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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 εφαρμογής 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 παρακολουθήσουμε τη χρονική εξέλιξη της πανδημίας σε διάφορες χώρες.
Ακόμα, στα νέα απ' τον κλάδο δημοσιεύουμε και ένα ενδιαφέρον 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, καταγράφηκαν οι τελευταίες αναβαθμίσεις του HEPOS και της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού, η οποία εξελίσσεται σε μία
πλήρως μηχανογραφημένη ιντερνετική υπηρεσία, σε αντίθεση με το κτηματολόγιο, που παρόλη τη συμβατική του
υποχρέωση (έναντι της ΕΕ που το χρηματοδοτεί) να διαθέτει 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 περιβαλλοντικά, που θα σχολιάσουμε με διάφορες απόψεις στο
επόμενο τεύχος.
Καλό διάβασμα και καλό καλοκαίρι.
Να προσέχετε.
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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 αγαπημένος 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 δούμε 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 ρυθμοί ζωής και η απαίτηση για επιτυχία κάθε είδους.
Αυτό το συναισθηματικό σοκ που τόσο χρειαζόμασταν για να εκτιμήσουμε όσα έχουμε, τα μικρά, τα καθημερινά.
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 περιμένει 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, κατανοούμε 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.

Μιχάλης Καλογιαννάκης
Πρόεδρος ΠΣΔΑΤΜ
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Δραστηριότητα Συλλόγου

Επαγγελματικά δικαιώματα:
η πράξη εφαρμογής είναι
τοπογραφική μελέτη
Μετά από συντονισμένες ενέργειες του ΠΣΔΑΤΜ και του Τοπ. Συλλόγου
Ν. Ευβοίας εκδόθηκε η παρακάτω επιστολή από τη Διεύθυνση Τοπογραφικών Εφαρμογών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την
κατηγορία μελετών που εντάσσονται οι πράξεις εφαρμογής.
Το έγγραφο υπενθυμίζει ότι οι συνολικές πράξεις εφαρμογής, όπως και οι
μεμονωμένες πράξεις εφαρμογής, εντάσσονται στην κατηγορία 16 Τοπογραφικών Μελετών.
Σε αρκετές περιοχές, έχει παρουσιαστεί το φαινόμενο να μην εντάσσονται
στην ορθή κατηγορία μελετών οι πράξεις εφαρμογής και για τον λόγο
αυτό καλούμε τους συναδέλφους να μας κοινοποιούν αντίστοιχες περιπτώσεις, ώστε να επιλαμβάνεται του ζητήματος ο ΠΣΔΑΤΜ.

Α.Π.: ΥΠΕΝ/Δ ΤΟΠΕΦ/6310/65
Ημ/νία: 04/03/2020
EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA
YΠOYPΓEIO ΠEPIBAΛΛONTΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Γ.Γ. XΩP. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΣΤ ΠEPIBAΛΛONTOΣ
ΓENIKH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Τμήμα Β΄: Τοπογραφικών Εφαρμογών & Απαλλοτριώσεων
Ταχ. Δ/νση : Αμαλιάδος 17
                      11523 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Σ. Βρεττός
Τηλέφωνο : 213 1515 216
FAX
: 210 6437 326

ΠΡΟΣ:
Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας
Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού
Σχεδιασμού Στερεάς Ελλάδας
Θεοδωράτου & Βάλλιου
Τ.Κ. 35133 Λαμία
(με συνημμένο το (γ) σχετικό)
ΚΟΙΝ.:
1. Δ.Π.Σ. – Υ.Π.ΕΝ
(με συνημμένο το (γ) σχετικό)
2. Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Δ/νση Περιβάλλοντος
& Χωρικού Σχεδιασμού
Λ. Καλυβίων 2, 35132 Λαμία
(με συνημμένο το (γ) σχετικό)
3. Δήμο Χαλκιδέων
Υπηρεσία Δόμησης
Φαρμακίδου 15, 34100 Χαλκίδα
(με συνημμένο το (γ) σχετικό)

		
		
		
		
		
		
		

4. Συνήγορο του Πολίτη
Χαλκοκονδύλη 17, 11742 Αθήνα
5. Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών
Δημόσιας Διοίκησης
Λεωφ. Συγγρού 60, 11742 Αθήνα
6. κ. Γαρέφαλο Κωνσταντίνο
Τραλλέων 33, 33132 Χαλκίδα

Θέμα: Υπαγωγή των μεμονωμένων πράξεων
εφαρμογής σε κατηγορίες μελετών
Σχετ.:
α) Το αρ. πρ. 2712/182698/15-1-2020 (αρ. πρ. ΥΠΕΝ/ΔΤΟΠΕΦ/6310/65/21-1-2020) έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας
β) Το αρ. πρ. 232938/4076/17-10-2019 (αρ. πρ. ΥΠΕΝ/ΔΤΟΠΕΦ/95069/1178/25-10-2019) έγγραφο της Δ/νσης Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
γ) Το αρ. πρ. ΔΤΕ/β/οικ.11713/261/22-3-2010 έγγραφο της Δ/νσης Τοπογραφικών Εφαρμογών.
Σε απάντηση των ως άνω (α) & (β) σχετικών εγγράφων, σας ενημερώνουμε ότι η Υπηρεσία μας έχει εκφράσει τις απόψεις της με το (γ) σχετικό
έγγραφο, το οποίο σας διαβιβάζουμε συνημμένα.
Συμπληρωματικά, η με αρ. πρ. ΔΜΕΟ/α/ο/1257/9-8-2005 Απόφαση
Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ περί «Έγκρισης Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και υπηρεσιών» που αναφέρεται στο λεκτικό της παραγράφου (Α) του (γ) σχετικού εγγράφου, αντικαταστάθηκε από την υπ’ αριθμ.
ΔΝΣγ/32129/ΦΝ 466 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών
σε εφαρμογή της παρ. 8δ του άρθρου 53 του Ν.4412/16. Στο άρθρο
ΤΟΠ 14 αυτής της Υ.Α. και ειδικότερα στην περίπτωση Β αναφέρεται ότι:
«Β’. Για τη μελέτη σύνταξης πράξεων εφαρμογής, σύμφωνα με το άρθρο
12 του Ν.1337/83 και τον Ν.2242/94, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν, και των διαταγμάτων και αποφάσεων που εκδόθηκαν σε εφαρμογή 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…».
Επισημαίνουμε ότι τα ανωτέρω ισχύουν και για τις μεμονωμένες πράξεις
εφαρμογής οι οποίες εκπονούνται κατ’ αναλογία με το ίδιο περιεχόμενο
και τις ίδιες τεχνικές προδιαγραφές όπως και οι συνολικές πράξεις εφαρμογής.
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:                                             
Το (γ) σχετικό έγγραφο                             
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  
ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΚΑΤΣΙΝΑ       
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Δελτίο ΑΤΜ σε ηλεκτρονική μορφή
Το Δελτίο του ΠΣΔΑΤΜ εκδίδεται έξι φορές το χρόνο και αποστέλλεται δωρεάν σε όλους τους Αγρονόμους Τοπογράφους Μηχανικούς.
Σε πείσμα των χαλεπών καιρών και παρά τις εξαιρετικά δυσμενείς οικονομικές συνθήκες, θα συνεχίσει να διανέμεται δωρεάν σε όλους.
Παρ' όλα αυτά, εάν κάποιος συνάδελφος επιθυμεί να λαμβάνει το δελτίο σε ψηφιακή μορφή και όχι έντυπο, παρακαλείται να ενημερώσει την Επιτροπή Δελτίου με σχετικό μήνυμα στο evi.liappi@gmail.com, με κοινοποίηση στο psdatm@tee.gr & psdatm@gmail.com,
αναγράφοντας και τον αριθμό μητρώου του, έτσι ώστε να του αποστέλλεται κάθε φορά που αυτό εκδίδεται.		              
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΟΥ ΠΣΔΑΤΜ
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Αίτημα ανάκλησης της διακήρυξης
ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού
«Ψηφιακή περιήγηση στο Βαρόσι»
Αξιότιμη Κύριε Δήμαρχε,
τις τελευταίες ημέρες ο Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών έγινε αποδέκτης διαμαρτυριών μελών του
σχετικά με τη διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού «Ψηφιακή
περιήγηση στο Βαρόσι».
Σύμφωνα με τη διακήρυξη, το αντικείμενο της σύμβασης αφορά εκτός
των άλλων, την τοπογραφική απεικόνιση της περιοχής, τη δημιουργία ψηφιακού χάρτη και τη δημιουργία 3D φωτορεαλιστικών μοντέλων.
Πιο συγκεκριμένα αναφέρεται:
«Το τριδιάστατο μοντέλο θα είναι κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου βασιζόμενο στη γεωμετρία των κτηρίων, ενώ οι φωτογραφίες που θα χρησιμοποιηθούν 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

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 ειδικότητα του Α.Τ.Μ.

Προσθήκη των πτυχιούχων Αγρονόμων
και Τοπογράφων Μηχανικών μεταξύ των
δικαιούχων συμμετοχής σε κατατακτήριες
εξετάσεις της Σχολής Ανθυποπυραγών
της Πυροσβεστικής Ακαδημίας
Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,
μετά από την ενημέρωση μελών μας, διαπιστώσαμε ότι στις κατακτήριες
εξετάσεις για την εισαγωγή πτυχιούχων Ανώτατων Εκπαιδευτικών και Τε-

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
Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού.
Εξετάζοντας το περιεχόμενο της προκήρυξης αδυνατούμε να κατανοήσουμε για ποιο λόγο στην ομάδα μελέτης δεν συμπεριλαμβάνεται στέλεχος
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός.
Για τον λόγο αυτό, στην επικείμενη σύμβαση υπάρχει σημαντική έλλειψη
στη σύνθεση της ομάδας έργου, επιστημόνων και συγκεκριμένα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, που έχουν την κατάλληλη τεχνογνωσία στα
παρακάτω αντικείμενα:

Δραστηριότητα Συλλόγου

αλλά και στη οθόνη ενός Η/Υ.

Μετά από σχετική καταγγελία, περί αποκλεισμού των
Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών σε διακήρυξη
ηλεκτρονικού διαγωνισμού, ο ΠΣΔΑΤΜ, απέστειλε στον Δήμαρχο την κάτωθι επιστολή, με στόχο την ανάκλησή της.

1. Τοπογραφική αποτύπωση
2. Φωτογραμμετρική τρισδιάστατη μοντελοποίηση με χρήση Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών ΣμηΕΑ (Drones)
3. Επίγεια φωτογραμμετρική αποτύπωση του κτηριακού αποθέματος με
χρήση φωτογραφιών υψηλής ανάλυσης
4. Επίγεια φωτογραμμετρική αποτύπωση του κτηριακού αποθέματος με
χρήση LaserScanner.
Σε αυτό το σημείο πρέπει να επισημάνουμε την κρισιμότητα της μελέτης, μιας και αφορά περιοχή σημαντικού πολιτιστικού ενδιαφέροντος, και
επομένως η αντιμετώπιση της κατάστασης πρέπει να γίνει με αυξημένη
υπευθυνότητα.
Για όλους τους παραπάνω λόγους απαιτούμε τη διόρθωση της ομάδας
έργου με τη συμμετοχή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών.
Σε περίπτωση που εμείνετε στην απόφασή σας επιφυλασσόμαστε για την
άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός μας όπως έχουμε υποχρέωση σύμφωνα με το καταστατικό μας, για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των μελών
μας και τη συμβολή στην επιστημονική, τεχνική και κοινωνική αποστολή
του συλλόγου μας.
Έχοντας τη βεβαιότητα ότι κι εσείς ενστερνίζεστε την άποψή μας, αναμένουμε την αποδοχή του αιτήματός μας και παραμένουμε στη διάθεσή σας
για οτιδήποτε χρειασθείτε επί θεμάτων που άπτονται του επιστημονικού
και επαγγελματικού μας ενδιαφέροντος.      

χνολογικών Ιδρυμάτων, στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής
Ακαδημίας δεν περιλαμβάνονται οι Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί, ενώ
περιλαμβάνονται Ναυπηγοί, Αρχιτέκτονες, Πολιτικοί Μηχανικοί, Μηχανικοί
Η/Υ και Πληροφορικής και Χημικοί.
Η σημαντική αυτή παράλειψη οφείλεται στο ότι η Σχολή των Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών δεν περιλαμβάνεται στο άρθρο 1 του Π.Δ.
127/2016 (ΦΕΚ Α’226/2016), που ορίζει τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά και Τεχνολογικά Ιδρύματα που μπορούν να μετέχουν στις κατατακτήριες εξετάσεις.
Το αντικείμενο του επιστημονικού πεδίου των Αγρονόμων Τοπογράφων
Μηχανικών μπορεί να υποστηρίξει σημαντικά το έργο και την αποστολή
του Πυροσβεστικού Σώματος μέσω και των τεχνολογικών δυνατοτήτων
που αναπτύσσονται, ενδεικτικά, στον τομέα της Κλασσικής Γεωδαισίας,
της Δορυφορικής Γεωδαισίας, της Γεωπληροφορικής, της Διαχείρισης Χωρικών πληροφοριών, της Τηλεπισκόπησης, της Περιβαλλοντικής Μηχανικής, της Διαχείρισης Περιβάλλοντος, της Διαχείρισης Γης και της Γεωγραφίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης.
Για τον λόγο αυτό, σας ζητούμε την τροποποίηση του 127/2016 (ΦΕΚ
Α’226/2016) και την τροποποίηση των αντίστοιχων νόμων, ώστε να συμπεριληφθεί η ειδικότητα των Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών στον
κατάλογο των εχόντων δικαίωμα συμμετοχής στις κατατακτήριες εξετάσεις της Σχολής Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.
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Δραστηριότητα Συλλόγου

Μετά την απαγόρευση πρόσβασης των Α.Τ.Μ. σε αρκετά υποθηκοφυλακεία και κτηματολογικά γραφεία, ο
ΠΣΔΑΤΜ προχώρησε στην κάτωθι ανακοίνωση, ώστε να αρθεί
και πάλι, η απαράδεκτη αυτή αντιμετώπιση.

Πρόσβαση των Αγρονόμων
Τοπογράφων Μηχανικών
στα υποθηκοφυλακεία
και τα κτηματολογικά γραφεία
Αγαπητές, αγαπητοί συνάδελφοι,
την τελευταία περίοδο αρκετά μέλη μας, μας έχουν ενημερώσει ότι σε
κάποια υποθηκοφυλακεία και κτηματολογικά γραφεία εμποδίζεται η πρόσβασή τους.
Για καλύτερη ενημέρωσή σας, σας γνωρίζουμε ότι:
1. Η έρευνα των βιβλίων στα ειδικά άμισθα υποθηκοφυλακεία, που λειτουργούν σε έδρα Ειρηνοδικείου ή εκτός έδρας Πρωτοδικείου είναι
ελεύθερη σε οποιοδήποτε σύμφωνα με τα άρθρα 1200 και 1339 του
Αστικού Κώδικα, αλλά και σύμφωνα με το άρθρο 41 Ν.Δ. 3026/1954
Κώδικα περί Δικηγόρων.
2. Στα υποθηκοφυλακεία που υπάγονταν στην έδρα Πρωτοδικείου η
έρευνα στα βιβλία επιτρεπόταν μόνο σε δικηγόρους. Με την παρ.2
του άρθρου 166 του νέου Κώδικα Δικηγόρων (ν.4194/2013) το άρθρο
41 Ν.Δ. 3026/1954 Κώδικα περί Δικηγόρων καταργήθηκε. Η συγκεκριμένη απαγόρευση δεν ισχύει πια και η έρευνα είναι ελεύθερη σε
οποιοδήποτε.
Πιο συγκεκριμένα με το άρθρο 36 του 4194/2013 ισχύει:
«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 Ελληνικής Δημοκρατίας… Επίσης η παροχή νομικών συμβουλών προς
οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, καθώς και η σύνταξη γνωμοδοτήσεων προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο και Αρχή. Στο
έργο αυτού περιλαμβάνεται και η διαμεσολάβηση για την αναζήτηση
συμβιβαστικής λύσης στο πλαίσιο νόμου ή κοινά αποδεκτής διαδικασίας. Η παράσταση ενώπιον των δικαστηρίων με ή δια δικηγόρου είναι
υποχρεωτική για όλες τις υποθέσεις και σε όλες τις διαδικασίες, εκτός
αν ορίζεται διαφορετικά από το νόμο.
2. Ομοίως στο έργο του δικηγόρου περιλαμβάνονται:
Η έρευνα των βιβλίων των υποθηκοφυλακείων και κτηματολογικών γραφείων, καθώς και η σύνταξη των σχετικών εγγράφων ελέγχου τίτλων.»
Επομένως, η έρευνα των βιβλίων των υποθηκοφυλακείων και κτηματολογικών γραφείων, περιλαμβάνεται στο έργο του δικηγόρου, αλλά δεν είναι
αποκλειστικό τους έργο, μιας και ενδέχεται να την διενεργήσει και τρίτο
πρόσωπο. Επιπροσθέτως, για τον λόγο αυτό, η έρευνα από μη δικηγόρο
δεν συνιστά, εξ’ ορισμού αντιποίησή του Δικηγορικού Λειτουργήματος.
Η κατάργηση του άρθρου αυτού συνάδει με τις διατάξεις του Αστικού
Κώδικα περί δημοσιότητα, σύμφωνα με τον οποίο τα βιβλία των μεταγραφών και υποθηκών είναι δημόσια και προσιτά στον καθένα, έτσι ώστε να
διασφαλίζεται η αρχή της δημοσιότητας.
Οι συγκεκριμένες αναφορές βρίσκονται στο άρθρο 1200 και 1339:
«Άρθρο 1200 - Δημοσιότητα των βιβλίων μεταγραφής
Τα βιβλία των μεταγραφών είναι δημόσια και προσιτά στον καθένα που
θέλει να τα συμβουλευτεί˙ τηρούνται όμως οι όροι που απαιτούνται για την
καλή διατήρησή τους.
Άρθρο 1339 - Δημοσιότητα βιβλίων
Τα βιβλία υποθηκών είναι δημόσια και προσιτά σε όποιον θέλει να τα συμβουλευτεί˙ τηρούνται όμως οι όροι που απαιτούνται για την καλή διατήρησή τους.»
Τα υποθηκοφυλακεία και τα κτηματολογικά γραφεία οφείλουν να
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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 ιδιοκτησιών, των ορίων τους ή την εύρεση παλαιότερων τίτλων ιδιοκτησίας.
Είναι ξεκάθαρο ότι νομικό έλεγχο τίτλων ιδιοκτησίας μπορεί να
διενεργήσει, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μόνο δικηγόρος, και κανένας μηχανικός.
Σε περίπτωση που κάποιο μέλος μας, μετά την επίδειξη και της συγκεκριμένης επιστολής δεν του επιτραπεί η έρευνα στα υποθηκοφυλακεία και τα
κτηματολογικά γραφεία, θα θέλαμε να ενημερώσει τον σύλλογό μας και
τις αρμόδιες αρχές, άμεσα και επώνυμα, ώστε να προβούμε στην άσκηση
κάθε νόμιμου δικαιώματός μας, όπως έχουμε υποχρέωση σύμφωνα με το
καταστατικό μας, για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των μελών μας.

Ενημέρωση για την πρόσβαση
στα κτηματολογικά γραφεία
και τα υποθηκοφυλακεία
Μετά τη δημοσίευση της επιστολής του ΠΣΔΑΤΜ για την πρόσβαση στα
κτηματολογικά γραφεία και τα υποθηκοφυλακεία, μας γνωστοποιήθηκε
εσωτερική έγγραφο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης
με αριθ. πρωτ. 17596οικ/28.04.2020 προς τους προϊσταμένους των υποθηκοφυλακείων της χώρας, με κοινοποίηση στην Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, σύμφωνα με το οποίο η έρευνα των βιβλίων
επιτρέπεται στους δικηγόρους, συμβολαιογράφους και τους δικαστικούς
επιμελητές, οι δε πολίτες να προσέρχονται μόνο για την κατάθεση εγγράφων και την παραλαβή πιστοποιητικών, σύμφωνα με όσα περιγράφονται
στην κοινή υπουργική απόφαση με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.26805/25-4-2020
(Β’ 1587), η οποία έχει παραταθεί έως και τις 31.05.2020 (ΦΕΚ 1848/Β/145-2020).
Επομένως μέχρι να λήξει η ισχύς της ΚΥΑ με αριθμ. Δ1α/
ΓΠ.οικ.26805/25-4-2020 (Β’ 1587), η έρευνα των βιβλίων επιτρέπεται
στους δικηγόρους, συμβολαιογράφους και τους δικαστικούς επιμελητές.
Μετά τη λήξη, ισχύει στο ακέραιο η ελεύθερη πρόσβαση στα κτηματολογικά γραφεία και τα υποθηκοφυλακεία, όπως αναφέρεται στην επιστολή
του ΠΣΔΑΤΜ.

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

Δραστηριότητα Συλλόγου

Δασικοί χάρτες.
Άλλη μια προσπάθεια λύσης
του γόρδιου δεσμού
Ελεύθερος Τύπος 07/05/2020
Το νέο κατατεθειμένο νομοσχέδιο για το περιβάλλον
περιέχει διατάξεις που αφορούν τους δασικούς χάρτες και επιχειρεί να συμμορφωθεί με τις αποφάσεις
του ΣτΕ το τελευταίο διάστημα.
Επιπλέον επιχειρεί να επιταχυνθεί η εξέταση των
αντιρρήσεων, αλλά και να διορθωθεί η σύνθεση των
επιτροπών, ώστε να είναι πληρέστερες οι αποφάσεις
τους.
Πιο συγκεκριμένο φαίνεται ότι επιχειρείται να λυθεί το πρόβλημα με τις
απορριπτικές αποφάσεις αιτήσεων πρόδηλων σφαλμάτων και τη μη εξέτασή τους από τις επιτροπές εξέτασης αντιρρήσεων δασικών χαρτών.
Επιπλέον, φαίνεται να βρίσκεται λύση για τις αγροτικές εκτάσεις που
έχουν δηλωθεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ και εμφανιζόντουσαν δασικές, ενώ κινδύνευαν και οι επιδοτήσεις.
Επιπλέον εκτάσεις που είχαν συμπεριληφθεί στους δασικούς χάρτες, ενώ
προέρχονταν από αναδασμούς, διανομές και απαλλοτριώσεις δεν θα χαρακτηρίζονται ως δάση ή δασικές εκτάσεις.
Αν για τις παραπάνω περιπτώσεις έχουν αιτηθεί οι ιδιοκτήτες την εξαγορά
τους, αυτές θεωρούνται σαν να μην έχουν κατατεθεί.
Ένα άλλο ζήτημα το οποίο είχε ταλαιπωρήσει πολλούς ιδιοκτήτες ήταν η
αδυναμία μεταβίβασης των ακινήτων τους, ακόμα και αν η απόφαση των
επιτροπών δεν ήταν απορριπτική. Με το νομοσχέδιο θα μπορεί να γίνει η
μεταβίβαση σε αυτή την περίπτωση με την κατάθεση της απόφασης της
επιτροπής και τη σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος.
Όσον αφορά τη λειτουργία και τις καθυστερήσεις των επιτροπών αντιρρήσεων, το νομοσχέδιο αυξάνει τον αριθμό τους, ενώ συμπληρώνεται
υποχρεωτικά η σύνθεσή τους με μηχανικούς που έχουν δικαίωμα σύνταξης τοπογραφικού διαγράμματος, κυρίως Αγρονόμους Τοπογράφους
Μηχανικούς.
Το ζήτημα βέβαια, που φαίνεται να είναι ο γόρδιος δεσμός της ολοκλήρωσης των δασικών χαρτών είναι οι οικιστικές πυκνώσεις ή όπως συνήθως
λέγονται οι αυθαίρετοι δασικοί οικισμοί.
Σε αυτή την περίπτωση, το νομοσχέδιο δεν φαίνεται να δίνει μια οριστική και άμεση λύση για τις περισσότερες περιπτώσεις. Δίνει όμως μια
παράταση στην επίλυση του ζητήματος, με την ανάρτηση των δασικών
χαρτών στις εκτάσεις αυτές και το δικαίωμα που δίνει στους ιδιοκτήτες να
υποβάλλουν αντιρρήσεις.
Τα βήματα που πρέπει να γίνουν είναι πολλά και δύσκολα. Μόνο μια ευρέως αποδεκτή αναθεώρηση του συντάγματος θα μπορούσε να οδηγήσει
στην οριστική λύση του ζητήματος.
Τέλος στο νομοσχέδιο, δεν εξετάζεται η διόρθωση της εξέτασης των πρόδηλων σφαλμάτων, που στην πράξη δεν εφαρμόζεται και οδηγεί στην
αύξηση του κόστους που καλούνται να πληρώσουν οι ιδιοκτήτες με την
ταυτόχρονη υποβολή αντιρρήσεων.
Επιπλέον δεν εξετάζεται η ταχύτερη διόρθωση πρόδηλων σφαλμάτων
στους ήδη κυρωμένους δασικούς χάρτες.
Η σύνταξη των δασικών χαρτών είναι άλλη μία μεταρρύθμιση που έπρεπε να είχε γίνει. Το νομοσχέδιο αυτό συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στην
κατεύθυνση αυτή, αλλά δεν φαίνεται να λύνει το ζήτημα των οικιστικών
πυκνώσεων.
Μιχάλης Καλογιαννάκης, ΑΤΜ
Πρόεδρος ΠΣΔΑΤΜ
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Άμεση οικονομική ενίσχυση
ΠΣΔΑΤΜ
Ο Σύλλογος υπάρχει και λειτουργεί αποκλειστικά με τη συμμετοχή
και την ενίσχυση των μελών του. Όλες του οι δραστηριότητες, η
υποστήριξη των ΑΤΜ κλπ, καλύπτονται στο μεγαλύτερο μέρος τους
από τις συνδρομές, οι οποίες παραμένουν η κύρια πηγή χρηματοδότησης.
Εκ των πραγμάτων, οι συνδρομές μας είναι απαραίτητες για τη συνέχιση της λειτουργίας του ΠΣΔΑΤΜ και όλοι οι συνάδελφοι θερμά
παρακαλούνται να καταβάλλουν το απαιτούμενο ποσό, που παραμένει χαμηλό ώστε να μπορούν όλοι να το καταβάλλουν.
Η ετήσια συνδρομή είναι μόλις:
• 5 ευρώ για τα μέλη κάτω πενταετίας και
• 10 ευρώ για τα υπόλοιπα μέλη
Το Δ.Σ. του ΠΣΔΑΤΜ αποφάσισε να απευθυνθεί άμεσα σε όλους
τους Συναδέλφους ζητώντας οικονομική στήριξη.
Ιδιαίτερα όμως απευθύνεται   στους συναδέλφους ΑΤΜ, οι οποίοι
έχουν εταιρείες με μεγάλη τάξη πτυχίο και οι οποίοι μετά από έναν
κοινό αγώνα τριών ετών ανακηρύχτηκαν ανάδοχοι στις μελέτες κτηματολογίου για το υπόλοιπο της χώρας. Μπορείτε να καταβάλετε
όποιο ποσό επιθυμείτε. (Το ανάλογο παραστατικό θα σας σταλεί
μέσω e-mail).
Η καταβολή μπορεί να γίνει στον λογαριασμό του συλλόγου στην
Τράπεζα Πειραιώς:
IBAN GR21 0172 0800 0050 8007 1615 938
Αν πιστεύετε ότι ο ΠΣΔΑΤΜ πρέπει να παραμείνει ενεργός και να
σας εκπροσωπεί, παρακαλούμε για την άμεση καταβολή, έστω, της
ετήσιας συνδρομής.

Οικονομική ενίσχυση μέσω
της προμήθειας
T-shirt και καπέλου
Πηγή ενίσχυσης των οικονομικών του
ΠΣΔΑΤΜ είναι η προμήθεια μπλούζας
(T-shirt που λένε και στο χωριό μας) και
καπέλων με το λογότυπο του Συλλόγου
αλλά και έξυπνες φρασούλες και σκιτσάκια. Η προσπάθεια ξεκίνησε προ διετίας
και συνεχίζεται μέχρι και σήμερα.
Η επιλογή των συγκεκριμένων T-shirt
έγινε μετά από διαδικτυακό διαγωνισμό
όπου συμμετείχαν περίπου 300 συνάδελφοι.
Η φόρμα παραγγελίας γίνεται μέσω της
ηλεκτρονικής φόρμας στην ιστοσελίδα
του Συλλόγου, https://docs.google.com/
forms/d/e/1FAIpQLSeW1VIss7ldABRz5N
JAkHreSpGGxjugCeRxxOfvOxfIQh-LWA/
viewform όπου μπορεί κανείς να δει μεγέθη, χρώματα και μοντέλα.
Η καταβολή των χρημάτων γίνεται στον
λογαριασμό του Συλλόγου στην Τράπεζα Πειραιώς IBAN GR21 0172 0800 0050 8007 1615 938
και η παραλαβή τους μέσω της ταχυδρομικής διαδικασίας.

Νέα από τον κλάδο

Κτηματογράφησης συνέχεια
Πορεία συλλογής δηλώσεων σε ολόκληρη τη χώρα
Σχεδόν όλη η επικράτεια πλέον είναι υπό Κτηματογράφηση. Παλαιές και νέες μελέτες συνεχίζουν, ενώ σε κάποιες περιοχές ακόμα αναμένεται η έναρξη
της Κτηματογράφησης. Παρατίθεται στη συνέχεια πίνακας με την πορεία της συλλογής δικαιωμάτων για όλες τις μελέτες.
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ENHMΕΡΩΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΤΑΘΜΩΝ
ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ HEPOS 20200502
Αναρτήσεις Κτηματολογικών
Στοιχείων
Σε αρκετές περιοχές ανά την χώρα έχει ξεκινήσει ή αναμένεται, άμεσα, να ξεκινήσει η διαδικασία της ανάρτησης των κτηματολογικών
στοιχείων.
Την 1η Ιουνίου του 2020, ξεκίνησε η ανάρτηση κτηματολογικών
στοιχείων για τα ακίνητα εντός του Δήμου Αθηναίων.
Ενώ, εντός του καλοκαιριού του 2020, αναμένεται να πραγματοποιηθεί ανάρτηση σε περιοχές των περιφερειακών ενοτήτων: Κιλκίς,
Ημαθίας, Λάρισας, Εύβοιας και Βοιωτίας, χωρίς ακόμα να έχουν
ανακοινωθεί οι τελικές ημερομηνίες έναρξης της διαδικασίας.

Σε συνέχεια του από 28/2/2020 e-mail μας, θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε ότι οι επόμενοι σταθμοί που έχει προγραμματιστεί να αναβαθμιστούν
είναι στην περιοχή της Θεσσαλίας, της Χαλκιδικής και γύρω από τη Θεσσαλονίκη: Τσαριτσανή (057Α), Αγια (058Α), Βαμβακού (059Α), Σκόπελος
(061Α), Ζαγορά (062Α), Μεγαλοχώρι (071Α), Κάτω Άγιος Ιωάννης (067Α),
Άδενδρο (031Α), Μεσημέρι (032Α), Κολχικό (033Α), Νέα Φωκαία (074Α),
Στρατονίκη (075Α), Συκιά (076Α).

Διαδικασία ενημέρωσης των χρηστών

Πριν την έναρξη αναβάθμισης των σταθμών σε μια ευρύτερη περιοχή (π.χ.
Θεσσαλία) αποστέλλεται ένα ενημερωτικό e-mail. Για τη διακοπή λειτουργίας του κάθε σταθμού - και προς αποφυγή μεγάλου αριθμού e-mails, δεν
θα αποστέλλεται ξεχωριστό e-mail, αλλά θα εκδίδεται ειδοποίηση στο www.
hepos.gr
Σημείωση: Οι εγγεγραμμένοι χρήστες, μπορούν να βλέπουν τις ειδοποιήσεις
στο www.hepos.gr

http://www.hepos.gr

> επιλέγοντας «Σύνδεση» και εισάγοντας «όνομα χρήστη» και «κωδικό χρήστη». Οι χρήστες που διαθέτουν περισσότερα από ένα ονόματα/κωδικούς
χρήστη, θα πρέπει να συνδεθούν χρησιμοποιώντας το «primary login». Το
«primary login» είναι κατά κανόνα το πρώτο «όνομα χρήστη» και «κωδικός
χρήστη» με το οποίο γράφτηκαν στο HEPOS. Εάν ο χρήστης διαπιστώσει ότι
με αυτό δεν μπορεί να συνδεθεί μπορεί να δοκιμάσει να συνδεθεί με κάποιο
από τα υπόλοιπα.

Σταθμοί που έχουν ήδη αναβαθμιστεί με GPS-GLONASSGALILEO-BEIDOU

Έως τώρα έχουν αναβαθμιστεί οι σταθμοί: 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
Ανδρέας Μεσσηνίας (064Α), Ξηροκάμπι (055Α), Αρεόπολη (054Α), Συκιά Λακωνίας (056Α), Κύθηρα (009Α), Παραλία Τυρού (004Α), Πόρος (010Α), Νέα
Κίος (002Α), Μαχαιράς (001Α), Λαζαράτα (060Α), Πέτα (005A), Πλαταριά
(068A), Δροσοχώρι (034Α), Γουβιά Κέρκυρας (039Α), Κτίσματα (035Α), Μικρό Χωριό (027Α), Σταυρός (072Α), Γιάλτρα (026Α), Αγία Ελεούσα (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
Η Διοικούσα Επιτροπή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, προσκαλεί τα Μέλη του να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη συμμετοχή τους στις νέες Μόνιμες Επιτροπές που πρόκειται να συγκροτήσει.
Οι Μόνιμες Επιτροπές, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο
λειτουργίας του ΤΕΕ, αποτελούν Όργανα με εισηγητικό
και γνωμοδοτικό χαρακτήρα για τα θέματα που παραπέμπονται σε αυτές και η λειτουργία τους ρυθμίζεται με
σχετικό Κανονισμό.

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΣΤΡΑΤΟΥ

Αναβάθμιση των προσφερόμενων
προϊόντων και υπηρεσιών
της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού
Όπως ανακοίνωσε η Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού (ΓΥΣ) μέσω ενημερωτικού
δελτίου, στο πλαίσιο της συνεχούς αναβάθμισης των προσφερόμενων προϊόντων και
υπηρεσιών της, προς όφελος των συναδέλφων Μηχανικών αλλά και του κοινού, από
26 Μαρτίου 2020, αναβάθμισε τον ιστότοπό της, με σημαντικές νέες υπηρεσίες και
προϊόντα, ανοικτά προς όλους.
Συγκεκριμένα λειτουργεί:
−

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), διανυσματικά δεδομένα με περιγραφική πληροφορία (π.χ.
όρια Δήμων, Περιφερειών, κ.ά.), διαχρονικά ορθοφωτομωσαϊκά περιοχής Αττικής,
ιστορικοί χάρτες, εργαλεία μέτρησης, μετασχηματισμός συν/νων, κ.ά. Για όλα τα
χαρτογραφικά υπόβαθρα και δεδομένα, υπάρχει η δυνατότητα παρουσίασης και
σε 3D περιβάλλον.

−

Εφαρμογή Μοντέλου Γεωειδούς για όλο τον Ελλαδικό χώρο, υπολογισμένο από τα
καλύτερα γεωδαιτικά και γεωφυσικά δεδομένα, που διαθέτει η ΓΥΣ.

−

Αποθετήριο νέων ψηφιακών εκδόσεων. Μελετήστε το πόνημα ‘Στατιστικά
Γεωγραφικά Στοιχεία Ελλάδας’ με πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες και την
εργασία ‘Τοπογραφικά Διαγράμματα ΓΥΣ κλίμακας 1:5.000’, με σημαντικές ιστορικές
και επιστημονικές αναφορές για τα ΤΔ και την επιστήμη της Φωτογραμμετρίας,
καθώς και πρόταση νέας μορφής ΤΔ 1:5.000.

Τα θεματικά αντικείμενα των υπό συγκρότηση νέων
Μονίμων Επιτροπών είναι:
• ΜΕ Θεμάτων Δημοσίων Έργων
• ΜΕ Θεμάτων Μελετών Δημοσίων Έργων
• ΜΕ Θεμάτων Ιδιωτικών Έργων
• ΜΕ Θεμάτων Μελετών Ιδιωτικών Έργων (Πολεοδομική Νομοθεσία)
• ΜΕ Θεμάτων Ενέργειας
• ΜΕ Θεμάτων Περιβάλλοντος
• ΜΕ Θεμάτων Πληροφορικής
• ΜΕ Θεμάτων Δημόσιας Διοίκησης
• ΜΕ Θεμάτων Ασφαλιστικού
• ΜΕ Θεμάτων Ασφάλειας & Υγιεινής της Εργασίας
• ΜΕ Θεμάτων Νέων Μηχανικών
• ΜΕ Θεμάτων Υποδομών ποιότητας
• ΜΕ Θεμάτων Βιώσιμης ανάπτυξης και χρηματοδοτήσεων
• ΜΕ Θεμάτων Απασχόλησης – Εργασιακού Πλαισίου
• ΜΕ Θεμάτων Βιομηχανίας-παραγωγικής ανασυγκρότησης
• ΜΕ Θεμάτων Μεταφορών και logistics
• ΜΕ Θεμάτων Παιδείας και επιμόρφωσης
• ΜΕ Θεμάτων Πολιτισμού – προστασίας και αξιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς
• ΜΕ Θεμάτων Διεθνών σχέσεων
Οι αιτήσεις συμμετοχής θα γίνονται μόνο ηλεκτρονικά
μέχρι τις 20 Ιουνίου 2020.
Για ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSci0_vFw
3G16Dh4CDwT6CtzTzGqWrJPwzCIjCoKVbVROuobDg/
viewform

Επιπλέον, σύμφωνα με τη ΓΥΣ, αξίζει να αναφερθεί η καταγραφή και παρουσίαση
όλων των δημοσιεύσεων του Δελτίου της Γεωγραφικές Υπηρεσίας Στρατού - 560 στο
σύνολό τους, που εκδόθηκε και διανεμήθηκε σε έντυπη μορφή, από το 1935 έως και
το 2007, με συνολικό αριθμό τευχών 15 2. Σε δεύτερο χρόνο προγραμματίζεται η
ψηφιοποίηση και ανάρτηση των περιεχομένων των δημοσιεύσεων.
Κάνοντας μια περιήγηση στην ιστοσελίδα και ανοίγοντας τις «Ψηφιακές Εκδόσεις»
συναντάμε το «Οδοιπορικό Μνήμης και προσφοράς», τον Οδηγό Σπουδών σχολής
Τοπογραφίας, Στατιστικά Γεωγραφικά Στοιχεία και τέλος Τοπογραφικά Διαγράμματα
1:5000.
Το Οδοιπορικό Μνήμης δημιουργήθηκε με αφορμή τη συμπλήρωση 130 χρόνων από
την ίδρυση της Υπηρεσίας. Το Οδοιπορικό συντάχτηκε με την ελπίδα να περιγράψει
και να αναδείξει μέσα από την παράθεση ιστορικών τεκμηρίων του αρχειακού της
υλικού τους σημαντικότερους σταθμούς της ιστορικής της πορείας, την ανεκτίμητη
αξία της χαρτογραφικής της κληρονομιάς και τη σπουδαία συμβολή της Υπηρεσίας
στην ανάπτυξη του χαρτογραφικού γίγνεσθαι της χώρας.
Ο Οδηγός σπουδών, ιδιαίτερα ενδιαφέρων, τόσο για τα μαθήματα που διδάσκονται
ή διδάχτηκαν στη Σχολή Τοπογραφίας της ΓΥΣ αλλά και με την παράθεση των
διδασκόντων.
Ιδιαίτερα ενδιαφέροντα τα Στατιστικά Γεωγραφικά Στοιχεία που στις 76 σελίδες τους
αποτυπώνουν σε χάρτες από δημογραφικά δεδομένα, στοιχεία γεωμορφολογίας
μέχρι γενικούς χάρτες τριγωνομετρικών σημείων, χωροσταθμικών αφετηριών και
βαρυτομετρικών και μαγνητομετρικών σταθμών.
Με ενδιαφέρον περιμένουμε την ανάρτηση, σε περιοδική βάση, των επιμελημένων
ψηφιακών εκδόσεων, των σχετικών με αντικείμενα που αφορούν το έργο και τις
δραστηριότητες της ΓΥΣ., ιδιαίτερα μάλιστα τα τοπογραφικά διαγράμματα 1:5000.
Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.gys.gr/hmgs-announcements.html
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Νέα διοίκηση στο Ελληνικό
Ινστιτούτο Εκτιμητικής (ΕΛ.Ι.Ε.)
Στις 16 Μαρτίου διεξήχθησαν οι εκλογές για
τα όργανα διοίκησης στο
Ελληνικό Ινστιτούτο Εκτιμητικής (ΕΛ.Ι.Ε.). Το Ελληνικό Ινστιτούτο Εκτιμητικής συστάθηκε ακριβώς πριν είκοσι χρόνια, το
έτος 2000 με σκοπό, σύμφωνα με το Καταστατικό του, να φέρει σε επαφή
εκείνους που ασχολούνται συστηματικά με την Εκτιμητική στην Ελλάδα,
ώστε να αναπτυχθεί το επίπεδο των εκτιμητών και διαδοθεί η εκτιμητική,
σε σωστές βάσεις. Έκτοτε ασχολείται με την οργάνωση ειδικών κύκλων
σπουδών, σεμιναρίων, διαλέξεων και άλλων δραστηριοτήτων για την εκτίμηση ακινήτων καθώς και των εμπράγματων επί αυτών δικαιωμάτων, την
έρευνα αγοράς ακινήτων, την πραγματοποίηση διαλέξεων, συζητήσεων
και οργάνωση συνεδρίων (εθνικών και διεθνών) και άλλων επιστημονικών
δραστηριοτήτων. Ασχολείται επίσης με τη συνεργασία με εθνικές και διεθνείς εταιρίες, εκτιμητικές διεθνείς οργανώσεις, πανεπιστημιακά ιδρύματα

και Ινστιτούτα που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς καθώς και με την
πραγματοποίηση οιασδήποτε άλλης δραστηριότητας που συμβάλλει στην
ανάπτυξη, μελέτη και διάδοση της Εκτιμητικής Επιστήμης. Σήμερα αριθμεί
1200 μέλη, η πλειοψηφία των οποίων έχουν βασικές σπουδές Μηχανικού.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που είχαν παρουσιαστεί σε συνέδριο του ΠΣΔΑΤΜ τον Ιούνιο του 2017, σε σύνολο 1028 τότε μελών, οι ΑΤΜ ήταν 90,
ήτοι ποσοστό 8,75%.
Οι εκλογές στο ΕΛ.Ι.Ε. είχαν, για πρώτη φορά στην εικοσαετή ιστορία
του, προγραμματιστεί να διεξαχθούν ηλεκτρονικά ώστε να δοθεί η δυνατότητα της ψήφου σε όλα τα μέλη ανά την επικράτεια, καθώς μέχρι τις
προηγούμενες εκλογές η διεξαγωγή γινόταν μόνο στην Αθήνα. Οι εκλογές
συνέπεσαν με την έναρξη των περιοριστικών μέτρων λόγω της πανδημίας
που «ήρθαν κι έδεσαν» με τις προγραμματισμένες ηλεκτρονικές αρχαιρεσίες. Δυο μέλη του ΠΣΔΑΤΜ αλλά και της συντακτικής επιτροπής του
δελτίου, ο Τάσος Λαμπρόπουλος και ο Ευάγγελος Στεφανής εξελέγησαν
στο Δ.Σ. του Ινστιτούτου. Ένα άλλο μέλος του Συλλόγου, η Λένα Αδαμοπούλου εξελέγη στην Εξελεγκτική Επιτροπή.
Η Επιτροπή Δελτίου εύχεται στους συναδέλφους μας καλή θητεία και
καλή δύναμη στις υποχρεώσεις τους.

Συσχέτιση ρύπανσης - Covid-19
«Μία επιστημονική μελέτη συσχετίζει την ατμοσφαιρική ρύπανση και τα αυξημένα επίπεδα οξειδίων του αζώτου (NOx) στην
ατμόσφαιρα, σε συγκεκριμένες μεγάλες πόλεις σε όλον τον κόσμο, με το πλήθος των θυμάτων του κορωνοϊού». Το αλιεύσαμε
από το site https://stotimoni.gr/electric-car/ και το δημοσιεύσαμε γιατί δείχνει τη χρησιμότητα της γεωεπιστήμης σε
διάφορες πλευρές της ζωής όπως είναι και η πρόσφατη επιδημία.

Covid-19:
Θα μπορούσαν τα
ηλεκτρικά αυτοκίνητα
να μας προστατεύσουν;
Nikos Loupakis 26/04/2020
Μία επιστημονική μελέτη συσχετίζει την
ατμοσφαιρική ρύπανση και τα αυξημένα επίπεδα οξειδίων του αζώτου (NOx)
στην ατμόσφαιρα, σε συγκεκριμένες μεγάλες πόλεις σε όλον τον κόσμο, με το
πλήθος των θυμάτων του κορωνοϊού. Με
έμμεσο τρόπο λοιπόν φαίνεται ότι αν είχαμε στην κυκλοφορία πολύ περισσότερα 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
λόγω μελέτη είναι ο Yaron Ogen, από το Ινστιτούτο Γεωεπιστημών και Γεωγραφίας του
Πανεπιστημίου Martin Luther Halle-Wittenberg
(MLU), στο Halle της Γερμανίας. Ο Ogen, λοιπόν, ανακάλυψε μια ισχυρή συσχέτιση μεταξύ
των επιπέδων ΝΟ2 και της σφοδρότητας με
την οποία ο COVID-19 έπληξε ορισμένες περιοχές. Για να φτάσει στο συμπέρασμα αυτό,
χρησιμοποίησε δορυφορικά δεδομένα για την
ατμοσφαιρική ρύπανση και τα ρεύματα του
αέρα, στοιχεία που συσχέτισε με τους επιβεβαιωμένους θανάτους που σχετίζονται με την
ασθένεια.
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Τα δεδομένα προήλθαν από μετρήσεις που έγιναν από τον δορυφόρο Sentinel 5P της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος (ESA), ενώ από την Αμερικανική Μετεωρολογική Υπηρεσία (NOAA)
ελήφθησαν δεδομένα για τις κατακόρυφες ροές αέρα. Σημειώστε ότι ο Sentinel 5P παρακολουθεί
την ποιότητα του αέρα σε όλο τον κόσμο, ενώ τα δεδομένα που επεξεργάστηκε ο Ogen ήταν του
Ιανουαρίου και του Φεβρουαρίου – πριν ξεκινήσει η πανδημία στην Ευρώπη.

Αυτό που ανακάλυψε ο γεωεπιστήμονας ήταν ότι οι περιοχές που έχουν
υψηλά επίπεδα οξειδίων του αζώτου έχουν και σημαντικά περισσότερους
θανάτους σε σχέση με άλλες περιοχές: «Όταν κοιτάζουμε τη Βόρεια Ιταλία,
την περιοχή γύρω από τη Μαδρίτη και την επαρχία Hubei στην Κίνα, για
παράδειγμα, όλες τους έχουν κάτι κοινό: περιβάλλονται από βουνά. Αυτό
καθιστά ακόμη πιο πιθανό ότι ο αέρας σε αυτές τις περιοχές είναι σταθερός
και τα επίπεδα ρύπανσης υψηλότερα.»

Ο Ogen πιστεύει ότι το υψηλό επίπεδο ρύπανσης σε αυτές τις περιοχές μπορεί να έχει οδηγήσει σε βλάβες στους πνεύμονες που έκαναν τους κατοίκους

Σε κάθε περίπτωση είναι καιρός να θυμηθούμε ότι μπορεί το διοξείδιο του
άνθρακα να ευθύνεται για το φαινόμενο του θερμοκηπίου, όμως σε καμία
περίπτωση δεν αποτελεί ρύπο! Το CO2 είναι αέριο παντελώς αβλαβές για
τον άνθρωπο, σε αντίθεση με τους υδρογονάνθρακες, τα μικροσωματίδια
και τα οξείδια του αζώτου (NOx) που εκπέμπουν κατά κόρον τα συμβατικά
αυτοκίνητα – αλλά όχι μόνον αυτά.
Κατά συνέπεια τα ηλεκτρικά οχήματα μπαταρίας (BEV) έχουν ένα κατ’ εξοχήν πεδίο δράσης, όπου θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ευεργετικά για
την ανθρώπινη υγεία: ο λόγος για τα μεγάλα αστικά κέντρα, τις μητροπολιτικές περιοχές των εκατομμυρίων κατοίκων που εισπνέουν καθημερινά χωρίς
να το αντιλαμβάνονται άφθονο NO2, που εκτός των άλλων ενδέχεται να
τους έχει καταστήσει πιο ευάλωτους στον κορωνοϊό. Και είναι ίσως αφορμή
να σκεφτούμε ξανά τον τρόπο με τον οποίο θέλουμε να προωθήσουμε την
ηλεκτροκίνηση, γιατί εκτός από το global warming, υπάρχει ο Corona Virus
σήμερα και πιο ξέρει ποιος ακόμα Virus αύριο.
Πηγές: https://insideevs.com/ και https://www.eurekalert.org/
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πιο ευάλωτους στην ασθένεια. Αν και αυτό που επισημαίνει η έρευνά του
είναι απλώς μια συσχέτιση, μπορεί να αποτελέσει κίνητρο για άλλους επιστήμονες να διερευνήσουν εάν όντως προκύπτει η ύπαρξη μίας αιτίας – ή έστω
ενός επιβαρυντικού παράγοντα – για τον αυξημένο αριθμό θανάτων από τον
Covid-19 στις περιοχές αυτές.

Νέα από τον κλάδο

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 εμψυχωτές, 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 αγαπημένων 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 «κουμπιά» της. Ήταν όμως παράλληλα και ένας σταθερός άνθρωπος που από τα νεανικά 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 λεπτομέρειες μιας ολόκληρης ζωής ενός ανθρώπου που χάθηκε τόσο ξαφνικά και τόσο
πρόωρα. Ακόμα δεν ξέρουμε, ακόμα είναι στα αυτιά μας τα τελευταία τηλεφωνήματα 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 κείμενα 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 ευρωβουλευτών 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 δεκαόροφα 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 πολλά που είχε πάρει στους ώμους της βγάζοντας πάντα την εφημερίδα ασπροπρόσω-
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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 ενημέρωση. Της άρεσε που το μεσημέρι είχε ησυχία και μπορούσε να δουλεύει απερίσπαστη. 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 εμπλούτιζε, την φρόντιζε, την αγαπούσε.
Κι είναι από σήμερα άδεια η θέση της η γεμάτη χαρτιά μέχρι πάνω μια και προτιμούσε 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 προλάβαμε 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 Διευθυντή Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, ο οποίος
έφυγε ξαφνικά την Πέμπτη 21.5.2020, σε ηλικία 75 ετών.
Ο Νίκος Τσώλης γεννήθηκε το 1945. Τελείωσε
τη Βαρβάκειο Πρότυπο Σχολή το 1963. Απεφοίτησε από την Ανωτάτη Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου το 1970.
Παντρεμένος με την Στέλλα Φραγκεδάκη - Τσώλη, τέως καθηγήτρια του Πανεπιστήμιου 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 Εφαρμογών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών όπου υπηρέτησε μέχρι 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 Συγκοινωνιακών Έργων, κατόπιν στην 3η Διεύθυνση Εκτέλεσης και Κατασκευής Έργων (ΔΕΣΕ) ως Προϊστάμενος Διεύθυνσης και συνέχισε τη θητεία του στην κρατική
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος όπου διατέλεσε Γενικός Διευθυντής μέχρι τη συνταξιοδότησή του στις 12.7.2009.
Ήταν ενεργό μέλος του Πανελληνίου Συλλόγου Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών και του Περιφερειακού Τμήματος.
Στο ΤΕΕ τ. Δυτικής Ελλάδος συμμετείχε στις Επιστημονικές Επιτροπές και ήταν εισηγητής 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 επαγγελματισμό του, την προσήνεια και την ευγένειά του.
Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά του και σε όλους τους φίλους και συνεργάτες 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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Νέα νομοθετήματα και διατάξεις
που άπτονται του ενδιαφέροντος του ΑΤΜ
Περάσαμε και περνάμε μια πρωτοφανή κατάσταση μέσα σε συνθήκες
πανδημίας από αρχές Μαρτίου. Είναι σίγουρο ότι οι περισσότεροι εξ
ημών μονολογήσαμε: «Τι είναι αυτό που ζούμε;».
Όμως η κοινωνική και επαγγελματική μας ζωή δείχνει να επανέρχεται,
σε νέες συνθήκες συμβίωσης και συνεργασίας. Παρά την πανδημία,
μια σειρά νομοθετικών εξελίξεων προχώρησαν. Στις αποφάσεις να σημειωθεί και η εν μέσω πανδημίας έναρξη λειτουργείας της ψηφιακής
πλατφόρμας gov.gr με την οποία είναι εφικτή η έκδοση μιας σειράς
εγγράφων όπως π.χ. η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής δίχως τη
φυσική μας παρουσία στις αρμόδιες Υπηρεσίες. Σημαντικές είναι και οι
παρατάσεις που δόθηκαν σε μια σειρά ενεργειών των οποίων πλησίαζαν ή έληγαν οι καταληκτικές ημερομηνίες. Αναλυτικότερα:
Ø Δημοσιεύθηκε ο νέος ασφαλιστικός νόμος 4670/2020 στο ΦΕΚ Α 43
στις 28 Φεβρουαρίου 2020 με τίτλο: «Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και
ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και άλλες διατάξεις».
Με τις διατάξεις του σχεδίου νόμου, μεταρρυθμίζεται το ασφαλιστικό σύστημα της χώρας και προτείνεται ο ψηφιακός μετασχηματισμός του Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.
− Με το νέο σύστημα θεσπίζονται 6 ασφαλιστικές κατηγορίες για Ελεύθερους Επαγγελματίες και Αυτοαπασχολούμενους και μία η οποία θεωρείται Ειδική ασφαλιστική κατηγορία που απευθύνεται σε νέους ασφαλισμένους κατά τα πρώτα 5 έτη ασφάλισης και 6 ασφαλιστικές κατηγορίες
για ασφαλισμένους του πρώην ΟΓΑ. Κατώτατη, εκ των 6 ασφαλιστικών
κατηγοριών λογίζεται η πρώτη και ανώτατη η έκτη.
− Το ποσό εισφοράς κλάδου υγείας, μετά τη 2η ασφαλιστική κατηγορία,
παραμένει σταθερό.
− Η κατάταξη σε μια εκ των ασφαλιστικών κατηγοριών είναι υποχρεωτική.
− Η επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας είναι ελεύθερη και δηλώνεται με
την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης. Η κατάταξη στον Κλάδο Υγείας
ακολουθεί υποχρεωτικά την κατηγορία του Κλάδου Σύνταξης. Κατά την
πρώτη εφαρμογή, σε περίπτωση μη επιλογής κατηγορίας, ο ασφαλισμένος κατατάσσεται υποχρεωτικά στην 1η ασφαλιστική κατηγορία.
− Παρέχεται η δυνατότητα αλλαγής ασφαλιστικής κατηγορίας (ανώτερης
ή κατώτερης) ανά έτος. Η σχετική αίτηση υποβάλλεται κατά τη διάρκεια του έτους και ενεργοποιείται από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου
έτους. Σε περίπτωση μη υποβολής αίτησης αλλαγής κατηγορίας, παραμένει ενεργή η κατηγορία κατάταξης του προηγούμενου έτους.
− Στις περιπτώσεις μη Μισθωτής δραστηριότητας με παράλληλη Μισθωτή απασχόληση, προσδιορίζεται κατώτατη, κατά περίπτωση, κατηγορία
καταβολής εισφορών για το σύνολο των δραστηριοτήτων. Εφόσον το
ποσό των εισφορών από τη μισθωτή απασχόληση υπολείπεται του ποσού εισφοράς της κατώτατης κατηγορίας, καταβάλλεται η αντίστοιχη
διαφορά.
− Παρέχεται δυνατότητα επιλογής ανώτερης κατηγορίας καταβάλλοντας
την αντίστοιχη διαφορά κλάδου σύνταξης.
− Στις περιπτώσεις πολλαπλής μη μισθωτής δραστηριότητας (Ελ. Επαγγελματίας/Αυτοαπασχολούμενος/Αγρότης) θεσπίζεται η καταβολή μιας
εισφοράς με κατάταξη σε μία εκ των 6 ασφαλιστικών κατηγοριών των
Ελεύθερων Επαγγελματιών και Αυτοαπασχολούμενων με ελεύθερη επιλογή.
− Οι ασφαλιστικές εισφορές από 01.01.2020 καταβάλλονται σε μηνιαία
βάση, με ημερομηνία εμπρόθεσμης πληρωμής την τελευταία εργάσιμη
ημέρα του επόμενου μήνα.
Ø Δημοσιεύθηκε ο Νόμος 4674/2020 ΦΕΚ Α’ 53 στις 11 Μαρτίου 2020 του
Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων
αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».
Στο νομοσχέδιο περιέχονται πλήθος αλλαγών για τους ΟΤΑ, το Δημόσιο,
την ιθαγένεια αλλά και το ΑΣΕΠ. Εντάχθηκαν επίσης, σημαντικές τροπολογίες. Στον νόμο υπάρχουν μεταξύ άλλων και οι διατάξεις που αφορούν
στη δυνατότητα σύναψης συμβάσεων των ΟΤΑ με ιδιώτες μηχανικούς για
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έργα και μελέτες. Το άρθρο 3 έχει τίτλο: Ανάθεση σύναψης, εποπτείας και
επίβλεψης δηµοσίων µελετών και έργων από ΟΤΑ που δεν διαθέτουν τεχνική επάρκεια ή τεχνικό προσωπικό και το άάρθρο 4: Υποστήριξη Τεχνικών
Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δόµησης των ΟΤΑ.
Ø Εξεδόθη η ΥΠΕΝ/ΔΤΟΠΕΦ/6310/65/04-03-2020 απόφαση της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών του ΥΠΕΝ το οποίο αποτελεί απάντηση σε
ερώτημα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας και
σύμφωνα με το οποίο και οι μεμονωμένες πράξεις εφαρμογής εμπίπτουν στις κατηγορίες μελετών και οι οποίες εκπονούνται κατ’ αναλογία με το ίδιο περιεχόμενο και τις ίδιες τεχνικές προδιαγραφές σε περιοχές
με πράξεις αναλογισμού. Το ίδιο έγγραφο υπενθυμίζει ότι οι συνολικές πράξεις εφαρμογής, όπως και οι μεμονωμένες πράξεις εφαρμογής, εντάσσονται στην κατηγορία 16 Τοπογραφικών Μελετών.
Ø Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1173/Β/6-4-2020 η Κοινή Υπουργική Απόφαση 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».
Με τη συγκεκριμένη απόφαση, η ανάπτυξη, η τήρηση, η ενημέρωση
και η λειτουργία του Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη ανατίθενται στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας σε συντονισμό με τα συναρμόδια Υπουργεία ΥΠΕΝ, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ανάπτυξης και Εθνικής Άμυνας. Ειδικότερα, με την εν λόγω Κοινή Υπουργική Απόφαση καθορίζονται:
• 	 Το ΤΕΕ ως αρμόδιος φορέας για την ανάπτυξη, τήρηση, ενημέρωση και
λειτουργία του Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη.
• 	 Οι διαδικασίες συλλογής και ανοικτής διάθεσης των γεωχωρικών δεδομένων: οι χρήσεις γης, τα όρια οικισμών, οι δασικές εκτάσεις, οι αρχαιολογικές περιοχές, οι προστατευόμενες περιοχές κλπ.
• 	 Η διαδικασία ψηφιακής υποβολής μεταβολών των γεωχωρικών δεδομένων του Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη.
• 	 Η διαδικασία εντοπισμού και διόρθωσης δεδομένων μη συμβατών με
τον Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη.
• 	 Οι όροι πρόσβασης και περαιτέρω διάθεσης των γεωχωρικών δεδομένων.
Τέλος, συγκροτείται Συντονιστική Επιτροπή Εποπτείας - της οποίας προεδρεύει στέλεχος του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας - και απαρτίζεται από εκπροσώπους των συναρμόδιων Υπουργείων, του ΤΕΕ και του
Ελληνικού Κτηματολογίου.
Ø Παρατάθηκαν από το ΥΠΕΝ οι καταληκτικές ημερομηνίες μια
σειράς πολεοδομικών ζητημάτων μέσω Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου με τίτλο «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού
COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» ΦΕΚ A’ 75/30.03.2020. Ειδικότερα στο άρθρο 54 αναφέρει:
− Δίνεται παράταση έως και τις 31.12.2020 στην καταληκτική ημερομηνία
ισχύος των οικοδομικών αδειών και συγκεκριμένα για τις περιπτώσεις
όπου έχει περατωθεί ο φέρων οργανισμός της οικοδομής, προκειμένου
να ολοκληρωθούν οι όψεις και η τυχόν στέγη του κτιρίου.
− Δίνεται παράταση έως τις 08.08.2020 στην προθεσμία ηλεκτρονικής
υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για δηλώσεις υπαγωγής
με ημερομηνία μεταφοράς από τον N.4014/2011 στον N.4178/2013 ή
εξόφλησης του παραβόλου έως 31.12.2013.
− Δίνεται παράταση 6 μηνών της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών υπαγωγής αυθαίρετης κατασκευής ή αυθαίρετης αλλαγής χρήσης
του άρθρου 99 του N.4495/2017.
− Δίνεται παράταση της ισχύς τους έως και τις 30.09.2020 για τις προεγκρίσεις οικοδομικών αδειών, τις οικοδομικές, άδειες και τις εγκρίσεις εργασιών μικρής κλίμακας, για όσες λήγουν στο διάστημα από 01.03.2020
έως και 30.6.2020.
− Παρατείνονται έως και τις 30.09.2020 οι προθεσμίες αναθεώρησης
άδειας μετά από λήξη της και ειδικότερα οι προθεσμίες των τεσσάρων
(4) ετών από την ημερομηνία λήξης της άδειας και σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κατά τον χρόνο έκδοσης της πράξης αναθεώρησης.
Επίσης, δίνεται παράταση ενός (1) έτους της δυνατότητας αναθεώρησης του χρόνου ισχύος των εγκρίσεων εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας σε περίπτωση που αυτές έληγαν κατά το διάστημα από 01.03.2020
έως και 30.6.2020.
− Αναστέλλονται για το χρονικό διάστημα μεταξύ 01.03.2020 και
30.6.2020 οι προθεσμίες των τριάντα (30) ημερών για τις περιπτώσεις
αυτόβουλης πραγματοποίησης κατεδάφισης - αποκατάστασης της αυ-
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θαιρεσίας από τη λήψη γνώσης της έκθεσης αυτοψίας και της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη διαπίστωση της πολεοδομικής παράβασης. Έτσι, δεν επιβάλλεται πρόστιμο διατήρησης και το πρόστιμο
ανέγερσης περιορίζεται στο ελάχιστο ποσό των διακοσίων (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. «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Με την απόφαση αυτή καθορίζονται τα έντυπα που κατά περίπτωση υποβάλλουν οι εργοδότες.
Ø Υπεγράφησαν τέσσερις υπουργικές αποφάσεις του υφυπουργού Οικονομικών, με τις οποίες δίνονται παρατάσεις καταβολής βεβαιωμένων
οφειλών επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων.
1ον. ΦΕΚ.Β΄1157/3-4-2020. Παρατείνονται μέχρι και την 31/08/2020
οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων οφειλών από χρεωστικές δηλώσεις ΦΠΑ που λήγουν ή έληξαν από 01/04/2020 μέχρι και την 30/04/2020,
των επιχειρήσεων που είχαν την 20/3/2020 ενεργό ΚΑΔ από τους ειδικότερα αναφερόμενους στην υπουργική απόφαση. Ομοίως, παρατείνονται
οι προθεσμίες καταβολής βεβαιωμένων οφειλών και των επιχειρήσεων,
των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20/3/2020 του ΚΑΔ
δευτερεύουσας δραστηριότητας που περιλαμβάνεται στην απόφαση, είναι
μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ
στις 20/3/2020. Για την ίδια κατηγορία επιχειρήσεων αναστέλλεται μέχρι
και την 31/08/2020 η είσπραξη των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων κατά
τις 01/04/2020 οφειλών από χρεωστικές δηλώσεις ΦΠΑ.
2ον. ΦΕΚ Β΄1158/3-4-2020. Παρατείνονται μέχρι και την 31/08/2020
οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων οφειλών, των επιχειρήσεων,
στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα, που λήγουν ή έληξαν από 1/4/2020 έως
την 31/8/2020. Από τη ρύθμιση ωφελούνται οι επιχειρήσεις που έχουν την
20/3/2020 ενεργό ΚΑΔ από τους ειδικότερα αναφερόμενους στην Υπουργική Απόφαση, καθώς και οι επιχειρήσεις, των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20/3/2020 του ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας
που περιλαμβάνεται στην Υπουργική Απόφαση, είναι μεγαλύτερα από τα
ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20/3/2020. Επισημαίνεται ότι έως την ίδια ημερομηνία παρατείνονται και οι προθεσμίες
καταβολής των δόσεων για τις ρυθμίσεις/διευκολύνσεις τμηματικής καταβολής, ενώ αναστέλλεται μέχρι και την 31/08/2020 η είσπραξη των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων κατά την 01/04/2020 οφειλών των ανωτέρω
επιχειρήσεων.
3ον. ΦΕΚ Β΄1159/3-4-2020. Παρατείνονται μέχρι και την 31/08/2020
οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. οφειλών, που λήγουν ή έληξαν από 01/04/2020 έως και την 30/04/2020, των φυσικών
προσώπων που εκμισθώνουν ακίνητα στις επιχειρήσεις που έχουν την
20/3/2020 ενεργό ΚΑΔ από τους ειδικότερα αναφερόμενους στην υπουργική απόφαση, καθώς και στις επιχειρήσεις, των οποίων τα ακαθάριστα
έσοδα ενεργού κατά την 20/3/2020 του ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας που περιλαμβάνεται στην υπουργική απόφαση, είναι μεγαλύτερα από
τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20/3/2020.
Επίσης αναστέλλεται μέχρι και την 31/08/2020 η είσπραξη των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων κατά την 01/04/2020 οφειλών των ανωτέρω
προσώπων.
4ον. ΦΕΚ Β΄1160/3-4-2020. Παρατείνονται μέχρι και την 31/08/2020
οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. οφειλών, που λήγουν ή έληξαν από 01/04/2020 έως και την 30/04/2020 των μισθωτών στις
επιχειρήσεις που έχουν την 20/3/2020 ενεργό ΚΑΔ από τους ειδικότερα
αναφερόμενους στην υπουργική απόφαση, καθώς και στις επιχειρήσεις,
των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20/3/2020 του ΚΑΔ
δευτερεύουσας δραστηριότητας που περιλαμβάνεται στην υπουργική απόφαση, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον
κύριο ΚΑΔ στις 20/3/2020. Το συγκεκριμένο μέτρο αφορά στους μισθωτούς επιχειρήσεων, των οποίων η σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή.
Σημειώνεται ότι στο σύνολο των ως άνω περιπτώσεων κατά την καταβολή
δεν υπολογίζονται οι τόκοι και οι προσαυξήσεις του χρονικού διαστήματος
της αναστολής.
Ø Μια νέα ηλεκτρονική υπηρεσία προς μηχανικούς και δημόσιες υπηρεσίες
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για την εξυπηρέτηση των πολιτών ξεκίνησε το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας μέσα από το ηλεκτρονικό σύστημα e-adeies. Σε συνεργασία
με το ΥΠΕΝ και ειδικότερα τη Γενική Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού και
Αστικού Περιβάλλοντος ενεργοποιήθηκε η ηλεκτρονική υποβολή φακέλων
προς τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής μέσω του «e-άδειες», ενώ παράλληλα
το ΥΠΕΝ φροντίζει ώστε τα νέα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής που προοδευτικά συγκροτούνται να συνεδριάζουν μέσω τηλεδιάσκεψης. Ήδη, σύμφωνα
με τις σχετικές ανακοινώσεις συγκροτήθηκαν τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής στις εξής περιφερειακές ενότητες: Ανατολικής Αττικής, Βορείου Τομέα Αθηνών, Δυτικής Αττικής, Δυτικού Τομέα Αθηνών, Κεντρικού Τομέα
Αθηνών, Νήσων, Νοτίου Τομέα Αθηνών, Πειραιώς, Λασιθίου, Ρεθύμνης,
Χανίων, Θήρας, Καλύμνου, Κω, Λέσβου, Νάξου, Ρόδου, Σάμου, Σύρου,
Τήνου και Χίου. Επιπλέον από 9/3/2020 είναι διαθέσιμη στο σύστημα e-άδειες η δυνατότητα υποβολής νέας αίτησης μέσω αρχείου xml αντί για την
πληκτρολόγηση των στοιχείων. Οι προδιαγραφές του αρχείου XML και οι
επιτρεπτές τιμές των πεδίων δίνονται στην σελίδα του ΤΕΕ. Επί της ουσίας
ενεργοποιήθηκε η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής των φακέλων προς
τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής μέσω του «e-άδειες», σύμφωνα το άρθρο 7
του Ν.4495/17, όπως ισχύει, και τα άρθρα 4 και 5, παρ. 4 της ΥΑ ΥΠΕΝ/
ΔΑΟΚΑ/11170/321 (ΦΕΚ B 313/06.02.2020).
Οδηγίες, σε συνέχεια των παραπάνω, εκδόθηκαν για την εφαρμογή των
παρ. 5 α και β του άρθρου 6 του Ν.4067/12 (Ν.Ο.Κ) καθώς και του άρθρου
7 του Ν.4495/17 (αρμοδιότητες Σ.Α & ΚΕΣΑ), κοινοποίησε το ΥΠΕΝ. Οι
οδηγίες αφορούν την εφαρμογή των παραγράφων 5α και β του άρθρου 6
του ΝΟΚ (4067/2012) και αναφέρεται στα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής και
στις γνωμοδοτήσεις του Κεντρικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής.
Ø Δημοσιευτήκαν στο ΦΕΚ B’ 1010/24.03.2020 οι διαδικασίες ηλεκτρονικής
υποβολής και τροποποίηση των δικαιολογητικών για την έγκριση δομικών κατασκευών κεραίας στο ηλεκτρονικό σύστημα «e-άδειες», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν.4635/2019 «Επενδύω στην
Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 167).
Ø Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) υπέγραψαν το υπουργείο Εργασίας &
Κοινωνικών Υποθέσεων και το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Αριθμ.
οικ. 17535/Δ1.6002, ΦΕΚ B’ 1754/07.05.2020 με θέμα «Ηλεκτρονικές
Συναλλαγές Ασφαλισμένων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα
Κοινωνικής Ασφάλισης e-Ε.Φ.Κ.Α.». Σύμφωνα με την απόφαση γίνονται ηλεκτρονικές μία σειρά από υπηρεσίες του μεγαλύτερου ασφαλιστικού οργανισμού - του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης
(e-ΕΦΚΑ). Συγκεκριμένα, δίνεται η δυνατότητα στους ενδιαφερομένους
να εκτελούν ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτύου και χωρίς επίσκεψη σε μονάδα
του e-ΕΦΚΑ, τις εξής έξι συναλλαγές: χορήγηση βεβαίωσης υποβολής απογραφικής δήλωσης για έναρξη στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
(ΑΑΔΕ), χορήγηση βεβαίωσης για μεταβολή δραστηριότητας, χορήγηση
βεβαίωσης εγγραφής στον e-ΕΦΚΑ, χορήγηση βεβαίωσης προϋπηρεσίας,
υποβολή απογραφικού δελτίου για αγρότες και τέλος έκδοση αποδεικτικού
ασφαλιστικής ενημερότητας.
Ø Εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων της
05.05.2020 με Aρ. πρ. Φ.80000/οικ.13008/561 και ΑΔΑ 6ΙΥΤ46ΜΤΛΚ-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. Με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν.4670/2020 «Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση και Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ)» αντικαθίσταται το άρθρο 36 του
Ν.4387/2016, που ρυθμίζει την καταβολή εισφορών επί παράλληλης απασχόλησης και, ταυτόχρονα, προστίθεται άρθρο 36Α, το οποίο αναφέρεται
κατ’ αποκλειστικότητα στη συνταξιοδοτική αξιοποίηση του χρόνου παράλληλης ασφάλισης, μέχρι 31.12.2016 και παράλληλης απασχόλησης στον
ΕΦΚΑ από 1.1.2017 και εφεξής. Σύμφωνα με την εγκύκλιο, η παράλληλη
ασφάλιση αναφέρεται στα χρονικά διαστήματα που έχουν διανυθεί, έως
τις 31.12.2016, σε δύο ή περισσότερους ασφαλιστικούς φορείς που εντάχθηκαν στον e-ΕΦΚΑ, λόγω παροχής μισθωτής εργασίας ή λόγω άσκησης
εκ παραλλήλου μισθωτής και αυτοτελούς ή ελεύθερου επαγγέλματος ή
αγροτικής απασχόλησης, για τα οποία έχουν καταβληθεί οι αναλογούσες
ασφαλιστικές εισφορές σε κάθε έναν ενταχθέντα φορέα.
Ø Κυκλοφόρησε η με αρ. πρωτ. 1079/Β1/222/24-02-20 ΑΔΑ ΩΤΜΙ46ΜΤΛΡ-ΑΙ6 απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών

Νομοθετικές εξελίξεις

Προγραμμάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης με θέμα: «Τροποποίηση της
Πράξης «Μελέτες και εμπειρογνωμοσύνες – Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Τομέα Ενέργειας» με Κωδικό
ΟΠΣ 5000994 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».
Ø Παρατάθηκε η ισχύουσα ρύθμιση του υπουργείου Εσωτερικών η οποία
προέβλεπε προθεσμία για τη δήλωση των αδήλωτων τετραγωνικών μέχρι
31 Μαρτίου 2020. Με τη νέα ρύθμιση η δήλωση για τα αδήλωτα τετραγωνικά συγχρονίζεται με αυτή των αυθαιρέτων που, επίσης, λήγει στις 30
Ιουνίου. Η παράταση προέκυψε με την ΠΝΠ που αφορά στα “Κατεπείγοντα
μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του”. Στο
τέταρτο εδάφιο του άρθρου 10 συμπεριλήφθηκε διάταξη για την παράταση
της δήλωσης των αδήλωτων τετραγωνικών έως την 30η Ιουνίου.
Ø Διευκρινήσεις δόθηκαν από τη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης
του αρμόδιου Υπουργείου ΥΠΕΝ για τη διαδικασία περιβαλλοντικής
αδειοδότησης φωτοβολταϊκών πάρκων κατηγορίας Β εντός NATURA.
Ειδικότερα, για τα φωτοβολταϊκά πάρκα μέχρι 500Kwp τα οποία εγκαθίστανται σε γήπεδα εντός περιοχών NATURA -τα οποία σύμφωνα με τον
Ν.4014/2011 ανήκουν στην “κατηγορία Β”- ακολουθούνται οι προδιαγραφές που ισχύουν στην Υ.Α. 52983/1952/2013 και δεν επιβάλλονται
πλέον περιοριστικά μέτρα, τα οποία είναι υποχρεωτικά να εφαρμοστούν
αποκλειστικά για άλλες κατηγορίες έργων.
Ø Δημοσιεύτηκε η ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/26584/1161/2020/10-03-2020 σχετικά με
την απαίτηση για κατάθεση του Ε9 ως δικαιολογητικό του έννομου
συμφέροντος για τον χαρακτηρισμό δασικών εκτάσεων δεν αποτελεί στοιχείο που καλύπτει τις περιπτώσεις που γίνεται επίκλησή του. Η
Απόφαση εξεδόθη από τη Διεύθυνση Προστασίας Δασών/Τμήμα Επιτρεπτών επεμβάσεων στα δασικά εδάφη, πάρκα και άλση. Σύμφωνα με την
απόφαση αυτή «Η απαίτηση για κατάθεση του Ε9 ως δικαιολογητικό του
έννομου συμφέροντος δεν αποτελεί στοιχείο που καλύπτει τις περιπτώσεις
που γίνεται επίκλησή του. Εν προκειμένω, τα δικαιολογητικά καθορίζονται
σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην αριθ. 118790/7487/22-10-2014 (ΦΕΚ
3632/Β΄/2014) Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός του τύπου και των απαιτουμένων στοιχείων της αίτησης για την έκδοση Πράξης Χαρακτηρισμού
καθώς και του τύπου του περιεχομένου και των στοιχείων της ανωτέρω
πράξης χαρακτηρισμού ως και της απόφασης της Επιτροπής επί των αντιρρήσεων κατ’ αυτής».
Ø Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 1437 της 16 Απριλίου 2020 η απόφαση που υπέγραψε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών και αφορά στην τροποποίηση της απόφασης με θέμα: «Έγκριση εβδομήντα (70) Ελληνικών
Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε
όλα τα Δημόσια Έργα και Μελέτες». Προσαρμογή στη με αρ. Γ10/2019
σύμφωνη Γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.
Σύμφωνα με την αρχική απόφαση, οι νέες τεχνικές προδιαγραφές θα έπρεπε να τεθούν σε ισχύ μετά την παρέλευση τριών (3) μηνών από τη δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δηλαδή στα μέσα του
Μαρτίου 2020. Με την τροποποίηση που δημοσιεύθηκε σήμερα, η έναρξη
ισχύος της απόφασης μετατίθεται στην 01/09/2020. Υπενθυμίζεται ότι οι
εξήντα οκτώ (68) από τις προαναφερόμενες εβδομήντα (70) ΕλληνικέςΤεχνικέςΠροδιαγραφές (ΕΤΕΠ) αντικαθιστούν την 1η έκδοση αντίστοιχων
ΕΤΕΠ που με τις ΔΙΠΑΔ/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
(ΦΕΚ 2524 Β’ /16-08-2016) υπουργικές αποφάσεις τέθηκαν σε αναστολή
εφαρμογής λόγω της αναγκαιότητας αναθεώρησης/επικαιροποίησής τους.
Οι δύο (2) από τις προαναφερόμενες εβδομήντα (70) Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) αυτές με α/α 21 και 24 αποτελούν νέες ΕΤΕΠ.
Ø Το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε συνεργασία με το υπουργείο
Δικαιοσύνης έθεσαν σε πιλοτική παραγωγική λειτουργία την ψηφιακή
παραλαβή πιστοποιητικών μέσω της πύλης solon.gov.gr. Συγκεκριμένα, η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης
Διαδικασιών και η Γενική Γραμματεία Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ολοκλήρωσαν το έργο της ψηφιακής παραλαβής μιας σειράς πιστοποιητικών που εκδίδονται από δικαστικά καταστήματα. Σε πρώτη φάση το έργο αφορά στην ψηφιακή παραλαβή των τριών ακόλουθων
πιστοποιητικών: περί μη δημοσίευσης Διαθήκης, περί μη αποποίησης Κληρονομιάς, περί μη προσβολής/αμφισβήτησης κληρονομικού δικαιώματος.
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Η παραγωγική λειτουργία ξεκίνησε την Τρίτη 28 Απριλίου και θα περιλαμβάνει τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά κληρονομιάς που εκδίδουν 19 Ειρηνοδικεία και 4 Πρωτοδικεία της χώρας (Αθηνών, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης
και Χαλκίδας), τα οποία καλύπτουν τον μεγαλύτερο αριθμό αιτήσεων και
συνεπώς αφορούν σε ένα μεγάλο ποσοστό πολιτών, οι οποίοι πλέον θα
έχουν τη δυνατότητα της απομακρυσμένης εξυπηρέτησης. Μέχρι τότε, η
πιλοτική παραγωγική λειτουργία θα αφορά στα παραπάνω πιστοποιητικά
που εκδίδονται από τα Πρωτοδικεία Πειραιά και Θεσσαλονίκης και τα Ειρηνοδικεία Αθηνών και Πειραιά. Σταδιακά στην πλατφόρμα θα ενταχθεί
το σύνολο των δικαστικών καταστημάτων της χώρας και το σύνολο των
πιστοποιητικών που εκδίδουν, δίνοντας προτεραιότητα στα πιστοποιητικά
φερεγγυότητας (π.χ. περί μη πτωχεύσεως).
Ø Έχουν ενδιαφέρον και χρησιμότητα τα πρότυπα καταστατικά εταιρειών που περιέχονται στην απόφαση 11026 του Υφυπουργού Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 491 στις 19 Φεβρουαρίου
2020 με θέμα: «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
με Αρ. Πρωτ. 11711/151 στις 18 Φεβρουαρίου 2020 με θέμα: «Παροχή 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)».
Η εγκύκλιος ενημερώνει και διευκρινίζει σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 53, 54 και 71 του εν λόγω νόμου, αρμοδιότητας της
Γενικής Διεύθυνσης Οχημάτων και Εγκαταστάσεων και της Γενικής Διεύ§ταφορών.
θυνσης Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών & Με
Ø Εγκύκλιο – οδηγία για την έκδοση διοικητικών πράξεων στους οικισμούς
του Πηλίου μετά την αρ. 1268/2019 απόφαση του ΣτΕ, υπέγραψε ο
Υφυπουργός Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Η εγκύκλιος έχει αριθ. 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, η εγκύκλιος του Υφυπουργού αναφέρεται στον τρόπο σύνταξης τοπογραφικών στις περιοχές όπου ακυρώθηκαν τα όρια οικισμών με
τη 1268/20119 απόφαση του ΣτΕ, καθώς και στον τρόπο έκδοσης αδειών,
αναθεωρήσεων, επισκευών κ.ά. στα υφιστάμενα κτήρια, τον τρόπο τακτοποίησης αυθαιρέτων, νομιμοποίησης και άλλων θεμάτων.
Ø Υπουργική απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
με Αριθμ. 16394/Δ1.5642 ΦΕΚ Β 1691 στις 4 Μαΐου 2020 και θέμα: «Ψηφιακή διαδικασία απονομής συντάξεων του e-Ε.Φ.Κ.Α.».
Η απόφαση περιέχει τις διαδικασίες για την ηλεκτρονική προώθηση όλων
των ενεργειών.
Οι αιτήσεις για την απονομή σύνταξης, λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου ασφαλισμένου ή συνταξιούχου, υποβάλλονται υποχρεωτικά στην
ηλεκτρονική υπηρεσία Ψηφιακής Απονομής Σύνταξης «ΑΤΛΑΣ», μέσω της
Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr).
Οι δικαιούχοι εισέρχονται στην ηλεκτρονική υπηρεσία, αφού προηγουμένως αυθεντικοποιηθούν με τη χρήση των κωδικών διαπιστευτηρίων.
Οι δικαιούχοι συμπληρώνουν τις πληροφορίες που ζητούνται, ανάλογα με
το είδος του αιτήματος στην αίτηση και προχωρούν στην υποβολή της.
Η έκδοση των αποφάσεων συνταξιοδότησης γίνεται βάσει των διαθέσιμων
ψηφιακών δεδομένων πληρωμών συντάξεων για τις περιπτώσεις μεταβίβασης και των διαθέσιμων ψηφιακών δεδομένων χρόνου ασφάλισης του πληροφοριακού συστήματος ΑΤΛΑΣ για τις περιπτώσεις απονομής συντάξεων
γήρατος.
Οι αποφάσεις συνταξιοδότησης για αιτήματα μεταβίβασης κύριας σύνταξης
αιτία θανάτου του συνταξιούχου και απονομής γήρατος σε δικαιούχους του
τ. ΟΓΑ χωρίς χρόνο διαδοχικής ασφάλισης εκδίδονται αυτόματα, μέσω της
ηλεκτρονικής υπηρεσίας ψηφιακής απονομής «ΑΤΛΑΣ».
Ø Κυκλοφόρησε η 6η Εγκύκλιος της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδας (Εγκύκλιος 6η/83/21-2-2020) με θέμα: «Διατυπώσεις στη σύνταξη συμβολαιογραφικών πράξεων μετά την
κύρωση του δασικού χάρτη» και η οποία απαντά σε ερωτήματα Συμβολαιογράφων που προκλήθηκαν από την απαίτηση ορισμένων Κτηματολογικών Γραφείων, στις περιοχές αρμοδιότητάς τους που έχουν κυρωθεί
δασικοί χάρτες, να προσκομίζονται ως απαραίτητη προϋπόθεση για την

Νομοθετικές εξελίξεις

καταχώρηση των πράξεων βεβαιώσεις των οικείων Δήμων ότι το εντός
σχεδίου ακίνητο, στο οποίο αφορά η πράξη, δεν βρίσκεται εντός άλσους ή
πάρκου. Ολόκληρη η Εγκύκλιος είναι διαθέσιμη στο: https://www.notarius.
gr/encyclical/7/sesse_6_21-2-20.
Ø Κυκλοφόρησε από τον Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείων Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου και Δωδεκανήσου η Εγκύκλιος 8/2020 με θέμα: «Μη επιβολή κυρώσεων για τις αυθαίρετες κατασκευές και αλλαγές χρήσης
πριν από τις 28.7.2011, που εξαιρούνται από την επιβολή κυρώσεων
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος ή εξαιρέθηκαν από την επιβολή κυρώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 3843/2010 (Α’ 62),
4014/2011 (Α’ 209) και 4178/2013 (Α’ 174) σύμφωνα με το άρ.105 παρ.
4 Ν.4495/2017». Η Εγκύκλιος είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου.
Ø Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α 92 στις 7 Μαΐου 2020 ο Νόμος 4685 με θέμα:
«Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση
στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις».
Το ψηφισθέν νομοσχέδιο αποτελείται από συνολικά 136 άρθρα, ενώ καταλαμβάνει στο ΦΕΚ μαζί με τα συνοδευτικά σχεδιαγράμματα συνολικά
1660 σελίδες. O νέος νόμος αναφέρεται από τη διαδικασία αδειοδότησης
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τη διαχείριση προστατευόμενων περιοχών,
τις ζώνες εντός των προστατευόμενων περιοχών, ρυθμίσεις για δασικούς
χάρτες και τις επιτροπές εξέτασης αντιρρήσεων. Περιλαμβάνει επίσης θέματα σχετικά με τις οικιστικές πυκνώσεις, ζητήματα διαχείρισης αποβλήτων, καθώς και σημειακές τροποποιήσεις νόμων όπως του 406/12(ΝΟΚ).
Ιδιαίτερα στο ΦΕΚ έχουν συμπεριληφθεί ρυθμίσεις για τα παρακάτω:
− ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
− ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΕ
− ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
− ΖΩΝΕΣ ΕΝΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
− ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΣΙΚΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ
− ΟΙΚΙΣΤΙΚΕΣ ΠΥΚΝΩΣΕΙΣ
− ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.4122/2013 (Α΄ 42) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2018/844/
ΕΕ ΤΗΣ 30ής ΜΑΪΟΥ 2018 (L156/19.06.2018) «ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ OΔΗΓΙΑΣ 2010/31/ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ
ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ OΔΗΓΙΑΣ 2012/27/ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ»
− ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2019/692
ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 17ης
ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2009/73/ΕΚ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
− ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
− ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
− ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (πλαστικές σακούλες, πολεοδομικές ρυθμίσεις, δασική νομοθεσία, θέματα ΡΑΕ, ΔΑΠΕΕΠ & ΔΕΔΔΗΕ, άδειες ΑΠΕ, υδρογονάνθρακες κλπ)
Ø Απόφαση με Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.27815 στο ΦΕΚ Β 1647 στις 3 Μαΐου 2020
των Υπουργών Οικονομικών-Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του
Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Κανόνες κοινωνικής αποστασιοποίησης σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους
χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς
περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19».
Στα άρθρα της απόφασης περιλαμβάνονται πολλά σημαντικά θέματα με
πολύ χρήσιμες πληροφορίες όπως:
− Κανόνες λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων. Παραβάσεις κανόνων λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων. Κυρώσεις.
− Μέτρα προστασίας στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Μέτρα προστασίας σε
επιβατηγά οχήματα, δημόσιας χρήσης και ιδιωτικής χρήσης με οδηγό.
Μέτρα προστασίας σε επιβατηγά ιδιωτικής χρήσης οχήματα.
− Μέτρα προστασίας εντός νοσοκομείων, δημοσίων υπηρεσιών και χώρων
συνάθροισης κοινού .
− Αρμόδιες αρχές ελέγχου και επιβολής κυρώσεων. Διαδικασίες ελέγχων -
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πιστοποίηση παραβάσεων. Επιβολή προστίμων. Βεβαίωση και είσπραξη
προστίμων.
− Αρχή ενημέρωσης του κοινού.
Ø Πολύ χρήσιμες πληροφορίες περιέχει και η Εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας με Aρ. πρωτ.: 17312/Δ9.506 στις 4 Μαΐου 2020 με θέμα: «Μέτρα
για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων
στους χώρους εργασίας και την πρόληψη της διάδοσης του κορωνοϊού SARS-COV-2 κατά την άρση των περιοριστικών μέτρων».

Και μερικά ενδιαφέροντα ζητήματα από τη Νομολογία
Ø Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας με την υπ ́ αριθμ.
706/2020 απόφασή της απέρριψε αίτηση ακυρώσεως κατά απόφασης
της υπουργού Πολιτισμού με την οποία ανακλήθηκε απόφαση που είχε
εγκριθεί για την ανέγερση 9ώροφου κτιρίου-ξενοδοχείου με 3 υπόγεια και
δώμα με πέργκολα και ασκεπή πισίνα σε ακίνητο επί των οδών Μισαραλιώτου 7-11 και Τσάμη Καρατάση (παρόδου Συγγρού 34), στην περιοχή
Μακρυγιάννη, εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου της πόλης των
Αθηνών, καθώς και η επισκευή υφισταμένου διώροφου διατηρητέου κτηρίου εντός του ακινήτου.
Την ίδια στιγμή η Ολομέλεια του ΣτΕ με δεύτερη απόφασή της (705/2020)
απέρριψε αίτηση ακύρωσης κατά απόφασης του υπουργού Περιβάλλοντος,
με την οποία επιβλήθηκε, για ένα έτος, αναστολή χορήγησης οικοδομικών
αδειών και εκτέλεσης εργασιών για την ανέγερση κτιρίων με ύψος άνω
των 17,50 μ. στην περιοχή Μακρυγιάννη-Κουκάκι εντός του κηρυγμένου
αρχαιολογικού χώρου της πόλεως των Αθηνών.
Με την εν λόγω υπουργική απόφαση, όπως αναφέρει το ΣτΕ, επιδιώκεται
να αποτραπεί προσωρινά η ανέγερση πολυώροφων κτιρίων κοντά στην
Ακρόπολη, τα οποία υποβαθμίζουν το μνημείο και τον περιβάλλοντα χώρο
του, προκειμένου η διοίκηση να επανεξετάσει το πολεοδομικό καθεστώς
της περιοχής και στη συνέχεια να θεσπίσει ειδικούς όρους και περιορισμούς
δόμησης για την προστασία της.
Ø Ακύρωση της δυνατότητας για την εξαγορά δασικών εκτάσεων από
αυτούς που τις εκχέρσωσαν παράνομα και τις καλλιεργούν ορίζει η
απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, ακυρώνοντας τον όλο μηχανισμό. Η απόφαση της ολομέλειας είναι η
710/2020. Με την απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας κρίνονται ως αντισυνταγματικές οι ρυθμίσεις για τα ξεχερσωμένα
δάση και τις δασικές εκτάσεις για γεωργική χρήση πριν και μετά το έτος
1975.
Την προσφυγή στο ΣτΕ είχαν καταθέσει η ΠΕΔΔΥ και το ΓΕΩΤΕΕ και η
απόφαση αφορά 2 εκατ. στρέμματα σε όλη τη χώρα. Αρχικά, η προσφυγή
είχε συζητηθεί πέρυσι στο Ε’ τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας, το
οποίο έκρινε αντισυνταγματικές τις διατάξεις του 2014 και του
2017 με τις οποίες δόθηκε η δυνατότητα έναντι τιμήματος να γίνεται εξαγορά δασικών εκτάσεων και να καλλιεργούνται. Λόγω της
σοβαρότητας, όμως, του θέματος το Τμήμα παρέπεμψε το ζήτημα στην
Ολομέλεια. Ωστόσο, παρά την πρώτη απόφαση του ΣτΕ από το Ε’ τμήμα
περί αντισυνταγματικότητας, η διαδικασία για τις εξαγορές από τις Δασικές
Υπηρεσίες συνεχίζονταν κανονικά με εντολή του αρμόδιου υπουργείου.
Η τότε προσφυγή της Πανελλήνιας Ένωσης Δασολόγων Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΕΔΔΥ) και του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤΕΕ)
αφορούσε στη συνταγματικότητα τεσσάρων υπουργικών αποφάσεων, με
τις οποίες ορίζονται πτυχές της διαδικασίας εξαγοράς παράνομα εκχερσωμένων δασών και δασικών εκτάσεων. Οι αποφάσεις βασίζονται σε διατάξεις
των νόμων 4280/2014 και 4467/2017, με τις οποίες δόθηκε η πλήρους εξαγοράς εκτάσεων που εκχερσώθηκαν πριν το 1975 και αγοράς του δικαιώματος αγροτικής χρήσης για όσες εκχερσώθηκαν από το 1975 έως το 2007.
Να σημειωθεί ότι η σχετική δυνατότητα έπειτα από διαδοχικές παρατάσεις
έχει πλέον καταληκτική ημερομηνία έως τις 8 Αυγούστου 2020.
Σημειώνεται από σχόλια δασολόγων για τη θετική έκβαση της υπόθεσης,
ότι η δικαίωση της προσφυγής των φορέων στο ΣτΕ θα πρέπει να σηματοδοτήσει την αλλαγή στάσης των πολιτικών ηγεσιών των εκάστοτε κυβερνήσεων απέναντι στα δασικά οικοσυστήματα και, κυρίως, την ασφαλέστερη νομοθέτηση για αυτά με κριτήριο τη συνταγματική κανονικότητα».
Επιμέλεια: Χρήστος Λάλας ΑΤΜ
Ευάγγελος Στεφανής ΑΤΜ
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Μεθοδολογία για τον έλεγχο και σχεδιασμό οχετών
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Υποψήφιος Διδάκτορας ΤΑΤΜ ΑΠΘ
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1. Εισαγωγή - Βασικές έννοιες
Οι οχετοί είναι αγωγοί απλής κατασκευής οι
οποίοι κατασκευάζονται συνήθως όταν ένα φυσικό υδατόρευμα τέμνεται με μία οδό. Ο σκοπός
τους είναι να μεταφέρουν το νερό του υδατορεύματος στην απέναντι πλευρά της οδού,
χωρίς να προκληθεί υπερύψωση της στάθμης
της ροής στην είσοδο τους. Τις περισσότερες
φορές, έχουν κυκλική ή ορθογωνική διατομή
ενώ για την κατασκευή τους χρησιμοποιούνται
είτε προκατασκευασμένοι τσιμεντοσωλήνες είτε
ορθογώνια πλαίσια οπλισμένου σκυροδέματος.
Επίσης, είναι δυνατή η επιτόπου σκυροδέτη-

a

ση τους. Στην περίπτωση που υπάρχει ανάγκη
μεταφοράς μεγάλης παροχής κατά πλάτος της
οδού, μπορούν να τοποθετηθούν παράλληλοι
οχετοί ώστε να αυξηθεί η υδραυλική διατομή.
Το πλάτος ενός μεμονωμένου οχετού δεν ξεπερνάει τα 6 m. Μεγαλύτερο πλάτος κατατάσσει
το έργο στην κατηγορία των γεφυρών.
Ένας οχετός αποτελείται από τρία τμήματα: το
στόμιο εισόδου, τον λαιμό και το στόμιο εξόδου. Δεδομένου ότι αυτοί τοποθετούνται στο
εσωτερικό επιχώματος, στα στόμια εισόδου και
εξόδου κατασκευάζονται πτερυγότοιχοι ή κεφαλότοιχοι (εικόνες 1 και 2) ώστε να συγκρατείται

Πτερυγότοιχοι

το υλικό του επιχώματος και να εξασφαλίζεται
ομαλή είσοδος και έξοδος των όμβριων σε αυτόν. Στην εικόνα 2 έχει σχεδιαστεί ένας κιβωτοειδής οχετός (δηλαδή οχετός με ορθογωνική
διατομή) του οποίου ο λαιμός έχει διαστάσεις
B×D με B το πλάτος του και D το ύψος του.
Το μήκος του λαιμού είναι L και οι συνολικές
απώλειες φορτίου της ροής (τοπικές και ολικές)
κατά τη διέλευσή της από τον οχετό είναι Σhf.
Τέλος, με H1 συμβολίζουμε τη στάθμη της ελεύθερης επιφάνειας της ροής ανάντη της εισόδου
του οχετού.

b

➤

➤
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.
Αν και ένας οχετός είναι απλή κατασκευή, η
υδραυλική συμπεριφορά του είναι πολυσύνθετη. Για αυτό τον λόγο είναι αναγκαίο να μελετηθεί διεξοδικά η κατασκευή ώστε να προσδιοριστούν οι βασικές παράμετροι σχεδιασμού. Ο
σκοπός της υδραυλικής μελέτης είναι ο υπολογισμός των διαστάσεων του λαιμού και της κλίσης του οχετού ώστε αυτός να μεταφέρει την
απαιτούμενη παροχή Qdes όταν η στάθμη της
ροής ανάντη του είναι ίση με τη στάθμη σχεδιασμού Hdes. Ταυτοχρόνως, οι διαστάσεις B,
D και η κλίση S πρέπει να εξασφαλίζουν τις κατάλληλες υδραυλικές συνθήκες λειτουργίας του
οχετού. Αυτές είναι: α) Η ροή στον λαιμό του
οχετού να γίνεται με ελεύθερη επιφάνεια, δηλαδή ο οχετός να μην είναι υπό πίεση (κλειστός)
αγωγός, β) Να μην εμφανίζονται υδραυλικά άλματα στο εσωτερικό του οχετού, γ) Η ταχύτητα
της ροής εντός του οχετού να μην υπερβαίνει
μία δεδομένη τιμή Vmax για να αποφεύγεται η
διάβρωση των τοιχωμάτων αυτού και δ) Η ροή
στο εσωτερικό του οχετού να ελέγχεται από τις
συνθήκες στα ανάντη του οχετού και όχι από
τις συνθήκες στα κατάντη του.
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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.

Για να υπολογίσουμε τα B, D και S του οχετού
συναρτήσει των Qdes και Hdes πρέπει να εξετάσουμε τις διάφορες περιπτώσεις προφίλ ροής
που είναι δυνατόν να εμφανιστούν. Στη συνέχεια για να είναι ευκολότερη η ανάλυση μας
θεωρούμε τις διατομές 1, 2, 3 και 4 (εικόνες 3
και 4). Η διατομή 1 βρίσκεται σε μικρή απόσταση ανάντη του οχετού και η στάθμη σε αυτή
είναι ίση με H1 σε σχέση με κάποιο επίπεδο αναφοράς. Η διατομή 2 έχει τοποθετηθεί ακριβώς
στην είσοδο του οχετού. Η διατομή 3 βρίσκεται
ακριβώς στην έξοδο του οχετού ενώ η διατομή 4 τοποθετείται σε μικρή απόσταση κατάντη
της διατομής 3. Με y και z συμβολίζουμε κατ’
αντιστοιχία το βάθος ροής και το υψόμετρο του
πυθμένα σε αυτές τις διατομές.
Τα προφίλ ροής σε έναν οχετό είναι συνολικά
οκτώ και εμπίπτουν σε δύο κύριες κλάσεις:
a. Στην κλάση Α, η είσοδος του οχετού είναι
ελεύθερη (μη βυθισμένη), δηλαδή y2<D, και
η ροή στον λαιμό αυτού γίνεται με ελεύθερη
επιφάνεια.
b. Στην κλάση Β, η είσοδος του οχετού είναι
βυθισμένη, δηλαδή y2=D, και η ροή στον
λαιμό αυτού μπορεί να γίνεται είτε με ελεύθερη επιφάνεια είτε να είναι υπό πίεση.

Βάσει πειραματικών δεδομένων προκύπτει πως
τα προφίλ της κλάσης Α εμφανίζονται όταν
ισχύει η συνθήκη
(1)
Αντίθετα, εάν δεν ισχύει η παραπάνω συνθήκη, εμφανίζονται τα προφίλ της κλάσης Β. Το
σύνολο των οκτώ προφίλ ροής παρουσιάζονται
στις εικόνες 3 και 4. Στην εικόνα 3, όπου έχουν
σχεδιαστεί τα προφίλ της κλάσης Α, με κόκκινο
φαίνεται η γραμμή του κρίσιμου βάθους, ενώ
στην εικόνα 4, με τα προφίλ της κλάσης Β, με
πράσινο φαίνεται η γραμμή του ομοιόμορφου
βάθους.
Στη συνέχεια κάθε κλάση χωρίζεται σε δύο
υπο-κλάσεις αναλόγως του εάν η ροή στον
οχετό ελέγχεται από τις ανάντη ή κατάντη συνθήκες. Όταν η ροή ελέγχεται από τα ανάντη
(περιπτώσεις Α3, Α4, Β1 και Β2) λέμε πως ο οχετός βρίσκεται υπό έλεγχο εισόδου ενώ όταν
ελέγχεται από τα κατάντη (περιπτώσεις Α1, Α2,
Β3 και Β4) βρίσκεται υπό έλεγχο εξόδου. Στην
περίπτωση της Α κλάσης, η ροή ελέγχεται από
τα ανάντη όταν η κλίση του οχετού είναι απότομη ενώ ελέγχεται από τα κατάντη όταν η κλίση είναι ήπια. Στην ροή Α1, το βάθος ροής στη
διατομή ελέγχου 3 είναι κρίσιμο, ενώ στις ροές
Α3 και Α4 κρίσιμο είναι το βάθος στη διατομή

ελέγχου 2. Υπενθυμίζεται πως η κλίση ενός αγωγού είναι απότομη εάν ισχύει S>Sc και y0<yc και
ήπια εάν ισχύει S<Sc και y0>yc (όπου Sc η κρίσιμη κλίση του αγωγού, y0 το ομοιόμορφο βάθος
και yc το κρίσιμο βάθος).
Στη Β κλάση των προφίλ, η ροή συνήθως βρίσκεται υπό έλεγχο εισόδου όταν το ομοιόμορφο βάθος y0 είναι μικρότερο του ύψους D του
οχετού (y0<D). Στις περιπτώσεις αυτές (Β1 και
Β2), η ροή στον λαιμό του οχετού γίνεται με
ελεύθερη επιφάνεια ασχέτως του ότι η είσοδος
είναι βυθισμένη. Αντίθετα, εάν το ομοιόμορφο
βάθος είναι μεγαλύτερο του ύψους D (y0>D), η
ροή ελέγχεται από την έξοδο και στον λαιμό δεν
υφίσταται ελεύθερη επιφάνεια, δηλαδή ο οχετός
είναι κλειστός αγωγός (περιπτώσεις Β3 και Β4).
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Περιπτώσεις προφίλ ροής

Η τελευταία παράμετρος που παίζει ρόλο στην
κατηγοριοποίηση των προφίλ είναι το βάθος κατάντη του οχετού στη διατομή 4. Ειδικότερα η
σύγκριση του y4 με το yc διακρίνει την περίπτωση Α1 έναντι της Α2 και την Β1 έναντι της Β2.
Ομοίως, η σύγκριση του y4 με το ύψος D διακρίνει την περίπτωση Α3 έναντι της Α4 και την Β3
έναντι της Β4. Τα όσα περιγράφηκαν παραπάνω
συνοψίζονται στον πίνακα 1 όπου ως λ ορίζεται
ο λόγος (H1-z2)/D. Για να εμφανιστεί μία συγκεκριμένη περίπτωση προφίλ από τις οκτώ σε
έναν οχετό πρέπει να ισχύουν ταυτοχρόνως και
οι τρεις συνθήκες του πίνακα 1.

Πίνακας 1: Η κατηγοριοποίηση των περιπτώσεων ροής σε έναν οχετό.
Τέλος, πρέπει να προστεθούν οι εξής παρατηρήσεις:
1. Στις περιπτώσεις Α1 και Α2, η ροή στον λαιμό του οχετού είναι υποκρίσιμη ενώ στις Α3
και Α4, η ροή στον λαιμό είναι υπερκρίσιμη.
Οι ροές των περιπτώσεων Β1 και Β2 μπορεί
να είναι είτε υποκρίσιμες είτε υπερκρίσιμες.
2. Στις ροές Α3 και Α4 εμφανίζεται υδραυλικό άλμα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός πως
η ροή στη διατομή 4 εξαναγκάζεται να είναι υποκρίσιμη (ίσως από κάποιο τεχνικό ή
εμπόδιο κατάντη της διατομής αυτής). Αν

στη διατομή 4 των ροών Α3 και Α4 το βάθος
ροής είναι υπερκρίσιμο (y4<yc), το υδραυλικό άλμα δεν συμβαίνει ενώ τότε τα προφίλ
αυτά γίνονται μεταξύ τους ίδια.
3. Η σύγκριση του ομοιόμορφου βάθους y0
με το ύψος D απαιτείται μόνο στα προφίλ
της κλάσης Β. Παρ’ όλα αυτά είναι σημαντικό η σχέση των y0 και D να εξετάζεται σε
οποιαδήποτε περίπτωση ροής σε οχετό διότι
ομοιόμορφο βάθος μεγαλύτερου του ύψους
D συνεπάγεται πως η ροή στον οχετό τείνει
να γίνει υπό πίεση. Κατά τον σχεδιασμό ενός

οχετού, πρέπει να επιδιώκεται λόγος y0/D μικρότερος του 70%.
4. Στις περιπτώσεις Α3 και Α4, ο οχετός συμπεριφέρεται ως εκχειλιστής ευρείας στέψης
διότι στη διατομή ελέγχου 2 το βάθος είναι
κρίσιμο. Στις περιπτώσεις Β1 και Β2, ο οχετός μπορεί να αντιμετωπιστεί ως οπή μέσω
της οποίας εκρέει νερό από μία δεξαμενή
ενώ στις περιπτώσεις Β3 και Β4 ο οχετός είναι υπό πίεση αγωγός.
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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
Στις περιπτώσεις Α3 και Α4 ο οχετός ενεργεί ως
εκχειλιστής διότι στη διατομή ελέγχου η ροή είναι κρίσιμη. Έτσι, για τις ροές αυτές, υποθέτοντας πως το ολικό φορτίο στην διατομή 1 ισούται με τη στάθμη Η1 και αγνοώντας τις απώλειες
φορτίου μεταξύ των διατομών 1 και 2, προκύπτει πως η ειδική ενέργεια στη διατομή 2 είναι
ίση με H1-z2. Αυτή η τιμή της ειδικής ενέργειας
είναι το φορτίο του υποθετικού εκχειλιστή. Συνεπώς, εάν ο οχετός έχει ορθογωνική διατομή
πλάτους Β, έχουμε
(2)

οπής υπολογίζεται ως το ύψος νερού πάνω από
την οροφή της εισόδου του οχετού με αποτέ. Άρα στην
λεσμα να ισούται με
περίπτωση των ροών Β1 και Β2 έχουμε
(8)
Σε κιβωτοειδή οχετό ύψους D ισχύει Α=ΒD ενώ
σε οχετό κυκλικής διατομής διαμέτρου D έχουμε
Α=πD2/4. Ο συντελεστής C εξαρτάται μόνο από
τη γεωμετρία του στομίου εισόδου.

Σχέση Φορτίου-Παροχής για τις
περιπτώσεις Β3 και Β4
Για τις ροές Β3 και Β4, η σχέση των Η1 και Q
δίνεται από την εξίσωση

Ομοίως, αν ο οχετός έχει κυκλική διατομή διαμέτρου D, ισχύουν οι εξισώσεις

(9)

(3)
(4)
Η σχέση (3) εφαρμόζεται σε έναν κυκλικό οχετό όταν 0<λ<0.8 ενώ η (4) εφαρμόζεται όταν
0.8<λ<1.2. Ο συντελεστής C προστέθηκε στις
εξισώσεις, και ώστε να ληφθούν υπόψιν οι τοπικές απώλειες φορτίου της ροής στην είσοδο
του οχετού (τις οποίες αρχικά αγνοήσαμε). Στην
ιδεατή περίπτωση όπου δεν υπάρχουν απώλειες
φορτίου C=1 ενώ σε πραγματικές εφαρμογές
C<1. Ειδικότερα, η τιμή του C εξαρτάται από τη
γεωμετρία του στομίου εισροής.

Σχέση Φορτίου-Παροχής για τις
περιπτώσεις Α1 και Α2
Στην περίπτωση Α2, ο οχετός δεν μπορεί να
προσομοιωθεί ως εκχειλιστής και οι σχέσεις (2),
(3) και (4) δεν ισχύουν. Έτσι για να προκύψει
μία σχέση μεταξύ των Η1 και Q, εφαρμόζουμε
την εξίσωση Bernoulli για το στόμιο εισόδου,
τον λαιμό και το στόμιο εξόδου του οχετού, ήτοι
(5)
  (6)
(7)

είναι η μέση υδραυλική κλίση μεόπου
ταξύ των διατομών 2 και 3 ενώ A2 και A3 είναι
κατ’ αντιστοιχία το εμβαδόν της ροής στις διατομές 2 και 3. Στην περίπτωση Α1, η σχέση (7)
αντικαθίσταται από την εξίσωση y3=yc.

Σχέση Φορτίου-Παροχής για τις
περιπτώσεις Β1 και Β2
Όσον αφορά την κλάση Β, ο οχετός λειτουργεί
ως οπή σε δεξαμενή όταν η ροή στον λαιμό είναι
ελεύθερη και ως κλειστός αγωγός όταν η ροή
στον λαιμό είναι βυθισμένη. Στην πρώτη περίπτωση, το ολικό φορτίο ανάντη της υποθετικής
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όπου
Παρατηρούμε πως στην εξίσωση (9) οι παράμετροι H4, L, n, kin και kout αφορούν τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά σε όλο το μήκος του οχετού.
Αυτό συμβαίνει διότι οι ροές Β3 και Β4 ελέγχονται από την έξοδο του οχετού.
Συνοψίζοντας, η συνάρτηση Q=Q(H1) δεν εξαρτάται από τις συνθήκες κατάντη του στομίου
εισροής όταν η ροή ελέγχεται από την είσοδο
(ροές Α3, Α4, Β1, Β2). Αντιθέτως, όταν η ροή
ελέγχεται από την έξοδο (ροές Α1, Α2, Β3, Β4),
η συνάρτηση Q=Q(H1) επηρεάζεται από τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά σε ολόκληρο το μήκος
του οχετού. Για αυτό τον λόγο, κατά τον σχεδιασμό των οχετών, είναι θεμιτό να επιδιώκεται
έλεγχος εισόδου της ροής.

Αλγόριθμος για τον έλεγχο της
παροχετευτικότητας οχετού
Έχοντας μελετήσει τις διάφορες εξισώσεις
Q=Q(H1) συναρτήσει του προφίλ της ροής,
σειρά έχει η παρουσίαση ενός αλγόριθμου μέσω
του οποίου ελέγχεται η επάρκεια της διατομής
ενός οχετού. Ειδικότερα, με τον αλγόριθμο
αυτόν ελέγχεται εάν ένας οχετός με δεδομένα
γεωμετρικά χαρακτηριστικά (διατομή, κλίση και
τραχύτητα) επαρκεί ώστε να παροχετευτεί μία
ελάχιστη τιμή παροχής Qmin όταν η στάθμη της
ροής ανάντη του είναι ίση με τη στάθμη σχεδιασμού Hdes.
Τα δεδομένα εισόδου του αλγόριθμου αυτού
είναι: α) Η ελάχιστη αποδεκτή τιμή Qmin της
παροχής, β) Το υψόμετρο σχεδιασμού Hdes της
στάθμης ανάντη του οχετού, γ) Η κατά μήκος
κλίση S του οχετού, δ) Το ύψος D και το πλάτος
B της διατομής εάν ο οχετός είναι κιβωτοειδής
ή η διάμετρος D αν ο οχετός είναι κυκλικής διατομής, ε) Ο συντελεστής Manning n στον λαιμό
του οχετού και το μήκος L του λαιμού, στ) Η
γεωμετρία των στομίων εισόδου και εξόδου,
ζ) Τα υψόμετρα του πυθμένα σε οποιαδήποτε
διατομή, η) Το ολικό φορτίο H4 και το βάθος
ροής y4 κατάντη του οχετού. Εάν οι ποσότητες

H4 και y4 δεν είναι γνωστές, είναι δυνατόν να
προσδιοριστούν από την εξίσωση του Manning
θεωρώντας πως η ροή στην διατομή 4 είναι
ομοιόμορφη. Ο αλγόριθμος αποτελείται από τα
ακόλουθα βήματα:
Βήμα Α
Ελέγχεται εάν η είσοδος του οχετού είναι βυθισμένη για H1=Hdes. Αν (Hdes-z2)/D≤1.2, η είσοδος είναι ελεύθερη και προχωράμε στο βήμα
Β1. Αλλιώς, η είσοδος είναι βυθισμένη και συνεχίζουμε στο βήμα Β2.
Βήμα Β1
Γίνεται η υπόθεση πως η κλίση του οχετού είναι
απότομη και πως ο έλεγχος της ροής γίνεται από
την είσοδο. Στη συνέχεια, γίνεται υπολογισμός
της παροχής Q(0) του οχετού για H1=Hdes χρησιμοποιώντας την κατάλληλη από τις εξισώσεις
(2), (3) και (4). Συνεχίζουμε στο βήμα Γ1.
Βήμα Γ1
Βάσει του Q(0) υπολογίζεται το κρίσιμο βάθος
yc(0) από την εξίσωση Fr(yc)=1 και το ομοιόμορφο y0(0) βάθος από την εξίσωση του Manning.
Εάν yc(0)>y0(0), η υπόθεση της απότομης κλίσης επαληθεύεται και οι τιμές των Q(0), y0(0) και
yc(0) που υπολογίσθηκαν στα βήματα Β1 και Γ1
είναι ορθές. Προχωράμε στο βήμα Δ1-1. Αντίθετα, αν yc(0)<y0(0), η κλίση είναι ήπια και η
ροή ελέγχεται από την έξοδό της. Σε αυτή την
περίπτωση, οι τιμές των Q(0), y0(0) και yc(0) είναι
εσφαλμένες με αποτέλεσμα να τις απορρίπτουμε και να προχωράμε στο βήμα Δ1-2.
Βήμα Δ1-1
Εάν y4<D, το προφίλ της ροής είναι το Α3 και
ένα υδραυλικό άλμα θα συμβεί στα κατάντη του
οχετού. Αυτή η περίπτωση είναι η πιο επιθυμητή. Αλλιώς αν y4>D, το προφίλ της ροής είναι
το Α4 και ένα πιθανό υδραυλικό άλμα θα συμβεί
εντός του λαιμού του οχετού. Σε κάθε περίπτωση προχωράμε στο βήμα Z1.
Βήμα Δ1-2
Υποθέτουμε πως η παροχή Q του οχετού ισούται με μία τιμή Q(1) και υπολογίζουμε το αντίστοιχο yc(1). Αν y4>yc(1) τότε το προφίλ είναι
το Α2 και το βάθος y3 προκύπτει από τη σχέση
(7). Αλλιώς εάν y4<yc(1), ισχύει y3=yc(1) και το
προφίλ είναι το Α1. Σε κάθε περίπτωση προχωράμε στο βήμα Ε1.
Βήμα Ε1
Υπολογίζουμε, μέσω των σχέσεων (5) και (6)
το H1(1) που αντιστοιχεί στην παροχή Q(1). Αν
H1(1)>Hdes, τότε επιστρέφουμε στο βήμα Δ1-2
όπου δοκιμάζουμε μία νέα τιμή Q(2) της παροχής μικρότερη της Q(1) (δηλαδή στο βήμα Δ1-2
θέτουμε Q(1) ⟵ Q(2)). Εάν H1(1)<Hdes, επιστρέφουμε και πάλι στο βήμα Δ1-2 όπου η νέα
τιμή Q(2) της παροχής που δοκιμάζουμε είναι
μεγαλύτερη της Q(1). Τέλος, αν H1(1)=Hdes, οι
τιμές της παροχής Q(1) και του κρίσιμου βάθους
yc(1) είναι ορθές με αποτέλεσμα να προχωράμε
στο βήμα ΣΤ1.
Βήμα ΣΤ1
Το ορθό προφίλ είναι αυτό που εκτιμήθηκε κατά
την τελευταία εκτέλεση του βήματος Δ1-2. Δηλαδή, αν y4<yc(1), το προφίλ είναι το Α1 (όπου
το yc(1) αντιστοιχεί στην ορθή τιμή παροχής
Q(1)). Αλλιώς είναι το Α2. Επιπλέον, πρέπει να

Βήμα Z1
Εάν Q>Qmin και ταυτόχρονα y0<0.7D, η διατομή 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 μεγαλύτερες διαστάσεις Β και D για τα συγκεκριμένα
S και n ώστε ο οχετός να παραλάβει την ελάχιστη απαιτούμενη παροχή Qmin όταν Η1=Ηdes. Ο
αλγόριθμος τερματίζει.
Βήμα Β2
Κάνουμε την υπόθεση πως y0<D, δηλαδή θεωρούμε πως ο λαιμός του οχετού είναι ελεύθερος
και η ροή ελέγχεται από την είσοδο. Έτσι υπολογίζουμε την παροχή του οχετού Q(0) από την
εξίσωση (8) για H1=Hdes και τις αντίστοιχες τιμές του ομοιόμορφου και κρίσιμου βάθους y0(0)
και yc(0). Προχωράμε στο βήμα Γ2.
Βήμα Γ2
Αν y0(0)<D, όντως ο λαιμός του οχετού είναι
ελεύθερος και οι τιμές των Q(0),  y0(0) και yc(0)
είναι ορθές. Συνεχίζουμε στο βήμα Δ2-1. Αντίθετα, εάν y0(0)>D, ο λαιμός του οχετού είναι εν
τέλει βυθισμένος και η ροή ελέγχεται από την
έξοδο. Έτσι οι τιμές Q(0), y0(0) και yc(0) απορρίπτονται. Σε αυτή την περίπτωση, η ορθή τιμή
της παροχής Q(1) υπολογίζεται από τη σχέση

(9) για H1=Hdes ενώ από την εξίσωση Manning
προκύπτει η ορθή τιμή του ομοιόμορφου βάθους y0(1). Πρέπει να ισχύει y0(1)>D (διαφορετικά έγινε κάποιο λάθος) και συνεχίζουμε στο
βήμα Δ2-2.
Βήμα Δ2-1
Εάν y4<yc(0), δημιουργείται το προφίλ της περίπτωσης Β1. Αλλιώς αν y4>yc(0), εμφανίζεται το
προφίλ Β2 και ένα υδραυλικό άλμα σχηματίζεται
στην έξοδο του οχετού. Σε κάθε περίπτωση,
προχωράμε στο βήμα Ε2.
Βήμα Δ2-2
Εάν y4<D, δημιουργείται το προφίλ Β3. Αλλιώς
αν y4>D, εμφανίζεται το προφίλ Β4 και η έξοδος
του οχετού είναι βυθισμένη. Σε κάθε περίπτωση, προχωράμε στο βήμα Ε2. Σημειώνεται πως
οι περιπτώσεις Β3 και Β4 πρέπει να αποφεύγονται στον σχεδιασμό οχετών.
Βήμα Ε2
Αν Q>Qmin, η διατομή του κιβωτοειδούς οχετού ύψους D και πλάτους B (ή διαμέτρου D)
είναι επαρκής. Δηλαδή για Η1=Ηdes, ο οχετός
μεταφέρει παροχή Q μεγαλύτερη της ελάχιστης
απαιτούμενης. Διαφορετικά απαιτείται μεγαλύτερη διατομή για να παραλάβει την ελάχιστη
απαιτούμενη παροχή Qmin όταν Η1=Ηdes. Ο αλγόριθμος τερματίζει.
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ισχύει y0(1)>yc(1) αφού η κλίση είναι ήπια. Προχωράμε στο βήμα Z1.
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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
Περίληψη
Η πανδημία του COVID-19 εκτός από τον συναγερμό που σήμανε σε επίπεδο ανάσχεσης και αντιμετώπισης της από τις πληγείσες 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 μοντελοποίησης 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
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 μοντελοποίησης των χωροχρονικών προτύπων
κατανομής και εξέλιξής 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
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& 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). Σε
αντίθεση με άλλες αντίστοιχες πλατφόρμες, είναι η μόνη που δίνει πραγματική εικόνα για το
μέγεθος και την ένταση του προβλήματος, σε
κάθε χώρα και παγκοσμίως και διευκολύνει τον
επισκέπτη στο να κάνει συγκρίσεις, ακόμα και
εκτιμήσεις για την εξέλιξή της. Έτσι, για παράδειγμα, εκτός από τον αριθμό κρουσμάτων, θανάτων και ανακάμψεων, μπορούν να απεικονισθούν σε χάρτες, ο ρυθμός εξέλιξης της νόσου
για διαφορετικά χρονικά διαστήματα, συνολικά,
την τελευταία ημέρα, την τελευταία εβδομάδα
ή τις δύο τελευταίες εβδομάδες, μπορεί να υπολογιστεί η ποσόστωση κρουσμάτων και θανάτων στο σύνολο του πληθυσμού ή η σχέση τους

με την πληθυσμιακή πυκνότητα κάθε χώρας και
πολλά άλλα.
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.
Έχει δοθεί έμφαση στη φιλικότητα προς τον
χρήστη, στον οποίο παρέχονται δυνατότητες
διαμόρφωσης χαρτών, γραφημάτων και πινάκων, που απαντούν σε ερωτήματα που τον απασχολούν και με τον τρόπο που εκείνος επιλέγει.
Υπεύθυνος της ερευνητικής ομάδας που σχεδιάζει, υλοποιεί και διαχειρίζεται τη διαδικτυακή
αυτή πλατφόρμα, είναι ο Καθηγητής Γεώργιος

Η διαδικτυακή πλατφόρμα βρίσκεται στη διαδικτυακή διεύθυνση: http://geochoros.survey.
ntua.gr/coronavirus/ και απώτερος στόχος της
ερευνητικής ομάδας ήταν και παραμένει, να
αποτελέσει η συγκεκριμένη πλατφόρμα ενα
διαχρονικό αποθετήριο, παρατηρητήριο και εργαστήριο παραγωγής γνώσης και μοντελοποίησης των χωροχρονικών προτύπων εξέλιξης του
COVID-19 μέσα από εξειδικευμένες χαρτογραφικές απεικονίσεις και πολυπαραμετρικά υποδείγματα διαφορετικών χωρικών κλιμάκων. Ένα

διαχρονικό σημείο αναφοράς της συγκεκριμένης
πανδημίας.
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. Η
συγκεκριμένη πλατφόρμα ενημερώνεται καθημερινά μέσα από μια ημι-αυτόματη διαδικασία,

έχει μέχρι σήμερα περισσότερους από τριακόσιες χιλιάδες (300.000) μοναδικούς επισκέπτες
και καθημερινά την αξιοποιούν περισσότεροι
από δυο χιλιάδες (2.000) νέοι και παλαιοί χρήστες με μέση διάρκεια συνεδρίας τα τέσσερα
λεπτά. Τα σχόλια και οι παρατηρήσεις που παίρνουμε από απλούς χρήστες, ερευνητές αλλά και
συναδέλφους είναι ιδιαίτερα θετικά και ενθαρρυντικά.
Παράλληλα, αφενός αντανακλούν το ευρύτερο ενδιαφέρον για αυτήν την πρωτοβουλία
και αφετέρου και σημαντικότερο, συμβάλλουν
στην περαιτέρω ανάπτυξη και εξέλιξή της.
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Φώτης και σε αυτήν συμμετέχουν οι υποψήφιοι
διδάκτορες κ. Γιώργος Παναγιωτόπουλος και κα
Άλκηστις Δαλκαβούκη.

Λειτουργίες – Δυνατότητες
Οι λειτουργίες της πλατφόρμας ομαδοποιούνται
σε πέντε βασικές ενότητες: (α) Μορφοποίηση και
επιλογή των μεταβλητών (β) Προσδιορισμός των
περιοχών μελέτης (γ) προσδιορισμός της κλίμακας ανάλυσης (δ) Προσδιορισμός του είδους και
των παραμέτρων οπτικοποίησης (ε) Προσδιορισμός των γενικών ρυθμίσεων.
Οι εν λόγω πέντε ενότητες αντιστοιχούν σε επτά
(7) λειτουργίες ή ομάδες λειτουργιών που ενεργοποιούνται μέσω επιλογών που βρίσκονται στο
αριστερό και το δεξιό μέρος της οθόνης με τη
μορφή των παραπλεύρως buttons:
Τα αποτελέσματα όλων των παραπάνω διαδικασιών παρουσιάζονται με τη μορφή χαρτών, πινάκων
και διαγραμμάτων.
Παράλληλα υπάρχει και η δυνατότητα αντιγραφής αλλά και μεταφόρτωσης (download) των δεδομένων με τη μορφή θεματικού επιπέδου (shapefile) για περαιτέρω και άμεση επεξεργασίας σε
περιβάλλον GIS.

(α) Μορφοποίηση και επιλογή των μεταβλητών

Η φιλοσοφίας της ερευνητικής ομάδας ήταν ο
χρήστης και ανεξάρτητα από το αν είναι η δεν
είναι ειδικός, να μπορεί όχι μόνο να οπτικοποιεί
και να αναλύει επιλέγοντας από μία λίστα μεταβλητών αλλά το βασικότερο, να μπορεί να
δημιουργεί δικές του μεταβλητές που θα τον
βοηθήσουν να κατανοήσει τη χωροχρονική εξάπλωση της πανδημίας καλύτερα. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι ο συνδυασμός Cases / Population
(Million) που έχει επιλεγεί ως αρχική θεματική
απεικόνιση της εφαρμογής. Στο ίδιο μενού
επιλογών δίνεται στον χρήστη η δυνατότητα
διερεύνησης των χωρικών προτύπων της μεταβλητής που έχει δημιουργήσει, επιλέγοντας την
οπτικοποίησή της με τη χρήση μέτρων όπως το
Χωροθετικό Πηλίκο (Location Quotient). Παράλληλα έχει τη δυνατότητα διενέργειας Ανάλυσης
Γειτονιάς (Neighborhood Analysis), η οποία για
κάθε χώρα μπορεί να ορίζεται είτε από τα όμορα
είτε από τα δέκα (10) πλησιέστερα κράτη επιλέγοντας μεταξύ του Χωρικού Kινητού Mέσου
(Spatial Moving Average) και του Δείκτη Ομοιότητας (similarity Index). Οι μεταβλητές που
μπορούν να επιλεγούν μεμονωμένα η συνδυαστικά για οπτικοποίηση και ανάλυση είναι:
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(β) Προσδιορισμός των περιοχών
μελέτης
Καθώς οι χρήστες της πλατφόρμας μπορεί
να θέλουν να εστιάσουν το ενδιαφέρον τους
σε επιμέρους περιοχές του πλανήτη, από το
συγκεκριμένο μενού της εφαρμογής δίνονται οι δυνατότητες αναζήτησης (search)
και επιλογής (select) χώρας ή ηπείρου.
Η επιλογή μίας η περισσότερων χωρών
πραγματοποιείται και δυναμικά, κάνοντας
click στο ή στα αντίστοιχα πολύγωνα. Με
νέο click η ήδη επιλεγμένη χώρα αποεπιλέγεται (unselect). Παράλληλα, από το συγκεκριμένο μενού επιλέγεται ο χάρτης υποβάθρου (basemap) και το επίπεδο διαφάνειας
του θεματικού χάρτη σε σχέση με αυτόν.
H επιλογή μίας η περισσότερων χωρών
ενεργοποιεί την επιλογή μέσω τις οποίας
μπορεί ο χρήστης να δει πίνακες με γενικά
στοιχεία των επιλεγμένων περιοχών και γραφήματα που αφορούν στην κανονικοποιημένη (normalized) ή μη απόδοση της εξέλιξης
του αριθμού των κρουσμάτων, θανάτων ή
ανακάμψεων για τις τελευταίες δεκατέσσερις ημέρες.

38 ATM 246 / ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ 2020

Στο συγκεκριμένο μενού δίνεται η
δυνατότητα φιλτραρίσματος των
χωρών με βάση πολλαπλά και συνδυαζόμενα κριτήρια που αφορούν
στο εύρος τιμών επιμέρους μεταβλητών. Υποστηρίζεται ο συνδυασμός συνθηκών με τους λογικούς
τελεστές and και or και μέσω του
πλήκτρου
δίνεται η δυνατότητα
προβολής των φίλτρων που έχουν
ήδη εφαρμοστεί. Θα πρέπει εδώ να
σημειωθεί ότι όσο τα φίλτρα είναι
σε ισχύ έχουν αντίκτυπο στον αριθμό των χωρών για τις οποίες πραγματοποιούνται όλες τις επιμέρους
στατιστικές και χωρικές αναλύσεις.
Ο στόχος εδώ είναι να διευκολύνεται η διερεύνηση του φαινομένου
μέσω από την ανάλυση και οπτικοποίηση μεταβλητών η συνδυασμών τους σε επιμέρους περιοχές η σύνολα περιοχών του
πλανήτη και όχι μόνο και αποκλειστικά σε παγκόσμιο επίπεδο και
κλίμακα.

(ε) Γενικές - Βασικές ρυθμίσεις
Ανεξάρτητα από τις επιμέρους επιλογές του
κάθε χρήστη ως βασικός και μόνιμος γεωγραφικός καμβάς (geographical extent) παραμένει ο
χάρτης όλων των χωρών (πολύγωνα) ο οποίος
μπορεί να συνδυαστεί και κάποιον επιλεγμένο
από τον χρήστη χάρτη υποβάθρου (basemap).
Στην περίπτωση αυτή παρέχεται και η δυνατότητα ρύθμισης του επιπέδου διαφάνειας
του βασικού γεωγραφικού καμβά ως προς τον
χάρτη υποβάθρου. Τέλος, δίνεται και η δυνατότητα αναζήτησης και αυτόματης μετάβασης σε
συγκεκριμένη χώρα ή ήπειρο, η οποία μπορεί
επιλεγεί ως μελέτη περίπτωσης για περαιτέρω
μεμονωμένη η συγκριτική με άλλες αντίστοιχες
περιοχές ανάλυση.

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
της πανδημίας η βασική πηγή δεδομένων ήταν
το αρχείο του Πανεπιστημίου Johns Hopkins,
που μελετούσε το φαινόμενο ήδη από τις 21
Ιανουαρίου. Η επιλογή επομένως ήταν σχεδόν
υποχρεωτική και έγινε για λόγους τόσο υπεροχής σε πληρότητα και ακρίβεια δεδομένων (το
Κέντρο Επιστήμης Συστημάτων και Μηχανικής/
Center for Systems Science and Engineering
είχε ως πηγές επίσημα κρατικά ανακοινωθέντα
και αναφορές του Παγκόσμιου Οργανισμού
Υγείας) όσο και ευκολίας πρόσβασης (οι πίνακες ανανεώνονται καθημερινά στο δημόσιο
δωρεάν αποθετήριο GitHub). Τα επιδημιολογικά δεδομένα συμπληρώθηκαν από γεωγραφική
πληροφορία για κάθε πληγείσα χώρα: έκταση,
πληθυσμός, ηλικιακή κατανομή, μέση θερμοκρασία και υγρασία. Ως πηγές χρησιμοποιήθηκαν σελίδες ελεύθερης πρόσβασης: η Wikipedia,

(δ) Προσδιορισμός του είδους και των παραμέτρων της
οπτικοποίησης
Στο συγκεκριμένο μενού ο χρήστης της πλατφόρμας επιλέγει τον αριθμό των ομάδων τιμών (1-20),
τον τρόπο προσδιορισμού τους (Equal intervals,
Quantile, Standard Deviation, Jenks, Geometric
Progression, Location Quotient) και τη χρωματική
κλίμακα (From – To) που θα χρησιμοποιηθεί για
τη δημιουργία του θεματικού χάρτη της μεταβλητής που έχει μορφοποιήσει. Θα πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι η επιλογή Location Quotient δεν είναι
κατάλληλη μόνο για περιπτώσεις χρήσης του συγκεκριμένου δείκτη αλλά και για όλες τις αντίστοιχες περιπτώσεις μέτρων και τιμών που ουσιαστικά
υποδιαιρούν τα αποτελέσματα σε τρεις βασικές
ομάδες τιμών. Πιο συγκεκριμένα, μικρότερες, ίσες
και μεγαλύτερες της μονάδος.
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(γ) προσδιορισμός της κλίμακας ανάλυσης

Στη συγκεκριμένη εφαρμογή και εφαρμόζοντας
μια απόκλιση ±10% για τις τιμές γύρω από τις θεωρούμενες ίσες με τη μονάδα τιμές ισχύει η κλίμακα υποδιαιρείται στις τιμές 0,9
1,1 και 2. Στο ίδιο μενού δίνεται και η δυνατότητα επιλογής της αντιστροφής της
χρωματικής κλίμακας και εμφάνισης των τιμών και των ονομάτων των κρατών
στον χάρτη.

η Παγκόσμια Τράπεζα, το WeatherBase και, σε
ορισμένες περιπτώσεις, τοπικές απογραφές.
Σε όλες τις περιπτώσεις ελήφθησαν και εξακολουθούν να λαμβάνονται στοιχεία για την πιο
πρόσφατη διαθέσιμη χρονιά, εκτός από τα κλιματολογικά δεδομένα, που προέκυψαν από μακροχρόνιους μέσους όρους. Την υιοθέτηση της
καραντίνας (lockdown) ως μέσο αντιμετώπισης
της ασθένειας σχεδόν παγκοσμίως ακολούθησε
η ποσοτικοποίηση του φαινομένου. Οι επιμέρους εθνικές προσπάθειες ενοποιήθηκαν σε τρία
επίπεδα («Καμία», «Αποσπασματική» και «Πλήρης Καραντίνα») ανάλογα με συγκεκριμένα μέτρα-όρια: το κλείσιμο των σχολείων για τα δύο
πρώτα και τον έλεγχο της μετακίνησης των πολιτών για τα δύο τελευταία. Για την κωδικοποίηση πρώτα επιστρατεύτηκε η Wikipedia και έπειτα αποδελτιώθηκαν άρθρα από τον διαδικτυακό
Τύπο. Η εν λόγω διαδικασία ακολουθείται μέχρι
και σήμερα. Σε κάθε περίπτωση σημειώθηκαν οι
ημερομηνίες έναρξης και λήξης του μέτρου και
η κατάσταση συναγερμού της χώρας. Τέλος,
ενσωματώνοντας σχόλια από τις πρώτες μέρες
λειτουργείας της πλατφόρμας, προστέθηκαν σε
όλα τα παραπάνω οι αριθμοί των ασθενών σε
κρίσιμη κατάσταση, όπως υπολογίζονται καθημερινά από το WorldMeter μέσω αποδελτίωσης
ειδήσεων. Έστω και με επιμέρους προβλήματα
(αποσπασματική μετάδοση ειδήσεων από την
Αφρική, κενά σε στοιχεία για μικρές και φτωχές
χώρες), η χρήση αξιόπιστων ελεύθερων δεδομένων και η συνεχής ανατροφοδότηση έδωσε και
δίνει σε σχετικά σύντομο χρόνο και μέσα από
μία ημι-αυτόματη διαδικασία αρκετά ικανοποιητικό επίπεδα πληροφόρησης και αποτέλεσμα.
Παρόλα ταύτα, η ενημέρωση της πλατφόρμας
απαιτεί διαρκή εγρήγορση, καθώς οι περισσότερες πηγές δεδομένων, δυστυχώς,   παρουσιάζουν περιστασιακά και όχι σταθερού είδους
και μορφής προβλήματα. Με αυτήν την έννοια,
εκτός από τον απαιτούμενο έλεγχο και μορφο-

ποίηση των δεδομένων των χωρών που σταδιακά προθέτονται στις πληγείσες   καθοριστικός
είναι και ο έλεγχος των υφιστάμενων στοιχείων
σχετικά με θέματα όπως: σφάλματα πληκτρολόγησης, αντιστροφές αριθμών σε διαδοχικές μέρες καθώς και η αλλαγή πηγών οι οποίες έχουν
ως αποτέλεσμα ακόμα και αποκλίσεις στα στοιχεία που διατίθενται από τις βάσεις δεδομένών
ακόμα και του Johns Hopkins. Για την αποφυγή
τους χρησιμοποιούνται κλασσικές και ευρύτατα
αποδεκτές τεχνικές ελέγχου όπως: η εποπτεία
τους από έναν επιστήμονα, ο τακτικός οπτικός
έλεγχος, η χρήση γραφημάτων, η διπλή καταχώρηση και η συχνή δημιουργία αντιγράφων
ασφαλείας. Σε περίπτωση εντοπισμού λαθών,
γίνεται διασταύρωση με επίσημες, κρατικές
πηγές ή άλλες crowdsourced δομές εθελοντών
με εσωτερικό έλεγχο (π.χ. Wikipedia) για την
πορεία της νόσου. Σε κάθε περίπτωση, επιλέγεται το ορθότερο καταρχήν αποτέλεσμα που
παράλληλα συνδυάζει και τη συνεπέστερη μακροπρόθεσμα εικόνα ενώ διατηρείται ημερήσιο,
εβδομαδιαίο και μηνιαίο αρχείο των εντοπισμένων σφάλματων για μελλοντική αναφορά και
επεξεργασία. Η χρήση περισσότερων της μίας
πηγών, οι τακτικές και ενδελεχείς διασταυρώσεις με τη διαδικτυακή πραγματικότητα και η
δυναμική ημι-αυτόματη ανανέωση της βάσης
δεδομένων της καθιστά τη συγκεκριμένη πλατφόρμα ενδεικτικό και χαρακτηριστικό παράδειγμα της linked data δομής και φιλοσοφίας αλλά
και τελικά νεογεωγραφίας (neography).

Αρχιτεκτονική και Τεχνολογίες
Για την ανάπτυξη της πλατφόρμας χρησιμοποιήθηκαν αποκλειστικά open-source εργαλεία
και λογισμικά, χρησιμοποιώντας τις τελευταίες
σταθερές εκδόσεις κατά την περίοδο της ανάπτυξης. Για τη διαχείριση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η βάση δεδομένων PostgreSQL με
την επέκταση PostGIS. Η βάση αποτελείται από
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δύο κύριους πίνακες, έναν για την αποθήκευση
και διαχείριση των χωρικών δεδομένων (χώρες)
και έναν για των μη χωρικών (δεδομένα του
Covid19 που αντιστοιχούν στις χωρικές οντότητες). Η επεξεργασία και ανανέωση των μη χωρικών δεδομένων είναι μια απαραίτητη διαδικασία
στη συγκεκριμένη εφαρμογή και πραγματοποιείται ανεξάρτητα από τα χωρικά, τα οποία είναι
κατά ένα μεγάλο βαθμό σταθερά. Στον πίνακα
των χωρικών δεδομένων πραγματοποιήθηκαν
και οι απαραίτητοι υπολογισμοί των γειτόνων
(για τη λειτουργία των χωρικών συσχετίσεων),
οι οποίοι υπολογίστηκαν βάσει των σχετικών
εργαλείων που προσφέρει η επέκταση PostGIS.
Τέλος, δημιουργήθηκαν ακόμα δύο πίνακες για
την αποθήκευση και διαχείριση διαφόρων μεταβλητών της εφαρμογής (πχ. ημερομηνία, μεταβλητές υπολογισμών κ.ά.)
Για την επικοινωνία του front-end με τη βάση
δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν τα λογισμικά
Nodejs και Expressjs. Αναπτύχθηκε κατάλληλο
API (Application Program Interface) για ερωτήματα (queries) στη βάση δεδομένων μέσω http
calls. Τα ερωτήματα χρησιμοποιούνται κυρίως
για τις λειτουργίες των φίλτρων και τη δημιουργία των διαγραμμάτων, στα οποία δεν είναι απαραίτητη η συμμετοχή των χωρικών δεδομένων.
Για τη παραγωγή διαδικτυακών χαρτογραφικών υπηρεσιών (πχ. WFS και WMS) από τη
βάση δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό
Geoserver. Το συγκεκριμένο εργαλείο δίνει ιδιαίτερη ευελιξία στη χαρτογραφική αποτύπωση
και στη μεταφόρτωση των χωρικών δεδομένων.
Η παραγωγή των χαρτογραφικών υπηρεσιών
γίνεται με ένωση (Join) των δύο πινάκων (των
χωρικών και των μη χωρικών δεδομένων) στο
περιβάλλον του Geoserver, και προσφέρεται
στις μορφές WFS (Web Feature Service), WMS
(Web Map Service) και Shapefile προς κατέβασμα (download) από τους χρήστες.
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
και οπτικοποίηση των χωρικών δεδομένων, και
μέσω αυτής αναπτύχθηκαν τα εργαλεία της
εφαρμογής που σχετίζονται με τη χαρτογραφική
απεικόνιση, το styling των χωρικών οντοτήτων,
τις λειτουργίες περιήγησης στον χάρτη κλπ.
Όλα τα υπόλοιπα στοιχεία ελέγχου και λειτουργίες της εφαρμογής αναπτύχθηκαν μέσω της
πλατφόρμας Angular σε γλώσσες προγραμματισμού typescript, html και css. Παραδείγματα
των λειτουργιών αυτών είναι τα στοιχεία ελέγχου (widgets), η διαχείριση των δεδομένων
και οι δυναμικοί υπολογισμοί για τα φίλτρα, τα
διαγράμματα (συνδυαστικά με τη βιβλιοθήκη
Highcharts) και τους πίνακες. Σημειώνεται ότι οι
περισσότερες από αυτές τις λειτουργίες πραγματοποιούνται παράλληλα με τις χαρτογραφικές
(πχ. τα φίλτρα και η απόδοσή τους στον χάρτη
και στους πίνακες). Τέλος, για τον γραφιστικό
σχεδιασμό και ανάπτυξη της εφαρμογής χρησιμοποιήθηκε η βιβλιοθήκη Angular Materials, η
οποία προσφέρει ένα μεγάλο πλήθος σχεδιαστικών επιλογών για theming, τα στοιχεία ελέγχου,
το layout και άλλα.
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Μελλοντική έρευνα – αναβάθμιση
λειτουργιών
Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενο κεφάλαιο, ο απώτερος στόχος της ερευνητικής ομάδας ήταν και παραμένει να δώσει μέσα από τις
επιμέρους λειτουργικότητες και λειτουργίες τις
πλατφόρμας τη δυνατότητα στον μέσο χρήστη
να διερευνήσει πιο ολοκληρωμένα το φαινόμενο της πανδημίας του COVID-19 και παράλληλα
να αναδείξει τη σημαντικότητα της χωρικής του
διάστασης μέσα από εξειδικευμένες αλλά ταυτόχρονα στοιχειώδεις γεωαναλυτικές μεθοδολογίες.
Σε αυτό το πλαίσιο διαδικασίες όπως η ανάλυση
γειτονιάς, το χωροθετικό πηλίκο και ο δείκτης
ομοιότητας βοηθούν στο να αντιληφθούμε πώς
εξελίσσεται χωρικά αλλά και χρονικά το συγκεκριμένο φαινόμενο κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερα
σημαντικό και στην αντιμετώπισή του αλλά το
κυριότερο και στην προετοιμασία των χωρών
του πλανήτη για την περίπτωση επανεμφάνισής
του.
Η συνεισφορά της συγκεκριμένης εφαρμογής
θα μπορούσε να είναι ακόμα σημαντικότερη ειδικά για τη χώρα μας εφόσον ήταν διαθέσιμα
από τους αρμόδιους φορείς τα σχετικά επιδημιολογικά στοιχεία καθώς υπάρχει δυνατότητα
ταυτόχρονων επεξεργασιών σε δύο η περισσότερα επίπεδα ανάλυσης και αντίστοιχες μονάδες
χωρικής αναφοράς (χώρα, περιφέρεια, νομός

δήμος, απογραφικός τομές ακόμα και σημείο).
Είναι σημαντικό εδώ να αναφερθεί ότι η συγκεκριμένη πλατφόρμα ήδη χρησιμοποιείται από
τρία ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα σε χώρες
του εξωτερικού για τη διδασκαλία μαθημάτων
που εμπίπτουν στο επιστημονικό πεδίο της γεωγραφίας καθώς βασικές έννοιες της γεωγραφικής επιστήμης όπως η θέση, η απόσταση, η
περιφέρεια και οι ροές είναι και καθοριστικές παράμετροι της πανδημίας του COVID-19 και, συνδυαστικά η μεμονωμένα, αποτελούν το κεντρικό
αντικείμενο εισαγωγικών ασκήσεων και ερωτημάτων στην εκπαιδευτική της γεωγραφίας.
Τέλος, στο πλαίσιο της αναβάθμισης της δράσης
COVID-Geo, η πλατφόρμα σύντομα θα εμπλουτισθεί και με διαδικασίες παρακολούθησης, ανάλυσης, μοντελοποίησης και οπτικοποίησης της
εξέλιξης της πανδημίας για επιμέρους ή/και επιλεγμένα από τον χρήστη χρονικά διαστήματα τα
οποία θα μπορούν να προσδιορίζονται και ημερολογιακά αλλά και με βάση καθοριστικά γεγονότα όπως για παράδειγμα η αρχή και το τέλος
των μερικών ή καθολικών lockdowns ανά χώρα.
Τέλος, απώτερος στόχος της ερευνητών είναι η πλήρης αυτοματοποίηση της διαδικασίας
ανάκτησης των δεδομένων που αφορούν στην
πανδημία που θα προσδώσει στη συγκεκριμένη
εφαρμογή και έναν ενημερωτικό χαρακτήρα.
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Νέα της αγοράς

Με χαρά σας ανακοινώνουμε
την έναρξη της συνεργασίας της
JGC ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. με την αμερικανική εταιρεία Matterport (https://
matterport.com/), εμπλουτίζοντας την ήδη μεγάλη γκάμα των προϊόντων τρισδιάστατης αποτύπωσης και τεκμηρίωσης που διαθέτουμε, 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 αντίγραφο οποιουδήποτε μεγέθους, κλίμακας και πολυπλοκότητας σε πεδία
όπως: βιομηχανία, κατασκευή, εκτιμήσεις ακινήτων, ασφάλεια ακινήτων, 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 stateof-the-art προϊόντων της στην ελληνική αγορά. Με τη στήριξή σας
δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες 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 υπογραφή και την εγγύηση της METRICA A.E.
Με ιδιαίτερη χαρά σας παρουσιάζουμε τον Μ-ROVER100,
έναν σύγχρονο Full GNSS δέκτη 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 συνθήκες πεδίου, έχει υψηλές προδιαγραφές αντοχής κατά IP67 και διαθέτει ενσωματωμένο μόντεμ και 576 κανάλια. Λειτουργεί άψογα 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 εξαγοράς του για αγορά άλλου εξοπλισμού από την εταιρία μας. Με
την αγορά του έχετε 12ωρη Τεχνική Υποστήριξη από την εξειδικευμένη 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

• 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

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

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

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

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

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
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Θέσεις παρατάξεων
Σε μια ιδιαίτερη περίοδο για τη χώρα και τον κόσμο, ήταν αναμενόμενο να επηρεαστεί ιδιαιτέρως ο κλάδος μας, αλλά
και η λειτουργία του Συλλόγου, καθώς θα πρέπει να προσαρμοστούμε πλέον σε πρωτόγνωρα για όλους δεδομένα.
Την περίοδο που μας πέρασε, μεταξύ άλλων:
1.

Βιώσαμε τον εμπαιγμό της κυβέρνησης προς τους επιστήμονες μέσω του μέτρου της τηλεκατάρτισης.

2.

Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για το περιβάλλον, χωρίς ιδιαίτερη διαβούλευση  με τους επιστημονικούς φορείς
και με διαδικασίες fast track.

3.

Άλλαξαν για ακόμα μια φορά τα δεδομένα στην Κτηματογράφηση, με πιεστικές διαδικασίες, σαν να μην συνέβαινε τίποτα ιδιαίτερο στη χώρα.

4.

Δεν υπήρξε καμία περαιτέρω εξέλιξη στο θέμα του διαπιστευμένου μηχανικού για το κτηματολόγιο.

5.

Αδικαιολόγητα διακόπηκε η πρόσβαση των μηχανικών στα κτηματολογικά γραφεία και τα υποθηκοφυλακεία
της χώρας. Πρωτόγνωρη ήταν και η αντίδραση του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθήνας, μιας και
έστειλε εξώδικο στον σύλλογό μας για τις ανακοινώσεις που εξέδωσε για το θέμα. Δυστυχώς ακόμα δεν έχουν
αρθεί οι περιορισμοί λόγω του COVID-19. Η αντίδραση του συλλόγου για αυτό το θέμα, θα είναι συντονισμένη με το ΤΕΕ.

6.

Εκδόθηκε συγκεκριμένη απάντηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
που αφορούν τις πράξεις εφαρμογής. Αρκετές υπηρεσίες λαθεμένα τις θεωρούσαν πολεοδομικές μελέτες και
όχι τοπογραφικές.

Καθώς τα θέματα είναι πολλά, και ιδιαίτερα σημαντικά, θα πρέπει η λειτουργία του Συλλόγου να προσαρμοστεί
στα νέα δεδομένα και να είναι αδιάκοπη, με σκοπό την εύρεση λύσεων και όχι διαρκών συγκρούσεων.
Η ΔΗ.ΣΥ.Α.Τ.Μ. επισημαίνει και επιζητά με κάθε τρόπο την ορθή λειτουργία του Συλλόγου.
Για τον λόγο αυτό ζητάμε να πραγματοποιείται, όλη η λειτουργία του απομακρυσμένα για όσο διάστημα απαιτείται
σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο. Μέχρι σήμερα, δεν επιτρέπονται, ακόμα, οι δια ζώσης συνεδριάσεις με τη
συμμετοχή άνω των 10 ατόμων.
Τα τεχνολογικά μέσα υπάρχουν και για τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, και των Συνεδρίων, ακόμα
και των Γενικών Συνελεύσεων. Αρκεί η συναίνεση όλων των παρατάξεων, καθώς κάτι τέτοιο, προφανώς δεν προβλέπεται στο καταστατικό του ΠΣΔΑΤΜ.
Είναι πολύ πιθανό, η απαγόρευση παρουσίας εκατοντάδων ανθρώπων σε κλειστή αίθουσα, να διαρκέσει αρκετά
μεγάλο χρονικό διάστημα, και επομένως να καθυστερήσουν κατά πολύ η αναβληθείσα Γενική Συνέλευση και οι
επόμενες αρχαιρεσίες.  
Καλούμε, όλες τις παρατάξεις, με πνεύμα συνεργασίας και ομόνοιας, να συμφωνήσουν στο πλαίσιο αυτό, ώστε να
μην διαταραχθεί, άλλο, η λειτουργία του συλλόγου και να συνεχίσει να εκπροσωπεί δυναμικά όλους τους Αγρονόμους Τοπογράφους Μηχανικούς.
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EΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ - ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Π

εράσαμε μια δύσκολη περίοδο κατά την οποία πολλές δραστηριότητες του κλάδου είχαν παγώσει. Η χώρα
μας όμως κατάφερε να διαχειρισθεί την πανδημία με τον καλλίτερο δυνατό τρόπο σε σύγκριση με πολλές
και μεγαλύτερες Χώρες.

Σιγά σιγά επανερχόμαστε στη χαμένη κανονικότητά μας.
Μεταξύ των θετικών της περιόδου αυτής εντοπίζουμε την καλλίτερη ψηφιακή οργάνωση του Κράτους με αποτέλεσμα την αντίστοιχη μείωση της γραφειοκρατίας σε πολλούς τομείς. Για παράδειγμα η λήψη των στοιχείων του
κτηματολογίου με ηλεκτρονικό τρόπο αποτελεί ένα θετικό στοιχείο της περιόδου αυτής. Θετική επίσης είναι η
επέκταση της ηλεκτρονικής διαδικασίας για άδειες εργασιών μικράς κλίμακας.
Το περιβαλλοντικό νομοσχέδιο που ψηφίσθηκε πρόσφατα εξορθολογίζει τις χρήσεις και τις επεμβάσεις σε προστατευόμενες περιοχές και ανταποκρίνεται στις ανάγκες ανάπτυξης και εκμετάλλευσης του φυσικού περιβάλλοντος
της Χώρας μας. Οι αντιδράσεις των περιβαλλοντικών οργανώσεων, όπως συνήθως, κινούνται στα όρια του περιβαλλοντικού ακτιβισμού και εκτός της διεθνώς παραδεκτής περιβαλλοντικής πολιτικής.
Βέβαια απαιτούνται πολλά ακόμη για να αποκατασταθεί η λειτουργικότητα, φιλικότητα και αποτελεσματικότητα
του Ελληνικού Κράτους με τις έννοιες της ανάπτυξης, της κοινωνικής ευαισθησίας και την εξυπηρέτηση των αναγκών της κοινωνίας.
Στον κλάδο μας μπορούμε να επισημάνουμε τα εξής:
Πλήρη στελέχωση και λειτουργία των Υπηρεσιών Δόμησης καθώς και των τεχνικών - διοικητικών Υπηρεσιών των
Δήμων, των αντιστοίχων Υπηρεσιών των Περιφερειών και των Υπηρεσιών του ΥΠΕΝ. Η ηλεκτρονική εφαρμογή
πολλών καινοτόμων Υπηρεσιών, δεν θα έχει ικανοποιητικό αποτέλεσμα αν δεν συνοδεύεται από στελέχωση των
κρίσιμων αυτών Υπηρεσιών. Σήμερα λειτουργούν τεχνικές Υπηρεσίες Κτηματικών Υπηρεσιών με έναν Μηχανικό
και καλούνται να διεκπεραιώσουν σημαντικό όγκο υποθέσεων. Γνωρίζουμε περιπτώσεις όπου υποθέσεις επανακαθορισμού αιγιαλών π.χ. εκκρεμούν για χρόνια.
Αιτήσεις για αναγνωρίσεις οδών προ του 23 με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο μπορεί να εξετασθούν στην καλύτερη των περιπτώσεων σε 2-3 χρόνια από τις αρμόδιες Υπηρεσίες των περιφερειών. Πράξεις αναλογισμού
αποζημίωσης-προσκύρωσης λόγω ρυμοτομίας ή μεμονωμένες πράξεις εφαρμογής επίσης απαιτούν χρόνια για να
ολοκληρωθούν.
Απλές χωρικές μεταβολές στο κτηματολόγιο γίνονται αντικείμενα δικαστικών υποθέσεων και η επίλυσή τους μπορεί να διαρκέσει δυο και τρία χρόνια. Περιμένουμε ακόμη το κτηματολόγιο να εφαρμόσει στην πράξη τον θεσμό
του διαπιστευμένου τοπογράφου όπως τον έχει νομοθετήσει.
Περιμένουμε ως επαγγελματικός κλάδος την πολιτεία να εξορθολογίσει επιτέλους τη λειτουργία της και την αποτελεσματικότητά της.
Στην προσπάθεια αυτή ο σύλλογος οφείλει να είναι ενωμένος πέρα από κομματικές γραμμές και σκοπιμότητες.
Αυτό πρέπει να γίνει και πράξη στις επερχόμενες εκλογές του συλλόγου.
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Η

ΤΑ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

Ελληνική Πολιτεία από την έναρξη της Κτηματογράφησης για την δημιουργία Κτηματολογίου, με την ψήφιση του ν. 2308/95, έχει αποτύχει
σε κάθε χρονοδιάγραμμα που έχει σχεδιάσει.
Η μεγαλύτερη αποτυχία ήταν ο συνδυασμός της ανάκτησης ή μη της Κοινοτικής Χρηματοδότησης με την ολοκλήρωση των πρώτων συμβάσεων
Κτηματογράφησης μέχρι τον Δεκέμβριο του 2003, παρά τις επισημάνσεις του ΤΕΕ, του ΠΣΔΑΤΜ και των αναδόχων ότι αυτό δεν είναι εφικτό.
Οι φορείς δικαιώθηκαν, η ανάκτηση έγινε, αλλά η Ελληνική Πολιτεία και ο αρμόδιος φορέας δεν έμαθαν τίποτα.
Συνδύασαν λοιπόν το πρόγραμμα κτηματογράφησης για το υπόλοιπο της χώρας με την ανάγκη Κοινοτικής χρηματοδότης ύψους 80 εκατομμυρίων, σταθερά, και ανεξάρτητα αν το κόστος της Κτηματογράφησης είναι 800, 600 ή 350 εκατομμύρια. Οι φορείς και πάλι διαφώνησαν, κρίνοντας
ότι δεν είναι αναγκαία η χρηματοδότηση, αλλά το ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ προχώρησε στη σχετική συμφωνία αποδεχόμενη τον όρο της ολοκλήρωσης
μέχρι το 2020 (ήδη έχει γίνει 2022). Επισημαίνεται ότι δεν έχουν εισπραχθεί τα τέλη κτηματογράφησης για τις περιοχές που ξεκίνησαν διαδικασίες Κτηματογράφησης πριν το 2008, ύψους 70 εκ. ευρώ.
Επειδή η ολοκλήρωση μέχρι το 2022 είναι αδύνατη ξεκίνησαν οι τροποποιήσεις της Νομοθεσίας, έτσι ώστε να ολοκληρωθούν οι συμβάσεις και όχι
το Κτηματολόγιο. Φυσικά ούτε αυτό θα γίνει, αφού ακόμα δεν έχουν ανατεθεί όλες οι μελέτες και επί πλέον δεν πρόκειται να έχουν ολοκληρωθεί
οι δασικοί χάρτες, που είναι προϋπόθεση για την ολοκλήρωση του Κτηματολογίου.
Είχε ήδη καταργηθεί, σε προγενέστερη φάση, η μία από τις δύο προβλεπόμενες αναρτήσεις, που συνέβαλε στην αποδεικτικότητα του Κτηματολογίου. Στη συνεχεία, υποχρεώθηκαν για κάποια από τα προγράμματα μελετών να προσθέσουν τη διαδικασία της προανάρτησης.
Σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες τροποποιήσεις:
- Προβλέπεται να ολοκληρώνεται η διαδικασία κτηματογράφησης σε τμήματα της περιοχής μελέτης για τα οποία δεν έχουν υποβληθεί ενστάσεις.
- «Καταργούνται» σε μεγάλο βαθμό Επιτροπές Ενστάσεων και Δημιουργούνται οι Επιτροπές Εξέτασης υποθέσεων Κτηματογράφησης.
- Καταργούνται ουσιαστικά οι ενστάσεις και μετατρέπονται σε αιτήσεις διόρθωσης κτηματολογικών στοιχείων, με μοναδικό στόχο, όσες απορρίπτονται να μην εξετάζονται τελικά από τις Επιτροπές Εξέτασης υποθέσεων Κτηματογράφησης.
Μέχρι σήμερα, που η συλλογή δηλώσεων ανέρχεται στο 57% των προεκτιμούμενων δικαιωμάτωνδεν υπάρχει καμία μέριμνα για την επιτυχή
ολοκλήρωση της διαδικασίας, παρά το γεγονός ότι σε ορισμένους ΟΤΑ η συλλογή δηλώσεων περιορίζεται κάτω του 30%. Αντίθετα από τις ανακοινώσεις μπορεί κανείς να συμπεράνει ότι η συλλογή δηλώσεων είναι μεγαλύτερη του 80%.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι στόχος της πολιτείας δεν είναι να συνταχθεί ένα αξιόπιστο κτηματολόγιο, εργαλείο ανάπτυξης, αλλά η ολοκλήρωση των συμβάσεων, με ένα λειψό κτηματολόγιο, ώστε να λάβει ο φορέας την κοινοτική χρηματοδότηση.
Ενδιαφέρον είναι ότι η Παγκόσμια Τράπεζα, όταν δεν ήταν σύμβουλος του ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ, τουλάχιστον σύμφωνα με δημοσιεύματα εκτιμούσε ότι το Κτηματολόγιο θα ολοκληρωθεί από το 2025 έως το 2030.
Παράλληλα στο υπουργείο Οικονομικών εκτιμούν ότι υπάρχουν πολλοί ιδιοκτήτες ακινήτων οι οποίοι έχουν δηλώσει τα ακίνητα στο Κτηματολόγιο, αλλά δεν τα έχουν δηλώσει στην εφορία είτε ολόκληρα είτε δεν εμφανίζουν το πραγματικό τους εμβαδόν, για να αποφεύγουν την πληρωμή
φόρων και συγκεκριμένα του ΕΝΦΙΑ είτε για να γλιτώνουν τα τεκμήρια. Δηλαδή εκτιμούν ακριβώς το αντίθετο από την πραγματικότητα, που
είναι ότι οι ιδιοκτήτες δεν δηλώνουν στο Κτηματολόγιο τις ιδιοκτησίες που έχει το Ε9.
Η διασταύρωση των στοιχείων θα γίνει από την διασύνδεση του taxisnet με το Εθνικό Κτηματολόγιο. Μια διασύνδεση που δεν γίνεται όμως για
τις ανάγκες της Κτηματογράφησης, που σε συνδυασμό με το άρθρο 3 του 2308/95, περί φερομένων ιδιοκτητών,  θα μπορούσε να βελτιώσει
σημαντικά και ποσοτικά και ποιοτικά τις μελέτες Κτηματογράφησης.
Καλούμε την Πολιτεία και το Ελληνικό Κτηματολόγιο:
- Να επικαιροποιήσουν τα χρονοδιαγράμματα των μελετών Κτηματογράφησης, ώστε να ολοκληρωθούν επιτυχώς οι μελέτες Κτηματογράφησης
και να ενημερώσουν ταυτόχρονα και τους εταίρους μας στην Ε.Ε. Θεωρούμε αυτονόητο ότι η δίμηνη καραντίνα λόγω της πανδημίας, η οποία
αφενός διέκοψε την παραλαβή δηλώσεων στα Γραφεία Κτηματογράφησης αφετέρου έπληξε τους μελετητές αναδόχους, θα ληφθεί υπόψη
αναλόγως στις προτάσεις του φορέα για αναθεώρηση των χρονοδιαγραμμάτων των συμβάσεων Κτηματογράφησης.  
- Να εφαρμοστεί το άρθρο 3 του ν. 2308/95 και να καταχωριστούν φερόμενοι ιδιοκτήτες
- Να γίνει άμεση διασύνδεση του taxisnet με το Εθνικό Κτηματολόγιο για τις ανάγκες της Κτηματογράφηση για διασταύρωση στοιχείων και
συμπλήρωση της Κτηματογράφησης
- Να γίνει ηλεκτρονική ανάρτηση της Κτηματογράφησης και να υποβάλλονται ηλεκτρονικά οι ενστάσεις – αιτήσεις διόρθωσης.
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Θέσεις παρατάξεων

Ο Σύλλογος δεν διοικείται με μεσιτείες.
Ο Εφιάλτης πρέπει να τελειώσει.

Η

κυβέρνηση της Ν.Δ. κάνοντας την υγειονομική κρίση ευκαιρία εξαπολύει επίθεση στο σύνολο της κοινωνίας. Κάθε μέρα που περνάει,
όλο και περισσότερο γίνεται αντιληπτό ότι τα μέτρα της κυβέρνησης της ΝΔ για την αντιμετώπιση του ιού Covid 19 ήρθαν για να μείνουν.
Μετατρέπουν σε κοινωνικό ερείπιο το εργασιακό τοπίο. Αρκετοί συνάδελφοί μας χάνουν τη δουλειά τους, μπαίνουν σε αναστολή των συμβάσεων
τους, καλούνται να δουλέψουν μαύρα, υποχρεώνονται να ανταποκριθούν
σε αυξημένα ωράρια σε εργοτάξια χωρίς τα απαραίτητα Μέσα Ατομικής
Προστασίας. Οι εργαζόμενοι με δελτίο παροχής υπηρεσιών βρίσκονται για
ακόμη μία φορά χωρίς κανένα δίχτυ προστασίας, ενώ η πλειοψηφία των
αυτοαπασχολούμενων αδυνατεί να δουλέψει και πασχίζει να ανταπεξέλθει
στα τρέχοντα έξοδα. Η κυβερνητική πολιτική δίνει απεριόριστη μονομερή
δυνατότητα στις επιχειρήσεις για μείωση των ωρών εργασίας με μείωση
των μισθών. Οι κυβερνητικές επιλογές έρχονται να προσαρμόσουν ακόμα
περισσότερο το νομικό πλαίσιο στα συμφέροντα του κεφαλαίου και των
εργοδοτών, στηρίζοντας και χρηματοδοτώντας τις επιχειρήσεις σε βάρος
της εργαζόμενης πλειοψηφίας.
Η επίθεση είναι γενικευμένη και θα εντείνεται συνεχώς. Το αντιεκπαιδευτικό νομοσχέδιο, οι επιθέσεις της αστυνομίας στις γειτονιές με το πρόσχημα ότι ο ιός κολλάει, ενώ στις φιέστες δεν κολλάει είναι χαρακτηριστικά
παραδείγματα.
Στον τεχνικό κόσμο αντιμετωπίσαμε το σκάνδαλο της τηλεκατάρτησης
«σκοιλ ελικίκου» εκατομμυρίων ευρώ για προγράμματα που φτιάχτηκαν
σε μία νύκτα.
Με διαδικασίες express ψηφίστηκε ο αντιπεριβαλλοντικός νόμος «εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας» που δεν 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
αυτή που προβλέπει ότι πλέον όχι μόνο η εκπόνηση των περιβαλλοντικών μελετών αλλά και ο έλεγχός τους θα μπορεί να διεκπεραιώνεται από
ιδιώτες οι οποίοι θα πληρώνονται από τον επενδυτή και οι οποίοι θα αναλαμβάνουν τον έλεγχο πληρότητας και τον ενδελεχή έλεγχο της περιβαλλοντικής μελέτης, την ανάρτηση σε δημόσια διαβούλευση, τη σύγκλιση
του αρμόδιου κεντρικού συμβουλίου όταν προβλέπεται και τη σύνταξη
του σχεδίου Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, την οποία θα
καλείται η δημόσια διοίκηση να επικυρώσει εντός συγκεκριμένης στενής
χρονικής προθεσμίας.
Ελπίδα στο ζοφερό αυτό τοπίο αποτελεί η αυθόρμητη αντίδραση στις
γειτονιές για την υπεράσπιση των δημόσιων χώρων και ο αγώνας των
εκπαιδευτικών.
Ο τεχνικός κόσμος σε συνεργασία με τους άλλους δοκιμαζόμενους κλάδους κατάφεραν να ξεσκεπάσουν και να σταματήσουν εν μέρει προς το
παρόν, ένα καραμπινάτο σκάνδαλο εκατομμυρίων ευρώ και ακόμα δεν
έχουμε φτάσει στο τέλος. Παραμένει αναπάντητο το ερώτημα για το τι θα
γίνουν τα 85.000.000€ που θα έπαιρναν τα ΚΕΚ.
Το ΤΕΕ και η ηγεσία του λαμβάνει μέρος στην προσπάθεια συγκάλυψης
της πραγματικότητας, της κυβερνητικής πολιτικής, δια της ηχηρής απουσίας του. Στη στάση του καθρεφτίζεται η ακροδεξιά αλαζονεία που επιδεικνύει η κυβέρνηση, σε αρμονική συνεργασία με τη λαμογιά των λογικών
των κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ που είναι βαθιά ριζωμένη στον μηχανισμό του,
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μπολιασμένη πλέον και από την καταπάτηση αρχών και αξιών που έφερε
η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.  
Ο κλάδος δεν αποτελεί εξαίρεση.
Το μόνο που (θέλουν να) φαίνεται ότι δεν επηρεάστηκε από την πανδημία
είναι η πορεία σύνταξης του Εθνικού Κτηματολογίου, σύμφωνα με την
εταιρεία διαχείρισης του έργου Ελληνικό Κτηματολόγιο. Για την εταιρεία
φαίνεται ότι η πανδημία δεν αποτελεί λόγω ανωτέρας βίας με απρόβλεπτες συνέπειες, και προτεραιότητά της είναι η τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων με κάθε κόστος. Η πολιτική αυτή όπως εκφράζεται από την εταιρεία
έχει χαρακτηριστικά μιας στυγνής εργοδοσίας απέναντι πρώτα από όλα
στο προσωπικό της.
Τα σωματεία και οι συνδικαλιστικοί φορείς θα πρέπει να στρέψουν το
βλέμμα τους προς τα εκεί διότι πλέον υπάρχουν αρκετές ενδείξεις εργοδοτικής αυθαιρεσίας.
Ο απών από τις συλλογικές διαδικασίες πρόεδρος του Συλλόγου μέχρι
την αρχή της υγειονομικής κρίσης εμφανίστηκε πυκνά αυτή την περίοδο
παίρνοντας παράνομες αποφάσεις και προβαίνοντας σε αντικαταστατικές
ενέργειες.
Ο Σύλλογος αποδεικνύεται συνεχώς κατώτερος τον περιστάσεων
και δυστυχώς απαξιώνεται.
Όχι μόνο αρνήθηκε να συντάξει επιστολή, την επίμαχη περίοδο, ζητώντας
την αναστολή των συναλλαγών των Γραφείων Κτηματογράφησης, όπως
πρότεινε η Συσπείρωση, αλλά αντίθετα εξέδωσε ανακοίνωση και μεταμόρφωσε τον κλάδο σε υπάλληλο της Κτηματολόγιο που απαντάει αντί
για αυτήν, και αντίθετα στην αγωνία και βούληση όλων των εργαζόμενων
στα Γραφεία Κτηματογράφησης.
Όχι μόνο αρνήθηκε να αντιταχθεί στη λογική των voucher αλλά αποφάσισε να συνεργαστεί με ΚΕΚ με «σκοτεινές» μέχρι τώρα συμφωνίες που
έχουν οσμή σκανδάλου, με την έκδοση της πιο ντροπιαστικής ανακοίνωσης στην ιστορία του συλλόγου.
Η πολιτική αυτή των παρατάξεων ΔΗΣΥΑΤΜ, ΔΚΜ, ΕΝΟΤΗΤΑ που «ψήφησαν» και προωθούν αυτές τις αποφάσεις είναι συνεπής με την πολιτική που θέλει τον σύλλογο «κομπάρσο» στις εξελίξεις που αφορούν τον
κλάδο. Αυτή η πολιτική είναι η ίδια με την πολιτική του «εξαρτημένου
τοπογραφικού» που εξευτέλισε την αξία του, και ανάγκασε τους συναδέλφους να σκέφτονται λύσεις voucher. Είναι η ίδια πολιτική που θέλει τον
σύλλογο διοργανωτή συνεδρίων, συνδιασκέψεων και ημερίδων για την
προβολή προσωπικών συμφερόντων, αντί να ενδιαφέρεται για τη δημιουργία αντικειμένων.
Η πολιτική αυτή συνεχίζεται στους διαδρόμους υπηρεσιών και υπουργείων
για το θέμα του «διαπιστευμένου» σύμφωνα με καταγγελίες που γίνονται
και αποκρύπτονται.
Μέχρι την ώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές γινόμαστε συνεχώς δέκτες «χαστουκιών» στην αξιοπιστία και το κύρος του Συλλόγου (Π.Ε.,
Εξώδικο ΔΣΑ).
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 διαγραφούν.

