτων.
5) Δεν έχουν αναρτηθεί οι αεροφωτογραφίες προ της 28-07-2011 που είναι και «κόκκινη» γραμμή για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων.
Για αυτούς τους λόγους επιβάλλεται να δοθεί μια μόνιμη λύση για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων
με:
• Την ένταξη της κατηγορίας 5 στα κλιμακούμενα πρόστιμα για τις εντάξεις των αυθαιρέτων στον 4495/2017 και
μετά τις 30/9/2020.
• Μείωση των κλιμακούμενων προστίμων.
• Την ολοκλήρωση της υπαγωγής των αυθαιρέτων (συμπεριλαμβανομένης της κατ.5) με την ολοκλήρωση της
ταυτότητας κτιρίου, που επίσης δεν πρέπει να έχει μικρή διάρκεια, καθώς αναντίρρητα θα οδηγηθούμε σε νέο
αδιέξοδο.
• Να παραμείνει ο ν. 4495/2017 ανοικτός, με σταθερή ημερομηνία δικαιώματος υπαγωγής το 2011.
• Να ψηφιοποιηθούν τα αρχεία των πολεοδομικών γραφείων.
• Να αναρτηθούν οι αεροφωτογραφίες του 2011.
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Ο Σύλλογος δεν διοικείται με μεσιτείες.
Ο Εφιάλτης πρέπει να τελειώσει.
(μέρος δεύτερο)

Τ

ην ώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές περιμένουμε τα νέα μέτρα της κυβέρνησης για την εξάπλωση
της πανδημίας. Το μόνο που σίγουρα θα ακούσουμε είναι ότι η ευθύνη είναι ατομική, του καθενός από
εμάς.

Εμείς φταίμε που δεν προσλήφθηκαν υγειονομικοί. Που δεν επαρκούν οι ΜΕΘ. Που ο λαός στοιβάζεται στα
μέσα μαζικής μεταφοράς. Που δεν υπάρχουν αίθουσες και διδακτικό προσωπικό στα σχολεία, με αποτέλεσμα οι
αίθουσες διδασκαλίας να μην τηρούν κανένα υγειονομικό πρωτόκολλο.
Εμείς φταίμε και για τον «Ιανό» και τις τραγικές συνέπειές του στη Θεσσαλία και όχι οι διαχρονικές κυβερνητικές
πολιτικές που ψηφίζουν αντιπεριβαλλοντικούς νόμους στο όνομα της προστασίας του περιβάλλοντος.
Εμείς φταίμε και για τον «μεγάλο περίδρομο» και την πεινασμένη κάμπια στον δήμο της Αθήνας.
Σε αυτό το ζοφερό περιβάλλον ως κλάδος έχουμε ένα Σύλλογο μεσίτη των σκόιλ ελλικίκου.
Η θητεία του ΔΣ έχει λήξει από καιρό. Διοικητικό Συμβούλιο δεν έχει γίνει μέσα στο 2020. Οι παρατάξεις που
αποτελούν την πλειοψηφία του ΔΣ, ΔΗΣΥΑΤΜ, ΔΚΜ, ΕΝΟΤΗΤΑ άμεσα ή έμμεσα αρνούνται τη διενέργεια γενικής συνέλευσης και τη διεξαγωγή εκλογών.
Η Ανασυγκρότηση και η Πανεπιστημονική δεν παίρνουν θέση.
Το τελευταία εκλεγμένο ΔΣ συνεχίζει να υπάρχει γιατί βολεύει τη διοίκηση του ΤΕΕ και τον Στασινό, αφού λειτουργεί ως τσιράκι του.
Το τελευταία εκλεγμένο ΔΣ συνεχίζει να υπάρχει για διατηρείται ο τίτλος του Προέδρου ώστε να μπορεί (εκμεταλλευόμενος τη σφραγίδα του συλλόγου) να δημοσιεύει άρθρα καθ’ υπαγόρευση του μηχανισμού του ΤΕΕ.  
Είναι η πρώτη φορά που οι εκπρόσωποι των τριών παρατάξεων που έχουν στηρίξει διαχρονικά τις κυβερνητικές
επιλογές όλων των κομμάτων που έχουν κυβερνήσει μέχρι σήμερα έχουν τέτοια τέλεια ταύτιση απόψεων.
Η Συσπείρωση Αριστερών Τοπογράφων έχει από καιρό επισημάνει τη λήξη της θητείας του ΔΣ και συνεχώς
απαιτεί τη διενέργεια γενικής συνέλευσης και εκλογών.
Θεωρούμε επιβεβλημένη την άμεση απόφαση για διενέργεια γενικής συνέλευσης και ορισμό ημερομηνίας εκλογών.
Πιστοί στις αρχές μας για δράση εντός του συλλόγου, εκτός του συλλόγου, αλλά και ενάντια στο
σύλλογο δηλώνουμε ότι δεν πρόκειται να συμμετέχουμε σε καμία παράνομη διαδικασία του ΔΣ.
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