~Ά_
ρορ_ο1ο~~~~' ΟΑyρονόμος
Ενστάσεις στις πραγματογνωμοσύνες
του Ο . Μ.

Τ οποyράψος Μηχανικός
και το π~ριβάΛΛον

Στην περίπτωση ενστάσεων, σαφώς
α ιτιολογημένων, το Ε .Σ. αναδέτει σε

Η εμπειρία στο Α.Π.Θ .

τριμελή ομάδα Ο . Μ . ή και σε ειδικό
συνεργάτη αν κρίνεται απαραίτητο , τη ν

επανεξέταση του δέματος. Στην
περίπτωση που το νέο πόρισμα

ταυτίζετα ι με το προη γού μενο τα έξοδα
της αμοιβής βαραίνουν τον

ενδιαφερόμενο. Εάν το νέο πόρισμα είναι
διαφορετικό, χωρίς την ύπαρξη
καινούργιων δεδομένων, τα έξοδα

βαρύνουν το Σ.Ο.Μ .

· Ενσταση

Αγρ~νόμος Τοπογράφος Μηχανικός,
Τομεας Κτηματολογίου, Φωτογραμμετρίας
και Χαρτογραφίας

για τ ην

ουσία της πραγματογνωμοσύνης μπορεί

Τμήμα Αγρ . Τοπο. Μηχανικών του Α . Π. Θ.

να κινηδεί και αυτεπάγγελτα, από την
Δικαιοσύνη.

Γιάννης Μανιάτης

•
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1.

Εισαγωγικά

εγκαταλείπεται η οπτική της

Το ζήτημα τη ς υπο βά{)μ ισης του

Π εριβάλλοντος, παρά την ύπαρξή του
από παλιά, άρχισε να συνειδητοποιείται,
σε παγκόσμιο επίπεδο, στις αρχές τ η ς
δεκαετίας του

· 70,

με πρώτο χρονικό

ορόσημο το Συνέδριο του Ο. Η .Ε. για το
περ ιβάλλον που έγινε στη Σ τοκχόλμη το

αντιμετώπισης του φυσικού
περιβάλλοντος σαν αντιπάλου που
πρέπει να κ ατακτηδεί. Ταυτόχονα,
διαπιστώνεται η αναγκαιότητα
εμπλουτισμού παραδοσιακών
«περιβαλλοντικών» επ ιστη μ ών
{οικολογία, βιολογία, μετεωρολογία,

1971 .

γεωπονία κ.ά.) με νέει; αντιλήψεις και η

Η ενεργειακή κρίση και η καδημερινή

σπουδαιότητα τηι; συμβολής νέων, αλλά

διαπίστωση της διαρκούς (και με όλο και
μεγαλύτερους ρυδμούς) περιβαλλρντικής
υποβάθμισης, αποτέλεσαν τους

καταλύτες αφύπνισης πλατιών λαϊκών
στρωμάτων, τόσο στη Δύση (κατά κύριο

λόγο), όσο και στην Ανατολή .
Ταυτόχρονα , το φούντωμα του
τρικοσμικού εi>νικοαπελευδερωτικού
κινήματος και οι διαρκείς ρή ξεις του με
το παγκόσμιο μητροπολιτικό
καπιταλιστικό σύστη μα, όξυνε την

καπιταλιστική κρίση κα ι παράλλη λα
επέτρεψε το σταμάτη μα της ένταξης των

και παραδοσιακών επιστημών στην
μελέτη προβλημάτων υποβάθμισης του
περιβάλλοντοι; (στατιστική, κυβερνητική ,

κοινωνιολογία κ.λπ.). Συνειδητοποιείται
έτσι ότι το ζήτημα του περιβάλλονος δεν
μπορεί να αποτελεί ούτε αντικείμενο
ιδιοποίησης από συγκεκριμένους
κλάδους επιστημών, ούτε αρμοδιότητα
της κρατικής μηχανικής, αλλά αντίδετα

ότι απαιτείται η οπτική γωνία όλων
σχεδόν των επιστημών και η ανάληψη
ευθύνης κα ι πρωτοβουλιών από τα

μαζικά ριζοσπαστικά κινήματα 1 •

χώρων αυτών στον π αγκόσμιο
καταμερ ισμό εργασίας σαν δεξαμενή ς

άντλησης πρώτων υλών και
εγκατάστασηι; ρυπογόνων βιομηχανιών.
Μέσα σ· ένα τέτοιο κλίμα , άρχισε
γρήγορα να διαφοροποιείται και η
δεώρηση των περιβαλλοντικών
προβλημάτων. Από την αποσπασματική

2.

Ο ρόλοι;; του Κτηματολογικού

Συστήματοι;; Πληροφοριών και τηι;;
Φωτοερμηνείαι;; Τηλεπισκόπησηι;; στην
Παρακολούf)ηση του
Π εριβάλλοντοι;;

αντιμετώπιση και τη θεώρηση μέσα από
καδαρά τεχνοκρατικό πνεύμα, περνούν
σταδιακά οι ανδρώπινες κοινωνίες στην
ολοκληρωμένη και πολυπρισματική

2.1.

Κτηματολογικό Σύστημα

Πληροφο ρ ιών κα ι Π εριβάλλον

παρέμβαση καδώς και στην

Το Ολοκληρωμένο Κτηματολογικό

αλληλοσύνδεση ποιότητας του φυσικού

Σύστημα Πληροφοριών αποτελεί την

περιβάλλοντος και αναβάδμισης της

απαραίτητη υποδομή για την καταγραφή

ποιότητας ζωής.

της κατάστασης και τη λήψη μέτρων

Γίνεται όλο και πιο φανερό ότι απαιτείται

Πολιτικής Γης που αφορούν το φυσικό

η ένταξη του ανθρώπινου είδους στις

δι αδέσιμο « Γη ».

διαδικασίες της φύσης και

Αναμφισβήτητα δεν μπορεί (και δεν

πρέπει) να περιέχει όλον τον τεράστιο

να καταχωρηθούν στο ελληνικό

αριδμό παραμέτρων που απαιτούνται για

Κτηματολογικό Σύστημα, η μοναδική

προστασία•:

τη λεπτομερέστατη απογραφή της γης,

συνολική πρόταση από την οποία

-

γιατί έτσι δα κ ατέληγε να είναι ένα

μπορούν να παρi>ούν σχετικά αξιόπιστα

στοιχείων για τις χρήσεις γης, τα δίκτυα

πολύπλοκο και δυσκίνητο σύστημα, τόσο

στοιχεία, είναι το «Σχέδιο Θεσμικού

αποφασιστικά στην παρακολού{)ηση και

όμου για το Περιβάλλον» του ΥΧΟΠ.

από την άποψη της εξυπηρέτησης των

με βάση τη γνώση (σε όσο βαδμό

των αστικών περιοχών. με παροχή

μεταφορών, τα δίκτυα των Οργανισμών
Κ οινής Ωφέλειας, την κατανομή και την

αναγκών των χρηστών του, όσο και από

· Ετσι,

την πλευρά της διαρκούς και αξιόπιστης

αυτό είναι δυνατό) της ελληνικής

κατοικίας και το επίπεδο διαβίωσης.

ενημέρωσής του. Αντίδετα, δα πρέπει να

πραγματικότητας και στα πλαίσια του

-

περιλαμβάνει μόνο τα στοιχεία εκείνα

Κτηματολόγιου. διαπιστώνεται ότιι:

στοιχείων για το μέγεδος, τον

για κά{)ε ΜΙΧΕ που εκπέμπει

πυκνότητα του πληδυσμού, την ποιότητα
των αγροτικιον περιοχών, με παροχή

πολυτεμαχισμό και την κατανο μή των

που είναι απαραίτητα για την

1.

ικανοποίηση των βασικών αναγκών των

ατ μοσφα ιρικούς ρύ πους, οσμές ή

αγροτικών εκμεταλλεύσεων, τις βασικές

χρηστών του, μέσα σε συγκεκριμένο

ενέργεια, που με οποιοδήποτε τρόπο

εδαφικές ιδιότητες, τις αγροτικές χρήσεις

κάδε φορά εδνικό, ιστορικό και

υποβα{)μίζουν την ατμόσφαιρα.

γης, την εκτίμηση της παραγωγής, την

κοινωνικοπολιτικό στάδιο. Αυτός είναι

απαιτείται η καταχώριση του εί δους και

πρόβλεψη και αποτίμηση των διαφόρων

άλλωστε και ο λόγος που δεν μπορεί να

της ποιότητά ς τους

υπάρξει ένα ιδανικό σύστημα. που να

2.

μπορεί πανομοιότυπα να υλοποιηt)εί σε

(λίμνες, ποτάμια, έλη κ.ά.) απατείται η

τον εντοπισμό του είδους της έκτασης

κάδε χώρα.

καταχώριση του είδους, της ποσότητας

της ρύπανσης Ι μόλυνσης, τον

Μια από τις βασικές ανάγκες που πρέπει

και της πηγής προέλευσης της

προσδιορισμό της πηγής προέλευσης και

να καλύψει το Κτηματολογικό Σύστημα.

ρυπογόνου ουσίας

τη διερεύνηση της κατεύδυνσής της.

είναι και η Π αρακολούδηση του

3.

Π εριβάλλοντος.

απαιτείται η καταχώριση ειδικής ένδειξης

στοιχείων για το είδος κι την έκταση των

Με την παραπάνω πρόταση δεν εννοείται

για την εδαφική της κατάσταση και

δασικών τύπων, την εκτίμηση του όγκου

βέβαια ότι στα πλαίσια του Συστήματος

4.

ειδών ζημιών κ .ά ..

για κάδε υδάτινη Μ!ΧΕ ή τμήμα της

για κάδε αγροτι κή ή δασική Μ Ι ΧΕ

για κάδε ΜΙΧΕ που είναι (ή ανήκει

-

-

των υδάτινων εκτάσεων και ιδιαίτερα

των δασικών εκτάσεων, με παροχή

ξυλείας, τον τρόπο διαχείρισης, τη

αυτού, δ α υ πάρχει κά ποιο υποσύστημα,

σε) ΜΙΧΕ με απαιτήσεις για προστασία

χάραξη δασικών δρόμων και αντιπυρικών

στο οποίο θα είναι καταγραμμένο κάθε

φύσης και τοπίου, χώρων πολιτισμικού

λωρίδων και τέλος τον γρήγορο

στοιχείο που αφορά (ή και συσχετίζεται

περιβάλλοντος, από αποδέσεις

εντοπισμό και την αξιόπιστη αποτίμηση

με) την υποβάθμιση του Π ερι βάλλοντος.

απορ ριμμάτων, από δόρυβο και από

των αποτελεσμάτων των πυρκαγιών, των

Είναι ό μως απαραίτητο να περιλαμβ άνει

επικίνδυνες ουσίες, απαιτείται επίσης η

ασδ ενειών και των κάδε είδους ζημι ών

ορισμένα από τα κύρια χαρακτηριστικά

καταχώριση ε ιδικής ένδειξης.

των δασικ ών εκτάσεων.

του, που δα επιτρέψουν και τη

Φ υσικά για την καταγραφή και

συνοπτική παρουσίαση των αντίστο ιχων

παρακολού{)ηση της κατάστασης του

περιβαλλοντικών προβλημάτων, ανά

περιβ άλλοντος δεν αρκούν αυτά μόνο τα

3.

γεωγραφικό χώρο και ανά είδος

στοιχεία. Τ ο Κτη ματολόγιο δα παρέχει

Επαγγελματική

υποβάθμισης, αλλά και την

επίσης πληροφορίες για τις Χρήσεις Γης,

αποτελεσματ ι κή διασύνδεση του

τα Δίκτυα Υποδομής, τα Τεχνικά

Α.Τ .Μ . στα i}έ ματα του

Κτηματολογικού Συστήματος με ένα

και άλλες λειτουργίες του χώρου που

Π εριβαλλοντικό Σύστημα Πληροφοριών,

κα6ορίζουν το Περιβάλλον.

· Εργα

Η μονάδα δόμησης του Κτηματολόγιου,

δηλαδή, η Μοναδιαία

· Ενταξη

του

Περιβάλλοντος;
·Ο πως τονίστηκε παραπάνω, η εξέταση

που άλλωστε είναι πλέον απαραίτητο να
συγκροτηδεί στη χώρα μας.

Η Επιστημονική χαι

και επίλυση των περιβαλλοντικών

2.2.

Φωτοερ μηνεία

-

Τηλεπισκόπηση

και Π ερ ιβ άλλον

προβλημάτων απαιτεί σε επιστημονικό
επίπεδο τη διακλαδική συνεργασία. Μ ε

βάση την αρχή αυτή, τίδεται το ερώτημα

Ι διοκτησία/Χρήση/Εκμετάλλευση Γης

Η Φωτοερμηνεία

(Μ. Ι .Χ.Ε.), αποτελεί πραγματικά την

η επιστή μη που ασχολείται με τη συλλογή

Τ οπογράφος Μηχανικός (Α.Τ. Μ .) μπορεί

-

Τηλεπισκόπηση είναι

αν και σε ποιό βαδμό ο Αγρονόμος

ιδανική μονάδα αναφοράς

στοιχείων του υπέργειου, επίγειου και

να συμβάλει στην Π αρακολούθηση και

περιβαλλοντικών προβλημάτων. Η Μ Ι ΧΕ

υπόγειου περιβάλλοντος, με τη

Προστασία του Περιβάλλοντος.

είναι η μοναδιαία επιφάνεια αναφοράς

χρησιμοποίηση διαφόρων συστημάτων

Η διερεύνηση αυ τή πρέπει να πάρει

για λήψη αναπτυξ ιακών αποφάσεων και

δεκτών. τα οποία μεταφέρονται με

υπόψη της ταυτόχρονα και

ταυτόχρονα για τον προσδιορισμό και της

αεροσκάφη ή δορυφόρους, καδώς επίσης

ολοκληρωμένα τρία κριτήρια:

πηγής και του είδους και του αποδέκτη

(ασχολείται) και με την επεξεργασία

1.

και του βαδμού υποβάδμισης του

αυτών των πρωτογενών στοιχείων για τη

παρέχονται στη διάρκεια των σπουδών.

περιβάλλοντος.

δημιουργία πληροφοριών, χρήσιμων για

2.

Σε αντίδεση, η εμπειρία άλλων χωρών

την κατανόηση, την προστασία, και τη

διαφαινόμενες τάσεις επαγγελματικής

στις οποίες λειτουργούν Π εριβαλλοντικά

διαχείριση του φυσικού και αν6ρώπινου

ένταξης των διπλωματούχων.

Συστή ματα Π ληροφοριών βασισμένα σε

περιβάλλοντος. Η φωτοερμηνεία

3.

μεγάλες περιφέρειες με κοινά διοικητικά

τηλεπισκόπηση, σαν μεδοδολογία

ή φυσικά ή άλλα χαρακτηριστιακά', είναι

συλλογής και επεξεργασίας

περιβαλλοντικά προβλήματα.

εντελώς ακατάλληλη για τις ελληνικές

περιβαλλοντικών στοιχείων και σε σχέση

Οι λέξεις κλειδιά που δα βοηδήσουν σε

συν6ήκες με τα μικρά μεγέδη ατομικών

με τις υπόλοιπες αντίστοιχες

μια τέτοια διερεύνηση είναι:

ιδιοκτησιών, την πολλές φορές αυτόνομη,

μεδοδολογίες, έχει σημαντικά

αντ ιφατική και ακατάλληλη

πλεονεκτήματα ως προς το κόστος, τον

χρησιμοποίησή τους και τέλος τη

απαιτούμενο χρόνο. την αξιοπιστία των

-

μυθοποίηση των ιδιοκτησιακών

παρεχομένων στο ιχείων, τη δυνατότητα

Τοπογράφος Μ ηχανικός.

δικαιωμάτων.

διαχρονικής παρακολούδησης των

Για τον ειδ!?<ότερο προσδιορισμό των

φαινομένων που μελετά. Π ολίι

προσδιοριστεί η σχέση του Α.Τ.Μ. με την

στοιχείω ν για το Π εριβάλλον που πρέπ ει

συνοπτικά, ανα φ έρεται ότ ι συμβάλλει

Πα ρακολούδη ση της κατάσταση ς του

-

τις επιστημονικές γνώσεις που
την υφιστάμενη κατάσταση και τις

τη μέχρι τώρα εμπειρία από σχετικές

προσπάθειες συμβολής σε

Π αρακολούδηση Π εριβάλλοντος
Π ροστασία Πrριβάλλοντος
Αναπτυξιακός Αγρονόμος και

· Η δη,

από τα προηγούμενα

(2. 1, 2.2.)

έχει
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στους τεχνικ ούς (κυρίως Α.Τ. Μ. κα ι

Π εριβάλλοντος. Στα πλαίσια του

μεγιστοποίησης των ευεργετικών

Κτηματολόγιου και ειδικά στην πρώτη

αποτελεσμάτων και όσον αφορά την ίδια

Π ολιτικούς Μηχ/κούς), είναι από

φάση υλοποί ησής του, που είναι η

την κατ ασκευή και όσον αφορά τη

ανύπ αρκτες έως μηδαμινές .

συγκέντρωση στοιχ είων και η απογραφή

χρησιμοποίησή τους.

αντίστοιχες απαιτήσεις σε επίπεδο

των υφιστάμενων χαρακτηριστικών των

Είναι αυτονόητο ότι η παρατήρηση αυτή

πράξης π.χ. για τους δρόμους, απαιτούν

Μ.Ι.Χ.Ε. , ο ρόλος του Α.Τ.Μ . είναι

αναφέρεται σ' όλους τους τ εχνικούς που

απλώς την ιιαισθητικήν προσαρμογήν της

καθοριστικός. Γ ια την αξιόπιστη όμως

μελετούν ή και κατασκευάζου ν τεχνικά

χαράξ εως προς το τοπίον. Μνείαν

καταγραφ ή των περιβαλλοντικών

έργα.

ιδιαίτερων τοπίων προς τουριστικήν

παραμέτρων που θ α περιληφθούν στο

Το ζήτημα της μελέτη ς των δυνατοτήτων

αξιοποίησιν, προτάσεις δια φυτεύσεις

· Αλλωστε,

οι

σύστημα, προαπα ιτείται από τη μια η

ολόπλευρης ανάπτυξης μιας περιοχής,

πρανών εκχωμάτων και επιχωμάτων,

πλήρης γνώσ η της υφιστάμενης

αφορά όχι απλά τον προγραμματισμό

φυτεύσεις t>άμνων και δέντρων και είδη

περιβαλλοντικής πολιτικής της

έργων και τη λήψη μέτρων που {}α

αυτών, εν συνδυ ασμώ και με τη

κυ βέρνησης και των περιβαλλοντικών

επιτρέψουν την ποσοτική μεγWυνση των

λειτουργικότητα και ασφάλειαν της

χαρακτηριστικών που έχουν δοδεί με

οικονομικών παραμέτρων της, αλλά

οδού» ( Π.Δ.

διάφορες ρυθμίσεις (νομοθετικές κ.ά. )

ε πίσης τη διερεύνηση και μελέτη των

ι{}) .

στις ΜΙΧ Ε (π .χ. παραδοσιακό κτίριο,

δυνατοτήτων βελτίωση ς και τη ς

Αντίθετα, σε μερικές περιπτώσεις

περιοχή προστασίας της φύσης κ.ά. ) και

ποσότητας και της ποιότητας των

μελετών, όπως για παράδειγμα, σε

απ' την άλλη η πλήρης ευαισ{)ητοποίηση

παραμέτρων που χαρακτηρίζουν, τόσο το

μελέτες για τις αρχές, τους στόχους και

του επιστή μονα

επίπεδο των συν{)ηκών διαβίωσης, όσο

τα μέτρα προστασίας και διαχείρισης των

-

καταγραφέα σε δέματα

696174,

άρθρο

133,

περιβάλλοντος, ώστε να προσδιορίσει

και την περιβαλλοντικά σωστή

ελληνικών ακτών, το ζήτημα της

νέες ΜΙΧΕ που για διάφορους λόγους

αξιοποίηση και πρ οστασία των φυσικών

ολοκληρωμένης διαχείρισης και

δεν έχουν μέχρι τώρα χαρακτηριστεί σαν

διαδεσ ίμων.

προστατευτέες.

Μ έχρι σήμερα , οι επ ιπτώσεις τω ν

Το τελευταίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό,

τεχνικών έργων στο περιβάλλον,

στο βαθμό που ο χαρακτηρισμός (ή

αφορούσαν την ύπαρξη κάποιων

αποχαρακτηρισμός) περιοχών σαν

συ στημάτων προδιαγρ αφών ως προς τον

περιβαλλοντ ικά ευαίσθητων γίνεται μέχρι

όγκο της παραγόμενη ς ρύ πανσης

τώρα αποσπασματικά και μερικές φορές

μόλυνσης, καθώς κ αι τη διενέργεια,

παρ.

2,

αποτελεσματικής προστασίας του

περιβάλλοντος πάρθηκε σοβαρά υπόψη 6 •

-

4.

Η Εμπειρία στο Τ μήμα Α.Τ.Μ.

τ ου Α.Π . Θ .

ατεκμηρίωτα και κάτω από πιέσεις

μερικές φορές, διοικητικ ών ελέγχων.

Η οπτική που αναλύ θηκε παραπάνω για

συ μφερόντων.

Διαπιστώνεται όμως ότι ο παραδοσιακός

το ρόλο του επαγγελματία Α.Τ.Μ. στα

Ταυτόχρονα, οι Α.Τ.Μ. είναι ο κλάδος

αυτός τρόπος πρέπει να συμπληρωθεί με

θέματα του Π εριβάλλοντος και

που κατά κύριο λόγο ξέρει να χειρίζεται

τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων

γενικ ότερα της Ολοκληρωμένης

το εργαλείο που λέγεται «φωτοερμηνεία

προληπτικού χαρακτήρα, δηλαδή, με την

Ανάπτυξης της χώρας, καθώς και η

εκτίμηση των περιβαλλοντικών

απαίτηση . η Ανώτατη Εκπαίδευση να

δυνατότητα του να έχει άμεση σχέση με

επιπτώσεων των έργων, πριν ακόμα αυτά

«συντείνει στη διαμόρφωση υπεύθυνων

την αντικειμενική φυσική και

κατασκευαστούν s.

αν{)ρώπων με επιστημονική, κοινωνική ,

κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα,

Η διαδι κασία αυτή απαιτεί διαδοχικά:

πολιτιστική και πολιτική συνείδη ση, και ...

σαν αποτέλεσμα των μαθημάτων που

ι . τη ν όσο το δυνατόν πληρέστερη

να συμβάλει στην αντιμετώπιση των

διδάσκεται και της φύσης της

συλλογή αξιόπιστων πληροφοριών, που

κοινωνικών, πολιτιστικών και

επαγγελματικής του απασχόλησης, του

αφορούν τις περ ιβ αλλοντι κές επιπτώσε ις

αναπτυξιακών αναγκών του τόπου»,

επ ιτρ έπει να αξιοποιήσει τη

των έργων,

φωτοερμηνεία

2.

-

τηλεπισκόπη ση» . Η αναμφισ βήτητ η

-

τηλεπισκόπηση σαν ένα

όπως αναφέρεται στο Ν.

την εκτίμηση του μεγέθους των

αποτελεσματικ ό μέσο Παρ ακολούθησης

επιπτώσεων,

του Π εριβάλλοντος, τόσο σε συνολικό

3.

1268/82

(άρθρο

1), έχουν σε μεγάλο βαθμό υλοποιηθεί
(και διαδοχικά βελτιώνονται) στο Τμήμα

την εξέταση εναλλακτικών λύσεων

Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

όσο και σε ειδικότερο επίπεδο ανάλυ ση ς

υλο ποίησης των έργων και

και μελέτης.

4.

Εκτός όμως από την απλή

ελαχιστοποίηση των αντίστοιχων

παρακολούδηση και καταγραφή του

δυσμενών επιπτώσεων.

Π ανεπιστημιακών φορέων και με ανοιχτό

Περιβάλλοντος, απαιτείται και η λήψη

Π αρέχεται έτσι η δυνατότητα μελέτης και

και δημοκρατικό διάλογο, έχουν μπει τα

(Τ .Α .Τ.Μ .) του ΑΠΘ.

Μέσα από το νέο Π ρόγραμμα Σπουδών,

τη λήψη μέτρων για την

που έγινε με τη συμμετοχή όλων των

μέτρων , καθώς και η εφαρμογή

καλύτερης προσαρμογής ( ή αν χρειαστεί

θεμέλια για τη δημιουργία ενός

διαδικασιών για την Προστασία και την

ακόμα και ακύρωσης) των έργων στις

σύγχρονου και προσαρμοσμένου στις

Ο ρθολογική Διαχείριση του

συγκεκρ ιμένες συν{)ήκες κάθε τόπου

αναπτυξιακές ανάγκες τη ς Ελλάδας

Π εριβάλλοντος . Σ · αυτή τη ν περίπτωση ,

(παραδοσιακές απασχολήσεις,

Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού . Η

υφιστάμενα οικοσυστήματα κ.ά.).

διδασκαλία μαδημάτων για το

ο Αναπτυξ ιακός Α.Τ.Μ. σχετίζεται με τα
δέματα αυτά, τόσο μέσω του σχεδιασμού

· Εχει

διαπιστωθεί ότι ακόμη και από

Κτηματολόγιο και την Π ολιτική Γης, τα

και της εκτέλεση ς κυρίως

καθαρά οικονομική πλευρά, το κόστος

Φυσικά Δ ιαθ έσιμα και τις

συγκοινωνια κών και υδρ αυλικών έργων,

των μελετών εκτίμησης των επιπτώσεων

Ολοκληρωμένες Αποδόσεις, τη

όσο και μέσω της συ μμετοχή ς σε

είναι σημαντικά χαμηλότερο από την εκ

Γεωγραφία και τις Χαράξεις Τεχνικών

επιτελεία μελέτης της Ολοκληρωμένη ς

των υστέρων λήψη μέτρων προστασίας.

· Εργων,

Ανάπτυξη ς περι οχών της χώρας.

Γ ια παράδε ιγμα το κόστος των μελετών

Υδραυλικά · Εργα κ . ά. 7, επιτρέπει την

τα Συγκοινωνιακά κα ι

Για τον σχεδιασμό και την εκτέλεση

αυτών , αντιπροσωπεύει αντίστο ιχα στις

κριτική παροχή γνώσεων που

τεχνικών έργων, είναι απαραίτητη η

Κάτω Χώρες, τη Γ αλλία και τ ι ς Η.Π .Α .,

διαμορφώνουν ένα επιστήμονα υπεύθυνο

οπτική τη ς βέλτιστης ένταξής τους στο

το

απέναντι στα σημερινά

περιβάλλον, τόσο από την πλευρά τη ς

του συνολικού κόστους των

κο ινωνικοοικονομικά και περιβαλλοντικά

αισθητικής αρμονίας , όσο και από την

αναπτυξιακών έργων.

προβλήματα της χώρας.

άποψη της ελαχιστοποίησης των

Στα t!έματα αυ τά, οι γνώσεις που

Στα πλαίσια αυτά, κρίθηκε αναγκαία και

δυσμενών επιπτώσεων και της

παρέχονται σε Π ανεπιστημιακό επίπεδ ο

η ύ παρξη ειδικού μαθήματος με τίτλο

0,25%,

το

0,25-0,75%

και το

0.19%

«Παρακολούθηση και Π ροστασία

διαμονής των σπουδαστών και σε

Π εριβάλλοντος».

γενικότερα περιβ αλλοντικά θέ ματα

αναγκών τη ς ελλην ικής κοινωνίας, θα

Στόχοι του μαθήματος, με τη συνεχή και

εθΎικού ή π αγκόσ μιου χαρακτήρα.

πρέπει από τη μ ια όλοι ο ι Α.Τ.Μ. να

ενεργητική συμμετοχή των σπουδαστών,

δ. στη συνεργασία και το συντονισμό

κατακτήσουν και να περνούν στην

είvαι:

κυρίως με τα μαδήμα τα της Θεματικής

επαγγελματική τους δραστη ρ ιότητα

υφιστάμενων και διαφαινόμενων

Χαρτογραφίας και των Φυσικών

καθημερινά την περιβαλλοντική

αναγκαιότητα της παρακολούθησης, της

Διαθεσίμων, ώστε να παρέχεται η

αντίληψη, και από την άλλη να υπάρξει

1.

Να καταδείξει την απόλυτη

προστασίας και της κοινωνικά

δυνατότητα στους σπουδαστές να

κάποιος, περιορισμένος μάλλον, αριθμός

υπεύθυνης διαχείρησης του

εκπονούν ολοκληρωμένες εργασίες,

αποφοίτων με ειδί κ ευση σε θέματα

Π εριβάλλοντος, σε συνάρτηση με τις

ενιαίες και για τα δυο ή τρία μαθήματα.

περιβάλλοντος. Είναι αυτονόητο ότι οι

ολοένα αυξανόμενες ανθρώπινες ανάγκες
και τη δυνατότητα του περ ιβάλλοντος να
αντ αποκρ ιθ εί πλέον σε όλες αυτές.

2.

Να συμβάλει στην κατανόηση τη ς

αλληλεξάρτησης του τρόπου χρήσης,

παραπάνω απόψεις και παρατηρήσεις
αφορ ούν την υφ ιστά μενη κατάσταση σε

5.Συμπεράσματα

επιστημον ικό και επαγγελματικό

Απ' όσα αναφέρθηκαν παρ απάνω,

επίπεδο. Στο βαfiμό όμως που οι

διαπιστώνεται ότι, ο κλάδος των Α.Τ.Μ.

ανάγκες της χώρας, πιθανόν, να

αναξιοποίη σης ή και εκμετάλλευσης του

μέσα στη δεκαετία του

περ ιβάλλοντος με το κάθε

αποκτήσει και την οπτική του

σημερινών κλάδων (Αγρονόμοι

κοινωνικοπολιτικό σύστημα και την

περιβαλλοντολόγου

Τοπογράφοι, Π ολιτικοί Μηχανικοί,

Αναπτυξιακή Π ολιτι κή που αυτό

σημαίνει βέβαια ότι θα πρέπει να

ακολουθεί.

3.

Να εξοικειώσει τους σπουδαστές με

τις διάφορες μεθόδους που

παρακολούθηση της κατάστασης του
περιβάλλοντος. Ειδική έμφαση δίνεται
στις δυνατότητες εφαρμογής

τηλεπισκοπικών-R em οte

Sensing

μεθόδων

πρέπει να

μηχανικού. Αυτό δε

κάποιο επίθετο σχετικό με το

· Αλλωστε,

επιβάλουν τη σταδιακή μετεξέλιξη των

Αριχ't'έκτονες κ.(ι.) σε άλλους

επιδιωχθεί η τιτλοφόρη ση του κλάδου με
Π εριβάλλον.

χρησιμοποιούνται για την

-

'80, θα

παρόμοιο επίδετο

επιστημονι κούς κλάδους ( π.χ.

Υ δραυλικοί, Συγκοινωνιολόγο ι,
Χωροτάκτες, Κτηματολόγο ι, κ.ά.) , οι

δεν μπορεί να αποδοθεί σε κανένα κλάδο

σκέψεις αυτές θ α πρέπε ι να αναφέρονται

επιστημόνων , μια και τα θ έματα αυτά

στην αντίστοιχη νέα δομή των

απαιτούν διακλαδική αντιμετώπιση.

Μηχανικών .

•

Αντίθετα , και στα πλαίσια των

( έγχρωμες και ασπρόμαυρες, υπέρυθρες,

Landsat

47

απεικονή σε ις, ψευδοχρω ματικές

κ.ά.).

4.

Να παρουσ ιάσει τα βασικά

χαρακτηρ ιστικά μεγέθη των ελληνικών
ακτών που διαρκώς υποβαθμίζονται και
να διερευνήσει τις αρχές, τους στόχους

και τα μέτρα που θεωρούνται
απαραίτητα για τη βελτίωση της
ποιότητας του περιβάλλοντός τους.

5.

Να διερευνήσει τη διεθνή εμπει ρία

πάνω στα Συστή ματα Π λη ροφορ ιών για
Π αρακολούθηση του Π εριβάλλοντος και
να προσδιορίσει τη συ μβολή των

Συστημάτων Πληροφοριών ΓηςΚ τηματολογίου και τέλος

6.

α βοηθήσει στη διαμόρφωση ενός

Α.Τ.Μ . ευαισθη τοποιημένου και
υπεύθυνου απέναντι στα θέματα της
υπο βάθμισης του Περιβάλλοντος και

ταυτόχρονα ικανού να συμ β άλει
επιστημονικ ά στην επίλυση των

αντίστοιχων προβλημάτων.
Οι στόχο ι αυτοί υλοποιού νται σε αρκετό

βαfiμό και με τη διαδιακασία
διδασκαλίας του μαfiήματος, που
στηρίζεται:
α. στην ύπαρξη διαρκώς ανανεού μενων
σημειώσεων πάνω σε βασικά θέματα
εφαρ μογών τη ς Φωτοερμηνείας και των
Συστημάτων Πληροφοριών.
β. στην παρου σίαση , ανάλυση και

αποτίμηση όλων των θεμάτων που
εκπονούνται από τους σπουδαστές, κατά

τη διάρκεια των διδακτικών ωρών.
γ. στη διερεύνηση θεμάτων πάνω στις

αντίστοιχες νομοθετικές ρυθμίσεις για
προστασία του Π εριβάλλοντος, σε
προβλήματα τοπικού χαρακτήρα, που
υφίστανται στον τόπο καταγωγής-
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