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Στο προηγούμενο τεύχος μόλις που προλάβαμε να 
αλλάξουμε το εξώφυλλο με θέμα την πανδημία Covid 19. 
Μετά από μια καραντίνα 3 μηνών, που κλεισμένοι στα 
σπίτια μας, άλλοι ευχαριστηθήκαμε και άλλοι κοντέψαμε 
να τρελαθούμε, επανερχόμαστε σήμερα πάλι με εξώφυλλο 
με θέμα την πανδημία αλλά μέσω της Ελληνικής εφαρμο-
γής παρακολούθησης ανάλυσης και χαρτογράφησης, που 
έφτιαξε το ΕΜΠ. Όμως δεν είναι το εξώφυλλο μόνο. Στα 
επιστημονικά και τεχνικά θέματα φιλοξενούμε αναλυτική 
περιγραφή της εφαρμογής αυτής, που με χάρτες, πίνακες 
και διαγράμματα, μας επιτρέπει να παρακολουθήσου-
με τη χρονική εξέλιξη της πανδημίας σε διάφορες χώρες. 
Ακόμα, στα νέα απ' τον κλάδο δημοσιεύουμε και ένα ενδι-
αφέρον άρθρο, που συνδέει τη ρύπανση με την ανθρώπινη 
δραστηριότητα.

Το διάστημα αυτό δουλέψαμε όλοι από μακριά και η 
επιτροπή μας συνεδρίασε με τηλεδιάσκεψη και από το 
αποτέλεσμα φαίνεται ότι τα κατάφερε.

Καταγράφηκε η δραστηριότητα του συλλόγου, 
καταγράφηκε η πορεία του κτηματολογίου, καταγράφη-
καν οι τελευταίες αναβαθμίσεις του HEPOS και της Γεω-
γραφικής Υπηρεσίας Στρατού, η οποία εξελίσσεται σε μία 
πλήρως μηχανογραφημένη ιντερνετική υπηρεσία, σε αντί-
θεση με το κτηματολόγιο, που παρόλη τη συμβατική του 
υποχρέωση (έναντι της ΕΕ που το χρηματοδοτεί) να διαθέ-
τει τα δεδομένα του ελεύθερα, ακόμα δεν έχει αποφασίσει 
πώς θα διαθέσει τις πρωτότυπες αεροφωτογραφίες του 
2007-2009-2015 στερώντας την Ελληνική Οικονομία από 
ένα κύκλο εργασιών αρκετών εκατομμυρίων ευρώ κάθε 
χρόνο.

Τα νομοθετικά μας στη θέση τους και πλούσια 
όπως πάντα, να είναι καλά η πολυδαίδαλη νομοθεσία 
μας.

Τέλος, υπάρχει και ένα ενδιαφέρον τεχνικό άρθρο για 
τον έλεγχο και σχεδιασμό οχετών.

Τελευταία στιγμή ψηφίστηκε ο νόμος για τα περιβαλ-
λοντικά, που θα σχολιάσουμε με διάφορες απόψεις στο 
επόμενο τεύχος.

Καλό διάβασμα και καλό καλοκαίρι.

Να προσέχετε.
Από την Επιτροπή Δελτίου
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Για άλλη μία φορά την τελευταία δεκαετία περάσαμε όλοι μας πολύ ιδιαίτερες καταστάσεις. Μετά από μερικά 
χρόνια θα τις καλούμε ιστορικές.
Αν και συνήθως, σε αυτή τη σελίδα, σε αυτό το καθιερωμένο γράμμα του Προέδρου του ΠΣΔΑΤΜ προς τα 
μέλη του συλλόγου, υπάρχουν αναφορές για τα τεκταινόμενα του κλάδου μας, αυτή τη φορά δεν θα συμβεί. 
Ο λόγος είναι, οι στιγμές ξεπερνούν τα όρια ενός επιστημονικού φορέα και φέρνουν αλλαγές κυρίως στη ζωή 
μας, την καθημερινότητά μας και μετά στο επάγγελμά μας αυτό κάθε αυτό. Άλλωστε, πολλές φορές αρκούν 
οι ανακοινώσεις και οι επιστολές του συλλόγου μας σε αυτό το περιοδικό (που με κόπο τόσα χρόνια εκδίδεται 
και πάει σε κάθε σπίτι συναδέλφου) για την ενημέρωση των μελών του συλλόγου.
Έτσι λοιπόν, αυτή τη σελίδα του περιοδικού θα την «εκμεταλλευτώ» για να εκφράσω κάποιες σκέψεις μου.

“Να θυμηθούμε τη φωτεινή πλευρά της ζωής
Αυτήν την περίοδο τα κακά νέα κυριαρχούν. Δικαιολογημένα. Πλέον είναι συνηθισμένο. Ακόμα και ο αγα-
πημένος κ. Τσιόδρας και ο ΕΟΔΥ μας συστήνουν να μη βλέπουμε ειδήσεις, γιατί μας επηρεάζουν αρνητικά. 
Αν είμαστε, όμως, από τους τυχερούς που δεν έχουν πληγεί ανεπανόρθωτα από αυτή την πανδημία, ας 
δούμε τι καλό μπορεί να βγει. 
Οι περισσότεροι συχνά παραπονιόμαστε ότι ο σύγχρονος τρόπος ζωής δεν μας έδινε την ευκαιρία να δού-
με την οικογένειά μας, να χαρούμε το παιδί μας που μεγαλώνει, να ηρεμήσουμε στο σπίτι μας. Αυτή η 
περίοδος, μας έδωσε άπειρο χρόνο να μοιραστούμε με τους πολύ δικούς μας. Έφερε ξανά στις σωστές 
διαστάσεις την αξία της ζωής και των καθημερινών απολαύσεων. Έδωσε αξία στην αγκαλιά και το φιλί. 
Μας έδωσε χρόνο να αναπνεύσουμε, ακόμα και αν βρισκόμαστε σε ένα κλειστό χώρο συνεχώς. Ελεύθεροι 
Πολιορκημένοι. Να ξαναβρούμε το νόημα της ζωής.
Να αγαπήσουμε το σπίτι που μένουμε ή να ονειρευτούμε αυτό που τόσο παλεύουμε να αποκτήσουμε. Να 
κάνουμε πράγματα, που μια ζωή έμπαιναν σε δεύτερη μοίρα, γιατί απλώς δεν είχαμε τον χρόνο. Τον χρόνο 
μας τον «έτρωγε» η καθημερινή κίνηση στους δρόμους, οι ουρές στις δημόσιες υπηρεσίες, οι έντονοι ρυθ-
μοί ζωής και η απαίτηση για επιτυχία κάθε είδους. 
Αυτό το συναισθηματικό σοκ που τόσο χρειαζόμασταν για να εκτιμήσουμε όσα έχουμε, τα μικρά, τα καθη-
μερινά. 
Και αυτό το σοκ ακολούθησαν και άλλα, σε πιο πρακτικά ζητήματα, που φάνταζαν επιστημονική φαντασία 
στη χώρα μας. Ποιος φανταζόταν πριν μερικά χρόνια, ότι στην Ελλάδα του 2020, δεν θα χρειαζόταν να πάει 
κάποιος στο ΚΕΠ ή στο αστυνομικό τμήμα για μια απλή εξουσιοδότηση; Να συνταγογραφεί τα φάρμακά 
του χωρίς να χρειάζεται να περιμένει σε ένα ιατρείο; Να μην χρειάζεται να ξοδεύει ένα πρωινό για να πε-
ριμένει στην ουρά της εφορίας για μια απλή διεκπεραίωση; Την μετάβαση στην ψηφιακή εποχή που είχε 
τόσο ανάγκη η χώρα μας και η ζωή μας. Αυτό το ψηφιακό σοκ το χρειαζόμασταν! Και μακάρι να συνεχιστεί.
Το περιβάλλον και η προστασία του. Ένα φλέγον θέμα σε όλα τα επίπεδα. Βλέποντας το σήμερα, κατανοού-
με ακόμα καλύτερα τι έχουμε κάνει και τι μπορούμε να πετύχουμε αν το θελήσουμε. Ξαφνικά φαίνεται και 
αυτό να «αναπνέει». Ποιος θα ανέμενε ένα τέτοιου μεγέθους περιβαλλοντικό σοκ; Ούτε ο πιο αισιόδοξος.
Και αυτό το περιβαλλοντικό σοκ το χρειαζόμασταν! Και μακάρι να μάθουμε από αυτό.
Αυτή η πανδημία βέβαια μας υπενθύμισε και κάτι άλλο. Ότι είμαστε όλοι ίσοι. Είναι ένας παγκόσμιος 
εχθρός που δεν έκανε καμία διάκριση. Ακόμα και ο πρωθυπουργός μιας πολύ μεγάλης χώρας νόσησε και 
εισήχθη στη ΜΕΘ. Όλοι όσοι νόσησαν ήταν δίπλα δίπλα στα δημόσια νοσοκομεία.
Και αυτό το δημοκρατικό σοκ το χρειαζόμασταν! Και μακάρι να μην ξεχαστεί.
Το κείμενο αυτό προέκυψε από μία εσωτερική ανάγκη να αντιδράσω αισιόδοξα σε αυτό που συμβαίνει. 
Πάντα με προσοχή και υπομονή, μέχρι να περάσει η κατάσταση αυτή. 
Για να ορθοποδήσουμε μετά, να σταθούμε στα πόδια μας, πρέπει να ξαναθυμηθούμε την φωτεινή πλευρά 
της ζωής. 

…Σφύριξε χαρούμενα μπορείς
δες τη φωτεινή πλευρά της ζωής…”

Υ.Γ.  Όπως είχα γράψει σε αυτή την σελίδα σε προηγούμενο τεύχος, η δεύτερη θητεία μου, ως Πρόεδρος, θα 
είναι και η τελευταία. 

        Εύχομαι, όλες οι παρατάξεις του ΔΣ να συναινέσουν, ώστε, για το διάστημα αυτό, τα όργανα του συλλόγου 
να συνεδριάσουν με τηλεδιάσκεψη και οι επερχόμενες αρχαιρεσίες να γίνουν το συντομότερο δυνατό. 
Δηλαδή όταν το επιτρέψουν οι ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν. Μέχρι τότε, θα δώσω όλες μου τις 
δυνάμεις, ώστε να μη σταματήσει η δυναμική παρουσία του ΠΣΔΑΤΜ, όπου απαιτείται. 

επισημάνσειςεπισημάνσεις
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Μιχάλης Καλογιαννάκης
Πρόεδρος ΠΣΔΑΤΜ
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Επαγγελματικά δικαιώματα: 
η πράξη εφαρμογής είναι 
τοπογραφική μελέτη
ΜετάαπόσυντονισμένεςενέργειεςτουΠΣΔΑΤΜκαιτουΤοπ.Συλλόγου
Ν.ΕυβοίαςεκδόθηκεηπαρακάτωεπιστολήαπότηΔιεύθυνσηΤοπογρα-
φικώνΕφαρμογώντουΥπουργείουΠεριβάλλοντοςκαιΕνέργειαςγιατην
κατηγορίαμελετώνπουεντάσσονταιοιπράξειςεφαρμογής.

Τοέγγραφουπενθυμίζειότιοισυνολικέςπράξειςεφαρμογής,όπωςκαιοι
μεμονωμένεςπράξειςεφαρμογής,εντάσσονταιστηνκατηγορία16Τοπο-
γραφικώνΜελετών.

Σεαρκετέςπεριοχές,έχειπαρουσιαστείτοφαινόμενοναμηνεντάσσονται
στην ορθή κατηγορία μελετών οι πράξεις εφαρμογής και για τον λόγο
αυτόκαλούμετουςσυναδέλφουςναμαςκοινοποιούναντίστοιχεςπερι-
πτώσεις,ώστεναεπιλαμβάνεταιτουζητήματοςοΠΣΔΑΤΜ.
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 3. Δήμο Χαλκιδέων
 Υπηρεσία Δόμησης
 Φαρμακίδου15,34100Χαλκίδα
 (μεσυνημμένοτο(γ)σχετικό)

  4. Συνήγορο του Πολίτη
  Χαλκοκονδύλη17,11742Αθήνα
  5. Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών
  Δημόσιας Διοίκησης
  Λεωφ.Συγγρού60,11742Αθήνα
  6.κ.ΓαρέφαλοΚωνσταντίνο
  Τραλλέων33,33132Χαλκίδα

Θέμα: Υπαγωγή των μεμονωμένων πράξεων 
εφαρμογής σε κατηγορίες μελετών

Σχετ.:
α)Το αρ. πρ. 2712/182698/15-1-2020 (αρ. πρ. ΥΠΕΝ/ΔΤΟ-
ΠΕΦ/6310/65/21-1-2020) έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Θεσσαλίας–ΣτερεάςΕλλάδας

β)Το αρ. πρ. 232938/4076/17-10-2019 (αρ. πρ. ΥΠΕΝ/ΔΤΟ-
ΠΕΦ/95069/1178/25-10-2019)έγγραφοτηςΔ/νσηςΧωρικούΣχεδια-
σμούτηςΠεριφέρειαςΣτερεάςΕλλάδας.

γ)Τοαρ.πρ.ΔΤΕ/β/οικ.11713/261/22-3-2010έγγραφοτηςΔ/νσηςΤο-
πογραφικώνΕφαρμογών.

Σεαπάντησητωνωςάνω(α)&(β)σχετικώνεγγράφων,σαςενημερώ-
νουμεότιηΥπηρεσίαμαςέχειεκφράσειτιςαπόψειςτηςμετο(γ)σχετικό
έγγραφο,τοοποίοσαςδιαβιβάζουμεσυνημμένα.

Συμπληρωματικά, η με αρ. πρ. ΔΜΕΟ/α/ο/1257/9-8-2005 Απόφαση
ΥπουργούΠΕΧΩΔΕπερί «ΈγκρισηςΚανονισμούΠροεκτιμώμενωνΑμοι-
βώνμελετώνκαιυπηρεσιών»πουαναφέρεταιστολεκτικότηςπαραγρά-
φου(Α)του(γ)σχετικούεγγράφου,αντικαταστάθηκεαπότηνυπ’αριθμ.
ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466ΑπόφασητουΥπουργούΥποδομώνκαιΜεταφορών
σε εφαρμογή της παρ. 8δ του άρθρου 53 του Ν.4412/16. Στο άρθρο
ΤΟΠ14αυτήςτηςΥ.Α.καιειδικότεραστηνπερίπτωσηΒαναφέρεταιότι:
«Β’. Για τη μελέτη σύνταξης πράξεων εφαρμογής, σύμφωνα με το άρθρο 
12 του Ν.1337/83 και τον Ν.2242/94, όπως τροποποιήθηκαν και συμπλη-
ρώθηκαν, και των διαταγμάτων και αποφάσεων που εκδόθηκαν σε εφαρ-
μογή ισχύουν τα παρακάτω: 1. Σύνταξη κτηματογραφικού διαγράμματος 
εφαρμογής… 2. Σύνταξη πίνακα και διαγραμμάτων πράξης εφαρμογής 
σε περιοχές με εισφορές… 3. Σύνταξη πίνακα και διαγραμμάτων πράξης 
εφαρμογής σε περιοχές με πράξεις αναλογισμού…».

Επισημαίνουμεότιταανωτέρωισχύουνκαιγιατιςμεμονωμένεςπράξεις
εφαρμογήςοιοποίεςεκπονούνταικατ’αναλογίαμετο ίδιοπεριεχόμενο
καιτιςίδιεςτεχνικέςπροδιαγραφέςόπωςκαιοισυνολικέςπράξειςεφαρ-
μογής.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:
Το(γ)σχετικόέγγραφο

ΗΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΤΗΣΔ/ΝΣΗΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΑΤΣΙΝΑ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

  Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΤοΔελτίοτουΠΣΔΑΤΜεκδίδεταιέξιφορέςτοχρόνοκαιαποστέλλεταιδωρεάνσεόλουςτουςΑγρονόμουςΤοπογράφουςΜηχανικούς.
Σεπείσματωνχαλεπώνκαιρώνκαιπαράτιςεξαιρετικάδυσμενείςοικονομικέςσυνθήκες,θασυνεχίσειναδιανέμεταιδωρεάνσεόλους.
Παρ'όλααυτά,εάνκάποιοςσυνάδελφοςεπιθυμείναλαμβάνειτοδελτίοσεψηφιακήμορφήκαιόχιέντυπο,παρακαλείταιναενημερώ-
σειτηνΕπιτροπήΔελτίουμεσχετικόμήνυμαστοevi.liappi@gmail.com,μεκοινοποίησηστοpsdatm@tee.gr&psdatm@gmail.com,
αναγράφονταςκαιτοναριθμόμητρώουτου,έτσιώστενατουαποστέλλεταικάθεφοράπουαυτόεκδίδεται.  

ΗΕΠΙΤΡΟΠΗΔΕΛΤΙΟΥΤΟΥΠΣΔΑΤΜ

Δελτίο ΑΤΜ σε ηλεκτρονική μορφή
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Αίτημα ανάκλησης της διακήρυξης 
ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού 
«Ψηφιακή περιήγηση στο Βαρόσι»

ΑξιότιμηΚύριεΔήμαρχε,
τιςτελευταίεςημέρεςοΠανελλήνιοςΣύλλογοςΔιπλωματούχωνΑγρονό-
μωνΤοπογράφωνΜηχανικώνέγινεαποδέκτηςδιαμαρτυριώνμελώντου
σχετικάμετηδιακήρυξηηλεκτρονικούανοικτούδιαγωνισμού«Ψηφιακή
περιήγησηστοΒαρόσι».
Σύμφωναμε τη διακήρυξη, το αντικείμενο της σύμβασης αφορά εκτός
τωνάλλων,τηντοπογραφικήαπεικόνισητηςπεριοχής,τηδημιουργίαψη-
φιακούχάρτηκαιτηδημιουργία3Dφωτορεαλιστικώνμοντέλων.

Πιοσυγκεκριμένααναφέρεται:

«Το τριδιάστατο μοντέλο θα είναι κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου βασιζό-
μενο στη γεωμετρία των κτηρίων, ενώ οι φωτογραφίες που θα χρησιμο-
ποιηθούν θα αφορούν μόνο την απόδοση των επιμέρους στοιχείων, των 
υλικών και των χρωμάτων.»

«την δημιουργία χαρτογραφικού υπόβαθρου στο οποίο θα αποτυπώνονται 
όλα τα δεδομένα της βάσης δεδομένων του προηγούμενου παραδοτέου. 

Στόχος, ένα χαρτοκεντρικό portal όπου ο επισκέπτης άμεσα θα μπορεί να 
έχει εποπτεία της περιοχής καθώς και δυνατότητα χωρικού εντοπισμού του 
κάθε σημείου ενδιαφέροντος»

«Ψηφιοποίηση ενός μοντέλου μπορεί να οριστεί η ακριβής αποτύπωση 
και καταγραφή των γεωμετρικών χαρακτηριστικών του με τρόπο ώστε να 
αναπαρίσταται αξιόπιστα η γεωμετρική μορφή και θέση του στο χώρο με 
τη χρήση διαγραμμάτων και τρισδιάστατων εικονικών μοντέλων στη μνήμη 

αλλά και στη οθόνη ενός Η/Υ.

Ανάλογα με το είδος των μοντέλων καθώς και μίας σειράς προδιαγραφών, 
όπως μέγεθος, υλικό, υφή, ανακλαστικότητα, θα χρησιμοποιηθεί όποια 
τεχνική ψηφιοποίησης για τη δημιουργία των τρισδιάστατων μοντέλων 
(νέφος σημείων, laser scanning, πολλαπλή φωτογράφηση κ.ά.) που θα 
μπορεί να δώσει το καλύτερο αποτέλεσμα.»

Όλα τα παραπάνω αφορούν καθαρά το αντικείμενο ενασχόλησης του
ΑγρονόμουΤοπογράφουΜηχανικού.
Εξετάζονταςτοπεριεχόμενοτηςπροκήρυξηςαδυνατούμενακατανοήσου-
μεγιαποιολόγοστηνομάδαμελέτηςδενσυμπεριλαμβάνεταιστέλεχος
ΑγρονόμοςΤοπογράφοςΜηχανικός.
Γιατονλόγοαυτό,στηνεπικείμενησύμβασηυπάρχεισημαντικήέλλειψη
στησύνθεσητηςομάδαςέργου,επιστημόνωνκαισυγκεκριμέναΑγρονό-
μωνΤοπογράφωνΜηχανικών,πουέχουντηνκατάλληλητεχνογνωσίαστα
παρακάτωαντικείμενα:

1. Τοπογραφικήαποτύπωση

2. Φωτογραμμετρική τρισδιάστατη μοντελοποίηση με χρήση Συστημά-
τωνμηΕπανδρωμένωνΑεροσκαφώνΣμηΕΑ(Drones)

3. Επίγειαφωτογραμμετρικήαποτύπωσητουκτηριακούαποθέματοςμε
χρήσηφωτογραφιώνυψηλήςανάλυσης

4. Επίγειαφωτογραμμετρικήαποτύπωσητουκτηριακούαποθέματοςμε
χρήσηLaserScanner.

Σε αυτό το σημείο πρέπει να επισημάνουμε την κρισιμότητα της μελέ-
της,μιαςκαιαφοράπεριοχήσημαντικούπολιτιστικούενδιαφέροντος,και
επομένωςηαντιμετώπισητηςκατάστασηςπρέπει ναγίνειμεαυξημένη
υπευθυνότητα.
Για όλους τους παραπάνω λόγους απαιτούμε τη διόρθωση της ομάδας
έργουμετησυμμετοχήΑγρονόμωνΤοπογράφωνΜηχανικών.
Σεπερίπτωσηπουεμείνετεστηναπόφασήσαςεπιφυλασσόμαστεγιατην
άσκησηκάθενόμιμουδικαιώματόςμαςόπωςέχουμευποχρέωσησύμφω-
ναμετοκαταστατικόμας,γιατηδιασφάλισητωνδικαιωμάτωντωνμελών
μαςκαιτησυμβολήστηνεπιστημονική,τεχνικήκαικοινωνικήαποστολή
τουσυλλόγουμας.
Έχονταςτηβεβαιότηταότικιεσείςενστερνίζεστετηνάποψήμας,αναμέ-
νουμετηναποδοχήτουαιτήματόςμαςκαιπαραμένουμεστηδιάθεσήσας
γιαοτιδήποτεχρειασθείτεεπίθεμάτωνπουάπτονταιτουεπιστημονικού
καιεπαγγελματικούμαςενδιαφέροντος.

Μετά από σχετική καταγγελία, περί αποκλεισμού των 
Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών σε  διακήρυξη 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού, ο ΠΣΔΑΤΜ, απέστειλε στον Δή-
μαρχο την κάτωθι επιστολή, με στόχο την ανάκλησή της.

Προσθήκη των πτυχιούχων Αγρονόμων 
και Τοπογράφων Μηχανικών μεταξύ των 
δικαιούχων συμμετοχής σε κατατακτήριες 
εξετάσεις της Σχολής Ανθυποπυραγών  
της Πυροσβεστικής Ακαδημίας

ΑξιότιμεΚύριεΥπουργέ,

μετάαπότηνενημέρωσημελώνμας,διαπιστώσαμεότιστιςκατακτήριες
εξετάσειςγιατηνεισαγωγήπτυχιούχωνΑνώτατωνΕκπαιδευτικώνκαιΤε-

χνολογικώνΙδρυμάτων,στηΣχολήΑνθυποπυραγώντηςΠυροσβεστικής
ΑκαδημίαςδενπεριλαμβάνονταιοιΑγρονόμοιΤοπογράφοιΜηχανικοί,ενώ
περιλαμβάνονταιΝαυπηγοί,Αρχιτέκτονες,ΠολιτικοίΜηχανικοί,Μηχανικοί
Η/ΥκαιΠληροφορικήςκαιΧημικοί.

Η σημαντική αυτή παράλειψη οφείλεται στο ότι η Σχολή των Αγρονό-
μωνΤοπογράφωνΜηχανικώνδενπεριλαμβάνεταιστοάρθρο1τουΠ.Δ.
127/2016(ΦΕΚΑ’226/2016),πουορίζειταΑνώταταΕκπαιδευτικάκαιΤε-
χνολογικά Ιδρύματαπουμπορούνναμετέχουνστις κατατακτήριες εξε-
τάσεις.

ΤοαντικείμενοτουεπιστημονικούπεδίουτωνΑγρονόμωνΤοπογράφων
Μηχανικώνμπορείναυποστηρίξεισημαντικάτοέργοκαιτηναποστολή
τουΠυροσβεστικούΣώματοςμέσωκαιτωντεχνολογικώνδυνατοτήτων
που αναπτύσσονται, ενδεικτικά, στον τομέα της Κλασσικής Γεωδαισίας,
τηςΔορυφορικήςΓεωδαισίας,τηςΓεωπληροφορικής,τηςΔιαχείρισηςΧω-
ρικώνπληροφοριών,τηςΤηλεπισκόπησης,τηςΠεριβαλλοντικήςΜηχανι-
κής,τηςΔιαχείρισηςΠεριβάλλοντος,τηςΔιαχείρισηςΓηςκαιτηςΓεωγρα-
φίαςκαιΠεριφερειακήςΑνάπτυξης.

Για τον λόγο αυτό, σας ζητούμε την τροποποίηση του 127/2016 (ΦΕΚ
Α’226/2016)καιτηντροποποίησητωναντίστοιχωννόμων,ώστενασυ-
μπεριληφθείηειδικότητατωνΑγρονόμωνΤοπογράφωνΜηχανικώνστον
κατάλογοτωνεχόντωνδικαίωμασυμμετοχήςστιςκατατακτήριεςεξετά-
σειςτηςΣχολήςΑνθυποπυραγώντηςΠυροσβεστικήςΑκαδημίας.

Μετά από σχετική ενημέρωση, περί αποκλεισμού των 
Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών στη συμμετοχή 

στις κατατακτήριες εξετάσεις της Σχολής Ανθυποπυραγών της 
Πυροσβεστικής, ο ΠΣΔΑΤΜ, απέστειλε στον αρμόδιο Υπουργό 
την κάτωθι επιστολή, με στόχο να συμπεριληφθεί και η ειδικό-
τητα του Α.Τ.Μ.
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Πρόσβαση των Αγρονόμων 
Τοπογράφων Μηχανικών 
στα υποθηκοφυλακεία 
και τα κτηματολογικά γραφεία
Αγαπητές,αγαπητοίσυνάδελφοι,
την τελευταίαπερίοδοαρκετάμέλημας, μας έχουν ενημερώσει ότι σε
κάποιαυποθηκοφυλακείακαικτηματολογικάγραφείαεμποδίζεταιηπρό-
σβασήτους.
Γιακαλύτερηενημέρωσήσας,σαςγνωρίζουμεότι:

1. Ηέρευνατωνβιβλίωνσταειδικάάμισθαυποθηκοφυλακεία,πουλει-
τουργούν σε έδρα Ειρηνοδικείου ή εκτός έδρας Πρωτοδικείου είναι
ελεύθερησεοποιοδήποτεσύμφωναμεταάρθρα1200και1339του
ΑστικούΚώδικα,αλλάκαισύμφωναμετοάρθρο41Ν.Δ.3026/1954
ΚώδικαπερίΔικηγόρων.

2. Στα υποθηκοφυλακεία που υπάγονταν στην έδρα Πρωτοδικείου η
έρευνα στα βιβλία επιτρεπόταν μόνο σε δικηγόρους. Με την παρ.2
τουάρθρου166τουνέουΚώδικαΔικηγόρων(ν.4194/2013)τοάρθρο
41Ν.Δ. 3026/1954ΚώδικαπερίΔικηγόρων καταργήθηκε.Ησυγκε-
κριμένηαπαγόρευσηδεν ισχύει πια και η έρευνα είναι ελεύθερησε
οποιοδήποτε.

Πιοσυγκεκριμέναμετοάρθρο36του4194/2013ισχύει:
«Περιγραφή του έργου του δικηγόρου
1. Αποκλειστικό έργο του δικηγόρου είναι να αντιπροσωπεύει και να 

υπερασπίζεται τον εντολέα ου σε κάθε δικαστήριο ή αρχή της Ελλη-
νικής Δημοκρατίας… Επίσης η παροχή νομικών συμβουλών προς 
οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, καθώς και η σύνταξη γνωμο-
δοτήσεων προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο και Αρχή. Στο 
έργο αυτού περιλαμβάνεται και η διαμεσολάβηση για την αναζήτηση 
συμβιβαστικής λύσης στο πλαίσιο νόμου ή κοινά αποδεκτής διαδικασί-
ας. 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:
Η έρευνα των βιβλίων των υποθηκοφυλακείων και κτηματολογικών γρα-
φείων, καθώς και η σύνταξη των σχετικών εγγράφων ελέγχου τίτλων.»

Επομένως,ηέρευνατωνβιβλίωντωνυποθηκοφυλακείωνκαικτηματολο-
γικώνγραφείων,περιλαμβάνεταιστοέργοτουδικηγόρου,αλλάδενείναι
αποκλειστικότουςέργο,μιαςκαιενδέχεταινατηνδιενεργήσεικαιτρίτο
πρόσωπο.Επιπροσθέτως,γιατονλόγοαυτό,ηέρευνααπόμηδικηγόρο
δενσυνιστά,εξ’ορισμούαντιποίησήτουΔικηγορικούΛειτουργήματος.
Η κατάργηση του άρθρου αυτούσυνάδει με τις διατάξεις τουΑστικού
Κώδικαπερίδημοσιότητα,σύμφωναμετονοποίοταβιβλίατωνμεταγρα-
φώνκαιυποθηκώνείναιδημόσιακαιπροσιτάστονκαθένα,έτσιώστενα
διασφαλίζεταιηαρχήτηςδημοσιότητας.

Οισυγκεκριμένεςαναφορέςβρίσκονταιστοάρθρο1200και1339:
«Άρθρο 1200 - Δημοσιότητα των βιβλίων μεταγραφής
Τα βιβλία των μεταγραφών είναι δημόσια και προσιτά στον καθένα που 
θέλει να τα συμβουλευτεί˙ τηρούνται όμως οι όροι που απαιτούνται για την 
καλή διατήρησή τους.
Άρθρο 1339 - Δημοσιότητα βιβλίων
Τα βιβλία υποθηκών είναι δημόσια και προσιτά σε όποιον θέλει να τα συμ-
βουλευτεί˙ τηρούνται όμως οι όροι που απαιτούνται για την καλή διατήρη-
σή τους.»

Τα υποθηκοφυλακεία και τα κτηματολογικά γραφεία οφείλουν να 

τηρούν το πνεύμα της αλλαγής αυτής.
Συμπερασματικά, η έρευνα των βιβλίων των υποθηκοφυλακείων 
και των κτηματολογικών γραφείων είναι ελεύθερη. Η έρευνα των 
υποθηκοφυλακείων δεν διενεργείται μόνο για τον νομικό έλεγχο 
τίτλων ιδιοκτησίας και έτσι δεν αποτελεί αποκλειστική ευθύνη 
των δικηγόρων. Πολλές φορές απαιτείται για την εύρεση ιδιοκτη-
σιών, των ορίων τους ή την εύρεση παλαιότερων τίτλων ιδιοκτη-
σίας.
Είναι ξεκάθαρο ότι νομικό έλεγχο τίτλων ιδιοκτησίας μπορεί να 
διενεργήσει, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μόνο δικηγό-
ρος, και κανένας μηχανικός.
Σεπερίπτωσηπουκάποιομέλοςμας,μετάτηνεπίδειξηκαιτηςσυγκεκρι-
μένηςεπιστολήςδεντουεπιτραπείηέρευνασταυποθηκοφυλακείακαιτα
κτηματολογικάγραφεία,θαθέλαμεναενημερώσειτονσύλλογόμαςκαι
τιςαρμόδιεςαρχές,άμεσακαιεπώνυμα,ώστεναπροβούμεστηνάσκηση
κάθενόμιμουδικαιώματόςμας,όπωςέχουμευποχρέωσησύμφωναμετο
καταστατικόμας,γιατηδιασφάλισητωνδικαιωμάτωντωνμελώνμας.

Ενημέρωση για την πρόσβαση 
στα κτηματολογικά γραφεία 
και τα υποθηκοφυλακεία
ΜετάτηδημοσίευσητηςεπιστολήςτουΠΣΔΑΤΜγιατηνπρόσβασηστα
κτηματολογικά γραφεία και τα υποθηκοφυλακεία, μας γνωστοποιήθηκε
εσωτερικήέγγραφοτουΓενικούΓραμματέατουΥπουργείουΔικαιοσύνης
μεαριθ.πρωτ.17596οικ/28.04.2020προςτουςπροϊσταμένουςτωνυπο-
θηκοφυλακείωντηςχώρας,μεκοινοποίησηστηνΟλομέλειατωνΔικηγο-
ρικώνΣυλλόγωνΕλλάδος,σύμφωναμετοοποίοηέρευνατωνβιβλίων
επιτρέπεταιστουςδικηγόρους,συμβολαιογράφουςκαιτουςδικαστικούς
επιμελητές,οιδεπολίτεςναπροσέρχονταιμόνογιατηνκατάθεσηεγγρά-
φωνκαιτηνπαραλαβήπιστοποιητικών,σύμφωναμεόσαπεριγράφονται
στηνκοινήυπουργικήαπόφασημεαριθμ.Δ1α/ΓΠ.οικ.26805/25-4-2020
(Β’1587),ηοποίαέχειπαραταθείέωςκαιτις31.05.2020(ΦΕΚ1848/Β/14-
5-2020).

Επομένως μέχρι να λήξει η ισχύς της ΚΥΑ με αριθμ. Δ1α/
ΓΠ.οικ.26805/25-4-2020 (Β’ 1587), η έρευνα των βιβλίων επιτρέπεται
στουςδικηγόρους,συμβολαιογράφουςκαιτουςδικαστικούςεπιμελητές.
Μετάτηλήξη,ισχύειστοακέραιοηελεύθερηπρόσβασηστακτηματολο-
γικάγραφείακαιταυποθηκοφυλακεία,όπωςαναφέρεταιστηνεπιστολή
τουΠΣΔΑΤΜ.

Μετά την απαγόρευση πρόσβασης των Α.Τ.Μ. σε αρ-
κετά υποθηκοφυλακεία και κτηματολογικά γραφεία, ο 

ΠΣΔΑΤΜ προχώρησε στην κάτωθι ανακοίνωση, ώστε να αρθεί 
και πάλι, η απαράδεκτη αυτή αντιμετώπιση.

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
γνωστικούαντικειμένουτουΑΤΜ.
Γιατολόγοαυτό,όποιοςεκτωνσυναδέλφωνέχειτηδυνατότητα
και επιθυμεί, παρακαλείται να αποστείλει το άρθρο του στην
ηλεκτρονική διεύθυνση του Συλλόγου: psdatm@tee.gr και
psdatm@gmail.com, μετην επιπλέον παράκληση τοάρθρο αυτό,
να καταλαμβάνει λογικό αριθμό σελίδων (έως 6 σελίδες A4, με
γράμματα12στιγμών).
Kαλό είναι τοαρχείο ναείναι σεμορφή .doc και οι εικόνες που
τοσυνοδεύουν ναείναι σεμορφή .jpg και νααποστέλλονται και
χωριστά.

ΗΕΠΙΤΡΟΠΗΔΕΛΤΙΟΥTOYΠΣΔΑΤΜ
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Δασικοί χάρτες. 
Άλλη μια προσπάθεια λύσης 
του γόρδιου δεσμού

ΕλεύθεροςΤύπος07/05/2020

Τονέοκατατεθειμένονομοσχέδιογιατοπεριβάλλον
περιέχειδιατάξειςπουαφορούντουςδασικούςχάρ-
τεςκαι επιχειρείνασυμμορφωθείμετιςαποφάσεις
τουΣτΕτοτελευταίοδιάστημα.

Επιπλέον επιχειρεί να επιταχυνθεί η εξέταση των
αντιρρήσεων,αλλάκαιναδιορθωθείησύνθεσητων
επιτροπών,ώστεναείναιπληρέστερεςοιαποφάσεις
τους.

Πιοσυγκεκριμένοφαίνεταιότιεπιχειρείταιναλυθείτοπρόβλημαμετις
απορριπτικέςαποφάσειςαιτήσεωνπρόδηλωνσφαλμάτωνκαιτημηεξέ-
τασήτουςαπότιςεπιτροπέςεξέτασηςαντιρρήσεωνδασικώνχαρτών.

Επιπλέον, φαίνεται να βρίσκεται λύση για τις αγροτικές εκτάσεις που
έχουνδηλωθείστονΟΠΕΚΕΠΕκαιεμφανιζόντουσανδασικές,ενώκινδύ-
νευανκαιοιεπιδοτήσεις.

Επιπλέονεκτάσειςπουείχανσυμπεριληφθείστουςδασικούςχάρτες,ενώ
προέρχονταναπόαναδασμούς,διανομέςκαιαπαλλοτριώσειςδενθαχα-
ρακτηρίζονταιωςδάσηήδασικέςεκτάσεις.

Ανγιατιςπαραπάνωπεριπτώσειςέχουναιτηθείοιιδιοκτήτεςτηνεξαγορά
τους,αυτέςθεωρούνταισανναμηνέχουνκατατεθεί.

Έναάλλοζήτηματοοποίοείχεταλαιπωρήσειπολλούςιδιοκτήτεςήτανη
αδυναμίαμεταβίβασηςτωνακινήτωντους,ακόμακαιανηαπόφασητων
επιτροπώνδενήταναπορριπτική.Μετονομοσχέδιοθαμπορείναγίνειη
μεταβίβασησεαυτήτηνπερίπτωσημετηνκατάθεσητηςαπόφασηςτης
επιτροπήςκαιτησύνταξητοπογραφικούδιαγράμματος.

Όσοναφοράτηλειτουργίακαιτιςκαθυστερήσειςτωνεπιτροπώναντιρ-
ρήσεων, το νομοσχέδιο αυξάνει τον αριθμό τους, ενώ συμπληρώνεται
υποχρεωτικά η σύνθεσή τους με μηχανικούς που έχουν δικαίωμα σύ-
νταξηςτοπογραφικούδιαγράμματος,κυρίωςΑγρονόμουςΤοπογράφους
Μηχανικούς.

Τοζήτημαβέβαια,πουφαίνεταιναείναιογόρδιοςδεσμόςτηςολοκλήρω-
σηςτωνδασικώνχαρτώνείναιοιοικιστικέςπυκνώσειςήόπωςσυνήθως
λέγονταιοιαυθαίρετοιδασικοίοικισμοί.

Σε αυτή την περίπτωση, το νομοσχέδιο δενφαίνεται να δίνει μια ορι-
στικήκαιάμεσηλύσηγιατιςπερισσότερεςπεριπτώσεις.Δίνειόμωςμια
παράτασηστηνεπίλυσητουζητήματος,μετηνανάρτησητωνδασικών
χαρτώνστιςεκτάσειςαυτέςκαιτοδικαίωμαπουδίνειστουςιδιοκτήτεςνα
υποβάλλουναντιρρήσεις.

Ταβήματαπουπρέπειναγίνουνείναιπολλάκαιδύσκολα.Μόνομιαευ-
ρέωςαποδεκτήαναθεώρησητουσυντάγματοςθαμπορούσεναοδηγήσει
στηνοριστικήλύσητουζητήματος.

Τέλοςστονομοσχέδιο,δενεξετάζεταιηδιόρθωσητηςεξέτασηςτωνπρό-
δηλωνσφαλμάτων, που στην πράξη δεν εφαρμόζεται και οδηγεί στην
αύξησητουκόστουςπουκαλούνταιναπληρώσουνοιιδιοκτήτεςμετην
ταυτόχρονηυποβολήαντιρρήσεων.

Επιπλέον δεν εξετάζεται η ταχύτερη διόρθωση πρόδηλων σφαλμάτων
στουςήδηκυρωμένουςδασικούςχάρτες.

Ησύνταξητωνδασικώνχαρτώνείναιάλλημίαμεταρρύθμισηπουέπρε-
πεναείχεγίνει.Τονομοσχέδιοαυτόσυμβάλλεισεμεγάλοβαθμόστην
κατεύθυνσηαυτή,αλλάδενφαίνεταιναλύνειτοζήτηματωνοικιστικών
πυκνώσεων.

Μιχάλης Καλογιαννάκης,ΑΤΜ
ΠρόεδροςΠΣΔΑΤΜ

Άμεση οικονομική ενίσχυση 
ΠΣΔΑΤΜ

ΟΣύλλογοςυπάρχεικαιλειτουργείαποκλειστικάμετησυμμετοχή
και την ενίσχυσητωνμελώντου.Όλες τουοιδραστηριότητες,η
υποστήριξητωνΑΤΜκλπ,καλύπτονταιστομεγαλύτερομέροςτους
απότιςσυνδρομές,οιοποίεςπαραμένουνηκύριαπηγήχρηματο-
δότησης.
Εκτωνπραγμάτων,οισυνδρομέςμαςείναιαπαραίτητεςγιατησυ-
νέχισητηςλειτουργίαςτουΠΣΔΑΤΜκαιόλοιοισυνάδελφοιθερμά
παρακαλούνταινακαταβάλλουντοαπαιτούμενοποσό,πουπαραμέ-
νειχαμηλόώστεναμπορούνόλοινατοκαταβάλλουν.
Ηετήσιασυνδρομήείναιμόλις:
• 5ευρώγιαταμέληκάτωπενταετίαςκαι
• 10ευρώγιαταυπόλοιπαμέλη
Το Δ.Σ. του ΠΣΔΑΤΜ αποφάσισε να απευθυνθεί άμεσα σε όλους
τουςΣυναδέλφουςζητώνταςοικονομικήστήριξη.
Ιδιαίτερα όμως απευθύνεται  στους συναδέλφους ΑΤΜ, οι οποίοι
έχουνεταιρείεςμεμεγάλητάξηπτυχίοκαιοιοποίοιμετάαπόέναν
κοινόαγώνατριώνετώνανακηρύχτηκανανάδοχοιστιςμελέτεςκτη-
ματολογίου για το υπόλοιπο της χώρας.Μπορείτε να καταβάλετε
όποιο ποσό επιθυμείτε. (Το ανάλογο παραστατικό θα σας σταλεί
μέσωe-mail).
Ηκαταβολήμπορείναγίνειστονλογαριασμότουσυλλόγουστην 
Τράπεζα Πειραιώς: 
IBAN GR21 0172 0800 0050 8007 1615 938
Αν πιστεύετε ότι οΠΣΔΑΤΜπρέπει να παραμείνει ενεργός και να
σαςεκπροσωπεί,παρακαλούμεγιατηνάμεσηκαταβολή,έστω,της
ετήσιαςσυνδρομής.

Οικονομική ενίσχυση μέσω 
της προμήθειας 

T-shirt και καπέλου

Πηγή ενίσχυσης των οικονομικών του
ΠΣΔΑΤΜ είναι η προμήθεια μπλούζας
(T-shirtπουλένεκαιστοχωριόμας)και
καπέλωνμετολογότυποτουΣυλλόγου
αλλάκαιέξυπνεςφρασούλεςκαισκιτσά-
κια.Ηπροσπάθειαξεκίνησεπροδιετίας
καισυνεχίζεταιμέχρικαισήμερα.

Η επιλογή των συγκεκριμένων T-shirt
έγινεμετάαπόδιαδικτυακόδιαγωνισμό
όπου συμμετείχαν περίπου 300 συνά-
δελφοι.

Ηφόρμαπαραγγελίαςγίνεταιμέσωτης
ηλεκτρονικής φόρμας στην ιστοσελίδα
τουΣυλλόγου,https://docs.google.com/
forms/d/e/1FAIpQLSeW1VIss7ldABRz5N
JAkHreSpGGxjugCeRxxOfvOxfIQh-LWA/
viewformόπουμπορείκανείςναδειμε-
γέθη,χρώματακαιμοντέλα.

Ηκαταβολήτωνχρημάτωνγίνεταιστον
λογαριασμότουΣυλλόγουστηνΤράπε-

ζα Πειραιώς IBAN GR21 0172 0800 0050 8007 1615 938 
καιηπαραλαβήτουςμέσωτηςταχυδρομικήςδιαδικασίας.
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Κτηματογράφησης συνέχεια
Πορεία συλλογής δηλώσεων σε ολόκληρη τη χώρα

ΣχεδόνόληηεπικράτειαπλέονείναιυπόΚτηματογράφηση.Παλαιέςκαινέεςμελέτεςσυνεχίζουν,ενώσεκάποιεςπεριοχέςακόμααναμένεταιηέναρξη
τηςΚτηματογράφησης.Παρατίθεταιστησυνέχειαπίνακαςμετηνπορείατηςσυλλογήςδικαιωμάτωνγιαόλεςτιςμελέτες.



Αναρτήσεις Κτηματολογικών 
Στοιχείων

Σεαρκετέςπεριοχέςανάτηνχώραέχειξεκινήσειήαναμένεται,άμε-
σα,ναξεκινήσειηδιαδικασίατηςανάρτησηςτωνκτηματολογικών
στοιχείων.

Την 1η Ιουνίου του 2020, ξεκίνησε η ανάρτηση κτηματολογικών
στοιχείωνγιαταακίνηταεντόςτουΔήμουΑθηναίων.

Ενώ,εντόςτουκαλοκαιριούτου2020,αναμένεταιναπραγματοποι-
ηθείανάρτησησεπεριοχές τωνπεριφερειακώνενοτήτων:Κιλκίς, 
Ημαθίας, Λάρισας, Εύβοιας και Βοιωτίας, χωρίς ακόμα να έχουν
ανακοινωθείοιτελικέςημερομηνίεςέναρξηςτηςδιαδικασίας.

ENHMΕΡΩΣΗ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΤΑΘΜΩΝ 

ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ HEPOS 20200502
Σεσυνέχειατουαπό28/2/2020e-mailμας,θαθέλαμενασαςπληροφορή-
σουμεότιοιεπόμενοισταθμοίπουέχειπρογραμματιστείνααναβαθμιστούν
είναιστηνπεριοχήτηςΘεσσαλίας,τηςΧαλκιδικήςκαιγύρωαπότηΘεσ-
σαλονίκη: Τσαριτσανή (057Α), Αγια (058Α), Βαμβακού (059Α), Σκόπελος
(061Α),Ζαγορά(062Α),Μεγαλοχώρι(071Α),ΚάτωΆγιοςΙωάννης(067Α),
Άδενδρο (031Α),Μεσημέρι (032Α),Κολχικό (033Α),ΝέαΦωκαία (074Α),
Στρατονίκη(075Α),Συκιά(076Α).

Διαδικασία ενημέρωσης των χρηστών
Πριντηνέναρξηαναβάθμισηςτωνσταθμώνσεμιαευρύτερηπεριοχή(π.χ.
Θεσσαλία)αποστέλλεταιέναενημερωτικόe-mail.Γιατηδιακοπήλειτουρ-
γίαςτουκάθεσταθμού-καιπροςαποφυγήμεγάλουαριθμούe-mails,δεν
θααποστέλλεταιξεχωριστόe-mail,αλλάθαεκδίδεταιειδοποίησηστοwww.
hepos.gr

Σημείωση:Οιεγγεγραμμένοιχρήστες,μπορούνναβλέπουντιςειδοποιήσεις
στοwww.hepos.gr

http://www.hepos.gr
>επιλέγοντας«Σύνδεση»καιεισάγοντας«όνομαχρήστη»και«κωδικόχρή-
στη».Οιχρήστεςπουδιαθέτουνπερισσότερααπόέναονόματα/κωδικούς
χρήστη,θαπρέπεινασυνδεθούνχρησιμοποιώνταςτο«primarylogin».Το
«primarylogin»είναικατάκανόνατοπρώτο«όνομαχρήστη»και«κωδικός
χρήστη»μετοοποίογράφτηκανστοHEPOS.Εάνοχρήστηςδιαπιστώσειότι
μεαυτόδενμπορείνασυνδεθείμπορείναδοκιμάσεινασυνδεθείμεκάποιο
απόταυπόλοιπα.

Σταθμοί που έχουν ήδη αναβαθμιστεί με GPS-GLONASS-
GALILEO-BEIDOU
Έωςτώραέχουναναβαθμιστείοισταθμοί:Σούνιο(006A),Ελευσίνα(007Α),
Μαραθώνας (008A), Χολαργός (098A), Βέλο (043Α), Ακράτα (011Α), Ρίο
(012Α), Κλειτορία (013Α), Ζάκυνθος (028Α), Κεφαλονιά (040), Ζαχάρω
(029Α),Ανδραβίδα(030Α),Μεγαλόπολη(003Α),Γαργαλιάνοι(063Α),Άγιος
ΑνδρέαςΜεσσηνίας(064Α),Ξηροκάμπι(055Α),Αρεόπολη(054Α),ΣυκιάΛα-
κωνίας(056Α),Κύθηρα(009Α),ΠαραλίαΤυρού(004Α),Πόρος(010Α),Νέα
Κίος(002Α),Μαχαιράς(001Α),Λαζαράτα(060Α),Πέτα(005A),Πλαταριά
(068A),Δροσοχώρι(034Α),ΓουβιάΚέρκυρας(039Α),Κτίσματα(035Α),Μι-
κρόΧωριό(027Α),Σταυρός(072Α),Γιάλτρα(026Α),ΑγίαΕλεούσα(024Α),
Νεοχωράκι(014Α),Δαύλεια(015Α),Μαρμάρι(023Α),Οξύλιθος(025Α)και
Σκύρος(092Α).
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Πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
για συμμετοχή
των μελών του ΤΕΕ 
στις μόνιμες επιτροπές

ΗΔιοικούσαΕπιτροπήτουΤεχνικούΕπιμελητηρίουΕλ-
λάδας,προσκαλείταΜέλητουναεκδηλώσουνενδια-
φέρονγιατησυμμετοχήτουςστιςνέεςΜόνιμεςΕπιτρο-
πέςπουπρόκειταινασυγκροτήσει.

ΟιΜόνιμεςΕπιτροπές,σύμφωναμετοθεσμικόπλαίσιο
λειτουργίαςτουΤΕΕ,αποτελούνΌργαναμεεισηγητικό
καιγνωμοδοτικόχαρακτήραγιαταθέματαπουπαρα-
πέμπονταισεαυτέςκαιηλειτουργίατουςρυθμίζεταιμε
σχετικόΚανονισμό.

Τα θεματικά αντικείμενα των υπό συγκρότηση νέων
ΜονίμωνΕπιτροπώνείναι:

•ΜΕΘεμάτωνΔημοσίωνΈργων
•ΜΕΘεμάτωνΜελετώνΔημοσίωνΈργων
•ΜΕΘεμάτωνΙδιωτικώνΈργων
•ΜΕΘεμάτωνΜελετώνΙδιωτικώνΈργων(Πολεοδομι-
κήΝομοθεσία)

•ΜΕΘεμάτωνΕνέργειας
•ΜΕΘεμάτωνΠεριβάλλοντος
•ΜΕΘεμάτωνΠληροφορικής
•ΜΕΘεμάτωνΔημόσιαςΔιοίκησης
•ΜΕΘεμάτωνΑσφαλιστικού
•ΜΕΘεμάτωνΑσφάλειας&ΥγιεινήςτηςΕργασίας
•ΜΕΘεμάτωνΝέωνΜηχανικών
•ΜΕΘεμάτωνΥποδομώνποιότητας
•ΜΕΘεμάτωνΒιώσιμηςανάπτυξηςκαιχρηματοδοτή-
σεων

•ΜΕΘεμάτωνΑπασχόλησης–ΕργασιακούΠλαισίου
•ΜΕΘεμάτωνΒιομηχανίας-παραγωγικήςανασυγκρό-
τησης

•ΜΕΘεμάτωνΜεταφορώνκαιlogistics
•ΜΕΘεμάτωνΠαιδείαςκαιεπιμόρφωσης
•ΜΕΘεμάτωνΠολιτισμού–προστασίαςκαιαξιοποίη-
σηςτηςπολιτιστικήςκληρονομιάς

•ΜΕΘεμάτωνΔιεθνώνσχέσεων

Οιαιτήσειςσυμμετοχήςθαγίνονταιμόνοηλεκτρονικά
μέχριτις20Ιουνίου2020.

ΓιαΑΙΤΗΣΗΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSci0_vFw
3G16Dh4CDwT6CtzTzGqWrJPwzCIjCoKVbVROuobDg/
viewform

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΣΤΡΑΤΟΥ

Αναβάθμιση των προσφερόμενων 
προϊόντων και υπηρεσιών 
της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού

Όπως ανακοίνωσε η Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού (ΓΥΣ) μέσω ενημερωτικού
δελτίου,στοπλαίσιοτηςσυνεχούςαναβάθμισηςτωνπροσφερόμενωνπροϊόντωνκαι
υπηρεσιώντης,προςόφελοςτωνσυναδέλφωνΜηχανικώναλλάκαιτουκοινού,από
26Μαρτίου2020,αναβάθμισετον ιστότοπότης,μεσημαντικέςνέεςυπηρεσίεςκαι
προϊόντα,ανοικτάπροςόλους.

Συγκεκριμέναλειτουργεί:

−	 Νέα Γεωπύλη - μια WebGIS εφαρμογή, η οποία παρέχει νέα χαρτογραφικά
υπόβαθρα της ΓΥΣ, σε διάφορες κλίμακες (π.χ. 1:1.000.000, 1:500.000,
1:250.000,1:50.000),διανυσματικάδεδομέναμεπεριγραφικήπληροφορία(π.χ.
όριαΔήμων,Περιφερειών,κ.ά.),διαχρονικάορθοφωτομωσαϊκάπεριοχήςΑττικής,
ιστορικοίχάρτες,εργαλείαμέτρησης,μετασχηματισμόςσυν/νων,κ.ά.Γιαόλατα
χαρτογραφικάυπόβαθρακαιδεδομένα,υπάρχειηδυνατότηταπαρουσίασηςκαι
σε3Dπεριβάλλον.

−	 ΕφαρμογήΜοντέλουΓεωειδούςγιαόλοτονΕλλαδικόχώρο,υπολογισμένοαπότα
καλύτεραγεωδαιτικάκαιγεωφυσικάδεδομένα,πουδιαθέτειηΓΥΣ.

−	 Αποθετήριο νέων ψηφιακών εκδόσεων. Μελετήστε το πόνημα ‘Στατιστικά
Γεωγραφικά Στοιχεία Ελλάδας’ με πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες και την
εργασία‘ΤοπογραφικάΔιαγράμματαΓΥΣκλίμακας1:5.000’,μεσημαντικέςιστορικές
καιεπιστημονικέςαναφορέςγιαταΤΔκαιτηνεπιστήμητηςΦωτογραμμετρίας,
καθώςκαιπρότασηνέαςμορφήςΤΔ1:5.000.

Επιπλέον, σύμφωνα με τη ΓΥΣ, αξίζει να αναφερθεί η καταγραφή και παρουσίαση
όλωντωνδημοσιεύσεωντουΔελτίουτηςΓεωγραφικέςΥπηρεσίαςΣτρατού-560στο
σύνολότους,πουεκδόθηκεκαιδιανεμήθηκεσεέντυπημορφή,απότο1935έωςκαι
το 2007, με συνολικό αριθμό τευχών 15 2. Σε δεύτερο χρόνο προγραμματίζεται η
ψηφιοποίησηκαιανάρτησητωνπεριεχομένωντωνδημοσιεύσεων.

Κάνοντας μια περιήγηση στην ιστοσελίδα και ανοίγοντας τις «Ψηφιακές Εκδόσεις»
συναντάμε το «ΟδοιπορικόΜνήμης και προσφοράς», τον Οδηγό Σπουδών σχολής
Τοπογραφίας,ΣτατιστικάΓεωγραφικάΣτοιχείακαιτέλοςΤοπογραφικάΔιαγράμματα
1:5000.

ΤοΟδοιπορικόΜνήμηςδημιουργήθηκεμεαφορμήτησυμπλήρωση130χρόνωναπό
τηνίδρυσητηςΥπηρεσίας.ΤοΟδοιπορικόσυντάχτηκεμετηνελπίδαναπεριγράψει
και να αναδείξει μέσα από την παράθεση ιστορικών τεκμηρίων του αρχειακού της
υλικούτουςσημαντικότερουςσταθμούςτης ιστορικήςτηςπορείας, τηνανεκτίμητη
αξία της χαρτογραφικής της κληρονομιάς και τησπουδαίασυμβολή τηςΥπηρεσίας
στηνανάπτυξητουχαρτογραφικούγίγνεσθαιτηςχώρας.

ΟΟδηγόςσπουδών, ιδιαίτεραενδιαφέρων,τόσογιαταμαθήματαπουδιδάσκονται
ή διδάχτηκαν στη Σχολή Τοπογραφίας της ΓΥΣ αλλά και με την παράθεση των
διδασκόντων.

ΙδιαίτεραενδιαφέρονταταΣτατιστικάΓεωγραφικάΣτοιχείαπουστις76σελίδεςτους
αποτυπώνουν σε χάρτες από δημογραφικά δεδομένα, στοιχεία γεωμορφολογίας
μέχρι γενικούς χάρτες τριγωνομετρικών σημείων, χωροσταθμικών αφετηριών και
βαρυτομετρικώνκαιμαγνητομετρικώνσταθμών.

Με ενδιαφέρον περιμένουμε την ανάρτηση, σε περιοδική βάση, των επιμελημένων
ψηφιακών εκδόσεων, των σχετικών με αντικείμενα που αφορούν το έργο και τις
δραστηριότητεςτηςΓΥΣ.,ιδιαίτεραμάλιστατατοπογραφικάδιαγράμματα1:5000.

Γιαπερισσότερεςπληροφορίες:http://www.gys.gr/hmgs-announcements.html
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Νέα διοίκηση στο Ελληνικό 
Ινστιτούτο Εκτιμητικής (ΕΛ.Ι.Ε.)

Στις 16 Μαρτίου διεξή-
χθησαν οι εκλογές για
τα όργαναδιοίκησηςστο
ΕλληνικόΙνστιτούτοΕκτι-
μητικής (ΕΛ.Ι.Ε.). Το Ελ-

ληνικόΙνστιτούτοΕκτιμητικήςσυστάθηκεακριβώςπρινείκοσιχρόνια,το
έτος2000μεσκοπό,σύμφωναμετοΚαταστατικότου,ναφέρεισεεπαφή
εκείνουςπουασχολούνταισυστηματικάμετηνΕκτιμητικήστηνΕλλάδα,
ώστενααναπτυχθείτοεπίπεδοτωνεκτιμητώνκαιδιαδοθείηεκτιμητική,
σεσωστέςβάσεις.Έκτοτεασχολείταιμετηνοργάνωσηειδικώνκύκλων
σπουδών,σεμιναρίων,διαλέξεωνκαιάλλωνδραστηριοτήτωνγιατηνεκτί-
μησηακινήτωνκαθώςκαιτωνεμπράγματωνεπίαυτώνδικαιωμάτων,την
έρευνααγοράςακινήτων, τηνπραγματοποίησηδιαλέξεων,συζητήσεων
καιοργάνωσησυνεδρίων(εθνικώνκαιδιεθνών)καιάλλωνεπιστημονικών
δραστηριοτήτων.Ασχολείταιεπίσηςμετησυνεργασίαμεεθνικέςκαιδιε-
θνείςεταιρίες,εκτιμητικέςδιεθνείςοργανώσεις,πανεπιστημιακάιδρύματα

καιΙνστιτούταπουεπιδιώκουνπαρεμφερείςσκοπούςκαθώςκαιμετην
πραγματοποίησηοιασδήποτεάλληςδραστηριότηταςπουσυμβάλλειστην
ανάπτυξη,μελέτηκαιδιάδοσητηςΕκτιμητικήςΕπιστήμης.Σήμερααριθμεί
1200μέλη,ηπλειοψηφίατωνοποίωνέχουνβασικέςσπουδέςΜηχανικού.
ΣύμφωναμεταστοιχείαπουείχανπαρουσιαστείσεσυνέδριοτουΠΣΔΑ-
ΤΜτονΙούνιοτου2017,σεσύνολο1028τότεμελών,οιΑΤΜήταν90,
ήτοιποσοστό8,75%.

Οι εκλογές στοΕΛ.Ι.Ε. είχαν, για πρώτηφοράστην εικοσαετή ιστορία
του,προγραμματιστείναδιεξαχθούνηλεκτρονικάώστεναδοθείηδυνα-
τότητατηςψήφουσεόλαταμέληανάτηνεπικράτεια,καθώςμέχριτις
προηγούμενεςεκλογέςηδιεξαγωγήγινότανμόνοστηνΑθήνα.Οιεκλογές
συνέπεσανμετηνέναρξητωνπεριοριστικώνμέτρωνλόγωτηςπανδημίας
που«ήρθανκι έδεσαν»με τιςπρογραμματισμένεςηλεκτρονικέςαρχαι-
ρεσίες.ΔυομέλητουΠΣΔΑΤΜαλλάκαιτηςσυντακτικήςεπιτροπήςτου
δελτίου,οΤάσοςΛαμπρόπουλοςκαιοΕυάγγελοςΣτεφανήςεξελέγησαν
στοΔ.Σ.τουΙνστιτούτου.ΈναάλλομέλοςτουΣυλλόγου,ηΛέναΑδαμο-
πούλουεξελέγηστηνΕξελεγκτικήΕπιτροπή.

Η Επιτροπή Δελτίου εύχεται στους συναδέλφους μας καλή θητεία και
καλήδύναμηστιςυποχρεώσειςτους.

Συσχέτιση ρύπανσης - Covid-19
«Μίαεπιστημονικήμελέτησυσχετίζειτηνατμοσφαιρικήρύπανσηκαιτααυξημέναεπίπεδαοξειδίωντουαζώτου(NOx)στην
ατμόσφαιρα,σεσυγκεκριμένεςμεγάλεςπόλειςσεόλοντονκόσμο,μετοπλήθοςτωνθυμάτωντουκορωνοϊού».Τοαλιεύσαμε
απότοsitehttps://stotimoni.gr/electric-car/καιτοδημοσιεύσαμεγιατίδείχνειτηχρησιμότητατηςγεωεπιστήμηςσε
διάφορεςπλευρέςτηςζωήςόπωςείναικαιηπρόσφατηεπιδημία.

ΤαδεδομέναπροήλθαναπόμετρήσειςπουέγιναναπότονδορυφόροSentinel5PτηςΕυρωπαϊ-
κήςΥπηρεσίαςΔιαστήματος(ESA),ενώαπότηνΑμερικανικήΜετεωρολογικήΥπηρεσία(NOAA)
ελήφθησανδεδομέναγιατιςκατακόρυφεςροέςαέρα.ΣημειώστεότιοSentinel5Pπαρακολουθεί
τηνποιότητατουαέρασεόλοτονκόσμο,ενώταδεδομέναπουεπεξεργάστηκεοOgenήταντου
ΙανουαρίουκαιτουΦεβρουαρίου–πρινξεκινήσειηπανδημίαστηνΕυρώπη.

Covid-19: 
Θα μπορούσαν τα 
ηλεκτρικά αυτοκίνητα 
να μας προστατεύσουν;

Nikos Loupakis26/04/2020

Μία επιστημονική μελέτη συσχετίζει την 
ατμοσφαιρική ρύπανση και τα αυξημέ-
να επίπεδα οξειδίων του αζώτου (NOx) 
στην ατμόσφαιρα, σε συγκεκριμένες με-
γάλες πόλεις σε όλον τον κόσμο, με το 
πλήθος των θυμάτων του κορωνοϊού. Με 
έμμεσο τρόπο λοιπόν φαίνεται ότι αν εί-
χαμε στην κυκλοφορία πολύ περισσότε-
ρα ηλεκτρικά οχήματα, που ως γνωστόν 
δεν εκπέμπουν κανενός είδους ρύπους 
στην ατμόσφαιρα, ενδέχεται τα θύματα 
του Covid-19 να ήταν λιγότερα.
Ο ερευνητής που πραγματοποίησε την εν
λόγωμελέτηείναιοYaronOgen,απότοΙν-
στιτούτο Γεωεπιστημών και Γεωγραφίας του
ΠανεπιστημίουMartinLutherHalle-Wittenberg
(MLU),στοHalleτηςΓερμανίας.ΟOgen,λοι-
πόν,ανακάλυψεμιαισχυρήσυσχέτισημεταξύ
των επιπέδων ΝΟ2 και της σφοδρότητας με
τηνοποίαοCOVID-19έπληξεορισμένεςπε-
ριοχές.Γιαναφτάσειστοσυμπέρασμααυτό,
χρησιμοποίησεδορυφορικάδεδομέναγιατην
ατμοσφαιρική ρύπανση και τα ρεύματα του
αέρα,στοιχείαπουσυσχέτισεμετουςεπιβε-
βαιωμένουςθανάτουςπουσχετίζονταιμετην
ασθένεια.
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Αυτό που ανακάλυψε ο γεωεπιστήμονας ήταν ότι οι περιοχές που έχουν
υψηλά επίπεδα οξειδίων του αζώτου έχουν και σημαντικά περισσότερους
θανάτουςσεσχέσημεάλλεςπεριοχές:«ΌτανκοιτάζουμετηΒόρειαΙταλία,
τηνπεριοχήγύρωαπότηΜαδρίτηκαι την επαρχίαHubeiστηνΚίνα, για
παράδειγμα,όλες τους έχουνκάτι κοινό:περιβάλλονταιαπόβουνά.Αυτό
καθιστάακόμηπιοπιθανόότιοαέραςσεαυτέςτιςπεριοχέςείναισταθερός
καιταεπίπεδαρύπανσηςυψηλότερα.»

ΟOgenπιστεύειότιτουψηλόεπίπεδορύπανσηςσεαυτέςτιςπεριοχέςμπο-
ρείναέχειοδηγήσεισεβλάβεςστουςπνεύμονεςπουέκαναντουςκατοίκους

πιοευάλωτουςστηνασθένεια.Ανκαιαυτόπουεπισημαίνειηέρευνάτου
είναιαπλώςμιασυσχέτιση,μπορείνααποτελέσεικίνητρογιαάλλουςεπιστή-
μονεςναδιερευνήσουνεάνόντωςπροκύπτειηύπαρξημίαςαιτίας–ήέστω
ενόςεπιβαρυντικούπαράγοντα–γιατοναυξημένοαριθμόθανάτωναπότον
Covid-19στιςπεριοχέςαυτές.

Σεκάθεπερίπτωσηείναικαιρόςναθυμηθούμεότιμπορείτοδιοξείδιοτου
άνθρακαναευθύνεταιγιατοφαινόμενοτουθερμοκηπίου,όμωςσεκαμία
περίπτωσηδεναποτελεί ρύπο!ΤοCO2 είναι αέριοπαντελώςαβλαβές για
τονάνθρωπο,σεαντίθεσημετουςυδρογονάνθρακες, ταμικροσωματίδια
καιταοξείδιατουαζώτου(NOx)πουεκπέμπουνκατάκόροντασυμβατικά
αυτοκίνητα–αλλάόχιμόνοναυτά.
Κατάσυνέπειαταηλεκτρικάοχήματαμπαταρίας(BEV)έχουνένακατ’εξο-
χήνπεδίοδράσης,όπουθαμπορούσανναλειτουργήσουνευεργετικάγια
τηνανθρώπινηυγεία:ολόγοςγιαταμεγάλααστικάκέντρα,τιςμητροπολιτι-
κέςπεριοχέςτωνεκατομμυρίωνκατοίκωνπουεισπνέουνκαθημερινάχωρίς
να το αντιλαμβάνονται άφθονοNO2, που εκτός των άλλων ενδέχεται να
τουςέχεικαταστήσειπιοευάλωτουςστονκορωνοϊό.Καιείναιίσωςαφορμή
νασκεφτούμεξανάτοντρόπομετονοποίοθέλουμεναπροωθήσουμετην
ηλεκτροκίνηση,γιατίεκτόςαπότοglobalwarming,υπάρχειοCoronaVirus
σήμερακαιπιοξέρειποιοςακόμαVirusαύριο.

Πηγές:https://insideevs.com/καιhttps://www.eurekalert.org/
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  Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Έφυγε από τη ζωή η συνάδελφος ΑΤΜ 
και δημοσιογράφος Χαρά Τζαναβάρα

Από την Εφημερίδα των Συντακτών:

Η Χαρά Τζαναβάρα έφυγε μέσα στην τρομακτική σιωπή αυτής 
της τραγικής συγκυρίας

Μια αληθινή επαγγελματίας δημοσιογράφος ακούραστη και συνεπής στις αρχές 

της με ότι έχει απομείνει πλέον σαν περιεχόμενο αυτής της λέξης. Αυτή ήταν η 

ξεχωριστή συνάδελφος και συνεταιρίστρια Χαρά Τζαναβάρα. Πώς να μιλήσεις και 

πώς να γράψεις για τον άνθρωπο που είχες, που είχαμε απέναντι μας όλες τις ώρες, 

όλες τις μέρες από εκείνη την πρώτη ημέρα που ξεκίνησε η «Εφ.Συν».

Μαζί μας στην Ελευθεροτυπία μαζί μας και τώρα. Ήταν από τους πρώτους εμψυ-

χωτές, από τα πρώτα στελέχη της «Εφημερίδας των Συντακτών» και ήταν εκείνη 

που κατάφερε να μετατρέψει και με την ιδιότητα της, ως απόφοιτος του ΕΜΠ, ένα 

μικρό σχετικά χώρο σε μια λειτουργική εφημερίδα των 140 ανθρώπων. Μελέτησε, 

σχεδίασε και συμμετείχε η ίδια ακόμα και στις επισκευές, στη διαρρύθμιση, στην 

οικονομική επίπλωση, σε όλα. Με απίστευτο ζήλο και με τη βοήθεια των αγαπημέ-

νων της ανιψιών που φοιτούσαν τότε στο ΕΜΠ κυριολεκτικά τα έδωσε όλα.

Η Χαρά Τζαναβάρα με τα ρεπορτάζ της στα υπουργεία ενέργειας, χωροταξίας, 

περιβάλλοντος, συγκοινωνιών και όπως κατά καιρούς ονομάστηκαν όλα αυτά τα 

υπουργεία δεν άφηνε τίποτα να πέσει χάμω. Με ένα γραπτό -κατά κανόνα- ήπιο 

αναδείκνυε τα δύσκολα θέματα τις υπερβάσεις τις παρανομίες τα σκάνδαλα αλλά 

και τα καλά, τα θετικά, τα ουσιώδη.

Η Χαρά ήταν ένας δύσκολος άνθρωπος όμως όπως όλοι μας είχε κι εκείνη τα «κου-

μπιά» της. Ήταν όμως παράλληλα και ένας σταθερός άνθρωπος που από τα νεα-

νικά της φοιτητικά χρόνια στη χούντα και στη μεταπολίτευση επέλεξε την αριστερά 

παραμένοντας εκεί σταθερά και αταλάντευτα μέχρι σήμερα που δεν είναι πια μαζί 

μας.

Σε ένα τόσο βαρύ αποχαιρετισμό είναι δύσκολο να περιλάβει κανείς τις λεπτομέ-

ρειες μιας ολόκληρης ζωής ενός ανθρώπου που χάθηκε τόσο ξαφνικά και τόσο 

πρόωρα. Ακόμα δεν ξέρουμε, ακόμα είναι στα αυτιά μας τα τελευταία τηλεφωνή-

ματα μαζί της από την ημέρα που αρρώστησε. Ακόμα δεν ξέρουμε ποιο πρόβλημα 

υγείας ήταν εκείνο που καθόρισε το τέλος. Ακόμα δεν μπορουμε να πιστέψουμε 

ότι αποκλεισμένοι όλοι στα σπίτια μας πρέπει να κλάψουμε μόνος του ο καθένας 

μία συνάδελφο τόσο πολύτιμη και τόσο σύμφυτη με την «Εφ. Συν.». Απόδειξη τα 

χιλιάδες φύλλα που πάντα και κάθε ημέρα είχαν μέσα το δικό της, τα δικά της κεί-

μενα και ρεπορτάζ. Πολλές φορές δύο και τρία μαζεμένα και πολλές φορές κύρια 

θέματα και πρωτοσέλιδα.

Ήταν χαρούμενη λίγο πριν αρρωστήσει γυρίζοντας από ένα ταξίδι στις Βρυξέλλες. 

Είχε πάει εκεί σαν εκπρόσωπος της εφημερίδας σε μια εκδήλωση των ευρωβου-

λευτών του ΣΥΡΙΖΑ σχετική με τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης στην ανεξαρτησία 

της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Πριν φύγει έλεγε πόσο πολύ έχει κουραστεί από όλα 

όσα συμβαίνουν και πόσο χρειαζόταν λιγάκι να ξεφύγει.

Λίγο πριν αρρωστήσει έγραφε για το Ελληνικό και τις δήθεν μπουλντόζες, για τα δε-

καόροφα που χτίζονται γύρω από την Ακρόπολη, για τη σκανδαλώδη νέα ρύθμιση 

στα αυθαίρετα που παραβιάζει το άρθρο 24 του Συντάγματος, για τις συγκοινωνίες 

και την τραγική κατάσταση των εργαζόμενων, για τα σκόπιμα ψέματα γύρω από τη 

ΔΕΗ και την ΕΥΔΑΠ, για τα υπέροχα παλιά κτίρια της Αθήνας, για όλα εκείνα τα πολ-

λά που είχε πάρει στους ώμους της βγάζοντας πάντα την εφημερίδα ασπροπρόσω-

πη στη σωστή και στην έγκυρη ενημέρωση.

Η Χαρά αγαπούσε το διάλογο, της άρεσε να την ρωτούν για εκείνα που ήξερε καλά, 

της άρεσε να μιλάει για τα θέματά της που τα αντιμετώπιζε σαν κομμάτι του εαυτού 

της. Ερχόταν νωρίς στην εφημερίδα όταν δεν είχε κάποια συνέντευξη τύπου ή ενη-

μέρωση. Της άρεσε που το μεσημέρι είχε ησυχία και μπορούσε να δουλεύει απε-

ρίσπαστη. Θύμωνε όπως όλοι μας, είχε παράπονα, είχε συχνά αντιρρήσεις αλλά 

όλα αυτά έμπαιναν πάντα στην άκρη όταν ξεκινούσε να γράφει και να παραδίδει 

νωρίτερα από όλους τα ρεπορτάζ της. Την ΕφΣυν την υπερασπιζόταν, την εμπλούτι-

ζε, την φρόντιζε, την αγαπούσε.

Κι είναι από σήμερα άδεια η θέση της η γεμάτη χαρτιά μέχρι πάνω μια και προτι-

μούσε πάντα το χαρτί και το διάβασμα μέσα από αυτό. Κι είμαστε από σήμερα άδειοι 

κι εμείς σαν άδεια τσουβάλια κλαίγοντας για έναν ακόμα συνάδελφο που δεν προ-

λάβαμε να αποχαιρετήσουμε που ίσως δεν προλάβαμε να του δείξουμε με κάθε 

τρόπο πόσο πολύτιμος ήταν.

Απώλεια του εκλεκτού συναδέλφου ΑΤΜ 
Νικολάου Τσώλη

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων 

Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών – Τμήμα 

Δυτικής Ελλάδας, αποχαιρετά με βαθιά θλίψη 

τον εκλεκτό συνάδελφο, μέλος του συλλόγου 

και φίλο, Νικόλαο Τσώλη, τέως Γενικό Διευθυ-

ντή Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, ο οποίος 

έφυγε ξαφνικά την Πέμπτη 21.5.2020, σε ηλι-

κία 75 ετών.

Ο Νίκος Τσώλης γεννήθηκε το 1945. Τελείωσε 

τη Βαρβάκειο Πρότυπο Σχολή το 1963. Απεφοίτησε από την Ανωτάτη Σχολή Αγρο-

νόμων Τοπογράφων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου το 1970. 

Παντρεμένος με την Στέλλα Φραγκεδάκη - Τσώλη, τέως καθηγήτρια του Πανεπι-

στήμιου Πατρών, με την οποία απέκτησε δυο αξιόλογες κόρες, τη Θεοδώρα και την 

Εύα και δυο υπέροχα εγγόνια, τη Φαίδρα και τον Οδυσσέα.

Εργάστηκε ως ελεύθερος επαγγελματίας Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός από το 

1972 μέχρι το 1975.

Στις 22.2.1975 διορίστηκε βοηθός στην έδρα Γεωδαισίας και Γεωδαιτικών Εφαρ-

μογών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών όπου υπηρέτησε μέ-

χρι τις 22.4.1985.

Στις 23.4.1985 ανέλαβε υπηρεσία στο Υπουργείο Δημοσίων Έργων και υπηρέτησε 

στη 2η Διεύθυνση Εκτέλεσης και Κατασκευής Έργων (ΔΕΚΕ) ως Τμηματάρχης Συ-

γκοινωνιακών Έργων, κατόπιν στην 3η Διεύθυνση Εκτέλεσης και Κατασκευής Έρ-

γων (ΔΕΣΕ) ως Προϊστάμενος Διεύθυνσης και συνέχισε τη θητεία του στην κρατική 

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος όπου διατέλεσε Γενικός Διευθυντής μέχρι τη συνταξι-

οδότησή του στις 12.7.2009.

Ήταν ενεργό μέλος του Πανελληνίου Συλλόγου Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανι-

κών και του Περιφερειακού Τμήματος.

Στο ΤΕΕ τ. Δυτικής Ελλάδος συμμετείχε στις Επιστημονικές Επιτροπές και ήταν ειση-

γητής σε διάφορα συνέδρια από τις θέσεις ευθύνης που κατείχε στα δημόσια έργα.

Έδινε πάντα το παρόν στις δραστηριότητες του συλλόγου μας (συνέδρια, ημερίδες, 

κλπ).

Ιδιαίτερα αγαπητός μεταξύ των συναδέλφων του, διακρίθηκε για το ήθος, τον επαγ-

γελματισμό του, την προσήνεια και την ευγένειά του.

Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά του και σε όλους τους φίλους και συνερ-

γάτες του.

ΠΣΔΑ.Μ - Τμήμα Δυτ. Ελλάδας

Φαλλιέρος Χρήστος ( Πρόεδρος)

Κατσαΐτη Αδαμαντία ( Αντιπρόεδρος)

Χριστόπουλος Σοφοκλής (Γραμματέας)

Βλάχου Μαρία (Ταμίας)

Κατσάμπουλας Αθανάσιος (Μέλος)



Από την πτήση σε νέφος και αληθή όρθο. 

Αυτόματα και με πλήρη φωτογραμμετρικό έλεγχο σε όλα τα στάδια. 

Άφθονα εργαλεία στερεοσκοπικής απόδοσης
σε άπταιστα Ελληνικά (και Αγγλικά, Ρώσικα, Ισπανικά και Κινέζικα).

Από την πτήση με απλό drone ή RTK

…σε νέφος

…αληθή όρθο

…3d μοντέλο

…στερεοσκοπική 3d τοπογραφική αποτύπωση

Γιάννης Γιαννίρης 
Ακαδημίας 63 Αθήνα
Τηλ.: 210 3302759
E-mail: yyanniris@gmail.com
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Περάσαμεκαιπερνάμεμιαπρωτοφανήκατάστασημέσασεσυνθήκες
πανδημίαςαπόαρχέςΜαρτίου.Είναισίγουροότιοιπερισσότεροιεξ
ημώνμονολογήσαμε:«Τιείναιαυτόπουζούμε;».
Όμωςηκοινωνικήκαιεπαγγελματικήμαςζωήδείχνειναεπανέρχεται,
σενέεςσυνθήκεςσυμβίωσηςκαισυνεργασίας.Παράτηνπανδημία,
μιασειράνομοθετικώνεξελίξεωνπροχώρησαν.Στιςαποφάσειςναση-
μειωθείκαιηενμέσωπανδημίαςέναρξηλειτουργείαςτηςψηφιακής
πλατφόρμαςgov.grμετηνοποίαείναιεφικτήηέκδοσημιαςσειράς
εγγράφωνόπωςπ.χ.ηθεώρησητουγνησίουτηςυπογραφήςδίχωςτη
φυσικήμαςπαρουσίαστιςαρμόδιεςΥπηρεσίες.Σημαντικέςείναικαιοι
παρατάσειςπουδόθηκανσεμιασειράενεργειώντωνοποίωνπλησία-
ζανήέληγανοικαταληκτικέςημερομηνίες.Αναλυτικότερα:
Ø	Δημοσιεύθηκεονέος ασφαλιστικός νόμος 4670/2020στοΦΕΚΑ43
στις28Φεβρουαρίου2020μετίτλο:«Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και 
ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλι-
σης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και άλλες διατάξεις».
Μετιςδιατάξειςτουσχεδίουνόμου,μεταρρυθμίζεταιτοασφαλιστικόσύ-
στηματηςχώραςκαιπροτείνεταιοψηφιακόςμετασχηματισμόςτουΕθνι-
κούΦορέαΚοινωνικήςΑσφάλισης.
−	 Μετονέοσύστημαθεσπίζονται6ασφαλιστικέςκατηγορίεςγιαΕλεύθε-
ρουςΕπαγγελματίεςκαιΑυτοαπασχολούμενουςκαιμίαηοποίαθεωρεί-
ταιΕιδικήασφαλιστικήκατηγορίαπουαπευθύνεταισενέουςασφαλι-
σμένουςκατάταπρώτα5έτηασφάλισηςκαι6ασφαλιστικέςκατηγορίες
γιαασφαλισμένουςτουπρώηνΟΓΑ.Κατώτατη,εκτων6ασφαλιστικών
κατηγοριώνλογίζεταιηπρώτηκαιανώτατηηέκτη.

−	 Τοποσόεισφοράςκλάδουυγείας,μετάτη2ηασφαλιστικήκατηγορία,
παραμένεισταθερό.

−	 Ηκατάταξησεμιαεκτωνασφαλιστικώνκατηγοριώνείναιυποχρεωτική.
−	 Η επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας είναι ελεύθερη και δηλώνεται με
την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης. Η κατάταξη στον Κλάδο Υγείας
ακολουθείυποχρεωτικάτηνκατηγορίατουΚλάδουΣύνταξης.Κατάτην
πρώτηεφαρμογή,σεπερίπτωσημηεπιλογήςκατηγορίας,οασφαλισμέ-
νοςκατατάσσεταιυποχρεωτικάστην1η ασφαλιστικήκατηγορία.

−	 Παρέχεταιηδυνατότητααλλαγήςασφαλιστικήςκατηγορίας(ανώτερης
ήκατώτερης)ανάέτος.Ησχετικήαίτησηυποβάλλεταικατάτηδιάρ-
κειατουέτουςκαιενεργοποιείταιαπότην1ηΙανουαρίουτουεπόμενου
έτους.Σεπερίπτωσημηυποβολήςαίτησηςαλλαγήςκατηγορίας,παρα-
μένειενεργήηκατηγορίακατάταξηςτουπροηγούμενουέτους.

−	 ΣτιςπεριπτώσειςμηΜισθωτήςδραστηριότηταςμεπαράλληληΜισθω-
τήαπασχόληση,προσδιορίζεταικατώτατη,κατάπερίπτωση,κατηγορία
καταβολήςεισφορώνγιατοσύνολοτωνδραστηριοτήτων.Εφόσοντο
ποσότωνεισφορώναπότημισθωτήαπασχόλησηυπολείπεταιτουπο-
σού εισφοράς της κατώτατης κατηγορίας, καταβάλλεται η αντίστοιχη
διαφορά.

−	 Παρέχεταιδυνατότηταεπιλογήςανώτερηςκατηγορίαςκαταβάλλοντας
τηναντίστοιχηδιαφοράκλάδουσύνταξης.

−	 Στιςπεριπτώσειςπολλαπλήςμημισθωτήςδραστηριότητας (Ελ.Επαγ-
γελματίας/Αυτοαπασχολούμενος/Αγρότης)θεσπίζεταιηκαταβολήμιας
εισφοράςμεκατάταξησεμίαεκτων6ασφαλιστικώνκατηγοριώντων
ΕλεύθερωνΕπαγγελματιώνκαιΑυτοαπασχολούμενωνμεελεύθερηεπι-
λογή.

−	 Οι ασφαλιστικές εισφορές από 01.01.2020 καταβάλλονται σε μηνιαία
βάση,μεημερομηνίαεμπρόθεσμηςπληρωμήςτηντελευταίαεργάσιμη
ημέρατουεπόμενουμήνα.

Ø	ΔημοσιεύθηκεοΝόμος 4674/2020ΦΕΚΑ’53στις11Μαρτίου2020του
ΥπουργείουΕσωτερικώνμεθέμα:«Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτι-
κή των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων 
αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».

 ΣτονομοσχέδιοπεριέχονταιπλήθοςαλλαγώνγιατουςΟΤΑ,τοΔημόσιο,
την ιθαγένειααλλάκαιτοΑΣΕΠ.Εντάχθηκανεπίσης,σημαντικέςτροπο-
λογίες.Στοννόμουπάρχουνμεταξύάλλωνκαιοιδιατάξειςπουαφορούν
στηδυνατότητασύναψηςσυμβάσεωντωνΟΤΑμειδιώτεςμηχανικούςγια

έργακαιμελέτες.Τοάρθρο3έχειτίτλο:Ανάθεσησύναψης,εποπτείαςκαι
επίβλεψηςδηµοσίωνµελετώνκαιέργωναπόΟΤΑπουδενδιαθέτουντεχνι-
κήεπάρκειαήτεχνικόπροσωπικόκαιτοάάρθρο4:ΥποστήριξηΤεχνικών
ΥπηρεσιώνκαιΥπηρεσιώνΔόµησηςτωνΟΤΑ.

Ø	Εξεδόθη η ΥΠΕΝ/ΔΤΟΠΕΦ/6310/65/04-03-2020 απόφαση της Διεύθυν-
σηςΤοπογραφικώνΕφαρμογώντουΥΠΕΝτοοποίοαποτελείαπάντησησε
ερώτηματηςΑποκεντρωμένηςΔιοίκησηςΘεσσαλίας-ΣτερεάςΕλλάδαςκαι
σύμφωναμετοοποίοκαιοι μεμονωμένες πράξεις εφαρμογής εμπί-
πτουν στις κατηγορίες μελετώνκαιοιοποίεςεκπονούνταικατ’αναλο-
γίαμετοίδιοπεριεχόμενοκαιτιςίδιεςτεχνικέςπροδιαγραφέςσεπεριοχές
μεπράξειςαναλογισμού.Το ίδιο έγγραφο υπενθυμίζει ότι οι συνολι-
κές πράξεις εφαρμογής, όπως και οι μεμονωμένες πράξεις εφαρ-
μογής, εντάσσονται στην κατηγορία 16 Τοπογραφικών Μελετών.

Ø	Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1173/Β/6-4-2020 η Κοινή Υπουργική Από-
φαση Αριθμ. ΥΠΕΝ/ ΔΕΣΕΔΠ/ 31224/333/2020 με θέμα:«Διαδικασίες 
σύνταξης, διάθεσης και συντήρησης ψηφιακού χάρτη – Ανάθεση 
της ανάπτυξης, τήρησης, ενημέρωσης και λειτουργίας του Ενιαίου 
Ψηφιακού Χάρτη».

 Μετησυγκεκριμένηαπόφαση,η ανάπτυξη, η τήρηση, η ενημέρωση 
και η λειτουργία του Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη ανατίθενται στο Τε-
χνικό Επιμελητήριο ΕλλάδαςσεσυντονισμόμετασυναρμόδιαΥπουρ-
γείαΥΠΕΝ,ΨηφιακήςΔιακυβέρνησης,ανάπτυξηςκαιΕθνικήςΆμυνας.Ειδι-
κότερα,μετηνενλόγωΚοινήΥπουργικήΑπόφασηκαθορίζονται:
• ΤοΤΕΕωςαρμόδιοςφορέαςγιατηνανάπτυξη,τήρηση,ενημέρωσηκαι
λειτουργίατουΕνιαίουΨηφιακούΧάρτη.

• Οιδιαδικασίεςσυλλογήςκαιανοικτήςδιάθεσηςτωνγεωχωρικώνδεδο-
μένων:οιχρήσειςγης,ταόριαοικισμών,οιδασικέςεκτάσεις,οιαρχαι-
ολογικέςπεριοχές,οιπροστατευόμενεςπεριοχέςκλπ.

• Ηδιαδικασίαψηφιακήςυποβολήςμεταβολώντωνγεωχωρικώνδεδομέ-
νωντουΕνιαίουΨηφιακούΧάρτη.

• Ηδιαδικασίαεντοπισμούκαιδιόρθωσηςδεδομένωνμησυμβατώνμε
τονΕνιαίοΨηφιακόΧάρτη.

• Οιόροιπρόσβασηςκαιπεραιτέρωδιάθεσηςτωνγεωχωρικώνδεδομέ-
νων.

Τέλος,συγκροτείταιΣυντονιστικήΕπιτροπήΕποπτείας-τηςοποίαςπροε-
δρεύειστέλεχοςτουυπουργείουΠεριβάλλοντοςκαιΕνέργειας-καιαπαρ-
τίζεταιαπόεκπροσώπουςτωνσυναρμόδιωνΥπουργείων,τουΤΕΕκαιτου
ΕλληνικούΚτηματολογίου.

Ø	Παρατάθηκαν από το ΥΠΕΝ οι καταληκτικές ημερομηνίες μια 
σειράς πολεοδομικών ζητημάτων μέσω Πράξης Νομοθετικού Περιε-
χομένου με τίτλο «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού
COVID-19καιάλλεςκατεπείγουσεςδιατάξεις»ΦΕΚA’75/30.03.2020.Ειδι-
κότεραστοάρθρο54αναφέρει:
−	 Δίνεταιπαράτασηέωςκαιτις31.12.2020στηνκαταληκτικήημερομηνία
ισχύοςτωνοικοδομικώναδειώνκαισυγκεκριμέναγια τιςπεριπτώσεις
όπουέχειπερατωθείοφέρωνοργανισμόςτηςοικοδομής,προκειμένου
ναολοκληρωθούνοιόψειςκαιητυχόνστέγητουκτιρίου.

−	 Δίνεται παράταση έως τις 08.08.2020 στην προθεσμία ηλεκτρονικής
υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για δηλώσεις υπαγωγής
μεημερομηνίαμεταφοράςαπότονN.4014/2011στονN.4178/2013ή
εξόφλησηςτουπαραβόλουέως31.12.2013.

−	 Δίνεταιπαράταση6μηνώντηςπροθεσμίαςυποβολήςτωνδικαιολογη-
τικώνυπαγωγήςαυθαίρετηςκατασκευήςήαυθαίρετηςαλλαγήςχρήσης
τουάρθρου99τουN.4495/2017.

−	 Δίνεταιπαράτασητηςισχύςτουςέωςκαιτις30.09.2020γιατιςπροε-
γκρίσειςοικοδομικώναδειών,τιςοικοδομικές,άδειεςκαιτιςεγκρίσειςερ-
γασιώνμικρήςκλίμακας,γιαόσεςλήγουνστοδιάστημααπό01.03.2020
έωςκαι30.6.2020.

−	 Παρατείνονται έως και τις 30.09.2020 οι προθεσμίες αναθεώρησης
άδειαςμετάαπόλήξητηςκαιειδικότεραοιπροθεσμίεςτωντεσσάρων
(4)ετώναπότηνημερομηνίαλήξηςτηςάδειαςκαισύμφωναμετιςδια-
τάξειςπουισχύουνκατάτονχρόνοέκδοσηςτηςπράξηςαναθεώρησης.
Επίσης,δίνεταιπαράτασηενός(1)έτουςτηςδυνατότηταςαναθεώρη-
σηςτουχρόνουισχύοςτωνεγκρίσεωνεργασιώνδόμησηςμικρήςκλίμα-
καςσεπερίπτωσηπουαυτέςέληγανκατάτοδιάστημααπό01.03.2020
έωςκαι30.6.2020.

−	 Αναστέλλονται για το χρονικό διάστημα μεταξύ 01.03.2020 και
30.6.2020οιπροθεσμίεςτωντριάντα(30)ημερώνγιατιςπεριπτώσεις
αυτόβουληςπραγματοποίησηςκατεδάφισης-αποκατάστασηςτηςαυ-

Νέα νομοθετήματα και διατάξεις 
που άπτονται του ενδιαφέροντος του ΑΤΜ





Ν
ομ

οθ
ετ

ικ
ές

 ε
ξε

λί
ξε

ις

24 ATM 246 / ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ 2020

θαιρεσίαςαπότηλήψηγνώσηςτηςέκθεσηςαυτοψίαςκαιτηςπροθεσμί-
αςτωντεσσάρων(4)μηνώναπότηδιαπίστωσητηςπολεοδομικήςπα-
ράβασης.Έτσι,δενεπιβάλλεταιπρόστιμοδιατήρησηςκαιτοπρόστιμο
ανέγερσηςπεριορίζεταιστοελάχιστοποσότωνδιακοσίων(200)ευρώ.

Ø	Δημοσιεύθηκε η απόφαση του Υπουργείου Εργασίας, Αριθμ. 14638/
Δ1.4991/2020 ΦΕΚ Β’ 1424/15-04-2020, με την οποία τροποποιείται η
αριθ. πρωτ. 40331/Δ1.13521/13.9.2019 (Β΄ 3520/19-9-2019) απόφαση
του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. «Επανακαθορι-
σμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώμα-
τος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσε-
ως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)», όπως τροποποιήθηκεκαι ισχύει.
Μετηναπόφασηαυτήκαθορίζονταιταέντυπαπουκατάπερίπτωσηυπο-
βάλλουνοιεργοδότες.

Ø	ΥπεγράφησαντέσσεριςυπουργικέςαποφάσειςτουυφυπουργούΟικονο-
μικών, με τις οποίες δίνονται παρατάσεις καταβολής βεβαιωμένων 
οφειλών επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων. 

 1ον. ΦΕΚ.Β΄1157/3-4-2020.Παρατείνονταιμέχρικαιτην31/08/2020
οιπροθεσμίεςκαταβολήςτωνβεβαιωμένωνοφειλώναπόχρεωστικέςδηλώ-
σειςΦΠΑπουλήγουνήέληξαναπό01/04/2020μέχρικαιτην30/04/2020,
τωνεπιχειρήσεωνπουείχαντην20/3/2020ενεργόΚΑΔαπότουςειδικό-
τερα αναφερόμενους στην υπουργική απόφαση. Ομοίως, παρατείνονται
οι προθεσμίες καταβολής βεβαιωμένων οφειλών και των επιχειρήσεων,
τωνοποίωνταακαθάρισταέσοδαενεργούκατάτην20/3/2020τουΚΑΔ
δευτερεύουσαςδραστηριότηταςπουπεριλαμβάνεταιστηναπόφαση,είναι
μεγαλύτερααπόταακαθάρισταέσοδαπουαντιστοιχούνστονκύριοΚΑΔ
στις20/3/2020.Γιατηνίδιακατηγορίαεπιχειρήσεωναναστέλλεταιμέχρι
καιτην31/08/2020ηείσπραξητωνβεβαιωμένωνκαιληξιπρόθεσμωνκατά
τις01/04/2020οφειλώναπόχρεωστικέςδηλώσειςΦΠΑ.

 2ον. ΦΕΚ Β΄1158/3-4-2020.Παρατείνονταιμέχρικαιτην31/08/2020
οιπροθεσμίεςκαταβολήςτωνβεβαιωμένωνοφειλών,τωνεπιχειρήσεων,
στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα, που λήγουν ή έληξαν από 1/4/2020 έως
την31/8/2020.Απότηρύθμισηωφελούνταιοιεπιχειρήσειςπουέχουντην
20/3/2020ενεργόΚΑΔαπότουςειδικότερααναφερόμενουςστηνΥπουρ-
γικήΑπόφαση,καθώςκαιοιεπιχειρήσεις,τωνοποίωνταακαθάρισταέσο-
δαενεργούκατάτην20/3/2020τουΚΑΔδευτερεύουσαςδραστηριότητας
πουπεριλαμβάνεταιστηνΥπουργικήΑπόφαση,είναιμεγαλύτερααπότα
ακαθάρισταέσοδαπουαντιστοιχούνστονκύριοΚΑΔστις20/3/2020.Επι-
σημαίνεταιότιέωςτην ίδιαημερομηνίαπαρατείνονταικαιοιπροθεσμίες
καταβολήςτωνδόσεωνγιατιςρυθμίσεις/διευκολύνσειςτμηματικήςκατα-
βολής,ενώαναστέλλεταιμέχρικαιτην31/08/2020ηείσπραξητωνβεβαι-
ωμένωνκαιληξιπρόθεσμωνκατάτην01/04/2020οφειλώντωνανωτέρω
επιχειρήσεων.

 3ον. ΦΕΚ Β΄1159/3-4-2020.Παρατείνονταιμέχρικαιτην31/08/2020
οιπροθεσμίεςκαταβολήςτωνβεβαιωμένωνστιςΔ.Ο.Υ.οφειλών,πουλή-
γουν ή έληξαν από 01/04/2020 έως και την 30/04/2020, τωνφυσικών
προσώπων που εκμισθώνουν ακίνητα στις επιχειρήσεις που έχουν την
20/3/2020ενεργόΚΑΔαπότουςειδικότερααναφερόμενουςστηνυπουρ-
γική απόφαση, καθώς και στις επιχειρήσεις, των οποίων τα ακαθάριστα
έσοδαενεργούκατάτην20/3/2020τουΚΑΔδευτερεύουσαςδραστηριότη-
ταςπουπεριλαμβάνεταιστηνυπουργικήαπόφαση,είναιμεγαλύτερααπό
ταακαθάρισταέσοδαπουαντιστοιχούνστονκύριοΚΑΔστις20/3/2020.
Επίσηςαναστέλλεταιμέχρι και την31/08/2020ηείσπραξητωνβεβαιω-
μένων και ληξιπρόθεσμων κατά την 01/04/2020 οφειλών των ανωτέρω
προσώπων.

 4ον. ΦΕΚ Β΄1160/3-4-2020.Παρατείνονταιμέχρικαιτην31/08/2020
οιπροθεσμίεςκαταβολήςτωνβεβαιωμένωνστιςΔ.Ο.Υ.οφειλών,πουλή-
γουνήέληξαναπό01/04/2020έωςκαιτην30/04/2020τωνμισθωτώνστις
επιχειρήσειςπουέχουντην20/3/2020ενεργόΚΑΔαπότους ειδικότερα
αναφερόμενους στην υπουργική απόφαση, καθώς και στις επιχειρήσεις,
τωνοποίωνταακαθάρισταέσοδαενεργούκατάτην20/3/2020τουΚΑΔ
δευτερεύουσαςδραστηριότηταςπουπεριλαμβάνεταιστηνυπουργικήαπό-
φαση,είναιμεγαλύτερααπόταακαθάρισταέσοδαπουαντιστοιχούνστον
κύριοΚΑΔστις20/3/2020.Τοσυγκεκριμένομέτροαφοράστουςμισθω-
τούςεπιχειρήσεων,τωνοποίωνησύμβασηεργασίαςτελείσεαναστολή.

 Σημειώνεταιότιστοσύνολοτωνωςάνωπεριπτώσεωνκατάτηνκαταβολή
δενυπολογίζονταιοιτόκοικαιοιπροσαυξήσειςτουχρονικούδιαστήματος
τηςαναστολής.

Ø	Μιανέαηλεκτρονικήυπηρεσίαπροςμηχανικούςκαιδημόσιεςυπηρεσίες

γιατηνεξυπηρέτησητωνπολιτώνξεκίνησετοΤεχνικόΕπιμελητήριοΕλ-
λάδας μέσα από τοηλεκτρονικό σύστημα e-adeies. Σε συνεργασία
μετοΥΠΕΝκαιειδικότερατηΓενικήΓραμματείαΧωρικούΣχεδιασμούκαι
ΑστικούΠεριβάλλοντοςενεργοποιήθηκεηηλεκτρονικήυποβολήφακέλων
προςταΣυμβούλιαΑρχιτεκτονικήςμέσωτου«e-άδειες»,ενώπαράλληλα
τοΥΠΕΝφροντίζειώστετανέαΣυμβούλιαΑρχιτεκτονικήςπουπροοδευτι-
κάσυγκροτούνταινασυνεδριάζουνμέσωτηλεδιάσκεψης.Ήδη,σύμφωνα
μετιςσχετικέςανακοινώσειςσυγκροτήθηκανταΣυμβούλιαΑρχιτεκτονι-
κής στις εξής περιφερειακές ενότητες: Ανατολικής Αττικής, Βορείου Το-
μέαΑθηνών,ΔυτικήςΑττικής,ΔυτικούΤομέαΑθηνών,ΚεντρικούΤομέα
Αθηνών,Νήσων,Νοτίου ΤομέαΑθηνών,Πειραιώς, Λασιθίου, Ρεθύμνης,
Χανίων, Θήρας, Καλύμνου, Κω, Λέσβου, Νάξου, Ρόδου, Σάμου, Σύρου,
ΤήνουκαιΧίου.Επιπλέοναπό9/3/2020είναιδιαθέσιμηστοσύστημαe-ά-
δειεςηδυνατότηταυποβολήςνέαςαίτησηςμέσωαρχείουxmlαντίγιατην
πληκτρολόγησητωνστοιχείων.ΟιπροδιαγραφέςτουαρχείουXMLκαιοι
επιτρεπτέςτιμέςτωνπεδίωνδίνονταιστηνσελίδατουΤΕΕ.Επίτηςουσίας
ενεργοποιήθηκεηδυνατότηταηλεκτρονικήςυποβολήςτωνφακέλωνπρος
ταΣυμβούλιαΑρχιτεκτονικήςμέσωτου«e-άδειες»,σύμφωνατοάρθρο7
τουΝ.4495/17,όπωςισχύει,καιταάρθρα4και5,παρ.4τηςΥΑΥΠΕΝ/
ΔΑΟΚΑ/11170/321(ΦΕΚB313/06.02.2020).

 Οδηγίες,σεσυνέχειατωνπαραπάνω,εκδόθηκανγιατηνεφαρμογήτων
παρ.5ακαιβτουάρθρου6τουΝ.4067/12(Ν.Ο.Κ)καθώςκαιτουάρθρου
7τουΝ.4495/17 (αρμοδιότητεςΣ.Α&ΚΕΣΑ), κοινοποίησετοΥΠΕΝ.Οι
οδηγίεςαφορούντηνεφαρμογήτωνπαραγράφων5ακαιβτουάρθρου6
τουΝΟΚ(4067/2012)καιαναφέρεταισταΣυμβούλιαΑρχιτεκτονικήςκαι
στιςγνωμοδοτήσειςτουΚεντρικούΣυμβουλίουΑρχιτεκτονικής.

Ø	ΔημοσιευτήκανστοΦΕΚB’1010/24.03.2020οιδιαδικασίεςηλεκτρονικής
υποβολήςκαιτροποποίησητωνδικαιολογητικώνγιατηνέγκριση δομι-
κών κατασκευών κεραίαςστοηλεκτρονικόσύστημα«e-άδειες»,σύμ-
φωναμετιςδιατάξειςτουάρθρου23τουΝ.4635/2019«Επενδύωστην
Ελλάδακαιάλλεςδιατάξεις»(Α΄167).

Ø	Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) υπέγραψαν το υπουργείο Εργασίας &
ΚοινωνικώνΥποθέσεωνκαιτουπουργείοΨηφιακήςΔιακυβέρνησης,Αριθμ.
οικ. 17535/Δ1.6002,ΦΕΚB’ 1754/07.05.2020μεθέμα«Ηλεκτρονικές 
Συναλλαγές Ασφαλισμένων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα 
Κοινωνικής Ασφάλισης e-Ε.Φ.Κ.Α.».Σύμφωναμετηναπόφασηγίνο-
νταιηλεκτρονικέςμίασειράαπόυπηρεσίεςτουμεγαλύτερουασφαλιστι-
κούοργανισμού-τουΗλεκτρονικούΕθνικούΦορέαΚοινωνικήςΑσφάλισης
(e-ΕΦΚΑ). Συγκεκριμένα, δίνεται η δυνατότητα στους ενδιαφερομένους
ναεκτελούνηλεκτρονικά,μέσωδιαδικτύουκαιχωρίςεπίσκεψησεμονάδα
τουe-ΕΦΚΑ,τιςεξήςέξισυναλλαγές:χορήγησηβεβαίωσηςυποβολήςαπο-
γραφικήςδήλωσηςγιαέναρξηστηνΑνεξάρτητηΑρχήΔημοσίωνΕσόδων
(ΑΑΔΕ), χορήγηση βεβαίωσης για μεταβολή δραστηριότητας, χορήγηση
βεβαίωσηςεγγραφήςστονe-ΕΦΚΑ,χορήγησηβεβαίωσηςπροϋπηρεσίας,
υποβολήαπογραφικούδελτίουγιααγρότεςκαιτέλοςέκδοσηαποδεικτικού
ασφαλιστικήςενημερότητας.

Ø	Εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων της
05.05.2020μεAρ.πρ.Φ.80000/οικ.13008/561καιΑΔΑ6ΙΥΤ46ΜΤΛΚ-7ΒΚ
με θέμα: «Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 36Α του 
Ν.4387/2016 περί αξιοποίησης παράλληλου χρόνου ασφάλισης 
καθώς και χρόνου παράλληλης απασχόλησης».
Η εγκύκλιος παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με τον χρόνο παράλληλης 
απασχόλησης.Μετιςδιατάξειςτουάρθρου32τουΝ.4670/2020«Ασφα-
λιστικήΜεταρρύθμισηκαιΨηφιακόςΜετασχηματισμόςτουΕθνικούΦο-
ρέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ)» αντικαθίσταται το άρθρο 36 του
Ν.4387/2016,πουρυθμίζειτηνκαταβολήεισφορώνεπίπαράλληληςαπα-
σχόλησηςκαι,ταυτόχρονα,προστίθεταιάρθρο36Α,τοοποίοαναφέρεται
κατ’αποκλειστικότηταστησυνταξιοδοτικήαξιοποίησητουχρόνουπαράλ-
ληληςασφάλισης, μέχρι 31.12.2016 και παράλληληςαπασχόλησηςστον
ΕΦΚΑαπό1.1.2017καιεφεξής.Σύμφωναμετηνεγκύκλιο,ηπαράλληλη
ασφάλισηαναφέρεταισταχρονικάδιαστήματαπουέχουνδιανυθεί, έως
τις31.12.2016,σεδύοήπερισσότερουςασφαλιστικούςφορείςπουεντά-
χθηκανστονe-ΕΦΚΑ,λόγωπαροχήςμισθωτήςεργασίαςήλόγωάσκησης
εκ παραλλήλου μισθωτής και αυτοτελούς ή ελεύθερου επαγγέλματος ή
αγροτικήςαπασχόλησης,γιαταοποίαέχουνκαταβληθείοιαναλογούσες
ασφαλιστικέςεισφορέςσεκάθεένανενταχθένταφορέα.

Ø	Κυκλοφόρησε η με αρ. πρωτ. 1079/Β1/222/24-02-20 ΑΔΑ ΩΤΜΙ-
46ΜΤΛΡ-ΑΙ6 απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών
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Προγραμμάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης με θέμα: «Τροποποίηση της
Πράξης«Μελέτες και εμπειρογνωμοσύνες – Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Τομέα Ενέργειας» με Κωδικό
ΟΠΣ5000994στοΕπιχειρησιακόΠρόγραμμα«ΑνταγωνιστικότηταΕπιχει-
ρηματικότητακαιΚαινοτομία2014-2020».

Ø	Παρατάθηκε η ισχύουσα ρύθμιση του υπουργείου Εσωτερικών η οποία
προέβλεπεπροθεσμίαγιατηδήλωσητωναδήλωτωντετραγωνικώνμέχρι
31Μαρτίου2020.Μετηνέαρύθμισηηδήλωση για τα αδήλωτα τετρα-
γωνικάσυγχρονίζεταιμεαυτήτωναυθαιρέτωνπου,επίσης,λήγειστις30
Ιουνίου.ΗπαράτασηπροέκυψεμετηνΠΝΠπουαφοράστα“Κατεπείγοντα
μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κο-
ρωνοϊούCOVID-19καιτηςανάγκηςπεριορισμούτηςδιάδοσήςτου”.Στο
τέταρτοεδάφιοτουάρθρου10συμπεριλήφθηκεδιάταξηγιατηνπαράταση
τηςδήλωσηςτωναδήλωτωντετραγωνικώνέωςτην30ηΙουνίου.

Ø	ΔιευκρινήσειςδόθηκαναπότηΔιεύθυνσηΠεριβαλλοντικήςΑδειοδότησης
του αρμόδιου Υπουργείου ΥΠΕΝ για τη διαδικασία περιβαλλοντικής 
αδειοδότησης φωτοβολταϊκώνπάρκωνκατηγορίαςΒεντόςNATURA.
Ειδικότερα,για ταφωτοβολταϊκάπάρκαμέχρι500Kwpταοποία εγκαθί-
στανταισε γήπεδα εντόςπεριοχώνNATURA -ταοποίασύμφωναμε τον
Ν.4014/2011ανήκουνστην“κατηγορίαΒ”-ακολουθούνταιοιπροδιαγρα-
φές που ισχύουν στηνΥ.Α. 52983/1952/2013 και δεν επιβάλλονται
πλέονπεριοριστικάμέτρα, ταοποία είναι υποχρεωτικά να εφαρμοστούν
αποκλειστικάγιαάλλεςκατηγορίεςέργων.

Ø	Δημοσιεύτηκε η ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/26584/1161/2020/10-03-2020 σχετικά με
τηναπαίτησηγιακατάθεση του Ε9 ως δικαιολογητικό του έννομου 
συμφέροντος για τον χαρακτηρισμό δασικών εκτάσεων δεν απο-
τελείστοιχείοπουκαλύπτειτιςπεριπτώσειςπουγίνεταιεπίκλησήτου.Η
Απόφαση εξεδόθηαπό τηΔιεύθυνσηΠροστασίαςΔασών/ΤμήμαΕπιτρε-
πτώνεπεμβάσεωνσταδασικάεδάφη,πάρκακαιάλση.Σύμφωναμετην
απόφασηαυτή«ΗαπαίτησηγιακατάθεσητουΕ9ωςδικαιολογητικότου
έννομουσυμφέροντοςδεναποτελείστοιχείοπουκαλύπτειτιςπεριπτώσεις
πουγίνεταιεπίκλησήτου.Ενπροκειμένω,ταδικαιολογητικάκαθορίζονται
σύμφωναμεόσαπροβλέπονταιστηναριθ.118790/7487/22-10-2014(ΦΕΚ
3632/Β΄/2014)ΥπουργικήΑπόφαση«Καθορισμόςτουτύπουκαιτωναπαι-
τουμένωνστοιχείωντηςαίτησηςγιατηνέκδοσηΠράξηςΧαρακτηρισμού
καθώςκαιτουτύπουτουπεριεχομένουκαιτωνστοιχείωντηςανωτέρω
πράξηςχαρακτηρισμούωςκαιτηςαπόφασηςτηςΕπιτροπήςεπίτωναντιρ-
ρήσεωνκατ’αυτής».

Ø	ΔημοσιεύθηκεστοΦΕΚΒ1437της16Απριλίου2020ηαπόφασηπουυπέ-
γραψεοΥπουργόςΥποδομώνκαιΜεταφορώνκαιαφοράστηντροποποί-
ηση της απόφασηςμεθέμα: «Έγκριση εβδομήντα (70) Ελληνικών 
Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε 
όλα τα Δημόσια Έργα και Μελέτες».Προσαρμογήστημεαρ.Γ10/2019
σύμφωνηΓνώμητηςΕνιαίαςΑνεξάρτητηςΑρχήςΔημοσίωνΣυμβάσεων.

 Σύμφωναμετηναρχικήαπόφαση,οινέεςτεχνικέςπροδιαγραφέςθαέπρε-
πενατεθούνσε ισχύμετάτηνπαρέλευσητριών(3)μηνώναπότηδη-
μοσίευσήτουςστηνΕφημερίδατηςΚυβερνήσεως,δηλαδήσταμέσατου
Μαρτίου2020.Μετηντροποποίησηπουδημοσιεύθηκεσήμερα,ηέναρξη
ισχύοςτηςαπόφασηςμετατίθεταιστην01/09/2020.Υπενθυμίζεταιότιοι
εξήνταοκτώ(68)απότιςπροαναφερόμενεςεβδομήντα(70)ΕλληνικέςΤε-
χνικέςΠροδιαγραφές (ΕΤΕΠ) αντικαθιστούν την 1η έκδοση αντίστοιχων
ΕΤΕΠπουμετιςΔΙΠΑΔ/οικ/469/23-9-2013(ΦΕΚ:2542/Β΄/10-10-2013),
ΔΙΠΑΔ/οικ.628/7-10-2014 (ΦΕΚ: 2828/Β΄/21-10-2014), ΔΙΠΑΔ/οικ.667/
30-10-2014 (ΦΕΚ: 3068/Β΄/14-11-2014) και ΔΚΠ/οικ.1211/01-08-2016
(ΦΕΚ2524Β’/16-08-2016)υπουργικέςαποφάσειςτέθηκανσεαναστολή
εφαρμογήςλόγωτηςαναγκαιότηταςαναθεώρησης/επικαιροποίησήςτους.
Οιδύο(2)απότιςπροαναφερόμενεςεβδομήντα(70)ΕλληνικέςΤεχνικές
Προδιαγραφές(ΕΤΕΠ)αυτέςμεα/α21και24αποτελούννέεςΕΤΕΠ.

Ø	ΤουπουργείοΨηφιακήςΔιακυβέρνησηςσεσυνεργασίαμετουπουργείο
Δικαιοσύνης έθεσαν σε πιλοτική παραγωγική λειτουργία τηνψηφιακή 
παραλαβή πιστοποιητικών μέσω της πύλης solon.gov.gr.Συγκεκρι-
μένα, η Γενική ΓραμματείαΨηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης
ΔιαδικασιώνκαιηΓενικήΓραμματείαΔικαιοσύνηςκαιΑνθρωπίνωνΔικαιω-
μάτωνολοκλήρωσαντοέργοτηςψηφιακήςπαραλαβήςμιας σειράς πι-
στοποιητικών που εκδίδονται από δικαστικά καταστήματα.Σεπρώ-
τηφάσητοέργοαφοράστηνψηφιακήπαραλαβήτωντριώνακόλουθων
πιστοποιητικών:περίμηδημοσίευσηςΔιαθήκης,περίμηαποποίησηςΚλη-
ρονομιάς,περίμηπροσβολής/αμφισβήτησηςκληρονομικούδικαιώματος.

 ΗπαραγωγικήλειτουργίαξεκίνησετηνΤρίτη28Απριλίουκαιθαπεριλαμ-
βάνειταπροαναφερόμεναπιστοποιητικάκληρονομιάςπουεκδίδουν19Ει-
ρηνοδικείακαι4Πρωτοδικείατηςχώρας(Αθηνών,Πειραιώς,Θεσσαλονίκης
καιΧαλκίδας),ταοποίακαλύπτουντονμεγαλύτεροαριθμόαιτήσεωνκαι
συνεπώςαφορούνσε έναμεγάλοποσοστόπολιτών, οι οποίοι πλέονθα
έχουντηδυνατότητατηςαπομακρυσμένηςεξυπηρέτησης.Μέχριτότε,η
πιλοτικήπαραγωγικήλειτουργίαθααφοράσταπαραπάνωπιστοποιητικά
πουεκδίδονταιαπόταΠρωτοδικείαΠειραιάκαιΘεσσαλονίκηςκαιταΕι-
ρηνοδικεία Αθηνών και Πειραιά. Σταδιακά στην πλατφόρμα θα ενταχθεί
τοσύνολοτωνδικαστικώνκαταστημάτωντηςχώραςκαιτοσύνολοτων
πιστοποιητικώνπουεκδίδουν,δίνονταςπροτεραιότητασταπιστοποιητικά
φερεγγυότητας(π.χ.περίμηπτωχεύσεως).

Ø	Έχουνενδιαφέρονκαιχρησιμότηταταπρότυπα καταστατικά εταιρει-
ώνπουπεριέχονταιστηναπόφαση11026τουΥφυπουργούΑνάπτυξηςκαι
Επενδύσεων,ηοποίαδημοσιεύθηκεστοΦΕΚΒ491στις19Φεβρουαρίου
2020μεθέμα:«Πρότυπα καταστατικά για τις εταιρικές μορφές Α.Ε., 
Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε.».

Ø	Δημοσιεύθηκε η Εγκύκλιος του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών
μεΑρ.Πρωτ. 11711/151στις 18Φεβρουαρίου 2020με θέμα:«Παρο-
χή διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων των 
άρθρων 53, 54 και 71 του Ν.4663/2020 “Ίδρυση, λειτουργία και 
εκμετάλλευση αεροδρομίων επί υδάτινων επιφανειών, ρυθμίσεις 
μεταφορών και άλλες διατάξεις” (Α΄ 30)».

 Ηεγκύκλιοςενημερώνεικαιδιευκρινίζεισχετικάμετηνεφαρμογήτωνδι-
ατάξεωντωνάρθρων53,54και71τουενλόγωνόμου,αρμοδιότηταςτης
ΓενικήςΔιεύθυνσηςΟχημάτωνκαιΕγκαταστάσεωνκαι τηςΓενικήςΔιεύ-
θυνσηςΜεταφορώντουΥπουργείουΥποδομών&Με §ταφορών.

Ø	Εγκύκλιο–οδηγίαγιατηνέκδοσηδιοικητικώνπράξεωνστους οικισμούς 
του Πηλίου μετάτηναρ.1268/2019 απόφαση του ΣτΕ,υπέγραψεο
ΥφυπουργόςΧωροταξίαςκαιΑστικούΠεριβάλλοντοςτουΥπουργείουΠε-
ριβάλλοντος.Ηεγκύκλιοςέχειαριθ.πρωτ.ΔΑΟΚΑ/19207/546/20.02.2020
και θέμα:«Οδηγίες σχετικά με την έκδοση διοικητικών πράξεων 
στους οικισμούς του Πηλίου μετά την αρ. 1268/2019 Απόφαση 
ΣτΕ».

 Ειδικότερα,ηεγκύκλιοςτουΥφυπουργούαναφέρεταιστοντρόποσύντα-
ξηςτοπογραφικώνστιςπεριοχέςόπουακυρώθηκανταόριαοικισμώνμε
τη1268/20119απόφασητουΣτΕ,καθώςκαιστοντρόποέκδοσηςαδειών,
αναθεωρήσεων,επισκευώνκ.ά.σταυφιστάμενακτήρια,τοντρόποτακτο-
ποίησηςαυθαιρέτων,νομιμοποίησηςκαιάλλωνθεμάτων.

Ø	ΥπουργικήαπόφασητουΥπουργούΕργασίαςκαιΚοινωνικώνΥποθέσεων
μεΑριθμ.16394/Δ1.5642ΦΕΚΒ1691στις4Μαΐου2020καιθέμα:«Ψη-
φιακή διαδικασία απονομής συντάξεων του e-Ε.Φ.Κ.Α.». 

 Ηαπόφασηπεριέχειτιςδιαδικασίεςγιατηνηλεκτρονικήπροώθησηόλων
τωνενεργειών.

 Οι αιτήσεις για τηναπονομήσύνταξης, λόγωγήρατος, αναπηρίαςήθα-
νάτου ασφαλισμένου ή συνταξιούχου, υποβάλλονται υποχρεωτικά στην
ηλεκτρονικήυπηρεσίαΨηφιακήςΑπονομήςΣύνταξης«ΑΤΛΑΣ»,μέσωτης
ΕνιαίαςΨηφιακήςΠύληςτηςΔημόσιαςΔιοίκησης(gov.gr).

 Οιδικαιούχοιεισέρχονταιστηνηλεκτρονικήυπηρεσία,αφούπροηγουμέ-
νωςαυθεντικοποιηθούνμετηχρήσητωνκωδικώνδιαπιστευτηρίων.

 Οιδικαιούχοισυμπληρώνουντιςπληροφορίεςπουζητούνται,ανάλογαμε
τοείδοςτουαιτήματοςστηναίτησηκαιπροχωρούνστηνυποβολήτης.

 Ηέκδοσητωναποφάσεωνσυνταξιοδότησηςγίνεταιβάσειτωνδιαθέσιμων
ψηφιακώνδεδομένωνπληρωμώνσυντάξεωνγιατιςπεριπτώσειςμεταβίβα-
σηςκαιτωνδιαθέσιμωνψηφιακώνδεδομένωνχρόνουασφάλισηςτουπλη-
ροφοριακούσυστήματοςΑΤΛΑΣγιατιςπεριπτώσειςαπονομήςσυντάξεων
γήρατος.

 Οιαποφάσειςσυνταξιοδότησηςγιααιτήματαμεταβίβασηςκύριαςσύνταξης
αιτίαθανάτουτουσυνταξιούχουκαιαπονομήςγήρατοςσεδικαιούχουςτου
τ.ΟΓΑχωρίςχρόνοδιαδοχικήςασφάλισηςεκδίδονταιαυτόματα,μέσωτης
ηλεκτρονικήςυπηρεσίαςψηφιακήςαπονομής«ΑΤΛΑΣ».

Ø	Κυκλοφόρησε η 6η Εγκύκλιος της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιο-
γραφικώνΣυλλόγωνΕλλάδας(Εγκύκλιος6η/83/21-2-2020)μεθέμα:«Δι-
ατυπώσεις στη σύνταξη συμβολαιογραφικών πράξεων μετά την 
κύρωση του δασικού χάρτη»καιηοποίααπαντάσεερωτήματαΣυμ-
βολαιογράφωνπουπροκλήθηκαναπότηναπαίτησηορισμένωνΚτηματο-
λογικώνΓραφείων,στιςπεριοχέςαρμοδιότητάςτουςπουέχουνκυρωθεί
δασικοί χάρτες, να προσκομίζονται ως απαραίτητη προϋπόθεση για την
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καταχώρηση των πράξεων βεβαιώσεις των οικείων Δήμων ότι το εντός
σχεδίουακίνητο,στοοποίοαφοράηπράξη,δενβρίσκεταιεντόςάλσουςή
πάρκου.ΟλόκληρηηΕγκύκλιοςείναιδιαθέσιμηστο: https://www.notarius.
gr/encyclical/7/sesse_6_21-2-20.

Ø	ΚυκλοφόρησεαπότονΣυμβολαιογραφικόΣύλλογοΕφετείωνΑθηνών-Πει-
ραιώς-ΑιγαίουκαιΔωδεκανήσουηΕγκύκλιος8/2020μεθέμα:«Μη επιβο-
λή κυρώσεων για τις αυθαίρετες κατασκευές και αλλαγές χρήσης 
πριν από τις 28.7.2011,πουεξαιρούνταιαπότηνεπιβολήκυρώσεων
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος ή εξαιρέθηκαν από την επιβο-
λήκυρώσεωνσύμφωναμετιςδιατάξεις τωννόμων3843/2010 (Α’62),
4014/2011(Α’209)και4178/2013(Α’174)σύμφωναμετοάρ.105παρ.
4Ν.4495/2017».ΗΕγκύκλιοςείναιδιαθέσιμηστηνιστοσελίδατουΣυμβο-
λαιογραφικούΣυλλόγου.

Ø	ΔημοσιεύθηκεστοΦΕΚΑ92στις7Μαΐου2020οΝόμος4685μεθέμα:
«Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση 
στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές δι-
ατάξεις».

 Τοψηφισθέννομοσχέδιοαποτελείταιαπόσυνολικά136άρθρα,ενώκα-
ταλαμβάνει στοΦΕΚμαζί με τα συνοδευτικά σχεδιαγράμματασυνολικά
1660σελίδες.Oνέοςνόμοςαναφέρεταιαπότηδιαδικασίααδειοδότησης
ανανεώσιμωνπηγώνενέργειας,τηδιαχείρισηπροστατευόμενωνπεριοχών,
τιςζώνεςεντόςτωνπροστατευόμενωνπεριοχών,ρυθμίσειςγιαδασικούς
χάρτεςκαιτιςεπιτροπέςεξέτασηςαντιρρήσεων.Περιλαμβάνειεπίσηςθέ-
ματασχετικάμετιςοικιστικέςπυκνώσεις,ζητήματαδιαχείρισηςαποβλή-
των,καθώςκαισημειακέςτροποποιήσειςνόμωνόπωςτου406/12(ΝΟΚ).
ΙδιαίτεραστοΦΕΚέχουνσυμπεριληφθείρυθμίσειςγιαταπαρακάτω:
−	 ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
−	 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣΑΠΕ
−	 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝΠΕΡΙΟΧΩΝ
−	 ΖΩΝΕΣΕΝΤΟΣΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝΠΕΡΙΟΧΩΝ
−	 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣΓΙΑΔΑΣΙΚΟΥΣΧΑΡΤΕΣ
−	 ΟΙΚΙΣΤΙΚΕΣΠΥΚΝΩΣΕΙΣ
−	 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΤΟΥΝ.4122/2013(Α΄42)ΓΙΑΤΗΝΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΤΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣΣΤΙΣΔΙΑΤΑΞΕΙΣΤΗΣΟΔΗΓΙΑΣ2018/844/
ΕΕΤΗΣ30ήςΜΑΪΟΥ2018(L156/19.06.2018)«ΓΙΑΤΗΝΤΡΟΠΟΠΟΙΗ-
ΣΗΤΗΣOΔΗΓΙΑΣ2010/31/ΕΕΓΙΑΤΗΝΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΑΠΟΔΟΣΗΤΩΝ
ΚΤΙΡΙΩΝΚΑΙΤΗΣOΔΗΓΙΑΣ2012/27/ΕΕΓΙΑΤΗΝΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΑΠΟ-
ΔΟΣΗ»

−	 ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2019/692
ΤΟΥΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥΚΑΙΤΟΥΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΤΗΣ17ης

ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 ΓΙΑ ΤΗΝΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΤΗΣΟΔΗΓΙΑΣ 2009/73/ΕΚ
ΣΧΕΤΙΚΑΜΕΤΟΥΣΚΟΙΝΟΥΣΚΑΝΟΝΕΣΓΙΑΤΗΝΕΣΩΤΕΡΙΚΗΑΓΟΡΑ
ΦΥΣΙΚΟΥΑΕΡΙΟΥΚΑΙΛΟΙΠΕΣΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

−	 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣΕΛΛΗΝΙΚΟΥΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
−	 ΖΗΤΗΜΑΤΑΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
−	 ΛΟΙΠΕΣΔΙΑΤΑΞΕΙΣ(πλαστικέςσακούλες,πολεοδομικέςρυθμίσεις,δα-
σικήνομοθεσία,θέματαΡΑΕ,ΔΑΠΕΕΠ&ΔΕΔΔΗΕ,άδειεςΑΠΕ,υδρο-
γονάνθρακεςκλπ)

Ø	ΑπόφασημεΑριθμ.Δ1α/ΓΠ.οικ.27815στοΦΕΚΒ1647στις3Μαΐου2020
τωνΥπουργώνΟικονομικών-ΑνάπτυξηςκαιΕπενδύσεων,Προστασίαςτου
Πολίτη,ΕργασίαςκαιΚοινωνικώνΥποθέσεων,Υγείας,Εσωτερικών,Υποδο-
μώνκαιΜεταφορώνμεθέμα:«Κανόνες κοινωνικής αποστασιοποί-
ησης σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους 
χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς 
περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19».
Σταάρθρα τηςαπόφασηςπεριλαμβάνονταιπολλάσημαντικάθέματαμε
πολύχρήσιμεςπληροφορίεςόπως:
−	 Κανόνεςλειτουργίαςιδιωτικώνεπιχειρήσεων.Παραβάσειςκανόνωνλει-
τουργίαςιδιωτικώνεπιχειρήσεων.Κυρώσεις.

−	 Μέτραπροστασίαςσταμέσαμαζικήςμεταφοράς.Μέτραπροστασίαςσε
επιβατηγάοχήματα,δημόσιαςχρήσηςκαι ιδιωτικήςχρήσηςμεοδηγό.
Μέτραπροστασίαςσεεπιβατηγάιδιωτικήςχρήσηςοχήματα.

−	 Μέτραπροστασίαςεντόςνοσοκομείων,δημοσίωνυπηρεσιώνκαιχώρων
συνάθροισηςκοινού.

−	 Αρμόδιεςαρχέςελέγχουκαιεπιβολήςκυρώσεων.Διαδικασίεςελέγχων-

πιστοποίησηπαραβάσεων.Επιβολήπροστίμων.Βεβαίωσηκαιείσπραξη
προστίμων.

−	 Αρχήενημέρωσηςτουκοινού.

Ø	ΠολύχρήσιμεςπληροφορίεςπεριέχεικαιηΕγκύκλιοςτουΥπουργείουΕρ-
γασίαςμεAρ.πρωτ.:17312/Δ9.506στις4Μαΐου2020μεθέμα:«Μέτρα 
για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων 
στους χώρους εργασίας και την πρόληψη της διάδοσης του κο-
ρωνοϊού SARS-COV-2 κατά την άρση των περιοριστικών μέτρων».

Και μερικά ενδιαφέροντα ζητήματα από τη Νομολογία
Ø	ΗΟλομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας με την υπ ́ αριθμ.

706/2020 απόφασή της απέρριψε αίτηση ακυρώσεως κατά απόφασης
της υπουργούΠολιτισμού με την οποία ανακλήθηκε απόφαση που είχε
εγκριθείγιατηνανέγερση9ώροφουκτιρίου-ξενοδοχείουμε3υπόγειακαι
δώμαμεπέργκολακαιασκεπήπισίνασεακίνητοεπίτωνοδώνΜισαρα-
λιώτου7-11καιΤσάμηΚαρατάση(παρόδουΣυγγρού34),στηνπεριοχή
Μακρυγιάννη,εντόςτουκηρυγμένουαρχαιολογικούχώρουτηςπόληςτων
Αθηνών,καθώςκαιηεπισκευήυφισταμένουδιώροφουδιατηρητέουκτη-
ρίουεντόςτουακινήτου.

 ΤηνίδιαστιγμήηΟλομέλειατουΣτΕμεδεύτερηαπόφασήτης(705/2020) 
απέρριψεαίτησηακύρωσηςκατάαπόφασηςτουυπουργούΠεριβάλλοντος,
μετηνοποίαεπιβλήθηκε,γιαέναέτος,αναστολήχορήγησηςοικοδομικών
αδειών και εκτέλεσης εργασιών για την ανέγερση κτιρίωνμε ύψοςάνω
των17,50μ.στηνπεριοχήΜακρυγιάννη-Κουκάκιεντόςτουκηρυγμένου
αρχαιολογικούχώρουτηςπόλεωςτωνΑθηνών.

 Μετηνενλόγωυπουργικήαπόφαση,όπωςαναφέρειτοΣτΕ,επιδιώκεται
να αποτραπεί προσωρινά η ανέγερση πολυώροφων κτιρίων κοντά στην
Ακρόπολη,ταοποίαυποβαθμίζουντομνημείοκαιτονπεριβάλλονταχώρο
του,προκειμένουηδιοίκησηναεπανεξετάσειτοπολεοδομικόκαθεστώς
τηςπεριοχήςκαιστησυνέχειαναθεσπίσειειδικούςόρουςκαιπεριορισμούς
δόμησηςγιατηνπροστασίατης.

Ø	Ακύρωση τηςδυνατότητας για τηνεξαγορά δασικών εκτάσεων από 
αυτούς που τις εκχέρσωσαν παράνομα και τις καλλιεργούνορίζειη
απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, ακυ-
ρώνοντας τον όλο μηχανισμό.Η απόφαση της ολομέλειας είναι η 
710/2020.Με τηναπόφαση τηςΟλομέλειας τουΣυμβουλίου της Επι-
κρατείαςκρίνονταιωςαντισυνταγματικέςοιρυθμίσειςγιαταξεχερσωμένα
δάσηκαιτιςδασικέςεκτάσειςγιαγεωργικήχρήσηπρινκαιμετάτοέτος
1975.

 ΤηνπροσφυγήστοΣτΕ είχανκαταθέσει ηΠΕΔΔΥκαι τοΓΕΩΤΕΕκαι η
απόφασηαφορά2εκατ.στρέμματασεόλητηχώρα.Αρχικά,ηπροσφυγή
είχεσυζητηθείπέρυσιστοΕ’τμήματουΣυμβουλίουτηςΕπικρατείας,το 
οποίο έκρινε αντισυνταγματικές τις διατάξεις του 2014 και του 
2017 με τις οποίες δόθηκε η δυνατότητα έναντι τιμήματος να γί-
νεται εξαγορά δασικών εκτάσεων και να καλλιεργούνται.Λόγωτης
σοβαρότητας,όμως,τουθέματοςτοΤμήμαπαρέπεμψετοζήτημαστην
Ολομέλεια.Ωστόσο,παράτηνπρώτηαπόφασητουΣτΕαπότοΕ’τμήμα
περίαντισυνταγματικότητας,ηδιαδικασίαγιατιςεξαγορέςαπότιςΔασικές
Υπηρεσίεςσυνεχίζοντανκανονικάμεεντολήτουαρμόδιουυπουργείου.

 ΗτότεπροσφυγήτηςΠανελλήνιαςΈνωσηςΔασολόγωνΔημοσίωνΥπαλ-
λήλων (ΠΕΔΔΥ) και του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤΕΕ)
αφορούσεστησυνταγματικότητατεσσάρωνυπουργικώναποφάσεων,με
τιςοποίεςορίζονταιπτυχέςτηςδιαδικασίαςεξαγοράςπαράνομαεκχερσω-
μένωνδασώνκαιδασικώνεκτάσεων.Οιαποφάσειςβασίζονταισεδιατάξεις
τωννόμων4280/2014και4467/2017,μετιςοποίεςδόθηκεηπλήρουςεξα-
γοράςεκτάσεωνπουεκχερσώθηκανπριντο1975καιαγοράςτουδικαιώ-
ματοςαγροτικήςχρήσηςγιαόσεςεκχερσώθηκαναπότο1975έωςτο2007.
Νασημειωθείότιησχετικήδυνατότηταέπειτααπόδιαδοχικέςπαρατάσεις
έχειπλέονκαταληκτικήημερομηνίαέωςτις8Αυγούστου2020.

 Σημειώνεταιαπόσχόλιαδασολόγωνγιατηθετικήέκβασητηςυπόθεσης,
ότιηδικαίωσητηςπροσφυγήςτωνφορέωνστοΣτΕθαπρέπεινασηματο-
δοτήσειτηναλλαγήστάσηςτωνπολιτικώνηγεσιώντωνεκάστοτεκυβερ-
νήσεωναπέναντισταδασικάοικοσυστήματακαι,κυρίως,τηνασφαλέστε-
ρηνομοθέτησηγιααυτάμεκριτήριοτησυνταγματικήκανονικότητα».

Επιμέλεια:Χρήστος Λάλας ΑΤΜ
Ευάγγελος ΣτεφανήςΑΤΜ
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1. Εισαγωγή - Βασικές έννοιες
Οι οχετοί είναι αγωγοί απλής κατασκευής οι
οποίοικατασκευάζονταισυνήθωςότανέναφυ-
σικόυδατόρευματέμνεταιμεμίαοδό.Οσκοπός
τουςείναιναμεταφέρουντονερότουυδατο-
ρεύματος στην απέναντι πλευρά της οδού,
χωρίς να προκληθεί υπερύψωση της στάθμης
της ροής στην είσοδο τους. Τις περισσότερες
φορές, έχουν κυκλική ή ορθογωνική διατομή
ενώγιατηνκατασκευήτουςχρησιμοποιούνται
είτεπροκατασκευασμένοιτσιμεντοσωλήνεςείτε
ορθογώνιαπλαίσιαοπλισμένουσκυροδέματος.
Επίσης, είναι δυνατή η επιτόπου σκυροδέτη-

σητους.Στηνπερίπτωσηπουυπάρχειανάγκη
μεταφοράςμεγάληςπαροχήςκατάπλάτοςτης
οδού, μπορούν να τοποθετηθούν παράλληλοι
οχετοίώστενααυξηθείηυδραυλικήδιατομή.
Το πλάτος ενός μεμονωμένου οχετού δεν ξε-
περνάειτα6m.Μεγαλύτεροπλάτοςκατατάσσει
τοέργοστηνκατηγορίατωνγεφυρών.

Έναςοχετόςαποτελείταιαπότρίατμήματα:το
στόμιο εισόδου, τον λαιμό και το στόμιο εξό-
δου. Δεδομένου ότι αυτοί τοποθετούνται στο
εσωτερικόεπιχώματος,σταστόμιαεισόδουκαι
εξόδουκατασκευάζονταιπτερυγότοιχοιήκεφα-
λότοιχοι(εικόνες1και2)ώστενασυγκρατείται

τουλικότουεπιχώματοςκαιναεξασφαλίζεται
ομαλήείσοδοςκαιέξοδοςτωνόμβριωνσεαυ-
τόν.Στην εικόνα2 έχεισχεδιαστεί έναςκιβω-
τοειδήςοχετός(δηλαδήοχετόςμεορθογωνική
διατομή) του οποίου ο λαιμός έχει διαστάσεις
B×DμεB τοπλάτος του καιD τούψος του.
Το μήκος του λαιμού είναι L και οι συνολικές
απώλειεςφορτίουτηςροής(τοπικέςκαιολικές)
κατάτηδιέλευσήτηςαπότονοχετόείναιΣhf.
Τέλος,μεH1συμβολίζουμετηστάθμητηςελεύ-
θερηςεπιφάνειαςτηςροήςανάντητηςεισόδου
τουοχετού.

 Μεθοδολογία για τον έλεγχο και σχεδιασμό οχετών
Ευάγγελος Π. Φινδανής

Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ
ΜΔΕ Υδραυλικής Μηχανικής ΔΠΘ

Υποψήφιος Διδάκτορας ΤΑΤΜ ΑΠΘ
https://vfindanis.com/, e-mail: vangelisfindanis@gmail.com

Εικόνα 1: (a) Ένας οχετός κυκλικής διατομής από σκυρόδεμα. (b) Ένας κιβωτοειδής οχετός πάνω από τον οποίο διέρχεται μία οδός. 
Και στις δύο εικόνες διακρίνονται οι πτερυγότοιχοι.

Εικόνα 2: (a) Μηκοτομή ενός κιβωτοειδούς (ορθογωνικού) οχετού όπου διακρίνονται η οροφή και ο 
πυθμένας του. Με μοβ γραμμή παριστάνεται η γραμμή ενέργειας ενώ με μπλε έχει σχεδιαστεί η επιφάνεια της 

ροής. (b) Κάτοψη του οχετού. Ο λαιμός του οχετού έχει διαστάσεις Β×D και μήκος L.
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Αν και ένας οχετός είναι απλή κατασκευή, η
υδραυλικήσυμπεριφοράτουείναιπολυσύνθε-
τη.Γιααυτότονλόγοείναιαναγκαίοναμελε-
τηθείδιεξοδικάηκατασκευήώστεναπροσδιο-
ριστούνοιβασικέςπαράμετροισχεδιασμού.Ο
σκοπόςτηςυδραυλικήςμελέτηςείναιουπολο-
γισμόςτωνδιαστάσεωντουλαιμούκαιτηςκλί-
σηςτουοχετούώστεαυτόςναμεταφέρειτην
απαιτούμενηπαροχήQdesότανηστάθμητης
ροήςανάντητουείναι ίσημετηστάθμησχε-
διασμούHdes. Ταυτοχρόνως, οι διαστάσεις B,
DκαιηκλίσηSπρέπειναεξασφαλίζουντιςκα-
τάλληλεςυδραυλικέςσυνθήκεςλειτουργίαςτου
οχετού.Αυτέςείναι:α)Ηροήστονλαιμότου
οχετούναγίνεταιμεελεύθερηεπιφάνεια,δηλα-
δήοοχετόςναμηνείναιυπόπίεση(κλειστός)
αγωγός,β)Ναμηνεμφανίζονταιυδραυλικάάλ-
ματαστοεσωτερικότουοχετού,γ)Ηταχύτητα
τηςροήςεντόςτουοχετούναμηνυπερβαίνει
μίαδεδομένητιμήVmax γιανααποφεύγεταιη
διάβρωσητωντοιχωμάτωναυτούκαιδ)Ηροή
στοεσωτερικότουοχετούναελέγχεταιαπότις
συνθήκεςσταανάντητουοχετούκαιόχιαπό
τιςσυνθήκεςστακατάντητου. 

Πτερυγότοιχοιa b

➤

➤
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Πίνακας 1: Η κατηγοριοποίηση των περιπτώσεων ροής σε έναν οχετό.

Περιπτώσεις προφίλ ροής

ΓιαναυπολογίσουμεταB,DκαιSτουοχετού
συναρτήσειτωνQdesκαιHdesπρέπειναεξετά-
σουμε τις διάφορες περιπτώσεις προφίλ ροής
που είναι δυνατόν να εμφανιστούν. Στη συ-
νέχειαγιαναείναιευκολότερηηανάλυσημας
θεωρούμετιςδιατομές1,2,3και4(εικόνες3
και4).Ηδιατομή1βρίσκεταισεμικρήαπόστα-
ση ανάντη του οχετού και η στάθμη σε αυτή
είναιίσημεH1σεσχέσημεκάποιοεπίπεδοανα-
φοράς.Ηδιατομή2έχει τοποθετηθείακριβώς
στηνείσοδοτουοχετού.Ηδιατομή3βρίσκεται
ακριβώς στην έξοδο του οχετού ενώ η διατο-
μή4τοποθετείταισεμικρήαπόστασηκατάντη
τηςδιατομής3.Μεy και zσυμβολίζουμεκατ’
αντιστοιχίατοβάθοςροήςκαιτουψόμετροτου
πυθμένασεαυτέςτιςδιατομές.

Ταπροφίλ ροήςσε έναν οχετό είναι συνολικά
οκτώκαιεμπίπτουνσεδύοκύριεςκλάσεις:

a. Στην κλάση Α, η είσοδος του οχετού είναι
ελεύθερη(μηβυθισμένη),δηλαδήy2<D,και
ηροήστονλαιμόαυτούγίνεταιμεελεύθερη
επιφάνεια.

b. Στην κλάση Β, η είσοδος του οχετού είναι
βυθισμένη, δηλαδή y2=D, και η ροή στον
λαιμόαυτούμπορείναγίνεταιείτεμεελεύ-
θερηεπιφάνειαείτεναείναιυπόπίεση.

Βάσειπειραματικώνδεδομένωνπροκύπτειπως
τα προφίλ της κλάσης Α εμφανίζονται όταν
ισχύειησυνθήκη

  
(1)

Αντίθετα, εάν δεν ισχύει η παραπάνω συνθή-
κη, εμφανίζονται τα προφίλ της κλάσηςΒ. Το
σύνολοτωνοκτώπροφίλροήςπαρουσιάζονται
στιςεικόνες3και4.Στηνεικόνα3,όπουέχουν
σχεδιαστείταπροφίλτηςκλάσηςΑ,μεκόκκινο
φαίνεται η γραμμή του κρίσιμου βάθους, ενώ
στηνεικόνα4,μεταπροφίλτηςκλάσηςΒ,με
πράσινο φαίνεται η γραμμή του ομοιόμορφου
βάθους.
Στη συνέχεια κάθε κλάση χωρίζεται σε δύο
υπο-κλάσεις αναλόγως του εάν η ροή στον
οχετόελέγχεταιαπότιςανάντηήκατάντησυν-
θήκες. Όταν η ροή ελέγχεται από τα ανάντη
(περιπτώσειςΑ3,Α4,Β1καιΒ2)λέμεπωςοοχε-
τόςβρίσκεται υπόέλεγχο εισόδου ενώόταν
ελέγχεταιαπότακατάντη(περιπτώσειςΑ1,Α2,
Β3καιΒ4)βρίσκεταιυπόέλεγχο εξόδου.Στην
περίπτωσητηςΑκλάσης,ηροήελέγχεταιαπό
ταανάντηότανηκλίσητουοχετούείναιαπό-
τομηενώελέγχεταιαπότακατάντηότανηκλί-
σηείναιήπια.ΣτηνροήΑ1,τοβάθοςροήςστη
διατομήελέγχου3είναικρίσιμο,ενώστιςροές
Α3καιΑ4κρίσιμοείναι τοβάθοςστηδιατομή

ελέγχου2.Υπενθυμίζεταιπωςηκλίσηενόςαγω-
γούείναιαπότομηεάνισχύειS>Scκαιy0<ycκαι
ήπιαεάνισχύειS<Scκαιy0>yc(όπουScηκρίσι-
μηκλίσητουαγωγού,y0τοομοιόμορφοβάθος
καιycτοκρίσιμοβάθος).

ΣτηΒκλάσητωνπροφίλ,ηροήσυνήθωςβρί-
σκεταιυπόέλεγχοεισόδουόταντοομοιόμορ-
φοβάθοςy0είναιμικρότεροτουύψουςDτου
οχετού(y0<D).Στιςπεριπτώσειςαυτές(Β1και
Β2), η ροή στον λαιμό του οχετού γίνεται με
ελεύθερηεπιφάνειαασχέτωςτουότιηείσοδος
είναιβυθισμένη.Αντίθετα,εάντοομοιόμορφο
βάθοςείναιμεγαλύτεροτουύψουςD(y0>D),η
ροήελέγχεταιαπότηνέξοδοκαιστονλαιμόδεν
υφίσταταιελεύθερηεπιφάνεια,δηλαδήοοχετός
είναικλειστόςαγωγός(περιπτώσειςΒ3καιΒ4).

Ητελευταίαπαράμετροςπουπαίζειρόλοστην
κατηγοριοποίησητωνπροφίλείναιτοβάθοςκα-
τάντητουοχετούστηδιατομή4.Ειδικότεραη
σύγκρισητουy4μετοycδιακρίνειτηνπερίπτω-
σηΑ1έναντιτηςΑ2καιτηνΒ1έναντιτηςΒ2.
Ομοίως,ησύγκρισητουy4μετούψοςDδιακρί-
νειτηνπερίπτωσηΑ3έναντιτηςΑ4καιτηνΒ3
έναντιτηςΒ4.Ταόσαπεριγράφηκανπαραπάνω
συνοψίζονταιστονπίνακα1όπουωςλορίζεται
ο λόγος (H1-z2)/D. Για να εμφανιστεί μία συ-
γκεκριμένηπερίπτωσηπροφίλαπότιςοκτώσε
ένανοχετόπρέπειναισχύουνταυτοχρόνωςκαι
οιτρειςσυνθήκεςτουπίνακα1.

Τέλος, πρέπει ναπροστεθούνοι εξήςπαρατη-
ρήσεις:

1. ΣτιςπεριπτώσειςΑ1καιΑ2,ηροήστονλαι-
μότουοχετούείναιυποκρίσιμηενώστιςΑ3
καιΑ4,ηροήστονλαιμόείναιυπερκρίσιμη.
ΟιροέςτωνπεριπτώσεωνΒ1καιΒ2μπορεί
ναείναιείτευποκρίσιμεςείτευπερκρίσιμες.

2. Στις ροές Α3 και Α4 εμφανίζεται υδραυλι-
κό άλμα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός πως
η ροή στη διατομή 4 εξαναγκάζεται να εί-
ναιυποκρίσιμη (ίσωςαπόκάποιοτεχνικόή
εμπόδιο κατάντη της διατομής αυτής). Αν

στηδιατομή4τωνροώνΑ3καιΑ4τοβάθος
ροήςείναιυπερκρίσιμο(y4<yc),τουδραυλι-
κόάλμαδενσυμβαίνειενώτότεταπροφίλ
αυτάγίνονταιμεταξύτουςίδια.

3. Η σύγκριση του ομοιόμορφου βάθους y0 
με το ύψος D απαιτείται μόνο στα προφίλ
τηςκλάσηςΒ.Παρ’όλααυτάείναισημαντι-
κόησχέση τωνy0 καιD να εξετάζεταισε
οποιαδήποτεπερίπτωσηροήςσεοχετόδιότι
ομοιόμορφοβάθοςμεγαλύτερουτουύψους
Dσυνεπάγεταιπωςηροήστονοχετότείνει
ναγίνειυπόπίεση.Κατάτονσχεδιασμόενός

οχετού,πρέπειναεπιδιώκεταιλόγοςy0/Dμι-
κρότεροςτου70%.

4. Στις περιπτώσεις Α3 και Α4, ο οχετός συ-
μπεριφέρεταιωςεκχειλιστήςευρείαςστέψης
διότιστηδιατομήελέγχου2τοβάθοςείναι
κρίσιμο.ΣτιςπεριπτώσειςΒ1καιΒ2,οοχε-
τόςμπορείνααντιμετωπιστείωςοπήμέσω
της οποίας εκρέει νερό από μία δεξαμενή
ενώστιςπεριπτώσειςΒ3καιΒ4οοχετόςεί-
ναιυπόπίεσηαγωγός.
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Εικόνα 3: Τα τέσσερα προφίλ της κλάσης Α. Οι περιπτώσεις Α1 και Α2 αφορούν τους οχετούς με ήπια κλίση υπό καθεστώς ελέγχου εξόδου. Στις περιπτώσεις Α3 και 
Α4 οι οχετοί έχουν απότομη κλίση και ελέγχονται από την είσοδο. Με μοβ έχουν σχεδιαστεί οι διατομές ελέγχου.
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Εικόνα 4: Τα τέσσερα προφίλ της κλάσης Β. Οι περιπτώσεις Β1 και Β2 αφορούν τις ροές με ομοιόμορφο βάθος μικρότερο του D. Στις περιπτώσεις Β3 και Α4 οι οχετοί 
ενεργούν ως κλειστοί αγωγοί και ελέγχονται από την έξοδο. Με μοβ έχουν σχεδιαστεί οι διατομές ελέγχου.
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Σχέση Φορτίου-Παροχής για τις 
περιπτώσεις Α3 και Α4
ΣτιςπεριπτώσειςΑ3καιΑ4οοχετόςενεργείως
εκχειλιστήςδιότιστηδιατομήελέγχουηροήεί-
ναικρίσιμη.Έτσι,γιατιςροέςαυτές,υποθέτο-
νταςπωςτοολικόφορτίοστηνδιατομή1ισού-
ταιμετηστάθμηΗ1καιαγνοώνταςτιςαπώλειες
φορτίουμεταξύτωνδιατομών1και2,προκύ-
πτειπωςηειδικήενέργειαστηδιατομή2είναι
ίσημεH1-z2.Αυτήητιμήτηςειδικήςενέργειας
είναιτοφορτίοτουυποθετικούεκχειλιστή.Συ-
νεπώς, εάνοοχετός έχει ορθογωνικήδιατομή
πλάτουςΒ,έχουμε

  (2)

Ομοίως,ανοοχετόςέχεικυκλικήδιατομήδιαμέ-
τρουD,ισχύουνοιεξισώσεις

 
(3)

 

                                                      
    (4)

Ησχέση(3)εφαρμόζεταισεένανκυκλικόοχε-
τόόταν0<λ<0.8ενώη(4)εφαρμόζεταιόταν
0.8<λ<1.2.ΟσυντελεστήςCπροστέθηκεστις
εξισώσεις,καιώστεναληφθούνυπόψινοιτο-
πικές απώλειεςφορτίου της ροήςστην είσοδο
τουοχετού(τιςοποίεςαρχικάαγνοήσαμε).Στην
ιδεατήπερίπτωσηόπουδενυπάρχουναπώλειες
φορτίου C=1 ενώ σε πραγματικές εφαρμογές
C<1.Ειδικότερα,ητιμήτουCεξαρτάταιαπότη
γεωμετρίατουστομίουεισροής.

Σχέση Φορτίου-Παροχής για τις 
περιπτώσεις Α1 και Α2

Στην περίπτωση Α2, ο οχετός δεν μπορεί να
προσομοιωθείωςεκχειλιστήςκαιοισχέσεις(2),
(3)και (4)δεν ισχύουν.Έτσιγιαναπροκύψει
μίασχέσημεταξύτωνΗ1καιQ,εφαρμόζουμε
την εξίσωση Bernoulli για το στόμιο εισόδου,
τονλαιμόκαιτοστόμιοεξόδουτουοχετού,ήτοι

  
(5)

 (6)
   

(7)

όπου είναιημέσηυδραυλικήκλίσημε-
ταξύτωνδιατομών2και3ενώA2καιA3είναι
κατ’αντιστοιχίατοεμβαδόντηςροήςστιςδια-
τομές2και3.ΣτηνπερίπτωσηΑ1,ησχέση(7)
αντικαθίσταταιαπότηνεξίσωσηy3=yc.

Σχέση Φορτίου-Παροχής για τις 
περιπτώσεις Β1 και Β2

ΌσοναφοράτηνκλάσηΒ,οοχετόςλειτουργεί
ωςοπήσεδεξαμενήότανηροήστονλαιμόείναι
ελεύθερη καιως κλειστός αγωγός όταν η ροή
στονλαιμόείναιβυθισμένη.Στηνπρώτηπερί-
πτωση,τοολικόφορτίοανάντητηςυποθετικής

οπήςυπολογίζεταιωςτούψοςνερούπάνωαπό
τηνοροφήτηςεισόδουτουοχετούμεαποτέ-
λεσμαναισούταιμε .Άραστην
περίπτωσητωνροώνΒ1καιΒ2έχουμε

 (8)

ΣεκιβωτοειδήοχετόύψουςDισχύειΑ=ΒDενώ
σεοχετόκυκλικήςδιατομήςδιαμέτρουDέχουμε
Α=πD2/4.ΟσυντελεστήςCεξαρτάταιμόνοαπό
τηγεωμετρίατουστομίουεισόδου.

Σχέση Φορτίου-Παροχής για τις 
περιπτώσεις Β3 και Β4
ΓιατιςροέςΒ3καιΒ4,ησχέσητωνΗ1καιQ
δίνεταιαπότηνεξίσωση

  

(9)

όπου

Παρατηρούμεπωςστηνεξίσωση(9)οιπαράμε-
τροιH4,L,n,kinκαιkoutαφορούνταγεωμετρι-
κάχαρακτηριστικάσεόλοτομήκοςτουοχετού.
ΑυτόσυμβαίνειδιότιοιροέςΒ3καιΒ4ελέγχο-
νταιαπότηνέξοδοτουοχετού.

Συνοψίζοντας,ησυνάρτησηQ=Q(H1)δενεξαρ-
τάται από τις συνθήκες κατάντη του στομίου
εισροήςότανηροή ελέγχεται από την είσοδο
(ροέςΑ3,Α4,Β1,Β2).Αντιθέτως,ότανηροή
ελέγχεταιαπότηνέξοδο(ροέςΑ1,Α2,Β3,Β4),
ησυνάρτησηQ=Q(H1)επηρεάζεταιαπόταγεω-
μετρικάχαρακτηριστικάσεολόκληροτομήκος
τουοχετού.Γιααυτότονλόγο,κατάτονσχε-
διασμότωνοχετών,είναιθεμιτόναεπιδιώκεται
έλεγχοςεισόδουτηςροής.

Αλγόριθμος για τον έλεγχο της 
παροχετευτικότητας οχετού
Έχοντας μελετήσει τις διάφορες εξισώσεις
Q=Q(H1) συναρτήσει του προφίλ της ροής,
σειράέχειηπαρουσίασηενόςαλγόριθμουμέσω
τουοποίουελέγχεταιηεπάρκειατηςδιατομής
ενός οχετού. Ειδικότερα, με τον αλγόριθμο
αυτόν ελέγχεται εάν έναςοχετόςμεδεδομένα
γεωμετρικάχαρακτηριστικά(διατομή,κλίσηκαι
τραχύτητα)επαρκείώστεναπαροχετευτείμία
ελάχιστητιμήπαροχήςQminότανηστάθμητης
ροήςανάντητουείναιίσημετηστάθμησχεδι-
ασμούHdes.

Τα δεδομένα εισόδου του αλγόριθμου αυτού
είναι: α) Η ελάχιστη αποδεκτή τιμή Qmin της
παροχής,β)ΤουψόμετροσχεδιασμούHdesτης
στάθμηςανάντητουοχετού,γ)Ηκατάμήκος
κλίσηSτουοχετού,δ)ΤούψοςDκαιτοπλάτος
Bτηςδιατομήςεάνοοχετόςείναικιβωτοειδής
ήηδιάμετροςDανοοχετόςείναικυκλικήςδια-
τομής,ε)ΟσυντελεστήςManningnστονλαιμό
τουοχετούκαι τομήκοςL τουλαιμού,στ)Η
γεωμετρία των στομίων εισόδου και εξόδου,
ζ) Ταυψόμετρα τουπυθμένασεοποιαδήποτε
διατομή, η) Το ολικόφορτίοH4 και το βάθος
ροήςy4κατάντητουοχετού.Εάνοιποσότητες

H4καιy4δενείναι γνωστές, είναιδυνατόννα
προσδιοριστούναπότηνεξίσωσητουManning
θεωρώντας πως η ροή στην διατομή 4 είναι
ομοιόμορφη.Οαλγόριθμοςαποτελείταιαπότα
ακόλουθαβήματα:

ΒήμαΑ
Ελέγχεταιεάνηείσοδοςτουοχετούείναιβυθι-
σμένη γιαH1=Hdes. Αν (Hdes-z2)/D≤1.2, η εί-
σοδοςείναιελεύθερηκαιπροχωράμεστοβήμα
Β1.Αλλιώς,ηείσοδοςείναιβυθισμένηκαισυνε-
χίζουμεστοβήμαΒ2.

ΒήμαΒ1
Γίνεταιηυπόθεσηπωςηκλίσητουοχετούείναι
απότομηκαιπωςοέλεγχοςτηςροήςγίνεταιαπό
τηνείσοδο.Στησυνέχεια,γίνεταιυπολογισμός
τηςπαροχήςQ(0)τουοχετούγιαH1=Hdesχρη-
σιμοποιώνταςτηνκατάλληληαπότιςεξισώσεις
(2),(3)και(4).ΣυνεχίζουμεστοβήμαΓ1.

ΒήμαΓ1
Βάσει τουQ(0) υπολογίζεται το κρίσιμο βάθος
yc(0)απότηνεξίσωσηFr(yc)=1καιτοομοιόμορ-
φοy0(0)βάθοςαπότηνεξίσωσητουManning.
Εάνyc(0)>y0(0), ηυπόθεσητηςαπότομηςκλί-
σηςεπαληθεύεταικαιοιτιμέςτωνQ(0),y0(0) και
yc(0)πουυπολογίσθηκανσταβήματαΒ1καιΓ1
είναι ορθές.ΠροχωράμεστοβήμαΔ1-1.Αντί-
θετα, αν yc(0)<y0(0), η κλίση είναι ήπια και η
ροήελέγχεταιαπότηνέξοδότης.Σεαυτήτην
περίπτωση,οιτιμέςτωνQ(0),y0(0) καιyc(0)είναι
εσφαλμένεςμεαποτέλεσμανατιςαπορρίπτου-
μεκαιναπροχωράμεστοβήμαΔ1-2.

ΒήμαΔ1-1
Εάνy4<D,τοπροφίλτηςροήςείναιτοΑ3και
έναυδραυλικόάλμαθασυμβείστακατάντητου
οχετού.Αυτήηπερίπτωσηείναιηπιοεπιθυμη-
τή.Αλλιώςανy4>D,τοπροφίλτηςροήςείναι
τοΑ4καιέναπιθανόυδραυλικόάλμαθασυμβεί
εντόςτουλαιμούτουοχετού.Σεκάθεπερίπτω-
σηπροχωράμεστοβήμαZ1.
ΒήμαΔ1-2
ΥποθέτουμεπωςηπαροχήQτουοχετούισού-
ταιμεμίατιμήQ(1)καιυπολογίζουμετοαντί-
στοιχοyc(1).Ανy4>yc(1) τότε τοπροφίλ είναι
τοΑ2καιτοβάθοςy3προκύπτειαπότησχέση
(7).Αλλιώςεάνy4<yc(1),ισχύειy3=yc(1)καιτο
προφίλείναιτοΑ1.Σεκάθεπερίπτωσηπροχω-
ράμεστοβήμαΕ1.

ΒήμαΕ1
Υπολογίζουμε, μέσω των σχέσεων (5) και (6)
τοH1

(1)πουαντιστοιχείστηνπαροχήQ(1).Αν
H1
(1)>Hdes,τότεεπιστρέφουμεστοβήμαΔ1-2

όπουδοκιμάζουμεμίανέατιμήQ(2)τηςπαρο-
χήςμικρότερητηςQ(1)(δηλαδήστοβήμαΔ1-2
θέτουμε Q(1) ⟵ Q(2)). Εάν H1(1)<Hdes, επι-
στρέφουμεκαιπάλιστοβήμαΔ1-2όπουηνέα
τιμή Q(2) της παροχής που δοκιμάζουμε είναι
μεγαλύτερητηςQ(1).Τέλος,ανH1

(1)=Hdes,οι
τιμέςτηςπαροχήςQ(1) καιτουκρίσιμουβάθους
yc(1) είναιορθέςμεαποτέλεσμαναπροχωράμε
στοβήμαΣΤ1.

ΒήμαΣΤ1
Τοορθόπροφίλείναιαυτόπουεκτιμήθηκεκατά
τηντελευταίαεκτέλεσητουβήματοςΔ1-2.Δη-
λαδή,ανy4<yc(1),τοπροφίλείναιτοΑ1(όπου
το yc(1) αντιστοιχεί στην ορθή τιμή παροχής
Q(1)).ΑλλιώςείναιτοΑ2.Επιπλέον,πρέπεινα
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χωράμεστοβήμαZ1.

ΒήμαZ1
Εάν Q>Qmin και ταυτόχρονα y0<0.7D, η δι-
ατομή του κιβωτοειδούς οχετού ύψους D και
πλάτους B (ή διαμέτρου D) είναι επαρκής για
τις δεδομένες τιμές κατά μήκους κλίσης S και
τραχύτητας n. Διαφορετικά απαιτούνται μεγα-
λύτερεςδιαστάσειςΒκαιDγιατασυγκεκριμένα
Sκαιnώστεοοχετόςναπαραλάβειτηνελάχι-
στηαπαιτούμενηπαροχήQminότανΗ1=Ηdes.Ο
αλγόριθμοςτερματίζει.

ΒήμαΒ2
Κάνουμετηνυπόθεσηπωςy0<D,δηλαδήθεω-
ρούμεπωςολαιμόςτουοχετούείναιελεύθερος
καιηροήελέγχεταιαπότηνείσοδο.Έτσιυπο-
λογίζουμετηνπαροχήτουοχετούQ(0)απότην
εξίσωση(8)γιαH1=Hdesκαιτιςαντίστοιχεςτι-
μέςτουομοιόμορφουκαικρίσιμουβάθουςy0(0) 
καιyc(0).ΠροχωράμεστοβήμαΓ2.

ΒήμαΓ2
Αν y0(0)<D, όντως ο λαιμός του οχετού είναι
ελεύθεροςκαιοιτιμέςτωνQ(0),y0(0)καιyc(0) 
είναιορθές.ΣυνεχίζουμεστοβήμαΔ2-1.Αντί-
θετα,εάνy0(0)>D,ολαιμόςτουοχετούείναιεν
τέλει βυθισμένος καιηροή ελέγχεταιαπό την
έξοδο.ΈτσιοιτιμέςQ(0),y0(0)καιyc(0)απορ-
ρίπτονται.Σεαυτήτηνπερίπτωση,ηορθήτιμή
της παροχής Q(1) υπολογίζεται από τη σχέση

(9)γιαH1=HdesενώαπότηνεξίσωσηManning
προκύπτει η ορθή τιμή του ομοιόμορφου βά-
θουςy0(1).Πρέπειναισχύειy0(1)>D(διαφορε-
τικά έγινε κάποιο λάθος) και συνεχίζουμε στο
βήμαΔ2-2.

ΒήμαΔ2-1
Εάνy4<yc(0),δημιουργείταιτοπροφίλτηςπερί-
πτωσηςΒ1.Αλλιώςανy4>yc(0),εμφανίζεταιτο
προφίλΒ2καιέναυδραυλικόάλμασχηματίζεται
στην έξοδο του οχετού. Σε κάθε περίπτωση,
προχωράμεστοβήμαΕ2.

ΒήμαΔ2-2
Εάνy4<D,δημιουργείταιτοπροφίλΒ3.Αλλιώς
ανy4>D,εμφανίζεταιτοπροφίλΒ4καιηέξοδος
τουοχετούείναιβυθισμένη.Σεκάθεπερίπτω-
ση,προχωράμεστοβήμαΕ2.Σημειώνεταιπως
οιπεριπτώσειςΒ3καιΒ4πρέπεινααποφεύγο-
νταιστονσχεδιασμόοχετών.

ΒήμαΕ2
ΑνQ>Qmin, η διατομή του κιβωτοειδούς οχε-
τού ύψους D και πλάτους B (ή διαμέτρου D)
είναι επαρκής. Δηλαδή για Η1=Ηdes, ο οχετός
μεταφέρειπαροχήQμεγαλύτερητηςελάχιστης
απαιτούμενης. Διαφορετικά απαιτείται μεγαλύ-
τερη διατομή για να παραλάβει την ελάχιστη
απαιτούμενηπαροχήQminότανΗ1=Ηdes.Οαλ-
γόριθμοςτερματίζει.
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Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η πανδημία όπως
άλλωστε δηλώνει και ο όρος είναι έναφαινό-
μενο με ξεκάθαρη χωρική διάσταση και αντί-
στοιχη γεωγραφική έκφανση. Η επιστήμη της
Γεωγραφίας σε συνδυασμό με τεχνολογίες
όπωςταΓεωγραφικάΠληροφοριακάΣυστήμα-
τα(GeographicInformationsystems)καιμέσα
απόδιαδικασίαςγεωχωρικήςανάλυσηςκαιμο-
ντελοποίησης των χωροχρονικών προτύπων
κατανομής και εξέλιξής της καλούνται, μπο-
ρούνκαιοφείλουννασυμβάλλουνκαθοριστικά
στηναντιμετώπισήτηςκαιστονσχεδιασμόαπό
τουςαρμόδιουςφορείςκαιλήπτεςαποφάσεων
τωνκατάλληλωνενεργειώνκαιδράσεωνώστε
να περιοριστούν οι άμεσες αλλά και οι παρά-
πλευρεςαπώλειεςπουαδιαμφισβήτηταμπορεί
να προκαλέσει σε επίπεδο χωρώνή και πόλε-
ων. Σε αυτό το πλαίσιο, η ερευνητική ομάδα
GeoCHOROS, του Εργαστηρίου Γεωγραφίας
και Ανάλυσης Χώρου, της Σχολής Αγρονόμων

&ΤοπογράφωνΜηχανικώντουΕθνικούΜετσο-
βίου Πολυτεχνείου, δημιούργησε διαδικτυακή
πλατφόρμαπολυμεταβλητήςπαρακολούθησης,
ανάλυσης και χαρτογράφησης της γεωγραφι-
κής κατανομής και της διαχρονικής εξέλιξης
της πανδημίας του κορονοϊού (Web-GIS). Σε
αντίθεσημεάλλεςαντίστοιχεςπλατφόρμες,εί-
ναιημόνηπουδίνειπραγματικήεικόναγιατο
μέγεθος και την ένταση τουπροβλήματος,σε
κάθεχώρακαιπαγκοσμίωςκαιδιευκολύνειτον
επισκέπτηστο να κάνει συγκρίσεις, ακόμακαι
εκτιμήσειςγιατηνεξέλιξήτης.Έτσι,γιαπαρά-
δειγμα,εκτόςαπότοναριθμόκρουσμάτων,θα-
νάτωνκαιανακάμψεων,μπορούννααπεικονι-
σθούνσεχάρτες,ορυθμόςεξέλιξηςτηςνόσου
γιαδιαφορετικάχρονικάδιαστήματα,συνολικά,
τηντελευταίαημέρα,τηντελευταίαεβδομάδα
ήτιςδύοτελευταίεςεβδομάδες,μπορείναυπο-
λογιστεί η ποσόστωση κρουσμάτων και θανά-
τωνστοσύνολοτουπληθυσμούήησχέσητους

μετηνπληθυσμιακήπυκνότητακάθεχώραςκαι
πολλάάλλα.

Για τη δημιουργία της χρησιμοποιήθη-
καν σύγχρονες τεχνολογίες όπως Angular
και Angular materials για την ανάπτυξη και
το γραφιστικό σχεδιασμό του front-end,
PostgresqlμετηνεπέκτασηPostGISγιατηδι-
αχείριση των γεωχωρικών και μη δεδομένων,
Nodejs και Expressjs για http ερωτήματα στη
βάσηδεδομένωναπότοfront-end,Geoserverγια
τηνπαραγωγήmapservicesκαιOpenlayersγια
τηναπόδοσητωνmapservicesστοfront-end.
Έχει δοθεί έμφαση στη φιλικότητα προς τον
χρήστη, στον οποίο παρέχονται δυνατότητες
διαμόρφωσης χαρτών, γραφημάτων και πινά-
κων,πουαπαντούνσεερωτήματαπουτοναπα-
σχολούνκαιμετοντρόποπουεκείνοςεπιλέγει.
Υπεύθυνοςτηςερευνητικήςομάδαςπουσχεδι-
άζει, υλοποιεί και διαχειρίζεται τη διαδικτυακή
αυτήπλατφόρμα, είναιοΚαθηγητήςΓεώργιος

COVID-Geo: Πρότυπη διαδικτυακή πλατφόρμα πολυμεταβλητής 
παρακολούθησης, ανάλυσης 

και χαρτογράφησης της γεωγραφικής κατανομής 
και της διαχρονικής εξέλιξης του COVID-19

Γιώργος Ν. Φώτης, Καθηγητής ΕΜΠ

 Γιώργος Παναγιωτόπουλος, Υ.Δ. ΕΜΠ 

Άλκηστις Δαλκαβούκη, Υ.Δ. ΕΜΠ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η πανδημία του COVID-19 εκτός από τον συναγερμό που σήμανε σε επίπεδο ανάσχεσης και αντιμετώπισης της από τις πληγεί-

σες και όχι μόνο, χώρες σήμανε, όπως ήταν άλλωστε αναμενόμενο και έναν αντίστοιχο συναγερμό στην ευρύτερη επιστημονική 

κοινότητα. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η πανδημία όπως άλλωστε δηλώνει και ο όρος είναι ένα φαινόμενο με ξεκάθαρη χωρική 

διάσταση και αντίστοιχη γεωγραφική έκφανση. Η επιστήμη της Γεωγραφίας σε συνδυασμό με τεχνολογίες όπως τα Γεωγραφικά 

Πληροφοριακά Συστήματα (Geographic Information systems) και μέσα από διαδικασίας γεωχωρικής ανάλυσης και μοντελοποί-

ησης των χωροχρονικών προτύπων κατανομής και εξέλιξης της καλούνται, μπορούν και οφείλουν να συμβάλλουν καθοριστικά 

στην αντιμετώπισή της και στον σχεδιασμό από τους αρμόδιους φορείς και λήπτες αποφάσεων των κατάλληλων ενεργειών 

και δράσεων ώστε να περιοριστούν οι άμεσες αλλά και οι παράπλευρες απώλειες που αδιαμφισβήτητα μπορεί να προκαλέσει 

σε επίπεδο χωρών ή και πόλεων. Σε αυτό το πλαίσιο, η ερευνητική ομάδα GeoCHOROS, του Εργαστηρίου Γεωγραφίας και 

Ανάλυσης Χώρου, της Σχολής Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, δημιούργησε  

διαδικτυακή πλατφόρμα πολυμεταβλητής παρακολούθησης, ανάλυσης και χαρτογράφησης της γεωγραφικής κατανομής και της 

διαχρονικής εξέλιξης της πανδημίας του κορονοϊού (Web-GIS). Για τη δημιουργία της χρησιμοποιήθηκαν σύγχρονες τεχνολογίες 

όπως Angular και Angular materials για την ανάπτυξη και το γραφιστικό σχεδιασμό του front-end, Postgresql με την επέκταση 

PostGIS για τη διαχείριση των γεωχωρικών και μη δεδομένων, Nodejs και Expressjs για http ερωτήματα στη βάση δεδομένων 

από το front-end, Geoserver για την παραγωγή map services και Openlayers για την απόδοση των map services στο front-end. 

Πρόκειται για τη μοναδική, μέχρι στιγμής παγκοσμίως, πλατφόρμα που δίνει σε απλούς πολίτες και ερευνητές, μια διαφορετική, 

γεωγραφική και σίγουρα πιo αληθινή - πραγματική εικόνα του προβλήματος καθώς συνδυάζει τα μεγέθη που το αφορούν, όπως 

για παράδειγμα, αριθμός κρουσμάτων, θανάτων και ανακάμψεων και μεταξύ τους αλλά κυρίως με τον χώρο και τον χρόνο που 

συμβαίνουν δημιουργώντας αντίστοιχους χάρτες, πίνακες και γραφήματα.

Εισαγωγή
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Λειτουργίες – Δυνατότητες
Οιλειτουργίεςτηςπλατφόρμαςομαδοποιούνται
σεπέντεβασικέςενότητες:(α)Μορφοποίησηκαι
επιλογήτωνμεταβλητών(β)Προσδιορισμόςτων
περιοχώνμελέτης(γ)προσδιορισμόςτηςκλίμα-
καςανάλυσης(δ)Προσδιορισμόςτουείδουςκαι
τωνπαραμέτρωνοπτικοποίησης (ε)Προσδιορι-
σμόςτωνγενικώνρυθμίσεων.

Οιενλόγωπέντεενότητεςαντιστοιχούνσεεπτά
(7)λειτουργίεςήομάδεςλειτουργιώνπουενερ-
γοποιούνταιμέσωεπιλογώνπουβρίσκονταιστο
αριστερό και το δεξιό μέρος της οθόνηςμε τη
μορφήτωνπαραπλεύρωςbuttons:

Τααποτελέσματαόλωντωνπαραπάνωδιαδικασιώνπαρουσιάζονταιμετημορφήχαρτών,πινάκων
καιδιαγραμμάτων.

Παράλληλα υπάρχει και η δυνατότητα αντιγραφής αλλά και μεταφόρτωσης (download) των δε-
δομένωνμε τημορφήθεματικού επιπέδου (shapefile) γιαπεραιτέρωκαι άμεση επεξεργασίαςσε
περιβάλλονGIS.

(α) Μορφοποίηση και επιλογή των μεταβλητών
Ηφιλοσοφίας της ερευνητικής ομάδαςήταν ο
χρήστηςκαιανεξάρτητααπότοανείναιηδεν
είναιειδικός,ναμπορείόχιμόνοναοπτικοποιεί
και να αναλύει επιλέγοντας από μία λίστα με-
ταβλητών αλλά το βασικότερο, να μπορεί να
δημιουργεί δικές του μεταβλητές που θα τον
βοηθήσουννακατανοήσειτηχωροχρονικήεξά-
πλωσητηςπανδημίαςκαλύτερα.Ένατέτοιοπα-
ράδειγμαείναιοσυνδυασμόςCases/Population
(Million) που έχει επιλεγείως αρχική θεματική
απεικόνιση της εφαρμογής. Στο ίδιο μενού
επιλογών δίνεται στον χρήστη η δυνατότητα
διερεύνησηςτωνχωρικώνπροτύπωντηςμετα-
βλητήςπουέχειδημιουργήσει,επιλέγονταςτην
οπτικοποίησήτηςμετηχρήσημέτρωνόπωςτο
ΧωροθετικόΠηλίκο(LocationQuotient).Παράλ-
ληλαέχειτηδυνατότηταδιενέργειαςΑνάλυσης
Γειτονιάς(NeighborhoodAnalysis),ηοποίαγια
κάθεχώραμπορείναορίζεταιείτεαπόταόμορα
είτεαπόταδέκα(10)πλησιέστερακράτηεπι-
λέγοντας μεταξύ του Χωρικού KινητούMέσου
(SpatialMovingAverage)καιτουΔείκτηΟμοι-
ότητας (similarity Index). Οι μεταβλητές που
μπορούνναεπιλεγούνμεμονωμέναησυνδυα-
στικάγιαοπτικοποίησηκαιανάλυσηείναι:

Φώτηςκαισεαυτήνσυμμετέχουνοιυποψήφιοι
διδάκτορεςκ.ΓιώργοςΠαναγιωτόπουλοςκαικα
ΆλκηστιςΔαλκαβούκη.

Η διαδικτυακή πλατφόρμα βρίσκεται στη δια-
δικτυακή διεύθυνση: http://geochoros.survey.
ntua.gr/coronavirus/ καιαπώτεροςστόχος της
ερευνητικής ομάδας ήταν και παραμένει, να
αποτελέσει η συγκεκριμένη πλατφόρμα ενα
διαχρονικόαποθετήριο,παρατηρητήριοκαιερ-
γαστήριοπαραγωγήςγνώσηςκαιμοντελοποίη-
σηςτωνχωροχρονικώνπροτύπωνεξέλιξηςτου
COVID-19μέσααπό εξειδικευμένες χαρτογρα-
φικές απεικονίσεις και πολυπαραμετρικά υπο-
δείγματαδιαφορετικώνχωρικώνκλιμάκων.Ένα

διαχρονικόσημείοαναφοράςτηςσυγκεκριμένης
πανδημίας.

Πρόκειται για τη μοναδική, μέχρι στιγμής πα-
γκοσμίως, πλατφόρμα που δίνει σε απλούς
πολίτες και ερευνητές, μια διαφορετική, γεω-
γραφικήκαισίγουραπιoαληθινή-πραγματική
εικόνα του προβλήματος καθώς συνδυάζει τα
μεγέθηπουτοαφορούν,όπως,γιαπαράδειγμα,
αριθμόςκρουσμάτων,θανάτωνκαιανακάμψε-
ωνκαιμεταξύτουςαλλάκυρίωςμετονχώρο
καιτονχρόνοπουσυμβαίνουνδημιουργώντας
αντίστοιχουςχάρτες,πίνακεςκαιγραφήματα.Η
συγκεκριμένη πλατφόρμα ενημερώνεται καθη-
μερινάμέσααπόμιαημι-αυτόματηδιαδικασία,

έχει μέχρι σήμεραπερισσότερους από τριακό-
σιεςχιλιάδες (300.000)μοναδικούςεπισκέπτες
και καθημερινά την αξιοποιούν περισσότεροι
απόδυοχιλιάδες(2.000)νέοικαιπαλαιοίχρή-
στες με μέση διάρκεια συνεδρίας τα τέσσερα
λεπτά.Τασχόλιακαιοιπαρατηρήσειςπουπαίρ-
νουμεαπόαπλούςχρήστες,ερευνητέςαλλάκαι
συναδέλφουςείναι ιδιαίτεραθετικάκαι ενθαρ-
ρυντικά.

Παράλληλα, αφενός αντανακλούν το ευρύτε-
ρο ενδιαφέρον για αυτήν την πρωτοβουλία
και αφετέρουκαι σημαντικότερο,συμβάλλουν
στηνπεραιτέρωανάπτυξηκαιεξέλιξήτης.
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(β)  Προσδιορισμός των περιοχών 
μελέτης 

Καθώς οι χρήστες της πλατφόρμας μπορεί
ναθέλουνναεστιάσουντοενδιαφέροντους
σεεπιμέρουςπεριοχέςτουπλανήτη,απότο
συγκεκριμένο μενού της εφαρμογής δίνο-
νται οι δυνατότητες αναζήτησης (search)
καιεπιλογής(select)χώραςήηπείρου.

Η επιλογή μίας η περισσότερων χωρών
πραγματοποιείται και δυναμικά, κάνοντας
click στο ή στα αντίστοιχα πολύγωνα. Με
νέοclickηήδηεπιλεγμένηχώρααποεπιλέ-
γεται(unselect).Παράλληλα,απότοσυγκε-
κριμένομενούεπιλέγεταιοχάρτηςυποβά-
θρου(basemap)καιτοεπίπεδοδιαφάνειας
τουθεματικούχάρτησεσχέσημεαυτόν.

H επιλογή μίας η περισσότερων χωρών
ενεργοποιεί την επιλογή μέσω τις οποίας
μπορείοχρήστηςναδειπίνακεςμεγενικά
στοιχείατωνεπιλεγμένωνπεριοχώνκαιγρα-
φήματαπουαφορούνστηνκανονικοποιημέ-
νη(normalized)ήμηαπόδοσητηςεξέλιξης
τουαριθμούτωνκρουσμάτων,θανάτωνή
ανακάμψεωνγιατιςτελευταίεςδεκατέσσε-
ριςημέρες.
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(γ) προσδιορισμός της κλίμακας ανάλυσης 

Στο συγκεκριμένο μενού δίνεται η
δυνατότητα φιλτραρίσματος των
χωρώνμεβάσηπολλαπλάκαισυν-
δυαζόμενα κριτήρια που αφορούν
στο εύρος τιμών επιμέρους μετα-
βλητών. Υποστηρίζεται ο συνδυα-
σμός συνθηκών με τους λογικούς
τελεστές and και or και μέσω του
πλήκτρου δίνεταιηδυνατότητα
προβολής τωνφίλτρωνπου έχουν
ήδηεφαρμοστεί.Θαπρέπειεδώνα
σημειωθεί ότι όσο ταφίλτρα είναι
σεισχύέχουναντίκτυποστοναριθ-
μότωνχωρώνγιατιςοποίεςπραγ-
ματοποιούνται όλες τις επιμέρους
στατιστικέςκαιχωρικέςαναλύσεις.

Οστόχοςεδώείναιναδιευκολύνε-
ται η διερεύνηση του φαινομένου

μέσω από την ανάλυση και οπτικοποίηση μεταβλητών η συν-
δυασμών τους σε επιμέρους περιοχές η σύνολα περιοχών του
πλανήτηκαιόχιμόνοκαιαποκλειστικάσεπαγκόσμιοεπίπεδοκαι
κλίμακα.

(δ)  Προσδιορισμός του είδους και των παραμέτρων της 
οπτικοποίησης

Στοσυγκεκριμένομενούοχρήστηςτηςπλατφόρ-
μαςεπιλέγειτοναριθμότωνομάδωντιμών(1-20),
τον τρόπο προσδιορισμού τους (Equal intervals,
Quantile, Standard Deviation, Jenks, Geometric
Progression,LocationQuotient)καιτηχρωματική
κλίμακα (From–To) πουθα χρησιμοποιηθεί για
τηδημιουργίατουθεματικούχάρτητηςμεταβλη-
τήςπουέχειμορφοποιήσει.Θαπρέπειεδώναση-
μειωθείότιηεπιλογήLocationQuotientδενείναι
κατάλληλημόνογιαπεριπτώσειςχρήσηςτουσυ-
γκεκριμένουδείκτηαλλάκαιγιαόλεςτιςαντίστοι-
χεςπεριπτώσειςμέτρωνκαιτιμώνπουουσιαστικά
υποδιαιρούν τα αποτελέσματα σε τρεις βασικές
ομάδεςτιμών.Πιοσυγκεκριμένα,μικρότερες,ίσες
καιμεγαλύτερεςτηςμονάδος.

Στη συγκεκριμένη εφαρμογή και εφαρμόζοντας
μιααπόκλιση±10%γιατιςτιμέςγύρωαπότιςθε-

ωρούμενεςίσεςμετημονάδατιμέςισχύειηκλίμακαυποδιαιρείταιστιςτιμές0,9
1,1και2.Στοίδιομενούδίνεταικαιηδυνατότηταεπιλογήςτηςαντιστροφήςτης
χρωματικήςκλίμακαςκαιεμφάνισηςτωντιμώνκαιτωνονομάτωντωνκρατών
στονχάρτη.

(ε) Γενικές - Βασικές ρυθμίσεις

Ανεξάρτητα από τις επιμέρους επιλογές του
κάθεχρήστηωςβασικόςκαιμόνιμοςγεωγραφι-
κόςκαμβάς (geographicalextent)παραμένειο
χάρτηςόλωντωνχωρών(πολύγωνα)οοποίος
μπορεί να συνδυαστεί και κάποιον επιλεγμένο
απότονχρήστηχάρτηυποβάθρου(basemap).
Στην περίπτωση αυτή παρέχεται και η δυνα-
τότητα ρύθμισης του επιπέδου διαφάνειας
τουβασικούγεωγραφικούκαμβάωςπροςτον
χάρτηυποβάθρου.Τέλος,δίνεταικαιηδυνατό-
τητααναζήτησηςκαιαυτόματηςμετάβασηςσε
συγκεκριμένη χώρα ή ήπειρο, η οποία μπορεί
επιλεγεί ως μελέτη περίπτωσης για περαιτέρω
μεμονωμένηησυγκριτικήμεάλλεςαντίστοιχες
περιοχέςανάλυση.

Τα δεδομένα
Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που εν
πολλοίς καθορίζει και τη χρηστικότητα ενός
αντίστοιχου εγχειρήματος είναι οι πηγές και ο
τρόπος άντλησης των δεδομένων. Στην αρχή
τηςπανδημίαςηβασικήπηγήδεδομένωνήταν
το αρχείο του Πανεπιστημίου Johns Hopkins,
που μελετούσε το φαινόμενο ήδη από τις 21
Ιανουαρίου.Ηεπιλογήεπομένωςήτανσχεδόν
υποχρεωτικήκαιέγινεγιαλόγουςτόσουπερο-
χήςσεπληρότητακαιακρίβειαδεδομένων(το
ΚέντροΕπιστήμηςΣυστημάτωνκαιΜηχανικής/
Center for Systems Science and Engineering
είχεωςπηγέςεπίσημακρατικάανακοινωθέντα
και αναφορές του Παγκόσμιου Οργανισμού
Υγείας) όσο και ευκολίας πρόσβασης (οι πίνα-
κες ανανεώνονται καθημερινά στο δημόσιο
δωρεάν αποθετήριο GitHub). Τα επιδημιολογι-
κάδεδομένασυμπληρώθηκαναπόγεωγραφική
πληροφορίαγια κάθεπληγείσαχώρα: έκταση,
πληθυσμός, ηλικιακή κατανομή, μέση θερμο-
κρασία και υγρασία.Ως πηγές χρησιμοποιήθη-
κανσελίδεςελεύθερηςπρόσβασης:ηWikipedia,

ηΠαγκόσμιαΤράπεζα,τοWeatherBaseκαι,σε
ορισμένες περιπτώσεις, τοπικές απογραφές.
Σεόλεςτιςπεριπτώσειςελήφθησανκαιεξακο-
λουθούν να λαμβάνονται στοιχεία για την πιο
πρόσφατηδιαθέσιμηχρονιά,εκτόςαπότακλι-
ματολογικάδεδομένα,πουπροέκυψαναπόμα-
κροχρόνιουςμέσουςόρους.Τηνυιοθέτησητης
καραντίνας(lockdown)ωςμέσοαντιμετώπισης
τηςασθένειαςσχεδόνπαγκοσμίωςακολούθησε
η ποσοτικοποίηση του φαινομένου. Οι επιμέ-
ρουςεθνικέςπροσπάθειεςενοποιήθηκανσετρία
επίπεδα(«Καμία»,«Αποσπασματική»και«Πλή-
ρηςΚαραντίνα»)ανάλογαμεσυγκεκριμέναμέ-
τρα-όρια:τοκλείσιμοτωνσχολείωνγιαταδύο
πρώτακαιτονέλεγχοτηςμετακίνησηςτωνπο-
λιτώνγιαταδύοτελευταία.Γιατηνκωδικοποίη-
σηπρώταεπιστρατεύτηκεηWikipediaκαιέπει-
τααποδελτιώθηκανάρθρααπότονδιαδικτυακό
Τύπο.Ηενλόγωδιαδικασίαακολουθείταιμέχρι
καισήμερα.Σεκάθεπερίπτωσησημειώθηκανοι
ημερομηνίεςέναρξηςκαιλήξηςτουμέτρουκαι
η κατάσταση συναγερμού της χώρας. Τέλος,
ενσωματώνονταςσχόλιααπότιςπρώτεςμέρες
λειτουργείαςτηςπλατφόρμας,προστέθηκανσε
όλα ταπαραπάνωοι αριθμοί τωνασθενώνσε
κρίσιμηκατάσταση,όπωςυπολογίζονταικαθη-
μερινάαπότοWorldMeterμέσωαποδελτίωσης
ειδήσεων.Έστωκαιμεεπιμέρουςπροβλήματα
(αποσπασματική μετάδοση ειδήσεων από την
Αφρική,κενάσεστοιχείαγιαμικρέςκαιφτωχές
χώρες),ηχρήσηαξιόπιστωνελεύθερωνδεδομέ-
νωνκαιησυνεχήςανατροφοδότησηέδωσεκαι
δίνει σεσχετικάσύντομοχρόνοκαι μέσααπό
μία ημι-αυτόματη διαδικασία αρκετά ικανοποι-
ητικόεπίπεδαπληροφόρησηςκαιαποτέλεσμα.

Παρόλα ταύτα,η ενημέρωσητηςπλατφόρμας
απαιτεί διαρκή εγρήγορση, καθώς οι περισσό-
τερες πηγές δεδομένων, δυστυχώς,  παρουσι-
άζουν περιστασιακά και όχι σταθερού είδους
καιμορφήςπροβλήματα.Μεαυτήντηνέννοια,
εκτόςαπότοναπαιτούμενοέλεγχοκαιμορφο-

ποίησητωνδεδομένωντωνχωρώνπουσταδι-
ακάπροθέτονταιστιςπληγείσες  καθοριστικός
είναικαιοέλεγχοςτωνυφιστάμενωνστοιχείων
σχετικάμεθέματαόπως:σφάλματαπληκτρολό-
γησης,αντιστροφέςαριθμώνσεδιαδοχικέςμέ-
ρεςκαθώςκαιηαλλαγήπηγώνοιοποίεςέχουν
ωςαποτέλεσμαακόμακαιαποκλίσειςσταστοι-
χείαπουδιατίθενταιαπότιςβάσειςδεδομένών
ακόμακαιτουJohnsHopkins.Γιατηναποφυγή
τουςχρησιμοποιούνταικλασσικέςκαιευρύτατα
αποδεκτές τεχνικές ελέγχου όπως: η εποπτεία
τουςαπόένανεπιστήμονα,οτακτικόςοπτικός
έλεγχος,ηχρήσηγραφημάτων,ηδιπλήκατα-
χώρηση και η συχνή δημιουργία αντιγράφων
ασφαλείας. Σε περίπτωση εντοπισμού λαθών,
γίνεται διασταύρωση με επίσημες, κρατικές
πηγέςήάλλεςcrowdsourcedδομέςεθελοντών
με εσωτερικό έλεγχο (π.χ.Wikipedia) για την
πορεία της νόσου. Σε κάθε περίπτωση, επιλέ-
γεται το ορθότερο καταρχήν αποτέλεσμα που
παράλληλασυνδυάζει και τησυνεπέστερημα-
κροπρόθεσμαεικόναενώδιατηρείταιημερήσιο,
εβδομαδιαίοκαιμηνιαίοαρχείοτωνεντοπισμέ-
νων σφάλματων για μελλοντική αναφορά και
επεξεργασία. Η χρήση περισσότερων της μίας
πηγών, οι τακτικές και ενδελεχείς διασταυρώ-
σεις με τη διαδικτυακή πραγματικότητα και η
δυναμική ημι-αυτόματη ανανέωση της βάσης
δεδομένωντηςκαθιστάτησυγκεκριμένηπλατ-
φόρμαενδεικτικόκαιχαρακτηριστικόπαράδειγ-
ματηςlinkeddataδομήςκαιφιλοσοφίαςαλλά
καιτελικάνεογεωγραφίας(neography).

Αρχιτεκτονική και Τεχνολογίες
Για την ανάπτυξη της πλατφόρμας χρησιμο-
ποιήθηκαν αποκλειστικά open-source εργαλεία
και λογισμικά, χρησιμοποιώντας τις τελευταίες
σταθερές εκδόσεις κατά τηνπερίοδο τηςανά-
πτυξης.Γιατηδιαχείρισητωνδεδομένωνχρη-
σιμοποιήθηκεηβάσηδεδομένωνPostgreSQLμε
τηνεπέκτασηPostGIS.Ηβάσηαποτελείταιαπό
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δύοκύριουςπίνακες,ένανγιατηναποθήκευση
καιδιαχείρισητωνχωρικώνδεδομένων(χώρες)
και έναν για των μη χωρικών (δεδομένα του
Covid19πουαντιστοιχούνστιςχωρικέςοντότη-
τες).Ηεπεξεργασίακαιανανέωσητωνμηχωρι-
κώνδεδομένωνείναιμιααπαραίτητηδιαδικασία
στησυγκεκριμένηεφαρμογήκαιπραγματοποι-
είταιανεξάρτητααπόταχωρικά,ταοποίαείναι
κατάέναμεγάλοβαθμόσταθερά.Στονπίνακα
των χωρικών δεδομένων πραγματοποιήθηκαν
και οι απαραίτητοι υπολογισμοί των γειτόνων
(γιατηλειτουργίατωνχωρικώνσυσχετίσεων),
οι οποίοι υπολογίστηκαν βάσει των σχετικών
εργαλείωνπουπροσφέρειηεπέκτασηPostGIS.
Τέλος,δημιουργήθηκανακόμαδύοπίνακεςγια
τηναποθήκευσηκαιδιαχείρισηδιαφόρωνμετα-
βλητώντηςεφαρμογής(πχ.ημερομηνία,μετα-
βλητέςυπολογισμώνκ.ά.)

Για την επικοινωνία του front-endμε τηβάση
δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν τα λογισμικά
NodejsκαιExpressjs.Αναπτύχθηκεκατάλληλο
API(ApplicationProgramInterface)γιαερωτή-
ματα(queries)στηβάσηδεδομένωνμέσωhttp
calls. Τα ερωτήματα χρησιμοποιούνται κυρίως
γιατιςλειτουργίεςτωνφίλτρωνκαιτηδημιουρ-
γίατωνδιαγραμμάτων,σταοποίαδενείναιαπα-
ραίτητηησυμμετοχήτωνχωρικώνδεδομένων.

Για τη παραγωγή διαδικτυακών χαρτογραφι-
κών υπηρεσιών (πχ. WFS και WMS) από τη
βάσηδεδομένωνχρησιμοποιήθηκετολογισμικό
Geoserver.Τοσυγκεκριμένοεργαλείοδίνει ιδι-
αίτερη ευελιξίαστη χαρτογραφικήαποτύπωση
καιστημεταφόρτωσητωνχωρικώνδεδομένων.
Η παραγωγή των χαρτογραφικών υπηρεσιών
γίνεταιμεένωση(Join)τωνδύοπινάκων(των
χωρικώνκαι τωνμηχωρικώνδεδομένων)στο
περιβάλλον του Geoserver, και προσφέρεται
στιςμορφέςWFS(WebFeatureService),WMS
(WebMapService)καιShapefileπροςκατέβα-
σμα(download)απότουςχρήστες.

Για την ανάπτυξη του front-end τμήματος της
εφαρμογής χρησιμοποιήθηκαν η πλατφόρμα
Angular και οι βιβλιοθήκες Angular Materials,
Openlayers και Highcharts. Η βιβλιοθήκη
Openlayers είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση
καιοπτικοποίησητωνχωρικώνδεδομένων,και
μέσω αυτής αναπτύχθηκαν τα εργαλεία της
εφαρμογήςπουσχετίζονταιμετηχαρτογραφική
απεικόνιση,τοstylingτωνχωρικώνοντοτήτων,
τιςλειτουργίεςπεριήγησηςστονχάρτηκλπ.

Όλαταυπόλοιπαστοιχείαελέγχουκαιλειτουρ-
γίες της εφαρμογής αναπτύχθηκαν μέσω της
πλατφόρμας Angular σε γλώσσες προγραμμα-
τισμού typescript, html και css.Παραδείγματα
τωνλειτουργιώναυτώνείναιταστοιχείαελέγ-
χου (widgets), η διαχείριση των δεδομένων
καιοιδυναμικοίυπολογισμοίγιαταφίλτρα,τα
διαγράμματα (συνδυαστικά με τη βιβλιοθήκη
Highcharts)καιτουςπίνακες.Σημειώνεταιότιοι
περισσότερες από αυτές τις λειτουργίες πραγ-
ματοποιούνταιπαράλληλαμετιςχαρτογραφικές
(πχ.ταφίλτρακαιηαπόδοσήτουςστονχάρτη
και στουςπίνακες). Τέλος, για τον γραφιστικό
σχεδιασμόκαιανάπτυξητηςεφαρμογήςχρησι-
μοποιήθηκε η βιβλιοθήκη AngularMaterials, η
οποίαπροσφέρειέναμεγάλοπλήθοςσχεδιαστι-
κώνεπιλογώνγιαtheming,ταστοιχείαελέγχου,
τοlayoutκαιάλλα.

Μελλοντική έρευνα – αναβάθμιση 
λειτουργιών
Όπωςαναφέρθηκε και σεπροηγούμενο κεφά-
λαιο,οαπώτεροςστόχοςτηςερευνητικήςομά-
δαςήτανκαιπαραμένειναδώσειμέσααπότις
επιμέρους λειτουργικότητες και λειτουργίες τις
πλατφόρμαςτηδυνατότηταστονμέσοχρήστη
ναδιερευνήσειπιοολοκληρωμένατοφαινόμε-
νοτηςπανδημίαςτουCOVID-19καιπαράλληλα
νααναδείξειτησημαντικότητατηςχωρικήςτου
διάστασης μέσα από εξειδικευμένες αλλά ταυ-
τόχρονα στοιχειώδεις γεωαναλυτικές μεθοδο-
λογίες.

Σεαυτότοπλαίσιοδιαδικασίεςόπωςηανάλυση
γειτονιάς, το χωροθετικό πηλίκο και ο δείκτης
ομοιότηταςβοηθούνστονααντιληφθούμεπώς
εξελίσσεταιχωρικάαλλάκαιχρονικάτοσυγκε-
κριμένοφαινόμενοκάτιτοοποίοείναιιδιαίτερα
σημαντικόκαιστηναντιμετώπισήτουαλλάτο
κυριότερο και στην προετοιμασία των χωρών
τουπλανήτηγιατηνπερίπτωσηεπανεμφάνισής
του.

Η συνεισφορά της συγκεκριμένης εφαρμογής
θαμπορούσεναείναιακόμασημαντικότερηει-
δικά για τη χώρα μας εφόσον ήταν διαθέσιμα
από τους αρμόδιουςφορείς τα σχετικά επιδη-
μιολογικά στοιχεία καθώς υπάρχει δυνατότητα
ταυτόχρονωνεπεξεργασιώνσεδύοηπερισσό-
τεραεπίπεδαανάλυσηςκαιαντίστοιχεςμονάδες
χωρικής αναφοράς (χώρα, περιφέρεια, νομός

δήμος,απογραφικόςτομέςακόμακαισημείο).

Είναισημαντικόεδώνααναφερθείότιησυγκε-
κριμένη πλατφόρμα ήδη χρησιμοποιείται από
τρίαανώταταεκπαιδευτικά ιδρύματασεχώρες
του εξωτερικού για τη διδασκαλία μαθημάτων
πουεμπίπτουνστοεπιστημονικόπεδίοτηςγε-
ωγραφίας καθώς βασικές έννοιες της γεωγρα-
φικήςεπιστήμηςόπωςηθέση,ηαπόσταση,η
περιφέρειακαιοιροέςείναικαικαθοριστικέςπα-
ράμετροιτηςπανδημίαςτουCOVID-19και,συν-
δυαστικάημεμονωμένα,αποτελούντοκεντρικό
αντικείμενοεισαγωγικώνασκήσεωνκαιερωτη-
μάτωνστηνεκπαιδευτικήτηςγεωγραφίας.

Τέλος,στοπλαίσιοτηςαναβάθμισηςτηςδράσης
COVID-Geo,ηπλατφόρμασύντομαθαεμπλου-
τισθείκαιμεδιαδικασίεςπαρακολούθησης,ανά-
λυσης, μοντελοποίησης και οπτικοποίησης της
εξέλιξηςτηςπανδημίαςγιαεπιμέρουςή/καιεπι-
λεγμένααπότονχρήστηχρονικάδιαστήματατα
οποίαθαμπορούνναπροσδιορίζονταικαιημε-
ρολογιακάαλλάκαιμεβάσηκαθοριστικάγεγο-
νόταόπωςγιαπαράδειγμαηαρχήκαιτοτέλος
τωνμερικώνήκαθολικώνlockdownsανάχώρα.

Τέλος, απώτερος στόχος της ερευνητών εί-
ναι η πλήρης αυτοματοποίηση της διαδικασίας
ανάκτησηςτωνδεδομένωνπουαφορούνστην
πανδημίαπουθαπροσδώσειστησυγκεκριμένη
εφαρμογήκαιένανενημερωτικόχαρακτήρα.



Βιβλιογραφία

Agrawal, S. and Gupta, R.D., 2014. Development and comparison of open
source basedWeb GIS Frameworks onWAMP and Apache TomcatWeb
Servers. The International Archives of Photogrammetry, Remote Sensing
andSpatialInformationSciences,40(4),p.1.

Baker,T.R.,2015.WebGISineducation.InGeospatialTechnologiesandGeog-
raphyEducationinaChangingWorld(pp.105-115).Springer,Tokyo.

Barchard,K.A.,andPace,L.A.2011.Preventinghumanerror:Theimpactof
dataentrymethodsondataaccuracyandstatisticalresults.Computersin
HumanBehavior,27(5):1834-1839.

Bizer,C.,Heath,T.,andBerners-Lee,T.2011.Linkeddata:Thestorysofar.In:
A.Seth(Editor),SemanticServices,InteroperabilityandWebApplications:
EmergingConcepts.Hershey,PA:IGIGlobal,205-227.

BragazziNL,BacigaluppiS,RobbaC,SiriA,CanepaG,BrigoF.Infodemiolog-
icaldataofWest-NilevirusdiseaseinItalyinthestudyperiod2004-2015.
DataBrief2016Dec;9:839-845.[CrossRef][Medline]

CCDCWeekly. 2020. The epidemiological characteristics of an outbreak of
2019novelcoronavirusdiseases (COVID-19),2020  URL:http://weekly.
chinacdc.cn/en/article/id/e53946e2-c6c4-41e9-9a9b-fea8db1a8f51 [ac-
cessed2020-02-26]

Centers for Disease Control and Prevention. 2019 Novel Coronavirus
(2019-nCoV) Situation Summary   URL: https://www.cdc.gov/coronavi-
rus/2019-nCoV/summary.html#background[accessed2020-02-26]

Chew C, Eysenbach G. Pandemics in the age of Twitter: content anal-
ysis of Tweets during the 2009 H1N1 outbreak. PLoS One 2010 Nov
29;5(11):e14118.[CrossRef][Medline]

ClinicalEvaluationof thecobasSARS-CoV-2TestandaDiagnosticPlatform
Switchduring48HoursintheMidstoftheCOVID-19Pandemic

Convertino J. ABC News. 2020 Mar 05. Social media companies partner-
ing with health authorities to combat misinformation on coronavirus
URL: https://abcnews.go.com/Technology/social-media-companies-part-
nering-health-authorities-combat-misinformation/story?id=69389222 [ac-
cessed2020-03-10]

COVID-19DataRepositorybytheCenterforSystemsScienceandEngineer-
ing(CSSE)atJohnsHopkinsUniversity.2020.GitHubRepository.Available
from:https://github.com/CSSEGISandData/COVID-19[10/06/2020,19:00]

daCostaRainho,F.andBernardino,J.,2018,June.WebGIS:Anewsystemto
storespatialdatausingGeoJSONinMongoDB.In201813thIberianCon-
ferenceonInformationSystemsandTechnologies(CISTI)(pp.1-6).IEEE.

Education: From disruption to recovery. 2020. UNESCO. Available from:
https://en.unesco.org/covid19/educationresponse[10/06/2020,21:00]

EysenbachG. Infodemiology and infoveillance: framework for an emerging
setofpublichealthinformaticsmethodstoanalyzesearch,communication
and publication behavior on the Internet. JMed Internet Res 2009Mar
27;11(1):e11.[CrossRef][Medline]

GianfrediV,BragazziN,MahamidM,BisharatB,MahroumN,AmitalH,etal.
Monitoringpublicinteresttowardpertussisoutbreaks:anextensiveGoogle
Trends-basedanalysis.PublicHealth2018Dec;165:9-15.[CrossRef][Med-
line]

Goodchild,M.2009.NeoGeographyandthenatureofgeographicexpertise.
JournalofLocationBasedservices,3(2):82-96.

HadjichristodoulouC,PournarasS,MavrouliM,MarkaA,TserkezouP,Baka
A,etal.WestNileVirusseroprevalence intheGreekPopulation in2013:
A nationwide cross-sectional survey. PLoS One. 2015;10: e0143803
doi:10.1371/journal.pone.0143803

Heipke,C.2010.Crowdsourcinggeospatialdata.ISPRSJournalofPhotogram-
metryandRemoteSensing,65(6):550-557.

JournalofClinicalMicrobiologyMay2020,58(6)e00599-20;DOI:10.1128/
JCM.00599-20

Jun,S.andLee,S.,2017.Prototypesystemforgeospatialdatabuilding-shar-
ingdevelopedbyutilizingopensourcewebtechnology.SpatialInformation
Research,25(5),pp.725-733.

Kelly-CirinoCD,NkengasongJ,KettlerH,TongioI,Gay-AndrieuF,Escadafal
C, et al. Importance of diagnostics in epidemic andpandemic prepared-
ness.BMJGlobHealth2019;4(Suppl2):e001179[FREEFulltext][CrossRef]
[Medline]

KimSJ,MarschLA,HancockJT,DasAK.Scalingupresearchondrugabuse
andaddictionthroughsocialmediabigdata.JMedInternetRes2017Oct
31;19(10):e353.[CrossRef][Medline]

MajumderMS, SantillanaM,Mekaru SR, McGinnis DP, Khan K, Brownstein

JS. Utilizing nontraditional data sources for near real-time estimation of
transmissiondynamicsduringthe2015-2016ColombianZikavirusdisease
outbreak. JMIR Public Health Surveill 2016 Jun 01;2(1):e30. [CrossRef]
[Medline]

Mamidi R,MillerM, Banerjee T, RomineW, ShethA. Identifying key topics
bearing negative sentiment on Twitter: insights concerning the 2015-
2016Zikaepidemic.JMIRPublicHealthSurveill2019Jun04;5(2):e11036.
[CrossRef][Medline]

Mario Poljak, Miša Korva, Nataša Knap Gašper, Kristina Fujs Komloš, Mar-
tinSagadin,TinaUršič,TatjanaAvšičŽupanc,MiroslavPetrovec

McClellan, A. C., Plantinga, L., &McClellan,W.M. 2012. Epidemiology, ge-
ography and chronic kidney disease. CurrentOpinion inNephrology and
Hypertension,21(3):323-328.

Mehler,A.,Bao,Y.,Li,X.,Wang,Y.,andSkiena,S.2006.Spatialanalysisof
news sources. IEEE transactionsonvisualizationand computergraphics,
12(5):765-772.

Nsoesie EO, Brownstein JS. Computational approaches to influenza surveil-
lance:beyond timeliness.CellHostMicrobe2015Mar11;17(3):275-278.
[CrossRef][Medline]

Obe,R.andHsu,L.,2011.PostGISinaction.GEOInformatics,14(8),p.30.
Penmetsa,M.,DesignandImplementationofSinglePageApplicationBasedon
AngularJSforGIS-SpatialData.

Peters,C.,2017.BuildingRichInternetApplicationswithNode.jsandExpress.
js.RichInternetApplicationsw/HTMLandJavascript,p.15.

Photis,Y.N.(2016).Diseaseandhealthcaredisparities:Mappingtrendsand
patternsinGIS.HealthScienceJournal,10(3),1–8.

Rice,M.T.,Paez,F.I.,Mulhollen,A.P.,Shore,B.M.,andCaldwell,D.R.2012.
CrowdsourcedGeospatialData:A reporton theemergingphenomenaof
crowdsourcedanduser-generatedgeospatialdata.GeorgeMasonUniver-
sity,136pp.

Ricketts,T.C.2003.Geographicinformationsystemsandpublichealth.Annual
ReviewofPublicHealth,24(1):1-6.

Růžička,J.,2016.ComparingspeedofWebMapServicewithGeoServeron
ESRIShapefileandPostGIS.GeoinformaticsFCECTU,15(1),pp.3-9.

SantillanaM,NguyenAT,DredzeM,PaulMJ,NsoesieEO,BrownsteinJS.Com-
biningsearch,socialmedia,andtraditionaldatasourcestoimproveinfluen-
zasurveillance.PLoSComputBiol2015Oct;11(10):e1004513.[CrossRef]
[Medline]

The World. 2020. WeatherBase. Available from: https://www.weatherbase.
com/weather/countryall.php3[10/06/2020,23:00]

Wang C, Horby PW, Hayden FG, Gao GF. A novel coronavirus outbreak of
globalhealthconcern.Lancet2020Feb15;395(10223):470-473.[CrossRef]
[Medline]

WangS,PaulM,DredzeM.ExploringhealthtopicsinChinesesocialmedia:
an analysis of SinaWeibo. 2014 Presented at:Workshops at the Twen-
ty-EighthAAAIConferenceonArtificialIntelligence;2014June18;Québec
City,Québec.

World Health Organization. 2020 Jan 12. Novel Coronavirus – China
URL:https://www.who.int/csr/don/12-january-2020-novel-coronavirus-chi-
na/en/[accessed2020-02-26]

World Health Organization. 2020 Jan 31. Novel Coronavirus (2019-nCoV)
situation report - 11   URL: https://www.who.int/docs/default-source/
coronaviruse/situation-reports/20200131-sitrep-11-ncov.pdf?sfvrsn=-
de7c0f7_4[accessed2020-02-26]

WorldHealthOrganization.Namingthecoronavirusdisease(COVID-19)and
thevirusthatcausesitURL:https://www.who.int/emergencies/diseases/
novel-coronavirus-2019/technical-guidance/naming-the-coronavirus-dis-
ease-(covid-2019)-and-the-virus-that-causes-it[accessed2020-02-26]

WuhanMunicipalHealthCommission.[WuhanMunicipalHealthCommission
onthecurrentsituationofpneumoniainourcity]URL:http://wjw.wuhan.
gov.cn/front/web/showDetail/2019123108989[accessed2020-02-26]

Xinhua.2019Aug20.WeiboreportsrobustQ2usergrowthURL:http://www.
xinhuanet.com/english/2019-08/20/c_138323288.htm [accessed 2020-04-
13]

Yang,C.,Goodchild,M.,Huang,Q.,Nebert,D.,Raskin,R.,Xu,Y.,Bambacus,
M.,andFay,D.2011.Spatialcloudcomputing:howcanthegeospatialsci-
encesuseandhelpshapecloudcomputing?InternationalJournalofDigital
Earth,4(4):305-329.

Zurbarán,M.,Kraft,T.,Mather,S.V.,Park,B.andWightman,P.,2018.Post-
GISCookbook:Store,organize,manipulate,andanalyzespatialdata.Packt
PublishingLtd.

Επ
ισ

τη
μο

νι
κά

-Τ
εχ

νι
κά

 Θ
έμ

ατ
α

41 ATM 246 / ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ 2020



Ν
έα

 τη
ς 

αγ
ορ

άς

42 ATM 246 / ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ 2020

H Tree Company Corporation AEBE 
ανακοινώνει

την έναρξη της συνεργασίας της 
με τον κορυφαίο κατασκευαστή UAV, DJI

Ως επίσημος αντιπρόσωπος, 
η Tree Company Corporation ΑΕΒΕ 

θα διαθέτει όλη τη γκάμα προϊόντων 
της κατηγορίας Enterprise της DJI

Για περισσότερες πληροφορίες 
επικοινωνήστε μαζί μας 
στο 210 9473600
www.treecomp.gr 

Με χαρά σας ανακοινώνουμε 
την έναρξη της συνεργασίας της 
JGC ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟ-

ΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. με την αμερικανική εταιρεία Matterport (https://
matterport.com/), εμπλουτίζοντας την ήδη μεγάλη γκάμα των προ-
ϊόντων τρισδιάστατης αποτύπωσης και τεκμηρίωσης που διαθέτου-
με, με τα παγκοσμίως αναγνωρισμένα προϊόντα της.

H Matterport εξειδικεύεται στην κατασκευή 3D καμερών, αλλά και 
στην ανάπτυξη λογισμικού που λειτουργεί με πλήθος 3D και 360 
καμερών για να καλύπτεται κάθε εφαρμογή. Τα εργαλεία αυτά σας 
προσφέρουν την ευελιξία να δημιουργήσετε ένα ψηφιακό αντίγρα-
φο οποιουδήποτε μεγέθους, κλίμακας και πολυπλοκότητας σε πεδία 
όπως: βιομηχανία, κατασκευή, εκτιμήσεις ακινήτων, ασφάλεια ακι-
νήτων, διαχείριση εγκαταστάσεων, κ.ά.

Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για την εταιρεία μας η επιλογή της από τη 
Matterport για την αντιπροσώπευσή της και τη διάθεση των state-
of-the-art προϊόντων της στην ελληνική αγορά. Με τη στήριξή σας 
δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμέ-
νες επαγγελματικές λύσεις για κάθε εφαρμογή. 

Για περισσότερες πληροφορίες και επίδειξη των προϊόντων της 
Matterport, επικοινωνήστε μαζί μας.

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

M-ROVER100 – ένας νέος δέκτης με την υπο-
γραφή και την εγγύηση της METRICA A.E.

Με ιδιαίτερη χαρά σας παρου-
σιάζουμε τον Μ-ROVER100, 
έναν σύγχρονο Full GNSS δέ-
κτη που φέρει την υπογραφή 
και την εγγύηση της METRICA 
A.E. όσον αφορά τα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά, την απόδοση 
και τη στιβαρότητά του.

Ιδιαίτερα εύκολος στη χρήση, έχει δοκιμαστεί σε δύσκολες συν-
θήκες πεδίου, έχει υψηλές προδιαγραφές αντοχής κατά IP67 και δι-
αθέτει ενσωματωμένο μόντεμ και 576 κανάλια. Λειτουργεί άψο-
γα με το δίκτυο Full GNSS της METRICA Α.Ε. καθώς αξιοποιούνται 
πλήρως οι δυνατότητες του δέκτη ο οποίος υποστηρίζει όλους 
τους υπάρχοντες ενεργούς δορυφορικούς σχηματισμούς (GPS, 
GLONASS, Beidou, Galileo, SBAS, QZSS). Με τον M-ROVER100 έχετε 
απόλυτη ελευθερία επιλογής χειριστηρίου, ακόμα και το κινητό 
σας τηλέφωνο.

Ο δέκτης προσφέρεται με εγγύηση 2 ετών και δυνατότητα εξα-
γοράς του για αγορά άλλου εξοπλισμού από την εταιρία μας. Με 
την αγορά του έχετε 12ωρη Τεχνική Υποστήριξη από την εξειδι-
κευμένη ομάδα της METRICA A.E.

Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210 2815440 και ρωτήστε μας 
τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να τον αποκτήσετε.

 τηλεκπαίδευση
•	 Με δικές σας φωτογραφίες από τη ΓΥΣ ή το κτηματολόγιο
•	 Με δικές σας φωτογραφίες από drone
•	 Με δωρεάν πρόγραμμα φωτογραμμετρίας (PHOTOMOD-LITE) 

που μιλάει Ελληνικά
•	 Τηλεκπαίδευση από ειδικό και έμπειρο φωτογραμμέτρη

Μαθαίνετε σε πραγματικά δεδομένα
•	 Πώς να συντάσσετε μια φωτογραμμετρική – φωτοερμηνευτική 

μελέτη

•	 Πώς να κάνετε Ψηφιακό Μοντέλο Εδάφους για οδοποιία από 
drone

•	 Πώς να συντάσσετε ορθοφωτοχάρτη από drone
•	 Πώς να φτιάχνετε τοπογραφικό διάγραμμα για την πολεοδομία 

από drone

Από οπουδήποτε στην Ελλάδα (αλλά και το εξωτερικά) φρεσκάρε-
τε τις γνώσεις φωτογραμμετρίας που έχετε και εκπονείτε τη μελέτη 
σας μαθαίνοντας ένα πανίσχυρο λογισμικό φωτογραμμετρίας

Εκπληκτική Τιμή για Αγορά 
Γεωδαιτικού Σταθμού Zoom10, 

Γωνιακής Ακρίβειας 2” 
και Λογισμικό X-PAD στην έκδοση “GO”

Η προσφορά θα έχει ισχύ για παραγγελίες έως 30/06/2020

 Επικοινωνήστε στο 2310 826777, 210 873 9000 
για να λάβετε μια προσφορά ή εναλλακτικά 
στο email info@geomax.gr

Για περισσότερες  πληροφορίες:  Γιάννης Γιαννίρης, τηλ: 210 3302759 • email: yyanniris@gmail.com



Σεμιαιδιαίτερηπερίοδογιατηχώρακαιτονκόσμο,ήταναναμενόμενοναεπηρεαστείιδιαιτέρωςοκλάδοςμας,αλλά
καιηλειτουργίατουΣυλλόγου,καθώςθαπρέπειναπροσαρμοστούμεπλέονσεπρωτόγνωραγιαόλουςδεδομένα.

Τηνπερίοδοπουμαςπέρασε,μεταξύάλλων:

1. Βιώσαμετονεμπαιγμότηςκυβέρνησηςπροςτουςεπιστήμονεςμέσωτουμέτρουτηςτηλεκατάρτισης.

2. Ψηφίστηκετονομοσχέδιογιατοπεριβάλλον,χωρίςιδιαίτερηδιαβούλευσημετουςεπιστημονικούςφορείς
καιμεδιαδικασίεςfasttrack.

3. ΆλλαξανγιαακόμαμιαφοράταδεδομέναστηνΚτηματογράφηση,μεπιεστικέςδιαδικασίες,σανναμηνσυ-
νέβαινετίποταιδιαίτεροστηχώρα.

4. Δενυπήρξεκαμίαπεραιτέρωεξέλιξηστοθέματουδιαπιστευμένουμηχανικούγιατοκτηματολόγιο.

5. Αδικαιολόγηταδιακόπηκεηπρόσβασητωνμηχανικώνστακτηματολογικάγραφείακαιταυποθηκοφυλακεία
τηςχώρας.ΠρωτόγνωρηήτανκαιηαντίδρασητουΠροέδρουτουΔικηγορικούΣυλλόγουΑθήνας,μιαςκαι
έστειλεεξώδικοστονσύλλογόμαςγιατιςανακοινώσειςπουεξέδωσεγιατοθέμα.Δυστυχώςακόμαδενέχουν
αρθείοιπεριορισμοίλόγωτουCOVID-19.Ηαντίδρασητουσυλλόγουγιααυτότοθέμα,θαείναισυντονι-
σμένημετοΤΕΕ.

6. ΕκδόθηκεσυγκεκριμένηαπάντησηαπότιςαρμόδιεςυπηρεσίεςτουΥπουργείουΠεριβάλλοντοςκαιΕνέργειας
πουαφορούντιςπράξειςεφαρμογής.Αρκετέςυπηρεσίεςλαθεμένατιςθεωρούσανπολεοδομικέςμελέτεςκαι
όχιτοπογραφικές.

Καθώςταθέματαείναιπολλά,καιιδιαίτερασημαντικά,θαπρέπειηλειτουργίατουΣυλλόγουναπροσαρμοστεί
στανέαδεδομένακαιναείναιαδιάκοπη,μεσκοπότηνεύρεσηλύσεωνκαιόχιδιαρκώνσυγκρούσεων.

ΗΔΗ.ΣΥ.Α.Τ.Μ.επισημαίνεικαιεπιζητάμεκάθετρόποτηνορθήλειτουργίατουΣυλλόγου.

Γιατονλόγοαυτόζητάμεναπραγματοποιείται,όληηλειτουργίατουαπομακρυσμέναγιαόσοδιάστημααπαιτείται
σύμφωναμετοισχύοννομικόπλαίσιο.Μέχρισήμερα,δενεπιτρέπονται,ακόμα,οιδιαζώσηςσυνεδριάσειςμετη
συμμετοχήάνωτων10ατόμων.

ΤατεχνολογικάμέσαυπάρχουνκαιγιατιςσυνεδριάσειςτουΔιοικητικούΣυμβουλίου,καιτωνΣυνεδρίων,ακόμα
καιτωνΓενικώνΣυνελεύσεων.Αρκείησυναίνεσηόλωντωνπαρατάξεων,καθώςκάτιτέτοιο,προφανώςδενπρο-
βλέπεταιστοκαταστατικότουΠΣΔΑΤΜ.

Είναιπολύπιθανό,ηαπαγόρευσηπαρουσίαςεκατοντάδωνανθρώπωνσεκλειστήαίθουσα,ναδιαρκέσειαρκετά
μεγάλοχρονικόδιάστημα,καιεπομένωςνακαθυστερήσουνκατάπολύηαναβληθείσαΓενικήΣυνέλευσηκαιοι
επόμενεςαρχαιρεσίες.

Καλούμε,όλεςτιςπαρατάξεις,μεπνεύμασυνεργασίαςκαιομόνοιας,νασυμφωνήσουνστοπλαίσιοαυτό,ώστενα
μηνδιαταραχθεί,άλλο,ηλειτουργίατουσυλλόγουκαινασυνεχίσειναεκπροσωπείδυναμικάόλουςτουςΑγρο-
νόμουςΤοπογράφουςΜηχανικούς.
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Περάσαμεμιαδύσκοληπερίοδοκατάτηνοποίαπολλέςδραστηριότητεςτουκλάδουείχανπαγώσει.Ηχώρα
μαςόμωςκατάφερεναδιαχειρισθείτηνπανδημίαμετονκαλλίτεροδυνατότρόποσεσύγκρισημεπολλές
καιμεγαλύτερεςΧώρες.

Σιγάσιγάεπανερχόμαστεστηχαμένηκανονικότητάμας.

ΜεταξύτωνθετικώντηςπεριόδουαυτήςεντοπίζουμετηνκαλλίτερηψηφιακήοργάνωσητουΚράτουςμεαποτέ-
λεσματηναντίστοιχημείωσητηςγραφειοκρατίαςσεπολλούςτομείς.Γιαπαράδειγμαηλήψητωνστοιχείωντου
κτηματολογίουμεηλεκτρονικότρόποαποτελείέναθετικόστοιχείοτηςπεριόδουαυτής.Θετικήεπίσηςείναιη
επέκτασητηςηλεκτρονικήςδιαδικασίαςγιαάδειεςεργασιώνμικράςκλίμακας.

Τοπεριβαλλοντικόνομοσχέδιοπουψηφίσθηκεπρόσφαταεξορθολογίζειτιςχρήσειςκαιτιςεπεμβάσειςσεπροστα-
τευόμενεςπεριοχέςκαιανταποκρίνεταιστιςανάγκεςανάπτυξηςκαιεκμετάλλευσηςτουφυσικούπεριβάλλοντος
τηςΧώραςμας.Οιαντιδράσειςτωνπεριβαλλοντικώνοργανώσεων,όπωςσυνήθως,κινούνταισταόριατουπερι-
βαλλοντικούακτιβισμούκαιεκτόςτηςδιεθνώςπαραδεκτήςπεριβαλλοντικήςπολιτικής.

Βέβαιααπαιτούνταιπολλάακόμηγιανααποκατασταθείηλειτουργικότητα,φιλικότητακαιαποτελεσματικότητα
τουΕλληνικούΚράτουςμετιςέννοιεςτηςανάπτυξης,τηςκοινωνικήςευαισθησίαςκαιτηνεξυπηρέτησητωνανα-
γκώντηςκοινωνίας.

Στονκλάδομαςμπορούμεναεπισημάνουμεταεξής:

ΠλήρηστελέχωσηκαιλειτουργίατωνΥπηρεσιώνΔόμησηςκαθώςκαιτωντεχνικών-διοικητικώνΥπηρεσιώντων
Δήμων,τωναντιστοίχωνΥπηρεσιώντωνΠεριφερειώνκαιτωνΥπηρεσιώντουΥΠΕΝ.Ηηλεκτρονικήεφαρμογή
πολλώνκαινοτόμωνΥπηρεσιών,δενθαέχειικανοποιητικόαποτέλεσμαανδενσυνοδεύεταιαπόστελέχωσητων
κρίσιμωναυτώνΥπηρεσιών.ΣήμεραλειτουργούντεχνικέςΥπηρεσίεςΚτηματικώνΥπηρεσιώνμεένανΜηχανικό
καικαλούνταιναδιεκπεραιώσουνσημαντικόόγκουποθέσεων.Γνωρίζουμεπεριπτώσειςόπουυποθέσειςεπανακα-
θορισμούαιγιαλώνπ.χ.εκκρεμούνγιαχρόνια.

Αιτήσειςγιααναγνωρίσειςοδώνπροτου23μετο ισχύοννομοθετικόπλαίσιομπορείναεξετασθούνστηνκα-
λύτερη των περιπτώσεων σε 2-3 χρόνια από τις αρμόδιες Υπηρεσίες των περιφερειών. Πράξεις αναλογισμού
αποζημίωσης-προσκύρωσηςλόγωρυμοτομίαςήμεμονωμένεςπράξειςεφαρμογήςεπίσηςαπαιτούνχρόνιαγιανα
ολοκληρωθούν.

Απλέςχωρικέςμεταβολέςστοκτηματολόγιογίνονταιαντικείμεναδικαστικώνυποθέσεωνκαιηεπίλυσήτουςμπο-
ρείναδιαρκέσειδυοκαιτρίαχρόνια.Περιμένουμεακόμητοκτηματολόγιοναεφαρμόσειστηνπράξητονθεσμό
τουδιαπιστευμένουτοπογράφουόπωςτονέχεινομοθετήσει.

Περιμένουμεωςεπαγγελματικόςκλάδοςτηνπολιτείαναεξορθολογίσειεπιτέλουςτηλειτουργίατηςκαιτηναπο-
τελεσματικότητάτης.

Στηνπροσπάθειααυτήοσύλλογοςοφείλειναείναιενωμένοςπέρααπόκομματικέςγραμμέςκαισκοπιμότητες.
Αυτόπρέπειναγίνεικαιπράξηστιςεπερχόμενεςεκλογέςτουσυλλόγου.

EΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ - ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
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ΤΑ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 
ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

Η ΕλληνικήΠολιτείααπότηνέναρξητηςΚτηματογράφησηςγιατηνδημιουργίαΚτηματολογίου,μετηνψήφισητουν.2308/95,έχειαποτύχεισεκάθεχρονοδιάγραμμαπουέχεισχεδιάσει.
ΗμεγαλύτερηαποτυχίαήτανοσυνδυασμόςτηςανάκτησηςήμητηςΚοινοτικήςΧρηματοδότησηςμετηνολοκλήρωσητωνπρώτωνσυμβάσεων
ΚτηματογράφησηςμέχριτονΔεκέμβριοτου2003,παράτιςεπισημάνσειςτουΤΕΕ,τουΠΣΔΑΤΜκαιτωναναδόχωνότιαυτόδενείναιεφικτό.
Οιφορείςδικαιώθηκαν,ηανάκτησηέγινε,αλλάηΕλληνικήΠολιτείακαιοαρμόδιοςφορέαςδενέμαθαντίποτα.
ΣυνδύασανλοιπόντοπρόγραμμακτηματογράφησηςγιατουπόλοιποτηςχώραςμετηνανάγκηΚοινοτικήςχρηματοδότηςύψους80εκατομμυρί-
ων,σταθερά,καιανεξάρτητααντοκόστοςτηςΚτηματογράφησηςείναι800,600ή350εκατομμύρια.Οιφορείςκαιπάλιδιαφώνησαν,κρίνοντας
ότιδενείναιαναγκαίαηχρηματοδότηση,αλλάτοΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟπροχώρησεστησχετικήσυμφωνίααποδεχόμενητονόροτηςολοκλήρωσης
μέχριτο2020(ήδηέχειγίνει2022).Επισημαίνεταιότιδενέχουνεισπραχθείτατέληκτηματογράφησηςγιατιςπεριοχέςπουξεκίνησανδιαδικα-
σίεςΚτηματογράφησηςπριντο2008,ύψους70εκ.ευρώ.
Επειδήηολοκλήρωσημέχριτο2022είναιαδύνατηξεκίνησανοιτροποποιήσειςτηςΝομοθεσίας,έτσιώστεναολοκληρωθούνοισυμβάσειςκαιόχι
τοΚτηματολόγιο.Φυσικάούτεαυτόθαγίνει,αφούακόμαδενέχουνανατεθείόλεςοιμελέτεςκαιεπίπλέονδενπρόκειταιναέχουνολοκληρωθεί
οιδασικοίχάρτες,πουείναιπροϋπόθεσηγιατηνολοκλήρωσητουΚτηματολογίου.
Είχεήδηκαταργηθεί,σεπρογενέστερηφάση,ημίααπότιςδύοπροβλεπόμενεςαναρτήσεις,πουσυνέβαλεστηναποδεικτικότητατουΚτηματο-
λογίου.Στησυνεχεία,υποχρεώθηκανγιακάποιααπόταπρογράμματαμελετώνναπροσθέσουντηδιαδικασίατηςπροανάρτησης.
Σύμφωναμετιςπιοπρόσφατεςτροποποιήσεις:
- Προβλέπεταιναολοκληρώνεταιηδιαδικασίακτηματογράφησηςσετμήματατηςπεριοχήςμελέτηςγιαταοποίαδενέχουνυποβληθείενστά-
σεις.

- «Καταργούνται»σεμεγάλοβαθμόΕπιτροπέςΕνστάσεωνκαιΔημιουργούνταιοιΕπιτροπέςΕξέτασηςυποθέσεωνΚτηματογράφησης.
- Καταργούνταιουσιαστικάοιενστάσειςκαιμετατρέπονταισεαιτήσειςδιόρθωσηςκτηματολογικώνστοιχείων,μεμοναδικόστόχο,όσεςαπορ-
ρίπτονταιναμηνεξετάζονταιτελικάαπότιςΕπιτροπέςΕξέτασηςυποθέσεωνΚτηματογράφησης.

Μέχρισήμερα,πουησυλλογήδηλώσεωνανέρχεταιστο57%τωνπροεκτιμούμενωνδικαιωμάτωνδενυπάρχεικαμίαμέριμναγιατηνεπιτυχή
ολοκλήρωσητηςδιαδικασίας,παράτογεγονόςότισεορισμένουςΟΤΑησυλλογήδηλώσεωνπεριορίζεταικάτωτου30%.Αντίθετααπότιςανα-
κοινώσειςμπορείκανείςνασυμπεράνειότιησυλλογήδηλώσεωνείναιμεγαλύτερητου80%.
Απόταπαραπάνωπροκύπτειότιστόχοςτηςπολιτείαςδενείναινασυνταχθείένααξιόπιστοκτηματολόγιο,εργαλείοανάπτυξης,αλλάηολοκλή-
ρωσητωνσυμβάσεων,μεέναλειψόκτηματολόγιο,ώστεναλάβειοφορέαςτηνκοινοτικήχρηματοδότηση.
ΕνδιαφέρονείναιότιηΠαγκόσμιαΤράπεζα,ότανδενήτανσύμβουλοςτουΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ,τουλάχιστονσύμφωναμεδημοσιεύματαεκτιμού-
σεότιτοΚτηματολόγιοθαολοκληρωθείαπότο2025έωςτο2030.
ΠαράλληλαστουπουργείοΟικονομικώνεκτιμούνότιυπάρχουνπολλοίιδιοκτήτεςακινήτωνοιοποίοιέχουνδηλώσειταακίνηταστοΚτηματολό-
γιο,αλλάδενταέχουνδηλώσειστηνεφορίαείτεολόκληραείτεδενεμφανίζουντοπραγματικότουςεμβαδόν,γιανααποφεύγουντηνπληρωμή
φόρωνκαισυγκεκριμένατουΕΝΦΙΑείτεγιαναγλιτώνουντατεκμήρια.Δηλαδήεκτιμούνακριβώςτοαντίθετοαπότηνπραγματικότητα,που
είναιότιοιιδιοκτήτεςδενδηλώνουνστοΚτηματολόγιοτιςιδιοκτησίεςπουέχειτοΕ9.
ΗδιασταύρωσητωνστοιχείωνθαγίνειαπότηνδιασύνδεσητουtaxisnetμετοΕθνικόΚτηματολόγιο.Μιαδιασύνδεσηπουδενγίνεταιόμωςγια
τιςανάγκεςτηςΚτηματογράφησης,πουσεσυνδυασμόμετοάρθρο3του2308/95,περίφερομένωνιδιοκτητών,θαμπορούσεναβελτιώσει
σημαντικάκαιποσοτικάκαιποιοτικάτιςμελέτεςΚτηματογράφησης.
ΚαλούμετηνΠολιτείακαιτοΕλληνικόΚτηματολόγιο:
- ΝαεπικαιροποιήσουνταχρονοδιαγράμματατωνμελετώνΚτηματογράφησης,ώστεναολοκληρωθούνεπιτυχώςοιμελέτεςΚτηματογράφησης
καιναενημερώσουνταυτόχρονακαιτουςεταίρουςμαςστηνΕ.Ε.Θεωρούμεαυτονόητοότιηδίμηνηκαραντίναλόγωτηςπανδημίας,ηοποία
αφενόςδιέκοψετηνπαραλαβήδηλώσεωνσταΓραφείαΚτηματογράφησηςαφετέρουέπληξετουςμελετητέςαναδόχους,θαληφθείυπόψη
αναλόγωςστιςπροτάσειςτουφορέαγιααναθεώρησητωνχρονοδιαγραμμάτωντωνσυμβάσεωνΚτηματογράφησης.

- Ναεφαρμοστείτοάρθρο3τουν.2308/95καινακαταχωριστούνφερόμενοιιδιοκτήτες
- ΝαγίνειάμεσηδιασύνδεσητουtaxisnetμετοΕθνικόΚτηματολόγιογιατιςανάγκεςτηςΚτηματογράφησηγιαδιασταύρωσηστοιχείωνκαι
συμπλήρωσητηςΚτηματογράφησης

- ΝαγίνειηλεκτρονικήανάρτησητηςΚτηματογράφησηςκαιναυποβάλλονταιηλεκτρονικάοιενστάσεις–αιτήσειςδιόρθωσης.
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Η κυβέρνησητηςΝ.Δ.κάνονταςτηνυγειονομικήκρίσηευκαιρίαεξα-πολύειεπίθεσηστοσύνολοτηςκοινωνίας.Κάθεμέραπουπερνάει,
όλοκαιπερισσότερογίνεταιαντιληπτόότιταμέτρατηςκυβέρνη-

σηςτηςΝΔγιατηναντιμετώπισητουιούCovid19ήρθανγιαναμείνουν.
Μετατρέπουνσεκοινωνικόερείπιοτοεργασιακότοπίο.Αρκετοίσυνάδελ-
φοίμαςχάνουντηδουλειάτους,μπαίνουνσεαναστολήτωνσυμβάσεων
τους,καλούνταιναδουλέψουνμαύρα,υποχρεώνονταιναανταποκριθούν
σεαυξημέναωράριασεεργοτάξιαχωρίςτααπαραίτηταΜέσαΑτομικής
Προστασίας.Οιεργαζόμενοιμεδελτίοπαροχήςυπηρεσιώνβρίσκονταιγια
ακόμημίαφοράχωρίςκανέναδίχτυπροστασίας,ενώηπλειοψηφίατων
αυτοαπασχολούμενωναδυνατείναδουλέψεικαιπασχίζειναανταπεξέλθει
στατρέχονταέξοδα.Ηκυβερνητικήπολιτικήδίνειαπεριόριστημονομερή
δυνατότηταστιςεπιχειρήσειςγιαμείωσητωνωρώνεργασίαςμεμείωση
τωνμισθών.Οικυβερνητικέςεπιλογέςέρχονταιναπροσαρμόσουνακόμα
περισσότεροτονομικόπλαίσιοστασυμφέροντατουκεφαλαίουκαιτων
εργοδοτών,στηρίζονταςκαιχρηματοδοτώνταςτιςεπιχειρήσειςσεβάρος
τηςεργαζόμενηςπλειοψηφίας.

Ηεπίθεσηείναιγενικευμένηκαιθαεντείνεταισυνεχώς.Τοαντιεκπαιδευ-
τικόνομοσχέδιο,οιεπιθέσειςτηςαστυνομίαςστιςγειτονιέςμετοπρόσχη-
μαότιοιόςκολλάει,ενώστιςφιέστεςδενκολλάειείναιχαρακτηριστικά
παραδείγματα.

Στον τεχνικό κόσμο αντιμετωπίσαμε το σκάνδαλο της τηλεκατάρτησης
«σκοιλελικίκου»εκατομμυρίωνευρώγιαπρογράμματαπουφτιάχτηκαν
σεμίανύκτα.

Μεδιαδικασίεςexpressψηφίστηκεοαντιπεριβαλλοντικός νόμος«εκ-
συγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας» πουδεν προστατεύει το 
περιβάλλον από τις επιπτώσεις που μπορεί να του προκαλούν 
διάφορες επενδύσεις, αλλά προστατεύει τις επενδύσεις από τις 
επιπτώσεις που μπορεί να τους προκαλεί το αίτημα προστασίας 
του περιβάλλοντος. Μία από τις πλέον σκανδαλώδεις διατάξεις είναι
αυτήπουπροβλέπειότιπλέονόχιμόνοηεκπόνησητωνπεριβαλλοντι-
κώνμελετώναλλάκαιοέλεγχόςτουςθαμπορείναδιεκπεραιώνεταιαπό
ιδιώτεςοιοποίοιθαπληρώνονταιαπότονεπενδυτήκαιοιοποίοιθαανα-
λαμβάνουντονέλεγχοπληρότηταςκαιτονενδελεχήέλεγχοτηςπεριβαλ-
λοντικήςμελέτης,τηνανάρτησησεδημόσιαδιαβούλευση,τησύγκλιση
τουαρμόδιου κεντρικούσυμβουλίουότανπροβλέπεται και τησύνταξη
τουσχεδίουΑπόφασηςΈγκρισηςΠεριβαλλοντικώνΌρων,τηνοποίαθα
καλείταιηδημόσιαδιοίκησηναεπικυρώσειεντόςσυγκεκριμένηςστενής
χρονικήςπροθεσμίας.

Ελπίδα στο ζοφερό αυτό τοπίο αποτελεί η αυθόρμητη αντίδραση στις
γειτονιές για την υπεράσπιση των δημόσιων χώρων και ο αγώνας των
εκπαιδευτικών.

Οτεχνικόςκόσμοςσεσυνεργασίαμετουςάλλουςδοκιμαζόμενουςκλά-
δουςκατάφερανναξεσκεπάσουνκαινασταματήσουνενμέρειπροςτο
παρόν, ένα καραμπινάτο σκάνδαλο εκατομμυρίων ευρώ και ακόμα δεν
έχουμεφτάσειστοτέλος.Παραμένειαναπάντητοτοερώτημαγιατοτιθα
γίνουντα85.000.000€πουθαέπαιρνανταΚΕΚ.

ΤοΤΕΕκαιηηγεσίατουλαμβάνειμέροςστηνπροσπάθειασυγκάλυψης
τηςπραγματικότητας,τηςκυβερνητικήςπολιτικής,διατηςηχηρήςαπου-
σίαςτου.Στηστάσητουκαθρεφτίζεταιηακροδεξιάαλαζονείαπουεπιδει-
κνύειηκυβέρνηση,σεαρμονικήσυνεργασίαμετηλαμογιάτωνλογικών
τωνκυβερνήσεωνΠΑΣΟΚπουείναιβαθιάριζωμένηστονμηχανισμότου,

μπολιασμένηπλέονκαιαπότηνκαταπάτησηαρχώνκαιαξιώνπουέφερε
ηκυβέρνησηΣΥΡΙΖΑ.

Οκλάδοςδεναποτελείεξαίρεση.

Τομόνοπου(θέλουννα)φαίνεταιότιδενεπηρεάστηκεαπότηνπανδημία
είναι ηπορείασύνταξης τουΕθνικούΚτηματολογίου,σύμφωναμε την
εταιρείαδιαχείρισηςτουέργουΕλληνικόΚτηματολόγιο.Γιατηνεταιρεία
φαίνεταιότιηπανδημίαδεναποτελείλόγωανωτέραςβίαςμεαπρόβλε-
πτεςσυνέπειες,καιπροτεραιότητάτηςείναιητήρησητωνχρονοδιαγραμ-
μάτωνμεκάθεκόστος.Ηπολιτικήαυτήόπωςεκφράζεταιαπότηνεταιρεία
έχει χαρακτηριστικάμιαςστυγνής εργοδοσίαςαπέναντιπρώτααπόόλα
στοπροσωπικότης.

Τα σωματεία και οι συνδικαλιστικοί φορείς θα πρέπει να στρέψουν το
βλέμματουςπροςταεκείδιότιπλέονυπάρχουναρκετέςενδείξειςεργο-
δοτικήςαυθαιρεσίας.

Ο απών από τις συλλογικές διαδικασίες πρόεδρος του Συλλόγου μέχρι
τηναρχήτηςυγειονομικήςκρίσηςεμφανίστηκεπυκνάαυτήτηνπερίοδο
παίρνονταςπαράνομεςαποφάσειςκαιπροβαίνονταςσεαντικαταστατικές
ενέργειες.

Ο Σύλλογος αποδεικνύεται συνεχώς κατώτερος τον περιστάσεων 
και δυστυχώς απαξιώνεται. 

Όχιμόνοαρνήθηκενασυντάξειεπιστολή,τηνεπίμαχηπερίοδο,ζητώντας
τηναναστολήτωνσυναλλαγώντωνΓραφείωνΚτηματογράφησης,όπως
πρότεινε η Συσπείρωση, αλλά αντίθετα εξέδωσε ανακοίνωση και μετα-
μόρφωσετονκλάδοσευπάλληλοτηςΚτηματολόγιοπουαπαντάειαντί
γιααυτήν,καιαντίθεταστηναγωνίακαιβούλησηόλωντωνεργαζόμενων
σταΓραφείαΚτηματογράφησης.

Όχιμόνοαρνήθηκενααντιταχθείστηλογικήτωνvoucherαλλάαποφά-
σισενασυνεργαστείμεΚΕΚμε«σκοτεινές»μέχριτώρασυμφωνίεςπου
έχουνοσμήσκανδάλου,μετηνέκδοσητηςπιοντροπιαστικήςανακοίνω-
σηςστηνιστορίατουσυλλόγου.

ΗπολιτικήαυτήτωνπαρατάξεωνΔΗΣΥΑΤΜ,ΔΚΜ,ΕΝΟΤΗΤΑπου«ψή-
φησαν»καιπροωθούναυτέςτιςαποφάσειςείναισυνεπήςμετηνπολιτι-
κήπουθέλειτονσύλλογο«κομπάρσο»στιςεξελίξειςπουαφορούντον
κλάδο.Αυτήηπολιτική είναι η ίδιαμε τηνπολιτική του«εξαρτημένου
τοπογραφικού»πουεξευτέλισετηναξίατου,καιανάγκασετουςσυναδέλ-
φουςνασκέφτονταιλύσειςvoucher.Είναιηίδιαπολιτικήπουθέλειτον
σύλλογο διοργανωτή συνεδρίων, συνδιασκέψεων και ημερίδων για την
προβολήπροσωπικώνσυμφερόντων,αντίναενδιαφέρεταιγιατηδημι-
ουργίααντικειμένων.

Ηπολιτικήαυτήσυνεχίζεταιστουςδιαδρόμουςυπηρεσιώνκαιυπουργείων
γιατοθέματου«διαπιστευμένου»σύμφωναμεκαταγγελίεςπουγίνονται
καιαποκρύπτονται.

Μέχριτηνώραπουγράφονταιαυτέςοιγραμμέςγινόμαστεσυνεχώςδέ-
κτες «χαστουκιών» στην αξιοπιστία και το κύρος του Συλλόγου (Π.Ε.,
ΕξώδικοΔΣΑ).

Είναι φανερό ότι υπάρχει μεθόδευση να διευρυνθεί η θητεία του 
ΔΣ που έχει ολοκληρωθεί. Οι σκέψεις και τα όνειρα για σύλλογο 
χωρίς συνελεύσεις και αποξενωμένα συλλογικά όργανα να δια-
γραφούν.
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Ο Σύλλογος δεν διοικείται με μεσιτείες. 
Ο Εφιάλτης πρέπει να τελειώσει.






