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Αγαπητοί συνάδελφοι, στο παρόν τεύχος παρου-

σιάζεται, όπως διαφαίνεται και από το εξώφυλλο, ο

απολογισµός του 4ου Πανελληνίου Συνεδρίου ΑΤΜ που

πραγµατοποιήθηκε µε µεγάλη επιτυχία, 26-28 Σε-

πτεµβρίου στη Θεσσαλονίκη. Περισσότερες λεπτοµέ-

ρειες, καθώς και τις εισηγήσεις των οµιλητών θα

µπορέσετε να βρείτε στο δικτυακό τόπο του συλλόγου.

Ακολούθως, παρουσιάζεται η προσφυγή του ΠΣ∆Α-

ΤΜ προς την Υ∆ΟΜ του ∆ήµου ∆ράµας, κατόπιν κα-

ταγγελιών συναδέλφων, στην προσπάθεια τήρησης

της κείµενης νοµοθεσίας και της διασφάλισης των

επαγγελµατικών µας δικαιωµάτων. Στην έκτακτη στή-

λη της διαβούλευσης για την τροποποίηση του κατα-

στατικού του ΠΣ∆ΑΤΜ, παρουσιάζονται οι µέχρι στιγ-

µής εξελίξεις και οι προτάσεις που έχουν κατατεθεί

στο σύλλογο.

Εν συνεχεία, θα βρείτε τη στήλη µε τη δραστηριότη-

τα της ΕΕΕ ΑΤΜ ΤΕΕ, όπου παρουσιάζεται το πρό-

γραµµα δράσης αυτής και ακολουθεί στη στήλη της

δραστηριότητας των περιφερειακών τµηµάτων, ερώ-

τηµα του Τοπικού Συλλόγου Ευβοίας προς το ΥΠΕΚΑ

για την οικοδοµησιµότητα γεωτεµαχίου µε την αντί-

στοιχη απάντηση.

Στα νέα από τον κλάδο, παρουσιάζονται εκτενώς

οι αλλαγές στη νοµοθεσία για τις µελέτες και τα έργα

του δηµοσίου, καθώς και επιστολή του ΣΕΓΕΚ για την

αναβολή κατάθεσης προσφορών διαγωνισµών

ΚΤΙΜΑ_Β-14. Στη στήλη των απόψεων θα βρείτε το εν-

διαφέρον άρθρο του συν. Μιχάλη Καλογιαννάκη για το

ζήτηµα του προσδιορισµού των αντικειµενικών αξιών.

Τέλος, στη στήλη των νοµοθετικών εξελίξεων που

καθιερώσαµε στο προηγούµενο τεύχος γίνεται αναφο-

ρά από τον συν. Ευάγγελο Στεφανή, για την απόφαση

συνταγµατικότητας του Ν.4178/13 για την τακτοποί-

ηση των αυθαιρέτων, ενώ στα διεθνή ο συν. Νίκος Ζα-

χαριάς, Αντιπρόεδρος του EGoS, µας ενηµερώνει για

τα πεπραγµένα της Γ.Σ. του EGoS που έλαβε χώρα την

1η/10/2014 στη Μάλτα, καθώς και για την παρέµβα-

ση του ΤΕΕ στις Βρυξέλλες για το επάγγελµα του Μη-

χανικού.

Η επιτροπή δελτίου εύχεται σε όλους 

Καλές Γιορτές & Καλά Χριστούγεννα!
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∆ÂÏÂ˘Ù·›Ô ÙÂ‡¯Ô˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÏÔÈfiÓ, ÎÈ fiˆ˜ Â›ıÈÛÙ·È, ¤ÙÛÈ ÁÈ· Ó’ ·ÓÂ‚·›ÓÂÈ ÎÈ „˘¯ÔÏÔÁ›·
Ì·˜, ·˘Ùfi Û˘ÓÔ‰Â‡ÂÙ·È ·fi ÂÏ›‰Â˜ ÒÛÙÂ Ô Ó¤Ô˜ ¯ÚfiÓÔ˜ Ó· Ê·ÓÂ› ÈÔ ÁÂÓÓ·Èfi‰ˆÚÔ˜ ÛÙÔÓ
ÎÏ¿‰Ô Ì·˜ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈÎ‹ ÎÔÈÓˆÓ›·.

¢ÂÓ Â›Ó·È fiÌˆ˜ ÌfiÓÔ Ë ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ Ô˘ ÁÂÓÓ¿ ÂÏ›‰Â˜ Î·È ÚÔÛ‰ÔÎ›Â˜.

√È ÂÚÁ·Û›Â˜ ÙÔ˘ 4Ô˘ ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˘ Û˘ÓÂ‰Ú›Ô˘ Ì·˜, Î·Ù¤‰ÂÈÍ·Ó fiÙÈ ÁÈ· ÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÓÙÈ-
ÎÂ›ÌÂÓÔ ÁÈ· Ó· Û˘ÓÙËÚËıÂ› Î·È Ó· ·Ó·Ù˘¯ıÂ› ÛÙËÓ ÔÏfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ Ù· ÂfiÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·. 

∞˘Ùfi ‚¤‚·È· ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ ‰‡Ô Ú¿ÁÌ·Ù·. 

∆Ô ÚÒÙÔ ·ÊÔÚ¿ ÂÌ¿˜ ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙË Û‡ÌÓÔÈ· Î·È ÙËÓ ÂÚÁ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ô˘
··ÈÙÂ›Ù·È, ÚˆÙ›ÛÙˆ˜ ·fi ÙÔ˘˜ Û˘Ó‰ÈÎ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ·Ú·Ù¿ÍÂˆÓ, ÁÈ·
Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó ÔÈ È‰¤Â˜ Î·È ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜ ÂÚ› Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Ô˘ ·ÚÔ˘-
ÛÈ¿ÛıËÎ·Ó ÛÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ Ó· ÌÂÙÔ˘ÛÈˆıÔ‡Ó ÛÂ Ú¿ÍË.

∆Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È ÙÔ˘˜ ÎÚ·ÙÈÎÔ‡˜ ÊÔÚÂ›˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤¯Ô˘Ó Ì¿ıÂÈ Ó· ÏÂÈ-
ÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Î·È Ó· Û¯Â‰È¿˙Ô˘Ó ÂÚ‹ÌËÓ ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÒÓ Û˘ÏÏÔÁÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ. ∫È Ô ¯ÚfiÓÔ˜
·˘Ùfi˜ ·¤‰ÂÈÍÂ fiÙÈ fiÔ˘ ˘‹Ú¯Â fiÛÌˆÛË ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓ ‰‡Ô ÌÂÚÒÓ ÔÈ Û¯Â‰È·ÛÌÔ› ˘ÏÔÔÈ‹ıË-
Î·Ó ÂÈÙ˘¯Ò˜ Â’ ˆÊÂÏÂ›· ÙfiÛÔ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜, fiÛÔ Î·È ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ Û˘ÓfiÏÔ˘.

°È ·˘Ùfi Î·È Ú¤ÂÈ ÛÂ ı¤Ì·Ù· ˘„›ÛÙË˜ ÛËÌ·Û›·˜, fiˆ˜ ·˘Ùfi ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ ‰Ú·ÛÙË-
ÚÈÔÙ‹ÙˆÓ, ÙÔ˘ ÂıÓÈÎÔ‡ ÎÙËÌ·ÙÔÏÔÁ›Ô˘, ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙË˜ ÛÙÂÏ¤¯ˆÛË˜ ÙˆÓ
ÀÔ˘ÚÁÂ›ˆÓ Î.·., ÔÈ ¤¯ÔÓÙÂ˜ ÙÔ ÁÂÓÈÎfi ÚfiÛÙ·ÁÌ· Ó· Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ˘fi„Ë ÙÈ˜ ı¤ÛÂÈ˜ ÙˆÓ ·-
Ú·ÁˆÁÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Î·È Ó· ÌËÓ ÂÚÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÛÙÈ˜ ÌÈÛıÔÊÔÚÈÎ¤˜ ·fi„ÂÈ˜ ÙˆÓ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ
ÙÔ˘˜.

°È’ ·˘Ù¿ Ù· ı¤Ì·Ù· Î·È ÁÈ· ÔÏÏ¿ ¿ÏÏ·, Ë ÂÈ¯ÂÈÚËÌ·ÙÔÏÔÁÈÎ‹ Ì·˜ «Ê·Ú¤ÙÚ·» Â›Ó·È ÁÂÌ¿ÙË
·fi «‚¤ÏË», ·fiÚÚÔÈ· ÙˆÓ fiÛˆÓ ·ÎÔ‡ÛÙËÎ·Ó – ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó ÛÂ ¤Ó· ·’ Ù· Ì·˙ÈÎfiÙÂÚ·
Û˘Ó¤‰ÚÈ· ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ÙfiÛÔ ·fi ¿Ô„Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜, fiÛÔ Î·È ÂÈÛËÁ‹ÛÂˆÓ.

∫·ÓÂ›˜ ‚¤‚·È· ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·‚Ï¤ÂÈ ÙÔÓ ‰È¿¯˘ÙÔ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi Ô˘ ·Ó·Ù‡¯ıËÎÂ Ì¤-
Û· Î·È ¤Íˆ ·’ ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ Û˘ÓÂ‰Ú›Ô˘ Î·ı’ fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ¿ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ÙÈ Ì¤ÏÏÂÈ ÁÂÓ¤Ûı·È ÌÂ
Ù· ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· Î·È ÂÈ‰ÈÎfiÙÂÚ· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙÈ˜ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ-
Î¤˜ ÂÈÛÊÔÚ¤˜, ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙˆÓ Î¿Ùˆ ÔÚ›ˆÓ ÛÙÈ˜ ÌÂÏ¤ÙÂ˜, ÙË Û˘Ì‚·ÛÈÔÔ›ËÛË Î·È ÙÈ˜ ¯ÚË-
Ì·ÙÔÚÔ¤˜ ÙˆÓ ˘fi ·Ó¿ıÂÛË ÌÂÏÂÙÒÓ ÎÙËÌ·ÙÔÏÔÁ›Ô˘, ÙÈ˜ ‰È·ÚÎÒ˜ ÌÂÈÔ‡ÌÂÓÂ˜ ÌÈÛıÔÏÔÁÈÎ¤˜
·ÔÏ·‚¤˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓˆÓ ÌË¯·ÓÈÎÒÓ ÛÙÈ˜ ÌÂÏÂÙËÙÈÎ¤˜ Î·È Î·Ù·ÛÎÂ˘·ÛÙÈÎ¤˜ ÂÙ·ÈÚÂ›Â˜,
Î.·.

ŸÛÔÈ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡Ì·ÛÙÂ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎ¿ ÛÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ, ‰ÂÓ ÚÔÂÚ¯fiÌ·ÛÙÂ ·’ ÙÔÓ ÕÚË, Ô‡ÙÂ
Â›Ì·ÛÙÂ ·Ú¿ÁˆÁ· ÎÔÌÌ·ÙÈÎÒÓ ‹ Û˘Ó‰ÈÎ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÛˆÏ‹ÓˆÓ. ∂ÓÂÚÁÔ› ÌË¯·ÓÈÎÔ› Â›Ì·ÛÙÂ Î·È
‚ÈÒÓÔ˘ÌÂ ÎÈ ÂÌÂ›˜ ÛÙÔ ÂÙÛ› Ì·˜ Ù· ›‰È· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ‚ÈÒÓÂÙÂ fiÏÔÈ. 

°È’ ·˘Ùfi Î·È ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ Î¿ÔÈÔÈ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ·ÔÛÙ·ıÂÚÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ÎÏ·‰ÈÎfi Ì·˜ ÊÔ-
Ú¤· ÁÈ· ÌÈÎÚÔ·Ú·Ù·ÍÈ·Î¤˜ ‹ ÚÔÛˆÈÎ¤˜ ÛÎÔÈÌfiÙËÙÂ˜, ÂÌÂ›˜ ‰ÂÓ ·ÔÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈ˙fiÌ·-
ÛÙÂ, ‰ÂÓ ¯·Ï¿ÌÂ ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ¿ Ì·˜ ÛÂ Ú¿ÍÂÈ˜ ÔÏÈÙÈÎÔÛ˘Ó‰ÈÎ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·ÛÌÔ‡, ÙÔ˘-
Ó·ÓÙ›ÔÓ ÂÓÙÂ›ÓÔ˘ÌÂ ·ÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ Ì·˜ ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ô ÎÏ¿‰Ô˜ Ó·
·ÓÙ¤ÍÂÈ Î·È ÚÔÔÙÈÎ¿ Ó· ·Ó·Ù˘¯ıÂ›.

∏ Ì·˙ÈÎ‹ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Û·˜ ÛÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ¤‰ÂÈÍÂ fiÙÈ Ë ›ÛÙË ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ Û˘ÏÏÔÁÈÎfi Ì·˜ ÊÔ-
Ú¤· Û˘ÓÂ¯›˙ÂÈ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ. 

∞˘Ùfi Ì·˜ ‰›ÓÂÈ ¤Ó· ÂÈÏ¤ÔÓ Î›ÓËÙÚÔ ÁÈ· Ó· Û˘ÓÂ¯›ÛÔ˘ÌÂ ÙËÓ ¿ÔÎÓË ÚÔÛ¿ıÂÈ· ˘ÏÔÔ›ËÛË˜
ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÎÒÓ Ì·˜ ‰ÂÛÌÂ‡ÛÂˆÓ Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ‰È·‚·Ù‹ÚÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Î·Ì„Ë ÙÔ˘
Û˘ÏÏÔÁÈÎÔ‡ ˘ÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘.
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ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑΝΝΗ ΜΑΧΙΚΑ
Προέδρου Πανελληνίου Συλλόγου ∆ιπλωµατούχων Αγρονόµων 

& Τοπογράφων Μηχανικών

Αξιότιµοι προσκεκληµένοι,
Αγαπητοί συνάδελφοι,

Είθισται γεγονότα, όπως το σηµερινό, να
αποτελούν ευκαιρία αποτίµησης του επιστη-
µονικού και επαγγελµατικού ρόλου του κλά-
δου για το διάστηµα ανάµεσα στα δύο συνέ-
δρια και εφαλτήριο για νέες αναζητήσεις και
για ανάδειξη στόχων που θα δώσουν προο-
πτική, τόσο στις σηµερινές γενιές ΑΤΜ, αλλά
και σ’ αυτές που έρχονται.
Το συγκεκριµένο συνέδριο πέραν όλων αυ-
τών, αποτελεί µοναδική ευκαιρία συσπείρω-

σης του κλάδου και αναδιάταξης των δυνάµεών του εν όψει των όσων γί-
νονται ή πρόκειται να συµβούν στο τεχνικό και κοινωνικοοικονοµικό περι-
βάλλον.

Γι’ αυτό άλλωστε και προκρίθηκε η διοργάνωσή του στη Θεσσαλονίκη. Μέ-
σα από τη για πρώτη φορά διοργάνωση συνεδρίου πέραν των Αθηναϊκών
τειχών, επιθυµούµε να εκπέµψουµε το µήνυµα της καθ’ ολοκληρία πραγ-
µάτωσης του στόχου της ενιαίας πανελλαδικής έκφρασης του κλάδου.
Κι αυτό είναι κάτι πολύ σηµαντικό αν αναλογιστεί κανείς πως, παρότι κά-
ποιοι επαίρονται ότι οδεύουµε προς την έξοδο από την κρίση, ο κλάδος
των µηχανικών και γενικότερα η ελληνική κοινωνία και πολιτεία έχουν ακό-
µα πολύ δρόµο να διανύσουν.
Και η συνδυαστική τοποθέτησή µου ως προς τα κλαδικά και τα κοινωνικο-
πολιτικά δεδοµένα δεν είναι τυχαία. Η τύχη του κλάδου µας, η βιωσιµότη-
τα και η ευηµερία του δεν είναι ξέχωρη απ’ τα όσα συµβαίνουν στη Χώρα
και στο κοινωνικό σύνολο.
Κάθε φορά που ο κλάδος των µηχανικών ανέκαµπτε και ευηµερούσε, η
Χώρα βρισκόταν σε τροχιά ανάπτυξης και οι πολίτες είχαν λυµένα τα βασι-
κά βιοποριστικά τους θέµατα, οπότε απρόσκοπτα επένδυαν π.χ. σε γη, σε
κατασκευές, κ.α.

Θυµηθείτε απλά την πρόσφατη περίοδο 1994 – 2004, όπου δεκάδες µικρά
και µεγάλα έργα κατασκευαζόταν στη Χώρα, ανοίγοντας χιλιάδες θέσεις
εργασίας. Ήταν η περίοδος όπου εκπονούντο τα τρία πρώτα προγράµµατα
Εθνικού Κτηµατολογίου, τότε που πριν ακόµα αποφοιτήσεις από τη Σχολή
Τοπογράφων είχες ήδη βρει δουλειά και µάλιστα µε χρήµατα πολύ περισ-
σότερα της τότε ισχύουσας Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας.
Πόσο κοντινή, αλλά συνάµα και πόσο µακρινή φαντάζει αυτή η περίοδος.
Και η ειρωνεία είναι πως ούτε οι ανάγκες για υποδοµές έχουν εκλείψει, ού-
τε και το Κτηµατολόγιο έχει ολοκληρωθεί.
Γι’ αυτό λοιπόν βρισκόµαστε σήµερα εδώ. Για να συµβάλλουµε µε τις θέ-
σεις και τις προτάσεις µας ως επιστηµονικές οντότητες, ως ενεργοί πολίτες
στην παραγωγική ανασυγκρότηση της Χώρας.
Για να βάλουµε το δικό µας λιθαράκι, τη δική µας παρακαταθήκη στην
προσπάθεια ανάταξης της πατρίδας, που δε θα έρθει µέσα από την ευηµε-
ρία των αριθµών, αλλά από τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολι-
τών.
Για να θέσουµε κι εµείς τους άξονες που θα επαναφέρουν τη Χώρα σε
αναπτυξιακή τροχιά µε προοδευτικό πρόσηµο. Γιατί κακά τα ψέµατα, η
ανάπτυξη τείνει να γίνει πολύ σχετική έννοια. Γιατί π.χ. το θέµα δεν είναι
µόνο να προκηρυχθούν µελέτες και έργα, αλλά και για ποιους, µε ποιους
και µε τι εργασιακούς και οικονοµικούς όρους αυτά θα γίνουν.
Τι να το κάνω αν σε µια αγορά που συντίθεται, στην πλειοψηφία της, από
µικρές και µεσαίου βεληνεκούς εταιρείες αντιστοιχεί ένα απειροελάχιστο
οικονοµικό αντικείµενο που τις καθιστά επί της ουσίας θνησιγενείς, οπότε
αυτοµάτως θέτει στο περιθώριο την πλειονότητα του παραγωγικού υπο-
κειµένου του κλάδου;
Το περιεχόµενο λοιπόν του συνεδρίου µας και τα αποτελέσµατα που θα
προκύψουν αφουγκράζονται την ανάγκη για βιώσιµη απασχόληση των µη-
χανικών, για εύρυθµη λειτουργία των κρατικών δοµών και αναπτυξιακή
προοπτική της Χώρας και βέβαια για βελτίωση της ποιότητας ζωής και της
καθηµερινότητας του πολίτη.
Επειδή δε µ’ αρέσει να τα µηδενίζω όλα, είναι βέβαιον πως στα χρόνια που
διανύσαµε από το 3ο µας συνέδριο το ∆εκέµβριο του 2010 έχουν αλλάξει
πολλά.
Από την καθηµερινή µου τριβή µε το αντικείµενο, ως µάχιµος Αγρονόµος
Τοπογράφος Μηχανικός, διαπιστώνω ότι η θέση του κλάδου στο τεχνικό
και κοινωνικό στερέωµα έχει πλέον αναβαθµισθεί, απλά αυτό, ένεκα της
οικονοµικής συγκυρίας, δε µετουσιώνεται και σε βελτίωση των οικονοµι-
κών όρων άσκησης του επαγγέλµατος.
Θα σταθώ σε συγκεκριµένα παραδείγµατα για να γίνω κατανοητός.
Πριν λίγα χρόνια οι πολίτες αναγνώριζαν ως µόνο καθοριστικό παράγοντα
για την τέλεση µιας δικαιοπραξίας τον συµβολαιογράφο. Πλέον σήµερα,
µέσα από τιτάνια προσπάθεια και σύγκρουση µε ισχυρά επαγγελµατικά και
οικονοµικά συµφέροντα, φαίνεται πως ο πολίτης σιγά σιγά αντιλαµβάνεται
πως ο παράγοντας µηχανικός και δη τοπογράφος µηχανικός διαδραµατίζει
καθοριστικό ρόλο στη διασφάλιση της πράξης. Αυτό επετεύχθη µε τη θέ-
σπιση νόµων και την προβολή του ρόλου του ΑΤΜ σε ένα µείζον θέµα που
αντανακλά στη ζωή του Έλληνα πολίτη ο οποίος διαχρονικά διασυνδέεται
στενά µε την έννοια της ιδιοκτησίας. Κι αν σήµερα, λόγω της οικονοµικής
συγκυρίας, ο αριθµός των δικαιοπραξιών και της έκδοσης οικοδοµικών
αδειών έχει µειωθεί δραµατικά, όλα όσα έχουν γίνει αποτελούν την παρα-
καταθήκη για το µέλλον, γιατί µπορεί κανείς να µην δύναται σήµερα να
προεξοφλήσει πότε πραγµατικά θα βγούµε απ’ την κρίση, αλλά σίγουρα
όλοι εκφράζουµε τη βεβαιότητά µας ότι θα βγούµε.
Πριν λίγα χρόνια ο όρος εξαρτηµένο τοπογραφικό και δη ΕΓΣΑ, παρότι µας
έρχεται από το «µακρινό» 1987, δεν υπήρχε, όχι στην πράξη, αλλά ούτε
καν ως έννοια στη «νοθευµένη» υπό µια σκοπιά τοπογραφική πιάτσα. Σή-
µερα, στις περιοχές όπου συντάχθηκε ή συντάσσεται κτηµατολόγιο, αλλά
και σε άλλες µε υψηλές αξίες γης, ακούς µέχρι και πολίτες άσχετους µε το
αντικείµενο να σου ζητάνε τοπογραφικό και να σου λένε, χωρίς να κατα-
λαβαίνουν βέβαια τι θα πει αυτό, πως το θέλουν εξαρτηµένο!!!!
Είναι κι αυτό ένα δείγµα πως κάτι αλλάζει. Αργά, αλλά αλλάζει. Και βέβαια
δε θα σταθώ στις παθογένειες του Ελληνικού κράτους που εν έτει 2014
αρνείται ακόµα σε πολλές περιπτώσεις να προστατεύσει το κοινωνικό σύ-
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νολο από «επαγγελµατίες – αλµπάνηδες», που παίρνουν ένα όργανο και
νοµίζουν πως έγιναν τοπογράφοι.
Θέλετε κι άλλα; Πριν λίγα χρόνια, ακόµα και µηχανικοί που είχαν το νόµιµο
δικαίωµα να συντάξουν τοπογραφικά, ακόµα και συνάδελφοί µας ΑΤΜ,
σνόµπαραν το αντικείµενο και στρεφόταν σε άλλες πιο επικερδείς δραστη-
ριότητες. Σήµερα όλοι κάνουν τοπογραφικά. Σε µια περίοδο που τίποτα δεν
κινείται, το µόνο αντικείµενο που υπάρχει είναι το τοπογραφικό. Και υπάρ-
χει γιατί ο Σύλλογος δηµιούργησε τις ικανές και αναγκαίες συνθήκες για να
καθίσταται απαραίτητο σε κάθε πράξη, σε κάθε δραστηριότητα. «Όποια
πέτρα κι αν σηκώσεις» από κάτω θα βρεις το τοπογραφικό. Μα οικοδοµική
άδεια είναι αυτή, µα συµβόλαιο, µα ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου, ΠΑ-
ΝΤΟΥ!!!!!
Και µη φανταστείτε ότι µας έκαναν χάρη. Απλά µέσα από τις καθηµερινές
µάχες που δώσαµε, ωρίµασαν οι συνθήκες, ενισχύθηκε η επιχειρηµατολο-
γία και γίναµε πειστικοί για την αναγκαιότητα της ύπαρξης του τοπογραφι-
κού.
Τώρα θα µου πείτε καλά όλ’ αυτά, αλλά εµείς δεν έχουµε να πληρώσουµε
το ΤΣΜΕ∆Ε και το τέλος επιτηδεύµατος.
Συµφωνώ απόλυτα. Κι εγώ στο ίδιο σηµείο µ’ εσάς είµαι. Όµως το ένα δεν
αναιρεί το άλλο. Ό,τι πετυχαίνουµε σήµερα θα µας ακολουθεί για το υπό-
λοιπο της επαγγελµατικής µας ζωής.
Και σε κάθε περίπτωση συνάδελφοι, υπάρχουν τα κλαδικά και τα διακλαδι-
κά θέµατα. Και προεκτείνοντας τη σκέψη µου θα έλεγα πως όλοι κινούµα-
στε σε οµόκεντρους κύκλους. Αποτελούµε υποσύνολα σε κάτι ευρύτερο,
στον κύκλο της κοινωνίας και του κράτους που έχει τη µεγαλύτερη ακτίνα
απ’ όλους τους άλλους.
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος ∆ιπλωµατούχων Τοπογράφων Μηχανικών δεν εί-
ναι κυβέρνηση για να µπορεί ό,τι προτείνει και ό,τι σχεδιάζει να το υλοποιεί
κιόλας. 
Αντιλαµβάνεται το ρόλο του, το διαµέτρηµά του και φροντίζει να υπηρετεί
το σκοπό ίδρυσής του, χωρίς να διέπεται από µια στείρα και άγονη αντιπα-
ραθετική λογική. Με τον τρόπο που συνδικαλίζεται, στοχεύει στην ανεύρε-
ση ευήκοων ώτων στα κέντρα λήψεις των αποφάσεων, έτσι ώστε να επι-
τυγχάνει, µέσω αυτών, την υλοποίηση κρίσιµων κλαδικών στοχεύσεων και
διεκδικήσεων. 
Στα γενικότερα θέµατα του τεχνικού κόσµου συµπορεύεται ενεργά µε το
ΤΕΕ, συµµετέχει σε δράσεις, προβαίνει σε διαµαρτυρίες και καταγράφεται

στους δυναµικά, αλλά και ουσιαστικά, αντιδρώντες, σε κάθε απόπειρα
απορρύθµισης του επαγγέλµατος και «ενταφιασµού» του Έλληνα µηχανι-
κού. 
Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν κινούµαστε και υπ’ αυτή την έννοια είµαι βέβαιος
πως όλοι εσείς που συµµετέχετε στο συνέδριο, όσοι επιπλέον διαβάσουν τα
πρακτικά του, αλλά και όσοι σε επίπεδο κρατικής εξουσίας έχουν την ευθύ-
νη σχεδιασµού και υλοποίησης του προγράµµατος για την Ελλάδα µετά το
µνηµόνιο, θα βρείτε απαντήσεις στα θέµατα που άπτονται του επιστηµονι-
κού και επαγγελµατικού ενδιαφέροντος του ΑΤΜ.
Μέσα από τις εργασίες του συνεδρίου µας, φιλοδοξούµε να δώσουµε πει-
στικές απαντήσεις για το µέλλον του επαγγέλµατός µας µετά την ολοκλή-
ρωση σύνταξης του Εθνικού Κτηµατολογίου. 
Από τις εισηγήσεις που θα παρουσιασθούν οι συνάδελφοι θα µπορέσουν να
δουν τις προοπτικές που ανοίγονται και που δεν περιορίζονται µόνο στην
ενασχόλησή τους µε τη διόρθωση τυχόν λαθών, που θα προκύψουν κατά
τη σύνταξη του έργου. Θα δουν ότι ανοίγονται νέοι ορίζοντες, αφού µπρο-
στά µας θα έχουµε τη µετατροπή των κτηµατολογικών υποβάθρων από
δισδιάστατα σε τρισδιάστατα. Θα αντιληφθούν πως το κτηµατολόγιο δεν
περιορίζεται µόνο στα χερσαία εδάφη, αλλά έχει προεκτάσεις και στη θά-
λασσα. Θα καταλάβουν πως ο διαπιστευµένος τοπογράφος για θέµατα κτη-
µατολογίου δεν οδηγεί σε κλειστές κάστες επαγγελµατιών, όπως κάποιοι
«καλοθελητές» θέλουν να περάσουν, αλλά σε διασφάλιση επαγγελµατικού
αντικειµένου µε συγκεκριµένες αµοιβές.
Θα αντιληφθούν τον πρωταγωνιστικό ρόλο που µπορεί να διαδραµατίσει ο
ΑΤΜ στον τοµέα της διαχείρισης της γεωχωρικής πληροφορίας και την υπε-
ραξία που µπορεί να έχει απ’ την εµπλοκή του σ’ αυτή τη δραστηριότητα.
Θυµίζω ότι απ’ το προηγούµενο συνέδριό µας συζητάγαµε πως πλέον ο ∆ι-
πλωµατούχος Τοπογράφος Μηχανικός εξελικτικά περνάει από τη µέτρηση
στη διαχείριση της πληροφορίας.
Μέσα από τις εργασίες του τριηµέρου θα απαντηθεί µε εκκωφαντικό και
αδιαµφισβήτητο τρόπο ότι ο ∆ιπλωµατούχος Αγρονόµος Τοπογράφος Μη-
χανικός δικαίως δραστηριοποιείται διαχρονικά στα επαγγελµατικά αντικεί-
µενα, της τοπογραφίας, της χωροταξίας, της πολεοδοµίας, της οδοποιίας,
των υδραυλικών, των λιµενικών, των οικοδοµικών και των περιβαλλοντι-
κών έργων και µελετών. Θα καταδειχθεί, γιατί είναι η µόνη ειδικότητα µη-
χανικού που πρέπει να δραστηριοποιείται αποκλειστικά µε τις τοπογραφικές
µελέτες και θα αναδειχθεί η συµβολή του και ο κυρίαρχος ρόλος του, ένα-
ντι οιοδήποτε άλλου, στον τοµέα της γεωπληροφορικής και της ανάπτυξης
– διαχείρισης και αξιοποίησης ακινήτων.
Και οι εκπρόσωποι της πολιτείας θα µπορέσουν να αποκοµίσουν πληροφο-
ρίες και να γεννήσουν, µεταξύ άλλων, ιδέες για το πώς θα καταστήσουν το
κτηµατολόγιο δυναµικό εργαλείο για την προστασία του περιβάλλοντος, τη
διασφάλιση και αξιοποίηση της δηµόσιας περιουσίας, για τη διαµόρφωση
δίκαιων και αποδοτικών δηµοσιονοµικών πολιτικών στον τοµέα της ακίνη-
της περιουσίας.
Έγκριτοι ακαδηµαϊκοί, έµπειροι συνάδελφοι θα µας καταθέσουν τις απόψεις
τους για το σήµερα και το αύριο του κλάδου που είναι αλληλένδετο µε το
µοντέλο της παραγωγικής ανασυγκρότησης που θα ακολουθηθεί.
Νέοι απ’ τις Σχολές του Μετσόβιου και του Αριστοτελείου θα µας παρουσιά-
σουν τις διπλωµατικές τους διατριβές, αποκτώντας έτσι την πρώτη επαφή
µε το Συλλογικό τους φορέα, πριν ακόµα βγουν στο επαγγελµατικό στίβο.

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,
Τις προηγούµενες εβδοµάδες παρέλασαν από τη Θεσσαλονίκη όλοι αυτοί
που διαχειρίζονται ή φιλοδοξούν να διαχειριστούν τις τύχες της πατρίδας
µας. Καθείς εξ αυτών µας είπε και τη δική του αφήγηση για το πώς η Χώρα
θα βγει απ’ την κρίση και πώς οι πολίτες της θα ευηµερήσουν. 
Το κακό είναι πως στην πιο δύσκολη περίοδο για την πατρίδα µας, οι πολι-
τικοί µας, αντί να διακρίνονται από οραµατικό ρεαλισµό, ολοένα και ρέπουν
προς το διαχειριστικό αµοραλισµό.
Αυτό το οραµατικό κενό, αυτή την έλλειψη ρεαλισµού για το πώς η Χώρα
θα ανορθωθεί, επ’ ωφελεία του κοινωνικού συνόλου, οφείλουµε να την κα-
λύψουµε εµείς, µε όπλο τις γνώσεις και την τεχνογνωσία που έχουµε απο-
κτήσει, όντας βασική συνιστώσα της παραγωγικής δοµής της πατρίδας µας.
Το τριήµερο αυτό λοιπόν συζητάµε, ανταλλάσουµε απόψεις, συµφωνούµε,
διαφωνούµε, συνθέτουµε και στο τέλος καταλήγουµε σε συγκεκριµένες
προτάσεις και τρόπους υλοποίησής τους, τις οποίες πρέπει να στηρίξουµε
όλοι, έτσι ώστε, από τη ∆ευτέρα, να δώσουµε από κοινού µε τους άλλους
παραγωγικούς φορείς τη µάχη για τη συνθετική διαµόρφωση ενός άλλου
προοδευτικού µοντέλου ανάπτυξης, που θα έχει ως επίκεντρο τον άνθρω-
πο, τον πολιτισµό και το περιβάλλον.  

Σας ευχαριστώ  
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Xαιρετισµός Γενικού Γραµµατέα ∆ηµοσίων Έργων κ. Στράτου Σιµόπουλου

Xαιρετισµός Yπουργού Mακεδονίας - Θράκης. κ. Γιώργου Oρφανού
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ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΞΕΚΑΛΑΚΗ
Επιµελητή Επιστηµονικής Επιτροπής ΑΤΜ - ΤΕΕ 

& µέλους της Κεντρικής Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ

Αξιότιµοι Προσκεκληµένοι,
Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Βρισκόµαστε 4 περίπου
χρόνια µετά το προηγούµε-
νο συνέδριο που είχε λάβει
χώρα στην Αθήνα το ∆ε-
κέµβριο του 2010.
Τότε είχαν µπει για πρώτη
φορά στη ζωή µας και στο
λεξιλόγιό µας οι όροι µνη-
µόνιο, ∆ιεθνές Νοµισµατικό
Ταµείο, τρόικα, αγανακτι-

σµένοι και η Χώρα είχε εισέλθει σε «αχαρτογράφητα
ύδατα».
Σήµερα, κατά δήλωση των κυβερνώντων, ζούµε το δικό
µας success story, απαλλασσόµαστε από την τρόικα και
τα µνηµόνια και οδεύουµε προς την οµαλότητα και την
κανονικότητα.
Για να δούµε λοιπόν συνοπτικά κάποια απ’ αυτά που συ-
νέβησαν όλη αυτή την περίοδο, που σκίζονταν, κατά τα
λεγόµενα του Πρωθυπουργού, µία προς µία οι σελίδες
του µνηµονίου και άπτονται της θεµατολογίας του συνε-
δρίου µας.
Τα χρόνια λοιπόν που διανύσαµε επετεύχθη, λένε, το
άνοιγµα του δήθεν κλειστού επαγγέλµατος του µηχανι-
κού. 
Πώς έγινε αυτό; Με την κατάργηση του ορίου των εκ-
πτώσεων και των ελαχίστων αµοιβών. 
Αποτέλεσµα; Οι εκπτώσεις για τοπογραφικές εργασίες,
που ξέρουµε πόσο δαπανηρές είναι, να προσεγγίζουν το
80 µε 90% και να τίθεται εν αµφιβόλω η δυνατότητα εκ-
πόνησης της µελέτης σύµφωνα µε τους κανόνες της επι-
στήµης. Σήµερα το Υπουργείο Υποδοµών τρέχει να θερα-
πεύσει το πρόβληµα µε ηµίµετρα και εισαγωγή αλγορίθ-
µων και µαθηµατικών τύπων.
Στο πλαίσιο του δήθεν ανοίγµατος επαγγέλµατος και
αγοράς εισήχθησαν κι άλλα «πρωτοποριακά» µέτρα. 
Καταργήθηκε ο φόρτος εργασιών, που αποτελούσε µια
παράµετρο διαφανή ως προς τη δυνατότητα κάποιου να
εκπονήσει µια µελέτη ή ένα έργο, και οδηγηθήκαµε σε
στρέβλωση του υγιούς ανταγωνισµού µε την εισαγωγή
παντού, ακόµα και στις πιο απλές µελέτες και έργα, της
έννοιας της οικονοµικής επάρκειας και της τεχνικής κα-
ταλληλότητας και µάλιστα µε όρους που ελάχιστοι µπο-
ρούν να καλύψουν.
Έτσι λοιπόν, η τεχνική καταλληλότητα έλαβε τη
µορφή ενός ιδιότυπου κληρονοµικού δικαιώµατος,
αφού νέες εταιρείες και συνάδελφοι που είχαν την ατυχία
να µην ήταν ηλικιακά ή για άλλους λόγους σε θέση να εί-
ναι ανάδοχοι µελετητικών αντικειµένων όταν υπήρχε ορ-
γασµός αναθέσεων µεγάλων µελετών, σήµερα, παρότι
έχουν τη γνώση, την υλικοτεχνική υποδοµή και το προ-
σωπικό, δεν έχουν το τυπικό προσόν για να συµµετέχουν
στη διαγωνιστική διαδικασία. 
Το άνοιγµα του επαγγέλµατος συνεχίζει και σήµερα να
απασχολεί το πολιτικό προσωπικό της Χώρας. Αυτή τη
φορά µηχανεύονται τρόπους πλήρους απορρύθµισης της
αγοράς µέσα από λογικές που θέλουν να τα κάνουν όλοι
όλα, µέσα από την προσπάθεια κατάργησης 
• των µελετητικών και εργοληπτικών πτυχίων, 
• της χορήγησης της άδειας άσκησης επαγγέλµατος από

το ΤΕΕ και
• των κατωτέρων οικονοµικών ορίων στα πτυχία. 
Τα αποτελέσµατα αυτών των «καινοτόµων», «προοδευ-
τικών» επιλογών δε θ’ αργήσουν να γίνουν ορατά, αφού
θα οδηγήσουν σε µια βίαιη ρύθµιση της αγοράς επ’ ωφε-
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Αγαπητοί συνάδελφοι,

Θα θέλαµε να σας ενηµερώσουµε ότι εδώ και λίγες ηµέρες βρίσκονται πλέον στο
διαδικτυακό τόπο του ΠΣ∆ΑΤΜ και συγκεκριµένα στη διεύθυνση
http://psdatm.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=1145:4%CE%BF%C
F%80%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%
B9%CE%BF%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B5%CE%B4%CF%81%CE%B9%
CE%BF-%CE%B1%CF%84%CE%BC-26-28
%CF%83%CE%B5%CF%80%CF%84%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE
%B9%CE%BF%CF%85%CE%B8%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB
%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%B7%E2%80%8F&Itemid=214
τόσο οι παρουσιάσεις – οµιλίες των εισηγητών του συνεδρίου, όσο και η βιντεο-
σκόπηση όλων όσων έλαβαν χώρα κατά το τριήµερο των εργασιών του 4ου Πα-
νελλήνιου Συνεδρίου του ΠΣ∆ΑΤΜ.

Το ζωντανό αυτό ντοκουµέντο δίνει τη δυνατότητα σε όσους συµµετείχαν στο συ-
νέδριο να επαναφέρουν στη µνήµη τους τις παρουσιάσεις – προτάσεις που τους
προκάλεσαν το ενδιαφέρον, αλλά κυρίως επιτρέπει σε όσους συναδέλφους δεν κα-
τέστη δυνατό να προσέλθουν να έχουν την πλήρη εικόνα των τεκταινοµένων σ’
αυτό το σηµαντικό γεγονός που έλαβε χώρα στη Θεσσαλονίκη το τριήµερο 26-28
Σεπτεµβρίου 2014.

Κυρίως η παράθεση της µαγνητοσκόπησης του συνεδρίου µέσω του διαδικτυακού
τόπου του ΠΣ∆ΑΤΜ αποδεικνύει το γιατί οι προσπάθειες όσων συµµετείχαν στη
διοργάνωση του συνεδρίου δικαιώθηκαν.

∆εν είναι µόνο η µαζικότητα µε την οποία προσήλθαν οι συνάδελφοι που καθιστά
το συνέδριο επιτυχές. Σίγουρα η συµµετοχή των συναδέλφων ήταν ένα µεγάλο
στοίχηµα για όσους ασχολούνται µε τα κλαδικά δρώµενα, αφού δια µέσου της πα-
ρουσίας τους έδειξαν για µια ακόµα φορά ότι είναι δίπλα στο Σύλλογο και πιστεύ-
ουν ότι µέσω αυτού µπορούν να προσδοκούν σ’ ένα καλύτερο αύριο.

∆εν είναι µόνο η δικαίωση της επιλογής της Θεσσαλονίκης ως της πόλης που θα
διεξαχθεί το συνέδριο, γεγονός που σηµειολογικά δείχνει την έτσι κι αλλιώς
έµπρακτη βούληση της ∆ιοίκησης του ΠΣ∆ΑΤΜ για αποκέντρωση δράσεων και αρ-
µοδιοτήτων.

∆εν είναι µόνο ο µεγάλος αριθµός των εισηγήσεων που χαρακτηριζόταν από ποιό-
τητα και κάλυψη όλων των τοµέων δράσης του ΑΤΜ τόσο από την επιστηµονική
όσο και από την επαγγελµατική σκοπιά.

∆εν είναι µόνο ότι για πρώτη φορά υπήρξε ουσιαστική διασύνδεση των φοιτητών
των δύο σχολών µε τον επαγγελµατικό τους φορέα µέσα από την παρουσίαση δι-
πλωµατικών εργασιών.

Είναι ότι µέσα από τις εργασίες του συνεδρίου και τα όσα έλαβαν χώρα εντός και
εκτός της αιθούσης αυτού δόθηκαν αποστοµωτικές απαντήσεις

• Ως προς την ευρύτητα των επαγγελµατικών δραστηριοτήτων της ειδικότητας
του ΑΤΜ και ως προς την αιτιολογηµένη, βάσει γνωστικού υποβάθρου και επαγ-
γελµατικής πείρας, συνέχιση αυτών στην ολότητά τους.

• Ως προς το γιατί οι ΑΤΜ είναι η µόνη ειδικότητα διπλωµατούχου µηχανικού που
µπορεί να ανταποκριθεί στις σύγχρονες απαιτήσεις για την εκπόνηση τοπογρα-
φικών µελετών.

• Ως προς την εµπεριστατωµένη θέση και τη µαχητική στάση του ΠΣ∆ΑΤΜ στα
κρίσιµα θέµατα που απασχολούν την επαγγελµατική καθηµερινότητα των συνα-
δέλφων. 

• Ως προς το µέλλον της ειδικότητας και την προοπτική που θα έχουν οι νεώτερες
γενιές συναδέλφων στον επαγγελµατικό στίβο.

Η ∆ιοίκηση του ΠΣ∆ΑΤΜ ευχαριστεί όλους όσους συνέβαλαν στην επιτυχή διοργά-
νωση αυτού του συνεδρίου.

Ευχαριστεί τους συναδέλφους που συµµετείχαν, τους χορηγούς και εκθέτες που
συνέβαλαν στην κάλυψη των οικονοµικών αναγκών σε µια δύσκολη οικονοµική
συγκυρία, τους εισηγητές και βέβαια τους συναδέλφους µας από τη Θεσσαλονίκη
και τον Σ∆ΑΤΜΒΕ που αφιέρωσαν πολύ χρόνο και κόπο για να έχουµε αυτό το
αποτέλεσµα.

Με αφετηρία λοιπόν το συνέδριο, µε ατράνταχτα επιχειρήµατα και ιδέες που γεν-
νήθηκαν από τις παρουσιάσεις και µε το σθένος και την τόνωση που µας προσέ-
δωσε η αθρόα συµµετοχή σας, εφορµούµε σε νέες µάχες µε τη βεβαιότητα ότι η
τελική έκβαση του πολέµου θα φέρει το σύνολο του κλάδου σε θέση πρωταγωνι-
στή των εξελίξεων για την παραγωγική ανασυγκρότηση της Χώρας και την ευοίω-
νη προοπτική της Ελληνικής κοινωνίας.   
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λεία µόνο λίγων οικονοµικά ισχυρών µελετητικών εταιρειών και θα εξα-
φανίσουν, ακόµα και ως έννοια, τον αυταπασχολούµενο µηχανικό και το
µικροµεσαίο µελετητικό γραφείο.
Η ισοπέδωση της επιστηµονικής οντότητας των µηχανικών έλαβε χώρα
και στο δηµόσιο, µε τη µορφή της «ίσης» µεταχείρισης µε αποφοίτους
κατώτερων εκπαιδευτικών βαθµίδων. Αυτό θα πει αξιοκρατία!!!
Γιατί να γίνεται διευθυντής κάποιος που έχει τελειώσει ένα Πολυτεχνείο
και να µην µπορεί να γίνει ένας απόφοιτος ΤΕΙ, που µπορεί να εισήχθη
στη σχολή ακόµα και µέσα από ένα τεχνικό λύκειο, µε βαθµό κάτω από
τη βάση;;;
Γιατί να παίρνει ο µηχανικός που αναλαµβάνει επιβλέψεις και υπογράφει
λογαριασµούς εκατοµµυρίων περισσότερα χρήµατα από κάποιον απόφοι-
το τριτοβάθµιας εκπαίδευσης που καλύπτει διοικητικό πόστο;;;
Όχι, στην Ελλάδα της νέας εποχής δεν υπάρχουν διακρίσεις!!!
Και δεν υπάρχουν διακρίσεις πουθενά. 
Γι’ αυτό και από ‘κει που οι µηχανικοί είχαν αξιοπρεπή ιατροφαρµακευτι-
κή περίθαλψη, σήµερα, όπως και οι υπόλοιποι Έλληνες πολίτες, κάνουν
την προσευχή τους να µην αρρωστήσουν. 
Τι κι αν κατέβαλαν δυσανάλογα υπέρογκα ποσά, έναντι άλλων εργασια-
κών οµάδων, για τις ασφαλιστικές τους εισφορές; 
Σήµερα, στην εποχή της «ίσης» µεταχείρισης από το κράτος, γεύονται κι
αυτοί το απόλυτο µηδέν µε παράλληλη βέβαια αύξηση των εισφορών,
επειδή ως εργασιακή οµάδα ανήκουν δήθεν στους έχοντες και κατέχο-
ντες.
Η «ίση» µεταχείριση επεκτάθηκε και στην κατάργηση των φορολογικών
συντελεστών, στην αύξηση της φορολογίας εισοδήµατος, στην προσθή-
κη εφάπαξ τελών επιτηδεύµατος και άλλων «πρωτοποριακών» µέτρων.
Πρόκειται για µέτρα, που σε συνδυασµό µε τον εκµηδενισµό των κονδυ-
λίων που κατευθύνονται από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων σε
µελέτες και έργα και την ανυπαρξία δικαιοπραξιών και οικοδοµικής δρα-
στηριότητας, έχουν γονατίσει τον κλάδο.
Όµως δεν πρέπει να έχουµε παράπονο. Η ανεργία ως έννοια στον κλάδο
των µηχανικών δεν υπάρχει!!!
Τι κι αν εκατοντάδες συνάδελφοι έχουν καθυστέρηση στη λήψη του µι-
σθού τους για πάρα πολλούς µήνες;
Τι κι αν πολλοί αυταπασχολούµενοι τοπογράφοι µετά βίας κάνουν ένα
τοπογραφικό το µήνα;
Τι κι αν υπάρχουν στοίβες στο ΤΕΕ από αιτήσεις συναδέλφων που θέ-
λουν να διαγραφούν;
Τι κι αν η πλειοψηφία των αποφοίτων των πολυτεχνικών σχολών δεν δί-
νει τις εξετάσεις άδειας ασκήσεως επαγγέλµατος γιατί δεν µπορεί να κα-
ταβάλει τις ασφαλιστικές εισφορές;
Για την προνοµιούχο ειδικότητα του µηχανικού δεν προβλέπεται ο όρος
άνεργος, αντιθέτως όµως προβλέπεται η κατάσχεση της περιουσίας µέσω
ΚΕΑΟ λόγω αδυναµίας εξόφλησης των εισφορών.
Κάπως έτσι λοιπόν οδηγηθήκαµε 
• στο κλείσιµο ή την υποαπασχόληση εκατοντάδων γραφείων και αυτα-

πασχολούµενων συναδέλφων, 
• στην αύξηση της µετανάστευσης σε ποσοστό 50% σε σχέση µε το

2000, που στους µηχανικούς είναι εντυπωσιακά µεγαλύτερη, 
και κάπως έτσι φτάσαµε 
• στο σηµείο της ύπαρξης µιας τεράστιας δεξαµενής συναδέλφων που

αναζητούν εργασία σε µια αγορά που η προσφορά είναι αντιστρόφως
ανάλογη της ζήτησης, µε αποτέλεσµα οι µισθοί να συρρικνώνονται σε
βαθµό εξευτελιστικό για το επίπεδο της γνώσης και την ευθύνη που
αναλαµβάνουν και 

• σε υπεργολαβικές συνεργασίες που διέπονται από στραγγαλιστικές οι-
κονοµικές συµφωνίες εις βάρος των υπεργολάβων, ήτοι δηλαδή των
µάχιµων συναδέλφων που στην πράξη κάνουν τη δουλειά.

Για να µην είµαστε όµως και άδικοι οφείλουµε να παραδεχθούµε ότι την
περίοδο αυτή έγιναν και πράγµατα.
Έγινε το αυτονόητο που παλεύαµε χρόνια. Εξαρτηµένα τοπογραφικά
στις δικαιοπραξίες και σχεδόν σε κάθε πράξη διοίκησης που απαιτούνται. 
Ακόµα βέβαια, λόγω της κάλυψης επαγγελµατικών οµάδων από κάποια
ζόµπι που κυκλοφορούν στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, παρατηρούνται φαι-
νόµενα αντιποίησης αυτής της επαγγελµατικής δραστηριότητας.
Τέθηκε καταληκτική δεσµευτική ηµεροµηνία για την ολοκλήρωση του
Εθνικού Κτηµατολογίου. Όµως χρήµατα των Ελλήνων πολιτών που είχαν
δοθεί για το έργο πήγαν για την κάλυψη του δηµοσίου χρέους και οι µε-
λέτες που βγήκαν 
• µέσω της τεχνικής καταλληλότητας, 

• της επιλογής των σταδιακών παραδόσεων και 
• του αριθµού τους, 
αφορούσαν τελικά πολύ λίγους. 
Για την ακρίβεια τους ίδιους που είχαν εκπονήσει µελέτες και τη δεκαετία
του 1990.
«Εφευρέθηκε» η τακτοποίηση των αυθαιρέτων και των ηµιυπαίθριων
χώρων που έδωσε µεν δουλειά στους µηχανικούς, αλλά βέβαια κανείς
δεν πιστεύει ότι αν δεν είχε εισπρακτικό όφελος για το δηµόσιο θα θε-
σµοθετούνταν. 
Επιτέλους εφαρµόσθηκε η οδηγία Inspire και δηµιουργήθηκε η ΕΥΓΕΠ
για την ελεύθερη διάχυση των δηµόσιων γεωχωρικών δεδοµένων. Και
πάνω που είχε µπει το νερό στ’ αυλάκι και κάτι κινείτο, η Κυβέρνηση διέ-
λυσε εν µια νυκτί τον ΟΚΧΕ που είχε την ευθύνη σχεδιασµού και υλοποί-
ησης του έργου. 
Έγιναν κι άλλα, αλλά το κορυφαίο που έγινε και µας ανακοίνωσε ο Πρω-
θυπουργός είναι ότι υπήρξε αύξηση της απασχόλησης. Και θέλω από το
βήµα αυτό πραγµατικά να τον συγχαρώ για την ειλικρίνειά του.
∆ε στέκοµαι στο αν υπήρξε ή όχι αύξηση, αλλά εστιάζω στην ουσία του
όρου απασχόληση.
Ξέρετε συνάδελφοι, το να δουλεύεις 10 ώρες τη µέρα για 500 ευρώ το
µήνα ή µήνες απλήρωτος είναι απασχόληση. 
Το να κάνεις ένα ή και περισσότερα τοπογραφικά το µήνα, αλλά να παίρ-
νεις 50 ευρώ είναι κι αυτό απασχόληση. 
Το να δουλεύεις σκληρά, αλλά στο τέλος του µήνα να µη σου µένει φρά-
γκο, γιατί στην καλύτερη µε τις απολαβές σου έχεις να καλύψεις ΤΣΜΕ-
∆Ε, εφορία, ενοίκιο γραφείου, κ.α., κι αυτό απασχόληση είναι.
Όλα αυτά και πολλά άλλα είναι απασχόληση. Όµως τίποτα απ’ αυτά
δεν την καθιστά βιώσιµη. Κι εµείς δε δουλεύουµε από χόµπι, δουλεύ-
ουµε για να ζήσουµε. 
∆εν είµαστε αριθµοί για να µας προσθέτουν ή να µας αφαιρούν
από το ποσοστό των ανέργων κατατάσσοντάς µας στην κατηγο-
ρία των απασχολήσιµων. 
Είµαστε άνθρωποι µε ανάγκες, όνειρα, δίψα για ζωή και προσφορά στην
κοινωνία και στη Χώρα. 
∆ε θέλουµε απλά να απασχοληθούµε. Θέλουµε να εργασθούµε
και να εισπράξουµε από την εργασία µας αυτό που µας αντιστοι-
χεί από την υπεραξία που εµείς προσδίδουµε σ’ αυτή.
Αντιλαµβάνοµαι ότι οι περισσότεροι από εσάς µπαίνοντας στον πειρασµό
του χαρακτηρισµού θα µου προσδώσετε την ετικέτα του αντιµνηµονια-
κού. Παρότι θεωρώ αποπροσανατολιστική και ανούσια την κατηγοριοποί-
ηση που γίνεται τα τελευταία χρόνια στη Χώρα µας, για να σας διευκολύ-
νω θα µε χαρακτήριζα ως το µνηµονιακότερο των µνηµονιακών.
Κι αυτό αγαπητοί συνάδελφοι γιατί το µνηµόνιο στην πραγµατικότη-
τα δεν αφορά σχεδιασµό και εφαρµογή πολιτικών, αλλά θέτει
αποκλειστικά και µόνο στόχους.
Το µνηµόνιο λέει ότι το κτηµατολόγιο πρέπει να ολοκληρωθεί το 2020. 
∆ε λέει ότι πρέπει να λειτουργήσεις αποκλειστικά και µόνο µε τρόπο τέ-
τοιο που θα αποκλείσεις νέα γραφεία και όλες τις νεότερες γενιές συνα-
δέλφων από τη δυνατότητα συµµετοχής στο διαγωνισµό. 
∆ε λέει ότι µόνο όποιος έχει κάνει µια δουλειά το 1821, επειδή έτυχε τότε
να έχει εταιρεία, έχει την τεχνική ικανότητα να συντάξει κτηµατολόγιο.
Το µνηµόνιο λέει ότι πρέπει το δηµόσιο να λειτουργεί εύρυθµα και να
µειωθεί το µισθολογικό κόστος. 
∆ε λέει ότι πρέπει να κάνεις αδιακρίτως µισθολογικές περικοπές και απο-
λύσεις, χωρίς να έχεις χαρτογραφήσει τις ανάγκες σου και να έχεις αξιο-
κρατικά αξιολογήσει το προσωπικό σου.
Το µνηµόνιο λέει να αυξήσεις τα έσοδα του κρατικού προϋπολογισµού,
αλλά δε λέει σώνει και καλά ότι αυτό πρέπει να γίνει µέσα από µια πολιτι-
κή που καθιστά τη φορολόγηση από εργαλείο αναδιανοµής και µέσο για
τη λειτουργία ενός κοινωνικού κράτους δικαίου, µέσο όξυνσης των ταξι-
κών ανισοτήτων. 
Θυµίζω ότι η διακήρυξη της Γαλλικής επανάστασης έλεγε ότι κανένας
φόρος δεν επιβάλλεται όταν δεν αποβλέπει σε δηµόσια ωφέλεια.
Το µνηµόνιο λέει ότι πρέπει να δίνεις τον νυν υπέρ πάντων αγώνα για
την είσπραξη των φόρων, αλλά δε λέει ότι δεν µπορείς να συµψηφίζεις
το φόρο που οφείλει ο ελεύθερος επαγγελµατίας µε αυτά που ως δηµό-
σιο του χρωστάς.
Το µνηµόνιο λέει ότι πρέπει να υπάρξει απελευθέρωση των αγορών και
διευκόλυνση στην επαγγελµατική προσβασιµότητα. 
∆ε λέει ότι πρέπει να διαλύσουµε τα µικρά γραφεία και τους αυταπασχο-
λούµενους µηχανικούς και να τους αναγκάσουµε να γίνουν υπάλληλοι σε

8-16.DRASTHRIOTHTA 220  30/11/2014 6:29 PM  ™ÂÏ›‰· 6



13™E¶TEMBPIO™ - OKTøBPIO™ 2014 / ATM 220

¢Ú
·Û

ÙË
ÚÈ

fiÙ
ËÙ

·
™˘

ÏÏ
fiÁ

Ô˘µια ολιγοπωλιακή αγορά µε µισθούς πείνας, αφού καταργήσαµε τις συλ-
λογικές συµβάσεις εργασίας.
Σε κανένα προηγµένο κράτος, απ’ αυτά που συµµετέχουν δια
των εκπροσώπων τους στην τρόικα, δεν έχει αφεθεί τίποτα στην
τύχη. Παντού υπάρχει κανονιστικό πλαίσιο, επ’ ωφελεία του κοι-
νωνικού συνόλου και της πολιτείας.
Στη Γερµανία και την Αυστρία υπάρχει η αποκλειστική δραστηριότητα
του ∆ιαπιστευµένου Τοπογράφου σε θέµατα κτηµατολογίου.
Στη Σουηδία το κτηµατολόγιο το διαχειρίζεται οργανισµός του «σκλη-
ρού» πυρήνα του δηµοσίου τοµέα, ο οποίος έχει δηµιουργήσει και εται-
ρεία που δρα εξωστρεφώς προς άλλες αγορές.
Στην Ιταλία αξιοποίησαν το κτηµατολόγιο για να εισπράξουν εκατοµµύρια
ευρώ που διέφευγαν από αδήλωτες κατοικίες και εκτάσεις κι εδώ συζητά-
µε για περιουσιολόγιο και Ε9 και οδηγούµαστε σε επιβολή υπέρογκης φο-
ρολόγησης αναντίστοιχης, τόσο της φοροδοτικής ικανότητας των πολι-
τών, όσο και των αναγκαίων κρατικών εσόδων. Θυµηθείτε τι έγινε στις
αρχές Αυγούστου µε τον ΕΝΦΙΑ. 
Απ’ τη µια η Κυβέρνηση µας λέει ότι είναι µε δεµένα χέρια ελέω των δα-
νειστών κι απ’ την άλλη διαβάζουµε την τελευταία έκθεση του Οικονοµι-
κού Ινστιτούτου Levy της Νέας Υόρκης, που αποτελεί think tank της Αµε-
ρικάνικης Κυβέρνησης, στην οποία αναφέρεται ότι στην Ελλάδα λιτότητα
και φόροι τορπιλίζουν την ανάπτυξη και πως δεν αρκεί ο τουρισµός να
σηκώσει το βάρος αύξησης του ΑΕΠ, αλλά απαιτείται µείωση της φορο-
λογίας και αύξηση των δηµοσίων επενδύσεων. 
Η Αµερική δε συµµετέχει στο ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο που µας δάνει-
σε; 
Πώς γίνεται οι τεχνοκράτες εµπειρογνώµονές τους να λένε άλλα µέσα απ’
τις επίσηµες εκθέσεις τους κι εδώ να εισηγούνται άλλα;
Μήπως τελικά εγχώρια συµφέροντα είναι αυτά που υπαγορεύουν τις
ασκούµενες πολιτικές κι όχι οι δανειστές µας;
Κακά τα ψέµατα συνάδελφοι, οι πολιτικές σχεδιάζονται και οι
νόµοι γίνονται σύµφωνα µε τις κοινωνικές ανάγκες που διαπι-
στώνεις και κυρίως την αγορά που απευθύνεσαι ή θες να διαµορ-
φώσεις.
Κι εµείς έχουµε χρέος απ’ αυτό το συνέδριο, που θα αναδείξει τη συµβο-
λή του κλάδου µας στην  παραγωγική ανασυγκρότηση της πατρίδας, να
µιλήσουµε τη γλώσσα της αλήθειας, να υπερβούµε τα τεχνοκρατικά στε-
ρεότυπα και να θέσουµε ως κύρια παράµετρο στο σχεδιασµό και στη
σκέψη µας την πολιτική.
Ως ενεργοί πολίτες πρώτα, θα σκεφτούµε πού θέλουµε να πάµε,
σε τι κοινωνία, σε ποια και για ποιους Χώρα θέλουµε να ζούµε
εµείς και τα παιδιά µας, για να ‘ρθούµε µετά ως επιστήµονες και
τεχνοκράτες να σχεδιάσουµε τη διαδροµή.
Από το συνέδριο αυτό λοιπόν, αναµένω και εύχοµαι να προκύψουν θέσεις
και στοχεύσεις που θα συµβάλλουν στη βιώσιµη και ισόρροπη ανάπτυξη
του κράτους και των πολιτών του, µε σεβασµό στον πολιτισµό και τα οι-
κοσυστήµατα.
Περιµένω ν’ ακούσω τι θα γίνει την επόµενη µέρα από τη σύνταξη του
Εθνικού Κτηµατολογίου.
Πώς οι πολίτες και το κράτος θα επωφεληθούν από τη λειτουργία του,
αποφεύγοντας τα λάθη του παρελθόντος, και πώς θα αξιοποιηθεί στο χω-
ροταξικό σχεδιασµό, στη δηµοσιονοµική πολιτική, στην πρόληψη και
στην άµβλυνση των συνεπειών φυσικών καταστροφών, στη διασφάλιση
και επιτάχυνση των δικαιοπραξιών και στην προστασία της δηµόσιας πε-
ριουσίας.
Αναµένω ν’ ακούσω πώς και πότε θα εφαρµοσθεί ο θεσµός του διαπι-
στευµένου τοπογράφου.
Αν και πότε θα οδηγηθούµε σε τρισδιάστατο κτηµατολόγιο. 
Πώς θα εφαρµοσθεί και θα αναπτυχθεί στην Ελλάδα το BIM, κάτι δηλαδή
σαν την ταυτότητα κτιρίου. 
Αν θ’ αρχίσουµε το σχεδιασµό για τη σύνταξη του θαλάσσιου κτηµατολο-
γίου.   
Περιµένω ν’ ακούσω πώς θα αντιµετωπίσουµε την καθυστέρηση και τα
εµπόδια για την ολοκληρωτική απελευθέρωση της χρήσης των γεωχωρι-
κών δεδοµένων και τους τρόπους που θα αντλήσουµε υπεραξία από τα
µεταδεδοµένα. 
Πώς θα θέσουµε, στην υπηρεσία των συναδέλφων και του κοινωνικού
συνόλου, όλη αυτή την τεχνολογική ανάπτυξη που βιώνει ο χώρος τα τε-
λευταία χρόνια. 

Πώς θα προκύψουν καινοτόµες δράσεις από την αξιοποίησή της και πώς
θα προστατεύσουµε τον πολίτη από επαγγελµατίες που νοµίζουν ότι η
αγορά ενός GPS τους καθιστά Τοπογράφους Μηχανικούς. 
Προσµένω την τοποθέτηση του κλάδου απέναντι στα εκφυλιστικά φαινό-
µενα που προκύπτουν από τα τελευταία νοµοθετήµατα και οδηγούν τις
µελέτες και τα κατασκευαστικά έργα σε µια χούφτα εταιρείες. 
Να δούµε πώς θα διασφαλίσουµε το εδώ και χρόνια δοµηµένο περιβάλ-
λον, που θέλει το χώρο να αποτελείται κυρίως από µικρά µελετητικά ή
κατασκευαστικά γραφεία. 
Πρέπει να το διασφαλίσουµε; Μπορεί να καταστεί βιώσιµο ξανά; Εγώ λέω
πως ναι, αλλά είµαι ανοικτός σε διάλογο.
Θα πούµε, τί πρέπει να περιλαµβάνει ο νέος νόµος ανάθεσης µελετών και
έργων; 
Θα θέσουµε ασφαλιστικές δικλίδες για τις υπερβολικές εκπτώσεις; 
Θα κρατήσουµε το µελετητή στο έργο µέχρι την περάτωσή του, για να
τον κρίνουµε βάσει της εφαρµοσιµότητας της µελέτης του; 
Θα περιορίσουµε την τεχνική καταλληλότητα µόνο σε πραγµατικά εξειδι-
κευµένες µελέτες, έτσι ώστε να έχουν δικαίωµα στο όνειρο και οι νεώτε-
ρες γενιές µηχανικών, ή θα παίρνουν κάποιοι µελέτες ακόµα και στον τά-
φο;
Θα δώσουµε µέσα από τα πρακτικά του συνεδρίου, στους κινούντες τα
νήµατα να καταλάβουν ότι το κρίσιµο δεν είναι να είναι φτηνή η µελέτη,
αλλά να είναι σωστή, γιατί τότε εξοικονοµούνται πολύ περισσότεροι πό-
ροι από την κατασκευή, διασφαλίζεται η ποιότητα του έργου και κατ’
επέκταση το συµφέρον του κοινωνικού συνόλου; 
Θα βροντοφωνάξουµε ότι απαιτείται διοχέτευση κονδυλίων από το Πρό-
γραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων σε αναπτυξιακά έργα και υποδοµές και
ότι οι Έλληνες µηχανικοί που θα εργασθούν δεν µπορεί να καθίστανται
έρµαια του εκάστοτε εργοδότη, αλλά, όπως έχουν υποχρεώσεις, έχουν
και απαιτήσεις για διασφαλισµένες αµοιβές αντάξιες των γνώσεων και
των ευθυνών που αναλαµβάνουν;
Θα µιλήσουµε για τις διαπιστωµένες ελλείψεις που παρατηρούνται στη
δηµόσια διοίκηση από Τοπογράφους Μηχανικούς και στα προβλήµατα
που προκύπτουν εξαιτίας αυτού του γεγονότος; 
Θα πούµε π.χ., επειδή είναι και πρόσφατο, πως είναι αδύνατο στις κτηµα-
τικές να εφαρµοσθεί το χρονοδιάγραµµα και η διαδικασία χάραξης του αι-
γιαλού που προβλέπεται στο άρθρο 11 του ν. 4281/2014, γιατί έχουν µεί-
νει στις υπηρεσίες «τρεις κι ο κούκος»;
Θα βάλουµε κι εµείς ένα λιθαράκι για να διαµορφώσουµε, µαζί µε το ΤΕΕ,
την πρόταση που θα καταστήσει βιώσιµο και αυτοδιαχειρίσιµο τον ασφα-
λιστικό µας φορέα και θα θέσει τέρµα στα σχέδια των κυβερνώντων για
πέρασµα της τράπεζας των µηχανικών σε ιδιωτικά συµφέροντα, σχεδιά-
ζοντας παράλληλα το πώς ΤΣΜΕ∆Ε και τράπεζα θα λειτουργούν προς
όφελος όλων των µηχανικών;  
Θα αναδείξουµε την αναγκαιότητα για διαµόρφωση ενός σύγχρονου κα-
νονιστικού πλαισίου άσκησης του επαγγέλµατος του µηχανικού, µε συ-
γκεκριµένες διακριτές επαγγελµατικές δραστηριότητες ανά ειδικότητα και
θα εξηγήσουµε γιατί κάθε απόπειρα σχεδιασµού είναι µονοδιάστατη και
ανεφάρµοστη, αν δε συνδυάζεται µε ταυτόχρονο επανασχεδιασµό του
ανώτατου εκπαιδευτικού συστήµατος;
Όλα αυτά και άλλα πολλά ερωτήµατα που θα µπορούσα να θέσω
δεν είναι ρητορικά. Χρήζουν απάντησης απ’ αυτό εδώ το συνέ-
δριο, αν δε θέλουµε να περιορισθούµε σ’ ένα γεγονός µε κοσµικά
χαρακτηριστικά.
Οι απαντήσεις που θα δοθούν θα κρίνουν εν πολλοίς τη θέση και
το ρόλο του ΑΤΜ στο τεχνικό και κοινωνικό γίγνεσθαι. Θα κρί-
νουν την προοπτική του κλάδου και το ρόλο που αυτός θα δια-
δραµατίσει στην ανασυγκρότηση των παραγωγικών δοµών της
Χώρας.
Θα δώσουν απαντήσεις στους συναδέλφους που βρίσκονται σήµερα µε-
τέωροι στην αγορά εργασίας και ψάχνουν από κάπου να πιαστούν και να
ελπίζουν. Θα βοηθήσουν τις γενιές που είναι ακόµα στα πολυτεχνεία για
να ξέρουν αν το µέλλον τους θα είναι βιώσιµο. 
Θα δώσουν απαντήσεις για το πόσες σχολές τοπογράφων πρέπει να
υπάρχουν και πόσους αποφοίτους έχει ανάγκη η Χώρα τα επόµενα χρό-
νια. 
Χρειάζονται δύο σχολές ΑΕΙ και δύο ΤΕΙ; 
Θα βρουν δουλειά οι 442 εισακτέοι των φετινών πανελληνίων ή θα βγά-
λουµε σε λίγα χρόνια µια πλειάδα ανέργων επιστηµόνων, απλά και µόνο
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Προσφυγή
(Άρθρο 24 Ν.2690/1999, άρθρο 31 του Ν.4030/2011)

Του Πανελληνίου Συλλόγου ∆ιπλωµατούχων Αγρονόµων Τοπο-
γράφων Μηχανικών που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αραχώβης 61
(Εξάρχεια) και εκπροσωπείται νοµίµως.

ΠΡΟΣ
Πολεοδοµική Υπηρεσία (Υ∆ΟΜ κατά το Ν.4030/2011) ∆ήµου ∆ράµας

Koινοποίηση 
1. Αρµόδιο κατά τόπον Συµβούλιο Πολεοδοµικών Θεµάτων και Αµφισβη-

τήσεων (ΣΥΠΟΘΑ). 
2. Ενδιαφερόµενο Αιτούντα την έκδοση άδειας δόµησης Κύριο του

Έργου (Χαραλαµπίδου Χριστίνα).

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΗ – ∆ΙΟΡΘΩΣΗ – ΑΛΛΩΣ ΜΕΤΑΡΥΘΜΙΣΗ

Της από 30-10-2014 (αριθµ. 124) πράξης άδειας δόµησης της Υπηρεσίας
∆όµησης του ∆ήµου ∆ράµας

Στις 4-11 λάβαµε γνώση της έκδοσης της ως άνω διοικητικής πράξης
άδειας δόµησης. Η ανωτέρω πράξη άδειας δόµησης εκδόθηκε κατά
παράβαση του ισχύοντος νοµοθετικού πλαισίου περί σύνταξης
και εκπόνησης εξαρτηµένου τοπογραφικού διαγράµµατος, κα-
θώς για την έγκριση δόµησης η οποία ενσωµατώνεται σε αυτή,
υποβλήθηκε κατά παράβαση του νόµου τοπογραφικό διάγραµµα
υπογεγραµµένο και εκπονούµενο από πρόσωπο που κατά τις κεί-
µενες διατάξεις δεν διαθέτει τα απαιτούµενα επαγγελµατικά
προσόντα – δικαιώµατα.
Ειδικότερα, την ακύρωση άλλως διόρθωση ή µεταρρύθµιση της
από 30-10-2014 (αριθµ. 124) πράξης άδειας δόµησης της Υπηρεσίας ∆ό-
µησης του ∆ήµου ∆ράµας, αιτούµαστε για τους κάτωθι ουσιαστι-
κούς και βάσιµους λόγους.

Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις του Ν. 4254/2014 (υποπαράγραφος ΙΓ. 12) 
Τη διάταξη του άρθρου 5 του Ν.4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α)
Τη διάταξη του άρθρου 8 του Ν.4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α)
Τη διάταξη του άρθρου 9 του Ν.4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α)
Τη διάταξη του άρθρου 3 του Ν.4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α).
Τη διάταξη του άρθρου 3 του Ν. 4663/1930 
Τη διάταξη του άρθρου 4 του Ν. 4663/1930
Τη διάταξη του άρθρου µόνου του Β. ∆/τος 769/1972 (ΦΕΚ 223 Α)
Τη διάταξη της παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.∆ 4564/1966 
Την υπ΄αριθµ.678/2005 απόφαση Ολοµέλειας ΣτΕ
Την υπ΄αριθµ.451/2010 Γνωµοδότηση του Ν.Σ.Κ επί σχετικού ερωτήµα-
τος της Κτηµατολόγιο Α.Ε µε αριθµό πρωτ.1275/26.07.2010
Την εγκύκλιο ∆ΤΕ/β/34285/375/24-09-2010 του ΥΠΕΚΑ 
Το µε αρ. Πρωτ. 26134/09-10.05.2010 έγγραφο του ΤΕΕ
Σας αναφέρουµε τα ακόλουθα:
1. Η µελέτη τεχνικού έργου, ο τρόπος ελέγχου από τις αρµόδιες υπηρε-
σίες και ο καθορισµός αποκλειστικών επαγγελµατικών δικαιωµάτων, υπό-
κεινται στην εποπτεία του κράτους, λόγω της ανάγκης διασφάλισης του
δηµοσίου συµφέροντος. Ο σκοπός που διασφαλίζεται είναι ειδικότερα η
προστασία κοινωνικών αγαθών, η ασφάλεια, η υγιεινή, η αισθητική των
κατασκευών και η επίδρασή τους στην κοινωνική ζωή (άρθρο 52 του από
17/07 - 16/08/1923 Ν.∆.).

∏ ÂÔÙÂ›· ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ¤¯ÂÈ ˘ÏÔÔÈËıÂ› ÌÂ ÙË Ï‹„Ë Ì¤ÙÚˆÓ ÛÙÔ˘˜
ÂÍ‹˜ ¿ÍÔÓÂ˜:

·) ÕÍÔÓ·˜ 1 – ÌÂÏÂÙËÙ‹˜ – ªË¯·ÓÈÎfi˜
£¤ÛÈÛË ˘Ô¯ÚÂˆÙÈÎÒÓ ÚÔ‰È·ÁÚ·ÊÒÓ Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ ‰È-
Î·ÈˆÌ¿ÙˆÓ, ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÙË˜ Ù‹ÚËÛ‹˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÈ˜ ÌÂÏ¤ÙÂ˜ Î·È ÛÙÈ˜ ÂÈ‚Ï¤-
„ÂÈ˜, ÚÔÛˆÈÎ‹ Â˘ı‡ÓË ÙÔ˘ ÌË¯·ÓÈÎÔ‡ (ÔÈÓÈÎ‹ – ÂÈı·Ú¯ÈÎ‹) ÛÂ Â-
Ú›ÙˆÛË ·ÛÙÔ¯›·˜. °È· ÙË ı¤ÛÈÛË ˘Ô¯ÚÂˆÙÈÎÒÓ ÚÔ‰È·ÁÚ·ÊÒÓ Î·È
ÙÔÓ Î·ıÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ‚·ÛÈÎ‹ ÓÔÌÔıÂÙÈÎ‹
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰fiÙËÛË ·Ú¤¯Ô˘Ó Ù· ¿ÚıÚ· 53 Î·È ÂfiÌÂÓ· ÙÔ˘ ¡.¢. 17
πÔ˘Ï. - 16 ∞˘Á. 1923. À¿Ú¯Ô˘Ó ‰Â ÚÔ‰È·ÁÚ·Ê¤˜ Î·È ÁÈ· ÔÏ‡ ÂÈ‰ÈÎ¿
ı¤Ì·Ù· (.¯. ÁÈ· ÙË ı¤ÛÈÛË ÂÈ‰ÈÎÒÓ Î·ÓÔÓÈÛÌÒÓ, fiˆ˜ Ô ·ÓÙÈÛÂÈÛÌÈ-
Îfi˜, Ô ÎÙÈÚÈÔ‰ÔÌÈÎfi˜, ÁÈ· ÙËÓ ˘ÚÔÚÔÛÙ·Û›·, ÁÈ· ÙË ıÂÚÌÔÌfiÓˆÛË,
ÁÈ· ÙÈ˜ ËÏÂÎÙÚÈÎ¤˜ Î·È ÌË¯·ÓÔÏÔÁÈÎ¤˜ ÂÁÎ·Ù·ÛÙ¿ÛÂÈ˜, ÁÈ· ÙÈ˜ ÙÔÔ-
ÁÚ·ÊÈÎ¤˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ (¶.¢ 696/1975 – ¿ÚıÚ· 108 Î·È ÂfiÌÂÓ·, Î.Ï.).  

‚) ÕÍÔÓ·˜ 2 – ŒÏÂÁ¯Ô˜ ∆Â¯ÓÈÎÒÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Î·È ˘ËÚÂÛÈÒÓ ¢fiÌË-
ÛË˜
Θέσπιση διοικητικής διαδικασίας χορήγησης αδειών δόµησης
και χορήγηση αυτών ύστερα από προηγούµενο έλεγχο και δια-
σφάλιση των µέτρων. Για τον έλεγχο της τήρησης των υπο-
χρεωτικών προδιαγραφών χορηγήθηκε αρµοδιότητα στην πο-
λεοδοµική αρχή και βάσει των νεοτέρων διατάξεων του
Ν.4030/2011 στις Υπηρεσίες ∆όµησης των ∆ήµων (ΚΒΠΝ, άρ-
θρα 332, 333, Ν.4030/2011, άρθρα 1, 2).

2. Τόσο κατά το προϊσχύον δίκαιο περί εκδόσεως αδειών δόµησης (από
8.7.1993 Προεδρικό  διάταγµα) όσο και κατά το ισχύον (Ν. 4030/2011),
τα αρµόδια όργανα (υπάλληλοι, Μηχανικοί, εξουσιοδοτούµενοι για τον
έλεγχο των στοιχείων και την έκδοση της άδειας) είναι υποχρεωµένα να
εφαρµόζουν την κείµενη νοµοθεσία όσον αφορά τις προδιαγραφές, τις
ευθύνες και τα δικαιώµατα σύνταξης και εκπόνησης τοπογραφικών δια-
γραµµάτων και λοιπών µελετών που απαιτούνται για την έκδοση της

√ ¶™¢∞∆ª ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ Ù· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎ¿

‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ Î·È ÌÂ ÔÌfiÊˆÓË ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘

¢.™., ı· ·ÚÂÌ‚·›ÓÂÈ ¿ÌÂÛ· ÌÂ ÚÔÛÊ˘Á¤˜ Î·È ÂÍÒ‰ÈÎ·

ÛÙÈ˜ ˘ËÚÂÛ›Â˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÂÏ¤Á¯Ô˘Ó ÙË ÓÔÌÈÌfiÙËÙ·, Û‡ÌÊˆÓ·

ÌÂ ÙËÓ ÎÂ›ÌÂÓË ÓÔÌÔıÂÛ›·, ÙˆÓ ÙÔÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ ‰È·ÁÚ·ÌÌ¿-

ÙˆÓ Ô˘ Û˘ÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È ·fi ÌË ¤¯ÔÓÙÂ˜ ÙÔ ‰ÈÎ·›ˆÌ·. 

™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi Î·È ÌÂÙ¿ ·fi Î·Ù·ÁÁÂÏ›· Û˘Ó·‰¤ÏÊˆÓ ÙË˜

ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Î‹˜ ÂÓfiÙËÙ·˜ ¢Ú¿Ì·˜ Ô ¶™¢∞∆ª ·¤ÛÙÂÈÏÂ ÙËÓ

ÈÔ Î¿Ùˆ ÚÔÛÊ˘Á‹. 

για να εξυπηρετούνται ακαδηµαϊκά συµφέροντα;

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Αντιλαµβάνοµαι ότι κάποιες απ’ τις κουβέντες µου σας φαίνονται βαριές.
Σε παράφραση ενός αγαπηµένου µου τραγουδιού θα έλεγα πως ίσως να
φταίει που κοντεύω τα 40.
Είθισται όταν κανείς προσεγγίζει αυτή την ηλικία να προβαίνει και σ’ ένα
απολογισµό της ζωής του.
Εγώ θα έλεγα ότι ανήκω σε µια τυχερή γενιά. 
Σε µια γενιά που δεν έζησε πολέµους, εµφύλιο, δικτατορία. 
Σε µια γενιά που µεγάλωσε σ’ ένα ασφαλές και δηµοκρατικό περιβάλλον
χωρίς δηλώσεις φρονηµάτων.
Σε µια γενιά που δεν έζησε φτώχεια και είχε στην πλειοψηφία της τη δυ-
νατότητα να σπουδάσει και να λάβει τα απαραίτητα εφόδια για το µέλ-
λον, αφού στο µεγαλύτερο ποσοστό της άνηκε στη µεσαία τάξη, που δη-
µιουργήθηκε ως απόρροια της αλλαγής που επήλθε στον τόπο.
Ανήκω σε µια γενιά που βγήκε στον επαγγελµατικό στίβο σε µια περίοδο
που ο εκσυγχρονισµός του κράτους και οι πολιτικές που εφαρµόσθηκαν
είχαν δηµιουργήσει πλειάδα ευκαιριών και θέσεων εργασίας.
Ανήκω σε µια γενιά που αρνείται να δεχθεί ότι η ρότα έχει αλλάξει και ότι
το µέλλον γι’ αυτή και τις επόµενες γενιές θα είναι ζοφερό και πολύ χει-
ρότερο απ’ αυτό που έζησαν οι προηγούµενες, απλά και µόνο επειδή κά-
ποιοι διέλυσαν τη Χώρα επαγγελλόµενοι την επανίδρυση του κράτους,
κάποιοι άλλοι πίστεψαν αφελώς ότι λεφτά υπάρχουν και κάποιοι µαταιό-
δοξοι θέλησαν να γίνουν χαλίφηδες στη θέση του χαλίφη για να εξυπη-
ρετήσουν ντόπια και ξένα µεγαλοσυµφέροντα.
Χρέος σ’ αυτούς που µας µεγάλωσαν, στην κοινωνία, στα παιδιά µας,
στις γενιές που έρχονται, είναι να µείνουµε Ελλάδα και να παλέψουµε.
Το χρέος απέναντι στην κοινωνία ευελπιστώ ότι σύντοµα θα το εκπλη-
ρώσουµε µέσα από άλλου τύπου διεργασίες, σε κάποιο άλλο συνέδριο.
Τα υπόλοιπα όµως είναι ο κατάλληλος τόπος, χρόνος και η σωστή διαδι-
κασία για να τα επιτελέσουµε.
Μακάρι από τα αποτελέσµατα του συνεδρίου να φανούµε αντάξιοι των
περιστάσεων και των προκλήσεων των καιρών.

Σας ευχαριστώ
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Ô˘ άδειας. Τυχόν δε παράλειψή τους ή παράνοµη ενέργειά τους έχει σαν
αποτέλεσµα:
α) την ακύρωση της διοικητικής πράξης η οποία εκδόθηκε κατά παράβα-

ση των κείµενων διατάξεων. 
β) τη διερεύνηση για τη διαπίστωση τυχόν ποινικών και πειθαρχικών ευ-

θυνών των οργάνων που στα πλαίσια της άσκησης των καθηκόντων
τους, µε τις πράξεις τους ή τις παραλείψεις τους, προχώρησαν στην
έκδοση παρανόµων διοικητικών πράξεων.

3. Σύµφωνα µε τις ως άνω αναφερόµενες διατάξεις (άρθρο 3 του Ν.
4663/1930, άρθρο 4 του Ν. 4663/1930, άρθρο µόνου του Β. ∆/τος
769/1972 (ΦΕΚ 223 Α), παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.∆ 4564/1966, την
υπ΄αριθµ.678/2005 απόφαση Ολοµέλειας ΣτΕ), όσον αφορά τη σύνταξη
και την εκπόνηση τοπογραφικών διαγραµµάτων και για λόγους που αφο-
ρούν το δηµόσιο συµφέρον και την προστασία του περιβάλλοντος (οικι-
στικό – φυσικό), σύµφωνα µε το άρθρο 24 του Συντάγµατος, αποκλειστι-
κό δικαίωµα σύνταξης και εκπόνησης τοπογραφικών διαγραµµάτων εξηρ-
τηµένων από το κρατικό σύστηµα συντεταγµένων ΕΓΣΑ 1987 έχουν οι
∆ιπλωµατούχοι Αγρονόµοι & Τοπογράφοι Μηχανικοί καθώς και οι ∆ιπλω-
µατούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί. Επίσης, περιορισµένα δικαιώµατα σύντα-
ξης εξαρτηµένων τοπογραφικών διαγραµµάτων έχουν οι Πτυχιούχοι Πο-
λιτικοί Υποµηχανικοί (οι σχολές Υποµηχανικών καταργήθηκαν το 1977,
βλ. κ. σχετ. εγκύκλιο ΥΠΕΚΑ και ΤΕΕ η οποία κωδικοποιεί την κείµενη νο-
µοθεσία). 

4. Με βάση τα ανωτέρω και τη σχετική υπ΄αριθµ.451/2010 Γνωµοδότη-
ση του Ν.Σ.Κ καθίστανται σαφή τα εξής:
α) ουδεµία αµφισβήτηση υφίσταται όσον αφορά το επαγγελµατικό δικαί-

ωµα των Μηχανικών για τη σύνταξη και την εκπόνηση εξηρτηµένων
τοπογραφικών διαγραµµάτων.

β) Η συγκεκριµένη Αρχιτέκτων Ελευθεριάδου Μαρία, η οποία φέ-
ρεται ως συντάξασα και εκπονούσα το προσαρτώµενο για την
άδεια δόµησης τοπογραφικό διάγραµµα, δεν διαθέτει τα απαι-
τούµενα εκ του νόµου επαγγελµατικά προσόντα και δικαιώµα-
τα προς βλάβη του δηµοσίου συµφέροντος.

γ) Οι αρµόδιες υπηρεσίες και οι εξουσιοδοτούµενοι υπάλληλοι υποχρεού-
νται στα πλαίσια των καθηκόντων τους όπως εφαρµόζουν την κείµενη
νοµοθεσία και τις σχετικές εγκύκλιους – οδηγίες κωδικοποίησης ιεραρ-
χικά προϊσταµένων αρχών στο πλαίσιο της διοίκησης αναφορικά µε το
συγκεκριµένο θέµα.

5. ∆ιοικητική πράξη είναι η κυριαρχική πράξη διοικητικής αρχής, που ρυθ-
µίζει µια συγκεκριµένη ή αόριστο αριθµό περιπτώσεων διοικητικού δικαί-
ου, µε εξωτερικές έννοµες συνέπειες και άµεση νοµική ισχύ. Επισηµαίνε-
ται δε ότι σύµφωνα µε πάγια αρχή του διοικητικού δικαίου, η διοικητική
πράξη, από την έναρξη της ισχύος της έως την ακύρωσή της µε δικαστι-
κή απόφαση ή µε διοικητική πράξη ή την ανάκληση ή κατάργησή της
ή γενικά την παύση της ισχύος της, κατά οποιοδήποτε τρόπο, πα-
ράγει όλα τα έννοµα αποτελέσµατά της, και έναντι των διοικητι-

κών αρχών (ΣτΕ 2519/1982, 264/2005), ανεξάρτητα από το αν
τυχόν έχει νοµική πληµµέλεια. Κατ’ εφαρµογή του τεκµηρίου νοµιµό-
τητας των διοικητικών πράξεων, το διοικητικό όργανο που έχει εκ-
δώσει την πράξη µπορεί να επανεξετάσει τη νοµιµότητά της,
εφόσον θέλει να την ανακαλέσει και συντρέχουν οι προϋποθέ-
σεις της ανακλήσεως (408/2003, 1612/2008 κ.ά.).
Συνεπώς, αντιλαµβανόµενοι την ευθύνη της διοίκησης, υπό την ισχύ των
συγκεκριµένων πιθανόν “παρανόµων’’ διοικητικών πράξεων, δίδεται η
εντύπωση στον πολίτη ότι ορθώς εκτελούνται εργασίες κατασκευής, κα-
ταρτίζονται δικαιοπραξίες, παράγονται πληθώρα σχετικών άλλων πράξε-
ων, οι οποίες στηρίζονται στην ακυρωτέα λόγω νοµικών πληµµελειών
άδεια δόµησης της αρµόδιας υπηρεσίας. Η διατάραξη δε που θα επέλθει
στις συναλλαγές, όταν µελλοντικά αποκαλυφθεί το σφάλµα, θα είναι µη
αναστρέψιµη!

6. Οι διοικητικές πράξεις που εκδόθηκαν κατά παράβαση του θεσµικού
πλαισίου, ως λεπτοµερώς αναλύεται, είναι ακυρωτέες κατά γενική αρχή
του διοικητικού δικαίου. Προς το συµφέρον δε των αιτούντων πολιτών
και µε κύριο γνώµονα την προστασία του οικιστικού περιβάλλοντος και
της περιουσίας των πολιτών, οι αρµόδιες υπηρεσίες οφείλουν να προχω-
ρήσουν σε διορθώσεις των παρανόµων εκδοθεισών αδειών δόµησης θε-
ραπεύοντας τις ελλείψεις ως προς το θέµα της σύνταξης και της υπογρα-
φής των τοπογραφικών διαγραµµάτων και ενηµερώνοντας τους ενδιαφε-
ροµένους για την ανάγκη διόρθωσης, άλλως οφείλουν να προβούν σε
ανάκληση των αδειών που εσφαλµένα εκδόθηκαν.

7. Kατά τα ανωτέρω σας καλούµε, εντός νοµίµου προθεσµίας από την
υποβολή του παρόντος αιτήµατος, όπως προβείτε σε όλες τις απαραίτη-
τες ενέργειες ακύρωσης άλλως διόρθωσης ή µεταρρύθµισης και θεραπεί-
ας της από 30-10-2014 (αριθµ. 124) πράξης άδειας δόµησης της Υπηρε-
σίας ∆όµησης του ∆ήµου ∆ράµας που παρανόµως εκδόθηκε σε αντίθεση
µε το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο.

8. Περαιτέρω, ο ΠΣ∆ΑΤΜ, επιφυλασσόµενος παντός νοµίµου δικαιώµα-
τός του, ως έχων έννοµο συµφέρον και υποχρέωση εκ του καταστατικού
του, σε περίπτωση όπου η διοίκηση δεν προχωρήσει στην διόρθωση άλ-
λως ανάκληση των σχετικών πράξεων θα προσφύγει στο αρµόδιο διοικη-
τικό δικαστήριο για την ακύρωση αυτών ενηµερώνοντας τον αρµόδιο ει-
σαγγελέα και τον επιθεωρητή δηµόσιας διοίκησης για τις σχετικές παρά-
νοµες ενέργειες ή παραλείψεις των οργάνων των Υ∆ΟΜ στα πλαίσια των
καθηκόντων τους.  

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Και όσους άλλους προσθέσουµε νόµιµα, µε την επιφύλαξη παντός νοµί-
µου δικαιώµατός µας.

ΖΗΤΟΥΜΕ
Να γίνει δεκτή η παρούσα αίτηση ανακλήσεως – διορθώσεως άλλως µε-
ταρρυθµίσεως της από 30-10-2014 (αριθµ. 124) πράξης άδειας δόµησης
της Υπηρεσίας ∆όµησης του ∆ήµου ∆ράµας, για τους στο ιστορικό αυτής
λεπτοµερώς αναφερόµενους λόγους.

¢˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·ÔÛÙÔÏ‹˜ 
ÙÔ˘ ¢ÂÏÙ›Ô˘ ∞∆ª ÛÂ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ‹ ÌÔÚÊ‹

∞  ¡  ∞  ∫  √  π   ¡  ø  ™  ∏ 

∆Ô ‰ÂÏÙ›Ô ÙÔ˘ ¶™¢∞∆ª ÂÎ‰›‰ÂÙ·È ¤ÍÈ ÊÔÚ¤˜ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Î·È ·ÔÛÙ¤ÏÏÂÙ·È ‰ˆÚÂ¿Ó ÛÂ fiÏÔ˘˜

ÙÔ˘˜ ∞ÁÚÔÓfiÌÔ˘˜ ∆ÔÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ ªË¯·ÓÈÎÔ‡˜. ™Â Â›ÛÌ· ÙˆÓ ¯·ÏÂÒÓ Î·ÈÚÒÓ Î·È ·Ú¿

ÙÈ˜ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎ¿ ‰˘ÛÌÂÓÂ›˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¤˜ Û˘Óı‹ÎÂ˜, ı· Û˘ÓÂ¯›ÛÂÈ Ó· ‰È·Ó¤ÌÂÙ·È ‰ˆÚÂ¿Ó ÛÂ

fiÏÔ˘˜. ¶·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿, Â¿Ó Î¿ÔÈÔ˜ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ˜ ÂÈı˘ÌÂ› Ó· Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ ‰ÂÏÙ›Ô ÛÂ „Ë-

ÊÈ·Î‹ ÌÔÚÊ‹ Î·È fi¯È ¤ÓÙ˘Ô, ·Ú·Î·ÏÂ›Ù·È Ó· ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ ÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ¢ÂÏÙ›Ô˘ ÌÂ

Û¯ÂÙÈÎfi Ì‹Ó˘Ì· ÛÙÔ psdatm@tee.gr, ÌÂ ÎÔÈÓÔÔ›ËÛË ÛÙÔ evi.liappi@gmail.com, ·Ó·-

ÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ Î·È ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÌËÙÚÒÔ˘ ÙÔ˘, ¤ÙÛÈ ÒÛÙÂ Ó· ÙÔ˘ ·ÔÛÙ¤ÏÏÂÙ·È Î¿ıÂ ÊÔÚ¿ Ô˘

·˘Ùfi ÂÎ‰›‰ÂÙ·È.

∏ ∂¶π∆ƒ√¶∏ ¢∂§∆π√À TOY ¶™¢∞∆ª

∞  ¡  ∞  ∫  √  π   ¡  ø  ™  ∏ 

∏ ∂ÈÙÚÔ‹ ¢ÂÏÙ›Ô˘ ÙÔ˘ ¶™¢∞∆ª ¤¯ÂÈ ·Ô-

Ê·Û›ÛÂÈ, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙË˜ ¤Î‰ÔÛË˜ ÙÔ˘ ‰ÂÏ-

Ù›Ô˘, ÙË ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË ¿ÚıÚˆÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡

ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓÙÔ˜ ÌÂ ı¤Ì·Ù· Ô˘ ¿ÙÔÓÙ·È ÙÔ˘

Â˘Ú¤ˆ˜ Ê¿ÛÌ·ÙÔ˜ ÁÓˆÛÙÈÎÔ‡ ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓÔ˘

ÙÔ˘ ∞∆ª. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi, fiÔÈÔ˜ ÂÎ ÙˆÓ

Û˘Ó·‰¤ÏÊˆÓ ¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Î·È ÂÈı˘-

ÌÂ›, ·Ú·Î·ÏÂ›Ù·È Ó· ·ÔÛÙÂ›ÏÂÈ ÙÔ ¿ÚıÚÔ

ÙÔ˘ ÛÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ‹ ‰ÈÂ‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ ™˘Ï-

ÏfiÁÔ˘, ÌÂ ÙËÓ ÂÈÏ¤ÔÓ ·Ú¿ÎÏËÛË ÙÔ ¿Ú-

ıÚÔ ·˘Ùfi, Ó· Î·Ù·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÏÔÁÈÎfi ·ÚÈıÌfi

ÛÂÏ›‰ˆÓ!

∏ ∂¶π∆ƒ√¶∏ ¢∂§∆π√À TOY ¶™¢∞∆ª
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Φεβρουάριος 2009, στο µεγάλο αµφιθέατρο του Λαµπαδαρίου καµιά σαρανταριά συνά-
δελφοι συζητάνε για µια ακόµα φορά την τροποποίηση του καταστατικού του ΠΣ∆Α-
ΤΜ. Το όλο θέµα παραπέµπεται στις καλένδες ελλείψει διαβούλευσης µε τους συναδέλ-
φους και κυρίως µε τις τότε περιφερειακές δοµές του Συλλόγου πλην του Σ∆ΑΤΜΒΕ.

Από τότε κύλησε πολύ νερό στ’ αυλάκι. Άπειρες συζητήσεις επί συζητήσεων, ανοιχτές
δηµόσιες διαβουλεύσεις, ειδικές περιφερειακές συνδιασκέψεις (Λαµία, Φεβρουάριος
2010), διµερής συνάντηση και συµφωνία µεταξύ των διοικήσεων ΠΣ∆ΑΤΜ – Σ∆ΑΤΜΒΕ
(Αθήνα, Φεβρουάριος 2011), συγκεκριµένη αναφορά, συζήτηση και συµφωνία των εκ-
προσώπων όλων των Τµηµάτων & Συλλόγων ΑΤΜ (7η Πανελλαδική Συνδιάσκεψη, Ηρά-
κλειο Κρήτης, Ιούνιος 2012), διοργάνωση κατά τόπους γενικών συνελεύσεων και λήψη
αποφάσεων για την τροποποίησή του και βεβαίως απόπειρα διεξαγωγής δύο καταστα-
τικών συνελεύσεων τον Μάρτιο του 2013 και του 2014.

Κι όµως είµαστε ακόµα στην ίδια αφετηρία λες και ο αφέτης αρνείται να δώσει την εκ-
κίνηση. 

Θα περίµενε κανείς το έργο να έχει λάβει τέλος ως µη δηµοφιλές, όµως το πότε θα πέ-
σει η αυλαία το αποφασίζουν πάντα οι συντελεστές - πρωταγωνιστές του και όχι όσοι
επιλέγουν το παρασκήνιο.

Και οι πρωταγωνιστές στην τελευταία συνδιάσκεψη που έλαβε χώρα στη Χαλκίδα τον
περασµένο Ιούνιο αποφάσισαν να δώσουν µια ακόµα µάχη στην προσπάθεια θεσµικής
αποτύπωσης της ενιαίας συλλογικής πανελλαδικής έκφρασης του κλάδου σύµφωνα µε
τις ανάγκες και τα προστάγµατα των καιρών.

Στη Χαλκίδα λοιπόν ελήφθη η απόφαση για τήρηση αυστηρού χρονοδιαγράµµατος
στην τελευταία απόπειρα που επιχειρείται για το εκσυγχρονισµό του καταστατικού του
ΠΣ∆ΑΤΜ.

Το χρονοδιάγραµµα που εγκρίθηκε µε αυξηµένη πλειοψηφία είναι το εξής: 

• Μέχρι 30 Σεπτεµβρίου 2014 συγκέντρωση προτάσεων από ∆.Σ. Τµηµάτων / Συλλό-
γων, παρατάξεων & αυτόνοµων συναδέλφων (∆όθηκε παράταση υποβολής µέχρι 30
Οκτωβρίου 2014 µε απόφαση του ∆.Σ. του ΠΣ∆ΑΤΜ). 

• Μέχρι τέλος του 2014 το ∆.Σ. του ΠΣ∆ΑΤΜ θα προχωρήσει σε διαβούλευση µε
όλους όσους στείλουν προτάσεις και θα δηµοσιοποιήσει την τελική συνθετική πρό-
ταση.

• Η τελική συνθετική πρόταση θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο για ένα µήνα (µέχρι τέλος
Ιανουαρίου).

• Θα συγκεντρωθούν τα σχόλια/παρατηρήσεις, θα ενσωµατωθούν στο τελικό κείµενο
και θα προκηρυχθεί περί τα τέλη Μαρτίου καταστατική συνέλευση ταυτόχρονα µε
απολογιστική Γενική Συνέλευση και Πανελλαδική Συνδιάσκεψη στην Αθήνα (έδρα
του ΠΣ∆ΑΤΜ).

Μέχρι σήµερα έχουν φτάσει στο Σύλλογο τρεις προτάσεις:

Πρόκειται για την πρόταση της ΠΑΣΚ & ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΑΤΜ, του Συλλόγου ∆ιπλω-
µατούχων Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών Βορείου Ελλάδος και του ∆ηµοκρατι-
κού Κινήµατος. Oι προτάσεις αυτές παρατίθενται στο τεύχος αυτό για να µπορέσετε
όλοι οι συνάδελφοι να εξάγετε τα συµπεράσµατά σας.

Για να µαθαίνουν δε οι νεότεροι και να θυµούνται οι παλιοί, δηµοσιεύεται στο τεύχος
αυτό και η απόφαση της 5ης Φεβρουαρίου 2011, που ελήφθη µεταξύ των µελών των
διοικήσεων του ΠΣ∆ΑΤΜ και του Σ∆ΑΤΜΒΕ.

Και πόσα ακόµα θα µπορούσαν να δηµοσιευθούν, όµως ακόµα κι αυτά αρκούν για να
βγουν χρήσιµα συµπεράσµατα ως προς το γιατί εδώ και χρόνια συνεχίζουµε να στροβι-
λιζόµαστε γύρω απ’ τον εαυτό µας.

Στην παρούσα συγκυρία δεν έχει καµία σηµασία το γιατί δεν έχει αλλάξει τίποτα. ∆εν
έχει καµία σηµασία η αναζήτηση και η απόδοση ευθυνών.

Το µόνο που έχει σηµασία είναι να φανούµε όλοι µας αντάξιοι των περιστάσεων και να
δώσουµε στο Σύλλογο τη θεσµική θωράκιση που απαιτείται για να διευρύνει ακόµα πε-
ρισσότερο και σε πανελλήνια κλίµακα την παρεµβατική του ισχύ.    

∫ÔÈÓ‹ ·fiÊ·ÛË ÌÂÏÒÓ ¢.™. 
¶™¢∞∆ª & ™¢∞∆ªµ∂ 

Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙËÓ ÂÓÈ·›· ¤ÎÊÚ·ÛË ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘
∆Ô ™¿‚‚·ÙÔ 5 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2011, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ ÎÔÈÓ‹
Û˘ÓÂ‰Ú›·ÛË ÙˆÓ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ™˘Ì‚Ô˘Ï›ˆÓ ÙÔ˘ ¶™¢∞∆ª Î·È
ÙÔ˘ ™¢∞∆ªµ∂.

™ÙË Û˘ÓÂ‰Ú›·ÛË ‹Ù·Ó ·ÚfiÓÙÂ˜:

1. °ÈÒÚÁÔ˜ ∆Û·ÎÔ‡ÌË˜ ¶ÚfiÂ‰ÚÔ˜ ¢.™. ™¢∞∆ªµ∂
2. °ÈÒÚÁÔ˜ ÃÚ›ÛÙÔÁÏÔ˘ °ÂÓ. °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ ¢.™. ™¢∞∆ªµ∂
3. ÕÎË˜ ªÔ˘ÚÌÔ˘Ú‹˜ ∞ÓÙÈÚfiÂ‰ÚÔ˜ ¢.™. ™¢∞∆ªµ∂
4. πˆ¿ÓÓË˜ ∆Û·Ì¿˙Ë˜ ∂È‰. °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ ¢.™. ™¢∞∆ªµ∂
5. ¶·Ó·ÁÈÒÙË˜ ∆ÔÎÌ·Î›‰Ë˜ ∆·Ì›·˜ ¢.™. ™¢∞∆ªµ∂
6. πˆ¿ÓÓË˜ ¶›ÏÙÛË˜ ª¤ÏÔ˜ ¢.™. ™¢∞∆ªµ∂
7. ¶·‡ÏÔ˜ Ã·Ù˙ËÏÈ¿‰Ë˜ ª¤ÏÔ˜ ¢.™. ™¢∞∆ªµ∂
8. Ã·Ú¿Ï·ÌÔ˜ ÃÔ˝‰Ë˜ ª¤ÏÔ˜ ¢.™. ™¢∞∆ªµ∂
9. ™Ù·Ì·Ù›· ∫·Î·Ó‹ ª¤ÏÔ˜ ¢.™. ™¢∞∆ªµ∂
10. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ •ÂÎ·Ï¿ÎË˜ ¶ÚfiÂ‰ÚÔ˜ ¢.™. ¶™¢∞∆ª
11. ¡›ÎÔ˜ ∑·¯·ÚÈ¿˜ °ÂÓ. °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ ¢.™. ¶™¢∞∆ª
12. ¡¿ÓÙÈ· ™¯È˙Ô‰‹ÌÔ˘ ∞ÓÙÈÚfiÂ‰ÚÔ˜ ¢.™. ¶™¢∞∆ª
13. ÃÚ‹ÛÙÔ˜ °Ô‡Ó·ÚË˜ ∂È‰. °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ ¢.™. ¶™¢∞∆ª
14. °È¿ÓÓË˜ ª·¯›Î·˜ ∆·Ì›·˜ ¢.™. ¶™¢∞∆ª
15. °È¿ÓÓË˜ ª·Ó·Ó¿˜ ª¤ÏÔ˜ ¢.™. ¶™¢∞∆ª
16. °ÈÒÚÁÔ˜ §¿ÌÚÔ˘ ª¤ÏÔ˜ ¢.™. ¶™¢∞∆ª
17. ¶ÂÚÈÎÏ‹˜ ∫·Ú·˝ÛÎÔ˜ ª¤ÏÔ˜ ¢.™. ¶™¢∞∆ª
18. °È¿ÓÓË˜ ¶Ú¤Û‚ÂÏÔ˜ ª¤ÏÔ˜ ¢.™. ¶™¢∞∆ª
19. ∞Ï¤ÍË˜ µ·˙Ô‡Ú·˜ ª¤ÏÔ˜ ¢.™. ¶™¢∞∆ª

∫·ÙfiÈÓ ‰È·ÏÔÁÈÎ‹˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÂˆ˜ ·ÔÊ·Û›ÛıËÎ·Ó Î·Ù¿ ÏÂÈÔ-
„ËÊ›· Ù· ÂÍ‹˜:

√È ‚·ÛÈÎ¤˜ ·Ú¯¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ÙÚÔÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘
¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Â›Ó·È:
1. √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ¤¯ÂÈ ¤‰Ú· ÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È ‰È¿ÚıÚˆÛË ÛÂ Â›Â-

‰Ô ¢ÈÔÈÎËÙÈÎ‹˜ ¶ÂÚÈÊ¤ÚÂÈ·˜ (¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ∆Ì‹Ì·) Î·È ¶Â-
ÚÈÊÂÚÂÈ·Î‹˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ (∆ÔÈÎfi ∆Ì‹Ì·) fiÔ˘ ÔÈ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔÈ
Ô˘ Â‰Ú¿˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÓfiÙËÙ·.

2. ŸÏÔÈ ÔÈ ∞∆ª Ù·ÎÙÈÎ¿ Ì¤ÏË ÙÔ˘ ∆∂∂ Á›ÓÔÓÙ·È ·˘ÙÔ‰›Î·È· Ì¤-
ÏË ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘.

3. ∆· ∆Ì‹Ì·Ù· ¤¯Ô˘Ó ‰ÈÔÈÎËÙÈÎ‹ ·˘ÙÔÙ¤ÏÂÈ· ÛÙ· fiÚÈ· Â˘ı‡ÓË˜
ÙÔ˘˜.

4. ∆· ∆Ì‹Ì·Ù· ¤¯Ô˘Ó ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹ ·˘ÙÔÙ¤ÏÂÈ· ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÈ˜ Û˘Ó-
‰ÚÔÌ¤˜ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘˜ Î·È ÂÈÎÔ˘ÚÈÎ¿ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡ÓÙ·È
·fi ÙÔÓ ¶™¢∞∆ª.

5. ∂ÎÏÔÁ¤˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÂ Î¿ıÂ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Î‹ ∂ÓfiÙË-
Ù· Î·È ÂÊfiÛÔÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi ÛÂ ÂÚÈÔ¯¤˜ ‹ ÓËÛÈ¿ ÌÂ ‰‡ÛÎÔ-
ÏË ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ÙË˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜.

6. À¿Ú¯ÂÈ Úfi‚ÏÂ„Ë ÁÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÛÙÈ˜ Û˘ÓÂ-
‰ÚÈ¿ÛÂÈ˜ ÙÔ˘ ¢.™. ‹ ÙË˜ °ÂÓ. Û˘Ó¤ÏÂ˘ÛË˜ Ì¤Ûˆ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘
(ÙËÏÂ‰È¿ÛÎÂ„Ë).

7. ™ÙÔ Â˘Ú‡ Ï·›ÛÈÔ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÔÈ Î·ÓÔÓÈÛÌÔ› ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ –
∆ÔÈÎÒÓ ∆ÌËÌ¿ÙˆÓ, °ÂÓ. ™˘Ó¤ÏÂ˘ÛË˜ Î·È ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì-
‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ¶™¢∞∆ª.

8. ∏ ÂÎÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ¢.™. ÙÔ˘ ¶™¢∞∆ª Á›ÓÂÙ·È ÂÌÌ¤Ûˆ˜ ·fi ÙËÓ
∞ÓÙÈÚÔÛˆÂ›·.

9. ∏ ∞ÓÙÈÚÔÛˆÂ›· ÂÎÏ¤ÁÂÙ·È ·Ó¿ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎ‹ ¶ÂÚÈÊ¤ÚÂÈ·
·fi Ù· Ì¤ÏË Ô˘ Â‰ÚÂ‡Ô˘Ó Û’ ·˘Ù‹ ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ Î·Ù·ÏfiÁˆÓ
ÙÔ˘ ∆∂∂. √ ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ·ÓÙÈÚÔÛÒˆÓ ı· Â›Ó·È Ù¤ÙÔÈÔ˜
¤ÙÛÈ ÒÛÙÂ Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÙ·È Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÂÓfi˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ
ÂÎÚÔÛÒÔ˘ ·fi ÂÎ¿ÛÙË ¶ÂÚÈÊ¤ÚÂÈ·.
£· Ú¤ÂÈ Â›ÛË˜ Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÙ·È Ï‹Úˆ˜ Ë ·Ó·ÏÔÁÈÎ‹ ÂÎ-
ÚÔÛÒËÛË ÙˆÓ ·Ú·Ù¿ÍÂˆÓ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙÈ˜ ÂÎÏÔ-
Á¤˜.

10. √È ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂÈ˜ ÁÈ· Ù· Ì¤ÏË ÙÔ˘ ¢.™. ÂÎÙfi˜ ∞ÙÙÈÎ‹˜ Î·Ï‡-
ÙÔÓÙ·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¿ ·fi ÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ. °È· ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈÚÔÛÒ-
Ô˘˜, Ë ·Ô˙ËÌ›ˆÛË Û˘Ó·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹ Î·Ù¿-
ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘.

11. ∆Ô ÂÎÏÔÁÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ÛÂ fiÏÂ˜ ÙÈ˜ ‰È·‰ÈÎ·Û›Â˜ Â›Ó·È Ë ·Ï‹
·Ó·ÏÔÁÈÎ‹.
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Σε συνέχεια των όσων οµόφωνα αποφασίστηκαν
στην 9η Πανελλαδική Συνδιάσκεψη του κλάδου
σχετικά µε τις διαδικασίες που θα ακολουθηθούν
για την τροποποίηση του καταστατικού του Συλ-
λόγου, η ΠΑΣΚ & ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΑΤΜ υπο-
βάλει προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του
ΠΣ∆ΑΤM. την πρότασή της για την τροποποίηση
του καταστατικού.
Παρακαλείται η ∆ιοίκηση του Συλλόγου όπως
προωθήσει την πρόταση αυτή προς όλες τις Πα-
ρατάξεις που συµµετέχουν στον ΠΣ∆ΑΤΜ, προς
τις ∆ιοικήσεις όλων των περιφερειακών δοµών
του Συλλόγου και βέβαια όπως τη δηµοσιοποιή-
σει µαζί µε όποια άλλη πρόταση υποβληθεί
στους συναδέλφους µέλη του Συλλόγου, µε κά-
θε πρόσφορο τρόπο, έτσι ώστε να υπάρξει η
απαραίτητη όσµωση που θα οδηγήσει στο επι-
θυµητό αποτέλεσµα που δεν είναι άλλο από την
επιτυχή ολοκλήρωση των διαδικασιών τροποποί-
ησης του καταστατικού.   
Οι βασικοί άξονες της νέας πρότασης, σύµφωνα
µε τα πέντε σηµεία που έθεσε η εισήγηση του
∆.Σ. του ΠΣ∆ΑΤΜ προς το σώµα της 9ης Πανελ-
λαδικής Συνδιάσκεψης, τα όσα επίσηµα είχαν
ακουστεί στην καταστατική συνέλευση από τους
παρευρισκοµένους εκπροσώπους Τµηµάτων /
Συλλόγων & Παρατάξεων, αλλά και τις τοποθε-
τήσεις των εκπροσώπων των Τµηµάτων & Συλ-
λόγων ΑΤΜ στη Χαλκίδα είναι:   
1. Άµεση εκλογή Προέδρου από το σώµα

µε σχετική πλειοψηφία. Ο κάθε υποψή-
φιος Πρόεδρος που θα πάρει πάνω από
5% επί των εγκύρων ψηφοδελτίων (δη-
λαδή για το 2013 θα έπρεπε να πάρει 89
ψήφους) µπαίνει αυτοδικαίως στην
αντιπροσωπεία του ΠΣ∆ΑΤΜ.
Ο εκάστοτε Πρόεδρος του Συλλόγου, αποτε-
λεί τον κύριο εκφραστή των θέσεών του και
την προµετωπίδα στην προσπάθεια θωράκι-
σης των δικαιωµάτων του κλάδου και στη δια-

µόρφωση συνθηκών για ευοίωνες προοπτικές.
Η εκλογή του δεν είναι δυνατόν να υπόκειται
σε λογικές και καταστάσεις παρασκηνιακών
µεθοδεύσεων και συµφωνιών. 
Οι ανά την Ελλάδα συνάδελφοι πρέπει
να έχουν άµεσο λόγο στην εκλογή αυτού
που θα τους εκπροσωπεί. Λόγω της πανελ-
λαδικότητας του εκλεκτορικού σώµατος δεν
είναι δυνατή η διενέργεια διπλής διαδικασίας
(κατά τα πρότυπα των ∆ικηγορικών Συλλό-
γων) ώστε να επιτευχθεί η απόλυτη πλειοψη-
φία. Θεωρούµε δίκαιο οι συµµετέχοντες που
δεν εκλέγονται Πρόεδροι, αλλά λαµβάνουν
ένα σηµαντικό αριθµό ψήφων να αποτελούν
µέλη της αντιπροσωπείας, αφού δεν θα έχουν
αλλιώς τη δυνατότητα του εκλέγεσθαι σ’ αυ-
τή.

2. Εκλογή 120 µελών αντιπροσωπείας (µεί-
ον των άνω του 5% υποψηφίων προέ-
δρων) µε αναλογική εκπροσώπηση ανά
κάλπη/τµήµα (σύµφωνα µε τον αριθµό
των ψηφισάντων) και εφαρµογή τετρα-
γωνικού πίνακα, ίδια µε του ΤΕΕ, για την
εκπροσώπηση των παρατάξεων.
Είναι εξαιρετικά σηµαντικό για τη δυνα-
µική του Συλλόγου η αντιπροσώπευση
να αναφέρεται στους ενεργούς συναδέλ-
φους. Με τον τρόπο αυτό τα µέλη έρχο-
νται δίπλα στις δοµές του Συλλόγου και
έτσι ενισχύεται η παρεµβατική τους
ισχύ.
Επειδή είχε τεθεί ως θέµα, βάσει του προη-
γούµενου σχεδίου, η αλλοίωση της αναλογι-
κότητας στην εκπροσώπηση των παρατάξε-
ων, εισάγεται η διαδικασία εφαρµογής του τε-
τραγωνικού πίνακα, οπότε, όπως προκύπτει
και από τον ΠΙΝΑΚΑ 1: E∆PEΣ ΠAPA-
TAΞEΩN, η κάθε συµµετέχουσα παράταξη
διατηρεί την εκλογική της δυναµική στο σώµα
της αντιπροσωπείας.

Προφανέστατα για να µην υπάρχει αλλοί-
ωση της τοπικής βούλησης, αλλά και για
να διασφαλίζεται η αναλογικότητα τα
ψηφοδέλτια θα είναι ανά παράταξη (κατά τα
πρότυπα αυτών του ΤΕΕ), τα κατά τόπους µέ-
λη θα ψηφίζουν µόνο τους αντίστοιχους κατά
τόπους υποψηφίους κι αν η παράταξη δεν έχει
υποψήφιο στο τµήµα/κάλπη τότε το ψηφο-
δέλτιο θα προσµετράται στο συνολικό αποτέ-
λεσµα της παράταξης. Οµοίως αν η παράταξη
έχει υποψήφιο στο τµήµα/κάλπη, αλλά ο ψη-
φοφόρος έχει επιλέξει να σταυρώσει µόνο κά-
ποιον εκτός των κατά τόπους υποψηφίων το
ψηφοδέλτιο προσµετράται στην παράταξη,
ενώ αν υπάρχει σταυρός σε τοπικό υποψήφιο
και σε υποψήφιο άλλου τµήµατος/κάλπης το
ψηφοδέλτιο προσµετράται στην παράταξη και
λαµβάνεται υπόψη ο σταυρός µόνο για τον
τοπικό υποψήφιο.    
Η διαδικασία αυτή όπως είναι φυσικό επιτρέ-
πει και την ύπαρξη ενιαίων ψηφοδελτίων ή
τοπικών ψηφοδελτίων ανά κάλπη. Στην περί-
πτωση αυτή οι κατά τόπους συνάδελφοι θα
µπορούν να συγκροτούν ψηφοδέλτιο (π.χ.
Τοπογράφοι Μηχανικοί Νοµού Α’) όπου θα
εκλέξει βάσει της απλής αναλογικής τους αντι-
προσώπους που του αντιστοιχούν σύµφωνα
µε το µέτρο που προκύπτει από τα συγκε-
ντρωτικά πανελλαδικά αποτελέσµατα. Είναι
προφανές ότι αφού το ψηφοδέλτιο αυτό θα
έχει υποψηφίους στο συγκεκριµένο νοµό,
εφόσον εκλέγει αντιπρόσωπο, αυτός θα είναι
αποκλειστικά από το νοµό αυτό. Παρόλ’ αυτά
το ψηφοδέλτιο θα µπορεί να το ψηφίσει ο οι-
οσδήποτε ανά την Ελλάδα συνάδελφος. 
Χαρακτηριστικά είναι τα παραδείγµατα των
παρατάξεων του ΤΕΕ Αυτόνοµοι Μηχανικοί
Ανατολικής Κρήτης και Ανεξάρτητη Παρέµβα-
ση Μηχανικών Θράκης. Επισυνάπτεται και ο
τετραγωνικός πίνακας των τελευταίων εκλο-
γών του ΤΕΕ για να γίνει κατανοητό το παρά-
δειγµα (βλέπε ΠΙΝΑΚΑ 2: TETPAΓΩNIKOΣ
ΠINAKAΣ TEE, ΠΙΝΑΚA 3: Ε∆ΡΕΣ ΑΝΑ
ΑΝΑ ∆ΟΜΗ & ΠINAKA 4: E∆PEΣ ΑΝΑ
KAΛΠH).  
Στο σηµείο αυτό θέλουµε να επαναλάβου-
µε τη θέση της ΠΑΣΚ & ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕ-
ΝΟΙ ΑΤΜ σχετικά µε την κάθοδο στις αρ-
χαιρεσίες του ΠΣ∆ΑΤΜ σε ενιαίο ψηφο-
δέλτιο, όπως αυτή είχε εκφραστεί δηµόσια
τόσο σε γενικές συνελεύσεις, όσο και µέσα
από τη σελίδα της παράταξης:
“∆· Ì¤ÏË ÙË˜ ¶∞™∫ & ™À¡∂ƒ°∞∑√ª∂¡√π
∞∆ª ¤¯ÔÓÙ·˜ Î·Ù¿ ÓÔ˘ ÙÈ˜ ÂÈı˘Ì›Â˜ Î·È ÙÈ˜
·Ó¿ÁÎÂ˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ Ì·¯fiÌÂÓˆÓ
Û˘Ó·‰¤ÏÊˆÓ fiˆ˜ ·˘Ù¤˜ Ì·˜ ÙÈ˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÎ-
ÊÚ¿ÛÂÈ ‰È· ˙ÒÛË˜ ÛÙÈ˜ Ì¿¯Â˜ Ô˘ fiÏÔÈ Ì·˙›
‰ÒÛ·ÌÂ Ï¿È Ï¿È ÁÈ· Ù· ‰›Î·È· ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘
Î·È Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ Ë¯ËÚfi Ì‹Ó˘Ì· Ô˘ ÂÍ¤-
ÂÌ„·Ó ÔÈ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔÈ ÂÈ˜ ‰ÈÏÔ‡Ó, ÙfiÛÔ ÛÙÈ˜
ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ 2011, fiÛÔ Î·È ÛÂ ·˘Ù¤˜ ÙÔ˘
2013 fiÙ·Ó ¿Ú· ÔÏÏÔ› ˘ÂÚ¤‚ËÛ·Ó ÙÈ˜ ‰È·-
¯ˆÚÈÛÙÈÎ¤˜ ÁÚ·ÌÌ¤˜ Î·È ÛÙ‹ÚÈÍ·Ó ÙËÓ ¶∞™∫
& ™À¡∂ƒ°∞∑√ª∂¡√π ∞∆ª, ÎÎ··ÏÏÔÔ‡‡ÌÌÂÂ  ÁÁÈÈ··  ¿¿ÏÏ--
ÏÏËË  ÌÌÈÈ··  ÊÊÔÔÚÚ¿¿  ÙÙÈÈ˜̃  ··ÚÚ··ÙÙ¿¿ÍÍÂÂÈÈ˜̃,,  ÙÙÔÔ˘̆˜̃  ÂÂÎÎÏÏÂÂÁÁÌÌ¤¤--
ÓÓÔÔ˘̆˜̃  ÛÛÙÙ··  ¢¢..™™..  fifiÏÏˆ̂ÓÓ  ÙÙˆ̂ÓÓ  ¶¶ÂÂÚÚÈÈÊÊÂÂÚÚÂÂÈÈ··ÎÎÒÒÓÓ  ––  ∆∆ÔÔ--
ÈÈÎÎÒÒÓÓ  ∆∆ÌÌËËÌÌ¿¿ÙÙˆ̂ÓÓ  &&  ™™˘̆ÏÏÏÏfifiÁÁˆ̂ÓÓ  ÎÎ··ÈÈ  ÎÎ˘̆ÚÚ››ˆ̂˜̃
fifiÏÏÔÔ˘̆˜̃  ÙÙÔÔ˘̆˜̃  ÛÛ˘̆ÓÓ··‰‰¤¤ÏÏÊÊÔÔ˘̆˜̃  ÔÔ˘̆  ıı¤¤ÏÏÔÔ˘̆ÓÓ  ÓÓ··
··ÛÛ¯̄ÔÔÏÏËËııÔÔ‡‡ÓÓ  ÂÂÓÓÂÂÚÚÁÁ¿¿  ÌÌÂÂ  ÙÙ··  ÛÛ˘̆ÓÓ‰‰ÈÈÎÎ··ÏÏÈÈÛÛÙÙÈÈÎÎ¿¿

°È· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·ÓˆÙ¤Úˆ ·ÔÊ·Û›ÛıËÎÂ fiˆ˜:

1. ∆· ¢.™. ÙÔ˘ ¶™¢∞∆ª Î·È ÙÔ˘ ™¢∞∆ªµ∂ Î·ÏÔ‡Ó ÛÂ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎ¤˜ Û˘ÓÂÏÂ‡ÛÂÈ˜ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ÌËÓfi˜
π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2012.

2. ªÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ‰È·‰ÈÎ·ÛÈÒÓ Î·È ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛ‹ ÙÔ˘˜ ·fi Ù· ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯· ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›·
ÚÔÎËÚ‡ÛÛÔÓÙ·È ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ¶™¢∞∆ª.

ªÂ Ù· ·ÓˆÙ¤Úˆ Û˘ÌÊˆÓÔ‡Ó ÔÈ:

¶¶™™¢¢∞∞∆∆ªª ™™¢¢∞∞∆∆ªªµµ∂∂
™Ù¤Ê·ÓÔ˜ •ÂÎ·Ï¿ÎË˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ∆Û·ÎÔ‡ÌË˜
ÃÚ‹ÛÙÔ˜ °Ô‡Ó·ÚË˜ ÕÎË˜ ªÔ˘ÚÌÔ˘Ú‹˜
¡¿ÓÙÈ· ™¯È˙Ô‰‹ÌÔ˘ °ÂÒÚÁÈÔ˜ ÃÚ›ÛÙÔÁÏÔ˘
¶ÂÚÈÎÏ‹˜ ∫·Ú·˝ÛÎÔ˜ °È¿ÓÓË˜ ¶›ÏÙÛË˜
°ÈÒÚÁÔ˜ §¿ÌÚÔ˘ °È¿ÓÓË˜ ∆Û·Ì¿˙Ë˜
°È¿ÓÓË˜ ¶Ú¤Û‚ÂÏÔ˜ ¶·‡ÏÔ˜ Ã·Ù˙ËÏÈ¿‰Ë˜

ªÂ Ù· ·ÓˆÙ¤Úˆ ‰È·ÊˆÓÔ‡Ó ÔÈ:
∞Ï¤Í·Ó‰ÚÔ˜ µ·˙Ô‡Ú·˜

Αθήνα 03/07/2014

¶ƒ√∆∞™∏ ∆∏™ ¶∞™∫ & ™À¡∂ƒ°∞∑√ª∂¡√π ∞∆ª
™Ã∂∆π∫∞ ª∂ 

∆∏¡ ∆ƒ√¶√¶√π∏™∏ ∆√À ∫∞∆∞™∆∞∆π∫√À ∆√À ¶™¢∞∆ª
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ÎÎÏÏ··‰‰ÈÈÎÎ¿¿  ‰‰ÚÚÒÒÌÌÂÂÓÓ··  ÛÛÙÙËË  ÛÛ˘̆ÁÁÎÎÚÚfifiÙÙËËÛÛËË  ÂÂÓÓfifi˜̃  ÂÂÓÓÈÈ··››--
ÔÔ˘̆  „„ËËÊÊÔÔ‰‰ÂÂÏÏÙÙ››ÔÔ˘̆ ÙÔ ÔÔ›Ô ı· Î·Ù¤ÏıÂÈ ÛÙÈ˜
ÂfiÌÂÓÂ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Î·È ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô ÔÈ Û˘Ó¿-
‰ÂÏÊÔÈ Ì·˜ ı· ÂÈÏ¤ÍÔ˘Ó ÙÔ˘˜ Î·Ù¿ ÙËÓ ÎÚ›-
ÛË ÙÔ˘˜ ÈÔ ¿ÍÈÔ˘˜ Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ÙÈ˜ Ù‡¯Â˜
ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Î·È Î·Ù’ Â¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ ÎÏ¿-
‰Ô˘.”    

3. ∆εκατριαµελές ∆.Σ. όπου, πλην
του Προέδρου, τα υπόλοιπα µέλη θα
εκλέγονται από την αντιπροσωπεία. Στη
συνέχεια από το ∆.Σ. θα εκλέγονται τα
υπόλοιπα 4 µέλη του προεδρείου.
Το ∆.Σ. είναι αυτό που θα έχει την ευθύνη της
λειτουργίας του Συλλόγου και της εφαρµογής
των πολιτικών κατευθύνσεων που θα δίδονται
από την αντιπροσωπεία. Η έµµεση εκλογή του
απ’ την αντιπροσωπεία επ’ ουδενί δεν επηρεά-
ζει την αναλογική ισχύ των παρατάξεων και
µέσα σ’ αυτό. Καθιστά δε δεδοµένο τον έλεγ-
χο στην άσκηση των καθηκόντων του εκά-
στοτε Προέδρου, αφού όπως συµβαίνει και σε
παραδείγµατα εφαρµογής της άµεσης εκλογής
Προέδρου, το πρόσωπο αυτό µπορεί είτε να
κατέρχεται αυτόνοµα, είτε να στηρίζεται από
παρατάξεις που δεν έχουν την πλειοψηφία
εντός του ∆.Σ.

4. Πρόβλεψη για Γ.Σ. σε κάθε τµή-
µα, αλλά και στην Αθήνα ως επικουρικό
όργανο του ΠΣ∆ΑΤΜ, πέραν αυτού της
αντιπροσωπείας που παραµένει το κυ-
ρίαρχο όργανο.
Η θεσµοθέτηση της αντιπροσωπείας ως µετε-
ξέλιξης της διαδικασίας των πανελλαδικών
συνδιασκέψεων προκύπτει αναντίρρητα από
τη δυσκολία της ταυτοπρόσωπης παρουσίας
των ανά την Ελλάδα συναδέλφων στην ετή-
σια απολογιστική γενική συνέλευση του
ΠΣ∆ΑΤΜ.
Η ύπαρξη του συγκεκριµένου οργάνου
δεν ακυρώνει τη διαδικασία και την ισχύ
των Γ.Σ. των ανά την Ελλάδα δοµών του
Συλλόγου, ούτε λειτουργεί αποτρεπτικά στη
σύγκλιση γενικών συνελεύσεων του ΠΣ∆ΑΤΜ
στην Αθήνα όποτε το ∆.Σ. ή ο προβλεπόµενος
αριθµός των µελών το κρίνει αναγκαίο.

5. Πρόβλεψη για σεµινάρια, δια βίου εκπαί-
δευση, κ.α.
Η επιστήµη και το επάγγελµα του Αγρονόµου
Τοπογράφου Μηχανικού υπόκειται διαρκώς σε
µεταβολές απόρροια των ραγδαίων τεχνολογι-
κών, και όχι µόνο, εξελίξεων. Νέα νοµοθετή-
µατα, νέες πρακτικές καθιστούν αναγκαία τη
συνεχή επιµόρφωση των µελών. Έχει πολλά-
κις παρατηρηθεί πως όποτε ο Σύλλογος υλο-
ποιούσε τέτοιου είδους δράσεις η παρουσία
των συναδέλφων ήταν µαζική. Πλέον, εν έτη
2014 οι διαδικασίες αυτές πρέπει να γίνονται
πιο οργανωµένα, πιο επαγγελµατικά και η πα-
ρακολούθησή τους θα πρέπει να έχει ένα επί-
σηµο αντίκρισµα για όποιον τις παρακολουθεί. 
∆εν είναι δυνατόν να στρουθοκαµηλίζουµε
όταν δεκάδες µη πιστοποιηµένοι ανά την Ελ-
λάδα φορείς παρέχουν αµφιβόλου επιπέδου
γνώσεις σε συναδέλφους µας. Ή θα δούµε
την αλήθεια κατάµατα ή θα µας ξεπεράσουν
οι εξελίξεις. Καλώς ή κακώς τα πράγµατα
οδεύουν σ’ αυτή την κατεύθυνση το θέµα εί-
ναι αν ο Σύλλογος θα είναι πρωταγωνιστής και
άρα συνδιαµορφωτής των εξελίξεων ή αν θα

απεµπολήσει το θεσµικό του ρόλο επί αντικει-
µένων που άπτονται του γνωστικού και επαγ-
γελµατικού του αντικειµένου. 

6. Τριετής θητεία. Εντός ενός µηνός από
την έκδοση των οριστικών αποτελεσµά-
των ο νέος Πρόεδρος του ∆.Σ. καλεί τα
µέλη της αντιπροσωπείας σε ειδική συ-
νεδρίαση για την εκλογή των τριών µε-
λών του προεδρείου της και των µελών
του ∆.Σ. Αφού εκλεγούν τα µέλη του
∆.Σ. ο Πρόεδρος του ∆.Σ. εντός µιας
εβδοµάδας καλεί τα µέλη του ∆.Σ. για
την εκλογή των 4ων υπολοίπων θέσεων
του προεδρείου. 
Η πράξη έχει δείξει ότι στο διάστηµα των δύο
χρόνων πάνω που µια ∆ιοίκηση βρίσκει ένα
ρυθµό λειτουργίας και παραγωγής έργου κα-
λείται να προκηρύξει εκλογές. Θεωρούµε εύ-
λογο το διάστηµα της τριετίας για να µπορέ-
σει η εκάστοτε ∆ιοίκηση του Συλλόγου να
αναπτύξει τις δράσεις επί των οποίων έχει κρι-
θεί και εκλεγεί.  

7. Πρόβλεψη για µάξιµουµ 2 θητείες συνε-
χούς προεδρικής θητείας και µάξιµουµ 5
συνεχείς θητείες σε ∆.Σ.
Η πράξη έχει δείξει ότι µέσα στο διάστηµα
µιας συνεχούς εξαετίας (2 θητείες x 3 χρόνια
ανά θητεία) ένας Πρόεδρος µπορεί να προ-
σφέρει τα µέγιστα στην υπηρεσία του Συλλό-
γου και των µελών του. Οµοίως και όποιος
συνάδελφος βρίσκεται επί 15 συναπτά έτη
στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Η πρόβλεψη αυτή
εισέρχεται στο καταστατικό για να µη δηµι-
ουργούνται παγιωµένες καταστάσεις που µπο-
ρούν να λειτουργήσουν αλλοτριωτικά προς
τους σκοπούς και τις ανάγκες του κλαδικού
µας φορέα και να υπάρχει ανανέωση του στε-
λεχιακού δυναµικού του Συλλόγου.

8. Πρόβλεψη διαµόρφωσης των άρθρων
του καταστατικού έτσι ώστε να εξυπηρε-
τηθούν τα λογιστικά θέµατα του ΠΣ∆Α-
ΤΜ, όπως αυτά περιγράφηκαν στην ει-
σήγηση του ∆.Σ. του ΠΣ∆ΑΤΜ για την 9η

πανελλήνια συνδιάσκεψη της Χαλκίδας,
ήτοι:
·. ¶ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ÂÓÙfiÈÛÂ Ë ÏÔÁ›ÛÙÚÈ· ÙÔ˘
™˘ÏÏfiÁÔ˘ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ Î·Ù¿Ù·Í‹ ÙÔ˘ ·fi ÊÔ-
ÚÔÙÂ¯ÓÈÎ‹˜ ·fi„Âˆ˜. ∏ ·Ó·ÊÔÚ¿ Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È
ÌÂ ÙÔ Ò˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È Ô Û˘Ó‰ÈÎ·ÏÈÛÙÈÎfi˜
Ì·˜ ÊÔÚ¤·˜ (Û‡ÏÏÔÁÔ˜ ‹ ÛˆÌ·ÙÂ›Ô) ÁÂÁÔÓfi˜
Ô˘ Î·ıÈÛÙ¿ ¤ˆ˜ Û‹ÌÂÚ·, ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘-

Ù·›ˆÓ ÓfiÌˆÓ ÙÔ˘ À. √ÈÎ. ·ÌÊ›ÛËÌË ÙËÓ ˘·-
ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ·Ú·ÛÙ·ÙÈÎÒÓ Î·È
‚È‚Ï›ˆÓ ÛÙË ¢.√.À. ‹ ÛÙË ¡ÔÌ·Ú¯›·.  
‚. ∫·Ù·ÛÙ·ÙÈÎ‹ ·‰˘Ó·Ì›·, Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔ Ó¤Ô
·˘ÛÙËÚfi ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi Ï·›ÛÈÔ, Ó· ·ÈÙÈÔÏÔÁ‹ÛÂÈ
‰Ú¿ÛÂÈ˜ ÙÔ˘ fiˆ˜ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ·, Û˘Ó¤‰ÚÈ·, Î.·.
Á. ∫·Ù·ÛÙ·ÙÈÎ‹ ·‰˘Ó·Ì›· ÙÔ˘ Ó· Ï¿‚ÂÈ ÂÈ‰Ô-
Ù‹ÛÂÈ˜ ·fi ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ∂™¶∞ Î·È Ó· ‰ÈÎ·ÈÔ-
ÏÔÁ‹ÛÂÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¤˜ ÂÈÛÚÔ¤˜ ·ÎfiÌ· Î·È ·fi
ÂÈ¯ÔÚËÁ‹ÛÂÈ˜ ÙÔ˘ ∆∂∂!!!

Η τροποποίηση του καταστατικού θα πρέ-
πει να συνοδεύεται και από τους αντίστοι-
χους κανονισµούς: (1) Αντιπροσωπείας, (2)
Εκλογών, (3) Περιφερειακών Τµηµάτων, (4) ∆ι-
οικητικού Συµβουλίου, (5) Γενικής Συνέλευσης,
(6) Επιτροπών & Οµάδων Εργασίας και (7) Κώδι-
κα ∆εοντολογίας κατά τα πρότυπα αυτού της
CLGE.
Οι ανωτέρω προτάσεις προσπαθούν να συνται-
ριάξουν τις απόψεις όλων των συναδέλφων που
συµµετείχαν στις διαδικασίες της καταστατικής
συνέλευσης, τόσο αυτών που εκπροσωπούν
Τµήµατα ή Συλλόγους ΑΤΜ, όσο και αυτών που
εκπροσωπούν παρατάξεις.
Θεωρούµε σηµαντικό ο κάθε ένας που επι-
θυµεί να εκφράσει την άποψή του για την
αλλαγή στο καταστατικό να κατεβάσει τη
δική του πρόταση και να µην περιορίζεται
απλά και µόνο στην κριτική έναντι όσων
έχουν αφιερώσει χρόνο και κόπο στη σύ-
νταξη προτάσεων.
Το ∆.Σ. του Συλλόγου πρέπει να είναι ανοικτό σε
οιαδήποτε πρόταση υποβληθεί, η οποία θα λαµ-
βάνει υπόψη τη βούληση όλων των Τµηµάτων
και Συλλόγων ΑΤΜ για ύπαρξη αντιπροσωπείας
και την αναγκαιότητα για αλλαγή συγκεκριµένων
άρθρων, ώστε να µην διακυβευθεί η λειτουργία
και η βιωσιµότητα του Συλλόγου.
Αναµένουµε µε ενδιαφέρον τις τοποθετήσεις
των υπολοίπων παρατάξεων που συµµετέχουν
στο Σύλλογο και ιδιαιτέρως την προσέγγιση των
∆.Σ. των Τοπικών & Περιφερειακών Τµηµάτων
και Συλλόγων σύµφωνα µε τα δεδοµένα που
έχουν προκύψει.

Για οποιαδήποτε πληροφορία – διευκρίνιση
σχετικά µε την πρόταση της ΠΑΣΚ & ΣΥΝΕΡ-
ΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΑΤΜ µπορείτε να απευθύνεστε
στους συναδέλφους:
Μιχάλη Καλογιαννάκη, τηλ. 6974197526
Στέφανο Ξεκαλάκη, τηλ. 6976402004 
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¶INAKA™ 4: E¢PE™ ANA KA§¶H

Την πρόταση και τους πίνακες σε ευδιάκριτη µορφή µπορείτε να τους βρείτε στο site του Συλλόγου και ειδικότερα στο χώρο όπου έχει διατεθεί από το
∆.Σ. για την υποβολή θέσεων και απόψεων για τη διαβούλευση της τροποποίησης του καταστατικού.
http://psdatm.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=1134&Itemid=193
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ 
ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 

Μ. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ 49 (ΤΕΕ/ΤΚΜ), ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 
e-mail: info@sdatmbe.gr • www.sdatmbe.gr 

Θεσσαλονίκη, 9/10/2014 
Αρ. Πρωτ.: 1108 

Προς: 
1. Πανελλήνιο Σύλλογο ∆ιπλωµατούχων Αγρ. - Τοπογράφων Μηχανικών 
2. ∆ιοικητικά συµβούλια Τοπικών & Περιφερειακών Συλλόγων ΑΤΜ 

£∂ª∞: ¶ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜ ÙÔ˘ ™.¢.∞.∆.ª.µ.∂. 

ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô ∫·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi 

ÙÔ˘ ¶·ÓÂÏÏËÓ›Ô˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

ο Σύλλογος Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών Βορείου Ελλάδος, αντα-
ποκρινόµενος στην απόφαση που πάρθηκε στην 9η Πανελλήνια Συνδιά-
σκεψη του κλάδου στη Χαλκίδα και έχοντας υπόψη τις αποφάσεις προη-
γούµενων Πανελλήνιων Συνδιασκέψεων, τις σχετικές αποφάσεις των κοι-
νών Συνελεύσεων µε τον Πανελλήνιο και των Περιφερειακών και Τοπι-
κών Τµηµάτων, καθώς και τη συµφωνία που επιτεύχθηκε στην κοινή σύ-
σκεψη των ∆.Σ. των Συλλόγων µας στην Αθήνα στις 05-02-2011, τα
οποία προωθούν τη δηµιουργία ενός βιώσιµου και δηµοκρατικού συλλό-
γου στον οποίο θα µπορούν να λειτουργήσουν όλα τα τµήµατα και οι
υφιστάµενες δοµές, καταθέτει τις προτάσεις του για τους βασικούς άξο-
νες της τροποποίησης του Καταστατικού του Πανελληνίου Συλλόγου, οι
οποίοι συνοψίζονται στα παρακάτω. 

Βασιζόµενοι στην έως τώρα εµπειρία για την προσπάθεια τροποποίησης
του καταστατικού, διαπιστώσαµε ότι το σενάριο της εκλογής των αντι-
προσώπων από τους τοπικούς συλλόγους δεν είναι εφικτό. Έγιναν πολ-
λές προσπάθειες, υπήρξε µεγάλη καθυστέρηση, υπήρξε µεγάλη έλλειψη
συµµετοχής και στο τέλος ο σκοπός δεν επετεύχθη. Η πραγµατικότητα
αποδεικνύει πως µία περιφερειακή διάρθρωση της κατανοµής των αντι-
προσώπων στα πρότυπα του ΤΕΕ εξασφαλίζει την καλύτερη εφαρµογή
της απλής αναλογικής και την εκλογή ενιαίων και τοπικών ψηφοδελτίων
συναδέλφων από όλες τις περιοχές της Ελλάδος. 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω συνοψίζουµε την πρόταση µας στα εξής ση-
µεία: 

• Η πιο εφικτή, δοκιµασµένη και κατάλληλη λύση για το νέο
καταστατικό είναι το παράδειγµα του ΤΕΕ µε δύο διαφοροποιή-

σεις: α) ∆εν θα υπάρχει διαδικασία των τριών σταυρών στην υπόλοι-
πη Ελλάδα και 
β) το µέτρο θα προκύπτει από τους ψηφίσαντες και όχι από τα εγγε-
γραµµένα µέλη. 

• Όλες οι εκλογικές διαδικασίες γίνονται µε το σύστηµα της απλής ανα-
λογικής και τον τετραγωνικό πίνακα του ΤΕΕ. 

• Τα κυρίαρχα όργανα του Συλλόγου είναι η 120µελής Αντιπροσωπεία
και το 13µελές ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 

• Η Αντιπροσωπεία θα συνεδριάζει µια φορά τον χρόνο (εκτός εάν
υπάρξει έκτακτη περίσταση), και καθορίζει τους κεντρικούς άξονες
της πολιτικής του Συλλόγου. 

• Η Αντιπροσωπεία εκλέγει το 13µελές ∆ιοικητικό Συµβούλιο, τον Πρόε-
δρο του ∆.Σ. καθώς και τις υπόλοιπες διακριτές θέσεις. 

• ∆ιαφωνούµε µε την απευθείας εκλογή του προέδρου από το
σώµα, καθώς αλλοιώνει την πανελλαδική βούληση των συναδέλφων.
Σε κάθε περίπτωση δεν πιστεύουµε στην εκλογή του προέδρου χωρίς
την απαραίτητη πλειοψηφία του 50%. 

• Ο µέγιστος αριθµός σταυρών για την εκλογή του ∆Σ από την
αντιπροσωπεία θα είναι τρεις (3). 

• Το 13µελες ∆.Σ. εδρεύει στην Αθήνα και υλοποιεί την πολιτική του
Συλλόγου. 

Συνάδελφοι, 

η αναγκαιότητα της πανελλήνιας έκφρασης όλων των Αγρονόµων-Τοπο-
γράφων Μηχανικών προκύπτει διότι ο κλάδος µας βίωσε πρόσφατα πολ-
λές άτυχες στιγµές και αναίτιες επιθέσεις και βάλλεται σκληρά από την οι-
κονοµική κρίση. Η µόνη απάντηση που µπορεί να δοθεί είναι η µαζικότη-
τα, η µεγάλη συµµετοχή στα κοινά και η ενιαία έκφραση του κλάδου.
Μόνο ενωµένοι σε ένα µεγάλο και ισχυρό σύλλογο θα µπορέσουµε να πε-
ράσουµε στην εκάστοτε εξουσία τις σωστές απόψεις που θα δώσουν νέα
δυναµική στον κλάδο µας. 

Ο νέος Πανελλήνιος Σύλλογος που δηµιουργείται µετά από πολυετείς
προσπάθειες θα πρέπει να στηριχτεί σε ξεκάθαρες δηµοκρατικές διαδικα-
σίες, στην µαζική συµµετοχή των µελών και στην όσο το δυνατόν µεγα-
λύτερη εκπροσώπηση όλων των συναδέλφων, χωρίς αποκλεισµούς της
περιφέρειας. Μόνο τότε θα έχει την αναγκαία νοµιµοποίηση αλλά και την
δύναµη για να υπερασπιστεί τον κλάδο µας µε σταθερότητα και µεθοδι-
κότητα. 

Για τον Σ.∆.Α.Τ.Μ.Β.Ε.

Ο Πρόεδρος                          Ο Γενικός Γραµµατέας
Ελευθέριος Καραγκιόζης                   Γεώργιος Χρίστογλου

Οι συζητήσεις για αλλαγή του καταστατικού του ΠΣ∆ΑΤΜ έχουν κρατή-
σει περισσότερο από δέκα χρόνια. Αυτό το διάστηµα υπήρξαν διατυπώ-
σεις θέσεων και προτάσεων, ανταλλαγή απόψεων, διαβουλεύσεις και δια-
δικασίες καταστατικών συνελεύσεων. Το µεγάλο διάστηµα που πέρασε
οφείλεται στη σοβαρότητα του ζητήµατος και στην απαίτηση και την
αναγκαιότητα να επιτευχθεί συναίνεση, συµφωνία και αυξηµένη πλειο-
ψηφία και συµµετοχή στις γενικές συνελεύσεις. Σήµερα διαφαίνεται ότι
το θέµα έχει ωριµάσει στη συνείδηση των µελών του συλλόγου και είµα-
στε περισσότερο έτοιµοι για την ολοκλήρωση των διαδικασιών και την
κατάληξη σε οριστικές αποφάσεις.

Καταρχήν πρέπει να γίνει µια υπενθύµιση. Στις 5-2-2011, σε κοινή συνε-
δρίαση των ∆Σ του Πανελληνίου Σ∆ΑΤΜ και του Σ∆ΑΤΜ Βορείου Ελλά-

δος, µε συµµετοχή 19 µελών των δύο ∆Σ (10 από τον ΠΣ∆ΑΤΜ και 9 από
τον Σ∆ΑΤΜΒΕ) αποφασίστηκαν, µε µία µόνο αρνητική γνώµη, οι παρακά-
τω βασικές αρχές για την τροποποίηση του καταστατικού του Πανελληνί-
ου Συλλόγου: ∆ηµιουργία Αντιπροσωπείας. Στην Αντιπροσωπεία εκπρο-
σωπούνται αναλογικά όλα τα περιφερειακά και τοπικά τµήµατα του συλ-
λόγου. Εκλογή του ∆.Σ. από την Αντιπροσωπεία. Αναλογική εκπροσώπη-
ση όλων των συνδυασµών στην Αντιπροσωπεία και το ∆.Σ. Εκλογικό σύ-
στηµα η απλή αναλογική. Η συµφωνία αυτή είχε έρθει ως αποτέλεσµα
των προσπαθειών που είχαν γίνει τα προηγούµενα χρόνια, για αλλαγή
του καταστατικού µε στόχο την ενοποίηση πανελλαδικά του συλλόγου
και την εξασφάλιση της συµµετοχής στις διαδικασίες και στη λειτουργία
του, όλων των περιφερειών και τµηµάτων.

¶ƒ√∆∞™∏ ™Ã∂∆π∫∞ ª∂ ∆∏¡ ∆ƒ√¶√¶√π∏™∏ ∆√À ∫∞∆∞™∆∞∆π∫√À ∆√À ¶™¢∞∆ª

¢∏ª√∫ƒ∞∆π∫√ ∫π¡∏ª∞ 
∞°ƒ√¡√ªø¡ & ∆√¶√°ƒ∞ºø¡ ª∏Ã∞¡π∫ø¡
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Ô‡ Μετά τρία χρόνια στο ∆.Σ. του ΠΣ∆ΑΤΜ στις 4-7-2014 εγκρίθηκε το πα-

ρακάτω χρονοδιάγραµµα, το οποίο είχε προταθεί και είχε συµφωνηθεί
στην Πανελλήνια Συνδιάσκεψη της Χαλκίδας της 29-06-2014, για τις δια-
δικασίες τροποποίησης του καταστατικού.

Α. Τον Μάρτιο του 2015 θα γίνει στην Αθήνα Γενική Συνέλευση απολογι-
στική, καταστατική και ταυτόχρονα συνδιάσκεψη µε τη συµµετοχή
όσο γίνεται περισσοτέρων µελών από όλη την Ελλάδα. Βασικό θέµα η
τροποποίηση του καταστατικού.

Β. Μέχρι 30/9/2014 πρέπει να έχουν διαµορφωθεί οι προτάσεις και οι θέ-
σεις των παρατάξεων και των συναδέλφων και να έχουν σταλεί στο ∆Σ
του συλλόγου.

Γ. Μέχρι 31/12/2014 οι τελικές διαµορφωµένες προτάσεις ανά άρθρο και
µε τελική “νοµική” διατύπωση δηµοσιεύονται στην ιστοσελίδα του
συλλόγου και αποστέλλονται σε όλα τα µέλη του συλλόγου.

∆. Για ένα µήνα γίνεται συζήτηση, διαβούλευση και παρεµβάσεις.

Ε. Αµέσως µετά την 30/1/2015 και την τελική διαµόρφωση, ακολουθεί η
ενηµέρωση των µελών του συλλόγου µέχρι την καταστατική Συνέλευ-
ση-Συνδιάσκεψη του Μαρτίου.

Στα πλαίσια αυτών των διαδικασιών το ∆ηµοκρατικό Κίνηµα καταθέτει τις
δικές του απόψεις και θέσεις. Στο δελτίο του συλλόγου, τεύχος 217 Ια-
νουαρίου-Φεβρουαρίου 2014, έχουµε ήδη δηµοσιεύσει στη σελίδα της
παράταξης τις βασικές απόψεις µας για το θέµα, ενόψει της τότε κατα-
στατικής συνέλευσης.

Η αλλαγή του καταστατικού είναι αναγκαία, για να καλυφθεί το
κενό που υπάρχει στη λειτουργία του συλλόγου, όσον αφορά
την ύπαρξη ενός αντιπροσωπευτικού, πανελλαδικού οργάνου,
που θα αποφασίζει σε τακτά χρονικά διαστήµατα για τα σηµαντι-
κά ζητήµατα του συλλόγου και των µελών του. Ενός οργάνου
που θα εκπροσωπούνται όλα τα τµήµατα και θα εξασφαλίζει τη
µεγαλύτερη αντιπροσωπευτικότητα και συµµετοχή στις διαδικα-
σίες του συλλόγου. Η Γενική Συνέλευση του συλλόγου, µε τα 6100 µέ-
λη πανελλαδικά, δεν µπορεί εδώ και χρόνια να λειτουργήσει ως όργανο,
που θα αποφασίζει για τις κατευθύνσεις και για τα σηµαντικά ζητήµατα
του κλάδου. Συνήθως οι µετέχοντες είναι µερικές δεκάδες, σπάνια ξεπερ-
νούν τους πενήντα. Οι συνάδελφοι της περιφέρειας δεν µετέχουν και έτσι
δηµιουργείται έλλειµµα συµµετοχής, ενότητας και συνοχής.

Η Αντιπροσωπεία ως το νέο ανώτατο όργανο, καλείται µέσα από τη συλ-
λογική του λειτουργία να συζητήσει, διαµορφώσει και αποφασίσει για την
πορεία του συλλόγου και για τα σηµαντικά ζητήµατα που µας απασχο-
λούν. Η αναλογική συµµετοχή όλων των περιφερειακών δυνάµεων του
συλλόγου αλλά και η αναλογική συµµετοχή όλων των κινήσεων, οµάδων
και παρατάξεων, προσδίδει το απαραίτητο κύρος, την καλύτερη δυνατή
έκφραση της θέλησης του συνόλου των συναδέλφων και την αποτελε-
σµατικότητα.

1. Η Αντιπροσωπεία αποτελείται από 120 µέλη, που εκλέγονται σε όλη τη
χώρα από το σύνολο των εγγεγραµµένων µελών του Συλλόγου στα
µητρώα του ΤΕΕ. Το εκλογικό σύστηµα είναι στις βασικές του
γραµµές, το ίδιο που εφαρµόζεται στις εκλογές του ΤΕΕ για
την Κεντρική Αντιπροσωπεία του.
Η κατανοµή των µελών της Αντιπροσωπείας ακολουθεί τη διάρθρωση
σε περιφέρειες και τµήµατα, όπως αυτή έχει διαµορφωθεί πριν από τις
εκλογές και γίνεται αναλογικά στη βάση του αριθµού των µελών κάθε
τµήµατος ή περιφέρειας. Τµήµατα µπορούν να αυτονοµηθούν αρκεί
να έχουν µέλη, που να επιτρέπουν να υπάρχει έδρα στην Αντιπροσω-
πεία ή να ενωθούν ή να ενταχθούν σε περιφέρειες ανάλογα µε τις ιδι-
αίτερες συνθήκες και τη θέληση των µελών τους. 

2. Τα µέλη της Αντιπροσωπείας εκλέγονται µε άµεση εκλογή από τα µέλη
του Συλλόγου σε όλη τη χώρα. Για όλες τις περιφέρειες και τα τµήµα-
τα υπάρχει ενιαίο ψηφοδέλτιο ανά συνδυασµό ή παράταξη. Η Αντι-
προσωπεία εκλέγει το 11µελές ή 13µελές ∆Σ. 
Για την κατανοµή των εδρών της Αντιπροσωπείας ανά συνδυασµό,
παράταξη ή µεµονωµένο υποψήφιο ισχύει η απλή αναλογική των ψη-
φοδελτίων που θα συγκεντρώσει κάθε συνδυασµός.
Το εκλογικό µέτρο βρίσκεται έπειτα από διαίρεση του συνόλου των

εγκύρων ψηφοδελτίων όλης της χώρας µε το συνολικό αριθµό των
µελών της Αντιπροσωπείας.
Οι τυχόν αδιάθετες έδρες από την πρώτη κατανοµή περιέρχονται
στους συνδυασµούς ή µεµονωµένους υποψήφιους που έχουν τα µε-
γαλύτερα κατά σειρά υπόλοιπα.
Σε περίπτωση ισοψηφίας των υπολοίπων, η έδρα διατίθεται στον συν-
δυασµό ή µεµονωµένο υποψήφιο που δεν έχει καταλάβει ήδη έδρα.
Σε οποιοδήποτε άλλη περίπτωση διεξάγεται κλήρωση µεταξύ αυτών
που ισοψήφησαν.

3. Την κατανοµή του συνόλου των εδρών της Αντιπροσωπείας ανά συν-
δυασµό ή µεµονωµένο υποψήφιο, ακολουθεί η κατανοµή των εδρών
της Αντιπροσωπείας ανά περιφέρεια ή τµήµα ως εξής: Ο συνολικός
αριθµός των εγκύρων ψηφοδελτίων κάθε Περιφέρειας ή τµήµατος δι-
αιρείται µε τον αντίστοιχο αριθµό εδρών της περιφέρειας και αυτό
αποτελεί το εκλογικό µέτρο της πρώτης κατανοµής. Όσες ακέραιες
φορές χωράει το εκλογικό αυτό µέτρο στον αριθµό των εγκύρων ψη-
φοδελτίων, που πήρε ο κάθε συνδυασµός ή µεµονωµένος υποψήφιος
σε όλα τα εκλογικά τµήµατα της Περιφέρειας, τόσος είναι ο αριθµός
των εδρών που παίρνει ο αντίστοιχος συνδυασµός από την πρώτη κα-
τανοµή στη συγκεκριµένη περιφέρεια, και οι έδρες αυτές καταλαµβά-
νονται από τους υποψήφιους που συγκέντρωσαν κατά σειρά τον µεγα-
λύτερο αριθµό σταυρών προτίµησης µεταξύ των υποψηφίων του συν-
δυασµού που αντιστοιχούν στην Περιφέρεια. Τα υπόλοιπα του κάθε
συνδυασµού µεταφέρονται στη δεύτερη κατανοµή. Οι µεµονωµένοι
υποψήφιοι εκλέγονται αν συγκεντρώσουν το εκλογικό µέτρο ή το µε-
γαλύτερο υπόλοιπο. Η κατάληψη των εδρών γίνεται µε διαδοχικές µε-
τακινήσεις από το µεγαλύτερο προς το µικρότερο συνδυασµό, ώστε
να καλύπτονται όλες οι κενές έδρες της κάθε περιφέρειας και να µην
υπερβαίνεται ο αριθµός εδρών που ανήκει στο συνδυασµό. 
Σε περίπτωση σύγκρουσης των δύο παραµέτρων (της απλής αναλογι-
κής των συνδυασµών και της γεωγραφικής κατανοµής) υπερτερεί η
απλή αναλογική των συνδυασµών. 

Με την εφαρµογή των παραπάνω βασικών διατάξεων, στην Αντιπρο-
σωπεία συµµετέχουν αναλογικά όλες οι περιφέρειες και τα τµήµατα.
Οι έδρες τις Αντιπροσωπείας κατανέµονται ανά συνδυασµό ή µεµονω-
µένο υποψήφιο µε τον αναλογικότερο τρόπο. Κανένας δεν χάνει
καµία έδρα, εάν έχει το εκλογικό µέτρο ή µεγαλύτερο υπόλοι-
πο. Υπάρχει περίπτωση στην κατανοµή των εδρών να χρειαστεί µια
µετακίνηση λίγων εδρών µεταξύ των συνδυασµών και των τµηµάτων,
για να πάρει ο κάθε συνδυασµός τις έδρες που δικαιούται. Κανένας
όµως δεν παίρνει λιγότερες ή περισσότερες έδρες. Η αναλογι-
κότητα, η συµµετοχή και η ισοτιµία περιφερειών, τµηµάτων και παρα-
τάξεων όχι µόνο δεν θίγονται, αλλά κατοχυρώνονται µε τον πληρέ-
στερο και τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 

4. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο θα εκλέγεται µε απλή αναλογική από
τα µέλη της αντιπροσωπείας. Η σύνθεσή του θα είναι αναλογική
όλων των συνδυασµών και παρατάξεων, οι οποίες θα έχουν συµµετά-
σχει στις εκλογές και θα έχουν εκλέξει τα µέλη της αντιπροσωπείας. Το
∆.Σ. στην πράξη και στην ουσία θα έχει την ίδια κατανοµή µε αυτή
που θα είχε, εάν προερχόταν από το σύνολο των ψηφοφόρων-µελών
του συλλόγου πανελλαδικά (όπως γινόταν µέχρι σήµερα).
Ο πρόεδρος και τα µέλη του προεδρείου θα εκλέγονται από το
∆Σ και όχι από την αντιπροσωπεία. Η απευθείας εκλογή προέ-
δρου, από το σύνολο των µελών του συλλόγου ή από την αντιπροσω-
πεία, δηµιουργεί µετατόπιση του κέντρου βάρους της εκπροσώπησης
του συλλόγου από το ∆Σ σε ένα πρόσωπο, τον πρόεδρο. Αυτή η αλ-
λαγή εγκυµονεί σοβαρούς κινδύνους για την καλλιέργεια αντιθέσεων,
διενέξεων, αυτόνοµης και ανεξάρτητης δράσης. Και χωρίς πρακτικά να
υπάρχει κάποιο σηµαντικό πλεονέκτηµα. Εξάλλου, η µέχρι σήµερα η
πορεία του συλλόγου καταδεικνύει ότι το ∆.Σ. και ο Πρόεδρος που
εκλέγεται από αυτό, πάντα λειτουργούσαν σε συνθήκες συνεννόησης
και κοινής δράσης, µε σεβασµό των αρµοδιοτήτων, του ρόλου και
των ορίων κάθε οργάνου.

5. Θα υπάρχουν Γενικές Συνελεύσεις µε κανονισµό λειτουργίας,
σε όλα τα τµήµατα και περιφερειακά και στην Αττική και θα
συνεισφέρουν, ανάλογα µε τη λειτουργία και τη µαζικότητά
τους, στη συνολική διαµόρφωση των θέσεων του συλλόγου.
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Θα εξασφαλίζεται η συµµετοχή όλων των µελών σε όλες τις
δραστηριότητες και τις επεξεργασίες των θέσεων για τα διά-
φορα σηµαντικά ζητήµατα που θα απασχολούν τον χώρο
µας.

6. Η Εκπροσώπηση και κατανοµή των εδρών της Αντιπροσωπεί-
ας θα υπολογίζεται από τα µέλη σε κάθε τµήµα η περιφέρεια
στη βάση των εγγεγραµµένων στο ΤΕΕ και όχι των µελών
κάθε τµήµατος, που κάθε φορά συµµετέχουν στις εκλογές.
Αυτό δεν αφορά την αναλογικότητα αλλά την αντιπροσώ-
πευση όλων των τµηµάτων και των µελών, ακόµα και αυτών
που δεν συµµετέχουν στις εκλογές, δραστηριοποιούνται
όµως επαγγελµατικά στο αντίστοιχο τµήµα ή την περιφέρεια.
Ο σύλλογος είναι επιστηµονικός επαγγελµατικός και συνδικα-
λιστικός. Πρέπει να διατηρήσουµε τη δοµή και τη µορφή
ενός τέτοιου συλλόγου. Να εκπροσωπείται δηλαδή κάθε τµή-
µα και περιφέρεια, ανάλογα µε τον αριθµό των µελών που
ασκούν το επάγγελµα, στη βάση του µητρώου του ΤΕΕ. Την
ύπαρξη της Αντιπροσωπείας την προτείνουµε πρωτίστως για
να συµµετέχουν όλα τα τµήµατα και οι περιφέρειες του συλ-
λόγου από όλη την Ελλάδα, στη χάραξη των βασικών κατευ-
θύνσεων και στη λήψη των σηµαντικών αποφάσεων. Εάν δε-
χθούµε η αντιπροσώπευση να γίνεται µέσω µόνο του αριθ-
µού των συµµετεχόντων στις εκλογές, αµέσως υποβαθµίζου-
µε ή και ακυρώνουµε την αντιπροσώπευση των τµηµάτων
εκείνων που για διάφορους λόγους η συµµετοχή την ηµέρα
των εκλογών θα είναι περιορισµένη.

Ελπίζουµε µε τις παραπάνω προτάσεις να βοηθήσουµε στο διά-
λογο και τον προβληµατισµό για την οργανωτική αλλαγή στο
καταστατικό του συλλόγου. Πρέπει να γίνει κατανοητό, από
κάθε καλόπιστο συνάδελφο, ότι η πρόταση για δηµιουρ-
γία αντιπροσωπείας βασίζεται στην ανάγκη αναβάθµισης
της λειτουργίας του συλλόγου σε µια κατεύθυνση που
εξασφαλίζει τη συλλογικότητα, τη συµµετοχή και την
αποτελεσµατικότητα. Η πρόταση για δηµιουργία αντιπροσω-
πείας είναι πρόταση θετική, δηµοκρατική, εκσυγχρονιστική.
Βελτιώνει και αναβαθµίζει τη λειτουργία του συλλόγου. Στην
αντίθετη περίπτωση η παραµονή στη σηµερινή κατάσταση οδη-
γεί σε αδιέξοδο και υποβάθµιση. 

Οι αποφάσεις για τα σηµαντικά ζητήµατα αντί να συζητούνται
και να αποφασίζονται στην Αντιπροσωπεία, η οποία θα αποτε-
λείται από τους εκλεγµένους εκπροσώπους όλων των µελών
από όλη την Ελλάδα, θα αφήνονται στην αποκλειστική δικαιο-
δοσία ενός στενού κύκλου, που αποτελείται από τα µέλη του
∆Σ. 

Εξάλλου υπάρχει ως θετική εµπειρία από το χώρο των µηχανι-
κών, η αλλαγή του καταστατικού και η δηµιουργία Αντιπροσω-
πείας, στα οποία προχώρησε πριν λίγα χρόνια και ο Πανελλήνιος
σύλλογος Αρχιτεκτόνων µε πολύ καλά αποτελέσµατα στη λει-
τουργία του συλλόγου. Η αλλαγή µπόρεσε να γίνει µετά τη συ-
ναίνεση και τη συµφωνία της συντριπτικής πλειοψηφίας των
δυνάµεων που δραστηριοποιούνται στο χώρο. Και ο χώρος των
συναδέλφων Αρχιτεκτόνων µόνο για έλλειψη δηµοκρατικής λει-
τουργίας δεν µπορεί να κατηγορηθεί.

Να αξιοποιήσουµε τη διαδικασία όπως έχει ορισθεί από
το ∆Σ του συλλόγου και µετά από διάλογο και ανταλλα-
γή απόψεων να προχωρήσουµε στις αναγκαίες αλλαγές
µε αίσθηµα ευθύνης, ξεπερνώντας αγκυλώσεις και στε-
ρεότυπα, τα οποία δεν προσφέρουν τίποτα θετικό στη
δράση του συλλόγου και δεν βοηθούν την προσπάθεια
επίλυσης των οξυµένων προβληµάτων µας.      

Κάθε συµπλήρωση, επισήµανση και παρατήρηση στις προτάσεις
µας, είναι ευπρόσδεκτη και µπορεί να κοινοποιηθεί στη διεύθυν-
ση synergasia@tee.gr.

24.10.2014
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∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
Η επιτροπή λειτουργεί µέσα σε ένα πολύ ασφυ-
κτικό κανονιστικό πλαίσιο.
Οτιδήποτε κάνει τελεί υπό την έγκριση του Προ-
έδρου και της ∆ιοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ,
δεν έχει τη δυνατότητα εξωστρεφούς δράσης
(αποστολή επιστολών, συµµετοχή σε διαβουλεύ-
σεις, παρεµβάσεις, κ.α.), αφού επί της ουσίας
αποτελεί ένα γνωµοδοτικό – υποστηρικτικό όρ-
γανο προς τη διοίκηση του Επιµελητηρίου για
θέµατα ΑΤΜ.

ΣΤΟΧΟΙ
1. Προαγωγή της επιστήµης του ΑΤΜ.
2. Προβολή της επιστήµης του ΑΤΜ.
3. Εφαρµογή της κείµενης νοµοθεσίας – διασφά-
λιση και επέκταση της επαγγελµατικής δραστη-
ριότητας.
4. Καταγραφή και αξιολόγηση τάσεων αγοράς σε
εθνικό – ευρωπαϊκό και παγκόσµιο επίπεδο.
5. Εφοδιασµός ΑΤΜ µε τις απαραίτητες γνώσεις
για να µπορούν να ανταπεξέλθουν στον επαγ-
γελµατικό στίβο σήµερα, αλλά και προοπτικά.

ΠΩΣ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΟΝΤΑΙ
1. Πραγµατοποίηση επιστηµονικών ηµερίδων σε
συνεργασία µε το ΤΕΕ, τα Περιφερειακά του
Τµήµατα, τον ΠΣ∆ΑΤΜ και τις Περιφερειακές του
δοµές που θα υπερβαίνουν την κατάρτιση των
ΑΤΜ και θα προβάλλονται µέσω των ΜΜΕ στις
τοπικές κοινωνίες αναδεικνύοντας το ρόλο του
ΑΤΜ στις δικαιοπραξίες, στο Κτηµατολόγιο, στη
διαχείριση και αξιοποίηση γης – ακινήτων, στην
πρόληψη και στην αντιµετώπιση φυσικών κατα-
στροφών, κ.α.
2. Με τη διαµόρφωση θέσεων σε κρίσιµα θέµατα
που άπτονται του επιστηµονικού και επαγγελµα-
τικού ενδιαφέροντος του ΑΤΜ όπως είναι αυτή
την περίοδο ο χωροταξικός σχεδιασµός, η χάραξη
των αιγιαλών, το νοµοσχέδιο για τα δάση, η δια-
χείριση των γεωχωρικών δεδοµένων,  κ.α.
3. Με την αξιοποίηση των νοµικών υπηρεσιών
του ΤΕΕ για την ορθή εφαρµογή της κείµενης

νοµοθεσίας σε ό,τι αφορά τις επαγγελµατικές
δραστηριότητες και µε την τεκµηρίωση των
αντικειµένων που ασκούν οι ΑΤΜ ή δυνητικά θα
µπορούσαν να ασκήσουν.
4. Με την αξιοποίηση των εκπροσωπήσεών µας
στις διεθνείς ενώσεις (FIG, CLGE, EGοS, Επιτρο-
πή οδηγίας INSPIRE) έτσι ώστε να µπορούµε να
αντιλαµβανόµαστε και να σχεδιάσουµε τα αντι-
κείµενα του µέλλοντος.
5. Με τη διενέργεια στοχευµένων σεµιναρίων
αξιοποιώντας το ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ και µε την ενεργή
παρέµβαση στη διαµόρφωση των προπτυχιακών
προγραµµάτων σπουδών και των µεταπτυχιακών
προγραµµάτων των Σχολών ΑΤΜ. 
6. Με τη δηµοσιότητα των θέσεων και των δρά-
σεων της ΕΕΕ.

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ
1. Τα 5 µέλη της επιστηµονικής επιτροπής και η
Γραµµατέας αυτής.
2. Οι συνάδελφοι που συµµετείχαν στα ψηφοδέλτια
των παρατάξεων για την ΕΕΕ ΑΤΜ του ΤΕΕ.
3. Οι συνάδελφοι που στελέχωσαν τις ειδικές
επιστηµονικές επιτροπές παρελθόντων ετών.
4. Οι συνάδελφοι που επιθυµούν να συµµετέ-
χουν κατόπιν ανοιχτής προσκλήσεως που θα
απευθύνουµε για την υποβοήθηση του έργου
της επιτροπής. 

Υποστήριξη
1. Νοµική υπηρεσία ΤΕΕ.
2. Τµήµα Επαγγελµατικής Ανάπτυξης ΤΕΕ.
3. Τράπεζα Πληροφοριών ΤΕΕ.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
1. Πρόεδρος & ∆ιοικούσα Επιτροπή ΤΕΕ – Θα
πρέπει να υπάρχει ορισµένο µέλος της ΕΕΕ το
οποίο θα παρακολουθεί ανελλιπώς τις συνεδριά-
σεις της ∆ιοικούσας και θα συνεργάζεται µε τους
συν. ΑΤΜ που συµµετέχουν σ’ αυτή.
2. ∆.Σ. ΠΣ∆ΑΤΜ – Θα πρέπει να υπάρχει ορισµέ-
νο µέλος της ΕΕΕ το οποίο θα παρακολουθεί
ανελλιπώς τις συνεδριάσεις του ∆.Σ. και θα συ-
νεργάζεται µε τους συν. ΑΤΜ που συµµετέχουν
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∞Á·ËÙÔ› Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔÈ,
™‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙËÓ ·Ú. 3 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 10 ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ 1486/18.10.84 Î·È Ù· fiÛ· ÚÔ‚Ï¤ÔÓÙ·È ÛÙÔÓ Î·ÓÔÓÈ-
ÛÌfi ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙË˜ ∞ÓÙÈÚÔÛˆÂ›·˜, Ë ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎ‹ ∂ÈÙÚÔ‹ ∂È‰ÈÎfiÙËÙ·˜ ∞ÁÚÔÓfiÌˆÓ & ∆ÔÔÁÚ¿ÊˆÓ
ªË¯·ÓÈÎÒÓ, ·ÔÙÂÏÂ› ÙÔ Û˘Ì‚Ô˘ÏÂ˘ÙÈÎfi fiÚÁ·ÓÔ ÙË˜ ¢ÈÔ›ÎËÛË˜ ÙÔ˘ ∆∂∂ Â› ıÂÌ¿ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡ Î·È
Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓÙÔ˜ ÙË˜ ÂÈ‰ÈÎfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ∞∆ª.
™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È Â› ÂÚˆÙËÌ¿ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎ¿ ‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù·, ÛÂ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎ¿
ı¤Ì·Ù·, ‰›ÓÂÈ ÂÚÌËÓÂ›Â˜ Î·È ‰ÈÂ˘ÎÚÈÓ‹ÛÂÈ˜ ÛÂ ÓfiÌÔ˘˜ Î·È ÏÔÈ¤˜ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜, Î.·.
∂Î ÙÔ˘ ÚfiÏÔ˘ ÙË˜ Â›Ó·È ÚÔÊ·Ó¤˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚÂ› Ó· Â›Ó·È ÍÂÎÔÌÌ¤ÓË Ô‡ÙÂ ·fi ÙÔÓ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ™‡ÏÏÔÁÔ
¢ÈÏˆÌ·ÙÔ‡¯ˆÓ ∆ÔÔÁÚ¿ÊˆÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ Î·È ÙÈ˜ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Î¤˜ ÙÔ˘ ‰ÔÌ¤˜ Î·È ÚÔÊ·ÓÒ˜ Ô‡ÙÂ ·fi
fiÏÔ˘˜ ÂÛ¿˜ ÙÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ Ì·˜.
™Â Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÏÔÈfiÓ ÌÂ ÙË ¢ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ¶™¢∞∆ª ÍÂÎÈÓ¿ÌÂ ÙËÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì·˙› Û·˜ Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ¢ÂÏÙ›Ô˘
∞∆ª Î·È Ì¤Ûˆ ÙË˜ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹˜ ÂÓËÌ¤ÚˆÛË˜ ÌÂÏÒÓ Î·È ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘ÌÂ Î·È ÛÂ ÈÔ ¿ÌÂÛÔ Î·È ‰˘Ó·ÌÈ-
Îfi ÙÚfiÔ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ‰È·‰ÈÎÙ˘·ÎÔ‡ ÙfiÔ˘ ÙÔ˘ ∆∂∂.
ºÈÏÔ‰ÔÍ›· Ì·˜ Â›Ó·È Ó· Û·˜ Î¿ÓÔ˘ÌÂ ÎÔÈÓˆÓÔ‡˜ fiÏˆÓ fiÛˆÓ ÙÂÎÙ·›ÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ Î·È Ó· Û·˜ ‰›ÓÔ˘-
ÌÂ ··ÓÙ‹ÛÂÈ˜ Î·È Ï‡ÛÂÈ˜ ÛÙËÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎ‹ Û·˜ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·.
ªÂ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi ÊÈÏÔ‰ÔÍÔ‡ÌÂ Ó· Û·˜ Ê¤ÚÔ˘ÌÂ ‰›Ï· ÛÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ Î·È ÛÙÔ ∆∂∂ Î·È ÂÈ˙ËÙÔ‡ÌÂ ÙË
Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Û·˜ ÛÙÈ˜ ÂÈÙÚÔ¤˜ ÂÈ‰ÈÎÔ‡ Î·È ÁÂÓÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ô˘ Û˘ÛÙ‹ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ∆∂∂ Î·È ·ÊÔÚÔ‡Ó
ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ÙˆÓ ∞∆ª.
∂ÁÎ·ÈÓÈ¿˙Ô˘ÌÂ ÛÙÔ ÙÂ‡¯Ô˜ ·˘Ùfi ÙËÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì·˜ ÌÂ ÙËÓ ·Ú¿ıÂÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ‰Ú¿ÛË˜ ÙË˜ ∂∂.
∞∆ª – ∆∂∂ Î·È Û·˜ Î·ÏÔ‡ÌÂ fiÏÔ˘˜ Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÂÙÂ ÛÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘.

™˘Ó·‰ÂÏÊÈÎ¿
™Ù¤Ê·ÓÔ˜ •ÂÎ·Ï¿ÎË˜, ∂ÈÌÂÏËÙ‹˜ ∂∂∂ ∞∆ª – ∆∂∂  

µ·ÛÈÎÔ› ¿ÍÔÓÂ˜ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ‰Ú¿ÛË˜ ∂∂∂ ∞∆ª ∆∂∂

ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô πÔ‡ÏÈÔ˜ 2014 – πÔ‡ÓÈÔ˜ 2015

σ’ αυτό.
3. ΑΤΜ που είναι µέλη της Αντιπροσωπείας του
ΤΕΕ και των Περιφερειακών ΤΕΕ.
4. Λοιποί Σύλλογοι που ασχολούνται µε τα επιστη-
µονικά – επαγγελµατικά αντικείµενα του ΑΤΜ (π.χ.
ΧΕΕΕ, κ.α.)
5. Σχολές ΑΤΜ.
6. Φοιτητικοί Σύλλογοι Σχολών ΑΤΜ.
7. ΕΕΕ ΤΕΕ µε συναφές αντικείµενο (Πολιτικοί Μη-
χανικοί – Αρχιτέκτονες).
8. Εκπρόσωποι στις διεθνείς ενώσεις ΑΤΜ.

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ – ΟΜΑ∆ΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ –
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΙΣ ΤΕΕ 

1. Ενεργοποίηση της υπ’ αριθµ. Α22/Σ15/2013
απόφασης που ελήφθη από τη ∆ιοικούσα Επιτρο-
πή του ΤΕΕ στις 28/05/2014 σχετικά µε τη συ-
γκρότηση 2 ειδικών επιστηµονικών επιτροπών επι-
στηµονικού αντικειµένου ΑΤΜ – Στελέχωση επι-
τροπών.
2. Καταγραφή και αξιολόγηση όλων των µονίµων
επιτροπών του ΤΕΕ που άπτονται του ενδιαφέρο-
ντος του ΑΤΜ και υποβολή πρότασης για στελέχω-
σή τους και µε ΑΤΜ που θα αποτελεί και το σύνδε-
σµο µε την ΕΕΕ.
3. Καταγραφή και αξιολόγηση όλων των εκπροσω-
πήσεων του ΤΕΕ και υποβολή προτάσεων για την
πλήρωσή τους.
4. Συµβολή στην επανενεργοποίηση του Παρατη-
ρητηρίου του ΤΕΕ για το Εθνικό Κτηµατολόγιο –
Πρόταση για δηµιουργία αντίστοιχων παρατηρητη-
ρίων υπό την αιγίδα του ΤΕΕ για άλλα κρίσιµα κοι-
νωνικά θέµατα (π.χ. φυσικές καταστροφές, κ.α.)
5. Σύσταση ή επανενεργοποίηση οµάδων εργασίας
για το προφίλ του ΑΤΜ, τα προγράµµατα σπουδών
των Σχολών ΑΤΜ, την εξεύρεση νέων αντικειµέ-
νων, το διαπιστευµένο ΑΤΜ για θέµατα κτηµατο-
λογίου, τις πραγµατογνωµοσύνες, κ.α.

ΠΡΟΒΟΛΗ – ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ – ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑ
1. ∆ηµιουργία σελίδας της επιτροπής στο site του
ΤΕΕ στην οποία θα δηµοσιεύονται µεταξύ άλλων
οι Η.∆. των συνεδριάσεων, τα πρακτικά, θέσεις &
απόψεις της επιτροπής και θα φαίνεται η πρόοδος
των θεµάτων που ανατίθενται στην επιτροπή, κα-
θώς και η πορεία υλοποίησης του προγραµµατι-
σµού δράσης, κ.α.
2. Αίτηµα για παραχώρηση χώρου στο περιοδικό
του Συλλόγου ΑΤΜ, ύπαρξης link στο διαδικτυακό
του τόπο και για αποστολή των Η.∆., των πρακτι-
κών, των ανακοινώσεων, των δράσεων της Επι-
τροπής προς όλη την emailing list του Συλλόγου.
3. Υποδοχή και ενηµέρωση των νέων ΑΤΜ που δί-
νουν εξετάσεις άδειας ασκήσεως επαγγέλµατος
στο ΤΕΕ.
4. Σε συνεργασία µε τις σχολές ΑΤΜ εκδήλωση για
τους νεοεισακτέους και για τους  τελειόφοιτους
φοιτητές.

ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ:
1. Επαγγελµατικές δραστηριότητες Μηχανικών.
Συνεργασία µε ΠΣ∆ΑΤΜ.
2. Εθνικό Κτηµατολόγιο – Ενεργοποίηση Παρατη-
ρητηρίου για το Ε.Κ. Συνεργασία µε ΠΣ∆ΑΤΜ.
3. ∆ιασφάλιση επαγγελµατικών δικαιωµάτων µέσω
της τήρησης της κείµενης νοµοθεσίας. Συνεργασία
µε ΠΣ∆ΑΤΜ.
4. 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΑΤΜ στη Θεσσαλονίκη.
Συνεργασία µε ΠΣ∆ΑΤΜ. 

Ο Επιµελητής Ξεκαλάκης Στ.
Η Γραµµατέας Τσάµη Ι.

Τα µέλη Γούναρης Χρ., ∆ηµητρίου Γ.
Θεοδωράκης Ι., Καλογιαννάκης Μ.

Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ι Κ Η  Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η  Ε Ι ∆ Ι Κ Ο Τ Η Τ Α Σ  Α T M
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ 
ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΕ Π.Τ. ΕΥΒΟΙΑΣ, ΧΑΪΝΑ & ΑΠΟΣΤΟΛΙ∆ΟΥ 29, 34100 ΧΑΛΚΙ∆Α 
ΤΗΛ.: 2221029566, ΦΑΞ: 2221085652, Ε-MAIL: topografoi.evias@gmail.com 

Χαλκίδα 1-7-2014 
Προς το Υ.Π.Ε.Κ.Α. 
Γενική ∆/νση Πολεοδοµίας - ∆/νση Ο.Κ.Κ. 
Μεσογείων και Τρικάλων 36, T.K. 115 26 Αθήνα (Τηλ.: 2106929903-5) 

Κοινοποίηση: α) Μέλη Συλλόγου ∆ΑΤΜ Εύβοιας 
β) ΠΣ∆ΑΤΜ, Αραχώβης 61, T.K. 106 81 Αθήνα 

£∂ª∞: ∂ÚÒÙËÌ· ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔ‰ÔÌËÛÈÌfiÙËÙ· 

ÁÂˆÙÂÌ·¯›Ô˘ 

Σας υποβάλλουµε το ακόλουθο ερώτηµα, το οποίο έχει τεθεί από συναδέλφους σε διάφορες
Υ∆ΟΜ του Νοµού και ή δεν έχει απαντηθεί καθόλου, ή έχει απαντηθεί αντιφατικά και σας πα-
ρακαλούµε για απάντησή του από εσάς, ως την πλέον αρµόδια Υπηρεσία. 

Γεωτεµάχιο έχει δηµιουργηθεί πρόσφατα (π.χ. εντός του έτους 2014) και βρίσκεται εν µέρει
εντός και εν µέρει εκτός ορίων οικισµού, ο οποίος έχει καθοριστεί µε το Π.∆. της 24-4/3-5-
1985 (ΦΕΚ 181 ∆΄). 

Το τµήµα του γεωτεµαχίου που βρίσκεται εντός οικισµού έχει µεγαλύτερο εµβαδόν από
εκείνο που απαιτείται για την κατά κανόνα αρτιότητά του, αλλά δεν έχει πρόσοψη σε κοινό-
χρηστο δρόµο. 

Το τµήµα του γεωτεµαχίου που βρίσκεται εκτός σχεδίου δεν έχει την αρτιότητα των 4
στρεµµάτων, αλλά έχει πρόσοψη µεγαλύτερη των 25 µ. σε αναγνωρισµένο κοινόχρηστο δρό-
µο (όχι Εθνική, Επαρχιακή ή ∆ηµοτική οδό), ο οποίος (δρόµος) βρίσκεται εκτός των ορίων
του οικισµού. 

Ερώτηµα: 
Α) Το όλο γεωτεµάχιο µπορεί να οικοδοµηθεί στο τµήµα που βρίσκεται εντός οικισµού αφού

είναι κατά κανόνα άρτιο µε πρόσοψη σε κοινόχρηστο δρόµο, έστω και αν αυτός ο δρόµος
βρίσκεται εκτός ορίων του οικισµού; (Σηµειώνουµε ότι σύµφωνα µε το Π.∆. της
24.4/3.5.1985 - ΦΕΚ 181 ∆΄, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήµερα: «∫¿ıÂ ÔÈÎfiÂ‰Ô
ÁÈ· Ó· Â›Ó·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ÚfiÛˆÔ ÛÂ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙÔ ¯ÒÚÔ…» χωρίς
να αναφέρεται βέβαια ότι ο χώρος αυτός πρέπει απαραίτητα να βρίσκεται εντός του οικι-
σµού, όπως υποστηρίζουν κάποιες Υ∆ΟΜ).

Β) Το όλο γεωτεµάχιο µπορεί να οικοδοµηθεί µε τους όρους δόµησης εκτός σχεδίου, αφού
έχει συνολικό εµβαδόν µεγαλύτερο των 4 στρεµµάτων και έχει δηµιουργηθεί επί κοινόχρη-
στου δρόµου µε πρόσοψη µεγαλύτερη των 25 µ; 

Επισυνάπτουµε σχετικό σκαρίφηµα για τη διευκόλυνσή σας. 

Σας ευχαριστούµε εκ των προτέρων για τη συνεργασία.

Με εκτίµηση
Για το ∆.Σ.

Ο Πρόεδρος                            Η Γ. Γραµµατέας
Λεωνίδας Ιωαννίδης              Βασιλειάννα Χασάνδρα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ &
ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. 
ΤΜΗΜΑ Β΄ 
Μεσογείων & Τρικάλων 36, ΤΚ 115 26 Αθήνα
Πληροφορίες: Π. Παπαδοπούλου
Τηλ.: 210 6913407

Αθήνα, 01/08/2014
Αρ. Πρωτ.: 35302

Προς: Σύλλογο ATM Μηχανικών Ν. Ευβοίας
Κοιν.: 1. Υ∆ΟΜ ∆ήµου Χαλκίδας

2. Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Θεσσαλίας –
Στερεάς Ελλάδας, ∆/νση Περιβάλλοντος &
Χωρικού Σχεδιασµού

£∂ª∞: ¢fiÌËÛË ÁË¤‰Ô˘ 

ÙÂÌÓfiÌÂÓÔ ·fi fiÚÈÔ 

ÔÈÎÈÛÌÔ‡

Σχετ.: Α) Το µε αρ. πρωτ. 35302/16.07.2014
Β) Το από 24.4/3.5.1985 Π.∆. 

(ΦΕΚ 181 ∆΄) όπως ισχύει

Σε απάντηση του ανωτέρω (Α) σχετικού εγγράφου
σας, σας γνωρίζουµε ότι:
Ερωτήµατα που αφορούν την εφαρµογή της πολε-
οδοµικής νοµοθεσίας πρέπει να γίνονται στην Υπη-
ρεσία ∆όµησης της περιοχής που βρίσκεται το ακί-
νητο, η οποία έχει και την αρµοδιότητα να σας ενη-
µερώσει σχετικά (άρθρο 27 παρ.1 του Ν.1577/85),
λαµβάνοντας υπόψη τυχόν ειδικές διατάξεις που
ισχύουν για την εν λόγω περιοχή.
Εφ’ όσον ανακύψουν προβλήµατα ερµηνείας των
πολεοδοµικών διατάξεων, η Υπηρεσία ∆όµησης
πρέπει µε σχετικό, σαφές ερώτηµα στο οποίο θα
διατυπώνονται και οι απόψεις της, να απευθυνθεί
στην αρµόδια ΠΕΧΩΣΧ της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκη-
σης, η οποία σύµφωνα µε το άρθρο 280 παρ.ΙΙ.13
του Ν.3852/2010 οφείλει να παράσχει οδηγίες.
Σε περίπτωση αδυναµίας επίλυσης του θέµατος, η
ΠΕΧΩΣΧ της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, είναι δυ-
νατόν να απευθυνθεί στις αρµόδιες κατά θέµα
∆/νσεις του Υπουργείου µας, πάντοτε µε διατύπω-
ση των απόψεών της.
Περαιτέρω θεωρούµε σκόπιµο να σηµειώσουµε τα
εξής:
Προϋπόθεση για τη δόµηση των ιδιοκτησιών είναι η
αρτιότητα και οικοδοµησιµότητά τους. Εάν, σύµ-
φωνα µε τα αναφερόµενα στο (Α) σχετικό, στη συ-
γκεκριµένη περίπτωση της τεµνόµενης από το όριο
του οικισµού ιδιοκτησίας, το µεν εντός ορίων του
οικισµού τµήµα στερείται προσώπου σε υφιστάµε-
νο κοινόχρηστο χώρο (άρθρο 6, παρ.1 του (Β) σχε-
τικού), το δε εκτός σχεδίου στερείται αρτιότητας
για τη συγκεκριµένη χρήση κτιρίου, τότε δεν πλη-
ρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις.

Ο ∆ιευθυντής
Γ. ΜΑΝΟΥΡΗΣ

Πολιτικός Μηχανικός
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1. N.4278 ΦΕΚ Α 157/4-8-2014
Με το N.4278 ΦΕΚ Α 157/4-8-2014, µε το άρθρο 59 «Άρση περιορισµών
συµµετοχής εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δηµόσια έργα» καταργήθηκαν
τα ανώτατα και κατώτατα όρια προϋπολογισµού δηµοσίων έργων και προ-
εκτιµώµενων αµοιβών µελετών ανά κατηγορία και τάξη, µε βάση τα οποία
έχουν δικαίωµα συµµετοχής στις αναθέσεις δηµοσίων έργων, µελετών και
συναφών υπηρεσιών, οι εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει-
ρήσεων (ΜΕΕΠ) και στα Μητρώα Μελετητών και Εταιρειών Μελετών της
Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Έργων. 

Οι διατάξεις για τα κατώτατα όρια εφαρµόζονται και σε εκκρεµείς διαδικα-
σίες ανάθεσης δηµοσίων έργων, µελετών και συναφών υπηρεσιών (ανοι-
κτές, κλειστές και µε διαπραγµάτευση) στις οποίες δεν έχουν υποβληθεί
προσφορές µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου. 

Η ισχύς των διατάξεων, όσον αφορά τα ανώτατα όρια, ορίζεται µε προε-
δρικό διάταγµα, µε το οποίο θα καθορίζονται οι προϋποθέσεις συµµετοχής
στις διαδικασίες ανάθεσης δηµοσίων έργων και µελετών. 

Με Π.∆ ορίζεται και η αντικατάσταση των µητρών µελετητών και εργολη-
πτών δηµοσίων έργων µε την κατάρτιση και λειτουργία επίσηµων καταλό-
γων εγκεκριµένων οικονοµικών φορέων, όπως ιδίως η αρµόδια αρχή τήρη-
σής τους, οι ειδικότερες προϋποθέσεις, τα κριτήρια και οι διατυπώσεις εγ-
γραφής και κατάταξης των οικονοµικών φορέων σε αυτούς, συµπεριλαµ-
βανοµένων των αναγκαίων δικαιολογητικών, η διαδικασία τήρησης και ενη-
µέρωσής τους και οι περιπτώσεις διαγραφής από αυτούς, ο χρόνος έναρξης
της λειτουργίας τους είτε συνολικά είτε ανά κλάδο ή κατηγορία, καθώς και
κάθε άλλο συναφές θέµα.

Το άρθρο 59 έχει ως εξής:

1. Τα ανώτατα και κατώτατα όρια προϋπολογισµού δηµοσίων έργων και
προεκτιµώµενων αµοιβών µελετών ανά κατηγορία και τάξη, µε βάση τα
οποία έχουν δικαίωµα συµµετοχής στις αναθέσεις δηµοσίων έργων, µε-
λετών και συναφών υπηρεσιών, οι εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Εργολη-
πτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) και στα Μητρώα Μελετητών και Εταιρειών
Μελετών της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Έργων, καταργούνται. Οι
διατάξεις του άρθρου αυτού ως προς τα  κατώτατα όρια εφαρµόζονται
και σε εκκρεµείς διαδικασίες ανάθεσης δηµοσίων έργων, µελετών και
συναφών υπηρεσιών (ανοικτές, κλειστές και µε διαπραγµάτευση) στις
οποίες δεν έχουν υποβληθεί προσφορές µέχρι τη δηµοσίευση του παρό-
ντος νόµου.

2. Η ισχύς των διατάξεων της ανωτέρω παραγράφου, όσον αφορά τα ανώ-
τατα όρια, ορίζεται µε προεδρικό διάταγµα, µε το οποίο καθορίζονται οι
προϋποθέσεις συµµετοχής στις διαδικασίες ανάθεσης δηµοσίων έργων
και µελετών.

3. Στο ως άνω προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µετά από πρόταση των
Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών
και ∆ικτύων και των τυχόν συναρµόδιων Υπουργών ρυθµίζονται θέµατα
για την κατάρτιση και λειτουργία επίσηµων καταλόγων εγκεκριµένων οι-
κονοµικών φορέων, όπως ιδίως η αρµόδια αρχή τήρησής τους, οι ειδικό-
τερες προϋποθέσεις, τα κριτήρια και οι διατυπώσεις εγγραφής και κατά-
ταξης των οικονοµικών φορέων σε αυτούς, συµπεριλαµβανοµένων των
αναγκαίων δικαιολογητικών, η διαδικασία τήρησης και ενηµέρωσής τους
και οι περιπτώσεις διαγραφής από αυτούς, ο χρόνος έναρξης της λει-
τουργίας τους είτε συνολικά είτε ανά κλάδο ή κατηγορία, καθώς και κά-
θε άλλο συναφές θέµα. Στο ίδιο διάταγµα µπορούν να εξειδικεύονται οι
όροι ίδρυσης και η λειτουργία είτε εναλλακτικών επίσηµων καταλόγων
εγκεκριµένων οικονοµικών φορέων είτε συστηµάτων πιστοποίησης από
οργανισµούς δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, και να ρυθµίζονται οι ειδικό-
τερες λεπτοµέρειες λειτουργίας  τους.

Και η απόφαση συγκρότησης οµάδας εργασίας για την σύνταξη του Π.∆.
είναι η παρακάτω. Οι εργασίες της οµάδας εργασίας είναι σε εξέλιξη.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ∆ΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ &ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ
∆/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ (∆17)

Αθήνα, 30-5-2014  
Αρ. Πρωτ:. ∆17α/01/58/ΦΝ 439 
Α∆Α: ΒΙΥ11-ΒΜΟ

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Θέµα: Συγκρότηση Οµάδας Εργασίας για την αναµόρ-
φωση και τον εκσυγχρονισµό του θεσµικού πλαισίου
των Μητρώων Κατασκευαστών - Εργοληπτικών Επιχει-
ρήσεων και Μελετητών ∆ηµοσίων Έργων
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν. 679/77 «Περί αυξήσεως
προσωπικού του Υπουργείου ∆ηµοσίων Έργων και ρυθµίσεως συναφών
θεµάτων» (ΦΕΚ Α΄ 245).
Τις διατάξεις του π. δ/τος 118/2013 «Τροποποίηση του π.δ. 85/2012
(Α΄ 141) - Ίδρυση Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων και
Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού και µετονοµασία των Υπουργείων
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων
και Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού σε Υπουρ-
γείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και
Θρησκευµάτων αντιστοίχως (ΦΕΚ Α΄ 152).
Τις διατάξεις του π. δ/τος 119/2013 «∆ιορισµός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
(ΦΕΚ Α΄ 153).
Τις διατάξεις του π. δ/τος 69/1988 «Οργανισµός Γενικής Γραµµατείας
∆ηµοσίων Έργων (ΓΓ∆Ε)» (ΦΕΚ Α΄ 28), όπως ισχύει.
Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π. δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση της
νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α΄
98) και το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δα-
πάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού.
Το σχέδιο νόµου «Για τη διαµόρφωση ενός ενιαίου κανονιστικού και θε-
σµικού πλαισίου σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών
και υπηρεσιών» που επεξεργάζεται η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων
Συµβάσεων.
Το σχέδιο νόµου «Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οι-
κονοµικής δραστηριότητας».
Την ανάγκη αναµόρφωσης και εκσυγχρονισµού του θεσµικού πλαισίου
που αφορά το Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων  (Μ.Ε.ΕΠ.), το Μη-
τρώο Εµπειρίας Κατασκευαστών (Μ.Ε.Κ.) και το  Μητρώο  Μελετητών
(Γ.Ε.Μ.), καθώς και των τηρουµένων στις Περιφερειακές Ενότητες Μη-
τρώων Περιφερειακών Ενοτήτων στο πλαίσιο του νοµοσχεδίου αυτού.
Την ανάγκη επεξεργασίας του κατ’  εξουσιοδότηση του εν λόγω  σχεδίου
νόµου Κανονισµού ανάθεσης δηµοσίων έργων και µελετών, ο οποίος θα
εκδοθεί µε Προεδρικό ∆ιάταγµα και ειδικότερα των θεµάτων που αφο-
ρούν στην τήρηση των Μητρώων Κατασκευαστών - Εργοληπτικών Επι-
χειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ. και Μ.Ε.Κ.) και των Μητρώων Μελετητών (Γ.Ε.Μ.)
από την αρµόδια ∆ιεύθυνση Μητρώων και Τεχνικών Επαγγελµάτων
(∆15), αλλά και των τηρουµένων στις  Περιφερειακές Ενότητες Μητρώων
Περιφερειακών Ενοτήτων.
Την Οδηγία 2014/24 ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλί-
ου για τις δηµόσιες προµήθειες, την κατάργηση της Οδηγίας
2004/18/ΕΚ και την ανάγκη υποβολής προτάσεων για την ενσωµάτωση
στο εθνικό δίκαιο διατάξεων της ανωτέρω Οδηγίας σχετικές µε την εγ-
γραφή στα Μητρώα.
Την ανάγκη συνολικής αναβάθµισης του πληροφοριακού συστήµατος του
∆ικτυακού τόπου και των αρχείων της ∆ιεύθυνσης ώστε να επιτευ-
χθεί η καλύτερη εξυπηρέτηση όλων των εµπλεκοµένων και η προσβα-
σιµότητα σε όλες τις αποφάσεις της Υπηρεσίας αυτής µε στόχο και την
ενίσχυση της διαφάνειας.
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Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η
ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣIΟΥ 

ΜΕ ΝΕΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ 

ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
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Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε:
Συγκροτούµε οµάδα εργασίας για τα θέµατα που αφορούν στα Μη-
τρώα Κατασκευαστών - Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ. και
Μ.Ε.Κ.) και στα Μητρώα Μελετητών - που τηρούνται στη Γ.Γ.∆.Ε., κα-
θώς και τα τηρούµενα στις Περιφερειακές Ενότητες Μητρώα Περιφερει-
ακών Ενοτήτων, αποτελούµενη από τους κατωτέρω:
1. Κοτσώνης Αντώνιος, ∆ιευθυντής της ∆ιεύθυνσης Εγγειοβελτιωτικών

Έργων (∆7).
2. Κορκολή Αναστασία, Αναπλ. ∆ιευθύντρια της ∆ιεύθυνσης Μητρώων και

Τεχνικών Επαγγελµάτων (∆15).
3. Λουλουδάκης Κοσµάς, Τµηµατάρχης της ∆ιεύθυνσης Μητρώων και Τε-

χνικών Επαγγελµάτων (∆15).
4. Μικρού Ξανθή, Αναπλ. Τµηµατάρχης της ∆ιεύθυνσης Μητρώων και Τε-

χνικών Επαγγελµάτων (∆15).
5. Παπαθανασίου Αλεξάνδρα, Αναπλ. Τµηµατάρχης της ∆ιεύθυνσης Μη-

τρώων και Τεχνικών Επαγγελµάτων (∆15).
6. Ξηροµερίτου Θάλεια, Αναπλ. ∆ιευθύντρια της ∆ιεύθυνσης Νοµοθετικού

Συντονισµού και Κωδικοποίησης (∆17).
7. Βαλαβάνης Κωνσταντίνος, ∆ιευθυντής της ΕΥ∆Ε Αεροδροµίων Νοτίου

Ελλάδας.
8. Σαραντινός Ιωάννης, Αναπλ. ∆ιευθυντής της ∆/νσης Απαλλοτριώσεων

και Τοπογραφήσεων (∆12)
9. Βλάχος Γεώργιος, τ. Πρόεδρος του ΣΑΤΕ.
10. Καλέργης Κωνσταντίνος, εκπρόσωπος του Σ.Ε.Γ.Μ.
11. Σπίρτζης Χρήστος, Πρόεδρος του Τ.Ε.Ε. ή εκπρόσωπός του.
Συντονιστής της Οµάδας εργασίας ορίζεται ο Κοτσώνης Αντώνιος.
Γραµµατέας της οµάδας εργασίας ορίζεται η Στάµου Παρασκευή, υπάλλη-
λος της ∆ιεύθυνσης Μητρώων και Τεχνικών Επαγγελµάτων  (∆15).
Έργο της οµάδας εργασίας είναι η σύνταξη και επεξεργασία προτάσεων
για την αναµόρφωση και τον εκσυγχρονισµό του θεσµικού πλαισίου των
Μητρώων, που τηρούνται στην αρµόδια ∆ιεύθυνση Μητρώων και Τεχνι-
κών Επαγγελµάτων (∆15), αλλά και των τηρουµένων στις Περιφερειακές
Ενότητες Μητρώων Περιφερειακών Ενοτήτων και αφορούν θέµατα εγ-
γραφής, αναβάθµισης των συστηµάτων µηχανοργάνωσης της υπηρε-
σίας, κατάταξης, αναθεώρησης κ.λπ. και την επεξεργασία προτάσεων
προκειµένου να συµπεριληφθούν στον προβλεπόµενο Κανονισµό δηµο-
σίων έργων.
Επίσης, η οµάδα εργασίας θα επεξεργαστεί και θα συντάξει όλες τις απα-
ραίτητες νοµοθετικές ρυθµίσεις σχετικά µε τα ανωτέρω αναφερόµενα
θέµατα, καθώς και τα θέµατα ενσωµάτωσης στην Οδηγία 2014/24/ΕΕ.
Οι συνεδριάσεις της οµάδας εργασίας πραγµατοποιούνται εντός ωραρίου.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪ∆ΗΣ

2. N.4281 ΦΕΚ Α 160/8-8-2014
Με το N.4281 ΦΕΚ Α 160/8-8-2014 ΜΕΡΟΣ Β΄ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗ-
ΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥ-
ΝΑΨΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ, ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗ-
ΡΕΣΙΩΝ, άρθρα 14-201, καταργείται όλο το νοµοθετικό πλαίσιο για δηµό-
σια έργα και µελέτες και αντικαθίσταται από τις αντίστοιχες οδηγίες της
Ε.Ε., ενώ προβλέπεται η έκδοση το επόµενο διάστηµα Π.∆. για µητρώα ερ-
γοληπτών και µελετητών (εγγραφή, προϋποθέσεις, κριτήρια, τήρηση, κτλ)
και για κανονισµούς ανάθεσης και εκτέλεσης δηµόσιων συµβάσεων. Τα άρ-
θρα, τα οποία έχουν µια ειδική βαρύτητα και σηµασία  είναι τα άρθρα: 72,
172, 178 και 199.
Άρθρο 75: Επίσηµοι κατάλογοι εγκεκριµένων οικονοµι-
κών φορέων. Πιστοποίηση από οργανισµούς δηµόσιου
ή ιδιωτικού δικαίου (άρθρο 52 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
1. Οι προϋποθέσεις εγγραφής στους επίσηµους καταλόγους εγκεκριµένων
εργοληπτών, προµηθευτών ή παρόχων υπηρεσιών πρέπει να είναι προσαρ-
µοσµένες στα άρθρα 68 παράγραφος 1 και παράγραφος 2 σηµεία α’ έως 5’
και ζ’, 69, 70 παράγραφοι 1, 4 και 5, 71 παράγραφοι 1, 2, 5 και 6, 72 και
73.
Αιτήσεις εγγραφής µπορούν να υποβάλουν και οικονοµικοί φορείς που
ανήκουν σε όµιλο και επικαλούνται πόρους που τους 5ιαθέτουν άλλες επι-
χειρήσεις του οµίλου. Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να αποδεικνύουν
στην αρχή που συντάσσει τον επίσηµο κατάλογο ότι διαθέτουν αυτούς
τους πόρους καθ’ όλη τη διάρκεια της ισχύος του πιστοποιητικού που πι-
στοποιεί την εγγραφή τους στον επίσηµο κατάλογο και ότι συνεχίζουν να

πληρούν κατά το ίδιο διάστηµα τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής που προ-
βλέπουν οι διατάξεις του παρόντος για την εγγραφή τους.
Με προεδρικά διατάγµατα που εκδίδονται µετά από πρόταση των κατά πε-
ρίπτωση αρµοδίων Υπουργών, ρυθµίζονται θέµατα για την κατάρτιση και
λειτουργία επίσηµων καταλόγων εγκεκριµένων οικονοµικών φορέων, όπως
ιδίως η αρµόδια υπηρεσία τήρησής τους, οι ειδικότερες προϋποθέσεις, τα
κριτήρια και οι διατυπώσεις εγγραφής και κατάταξης των οικονοµικών φο-
ρέων σε αυτούς, συµπεριλαµβανοµένων των αναγκαίων δικαιολογητικών,
η διαδικασία τήρησης και ενηµέρωσής τους και οι περιπτώσεις διαγραφής
από αυτούς, ο χρόνος έναρξης της λειτουργίας τους, είτε συνολικά είτε
ανά κλάδο ή κατηγορία, καθώς και κάθε άλλο συναφές θέµα. Στα ίδια δια-
τάγµατα µπορούν να εξειδικεύονται οι όροι ίδρυσης και η λειτουργία είτε
εναλλακτικών επίσηµων καταλόγων εγκεκριµένων οικονοµικών φορέων εί-
τε συστηµάτων πιστοποίησης από οργανισµούς δηµοσίου ή ιδιωτικού δι-
καίου και να ρυθµίζονται οι ειδικότερες λεπτοµέρειες εφαρµογής της πα-
ρούσας παραγράφου.
2. Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγγεγραµµένοι σε επίσηµους καταλό-
γους ή διαθέτουν πιστοποιητικό µπορούν, για την εκάστοτε σύµβαση, να
προσκοµίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής που εκδί-
δεται από την αρµόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρ-
µόδιο οργανισµό πιστοποίησης. Στα πιστοποιητικά αυτά µνηµονεύονται τα
δικαιολογητικά, βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή στον κατάλογο / η πι-
στοποίηση, καθώς και η σχετική κατάταξη.
3. Η εγγραφή στους επίσηµους καταλόγους, πιστοποιούµενη από τους αρ-
µόδιους οργανισµούς, ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον οργανι-
σµό πιστοποίησης συνιστά, για τις αναθέτουσες αρχές των άλλων κρατών
-µελών, τεκµήριο καταλληλότητας µόνο σε σχέση µε τα οριζόµενα στα άρ-
θρα 68 παράγραφος 1 και παράγραφος 2 σηµεία α έως δ και ζ, 69, 70 πα-
ράγραφοι 1, 4 και 5, 71 παράγραφος 2 σηµεία α’ i, β’, ε’, ζ’ και η’ για τους
εργολήπτες, παράγραφος 2 σηµεία α’ ii, β’, γ’, δ’ και ι’ για τους προµηθευ-
τές και παράγραφος 2 σηµεία α, ii και γ έως θ για τους παρόχους υπηρε-
σιών.
4. Οι πληροφορίες που συνάγονται από την εγγραφή σε επίσηµους κατα-
λόγους ή από την πιστοποίηση δεν είναι δυνατόν να τίθενται υπό αµφι-
σβήτηση χωρίς αιτιολόγηση. Όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης και των φόρων και τελών, είναι δυνατόν να ζητεί-
ται, για την εκάστοτε σύµβαση, πρόσθετο πιστοποιητικό από κάθε οικονο-
µικό φορέα. Οι αναθέτουσες αρχές των άλλων κρατών - µελών εφαρµό-
ζουν την παράγραφο 3 και το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου
µόνον προς όφελος των οικονοµικών φορέων που είναι εγκατεστηµένοι
στο κράτος - µέλος, το οποίο έχει καταρτίσει τον επίσηµο κατάλογο.
5. Για την εγγραφή των οικονοµικών φορέων άλλων κρατών - µελών σε
επίσηµο κατάλογο ή για την πιστοποίησή τους από τους οργανισµούς που
αναφέρονται στην παράγραφο 1, δεν είναι δυνατόν να ζητούνται άλλες
αποδείξεις και δηλώσεις εκτός από εκείνες που ζητούνται από τους οικονο-
µικούς φορείς που έχουν την ιθαγένεια του οικείου κράτους και, σε κάθε
περίπτωση, όχι άλλες από τις προβλεπόµενες στα άρθρα 68 έως 72 του
παρόντος νόµου.
Εντούτοις, η εν λόγω εγγραφή ή πιστοποίηση δεν µπορεί να επιβάλλεται
στους οικονοµικούς φορείς των άλλων κρατών - µελών για τη συµµετοχή
τους σε δηµόσια σύµβαση. Οι αναθέτουσες αρχές αναγνωρίζουν τα ισοδύ-
ναµα πιστοποιητικά από οργανισµούς εγκατεστηµένους σε άλλα κράτη -
µέλη. Οι αναθέτουσες αρχές αποδέχονται επίσης και άλλα ισοδύναµα απο-
δεικτικά µέσα.
6. Οι οικονοµικοί φορείς µπορούν να ζητούν, ανά πάσα στιγµή, την εγγρα-
φή τους στον επίσηµο κατάλογο ή την έκδοση του πιστοποιητικού, πρέπει
δε να ενηµερώνονται σε σύντοµο χρονικό διάστηµα για την απόφαση της
αρχής που συντάσσει τον κατάλογο ή του αρµόδιου οργανισµού πιστοποί-
ησης.
7. Οι οργανισµοί πιστοποίησης που αναφέρονται στην παράγραφο 1, είναι
οργανισµοί που ανταποκρίνονται στα ευρωπαϊκά πρότυπα για την πιστο-
ποίηση.

Άρθρο 172: Κανονισµοί Ανάθεσης ∆ηµοσίων Συµβάσεων
1. α) Με προεδρικό διάταγµα, κατόπιν πρότασης του Υπουργού Ανάπτυξης
και Ανταγωνιστικότητας, εκδίδεται «Κανονισµός Ανάθεσης ∆ηµοσίων Συµ-
βάσεων Προµηθειών».
β) Με προεδρικό διάταγµα, κατόπιν πρότασης του Υπουργού Υποδοµών,
Μεταφορών και ∆ικτύων εκδίδεται «Κανονισµός Ανάθεσης ∆ηµοσίων Συµ-
βάσεων Έργων».
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γ) Με προεδρικό διάταγµα, κατόπιν πρότασης των Υπουργών Ανάπτυξης
και Ανταγωνιστικότητας και Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων εκδίδεται
«Κανονισµός Ανάθεσης ∆ηµοσίων Συµβάσεων Υπηρεσιών και Μελετών Τε-
χνικών Εργων».
2. Τα προεδρικά διατάγµατα της παραγράφου 1 εκδίδονται µετά από γνώ-
µη της Αρχής της παραγράφου 20 του άρθρου 15, µέσα σε δύο (2) µήνες
από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, η δε έκδοσή τους δεν αποτε-
λεί προϋπόθεση για την εφαρµογή του παρόντος νόµου. Με τα ανωτέρω
διατάγµατα ρυθµίζεται κάθε σχετικό θέµα που αφορά στις διαδικασίες ανά-
θεσης των δηµοσίων συµβάσεων προµηθειών, υπηρεσιών και έργων, αντι-
στοίχως, που συνάπτονται από αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς και
δεν ρυθµίζονται ειδικώς από τις διατάξεις του παρόντος. Ειδικότερα, οι Κα-
νονισµοί ρυθµίζουν ιδίως:
(1) το ελάχιστο περιεχόµενο και τις ελάχιστες απαιτήσεις του φακέλου της

σύµβασης του άρθρου 151,
(2) τους όρους, τις προϋποθέσεις διενέργειας των διαδικασιών ανάθεσης,

τις διαδικαστικές ενέργειες, τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής και προεπι-
λογής,

(3) τις προθεσµίες ολοκλήρωσης κάθε σταδίου της διαγωνιστικής διαδικα-
σίας, ενδεικτικές ή αποκλειστικές,

(4) τους ειδικότερους όρους συµµετοχής, τα δικαιολογητικά κατακύρωσης
για την απόδειξη των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, της οικονοµικής,
χρηµατοοικονοµικής επάρκειας και τεχνικής ή επαγγελµατικής ικανότη-
τας, καθώς και τα δικαιολογητικά που επιτρέπουν την επίκληση τεχνι-
κών ή χρηµατοοικονοµικών ικανοτήτων τρίτων οικονοµικών φορέων,
σύµφωνα µε το άρθρο 156,

(5) τη διαδικασία κατάρτισης, έγκρισης και τροποποίησης τεχνικών προδια-
γραφών, την ανάπτυξη συστήµατος εθνικών τεχνικών προδιαγραφών,

(6) τα κριτήρια ανάθεσης και τις µεθόδους αξιολόγησης των υποψηφίων,
(7) τους όρους υπεργολαβίας, στους οποίους συµπεριλαµβάνονται ο καθο-

ρισµός ελάχιστου ή µέγιστου ποσοστού και η διαδικασία επιλογής
υπεργολάβων,

(8) τον αναλυτικό τρόπο υποβολής των προσφορών και τα συστήµατα
υποβολής προσφορών,

(9) τις αναλυτικές διαδικαστικές ενέργειες για την αποσφράγιση των προ-
σφορών µέχρι την ανακοίνωση της κατακύρωσης ή της απευθείας ανά-
θεσης της σύµβασης, που δεν ρυθµίζονται αναλυτικά από τις διατάξεις
του παρόντος νόµου,

(10) τα κριτήρια χαρακτηρισµού µιας προσφοράς ως «ασυνήθιστα χαµη-
λής», τις ελάχιστες απαιτήσεις και προδιαγραφές αιτιολόγησης των
«ασυνήθιστα χαµηλών» προσφορών και τις προϋποθέσεις και τη δια-
δικασία απόρριψης «ασυνήθιστα χαµηλών» οικονοµικών προσφορών,

(11) τις προϋποθέσεις καταβολής των εγγυήσεων που αφορούν στο στάδιο
της ανάθεσης, τον τύπο, το ύψος, τους υπόχρεους, τις περιπτώσεις κα-
τάπτωσης, την απόσβεση, συνολική ή τµηµατική, το χρόνο επιστροφής
τους, και κάθε άλλη λεπτοµέρεια που αφορά στη διασφάλιση της προ-
σήκουσας διενέργειας των διαδικασιών ανάθεσης της σύµβασης,

(12) τις αρµοδιότητες και τη σύνθεση των συλλογικών οργάνων που συµ-
µετέχουν στην ανάθεση των συµβάσεων,

(13) τις χρηµατικές κυρώσεις, όπως (πρόστιµα, κατάπτωση ποινικής ρή-
τρας ή εγγυοδοσίας, αποκλεισµό εν όλω ή εν µέρει,

(14) τα θέµατα που αφορούν τη συγκρότηση και λειτουργία των συλλογι-
κών οργάνων διενέργειας των διαδικασιών ανάθεσης,

(15) τα ζητήµατα της αντιµετώπισης αθέµιτων πρακτικών και πρακτικών
νόθευσης του ανταγωνισµού,

(16) τις λεπτοµέρειες διενέργειας των διαδικασιών ανάθεσης των συµβάσε-
ων «χαµηλής αξίας» µε απλοποιηµένες διαδικασίες,

(17) τις λεπτοµέρειες διενέργειας των διαδικασιών διαπραγµάτευσης και
ανταγωνιστικού διαλόγου,

(18) τα θέµατα της διαδικασίας επιλογής της πλέον συµφέρουσας από οι-
κονοµική άποψη προσφοράς,

(19) τη διαµόρφωση των οικονοµικών προσφορών (έκπτωση, ελεύθερη
συµπλήρωση, κατ’ αποκοπή, απολογιστικά),

(20) τα ζητήµατα της εφαρµογής του δικαιώµατος προαίρεσης και της υπο-
διαίρεσης του έργου σε τµήµατα,

(21) τα θέµατα τα σχετικά µε την καταλληλότητα του συστήµατος ανάθε-
σης σε σχέση µε τη φύση και το είδος της υπό ανάθεση σύµβασης,

(22) τα θέµατα της εφαρµογής των συµφωνιών-πλαίσιο,
(23) τα ζητήµατα της συνεκτίµησης περιβαλλοντικών και κοινωνικών παρα-

µέτρων κατά τις διαδικασίες ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων,

(24) τα θέµατα του υπολογισµού του συνολικού κόστους κύκλου ζωής του
έργου ή αγαθού,

(25) κάθε σχετικό θέµα αναγκαίο για την εφαρµογή του παρόντος νόµου.
3. Στον «Κανονισµό Ανάθεσης ∆ηµοσίων Συµβάσεων Έργων» ρυθµίζονται
µεταξύ άλλων και τα ακόλουθα θέµατα:
(1) η ανάπτυξη συστήµατος εθνικών τεχνικών προδιαγραφών και τιµολό-

γησης τεχνικών έργων, η οργάνωση, λειτουργία, διοίκηση της λειτουρ-
γίας και διαχείριση του διαδικτυακού τόπου τήρησής του, της δοµής,
του περιεχοµένου και της πρόσβασης σε αυτό, η εκπροσώπηση των εν-
διαφερόµενων µερών, η σύµπραξη µε άλλους φορείς του δηµόσιου ή
ιδιωτικού τοµέα, καθώς και ζητήµατα παρεχόµενων υπηρεσιών και της
τιµολόγησής τους,

(2) περιπτώσεις εφαρµογής και τρόπου ανάθεσης µε το σύστηµα µελέτη-
κατασκευή,

(3) ο έλεγχος της επάρκειας του προϋπολογισµού, της ωριµότητας και κα-
τασκευασιµότητας του έργου (απαλλοτριώσεις, αρχαιολογία, ΟΚΩ), της
πληρότητας της µελέτης και των τευχών και της εγκυρότητας των τε-
χνικών προδιαγραφών,

(4) η τιµολόγηση των έργων κατά τη µελέτη, η σύνταξη του προϋπολογι-
σµού µελέτης όπως απρόβλεπτα, ΓΕ&ΟΑ, και η επικαιροποίηση του
προϋπολογισµού,

(5) ο τρόπος διαµόρφωσης των οικονοµικών προσφορών (έκπτωση, ελεύ-
θερη συµπλήρωση, κατ’ αποκοπή, απολογιστικά),

(6) η τεκµηρίωση, ο έλεγχος και η διόρθωση των οικονοµικών προσφορών
(έλεγχος οµαλότητας, ΥΧΠ, αιτιολόγηση),

(7) ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων ενεργειακής απόδοσης (energy
performance contracts).

Άρθρο 178 Κανονισµοί Εκτέλεσης ∆ηµοσίων Συµβάσεων
1.α. Με προεδρικό διάταγµα, κατόπιν πρότασης του Υπουργού Ανάπτυξης
και Ανταγωνιστικότητας, εκδίδεται «Κανονισµός Εκτέλεσης ∆ηµοσίων Συµ-
βάσεων Προµηθειών».
β. Με προεδρικό διάταγµα, κατόπιν πρότασης του Υπουργού Υποδοµών,
Μεταφορών και ∆ικτύων εκδίδεται «Κανονισµός Εκτέλεσης ∆ηµοσίων Συµ-
βάσεων Έργων».
γ. Με προεδρικό διάταγµα, κατόπιν πρότασης των Υπουργών Ανάπτυξης
και Ανταγωνιστικότητας και Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων εκδίδεται
«Κανονισµός Εκτέλεσης ∆ηµοσίων Συµβάσεων Υπηρεσιών και Μελετών Τε-
χνικών Έργων».
2. Τα προεδρικά διατάγµατα της παραγράφου 1 εκδίδονται µετά από γνώ-
µη της Αρχής της παραγράφου 20 του άρθρου 15, εντός έξι (6) µηνών από
την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόµου, η δε έκδοσή τους δεν αποτε-
λεί προϋπόθεση για την εφαρµογή του. Με τα ανωτέρω διατάγµατα ρυθµί-
ζεται κάθε σχετικό θέµα που αφορά την εκτέλεση των δηµοσίων συµβάσε-
ων προµηθειών, υπηρεσιών και έργων, αντιστοίχως, που συνάπτονται από
αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς και δεν ρυθµίζονται ειδικώς από
τις διατάξεις του παρόντος. Οι Κανονισµοί αυτοί ρυθµίζουν ιδίως:
(1) το ελάχιστο περιεχόµενο των συµβάσεων,
(2) τους γενικούς και ειδικούς όρους κατάρτισης, τροποποίησης, καταγγε-

λίας και λύσης των συµβάσεων,
(3) τους κανόνες που διέπουν τις παραλαβές, τις παραδόσεις, τις πληρω-

µές, την έκπτωση ή την υποκατάσταση του αναδόχου και τις συναφείς
κυρώσεις,

(4) την είσπραξη των δικαιωµάτων του ∆ηµοσίου και την ευθύνη έναντι
τρίτων,

(5) τη χρηµατοδότηση,
(6) το ύψος της προκαταβολής επί της συµβατικής αξίας, τις προθεσµίες

απόδοσης λογαριασµού, τους διάφορους τρόπους πληρωµής και κάθε
άλλο θέµα που αφορά στην αποπληρωµή του τιµήµατος της σύµβασης,

(7) τις προϋποθέσεις καταβολής των εγγυήσεων που αφορούν το στάδιο
της εκτέλεσης, τον τύπο, το ύψος, τους υποχρέους, τις περιπτώσεις
κατάπτωσης, την απόσβεση, συνολική ή τµηµατική, το χρόνο επιστρο-
φής τους και κάθε άλλη λεπτοµέρεια που αφορά στη διασφάλιση της
προσήκουσας εκτέλεσης της σύµβασης,

(8) τις αρµοδιότητες και τη σύνθεση των συλλογικών οργάνων που συµµε-
τέχουν στην εκτέλεση των συµβάσεων,

(9) οποιαδήποτε άλλη διοικητική κύρωση σε όσους δεν εκπληρώνουν τις
ανειληµµένες υποχρεώσεις τους,

(10) τη διαδικασία, τα όργανα, τα µέσα, τους διαδικαστικούς κανόνες, τις
προθεσµίες και τις διαδικασίες προδικαστικής επίλυσης διαφορών,
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(11) τη δωσιδικία και το εφαρµοστέο δίκαιο,
(12) κάθε σχετικό θέµα που αφορά στη διασφάλιση της προσήκουσας

εκτέλεσης της σύµβασης.
3. Στον «Κανονισµό Εκτέλεσης ∆ηµοσίων Συµβάσεων Εργων» ρυθµίζονται
µεταξύ άλλων και τα ακόλουθα θέµατα:
(1) τα ποσοστά γενικών εξόδων και οφέλους που εφαρµόζονται κατά περί-

πτωση,
(2) οι υποχρεώσεις των κοινοπρακτούντων αναδόχων,
(3) τα θέµατα των διάφορων προθεσµιών,
(4) οι υποχρεώσεις και ενέργειες των οργάνων της υπηρεσίας,
(5) η διαµονή του αναδόχου και η εκπροσώπηση αυτού,
(6) η τήρηση του ηµερολογίου του έργου,
(7) η επιβολή και κατάπτωση των ποινικών ρητρών, η συνοµολόγηση ρή-

τρας πρόσθετης καταβολής (πριµ) στον ανάδοχο για τη γρηγορότερη
από την προθεσµία περάτωσης του έργου ή µέρους αυτού, 

(8) η τµηµατική απόσβεση εγγυητικής προκαταβολής, τα θέµατα επιστρο-
φής του τυχόν αναπόσβεστου µέρους της προκαταβολής µετά τη λύση
ή λήξη της σύµβασης µε οποιονδήποτε τρόπο,

(9) η καταµέτρηση των εργασιών και οι υπόχρεοι για την καταµέτρηση,
(10) η πιστοποίηση και πληρωµή των εργασιών και η αναθεώρηση τους,
(11) η εφαρµογή της αναθεώρησης των τιµών και ιδίως ο τρόπος διαπίστω-

σης των βασικών τιµών, τα όργανα για τη διαπίστωση αυτή, ο τρόπος
που θα υπολογίζεται η αναθεώρηση για τα υλικά που πιστοποιούνται
πριν ενσωµατωθούν ή για τις άλλες ηµιτελείς εργασίες, ο περιορισµός
της αναθεώρησης στις περιπτώσεις που δίνονται στον ανάδοχο υλικά ή
µηχανήµατα από τον φορέα του έργου ή η εξαίρεση από την αναθεώρη-
ση αποζηµιώσεων του αναδόχου από οποιαδήποτε αιτία,

(12) η απολογιστική εκτέλεση των εργασιών,
(13) οι τροποποιήσεις του προϋπολογισµού, ο κανονισµός και η έγκριση τι-

µών µονάδας νέων εργασιών,
(14) οι διαδικασίες για τη διαπίστωση ελαττωµάτων ή ζηµιών, η έκπτωση

του αναδόχου, ο προσδιορισµός των αποζηµιώσεων λόγω υπερηµε-
ρίας του κυρίου του έργου και ζηµιών λόγω ανωτέρας βίας, η επέµβα-
ση του φορέα κατασκευής του έργου για τη διόρθωση ελαττωµάτων,
η συνέχιση των εργασιών µετά την έκπτωση,

(15) η διακοπή των έργων και η διάλυση των συµβάσεων,
(16) η αξία του εισκοµισθέντων υλικών και του αναπόσβεστου µέρους των

εγκαταστάσεων σε περίπτωση διάλυσης της σύµβασης,
(17) οι προθεσµίες παραλαβής του έργου, προσωρινής και οριστικής, ο

τρόπος που διενεργείται η παραλαβή, οι συνέπειες της µη εµπρόθε-
σµης διενέργειας της παραλαβής, τα θέµατα που συνδέονται µε τη δι-
οικητική παραλαβή και µε ενδεχόµενες παραλαβές τµηµάτων του έρ-
γου, τα θέµατα που σχετίζονται µε τη σύνταξη των επιµετρήσεων του
έργου και την τυχόν επιβολή στον ανάδοχο ειδικών ποινικών ρητρών
ή άλλων συνεπειών για την καθυστέρηση των επιµετρήσεων,

(18) ο καθορισµός του χρόνου συντήρησης, οι συνέπειες παραµέλησης
από τον ανάδοχο της συντήρησης των έργων,

(19) η χρήση του έργου πριν από την παραλαβή, τα όρια, ο τρόπος και ο
τύπος παροχής των εγγυήσεων, η αντικατάσταση των παρακρατήσε-
ων µε εγγυητικές επιστολές, η απόδοση ή κατάπτωση των εγγυήσεων
και εγγυητικών επιστολών,

(20) η διαδικασία, τα όργανα, τα µέσα, οι διαδικαστικοί κανόνες, οι προθε-
σµίες και οι διαδικασίες προδικαστικής επίλυσης διαφορών,

(21) κάθε σχετικό θέµα που αφορά στη διασφάλιση της προσήκουσας
εκτέλεσης της σύµβασης.

Άρθρο 199 Καταργούµενες και διατηρούµενες διατάξεις
1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου: Α. Καταργούνται οι διατά-
ξεις, όπως αυτές ισχύουν κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος νό-
µου:
(1) της παρ. 2 του άρθρου 124 του ν. 4249/2014 (Α’ 73),
(2) της περίπτωσης δ’ της παρ. του άρθρου 8 του ν. 4233/2014 (Α’ 22),
(3) των άρθρων 8 και 26 του ν. 4115/2013 (Α’ 24) όσον αφορά στους κανο-

νισµούς προµηθειών και υπηρεσιών που ρυθµίζουν όρους και διαδικασίες
ανάθεσης µελετών, υπηρεσιών και εκτέλεσης έργων και εργασιών, προ-
µηθειών κινητών πραγµάτων εξοπλισµού και συναφών εργασιών,

(4) του άρθρου 109 του ν. 4199/2013 (Α’ 216),
(5) των άρθρων 1 έως 9 του ν. 4155/2013 (Α’ 120),
(6) της περίπτωσης 4 της υποπαραγράφου ∆.3 της παρ. ∆’ του άρθρου

πρώτου του ν. 4152/2013 (Α’ 107),

(7) της παρ. 10 του άρθρου 16 του ν. 4146/2013 (Α’ 90),
(8) του εδαφίου δ’ της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4111/2013 (Α’ 18),
(9) της παρ. 2 του άρθρου 130 του π.δ. 26/2012 (Α’ 57),
(10) της παρ. 3 του άρθρου 239 του ν. 4072/ 2012 (Α’ 86),
(11) της παρ. 7 του άρθρου 6 του ν. 4071/2012 (Α’ 85),
(12) της περίπτωσης λζ’ του άρθρου 12 του ν. 4070/2012 (Α’ 82),
(13) της παρ. 5 του άρθρου 43 του ν. 4049/ 2012 (Α’ 35),
(14) του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (Α’ 226),
(15) του τρίτου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 24 του ν. 4002/2011 (Α’

180),
(16) των παραγράφων 6 έως 8 και 10 του άρθρου 1 του ν. 3918/2011 (Α’

31),
(17) του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 5 και της παρ. 6 του

άρθρου 23 του ν. 3894/2010 (Α’ 204),
(18) της παρ. 5 του άρθρου 10 και της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν.

3889/2010 (Α’ 182),
(19) της περίπτωσης β’ της παρ. VII του άρθρου 186, της παρ. 8 του άρ-

θρου 194 και της παρ. 5 του άρθρου 196 του ν. 3852/2010 (Α’ 87),
(20) της περίπτωσης αα’ της παρ. 1 του άρθρου έβδοµου του ν.

3839/2010 (Α’ 51),
(21) της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3653/2008 (Α’ 49),
(22) των παραγράφων 1, 2, 13, 14 και 15 του άρθρου 25, του άρθρου

25Α και της περίπτωσης β’ του άρθρου 9 του άρθρου 33 του ν.
3614/2007 (Α’ 267),

(23) των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου έβδοµου του ν. 3607/2007 (Α’
45),

(24) των περιπτώσεων β’ και γ’ της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3489/2006
(Α’ 205),

(25) της περίπτωσης ιθ’ της παρ. 2 του άρθρου 5, της περίπτωσης ι’ της
παρ. 1 του άρθρου 6 (τεύχος ∆∆Σ), της παραγράφου 10 του άρθρου
7, του εδαφίου γ’ της παραγράφου 10 και της παραγράφου 5 του άρ-
θρου 9 του ν. 3469/2006 (Α’ 131),

(26) των παραγράφων 1 έως 3, της παραγράφου 9, της παραγράφου 10 του
άρθρου 209, της παραγράφου 5 του άρθρου 223, του δεύτερου εδαφί-
ου της παραγράφου 2 του άρθρου 257, της παραγράφου 7 του άρθρου
265, της παραγράφου 1 του άρθρου 268 του ν. 3463/2006 (Α’ 114),

(27) της παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 3444/2006 (Α’ 46),
(28) της παρ. 9 του άρθρου 4 του ν. 3139/2003 (Α’ 100),
(29) του άρθρου 5Α του ν. 3049/2002 (Α’ 212),
(30) του άρθρου 24 του ν. 3016/2002 (Α’ 110) όσον αφορά στις διαδικασίες

ανάθεσης µελετών, υπηρεσιών, και εκτέλεσης έργων και εργασιών, προ-
µηθειών κινητών πραγµάτων, εξοπλισµού και συναφών εργασιών,

(31) της παρ. 33 του άρθρου 19 του ν. 2947 /2001 (Α’ 228),
(32) της παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 2919/2001 (Α’ 128),
(33) της παρ. 12 του άρθρου 1 του ν. 2898/ 2001 (Α’ 71),
(34) του εδαφίου β’ της υποπαραγράφου 2 της παρ. 10 του άρθρου 24

του ν. 2860/2000 (Α’ 251),
(35) του άρθρου 55 του ν. 2725/1999 (Α’ 121),
(36) της παρ. 12 του άρθρου 1 του ν. 2744/1999 (Α’ 222),
(37) της παραγράφου 6 του άρθρου δεύτερου του Κεφαλαίου Α’ και της

παραγράφου 6 του άρθρου έβδοµου του Κεφαλαίου Β’ του ν.
2688/1999 (Α’ 40) στο µέτρο που αφορά κανονισµούς ανάθεσης και
εκτέλεσης,

(38) του άρθρου 20 του ν. 2636/1998 (Α’ 198),
(39) της περίπτωσης III της υποπαραγράφου γ’ της παρ. 2 του άρθρου 10

του ν. 2525/1997 (Α’ 188),
(40) των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 13 του ν. 2503/1997 (Α’ 107),
(41) των εδαφίων α’ και β’ της παρ. 5 του άρθρου 7 του ν. 2364/1995 (Α’

252),
(42) των άρθρων 133 και 134 του ν. 4270/2014 (Α’ 143),
(43) του ν. 2286/1995 (Α’ 19), πλην των παραγράφων 1 έως 11 του άρθρου

2 του ν. 2286/1995, οι οποίες παραµένουν σε ισχύ για τις συµβάσεις
που έχουν ενταχθεί στο Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών (ΕΠΠ) έτους
2014, καθώς και κάθε άλλης διάταξης που απαιτείται για την εκτέλεση
του ΕΠΠ 2014 και προγενεστέρων και των κανονιστικών πράξεων που
έχουν εκδοθεί κατ’ εφαρµογή του άρθρου 1 παρ. 5 ΙΙ αυτού,

(44) της υποπερίπτωσης ββ’ της περίπτωσης α’ της παρ. 4 του άρθρου 7
του ν. 2244/1994 (Α’ 168), όσον αφορά την ανάθεση έργων, µελετών
και υπηρεσιών,

(45) της παρ. 8 του άρθρου 5 του ν. 2229/1994 (Α’ 138),
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(46) της παρ. 6 του άρθρου 94 του ν. 2127/ 1993 (Α’ 48) όσον αφορά
στον κανονισµό προµηθειών,

(47) της παρ. 8 του άρθρου 4 του ν. 2081/1992 (Α’ 154),
(48) της παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 1845/ 1989 (Α’ 102) όσον αφορά

τον τρόπο προµηθειών,
(49) της δεύτερης περιόδου της παραγράφου 2 και της παραγράφου 5 του

άρθρου 11 του ν. 1797/1988 (Α’ 164),
(50) των εδαφίων β’ και γ’ της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 1514/1985 (Α’

13),
(51) της παρ. 2 του άρθρου 3 του άρθρου τέταρτου του ν. 1398/1983 (Α’

144),
(52) του άρθρου 14 του π.δ. 138/2009 (Α’ 185),
(53) του π.δ. 59/2007 (Α’ 63),
(54) του π.δ. 60/2007 (Α’ 64),
(55) των παραγράφων 4 έως 5 του άρθρου 12, της παραγράφου 3 του άρ-

θρου 74, της παραγράφου 5 του άρθρου 76, του άρθρου 100, των
εδαφίων β’ και γ’ της παραγράφου 2 και των παραγράφων 8, 10 και
11 του άρθρου 101 του π.δ. 30/1996 (Α’ 21),

(56) του άρθρου 17 του π.δ. 331/1996 (Α’ 223),
(57) του π.δ. 327/1995 (Α’ 176),
(58) του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 4, των περιπτώσεων β’ και γ’ του

άρθρου 8, των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 11 και του δευτέρου
εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του π.δ. 99/1992 (Α’ 46),

(59) των παραγράφων 1 έως 5 του άρθρου 9 και του άρθρου 10 του π.δ.
171/1987 (Α’ 84),

(60) των άρθρων 1 έως 25 του π.δ. 363/1979 (Α’ 114),
(61) της παραγράφου 5 του άρθρου 38 της υ.α. 5058/ΕΥΘΥ/138/2013 (Β’

292),
(62) των στοιχείων β’ και γ’ της περίπτωσης Γ’ της παραγράφου 4 του άρ-

θρου 7 της κ.υ.α. 679/1996 (Β’ 826), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο
36 του ν. 3794/2010 (Α’ 156),

(63) της παραγράφου 2 της υ.α. Π1/3305/2010 (Β’ 1789),
(64) της υ.α. 35130/739/2010 (Β’ 1291),
(65) του άρθρου 18 της υ.α Α-15932/1161/2006 (Β’ 458),
(66) της υ.α. 9803/ΕΦΑ 2294/2003 (Β’ 1280),
(67) της κ.υ.α. 27319/2002 (Β’ 945),
(68) της υ.α. 2064/2002 (Β’ 257),
(69) της περίπτωσης iii της παρ. 3β του τρίτου Κεφαλαίου της απόφασης

(συνεδρίαση 26.9.2013) της Συγκλήτου της Ακαδηµίας Αθηνών (Β’ 414),
(70) του άρθρου 55 του ν. 2725/1999 (Α’ 121).
Β. Καταργούνται οι διατάξεις των ακόλουθων κανονιστικών πράξεων που
αφορούν στη διαδικασία ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων προµηθειών,
υπηρεσιών και έργων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος
νόµου, πλην των διατάξεων που ρυθµίζουν ζητήµατα εκτέλεσης δηµοσίων
συµβάσεων, οι οποίες διατηρούνται µέχρι την έκδοση του διατάγµατος του
άρθρου 178:
(1) Κ.Υ.Α. 31/1999 (Β’ 2302) «Κανονισµός Προµηθειών Ε.Λ.Γ.Α.»
(2) Κ.Υ.Α 58192/2000 (61 Β) «Κανονισµός Προµηθειών Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.»
(3) Κ.Υ.Α. 4203/300/2000 (Β’ 249) «Κανονισµός Προµηθειών Ο.Σ.Ε»
(4) Κ.Υ.Α. 78870/2001 (Β’ 1750) «Κανονισµός Προµηθειών Ε.Ε.Ε.Τ.»
(5) Κ.Υ.Α. 78761/7062/2001 (Β’ 1819) «Κανονισµός Προµηθειών Η.Σ.Α.Π.»
(6) Κ.Υ.Α. Α/12681/934/2001 (Β’ 333) «Κανονισµός Προµηθειών Ο.Α.Σ.Α.»
(7) Κ. Υ.Α. 263/2002 (Β’ 528) «Κανονισµός Προµηθειών της ΚτΠ Α.Ε.»
(8) Κ.Υ.Α. 12904/980/2002 (Β’ 330) «Κανονισµός Προµηθειών ΗΛΠΑΠ»
(9) Κ.Υ.Α. ∆17Α/01/60/ΦΝ393/2002 (Β’ 1106) «Κανονισµός Προµηθειών

της Εγνατίας Οδού Α.Ε.»
(10) Κ.Υ.Α. 6317/2003 (Β’ 1217) «Κανονισµός Προµηθειών Ολυµπιακά Ακί-

νητα Α.Ε.»
(11) Κ.Υ.Α. 191038/2003 (Β’ 1088) «Κανονισµός Προµηθειών ΕΚΕΠ»
(12) Κ.Υ.Α. Α/36033/3237/2008 (ΦΕΚ Β 1349) «Έγκριση Κανονισµού Προ-

µηθειών ΕΘΕΛ»
(13) Κ.Υ.Α. 56294/2009 (Β’ 2015) «Ενιαίος Κανονισµός Προµηθειών ΚΕ∆-

ΚΕ»
(14) Κ.Υ.Α. 17Γ/05/108/ΦΝ439/2010 (ΦΕΚ Β 1043) «Έγκριση του Κανονι-

σµού Εκπόνησης Μελετών, Εκτέλεσης Εργων, Προµηθειών και Εργα-
σιών της ∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.»

(15) Υ.Α. 18259/1990 (Β’ 419) «Έγκριση του Κανονισµού Προµηθειών του
Εθνικού Ιδρύµατος Αγροτικής Ερευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.)

(16) Υ.Α. 49/1994 (Β’ 19) «Κανονισµός Προµηθειών Ελληνικού Οργανι-
σµού Γάλακτος»

(17) Υ.Α.16151/1994 (Β’ 511) «Κανονισµός Προµηθειών Ε.Λ.Γ.Α.»
(18) Υ.Α. 6409/ΦΟΡ/1250 (Β’ 489) «Κανονισµός Προµηθειών ΚΑΠΕ»
(19) Υ.Α. 37568/3992/1995 (Β’ 49) «Κανονισµός Προµηθειών ΕΘΕΛ Α.Ε.»
(20) Υ.Α. ∆17Α10/59/ΦΝ393/1996 (Β’ 611) «Κανονισµός Ανάθεσης και

Εκτέλεσης έργων της εταιρείας µε την επωνυµία Εγνατία Οδός Α.Ε.»,
όπως τροποποιήθηκε µε τις αρ. ∆17α/08/20/ΦΝ 393/23.02.1998 (Β’
223), ∆17α/53/1/ΦΝ 393/18.05.1998 (Β’ 522), ∆17α/05/14/ΦΝ
393/1.3.2000 (Β’ 311), ∆17α/163/4/ ΠΕ/ΦΝ 393/13.3.2001 (Β’ 305),
∆17α/02/19/ΦΝ 393/21.03.2002 (Β’ 400), ∆17α/02/19/ΦΝ
393/21.03.2002 (Β’ 400), ∆17α/95/3/ΦΝ 393/19.07.2002 (Β’ 964),
∆17α/14/4/ΦΝ 393/17.2.2003 (Β’ 191), ∆ 17α/09/53/ΦΝ
393/17.6.2003 (Β’ 846), ∆17α/272/9/ΦΝ393/30.11.2004 (Β’ 1765),
∆17α/08/56/ ΦΝ 393/27.04.2005 (Β’ 573), ∆17α/05/100/ΦΝ
393/3.7.2006 (Β’ 999) και ∆17γ/10/3/ΦΝ 393/10.1.2007 (Β’ 45) και
∆17α/83/7/ΦΝ 393/30.06.2009 (Β’ 1422) αποφάσεις

(21) Υ.Α. Π2Β/2298/1996 (Β’ 489) «Κανονισµός Προµηθειών Κέντρου Οι-
κογένειας και Νεότητας»

(22) Υ.Α. Π2Β/995/1996 (Β’ 505) «Κανονισµός Προµηθειών Κέντρου Βρε-
φών Η Μητέρα»

(23) Υ.Α. 970/1997 (Β’ 970) «Έγκριση του Κανονισµού Ανάθεσης και Εκτέ-
λεσης έργων της Θέµις Κατασκευαστική Α.Ε.»

(24) Υ.Α. 22808/72/1998 (Β’ 1198) «Κανονισµός Προµηθειών ΚΕ.ΕΛ.ΕΝ.»
(25) Υ.Α. 5263/ΦΟΡ/559/2000 (Β’ 897) «Κανονισµός Προµηθειών ΙΤΕ»
(26) Υ.Α. 36072/2001 (Β’ 1441) «Κανονισµός Προµηθειών Μ.Ο.∆. Α.Ε.»
(27) Υ.Α. Τ 1436/2001 (Β’ 290) «Έγκριση Κανονισµού ανάθεσης Έργων και

Μελετών της Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε.»
(28) Υ.Α. Φ/4/2/1446/60/2001 (Β’ 202) «Κανονισµός ανάθεσης και εκτέλε-

σης έργων και ανάθεσης και εκτέλεσης µελετών της εταιρείας µε την
επωνυµία ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.»

(29) Υ.Α. 6483/2002 (Β’ 613) «Κανονισµός Ανάθεσης και Εκτέλεσης Έργων
και Προµηθειών ΕΠΑ Θεσσαλίας»

(30) Υ.Α. 10915/2002 (Β’ 636) «Κανονισµός Προµήθειας Υλικών και Υπηρε-
σιών Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.»

(31) Υ.Α. 11140/2002 (Β’ 1271) «Κανονισµός Προµηθειών υλικών και υπηρε-
σιών και ανάθεσης και εκτέλεσης τεχνικών έργων ΕΠΑ Αττικής Α.Ε.»

(32) Υ.Α. 5/2013 (Β’ 274) «Έγκριση Κανονισµού Προµηθειών ΙΓΜΕ»
(33) Υ.Α. ∆1/Γ/12808/2003 (Β’ 1037) «Κανονισµός Προµηθειών ∆ΕΠΑ

Α.Ε.»
(34) Υ.Α. Φ25/70826/5824/2003 (Β’ 1977) «Έγκριση Κανονισµών της Εται-

ρείας «ΓΑΙΟΣΕ Α.Ε.»: α) σύναψης και εκτέλεσης συµβάσεων έργων,
β) σύναψης και εκτέλεσης συµβάσεων υπηρεσιών και µελετών και γ)
σύναψης συµβάσεων προµηθειών

(35) Υ.Α. 23584/2006 (Β’ 1487) «Έγκριση του Κανονισµού του Ν.Π.Ι.∆.
Εθνικό Οπτικοακουστικό Αρχείο για την ανάθεση, παρακολούθηση και
παραλαβή µελετών και υπηρεσιών και για τη σύναψη και εκτέλεση
των σχετικών συµβάσεων»

(36) Υ.Α. Φ32/οικ/20892/1600/2007 (Β’ 621) «Κανονισµός σύναψης και
εκτέλεσης συµβάσεων έργων της εταιρείας «ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.»»

(37) Υ.Α. Φ32/οικ/20893/1601/2007 (Β’ 621) «Κανονισµός σύναψης και
εκτέλεσης συµβάσεων υπηρεσιών και µελετών της εταιρείας
«ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.»»

(38) Υ.Α. 4900/2008 (ΦΕΚ Β 513) «Κανονισµός σύναψης και εκτέλεσης
συµβάσεων προµηθειών, υπηρεσιών, έργων, παραχωρήσεων και εκ-
ποιήσεων της εταιρείας ΟΛΠ Α.Ε.»

(39) Υ.Α. 258/2008 (Β’ 2647) «Τροποποίηση του Κανονισµού σύναψης και
εκτέλεσης συµβάσεων προµηθειών, υπηρεσιών, έργων, παραχωρήσε-
ων και εκποιήσεων της εταιρείας ΟΛΠ Α.Ε.»

(40) Υ.Α. 1/491/2008 (Β’ 2425) «Κανονισµός Προµηθειών της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς»

(41) Υ.Α. 19063/2008 (Β’ 1402) «Έγκριση του Κανονισµού του Ν.Π.Ι.∆.
Εθνικό Οπτικοακουστικό Αρχείο για την προµήθεια, παράδοση και πα-
ραλαβή αγαθών, υλικών και προϊόντων υπηρεσιών και για τη σύναψη
και εκτέλεση των σχετικών συµβάσεων»

(42) Υ.Α. Φ1/2/6488/40/2010 (Β’ 1990) «Κανονισµός Προµηθειών Η∆ΙΚΑ
Α.Ε»

(43) Υ.Α. ∆1 Γ/25457/2011 (Β’ 2695) «Έγκριση Κανονισµών ανάθεσης και
εκτέλεσης έργων, προµηθειών και υπηρεσιών του ∆ιαχειριστή του
Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου (∆ΕΣΦΑ Α.Ε.)»

(44) Υ.Α. 6/2012 (Β’ 38) «Έγκριση Κανονισµού συµβάσεων έργων, προµη-
θειών και υπηρεσιών του Ν.Π.∆.∆. Πράσινο Ταµείο»
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(45) Υ.Α. 18362/2010 (Β’ 662) «Κανονισµός ανάθεσης προµηθειών και
υπηρεσιών για τη σύναψη συµβάσεων της «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.».

(46) Υ.Α. Φ 12/22043/2073 (Β’ 971) «Έγκριση Κανονισµού Προµηθειών
της ΕΡΓΑΟΣΕ Α.Ε.»

(47) Υ.Α. Φ 27/5857/464 (Β’ 479) «Έγκριση Κανονισµού Σύναψης Εκτέλεσης
Συµβάσεων Προµηθειών και Υπηρεσιών Εταιρείας «Προαστιακός Α.Ε»»,

(48) Υ.Α. 226959/2003 (Β’ 748) «Έγκριση Κανονισµού Ανάθεσης και Εκτέ-
λεσης Εργων της εταιρίας ΑΓΡΟΓΗ Α.Ε.»

(49) Υ.Α. 226958/2003 (Β’ 748): «Έγκριση του Κανονισµού Προµήθειας
Υλικών και Εξοπλισµού της εταιρίας «ΑΓΡΟΓΗ Α.Ε.»»

(50) Υ.Α. 226957/2003 (Β’ 748): «Έγκριση του Κανονισµού Ανάθεσης
Υπηρεσιών της εταιρίας «ΑΓΡΟΓΗ Α.Ε.»»

(51) Κ.Υ.Α. (Β’ 2168) «Έγκριση Κανονισµού Ανάθεσης και Εκπόνησης Μελε-
τών, Ανάθεσης και Εκτέλεσης Έργων και Προµηθειών της Εταιρείας µε
την επωνυµία «ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΘΗΝΑΣ Α.Ε.»

(52) Υ.Α. 3442/431 (Β’ 233) «Έγκριση Κανονισµού Προµηθειών της ΕΡΓΑ-
ΟΣΕ Α.Ε.»

(53) «Κανονισµός Ανάθεσης και Εκτέλεσης Έργων Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.»
(54) «Κανονισµός Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών ∆ΕΗ (Απόφαση ∆.Σ.

206/30.09.2008)»
(55) «Κανονισµός Σύναψης και Εκτέλεσης Συµβάσεων Προµηθειών, Υπηρε-

σιών, Έργων, Παραχωρήσεων και Εκποιήσεων της εταιρίας Ο.Λ.Θ. Α.Ε.»
Γ. Καταργείται κάθε νοµοθετική διάταξη η οποία εξουσιοδοτεί για την έκ-
δοση πράξεων κανονιστικής ισχύος για θέµατα που ρυθµίζουν τη σύναψη
και εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων του παρόντος νόµου, καθώς και οι εκ-
δοθείσες κανονιστικές πράξεις δυνάµει της εν λόγω εξουσιοδότησης, πλην
εκείνων των διατάξεων που αφορούν στην εκτέλεση των δηµοσίων συµ-
βάσεων, οι οποίες διατηρούνται σε ισχύ µέχρι την έκδοση των προεδρικών
διαταγµάτων κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 178, καθώς και εκείνων που
αφορούν στην τεχνική βοήθεια συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων.
∆. Καταργούνται οι κατ’ εξουσιοδότηση προγενέστερων διατάξεων, όπως
ιδίως των ν. 1418/1984 (Α’ 23), ν. 3316/2005 (Α’ 42), ν. 3669/2008 (Α’
116), ν. 3852/2010 (Α’ 87), εκδοθείσες διοικητικές πράξεις περί ορισµού
των αποφαινοµένων οργάνων αναθετουσών αρχών / αναθετόντων φορέ-
ων, µε την επιφύλαξη της διάταξης της παραγράφου 3 του άρθρου 195.
Ε. Καταργείται κάθε νοµοθετικής, κανονιστικής ή διοικητικής ισχύος διάτα-
ξη που επιφυλάσσει την µε οποιαδήποτε τρόπο ή µέσο άσκηση των αρµο-
διοτήτων της Αρχής της παραγράφου 20 του άρθρου 15 κατά τρόπο διά-
φορο και από φορέα άλλο από αυτόν που ορίζουν οι διατάξεις του ν.
4013/2011 (Α’ 204), όπως εκάστοτε ισχύει.
ΣΤ. Καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη µε τις δια-
τάξεις του παρόντος ή ρυθµίζει τα θέµατα αυτά µε άλλον τρόπο.
2. Καταργούνται οι διατάξεις:
α. του άρθρου 11 του ν.4013/2011 (Α’ 204), πλην της διατάξεως του πρώ-
του εδαφίου της παραγράφου 1 του αυτού ως άνω άρθρου, περί συστάσε-
ως του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ-
∆ΗΣ), από την έναρξη ισχύος του άρθρου 139, σύµφωνα µε την παράγρα-
φο 3 του άρθρου 201,
β. του ν. 3886/2010 (Α’ 173), από την έναρξη ισχύος των άρθρων 179 έως
194, σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου 201.
γ. του ν.3669/2008 (Α’ 116), πλην: αα) των διατάξεων των άρθρων 1 παρ.
7 σηµεία α’ - στ’, 2, 4 έως 12, 14, 16 παράγραφοι 1-5, 7 εδάφια α’, γ’ και δ’
και 11,17 παράγραφοι 3 έως 8, 20 παράγραφοι 2 και 4, 21, 30 έως 34, 36-
40, του άρθρου 41 παρ.1 εδάφιο α’, 2 εδάφια α’, γ’, δ’ και 3, των άρθρων 42
έως 50, 51 παράγραφοι 1 έως 3 και 5 έως 10, των άρθρων 52-55, 56, 58
έως 64, 67, 70 έως 75, 79 έως 81, 82-91, 92 έως 101, 103, 105 έως 110,
176, 177, 178 παρ. 6 και 182, οι οποίες διατηρούνται σε ισχύ µέχρι την έκ-
δοση των διαταγµάτων των άρθρων 172 και 178 ββ’ της διάταξης του εδα-
φίου β’ της παραγράφου 7 του άρθρου 16, η οποία καταργείται από τη δη-
µοσίευση του παρόντος νόµου στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, γγ) των
διατάξεων του άρθρου 16 παρ. 6 και 10 οι οποίες καταργούνται από την
έναρξη ισχύος του προεδρικού διατάγµατος του άρθρου 59 του
ν.4278/2014 (Α 157) και δδ) των διατάξεων των άρθρων 76 και 77, τα
οποία διατηρούνται σε ισχύ µέχρι την έκδοση των διαταγµάτων των άρθρων
182, 183 και 187, επιφυλασσοµένης της παραγράφου 5 του άρθρου 201,
δ. του ν. 3316/2005 (Α’ 42), πλην των: αα) διατάξεων των άρθρων 2, 2Α,
3 έως 5,19, 21, 25, 27, 28, 29 παράγραφοι 2 έως 9, 30-38, 39 παράγραφοι
1 έως 6, 7 περιπτώσεις α’, β’, δ’, ε’, στ’, 8-9 των άρθρων 40, 42, 45 παρ. 4-
6 και 10 και 45Α παράγραφοι 2, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 19, οι οποίες
διατηρούνται σε ισχύ µέχρι την έκδοση των διαταγµάτων των άρθρων 172

και 178, ββ) των διατάξεων του άρθρου 14 παράγραφοι 2 και 3, οι οποίες
καταργούνται από την έναρξη ισχύος του προεδρικού διατάγµατος του άρ-
θρου 59 του ν.4278/2014 (Α’ 157) και γγ) των διατάξεων του άρθρου 41,
το οποίο διατηρείται σε ισχύ µέχρι την έκδοση των διαταγµάτων των άρ-
θρων 182, 183 και 187, επιφυλασσοµένης της παραγράφου 5 του άρθρου
201,
ε. του π.δ. 118/2007 (Α’ 150), εκτός από: α) το άρθρο 15, το οποίο διατη-
ρείται σε ισχύ µέχρι την έναρξη ισχύος των άρθρων 179-194 του παρό-
ντος, σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου 201 και β) τα άρθρα 26
έως 39, τα οποία διατηρούνται σε ισχύ µέχρι την έκδοση του διατάγµατος
του άρθρου 178,
στ. του π. δ. 28/1980 (Α’ 11), πλην των διατάξεων των άρθρων 1-10, 12-
14, 16-17, 27-66, οι οποίες διατηρούνται µέχρι την έκδοση των Κανονι-
σµών περί Ανάθεσης και Εκτέλεσης Συµβάσεων των άρθρων 172 και 178
του παρόντος νόµου,
ζ. της υ.α. 11389/1993 (Β550), πλην των διατάξεων των άρθρων 27-44, οι
οποίες διατηρούνται σε ισχύ µέχρι την έκδοση του διατάγµατος του άρ-
θρου 178.
3. Κάθε αναφορά διατάξεων νοµοθετικής, κανονιστικής ή διοικητικής
ισχύος σε διατάξεις που αντικαθίστανται από διατάξεις του παρόντος νό-
µου, ισχύει ως αναφορά στις τελευταίες, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά
από αυτές.
Ζ. Η διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του ν. 3986/2011 (Α’ 152)
και οι σύµφωνα µε αυτήν εκδοθείσες αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµι-
κών εξακολουθούν να ισχύουν και µετά την εφαρµογή των διατάξεων του
παρόντος νόµου.

Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ 
& ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4281/14 ΓΙΑ ΤΟN
Ν.3316/05
Από την έναρξη ισχύος του άρθρου 157 (Εγγυήσεις), ήτοι από 8.8.2014,
καταργούνται οι διατάξεις:
• του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 7 του άρθρου 8 (εγγυήσεις

συµφωνιών πλαίσιο) και
• του άρθρου 24 (Εγγυήσεις) του ν. 3316/2005, πλην των παραγράφων

3, 4, 5 και 6, οι οποίες διατηρούνται σε ισχύ µέχρι την έκδοση του δια-
τάγµατος της παραγράφου 1 γ) του άρθρου 172 («Κανονισµός Ανάθε-
σης ∆ηµοσίων Συµβάσεων Υπηρεσιών και Μελετών Τεχνικών Έργων»).

Ειδικά στις διαδικασίες ανάθεσης µελετών µε το σύστηµα του άρθρου 6
του ν. 3316/2005, συνεχίζει να ισχύει η παράγραφος 7 του ως άνω άρ-
θρου 6 (εγγύηση για τη σύναψη των συµβάσεων προµελετών / τεχνικών
προσφορών) µέχρι την έκδοση του διατάγµατος της παραγράφου 1 γ) του
άρθρου 172.
Από την έναρξη ισχύος του Μέρους Β’ του νόµου, ήτοι από 1.3.2015, κα-
ταργούνται οι διατάξεις του Ν. 3316/05, εκτός των άρθρων:
• 2 (Πεδίο εφαρµογής – κατηγορίες Μελετών) 
• 2Α (δωρεά µελετών)
• 3 (Προγραµµατική σύµβαση)
• 4 (Προκαταρκτικές ενέργειες κυρίου του έργου)
• 5 (∆ιαδικασίες Ανάθεσης)
• 19 (µελέτες εργολαβικών συµβάσεων)
• 21 (Επιτροπή ∆ιαγωνισµού)
• 25 (∆ιοίκηση σύµβασης)
• 27 (Προθεσµίες – χρονοδιάγραµµα)
• 28 (Ποινικές ρήτρες)
• 29 παράγραφοι 2 έως 9 (συµπληρωµατικές µελέτες ή υπηρεσίες)
• 30 (καταβολή αµοιβής)
• 31 (Υποχρεώσεις αναδόχου)
• 32 (αποζηµίωση αναδόχου λόγω υπερηµερίας εργοδότη)
• 33 (έκπτωση αναδόχου)
• 34 (διάλυση σύµβασης)
• 35 (µαταίωση διάλυσης)
• 36 (αποζηµίωση σε περίπτωση διάλυσης)
• 37 (έγκριση – παραλαβή)
• 38 (εµπειρογνώµονες)
• 39 παράγραφοι 1 έως 6, 7 περιπτώσεις α, β, δ, ε, στ, 8 και 9 (οργάνωση

µητρώων)
• 40 (πειθαρχικός έλεγχος)
• 42 (λοιπές διατάξεις)
• 45 παρ. 4-6 (γενικές µεταβατικές διατάξεις) και 10 (κανονισµός αµοιβών
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για κτηµατολόγιο) και
• 45Α παράγραφοι 2, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 19 (διαγωνισµοί κτηµα-

τολογίου), οι οποίες διατηρούνται σε ισχύ µέχρι την έκδοση των διαταγ-
µάτων των άρθρων 172 και 178 (Κανονισµοί Ανάθεσης και Εκτέλεσης).

• 14 παράγραφοι 2 και 3 (εγγραφή στο Μητρώο – εµπειρία), οι οποίες κα-
ταργούνται από την έναρξη ισχύος του Π.∆. του άρθρου 59 του
ν.4278/2014 (νέο Π∆ για Επαγγελµατικούς Καταλόγους).

• 41 (επίλυση διαφορών), το οποίο διατηρείται σε ισχύ µέχρι την έκδοση
των διαταγµάτων των άρθρων 182 (Προσφυγή ενώπιον της Αρχής/άλ-
λου οργάνου), 183 (∆ιαδικασία λήψης απόφασης ενώπιον της Αρχής/άλ-
λου οργάνου) και 187 (δικαστική προστασία).

Τέλος, από την έναρξη ισχύος του Μέρους Β’ του νόµου, ήτοι από
1.3.2015, καταργούνται οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 209 του ν.
3463/2006 (ανάθεση από ΟΤΑ σε πτυχία Α ή Β τάξης στο όριο του 30%).

Και οι δύο αποφάσεις για τη συγκρότησης οµάδων εργασίας για την σύντα-
ξη των Π.∆. είναι οι παρακάτω. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ 
∆/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ (∆17)
Τµήµα: γ΄  

Αθήνα,  29-10-2014 
Αρ. Πρωτ.: ∆17γ/02/125/ΦΝ464 
Α∆Α 6Τ1Φ1-0Κ5

Α Π Ο Φ Α Σ Η
ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Οµάδων Εργασίας για την επεξερ-
γασία και σύνταξη των προβλεπόµενων από το άρθρο
172 του Ν. 4281/2014 (Α΄160) «Κανονισµού Ανάθε-
σης ∆ηµοσίων Συµβάσεων Έργων» και «Κανονισµού
Ανάθεσης ∆ηµοσίων Συµβάσεων Υπηρεσιών και Μελε-
τών Τεχνικών Έργων».

Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν.679/77 (Α΄245) «Περί
αυξήσεως προσωπικού του Υπουργείου ∆ηµοσίων Έργων και ρυθµίσεως
συναφών θεµάτων».
Τις διατάξεις του Π.∆.85/2012 «Ίδρυση και µετονοµασία Υπουργείων, µε-
ταφορά και κατάργηση υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆.
118/2013 (Α΄152).
Τις διατάξεις του Π.∆.119/2013 (Α΄153) «∆ιορισµός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα της νοµοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο
του Π.∆. 63/2005 (Α΄98) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της πα-
ρούσης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι-
σµού.
Τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 (Α΄160) και ειδικότερα των παραγράφων
1β και 1γ του άρθρου 172 που αφορούν στην έκδοση Προεδρικών ∆ια-
ταγµάτων σχετικά µε τον «Κανονισµό Ανάθεσης ∆ηµοσίων Συµβάσεων
Έργων» και τον «Κανονισµό Ανάθεσης ∆ηµοσίων Συµβάσεων Υπηρεσιών
και Μελετών Τεχνικών Έργων».
Τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 (Α΄160) και ειδικότερα του εδαφίου α
της παραγράφου 2 του άρθρου 172, σύµφωνα µε το οποίο τα Προεδρικά
∆ιατάγµατα της παραγράφου 1 εκδίδονται εντός δύο (2) µηνών από την
έναρξη ισχύος του νόµου, ήτοι µέχρι τον Μάϊο 2015.
Το µε Α.Π. 3994/26/9/2014 έγγραφο του Προέδρου της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ
8.Το µε Α.Π. Π1/2083/24.10.2014 έγγραφo του Υπουργείου Ανάπτυξης &
Ανταγωνιστικότητας.
9.Το µε Α.Π. 1884/539/519/27664/3494/20.6.14 κοινό έγγραφο ορι-
σµού εκπροσώπων των Εργοληπτικών οργανώσεων, τα µε Α.Π.
27986/ΣΜ/λµ/17.10.14 και 1125/14.10.14 έγγραφα των Συλλόγων ΣΑΤΕ
και ΣΜΕ καθώς και οι από 7.10.14 και 17.10.14 επιστολές των οργανώσε-
ων ΠΕ∆ΜΕ∆Ε και ΣΕΓΜ.
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε:
Α. Συγκροτούµε οµάδα εργασίας για την επεξεργασία και σύνταξη του
Κανονισµού Ανάθεσης ∆ηµοσίων Συµβάσεων Έργων, αποτελούµενη από

τους κατωτέρω:
1.Μακρή ∆ιονύσιο, Γενικό ∆/ντη Συγκοινωνιακών Έργων.
2.Τασιόπουλο ∆ηµήτριο, Αναπλ. ∆/ντη στη ∆/νση Οδικών Έργων (∆1).
3.Παπαγεωργίου ∆ηµήτριο, ∆/ντη στην ΕΥ∆Ε/ΣΑ.
4.Γιαννακούρη Κων/νο, Προϊστάµενο Τµηµ. στη ∆/νση Νοµοθετικού Συ-

ντονισµού & Κωδικοποίησης (∆17).
5.Κόντου Μιλένα, ∆/ντρια στη ∆/νση Συντήρησης Οδικών Έργων(∆3).
6.Τοπάλη Φωτεινή, Νοµικό, Ειδικό Επιστηµονικό Προσωπικό στην Ενιαία

Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Α.Α.∆Η.Σ.Υ.).
7. Ζαχαρόπουλο Αριστοτέλη, Μηχανικό, Ειδικό Επιστηµονικό Προσωπικό

στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Α.Α.∆Η.Σ.Υ.).
8.Χατζηχαλκιά Ζαφείρη, Νοµικό Σύµβουλο στην ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε.
Συντονιστής της οµάδας εργασίας ορίζεται  ο Μακρής ∆ιονύσιος.
Στην υπόψη οµάδα εργασίας συµµετέχει και η Νοµικός Σύµβουλος της
Γ.Γ.∆.Ε. του ΥΠ.ΥΜΕ.∆Ι., κ. Βελώνη Ευγενία για την νοµική επεξεργα-
σία των σχετικών νοµοθετηµάτων.
Η Οµάδα Εργασίας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών της µπορεί
να ζητά τη συµβουλευτική συνδροµή ή/και τη συµµετοχή στις συνεδριά-
σεις της, µετά από σχετική πρόσκληση του Συντονιστή, των εκπροσώ-
πων των εργοληπτικών οργανώσεων, κ. Σταµατόπουλου Σταµάτη, Νοµι-
κού Σύµβουλου ΣΑΤΕ, κ. Μεσσοχωρίτη Ορέστη, εκπροσώπου ΠΕΣΕ∆Ε, κ.
Κασσελά Θ. Ευάγγελου, Γεν. Γραµµατέα ΠΕ∆ΜΕ∆Ε και κ. Κωνσταντινίδη
∆ηµήτριου, εκπροσώπου ΣΤΕΑΤ καθώς και των εκπροσώπων άλλων ερ-
γοληπτικών οργανώσεων, όταν αυτό κρίνεται σκόπιµο.
Γραµµατείς της οµάδας εργασίας ορίζονται η Καρλή Χριστίνα και ο
Ράλλης Στυλιανός, υπάλληλοι στη ∆/νση Νοµοθετικού Συντονισµού & Κω-
δικοποίησης (∆17).
Έργο της οµάδας εργασίας είναι η επεξεργασία και η σύνταξη σχεδίου
του προβλεπόµενου από την περ. β΄ της παρ.1 του άρθρου 178 του
Ν. 4281/2014 ∫·ÓÔÓÈÛÌÔ‡ ∞Ó¿ıÂÛË˜ ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ™˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ŒÚÁˆÓ.
Η Οµάδα Εργασίας πρέπει να έχει ολοκληρώσει το έργο της µέχρι τον Φε-
βρουάριο  2015.
Β. Συγκροτούµε οµάδα εργασίας για την επεξεργασία και σύνταξη του
Κανονισµού Ανάθεσης ∆ηµοσίων Συµβάσεων Υπηρεσιών και ªÂÏÂÙÒÓ
∆Â¯ÓÈÎÒÓ ŒÚÁˆÓ, κατά το µέρος που αφορά τις Μελέτες Τεχνικών
Έργων, αποτελούµενη από τους κατωτέρω:
1.Ξηροµερίτου Θάλεια, Αναπλ. ∆/ντρια στη ∆/νση Νοµοθετικού Συντο-

νισµού & Κωδικοποίησης (∆17).
2.Παπαδόπουλο Μανώλη, Αναπλ. ∆ιευθυντή στη ∆/νση Μελετών Έργων

Οδοποιίας (∆ΜΕΟ).
3.Καραϊσκου Ευαγγελία, Προϊσταµένη Τµηµ. στη ∆/νση Λιµενικών Έργων

& Έργων Αεροδροµίων(τ.∆4).
4.Καλαβάση Αλέξανδρο, Προϊστ. Τµήµατος Μελετών στην ΕΥ∆Ε/ΠΑΘΕ.
5.Κοτζαµπασάκη Ευαγγελία, Αναπλ. Προϊστ. του Τµηµ. Φωτ/φικων

Μηχ/των, Μηχανών Γραφείου & Επιστηµ. Οργάνων του Υπουργείου
Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας.

6.Μπουρµά Βασιλική, Αναπλ. Προϊστ. του Τµηµ. Ιατρικών Μηχανηµά-
των, Εξοπλισµού & Παροχής Υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης &
Ανταγωνιστικότητας.

7. Κυριαζή Αικατερίνη, Μηχανικό, Ειδικό Επιστηµονικό Προσωπικό στην
Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Α.Α.∆Η.Σ.Υ.).

8.Στρογγύλη Ειρήνη, Νοµικό, Ειδικό Επιστηµονικό Προσωπικό στην Ενι-
αία Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Α.Α.∆Η.Σ.Υ.).

Συντονιστής της οµάδας εργασίας ορίζεται  η Ξηροµερίτου Θάλεια.
Στην υπόψη οµάδα εργασίας συµµετέχει και ο Πάρεδρος του Ν.Σ.Κ. στη
Γ.Γ.∆.Ε. του ΥΠ.ΥΜΕ.∆Ι, κ. Μαρίνης Ευάγγελος για την νοµική επεξεργα-
σία των σχετικών νοµοθετηµάτων.
Η Οµάδα Εργασίας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών της µπορεί
να ζητά τη συµβουλευτική συνδροµή ή και τη συµµετοχή στις συνεδριά-
σεις της, µετά από σχετική πρόσκληση του Συντονιστή, των εκπροσώπων
των  µελετητικών οργανώσεων, κ. Χασάπη Πάνου, Νοµικού Συµβούλου
Σ.Ε.Γ.Μ. και κ. Κάζου Γεωργίου, Προέδρου Σ.Ε.Γ.Μ. για τεχνικά θέµατα,
κ. Αλεξόπουλου Κωνσταντίνου, εκπροσώπου Συλλόγου Μελετητών Ελλά-
δας (Σ.Μ.Ε.) καθώς και των εκπροσώπων άλλων µελετητικών οργανώσε-
ων, όταν κρίνεται σκόπιµο.
Γραµµατείς της οµάδας εργασίας ορίζονται η Καρλή Χριστίνα και η
Μπουκουβάλα Γεωργία, υπάλληλοι στη ∆ιεύθυνση Νοµοθετικού Συντονι-
σµού & Κωδικοποίησης (∆17). Έργο της οµάδας εργασίας είναι η επε-
ξεργασία και η σύνταξη σχεδίου του προβλεπόµενου από την περ.γ΄
της παρ. 1 του άρθρου 178 του Ν. 4281/2014 ∫·ÓÔÓÈÛÌÔ‡ ∞Ó¿ıÂÛË˜
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¢ËÌÔÛ›ˆÓ ™˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ Î·È ªÂÏÂÙÒÓ ∆Â¯ÓÈÎÒÓ ŒÚÁˆÓ.
Η οµάδα εργασίας θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει το έργο της µέχρι
τον Φεβρουάριο 2015.
Γ. Οι συνεδριάσεις των οµάδων εργασίας πραγµατοποιούνται εντός ωραρίου.
∆. Με την παρούσα απόφαση καταργείται η µε αριθµ. πρωτ.
∆17α/οικ14/55/ΦΝ464/21.05.2014 απόφαση του Υπουργού Υποδοµών,
Μεταφορών και ∆ικτύων.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΙΧ. ΧΡΥΣΟΧΟΪ∆ΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ 
∆/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ (∆17)
Τµήµα: γ΄ 

Αθήνα,  29-10-2014 
Αρ.Πρωτ.: ∆17γ/01/125/ΦΝ464 
Α∆Α 77ΕΕ1-ΖΡ9

Α Π Ο Φ Α Σ Η
ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Οµάδων Εργασίας για την επεξερ-
γασία και σύνταξη των προβλεπόµενων από το άρθρο
178 του Ν. 4281/2014 (Α΄160) «Κανονισµού Εκτέλε-
σης ∆ηµοσίων Συµβάσεων Έργων» και «Κανονισµού
Εκτέλεσης ∆ηµοσίων Συµβάσεων Υπηρεσιών και Μελε-
τών Τεχνικών Έργων».

Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν.679/77 (Α΄245) «Περί
αυξήσεως προσωπικού του Υπουργείου ∆ηµοσίων Έργων και ρυθµίσεως
συναφών θεµάτων».
Τις διατάξεις του Π.∆.85/2012«Ίδρυση και µετονοµασία Υπουργείων, µε-
ταφορά και κατάργηση υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆.
118/2013 (Α΄152).
Τις διατάξεις του Π.∆.119/2013 (Α΄153) «∆ιορισµός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα της νοµοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο
του Π.∆. 63/2005(Α΄98) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της πα-
ρούσης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι-
σµού.
Τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 (Α΄160) και ειδικότερα των παραγράφων
1β και 1γ του άρθρου 178 που αφορούν στην έκδοση Προεδρικών ∆ια-
ταγµάτων σχετικά µε τον «Κανονισµό Εκτέλεσης ∆ηµοσίων Συµβάσεων
Έργων» και τον «Κανονισµό Εκτέλεσης ∆ηµοσίων Συµβάσεων Υπηρεσιών
και Μελετών Τεχνικών Έργων».
Τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 (Α΄160) και ειδικότερα του εδαφίου α
της παραγράφου 2 του άρθρου 178, σύµφωνα µε το οποίο τα Προεδρικά
∆ιατάγµατα της παραγράφου 1 εκδίδονται εντός έξι (6) µηνών από την
έναρξη ισχύος του νόµου, ήτοι µέχρι τον Αύγουστο 2015.
Το µε Α.Π. 3994/26/9/2014 έγγραφο του Προέδρου της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ
8.Το µε Α.Π. Π1/2083/24.10.2014 έγγραφo του Υπουργείου Ανάπτυξης &
Ανταγωνιστικότητας.
9.Το µε Α.Π. 1884/539/519/27664/3494/20.6.14 κοινό έγγραφο ορι-
σµού εκπροσώπων των Εργοληπτικών οργανώσεων, τα µε Α.Π.
27986/ΣΜ/λµ/17.10.14 και 1125/14.10.14 έγγραφα των Συλλόγων ΣΑΤΕ
και ΣΜΕ καθώς και οι από 7.10.14 και 17.10.14 επιστολές των οργανώσε-
ων ΠΕ∆ΜΕ∆Ε και ΣΕΓΜ.
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε:
Α. Συγκροτούµε Οµάδα Εργασίας για  την επεξεργασία και σύνταξη του
Κανονισµού Εκτέλεσης ∆ηµοσίων Συµβάσεων Έργων, αποτελούµενη από
τους κατωτέρω:
1.Μακρή ∆ιονύσιο, Γενικό ∆/ντη Συγκοινωνιακών Έργων.
2.Τασιόπουλο ∆ηµήτριο, Αναπλ. ∆/ντη στη ∆/νση Οδικών Έργων (∆1).
3.Παπαγεωργίου ∆ηµήτριο, ∆/ντη στην ΕΥ∆Ε/ΣΑ.
4.Γιαννακούρη Κων/νο, Προϊστάµενο Τµηµ. στη ∆/νση Νοµοθετικού Συ-

ντονισµού & Κωδικοποίησης (∆17).
5.Κόντου Μιλένα, ∆/ντρια στη ∆/νση Συντήρησης Οδικών Έργων (∆3).
6.Τοπάλη Φωτεινή, Νοµικό, Ειδικό Επιστηµονικό Προσωπικό στην Ενιαία

Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Α.Α.∆Η.Σ.Υ.).
7. Ζαχαρόπουλο Αριστοτέλη, Mηχανικό, Ειδικό Επιστηµονικό Προσωπι-

κό στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Συµβάσεων
(Ε.Α.Α.∆Η.Σ.Υ.).

8.Χατζηχαλκιά Ζαφείρη, Νοµικό Σύµβουλο στην ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε.
Συντονιστής της οµάδας εργασίας ορίζεται  ο Μακρής ∆ιονύσιος.
Στην υπόψη οµάδα εργασίας συµµετέχει και η Νοµικός Σύµβουλος της
Γ.Γ.∆.Ε. του ΥΠ.ΥΜΕ.∆Ι., κ. Βελώνη Ευγενία για την νοµική επεξεργα-
σία των σχετικών νοµοθετηµάτων.
Η Οµάδα Εργασίας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών της µπορεί
να ζητά τη συµβουλευτική συνδροµή ή/και τη συµµετοχή στις συνεδριά-
σεις της, µετά από σχετική πρόσκληση του Συντονιστή, των εκπροσώ-
πων των εργοληπτικών οργανώσεων, κ. Σταµατόπουλου Σταµάτη, Νοµι-
κού Σύµβουλου ΣΑΤΕ, κ. Μεσσοχωρίτη Ορέστη, εκπροσώπου ΠΕΣΕ∆Ε,
κ. Κασσελά Ευάγγελου, Γεν. Γραµµατέα ΠΕ∆ΜΕ∆Ε και κ. Κωνσταντινίδη
∆ηµήτριου, εκπροσώπου ΣΤΕΑΤ καθώς και των εκπροσώπων άλλων ερ-
γοληπτικών οργανώσεων, όταν αυτό κρίνεται σκόπιµο.
Γραµµατείς της οµάδας εργασίας ορίζονται η Καρλή Χριστίνα και ο
Ράλλης Στυλιανός, υπάλληλοι στη ∆/νση Νοµοθετικού Συντονισµού & Κω-
δικοποίησης (∆17).
Έργο της οµάδας εργασίας είναι η επεξεργασία και η σύνταξη σχεδίου του
προβλεπόµενου από την περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 178 του Ν.
4281/2014 ∫·ÓÔÓÈÛÌÔ‡ ∂ÎÙ¤ÏÂÛË˜ ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ™˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ŒÚÁˆÓ. Η Οµάδα
Εργασίας πρέπει να έχει ολοκληρώσει το έργο της µέχρι τον Μάιο 2015.
Β. Συγκροτούµε οµάδα εργασίας για την επεξεργασία και σύνταξη του
Κανονισµού Εκτέλεσης ∆ηµοσίων Συµβάσεων Υπηρεσιών και ªÂÏÂÙÒÓ
∆Â¯ÓÈÎÒÓ ŒÚÁˆÓ, αποτελούµενη από τους κατωτέρω:
1.Ξηροµερίτου Θάλεια, Αναπλ. ∆/ντρια στη ∆/νση Νοµοθετικού Συ-

ντονισµού & Κωδικοποίησης (∆17).
2.Παπαδόπουλο Μανώλη, Αναπλ. ∆ιευθυντή στη ∆/νση Μελετών Έργων

Οδοποιϊας (∆ΜΕΟ).
3.Καραΐσκου Ευαγγελία, Προϊσταµένη Τµηµ. στη ∆/νση Λιµενικών Έργων

& Έργων Αεροδροµίων (τ.∆4).
4.Καλαβάση Αλέξανδρο, Προϊστ. Τµήµατος Μελετών στην ΕΥ∆Ε/ΠΑΘΕ.
5.Κοτζαµπασάκη Ευαγγελία, Αναπλ. Προϊστ. του Τµηµ. Φωτ/φικων

Μηχ/των, Μηχανών Γραφείου & Επιστηµ. Οργάνων του Υπουργείου
Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας.

6.Μπουρµά Βασιλική, Αναπλ. Προϊστ. του Τµηµ. Ιατρικών Μηχανηµά-
των, Εξοπλισµού & Παροχής Υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης &
Ανταγωνιστικότητας.

7. Κυριαζή Αικατερίνη, Μηχανικό, Ειδικό Επιστηµονικό Προσωπικό στην
Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Α.Α.∆Η.Σ.Υ.).

8.Στρογγύλη Ειρήνη, Νοµικό, Ειδικό Επιστηµονικό Προσωπικό στην
Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Α.Α.∆Η.Σ.Υ.).

Συντονιστής της οµάδας εργασίας ορίζεται η Ξηροµερίτου Θάλεια.
Στην υπόψη οµάδα εργασίας συµµετέχει και ο Πάρεδρος του Ν.Σ.Κ. στη
Γ.Γ.∆.Ε. του ΥΠ.ΥΜΕ.∆Ι, κ. Μαρίνης Ευάγγελος για την νοµική επεξεργα-
σία των σχετικών νοµοθετηµάτων.
Η Οµάδα Εργασίας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών της µπορεί
να ζητά τη συµβουλευτική συνδροµή ή και τη συµµετοχή στις συνεδριά-
σεις της, µετά από σχετική πρόσκληση του Συντονιστή, των εκπροσώπων
των  µελετητικών οργανώσεων, κ. Χασάπη Πάνου, Νοµικού Συµβούλου
Σ.Ε.Γ.Μ. και κ. Κάζου Γεωργίου, Προέδρου Σ.Ε.Γ.Μ. για τεχνικά θέµατα,
κ. Αλεξόπουλου Κωνσταντίνου, εκπροσώπου Συλλόγου Μελετητών Ελλά-
δας (Σ.Μ.Ε.) καθώς και των εκπροσώπων άλλων µελετητικών οργανώσε-
ων όταν κρίνεται σκόπιµο.
Γραµµατείς της οµάδας εργασίας ορίζονται η Καρλή Χριστίνα και η
Μπουκουβάλα Γεωργία, υπάλληλοι στη ∆ιεύθυνση Νοµοθετικού Συντονι-
σµού & Κωδικοποίησης (∆17).
Έργο της οµάδας εργασίας είναι η επεξεργασία και η σύνταξη σχεδίου
του προβλεπόµενου από την περ.γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 178
του Ν. 4281/2014 ∫·ÓÔÓÈÛÌÔ‡ ∂ÎÙ¤ÏÂÛË˜ ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ™˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ÀËÚÂ-
ÛÈÒÓ Î·È ªÂÏÂÙÒÓ ∆Â¯ÓÈÎÒÓ ŒÚÁˆÓ. Η οµάδα εργασίας θα πρέπει να έχει
ολοκληρώσει το έργο της µέχρι τον Μάιο 2015.
Γ. Οι συνεδριάσεις των οµάδων εργασίας πραγµατοποιούνται εντός ωραρίου.
∆. Με την παρούσα απόφαση καταργείται η µε αριθµ. πρωτ.
∆17α/οικ14/55/ΦΝ464/21.05.2014 απόφαση του Υπουργού Υποδοµών,
Μεταφορών και ∆ικτύων.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΙΧ. ΧΡΥΣΟΧΟΪ∆ΗΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ∆ΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ
∆/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΚΩ∆/ΣΗΣ (∆17)
Ταχ. ∆/νση: Χαρ. Τρικούπη 182, ΤΚ 10178 Αθήνα
Τηλ.: 213 1523 558, E-mail: ggded17@ggde.gr

Α∆Α: 64321-ΧΦΖ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13
ΑΘΗΝΑ, 20/08/2014

Αριθ. Πρωτ. ∆17α/06/90/ΦN 433.γ

Προς: Τους Αποδέκτες του πίνακα διανοµής

£∂ª∞: ∫·Ù¿ÚÁËÛË √Ú›ˆÓ ÛÙÈ˜ ·Ó·ı¤ÛÂÈ˜
‰ËÌÔÛ›ˆÓ ¤ÚÁˆÓ, ÌÂÏÂÙÒÓ Î·È ·ÚÔ¯‹˜
Û˘Ó·ÊÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ

Σας πληροφορούµε ότι µε τη διάταξη του άρθρου 59 του Νόµου
4278/04.08.2014 «Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις», που δηµο-
σιεύθηκε στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (Α΄ 157), καταργούνται τα
ανώτατα και κατώτατα όρια προϋπολογισµού δηµοσίων έργων και προεκτι-
µώµενων αµοιβών µελετών ανά κατηγορία και τάξη µε βάση τα οποία
έχουν δικαίωµα συµµετοχής στις αναθέσεις δηµοσίων έργων, µελετών και
συναφών υπηρεσιών οι εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει-
ρήσεων (ΜΕΕΠ) και στα Μητρώα µελετητών και Εταιρειών Μελετών της
Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Έργων.

Α) Η κατάργηση των κατωτάτων ορίων είναι άµεσης εφαρµογής και

καταλαµβάνει όλες τις εκκρεµείς διαδικασίες ανάθεσης δηµοσίων έργων,
µελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών (ανοικτές, κλειστές και µε δια-
πραγµάτευση), στις οποίες δεν έχουν υποβληθεί προσφορές µέχρι 04-08-
2014 ανεξάρτητα από τις τυχόν αντίθετες προβλέψεις των οικείων διακη-
ρύξεων.

Κατά συνέπεια στις παραπάνω διαδικασίες, είναι δυνατή η συµµετοχή όλων
των υποψηφίων, που καλύπτουν τα ανώτατα όρια χωρίς κανένα περιορι-
σµό κατώτατων ορίων.

Β) Αντίθετα, οι διατάξεις που αφορούν στα ανώτατα όρια παραµένουν σε
ισχύ και συνεπώς δεν επέρχονται σχετικές µεταβολές στον τρόπο διενέρ-
γειας των διαγωνισµών, µέχρι την έκδοση του προβλεπόµενου στην παρ. 2
του άρθρου 59 Προεδρικού ∆ιατάγµατος. Με το διάταγµα αυτό θα ορισθεί
ο χρόνος κατάργησης των ανωτάτων ορίων και θα καθοριστούν οι προϋπο-
θέσεις συµµετοχής στις διαδικασίες ανάθεσης δηµοσίων έργων και µελε-
τών.

Τέλος επισηµαίνεται, ότι θα δοθούν περαιτέρω διευκρινήσεις µε νεότερη
εγκύκλιο για την ουσιαστικότερη εφαρµογή των παραγράφων 3, 4 και 5
του άρθρου 147 της Κωδικοποίησης της νοµοθεσίας δηµοσίων έργων που
κυρώθηκε µε το ν.3669/2008 (σχετικό το τελευταίο εδάφιο της σηµείωσης
43 του Α΄ τύπου των εγκεκριµένων πρότυπων διακηρύξεων), που αφο-
ρούν επίκληση και απόδειξη τεχνικής ή και επαγγελµατικής ικανότητας, που
στηρίζεται στις δυνατότητες του άλλου φορέα (δάνεια εµπειρία).

Της εγκυκλίου αυτής να λάβουν γνώση όλοι οι αρµόδιοι υπάλληλοι για την
πιστή εφαρµογή της.

Η εγκύκλιος αυτή να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.ggde.gr της Γ.Γ.∆.Ε.
του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων και στην αντίστοιχη
ιστοσελίδα του προγράµµατος «∆ιαύγεια».

Ο Γενικός Γραµµατέας
Στράτος Σιµόπουλος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓEΙΟ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ∆ΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΗΜ. ΕΡΓΩΝ
ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤ. ∆ΗΜ. ΕΡΓΩΝ
∆/ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΩΝ ΤΕΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (∆15)
Ταχ. ∆/νση: Ιπποκράτους 196-198, ΤΚ 11471 Αθήνα

Α∆Α: 7 ∆ΚΦ1-965

ΕΓΓΥΚΛΙΟΣ 14

Αθήνα 22/08/2014
Αρ. Πρωτ. ∆15/οικ/16724

Προς: Τους Αποδέκτες του πίνακα διανοµής

£∂ª∞: ¶·ÚÔ¯‹ Ô‰ËÁÈÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹

ÙˆÓ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ ÙÔ˘ ¶.¢. 90/2014 (º∂∫

138/Ù.∞/13-6-14)

Σας ενηµερώνουµε ότι δηµοσιεύτηκε στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως

(ΦΕΚ 138/τ.Α/13-6-2014) το Π.∆. 90/2014, µε το οποίο ορίζονται οι κατη-
γορίες έργων καθώς και οι προϋποθέσεις εγγραφής, κατάταξης και προα-
γωγής, στο Μητρώο Εµπειρίας Κατασκευαστών (Μ.Ε.Κ.), διπλωµατούχων
ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων της ηµεδαπής ή ισοτίµων σχολών της
αλλοδαπής.

Το ανωτέρω Π.∆., αντικαθιστά το άρθρο 4 του Π.∆. 472/1985
(ΦΕΚ/Α΄/168/2-10-1985) που κωδικοποιήθηκε στο άρθρο 109 της κωδικο-
ποίησης νοµοθεσίας κατασκευής των δηµοσίων έργων η οποία κυρώθηκε
µε το ν.3669/2008 (ΦΕΚ/Α΄/116/18-6-2008).

Ειδικότερα τα σηµεία ι έως και νβ, της παρ.1 του άρθρου 1 του άνω Π.∆.
αφορούν στις ειδικότητες διπλωµατούχων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυ-
µάτων της ηµεδαπής ή ισοτίµων σχολών της αλλοδαπής που δεν προβλέ-
πονταν στο Π.∆. 472/1985 και αποκτούν δικαίωµα εγγραφής στο Μ.Ε.Κ..

Ακολουθεί συγκεντρωτικός πίνακας των ειδικοτήτων, διπλωµατούχων
ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων της ηµεδαπής ή ισοτίµων σχολών της
αλλοδαπής, µε τις προϋποθέσεις εγγραφής τους και τις αντίστοιχες κατη-
γορίες έργων.

Σύµφωνα µε το άρθρο 2, το Π.∆. 90/2014 ισχύει από τη δηµοσίευσή του
στην εφηµερίδα της Κυβερνήσεως στις 13/06/2014.
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Της εγκυκλίου να λάβουν γνώση, πέραν των αποδεκτών, οι υπάλληλοι της ∆/νσης Μητρώων και τεχνικών Επαγγελµάτων, τα µέλη των επιτροπών
Μ.Ε.Κ. και Μ.Ε.ΕΠ. και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.∆.Ε. (www.ggde.gr).

Ο Γενικός Γραµµατέας
Ευστράτιος Σιµόπουλος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ∆ΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΓΕ. ∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓ/ΤΟΣ
∆/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΥΠΩΝ 
ΚΑΙ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (∆11)
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ 
ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΕΩΝ (∆11γ)
Ταχ. ∆/νση: Ιπποκράτους 196-198, ΤΚ 11471 Αθήνα
Τηλ.: 210 3820695 - E-mail: d11.c@ggde.gr

Α∆Α: Ω8ΘΛ1-ΥΘΥ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 18
Αθήνα, 24 Σεπτεµβρίου 2014

Αρ. Πρωτ. ∆11γ/ο/6/7

Προς: Τους Αποδέκτες του πίνακα διανοµής

£∂ª∞: ¶ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ÙË˜ ‰·¿ÓË˜ 

ÙÔ˘ ÌÂÙ·ÊÔÚÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘ ÌÂ ‚¿ÛË 

Ù· ÂÓÈ·›· ÙÈÌÔÏfiÁÈ· ÙË˜ °°¢∂

Με την απόφαση µε Αριθµ. Πρωτ. ∆11γ/ο/9/7/7-2-2013 του Αναπληρωτή
Υπουργού ΑΝ.ΑΝ.Υ.ΜΕ.∆Ι. εγκρίθηκε η αναπροσαρµογή και συµπλήρωση
των Ενιαίων Τιµολογίων Έργων οδοποιίας, Yδραυλικών, Λιµενικών, Oικοδο-
µικών και Πρασίνου (έκδοση 3.0), καθώς και Ηλεκτροµηχανολογικών εργα-
σιών Oδοποιίας, Υδραυλικών και Λιµενικών Έργων 9 (έκδοση 1.0).
Τα ανωτέρω ενιαία τιµολόγια εργασιών εφαρµόζονται υποχρεωτικά κατά τη
σύνταξη των προϋπολογισµών δηµοπράτησης ∆ηµοσίων Έργων.

Α. Οδηγίες Εγκυκλίου Ε7/2013 για τον προσδιορισµό
της δαπάνης των µεταφορών

Με την εγκύκλιο 7, αρ. πρωτ. ∆11γ/ο/5/8/12-02-2013 δόθηκαν οδηγίες επί
θεµάτων εφαρµογής των Ενιαίων Τιµολογίων (ΝΕΤ), µεταξύ των οποίων
και για την προκοστολόγηση του µεταφορικού έργου, όταν αυτό προβλέ-
πεται στα άρθρα των εργασιών.
Οι οδηγίες αυτές είχαν ως εξής:

ŸÙ·Ó Ô ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ¿ÚıÚ· Ô˘ ÂÈÛË-
Ì·›ÓÔÓÙ·È ÌÂ ·ÛÙÂÚ›ÛÎÔ [*] ··ÈÙÂ›Ù·È ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙË˜ ‰·¿ÓË˜ ÙÔ˘
ÌÂÙ·ÊÔÚÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘ Î·Ù’ ¿ÚıÚÔ.
™ÙÔ˘˜ °ÂÓÈÎÔ‡˜ ŸÚÔ˘˜ ÙˆÓ ¡∂∆ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ›Ó·ÎÂ˜ ÙÈÌÒÓ ÙÔ˘
ÌÂÙ·ÊÔÚÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘ ·Ó¿ Î˘‚Ô¯ÈÏÈfiÌÂÙÚÔ (m3.km), ·Ó·ÏfiÁˆ˜ ÙˆÓ Û˘Ó-
ıËÎÒÓ ‰È·Î›ÓËÛË˜ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·È ˘ÏÈÎÒÓ. OÈ ÙÈÌ¤˜ ·˘Ù¤˜ ÂÚÈÏ·Ì-
‚¿ÓÔ˘Ó ·ÓËÁÌ¤ÓË ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ÎÂÓÔ‡ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ ÛÙÔ ÂÚÁÔÙ¿-
ÍÈÔ Î·È ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÂ Û˘Ì˘ÎÓˆÌ¤Ó· ˘ÏÈÎ¿ Î·È ÚÔ˚fiÓÙ· ÛÙÈ˜ ÂÎ¿-
ÛÙÔÙÂ ı¤ÛÂÈ˜ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹˜ (.¯. ÂÎÛÎ·Ê¤˜ ÛÂ fiÁÎÔ ÔÚ‡ÁÌ·ÙÔ˜, Û˘Ì˘-
ÎÓˆÌ¤ÓÂ˜ ÛÙÚÒÛÂÈ˜ ˘ÏÈÎÒÓ Î.Ô.Î.).
ø˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘ ÛÂ Î·ÌÈ¿ ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹˜ ÂÈ-
Ï‹ÛÌ·ÙÔ˜.
∏ ·fiÛÙ·ÛË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÙ·È ÌÂ ‚¿ÛË ÙÈ˜ Û˘Óı‹ÎÂ˜ ÂÎÙ¤-
ÏÂÛË˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ, ÙÔ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓÔ Ô‰ÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô, ÙÈ˜ ··ÈÙ‹ÛÂÈ˜ Ô˘
Ù›ıÂÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ (Ë ¤Î‰ÔÛË ÙˆÓ
ÔÔ›ˆÓ ·ÔÙÂÏÂ› ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· ÙË ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛË ÙˆÓ ÂÚÈÛÛÔÙ¤ÚˆÓ
¤ÚÁˆÓ), Î·ıÒ˜ Î·È ÏÔÈ¤˜ ÎÂ›ÌÂÓÂ˜ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜.
™Â Î¿ıÂ ÂÚ›ÙˆÛË ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÙ·È Ë Ì¤ÛË ·fiÛÙ·ÛË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜
(.¯. ·fi ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ‚¿ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ¯ˆÌ·ÙÂÚÒÓ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ì¤¯ÚÈ ÙÔÓ ·Ô-
ıÂÛÈÔı¿Ï·ÌÔ ‹ ÙÔÓ ‰·ÓÂÈÔı¿Ï·ÌÔ ‹ ÙË Ì¤ÛË ·fiÛÙ·ÛË ÚÔ˜ ·˘ÙÔ‡˜
Â¿Ó ÚÔ‚Ï¤ÔÓÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ – ·fi ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ‚¿ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘
Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ·ÛÊ·ÏÙÔÛÎ˘ÚÔ‰¤Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ÏÂÈ-
ÙÔ˘ÚÁÂ› ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Î.Ô.Î.).
¢Ôı¤ÓÙÔ˜ fiÙÈ ÙÔ ÌÂÙ·ÊÔÚÈÎfi ¤ÚÁÔ Û˘ÓÈÛÙ¿ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ì¤ÚÔ˜ ÙË˜ ‰·¿-
ÓË˜ ·ÚÎÂÙÒÓ ¤ÚÁˆÓ (.¯. ¤ÚÁˆÓ Ô‰ÔÔÈ›·˜, ˘‰Ú·˘ÏÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ ÂÓÙfi˜
fiÏÂˆ˜ Î.Ï.), Ë Ì¤ÛË ·fiÛÙ·ÛË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÔÊÂ›ÏÂÈ Ó· ÙÂÎÌËÚÈÒÓÂ-
Ù·È Â·ÚÎÒ˜ ÛÙÈ˜ ÚÔÛÌÂÙÚ‹ÛÂÈ˜ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ. ¢ÂÓ Â›Ó·È ÏÔÁÈÎfi ÔÈ ¯ˆ-
Ì·ÙÈÛÌÔ› Ó· ˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È ÌÂ ÙË Û‡ÓÙ·ÍË ÂÎÙÂÓÒÓ ·Ó·Ï˘ÙÈÎÒÓ ÈÓ¿-
ÎˆÓ Î·È ÔÈ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜, Ô˘ ÂÓ›ÔÙÂ Â›Ó·È ˘„ËÏfiÙÂÚË˜ ‰·¿ÓË˜, Ó· ÌËÓ
·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ·È Î·Ù’ ·Ó¿ÏÔÁÔ ÙÚfiÔ. O‡ÙÂ Â›Ó·È ÏÔÁÈÎfi Ó· ÂÈ‚·Ú‡-

ÓÔÓÙ·È ˘ÂÚ‚ÔÏÈÎ¿ ÔÈ ÙÈÌ¤˜ ‚¿ÛË˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÌÂ ·Ó‡·ÚÎÙÔ ÌÂÙ·-
ÊÔÚÈÎfi ¤ÚÁÔ.
π‰È·›ÙÂÚÔ˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙË˜ ÌÂÙ·ÊÔÚÈÎ‹˜ ‰·¿ÓË˜ ÚÔ‚Ï¤ÂÙ·È Î·È
ÛÂ ÂÚÁ·Û›Â˜ Ô˘ ÙÈÌÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È ÛÂ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎ¿ ‹ ÛÂ ÙÚ¤¯ÔÓÙ· Ì¤ÙÚ·.
™ÙÈ˜ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ ·˘Ù¤˜ ÔÈ ÙÈÌ¤˜ ÌÔÓ¿‰·˜ ÙˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ ÔÏÏ·Ï·-
ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È Â› ÙÔ ¿¯Ô˜ ÙË˜ ÛÙÚÒÛË˜ ÛÂ Ì¤ÙÚ· (¿¯Ô˜ ÛÙÚÒÛË˜ Ô‰Ô-
ÛÙÚˆÛ›·˜ 0,10 m), ‹ ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È ÔÈ Û˘Ì‚·ÙÈÎÔ› Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ ·Ó·Áˆ-
Á‹˜ Ô˘ Î·ıÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÛÙ· ÂÚÈÁÚ·ÊÈÎ¿ ¡∂∆ (Ï.¯. ·ÔÍ‹ÏˆÛË Ï·ÎÔ-
ÛÙÚÒÛÂˆÓ).

Β. Πρόσθετες οδηγίες και διευκρινήσεις
Στα ΝΕΤ αναφέρεται ρητά ότι η µεταφορική δαπάνη υπολογίζεται κατά πε-
ρίπτωση βάσει των τοπικών συνθηκών του έργου (µέση απόσταση µετα-
φοράς, χαρακτηριστικά οδικού δικτύου κ.λπ.) και προστίθεται στην “τιµή
βάσεως” των άρθρων που επισηµαίνονται µε αστερίσκο, τα οποία στο περι-
γραφικό τους µέρος αναφέρουν “µε την µεταφορά σε οποιαδήποτε
απόσταση”.
Η πρόβλεψη αυτή των ΝΕΤ είχε στόχο την απλούστευση των προµετρήσε-
ων και επιµετρήσεων των εργασιών, την ανεξαρτητοποίηση της συµβατι-
κής µεταφοράς δαπάνης από το πρόγραµµα εργασιών του Αναδόχου και
την αποφυγή σύνταξης ΑΠΕ.
Υπό την έννοια αυτή κατά το στάδιο της προκοστολόγησης (δηλαδή κατά
το στάδιο σύνταξης των Τευχών ∆ηµοπράτησης του έργου) απαιτείται ο
προσδιορισµός της µέσης απόστασης µεταφοράς από το κέντρο βάρους
των εργασιών στο έργο προς τους αποθεσιοθαλάµους ή από τους δανειο-
θαλάµους, λατοµεία και συγκροτήµατα παραγωγής.
Σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, οι θέσεις των δανειοθαλάµων, αποθε-
σιοθαλάµων, νοµίµως λειτουργούντων λατοµείων και συγκροτηµάτων πα-
ραγωγής προσδιορίζονται στο πλαίσιο εκπόνησης της Μελέτης Περιβαλλο-
ντικών Επιπτώσεων του έργου, προκειµένου να αξιολογηθούν οι περιβαλ-
λοντικές επιπτώσεις από τη λειτουργία των χώρων αυτών και να διερευνη-
θούν τα ληπτέα µέτρα αποκατάστασης. Οι ποσότητες των προς λήψη ή
απόθεση προϊόντων εκσκαφών προκύπτουν από το ισοζύγιο χωµατισµών
του έργου, λαµβανοµένων υπόψη των γεωτεχνικών χαρακτηριστικών, από
τα οποία προκύπτει η καταλληλότητά τους προς χρήση (λ.χ. για την κατα-
σκευή επιχωµάτων κ.λπ.).
Κατά συνέπεια οι ποσότητες του απαιτούµενου µεταφορικού έργου (κυβο-
χιλιόµετρα µεταφορών) µπορούν (και πρέπει) να υπολογίζονται από την
Αναθέτουσα Αρχή µε επαρκή ακρίβεια κατά τη σύνταξη των Συµβατικών
τευχών. Βέβαια, κατά το στάδιο αυτό δεν είναι δυνατόν να γίνει απολύτως
ακριβής εκτίµηση του συνολικού µεταφορικού έργου (σύνολο απαιτουµέ-
νων κυβοχιλιοµέτρων) και του αντιστοίχου κόστους, δοθέντος ότι εξαρτώ-
νται, αντίστοιχα, από το χρονοδιάγραµµα του έργου (σειρά εκτέλεσης ερ-
γασιών), και τον εξοπλισµό φόρτωσης και µεταφοράς που θα χρησιµοποιή-
σει ο Ανάδοχος.
Ωστόσο οι αβεβαιότητες αυτές στον προσδιορισµό της δαπάνης των µετα-
φορών είναι περιορισµένες (είναι το πολύ της τάξης του 15-20%), δοθέ-
ντος ότι πάντοτε είναι διαθέσιµα αναλυτικά στοιχεία χωµατισµών, γεωλογι-
κά και γεωτεχνικά στοιχεία, τα πορίσµατα και προτάσεις της ΜΠΕ (Μελέτη
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων) και οι Περιβαλλοντικοί Όροι του Έργου. Κα-
τά συνέπεια η δαπάνη των µεταφορών µπορεί να προσδιορισθεί µε αποδε-
κτή ακρίβεια στα τεύχη ∆ηµοπράτησης ενός έργου, οι δε διαγωνιζόµενοι
για την ανάληψη του έργου µπορούν να την σταθµίσουν ακριβέστερα κατά
τη σύνταξη της οικονοµικής προσφοράς τους.
Είναι επίσης γνωστή η κατάσταση του υπάρχοντος οδικού δικτύου στην
περιοχή του έργου, η ανάγκη ή µη για τη διάνοιξη εργοταξιακών οδών και
οι τιµές µονάδος ανά κυβοχιλιόµετρο που παρατίθενται στον ακόλουθο πί-
νακα που περιλαµβάνεται στο εδάφιο των Γενικών Όρων των ΝΕΤ.

OÈ ÙÈÌ¤˜ ÌÔÓ¿‰Ô˜ ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ ∆ÈÌÔÏÔÁ›Ô˘ Ô˘ Ê¤ÚÔ˘Ó ÙË Û‹Ì·Ó-
ÛË [*] ·Ú·ÏÂ‡Úˆ˜ ÙË˜ ·Ó·ÁÚ·ÊfiÌÂÓË˜ ÙÈÌ‹˜ ÛÂ ∂Àƒø ‰ÂÓ Û˘-
ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙË ‰·¿ÓË ÙË˜ Î·ı·Ú‹˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÙˆÓ, Î·Ù¿ Â-
Ú›ÙˆÛË, ˘ÏÈÎÒÓ ‹ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ.

∏ ¢ËÌÔÚ·ÙÔ‡Û· ∞Ú¯‹ ı· ÚÔÛı¤ÙÂÈ ÛÙÈ˜ ÙÈÌ¤˜ ·˘Ù¤˜ ÙË ‰·¿ÓË
ÙÔ˘ ÌÂÙ·ÊÔÚÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘, ÌÂ ‚¿ÛË Ù· ÛÙÔÈ¯Â›· ÙË˜ ÌÂÏ¤ÙË˜ Î·È ÙÈ˜
Û˘Óı‹ÎÂ˜ ÂÎÙ¤ÏÂÛË˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘.

°È· ÙÔÓ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi ÙË˜ ˆ˜ ¿Óˆ ‰·¿ÓË˜ ÙÔ˘ ÌÂÙ·ÊÔÚÈÎÔ‡ ¤Ú-
ÁÔ˘ Î·ıÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ·ÎfiÏÔ˘ıÂ˜ ÙÈÌ¤˜ ÌÔÓ¿‰·˜ ÛÂ €/m3.km
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OÈ ÙÈÌ¤˜ ·˘Ù¤˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÛÙÔÓ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi ÙË˜ ÙÈÌ‹˜ ÙÔ˘
·ÛÙÂÚ›ÛÎÔ˘ [*] ÙˆÓ ¿ÚıÚˆÓ ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ ÙÈÌÔÏÔÁ›Ô˘ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ
ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÂÈÌÂÙÚÒÓÙ·È ÛÂ Î˘‚ÈÎ¿ Ì¤ÙÚ· (m3), Î·Ù¿ ÙÔÓ ÙÚfiÔ
Ô˘ Î·ıÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÂ ¤Î·ÛÙÔ ¿ÚıÚÔ.

™Â Î·Ì›· ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹˜ ÂÈÏ‹ÛÌ·ÙÔ˜
‹ ÔÔÈ·‰‹ÔÙÂ ¿ÏÏË ÚÔÛ·‡ÍËÛË Î·È Ô ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ Á›ÓÂÙ·È ÌÂ
‚¿ÛË Ù· ÂÈÌÂÙÚÔ‡ÌÂÓ· m3 Î¿ıÂ ÂÚÁ·Û›·˜, fiˆ˜ Î·ıÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ
·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ¿ÚıÚÔ.

∏ ‰·¿ÓË ÙÔ˘ ÌÂÙ·ÊÔÚÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘, fiˆ˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ·-
ÚfiÓ ÙÈÌÔÏfiÁÈÔ, ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È ÛÙËÓ ÙÈÌ‹ ‚¿ÛÂˆ˜ ÙˆÓ ¿ÚıÚˆÓ Ô˘
ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·È ÌÂ [*], Î·È ·Ó·ıÂˆÚÂ›Ù·È ÌÂ ‚¿ÛË ÙÔÓ ÂÎ¿ÛÙÔÙÂ Î·-
ıÔÚÈ˙fiÌÂÓÔ Îˆ‰ÈÎfi ·Ó·ıÂÒÚËÛË˜ (‰ÂÓ ÚÔ‚Ï¤ÂÙ·È ¿ÏÏË, È‰È·›ÙÂ-
ÚË ·Ó·ıÂÒÚËÛË ÙÔ˘ ÌÂÙ·ÊÔÚÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘).

Επισηµαίνεται και η περίπτωση αξιοποίησης των βραχωδών προϊόντων εκ-
σκαφών του έργου για την επί τόπου παραγωγή θραυστών αδρανών σκυ-
ροδέµατος, οδοστρωσίας, λιθορριπών, µεταβατικών επιχωµάτων κ.λπ.
Τόσο για λόγους περιβαλλοντικούς, όσο και για οικονοµικούς, επιβάλλεται
κατ’ αρχήν η αξιοποίηση των βραχωδών προϊόντων εκσκαφών, υπό την
προϋπόθεση ότι πληρούν τις απαιτήσεις των σχετικών προτύπων ως προς
τα φυσικά, χηµικά και µηχανικά χαρακτηριστικά τους. Με βάση τα πορί-
σµατα των Γεωλογικών, Γεωτεχνικών και Περιβαλλοντικών Μελετών, οι
οποίες, ούτως ή άλλως, είναι απαραίτητες για την ωρίµανση των προς δη-
µοπράτηση, µπορούν να αποφαίνονται οι ∆ηµοπρατούσες Αρχές για την
καταλληλότητα ή µη των προϊόντων αυτών για την παραγωγή των απαι-
τουµένων για το έργο αδρανών υλικών.
Είναι βεβαίως γνωστό ότι στις τιµές µονάδος των Ενιαίων τιµολογίων της
ΓΓ∆Ε  για τις εργασίες σκυροδεµάτων, οδοστρωσίας, ασφαλτικών, µεταβα-
τικών επιχωµάτων, φίλτρων στραγγιστηρίων κ.λπ. περιλαµβάνεται η δαπά-
νη παραγωγής των αδρανών υλικών, άρα και η δαπάνη των εκβραχισµών
στη λατοµική θέση.
Κατά συνέπεια, όταν αξιοποιούνται τα βραχώδη προϊόντα εκσκαφών του
έργου, η δαπάνη εξόρυξης δεν πρέπει να τιµολογείται δύο φορές (µία φο-
ρά στις εκσκαφές και εκ νέου στην παραγωγή των αδρανών που είναι εν-
σωµατωµένα στα οικεία άρθρα του τιµολογίου). Επιπρόσθετα, τα προϊόντα
αυτά δεν µεταφέρονται στους προβλεπόµενους από την ΜΠΕ αποθεσιοθα-
λάµους, αλλά στις εργοταξιακές εγκαταστάσεις του Αναδόχου (σπαστηρο-
τριβείο).
Τα θέµατα αυτά πρέπει να λαµβάνονται υπόψη κατά τη σύνταξη των Τευ-
χών ∆ηµοπράτησης των νέων έργων.
∆οθέντος, αφενός µεν ότι η µεταφορική δαπάνη ενίοτε αποτελεί σηµαντικό
ποσοστό της συνολικής δαπάνης ενός έργου (ιδίως στα έργα οδοποιίας) και
αφετέρου ότι η πληρότητα και η ορθότητα των συµβατικών τευχών απο-
τελεί ουσιώδη παράµετρο επιτυχούς υλοποίησης ενός έργου (οι αµοιβές
σύνταξής τους δεν είναι ευκαταφρόνητες), είναι αναµενόµενη, αλλά και
απαιτείται, η επαρκής ακρίβεια στον προσδιορισµό της µεταφορικής δαπά-
νης.
Με βάση τα όσα προαναφέρθηκαν ο όρος “οποιαδήποτε απόσταση”
που αναγράφεται στο περιγραφικό µέρος των ΝΕΤ του έργου έχει την έν-
νοια ότι πηγές λήψης και απόθεσης των υλικών, το οδικό δίκτυο της περιο-
χής και το κέντρο βάρους (λήψης ή ενσωµάτωσης) των υλικών παραµέ-
νουν όπως είχαν ληφθεί υπόψη στη µελέτη και κατά τη σύνταξη των τευ-

χών δηµοπράτησης από την Αναθέτουσα Αρχή. Κατ’ ουσίαν δηλαδή σηµαί-
νει “ÛÂ ÔÔÈ·‰‹ÔÙÂ ·fiÛÙ·ÛË Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ‰ËÌÔÚ¿ÙË-
ÛË˜”.
Εάν µετά τη δηµοπράτηση του έργου διαφοροποιηθούν οι αποστάσεις µε-
ταφορών ή οι συνθήκες διακίνησης που είχαν ληφθεί υπόψη κατά τη σύ-
νταξη των τευχών ∆ηµοπράτησης, για λόγους µη οφειλόµενους στον Ανά-
δοχο (απαίτηση χρήσης νέων δανειοθαλάµων, αποθεσιοθαλάµων, λατοµεί-
ων, συγκροτηµάτων κ.λπ., λόγω αλλαγής περιβαλλοντικών όρων, απαιτή-
σεων, αδειοδοτήσεων, διακοπής λειτουργίας κ.λπ.) τεκµηριώνεται η έγκρι-
ση πρόσθετης αποζηµίωσης για την αντιµετώπιση “·ÚÔ‚Ï¤ÙˆÓ Î·È ÂÈ-
ÁÂÓÔÌ¤ÓˆÓ Û˘ÓıËÎÒÓ”, µε τη σύνταξη ΑΠΕ κατά τις ισχύουσες διατάξεις.
Η παράθεση του πίνακα τιµών µονάδας ανά κυβοχιλιόµετρο µεταφορών
υπό διάφορες συνθήκες στο εδάφιο των Γενικών Όρων των ΝΕΤ αποσκο-
πεί στην εξασφάλιση της “ιχνηλασιµότητας” του τρόπου εκτίµησης του µε-
ταφορικού έργου, δοθέντος ότι µε τη χρήση αυτού προκύπτει το µέγεθος
της “οποιασδήποτε απόστασης” που έχει ληφθεί υπόψη κατά τη σύνταξη
των Τευχών ∆ηµοπράτησης.
Και στην περίπτωση όµως αυτή για τον καθορισµό της πρόσθετης αποζη-
µίωσης, θα πρέπει να ακολουθηθεί η µέθοδος της εκτίµησης/προσδιορι-
σµού νέας µέσης απόστασης µεταφοράς και δεν θα πρέπει να γίνεται ανα-
λυτική επιµέτρηση του µεταφορικού έργου (διαδικασία πολύπλοκη και
χρονοβόρος, τόσο για τη σύνταξη, όσο και για τον έλεγχο των επιµετρήσε-
ων).
Της εγκυκλίου αυτής να λάβουν γνώση όλοι οι αρµόδιοι υπάλληλοι για την
εφαρµογή της.
Η εγκύκλιος αυτή να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.ggde.gr της Γ.Γ.∆.Ε.
του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων.

Ο Υπουργός
Μιχάλης Χρυσοχοΐδης
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¢ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ 8Ô˘ ™˘ÓÂ‰Ú›Ô˘ ÙË˜ HEllasGIs, 

ÛÙÔ ∂ª¶, ÛÙÈ˜ 11-12 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2014

¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ˜ ÏÂÙÔÌ¤ÚÂÈÂ˜ ÛÙÔ link: http://www.hellasgi.gr/
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Κύριε Πρόεδρε, 

Την Τετάρτη 12-114 κατατίθενται οι προσφορές των ενδιαφεροµένων για
το διαγωνισµό του θέµατος. 

Αντικείµενο του διαγωνισµού είναι η επιλογή αναδόχων για τη συνέχιση
και ολοκλήρωση της διαδικασίας κτηµατογράφησης για τη δηµιουργία
Εθνικού Κτηµατολογίου σε 4 ΟΤΑ της Ελλάδας (∆ήµο Αθηναίων, ∆ηµοτι-
κή Κοινότητα Βόλου της ∆ηµοτικής Ενότητας Βόλου του ∆ήµου Βόλου,
∆ηµοτική Κοινότητα Λαµιαίων της ∆ηµοτικής Ενότητας Λαµιαίων του ∆ή-
µου Λαµιαίων, και ∆ηµοτική Κοινότητα Λεβαδέων της ∆ηµοτικής Ενότη-
τας Λεβαδέων του ∆ήµου Λεβαδέων) για τους οποίους έχει προηγηθεί η
συλλογή και επεξεργασία των δηλώσεων κτηµατογράφησης. 

Επισηµαίνουµε ότι οι προαναφερόµενες περιοχές είχαν προκηρυχθεί το
2008 µαζί µε άλλες 19 περιοχές και ο διαγωνισµός κατέστη άκαρπος για
τις συγκεκριµένες περιοχές. Ακόµη οφείλουµε να επισηµάνουµε ότι δεν
έχει ολοκληρωθεί ο διαγωνισµός για όλες τις υπόλοιπες περιοχές. Ως αιτία
της καθυστέρησης ολοκλήρωσης των διαγωνιστικών διαδικασιών, σύµ-
φωνα µε την ΕΚΧΑ Α.Ε., είναι οι δικαστικές διαµάχες µεταξύ των διαγωνι-
ζοµένων σχηµάτων, απόρροια του έντονου ανταγωνισµού. Γι το λόγο αυ-
τό άλλωστε µε τον Νόµο 4164/13 θεσµοθετήθηκαν νέες διαγωνιστικές
διαδικασίες για τους διαγωνισµούς της ΕΚΧΑ Α.Ε., µε τις οποίες καταργή-
θηκε η Τεχνική Προσφορά. 

Παράλληλα έχουν προκηρυχθεί τρεις ακόµα διαγωνισµοί Κτηµατογράφησης.

Ο διαγωνισµός ΚΤΙΜΑ 11 Α για τον οποίο οι προσφορές κατατέθηκαν στις
24-1-2012. 
Αφορούσε σε 21 µελέτες εκ των οποίων έχει υπογραφεί σύµβαση για 1
µελέτη. Για το συγκεκριµένο διαγωνισµό δεν προβάλλεται κάποια σοβαρή
αιτία καθυστέρησης πέραν του φόρου εργασίας της ΕΚΧΑ Α.Ε., που ήταν
και ο δεύτερος λόγος για την ψήφιση του Νόµου 4164/13. 

Ο ∆ιαγωνισµός ΚΤΙΜΑ 11Β για τον οποίο οι προσφορές κατατέθηκαν στις
13-2-2012. 
Αφορούσε σε 14 µελέτες εκ των οποίων έχουν υπογραφεί συµβάσεις για
7 µελέτες. Παρότι και σε αυτό το διαγωνισµό παρατηρούνται καθυστερή-
σεις µπορούµε να πούµε ότι συγκριτικά µε τους άλλους διαγωνισµούς
προχωράει µε ικανοποιητικούς ρυθµούς. 

Ο διαγωνισµός ΚΤΙΜΑ13 για τον οποίον κατατέθηκαν προσφορές στις 27-
11-2013 και ολοκληρώθηκε το άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών σε
δύο φάσεις στις 18/6/2014 και στις 10/9/2014. 
Ο ∆ιαγωνισµός αφορούσε σε 28 µελέτες σε όλη την επικράτεια της χώρας. 

Έκτοτε δεν υπάρχει καµία εµφανής δραστηριότητα για την ολοκλήρωση
του διαγωνισµού. ∆εν έχει ζητηθεί ούτε η ανανέωση των προσφορών
των διαγωνιζόµενων που λήγουν στις 27-11-2014. Ως αιτιολογία αναφέ-
ρεται η έλλειψη χρηµατοδότησης αυτών των µελετών. 

Επί αυτού έχουµε να παρατηρήσουµε συνοπτικά τα εξής: 

Στη µελέτη για την επικαιροποίηση του Στρατηγικού Σχεδιασµού για την
ολοκλήρωση του Κτηµατολογίου που εκπόνησε το ΤΕΕ το 2009 αναφε-
ρόταν ότι όσον αφορά το κόστος των µελετών το έργο είναι αυτοχρηµα-
τοδοτούµενο. 

Σε εκτιµήσεις της ΕΚΧΑ Α.Ε. τον Ιούνιο του 2013 εµφανίζεται ένα έλλειµ-
µα στο συνολικό σχεδιασµό της ΕΚΧΑ Α.Ε. 212 εκ ευρώ. 

Τον Σεπτέµβριο του 2013 εγκρίθηκε ο νέος κανονισµός προεκτιµώµενων
αµοιβών των µελετών Κτηµατογράφησης της ΕΚΧΑ Α.Ε. µε αποτέλεσµα ο
διαγωνισµός του 2013 από 803 εκ ευρώ να προκηρυχθεί για 572 εκ ευ-
ρώ. (διαφορά 231 εκ ευρώ). 

Επίσης ο διαγωνισµός για τις περιοχές του ΚΤΙΜΑ_Β-14 το 2008 είχε προ-
ϋπολογισµό 36 εκ ευρώ περίπου ενώ προκηρύχθηκαν για 26 εκ ευρώ πε-
ρίπου (διαφορά 10 εκ ευρώ). 

Στα παραπάνω θα πρέπει να προσθέσουµε ότι δεν έχουν εισπραχθεί και
τα πάγια τέλη της πρώτης γενιάς Κτηµατογραφήσεων. 

Με την επιφύλαξη στοιχείων που δεν είναι γνωστά σε εµάς, δεν γίνεται
αντιληπτή η συνεχής ανάγκη χρηµατοδότησης της ΕΚΧΑ Α.Ε. τουλάχι-
στον όσον αφορά στις µελέτες Κτηµατογράφησης.

Πολύ περισσότερο δεν αντιλαµβανόµαστε την ανάγκη προσφυγής σε Κοι-
νοτική Χρηµατοδότηση όταν η εµπειρία από τις µέχρι τώρα Κοινοτικές
Χρηµατοδοτήσεις είναι από αρνητική έως καταστροφική για το Κτηµατο-
λόγιο.

Το ∆.Σ. του ΣΕΓΕΚ στη συνεδρίαση του που έγινε στις 5-11-2014 και
αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω αποφάσισε: 

1. Να προτείνει την αναστολή της κατάθεσης προσφορών για τον διαγω-
νισµό ΚΤΙΜΑ_Β-14 έως ότου εγγυηµένα ανακοινωθεί το χρονοδιά-
γραµµα ολοκλήρωσης των υπό εξέλιξη διαγωνισµών Κτηµατογράφη-
σης. Η προτεινόµενη αναβολή θα δώσει τη δυνατότητα τόσο στην ΕΚ-
ΧΑ Α.Ε. να αποσαφηνίσει τις δυνατότητες και προθέσεις της σχετικά
µε τους υπό εξέλιξη διαγωνισµούς, όσο και στους αναδόχους να εκτι-
µήσουν τις δυνατότητες συµµετοχής έχοντας καλύτερη επίγνωση της
προοπτικής των διαγωνισµών αυτών. 

2. Σε περίπτωση µη αναβολής εκτίµησε ότι συµµετοχή των µελών του
στο συγκεκριµένο διαγωνισµό, σε συνδυασµό µε όλους τους εν εξελί-
ξει µη ολοκληρωµένους διαγωνισµούς, µεγαλώνει υπέρµετρα τους κιν-
δύνους οικονοµικής τους αποτυχίας δεδοµένου ότι δεν γνωρίζουν το
τεχνικό και οικονοµικό αντικείµενο το οποίο θα κληθούν τελικά να εκ-
πονήσουν και συµβάλει στην επί πλέον καθυστέρηση των εν εξελίξει
διαγωνισµών. 

Οι παραπάνω προτάσεις - εκτιµήσεις διατυπώνονται µε γνώµονα το κοινό
συµφέρον της επιτυχούς εκπόνησης των µελετών κτηµατογράφησης και
των εργαζοµένων για αυτές. 

Με εκτίµηση
Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Γραµµατέας
Ιωάννης Πρέσβελος Σωτήριος Λιάρος
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Α
φορµή για το συγκεκριµένο άρθρο
είναι η πρόσφατη απόφαση του
ΣτΕ η οποία ζητά από το Υπουργείο
Οικονοµικών την αναπροσαρµογή
των αντικειµενικών αξιών µέσα σε

διάστηµα έξι µηνών. 

Εκ πρώτης όψεως οι αντικειµενικές αξίες είναι
καθαρά οικονοµικό θέµα. Με µια δεύτερη,
όµως, µατιά ο προσδιορισµός τους είναι οικο-
νοµικοτεχνικό θέµα και αυτό διότι αφορά σε
ακίνητα (κτίρια, οικόπεδα, κ.λπ.) που το καθέ-
να έχει τα δικά του µοναδικά χαρακτηριστικά.
Οι αντικειµενικές αξίες, όµως, έχουν και την
«τοπογραφική» διάσταση, καθώς ένα από τα
χαρακτηριστικά των ακινήτων είναι η γεωχωρι-
κή αναφορά του. Εξάλλου ο Αγρονόµος Τοπο-
γράφος µηχανικός είναι υπεύθυνος σε µεγάλο
βαθµό για την ορθή καταγραφή των ακινήτων
(βλέπε κτηµατολόγιο), αλλά και τον προσδιορι-
σµό σηµαντικών χαρακτηριστικών τους (βλέπε
εµβαδόν, πρόσωπο, δήλωση ν.651/77 και
ν.1337/83), τα οποία επηρεάζουν την αξία
τους.

Ας θυµηθούµε, όµως, πώς φορολογείται η ακί-
νητη περιουσία στη χώρα µας. Η βάση της εί-
ναι οι αντικειµενικές αξίες µε τις οποίες προσ-
διορίζονται οι τιµές των ακινήτων σε τουλάχι-
στον 20 φόρους και τέλη. Χαρακτηριστικά πα-
ραδείγµατα είναι τα τεκµήρια διαβίωσης, ο φό-
ρος µεταβίβασης, τα δηµοτικά τέλη, ο ΦΑΠ, ο
φόρος υπεραξίας και ο ΕΝΦΙΑ. 

Ποια σχέση έχουν όµως οι αντικειµενικές αξίες
µε τις εµπορικές; Σχεδόν καµία. Προσδιορίστη-
καν στις περισσότερες περιοχές το 2007, ενώ
σε αρκετές δεν έχουν ακόµη οριστεί. Ίσως αυ-
τός είναι και ένας από τους λόγους που το φο-
ρολογικό σύστηµα της χώρας µας χαρακτηρί-
στηκε ως ένα από τα τρία χειρότερα της Ευρώ-
πης. 

Ο ανεπαρκής αυτός προσδιορισµός των αντι-
κειµενικών αξιών οδηγεί στη δηµιουργία φορο-

λογικών ανισοτήτων, και καθιστά επιτακτική
την ανάγκη συνεχούς προσδιορισµού τους από
ένα αντικειµενικό µηχανισµό που σε τακτά χρο-
νικά διαστήµατα θα προτείνει αλλαγές (στον
ν.1249/82 προβλέπεται κάθε διετία).

Το αυτονόητο αυτό συµπέρασµα οδήγησε το
ΣτΕ στην απόφασή του, κινητοποιώντας πα-
ράλληλα και τη Γενική Γραµµατεία Πληροφο-
ριακών Συστηµάτων (ΓΓΠΣ) να δροµολογήσει
µε ταχύτερο ρυθµό µια ψηφιακή πλατφόρµα
µε την οποία θα συλλέγει από τα 393 έµµισθα
και άµισθα υποθηκοφυλάκεια τις εµπορικές
αξίες και διάφορες παραµέτρους των µεταβιβα-
ζόµενων ακινήτων (in.gr, 03.10.2014). Στις
06.11.2014 µε άλλο δηµοσίευµα στην εφηµερί-
δα «Καθηµερινή» αναφέρεται ότι “™‡ÌÊˆÓ· ÌÂ
ÙÔÓ ÚfiÂ‰ÚÔ ÙË˜ ∂˘Úˆ·˚Î‹˜ ∫ÂÓÙÚÈÎ‹˜ ∆Ú¿-
Â˙·˜ ª¿ÚÈÔ ¡ÙÚ¿ÁÎÈ, Ë Â˘ı˘ÁÚ¿ÌÌÈÛË ÙˆÓ ÙÈ-
ÌÒÓ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Î·È ‰ÈÂÓÂÚÁÂ›Ù·È ·fi
ÔÌ¿‰· ÌÂ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔÓ ÁÂÓÈÎfi ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·
¢ËÌfiÛÈ·˜ ¶ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ∞‚Ú·¿Ì °Ô‡Ó·ÚË.” Κα-
θώς και ότι θα ολοκληρωθεί τον Ιανουάριο του
2016, ενώ αναφέρεται ότι “... ÌÂ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹-
ÚˆÛË ÙË˜ Ó¤·˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ‹˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜, Ë
·Ó·ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÙË˜ ·Í›·˜ ÙˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ ı·
Á›ÓÂÙ·È ·˘ÙfiÌ·Ù· ... ∆Ô ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·
ı· ·ÓÙÏÂ› ÛÙÔÈ¯Â›· ·fi fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Ô˘
ı· ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÊÔÚÂ›˜ fiˆ˜ Ë ∆Ú¿Â˙·
ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ÔÈ ÎÙËÌ·ÙÈÎ¤˜ ˘ËÚÂÛ›Â˜ ÙÔ˘
˘Ô˘ÚÁÂ›Ô˘ OÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È Ù· ˘ÔıËÎÔÊ˘-
Ï·ÎÂ›·. ™Ùfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÂ› Ì›· ÂÓÈ-
·›· Ï·ÙÊfiÚÌ· ÙËÓ ÔÔ›· ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó
Ï¤ÔÓ fiÏÔÈ ÔÈ ÊÔÚÂ›˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘, ·fi Ô-
ÏÂÔ‰ÔÌ›Â˜, ‰‹ÌÔ˘˜, ¢∂∏, ÂÈÌÂÏËÙ‹ÚÈ·,
˘Ô˘ÚÁÂ›Ô OÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î.Ï.”

Με το παραπάνω φιλόδοξο (σύµφωνα µε τα
σηµερινά δεδοµένα) σχέδιο προκύπτουν αρκε-
τά ερωτήµατα µε τα βασικότερα να είναι πώς
θα υπολογίζονται οι τιµές, ποιες παράµετροι θα
λαµβάνονται υπόψην, πόσο αξιόπιστος και αυ-
τόµατος θα είναι ο προσδιορισµός και γιατί
αγνοείται η χωρική πληροφορία;

Ο ρόλος του Τοπογράφου Μηχανικού στον κα-
θορισµό των αντικειµενικών αξιών δε γίνεται
εύκολα αντιληπτός, είναι όµως σαφής. Οι γνώ-
σεις και οι σπουδές στον προσδιορισµό της
αξίας των ακινήτων και, φυσικά, στη διαχείριση
της χωρικής πληροφορίας, µπορούν να συµβά-
λουν στη δηµιουργία ενός οργανωµένου και
σύγχρονου τρόπου προσδιορισµού των αντικει-
µενικών αξιών.

Μερικές προτάσεις για τον υπολογισµό των
αντικειµενικών αξιών είναι:

1. Προσδιορισµός των παραµέτρων που επηρε-
άζουν την αξία του ακινήτου και υποχρεωτι-
κή επισήµανση τους σε ειδικό φύλλο που θα
προσαρτάται στην συµβολαιογραφική πράξη
και τα µισθωτήρια.

2. Ενιαία βάση δεδοµένων και σύνδεση µε το
Κτηµατολόγιο, ώστε να λαµβάνεται υπόψην
η χωρική πληροφορία.

3. Εισαγωγή των στοιχείων στα υποθηκοφυλά-
κεια / κτηµατολογικά γραφεία για τις µεταβι-
βάσεις αλλά και ηλεκτρονικά κατά την κατά-
θεση των µισθωτηρίων µέσω WEB GIS.

4. Μετά από δοκιµαστική λειτουργία επανα-
προσδιορισµός των ορίων των περιοχών µε
την ίδια αντικειµενική αξία στις οποίες παρα-
τηρούνται σηµαντικές αποκλίσεις.

5. Προσδιορισµός αυτόµατα όλων των φόρων
των ακινήτων που προκύπτουν από τις αντι-
κειµενικές αξίες και η δηµοσιοποίησή τους σε
κάθε ιδιοκτήτη ώστε να γνωρίζει πόσο φορο-
λογείται συνολικά, π.χ. για τα δηµοτικά τέλη
κάθε χρόνο ή για µια ενδεχόµενη µεταβίβα-
ση.

6. Εφαρµογή διάφορων σεναρίων αλλαγής φο-
ρολογικών συντελεστών των παραπάνω φό-
ρων, ώστε σε κάθε επικείµενη αλλαγή να εί-
ναι άµεσα υπολογίσιµο πόσο και ποιοι επηρε-
άζονται από την ενδεχόµενη εφαρµογή τους.

Πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι η διόρθωση της
ανωµαλίας των αντικειµενικών αξιών και η εν-
δεχόµενη µείωσή τους δεν σηµαίνει αυτόµατα
και τη µείωση της φορολογικής επιβάρυνσης,
διότι µπορεί να συνοδευτεί µε αύξηση των φο-
ρολογικών συντελεστών. Αυτό όµως που θα
επιφέρει ο ορθός προσδιορισµός των αντικειµε-
νικών αξιών, είναι η δικαιότερη πλέον φορολό-
γηση της ακίνητης περιουσίας. Για παράδειγµα
θα αποφευχθούν περιπτώσεις όπως ο ΕΝΦΙΑ,
όπου έφτασε να είναι ίσος µε το 3% της αξίας
ενός ακινήτου.

Με το παραπάνω άρθρο αποδεικνύεται ότι ο
ρόλος του Τοπογράφου Μηχανικού είναι ση-
µαντικός και σε πεδία που δε θα µπορούσα-
µε εύκολα να σκεφτούµε.
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¶ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎÒÓ ·ÍÈÒÓ: 

∏ Ì·ÙÈ¿ ÂÓfi˜ ∆ÔÔÁÚ¿ÊÔ˘ ªË¯·ÓÈÎÔ‡
του Mιχάλη Kαλογιαννάκη

Μέλους της Επιστηµονικής Επιτροπής 
Αγρονόµων & Τοπογράφων Μηχανικών του ΤΕΕ

� T· ¿ÚıÚ· Ô˘ ‰ËÌÔÛÈÂ‡ÔÓÙ·È ÛÙÈ˜ ·fi„ÂÈ˜
·Ë¯Ô‡Ó ÙË ÁÓÒÌË ÙˆÓ ·ÚıÚÔÁÚ¿ÊˆÓ ¯ˆÚ›˜
Ó· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Î·È ·fi„ÂÈ˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘.

� ¶·Ú·Î·ÏÔ‡ÌÂ ÙÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ Ô˘ ÛÙ¤Ï-
ÓÔ˘Ó ÎÂ›ÌÂÓ· ÚÔ˜ ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË Ó· ÌËÓ ÍÂÂÚ-
ÓÔ‡Ó ÙÈ˜ ÙÚÂÈ˜ ‰·ÎÙ˘ÏÔÁÚ·ÊËÌ¤ÓÂ˜ ÛÂÏ›‰Â˜.
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Σύµφωνα µε πρόσφατα σχετικά δηµοσιεύµατα,
ο Νόµος 4178/2013 για την τακτοποίηση των
αυθαιρέτων κατασκευών και χρήσεων κρίνεται
συνταγµατικός από το Συµβούλιο της Επικρατεί-
ας. Στο Ανώτατο Ακυρωτικό ∆ικαστήριο είχαν
προσφύγει τρεις κάτοικοι του Αµαρουσίου που
ζητούσαν να ακυρωθούν ως αντισυνταγµατικές
και παράνοµες οι υπουργικές αποφάσεις για την
έναρξη λειτουργίας του πληροφορικού συστήµα-
τος διεκπεραίωσης των δηλώσεων υπαγωγής
στον Νόµο 4178/2013. Επίσης υποστήριζαν ότι
ο εν λόγω νόµος είναι αντισυνταγµατικός κατά
το κεφάλαιο που προβλέπει, την εξαίρεσή τους
από την κατεδάφιση, τη διατήρηση για µεγάλο
χρονικό διάστηµα των αυθαιρέτων κ.λπ. 

Οι ανώτατοι δικαστές φέρεται ότι αποφάνθηκαν
ότι ο νόµος για την αυθαίρετη δόµηση που προ-
βλέπει τη διατήρηση για µεγάλο χρονικό διάστη-
µα των αυθαιρέτων, την εξαίρεση αυθαιρέτων
από την κατεδάφιση, κ.λπ., δεν προσκρούει σε
συνταγµατικές διατάξεις. Η µόνη αντίρρηση στο
νόµο που είχε το ΣτΕ αφορούσε τη διάταξη που
προβλέπει ότι µπορούν να τακτοποιηθούν τα
ακίνητα που έχουν κριθεί αυθαίρετα και κατεδα-
φιστέα µε τελεσίδικη δικαστική απόφαση. Αυτή
κρίνεται ως αντισυνταγµατική, το Υπουργείο
όµως είχε ήδη προλάβει να καταθέσει τροπολο-
γία µε την οποία διευκρινίζεται πως τα κτίσµατα

που έχουν κριθεί αµετάκλητα ως κατεδαφιστέα,
δεν υπάγονται στις διατάξεις του Νόµου
4178/2013. Η τροπολογία αυτή κατατέθηκε στη
Βουλή από τα συναρµόδια Υπουργεία Περιβάλ-
λοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και ∆ι-
καιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιω-
µάτων. Στην τροπολογία µάλιστα φαίνεται να δι-
ευκρινίζεται ότι τα κτίσµατα για τα οποία δεν
έχει εκδοθεί πράξη υπαγωγής -µε υπολογισµό
προστίµου και τυχόν κανονισµό των δόσεων
που πρέπει να καταβληθούν- και δεν έχει κατα-
βληθεί το σχετικό παράβολο µέχρι σήµερα, δεν
πρόκειται να υπαχθούν σε καµία περίπτωση
στον σχετικό νόµο. Σηµειώνεται, ωστόσο, ότι η

τροπολογία δεν έχει αναδροµική ισχύ. Έτσι, για
τα κτίσµατα τα οποία έχουν ήδη υπαχθεί στον
νόµο ή βρίσκονται σε διαδικασία «τακτοποίη-
σης», δεν αναιρούνται οι διοικητικές πράξεις.

Κύκλοι του ΥΠΕΚΑ διευκρίνισαν ότι η τροπολο-
γία αφορά µόνο ακίνητα σε όσες περιοχές µπο-
ρούν να υπαχθούν στις διατάξεις του
Ν.4178/2013 και σε καµία περίπτωση σε περιο-
χές που δεν προβλέπεται καµία είδους τακτοποί-
ηση, όπως σε δάση, ζώνες αιγιαλού, αρχαιολογι-
κούς χώρους κ.λπ. Σύµφωνα µε την αιτιολογική
έκθεση της τροπολογίας, η προτεινόµενη διάτα-
ξη κατατέθηκε για λόγους εναρµόνισης των δια-
τάξεων του Ν.4178/2013 µε το σχετικό άρθρο
20 του Συντάγµατος, διάταξη που φαίνεται να
συµφωνεί µε την αναµενόµενη απόφαση του
ΣτΕ. 

Η επίσηµη και καθαρογραµµένη απόφαση του
Συµβουλίου αναµένεται οσονούπω, σίγουρα πά-
ντως θέτει νέα δεδοµένα στην αντιµετώπιση των
αυθαιρέτων κατασκευών και χρήσεων, µετά µά-
λιστα τον χαρακτηρισµό του προηγούµενου Νό-
µου 4014/2011 ως αντισυνταγµατικού στο σύ-
νολό του. Η επιχειρηµατολογία του ΣτΕ, σε σχέ-
ση µε τους δύο αυτούς Νόµους, αναµένεται µε
ενδιαφέρον. 

Υπενθυµίζεται πάντως ότι ο Ν.4178 είχε δεκαο-
κτάµηνη προθεσµία µε καταληκτική ηµεροµηνία
υπαγωγής την 8η Φεβρουαρίου 2015. Γενικά
στατιστικά στοιχεία για τα υπαχθέντα ακίνητα
µπορεί κανείς να αναζητήσει στις ανακοινώσεις
του ΤΕΕ. 

EÈÌ¤ÏÂÈ·: E˘¿ÁÁÂÏÔ˜ ™ÙÂÊ·Ó‹˜, ATM
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Στη Συνάντηση των Εθνικών Συντονιστών για
την Αναγνώριση των Επαγγελµατικών Προσό-
ντων και την αµοιβαία αξιολόγηση του Ρυθµι-
ζόµενου Επαγγέλµατος του Πολιτικού Μηχανι-
κού και του Αρχιτέκτονα στα 28 Κράτη-Μέλη
της ΕΕ, που πραγµατοποιήθηκε στις Βρυξέλλες

στις 30 Σεπτεµβρίου, συµµετείχε αντιπροσωπεία του ΤΕΕ µε επικεφαλής τον Πρόεδρο Χρήστο Σπίρτζη.
Η σηµαντική αυτή Συνάντηση αφορούσε στις διαδικασίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αξιολόγη-
ση των ρυθµιζόµενων επαγγελµάτων στα Κ-Μ της ΕΕ, σε εφαρµογή του Άρθρου 59 της τροποποιηθεί-
σας Οδηγίας 2005/36/ΕΚ, σχετικά µε την αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων – ρύθµιση επαγ-
γέλµατος α) Πολιτικού Μηχανικού (Civil Engineer) και β) Αρχιτέκτονα (Architect). Συµµετείχαν πάνω
από 80 µέλη αντιπροσωπειών από τα Κράτη-Μέλη, εθνικοί εκπρόσωποι κυρίως από Υπουργεία και εκ-
πρόσωποι Επιµελητηρίων από χώρες που είχαν προσκληθεί από τα αρµόδια Υπουργεία, µεταξύ αυτών
και το ΤΕΕ, ως ιδιαίτερη αναγνώριση σε ευρωπαϊκό επίπεδο του δηµόσιου ρόλου του φορέα µας για τη
ρύθµιση του Επαγγέλµατος του Μηχανικού, που πήρε µέρος στη συνάντηση ανταποκρινόµενο σε πρό-
σκληση του Υπουργείου Παιδείας, που είναι εθνικός εκπρόσωπος στην διαδικασία αυτή. 

Η ολοήµερη συνάντηση είχε τέσσερις διακριτές συνεδρίες: την Εισαγωγική-Εναρκτήρια, τη δεύτερη για
το Επάγγελµα του Πολιτικού Μηχανικού (κατανοµή συµµετεχόντων ανά οµάδες Κ-Μ) αυτήν για το
Επάγγελµα του Αρχιτέκτονα (κατανοµή των συµµετεχόντων ανά οµάδες Κ-Μ) και την τελική µε τη Σύ-
νοψη – Συµπεράσµατα των προηγουµένων. Στην αντιπροσωπεία του ΤΕΕ µαζί µε τον Πρόεδρο συµµε-
τείχαν επίσης οι συν. Βασίλης Οικονοµόπουλος π. Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου Πολιτικών
Μηχανικών (ECCE) και Νίκος Φυντικάκης Μέλος του Κεντρικού Συµβουλίου της ∆ιεθνούς Ένωσης Αρχι-
τεκτόνων (UIA). Συντονιστής της ολοήµερης συνάντησης εκ µέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν ο
κ. Martin Frohn, στέλεχος της Γεν. ∆ιεύθυνσης Εσωτερικής Αγοράς. Οι εκπρόσωποι του ΤΕΕ ανέπτυξαν
την ευρωπαϊκή και διεθνή εµπειρία και τις σύγχρονες τάσεις, όπου το Επάγγελµα του Μηχανικού ασκεί-
ται υπό σαφές ρυθµιστικό πλαίσιο αναφορικά µε την πρόσβαση στο επάγγελµα (πενταετής διάρκεια πα-
νεπιστηµιακών σπουδών, εγγραφή σε Επιµελητήρια µετά από εξετάσεις για τη χορήγηση άδειας ασκή-
σεως επαγγέλµατος, σύστηµα αµοιβών, προδιαγραφών και κανονισµών, πλαίσιο αρµοδιοτήτων και ευ-
θυνών, κώδικες δεοντολογίας) και στις περισσότερες χώρες είτε είναι νοµοθετικά κατοχυρωµένο (χώρες
του Ευρωπαϊκού Νότου, χώρες της Κεντρικής Ευρώπης) είτε σε άλλες χώρες οι Φορείς των Μηχανικών
(αγγλοσαξωνικό σύστηµα) έχουν εγκατεστηµένο ανάλογο ρυθµιστικό πλαίσιο (χωρίς ωστόσο να είναι
κατοχυρωµένο από την εθνική νοµοθεσία) για τη χορήγηση επαγγελµατικών τίτλων στα µέλη τους. Επί-
σης υπογράµµισαν τις εξελίξεις στις ΗΠΑ όπου µετά την αποδοχή του ASCE Vision 2025 θεσπίζεται προ-
απαιτούµενη πενταετής διάρκεια σπουδών προκειµένου ο υποψήφιος να δώσει στη συνέχεια εξετάσεις
για την απόκτηση επαγγελµατικής άδειας. Οι εκπρόσωποι του ΤΕΕ επέµειναν στις σύγχρονες απόψεις,
την ευρεία συζήτηση και την κριτική πού δέχεται τα τελευταία χρόνια η συµφωνία της Bologna και τόνι-
σαν ότι δεν νοείται η υποβάθµιση των προαπαιτούµενων ακαδηµαϊκών σπουδών του Μηχανικού σε δια-
σπασµένους κύκλους σπουδών πού αθροίζουν τεχνητά εκπαιδευτικές µονάδες, µε ουσιαστική προϋπό-
θεση για την άσκηση του Επαγγέλµατος κατόπιν αδιάσπαστου ενιαίου κύκλου πενταετών σπουδών.

Οι εκπρόσωποι του ΤΕΕ αναφέρθηκαν εκτενώς και τεκµηριωµένα ότι το ρυθµιστικό πλαίσιο του Επαγ-
γέλµατος του Μηχανικού είναι αναγκαίο για τη διασφάλιση του Γενικού ∆ηµοσίου Συµφέροντος, της
ασφάλειας και ποιότητας των κατασκευών, της προστασίας και βελτίωσης της ποιότητας ζωής των ευ-
ρωπαίων πολιτών, της αειφορίας και βιώσιµης ανάπτυξης του δοµηµένου περιβάλλοντος, της προστα-
σίας και αναβάθµισης του φυσικού περιβάλλοντος και αναφέρθηκαν αναλυτικά στην κρίσιµη συµβολή
του Επαγγέλµατος του Μηχανικού στο ∆ηµόσιο Συµφέρον σε όλες τις κατηγορίες έργων και δραστηριο-
τήτων του Μηχανικού µε παραδείγµατα και συγκεκριµένες αναφορές από την ευρωπαϊκή και διεθνή
εµπειρία. Το ρυθµιστικό πλαίσιο του Μηχανικού αποτελεί ακριβώς κρίσιµο παράγοντα πρόληψης και
αντιµετώπισης εκ των προτέρων για τα θέµατα των φυσικών καταστροφών της προστασίας και ασφά-
λειας των πολιτών των σύγχρονων κοινωνιών. Τονίσαµε επίσης τα θέµατα ρόλων, αρµοδιοτήτων και ευ-
θυνών των Μηχανικών πού καθιστούν ιδιαίτερο το ρόλο τους και δεν µπορεί σε καµία περίπτωση το
Επάγγελµα του Μηχανικού να εντάσσεται γενικά στην ευρωπαϊκή νοµοθεσία µε άλλα χίλια περίπου ανό-
µοια επαγγέλµατα για τα θέµατα επαγγελµατικής αναγνώρισης και κινητικότητας. Το ΤΕΕ σε συνέχεια
και της ∆ιακήρυξης της Αθήνας – των Προέδρων των Ευρωπαϊκών Οργανισµών των Μηχανικών (Οκτώ-
βριος 2013) έθεσε πάλι δηµόσια και εµφαντικά το θέµα: Οι υπηρεσίες της ΕΕ πρέπει να σεβασθούν την
υπερ-εκαντοαετή νοµοθεσία για το ρυθµιστικό πλαίσιο άσκησης του Επαγγέλµατος του Μηχανικού στα
Κ-Μ που συνέβαλε αποφασιστικά στην οικοδόµηση της σύγχρονης Ευρώπης. Καταθέσαµε την σαφέ-
στατη άποψη, γιατί οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναλώνονται στη διερεύνηση αυτονόητων
θεµάτων, όπως το αναγκαίο ρυθµιστικό πλαίσιο του επαγγέλµατος του Μηχανικού και ποιες πραγµατικά
µπορεί να είναι οι σκοπιµότητες για την ανακίνηση πάλι και πάλι παρόµοιων θεµάτων. Θέσαµε δηµόσια
το ερώτηµα: «Γιατί οι υπηρεσίες της ΕΕ προσπαθούν να ξανανακαλύψουν την Ευρώπη?» Προτείναµε,
να επικεντρωθούν οι εργασίες των υπηρεσιών της ΕΕ στα τρέχοντα σηµερινά κρίσιµα θέµατα αυτά της
Ανάπτυξης και της Κοινωνικής Συνοχής της Ευρώπης, στα προβλήµατα της Ανεργίας και της Ύφεσης,
στην ανάγκη Αύξησης των Ευρωπαϊκών Πόρων και των ∆ηµοσίων Επενδύσεων και εδώ πραγµατικά να
ζητηθεί η συµβολή των Μηχανικών και των Φορέων τους.

Το ΤΕΕ θα παρακολουθεί τις εξελίξεις, θα ενηµερώνει τους συναδέλφους σχετικά µε τις πρωτοβουλίες
των υπηρεσιών της ΕΕ, ωστόσο θα αναδείξουµε τα παραπάνω θέµατα απευθείας στην Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή (Πρόεδρος, Επίτροπος για θέµατα Εσωτερικής Αγοράς) και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (Πρόε-
δρος Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Επιτροπή για τα Θέµατα Eσωτερικής Aγοράς).
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Η γενική συνέλευση 
του EGoS
(European Group of Surveyors)

N. Zαχαριάς 
Τέως Γ.Γ του ΠΣ∆ΑΤΜ, Αντιπρόεδρος του EGoS

Πραγµατοποιήθηκε την 1/10/2014 στη Μάλτα η
προγραµµατισµένη εξαµηνιαία συνέλευση του
EGoS. Τον ΠΣ∆ΑΤΜ στη συνέλευση αυτή, εκπρο-
σώπησε ο πρώην Γ.Γ. -µέλος του ∆.Σ και αντιπρό-
εδρος του ΕGoS Νίκος Ζαχαριάς.
Στην παραπάνω συνέλευση εκτός της Ελλάδας
συµµετείχαν εκπρόσωποι από την Αγγλία, την
Ιταλία, τη Γερµανία, τη Μάλτα, την Τουρκία.
Τα θέµατα που συζητήθηκαν στην συνέλευση αυ-
τή είναι τα εξής :
1. Νοµοθετικά ρυθµιζόµενα επαγγέλµατα
Έγινε κατ’ αρχήν ενηµέρωση για την κινητικότητα
που παρουσιάζεται τελευταία για το θέµα αυτό σε
Ευρωπαϊκό επίπεδο. Τονίσθηκε ότι σε πολλές χώ-
ρες έχουν διατυπωθεί επιφυλάξεις για την εφαρ-
µογή της σχετικής οδηγίας ενώ σε ορισµένες έχει
ήδη ξεκινήσει η εφαρµογή της. Από την πλευρά
µας ενηµέρωσα για τις θέσεις του ΤΕΕ όπως αυτές
έχουν διατυπωθεί στη συνάντηση των Εθνικών
συντονιστών για την αναγνώριση των επαγγελµα-
τικών προσόντων και την αξιολόγηση του ρυθµι-
ζόµενου επαγγέλµατος του Μηχανικού η οποία
πραγµατοποιήθηκε στις 30/9/2014 στις Βρυξέλες.
Το πλήρες κείµενο της παρέµβασης αυτής παρατί-
θεται παραπλεύρως. Επίσης ενηµέρωσα για την
έκδοση του Π.∆ 38/2010(ΦΕΚ 78/Α/25-5-2010 µε
το οποίο γίνεται η πρώτη προσπάθεια προσαρµο-
γής της Ελληνικής νοµοθεσίας στην οδηγία
2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού συµβουλίου σχετικά
µε την αναγνώριση των επαγγελµατικών προσό-
ντων στην χώρα µας. Τέλος ενηµέρωσα και για τις
ρυθµίσεις του επαγγέλµατος του Μηχανικού µε
τον πρόσφατο Ν. 4254/2014. Ο Άγγλος εκπρόσω-
πος τόνισε ότι στην Αγγλία είναι ελεύθερη η άσκη-
ση του κάθε επαγγέλµατος και δεν ισχύουν οι πε-
ριορισµοί εγγραφής στα επαγγελµατικά επιµελη-
τήρια. Το θέµα αυτό θα εξετασθεί επίσης σε συ-
νάντηση του single market forum η οποία θα
πραγµατοποιηθεί την 1/12/2014 στη Ρώµη.
2. Η επαγγελµατική κάρτα των τοπογράφων
(EurGeo Professional card) 
Όπως έχουµε ήδη ενηµερώσει στο προηγούµενο
δελτίο εκ µέρους του EGoS, έχει υποβληθεί στην
ευρωπαϊκή επιτροπή αίτηση για την έκδοση της
κάρτας αυτής. Το EGOS µετά τη συνάντηση της
Ρώµης θα εκτιµήσει τα νέα δεδοµένα και θα ενη-
µερώσει για τον τρόπο υλοποίησης του συστήµα-
τος αυτού. Η εφαρµογή της κάρτας αποφασίσθη-
κε να ξεκινήσει από χώρες που παρουσιάζουν
υψηλά ποσοστά ανεργίας στον κλάδο των τοπο-
γράφων αφού από πολλές χώρες κυρίως της Κε-
ντρικής Ευρώπης δεν υπάρχει ενδιαφέρον για την
εφαρµογή της.  
3. Συµµετοχή σε Ευρωπαϊκό πρόγραµµα 
Αποφασίσθηκε όπως ερευνηθεί η δυνατότητα
υποβολής πρότασης στο πρόγραµµα ERASMUS
PLUS µε σκοπό τη χρηµατοδότηση δραστηριοτή-
των όπως τη δηµιουργία βάσης δεδοµένων για
την εφαρµογή της κάρτας, τη συνέχιση του τµή-
µατος επιµόρφωσης των νέων τοπογράφων, την
εύρεση εργασίας για τοπογράφους σε παγκόσµιο
επίπεδο, την εξ αποστάσεων επιµόρφωση κτλ. 
4. Λειτουργία του EGoS
Συζητήθηκαν επίσης διάφορα θέµατα οργάνωσης
και καλλίτερης λειτουργίας του συλλόγου.
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‰‰ÈÈÔÔ  ÂÂÚÚÁÁ··ÛÛ››··˜̃  ÛÛÂÂ  ¤¤ÓÓ··  ÂÂÚÚÁÁÔÔÙÙ¿¿ÍÍÈÈÔÔ. ¶·Ú¤¯ÂÈ ÛÂ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ¯ÚfiÓÔ
ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙ· ‰Â‰ÔÌ¤Ó· ÙË˜ ÂÎ¿ÛÙÔÙÂ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ Î·È ÂÓÒ Â›ÛÙÂ
·ÎfiÌË ÛÙÔ Â‰›Ô, ÂÓÂÚÁÂ›ÙÂ ÈÔ ÁÚ‹ÁÔÚ· ·fi ÔÙ¤ ÛÙË Ï‹„Ë ÛË-
Ì·ÓÙÈÎÒÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ Î·È ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ. ∏ ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ ÙË˜
ÛÂÈÚ¿˜, ·˘Í¿ÓÂÈ ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙËÙ·, Û·˜ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ÂÏ¤Á¯ÂÙÂ
ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ÌË¯·ÓËÌ¿ÙˆÓ, Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÂ›ÙÂ
Â¿Ó Ë ÚfiÔ‰Ô˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Û·˜ Â›Ó·È Û‡ÌÊˆÓË ÌÂ ÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·-
ÙÈÛÌfi Û·˜, ÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi Î·È ÙÈ˜ ÚÔÛ‰ÔÎ›Â˜ Û·˜. ªÂ ÙÔ
·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÏÔÁÈÛÌÈÎfi Â‰›Ô˘ ÌÔÚÂ›ÙÂ Ó· ÂÈÙ‡¯ÂÙÂ ·ÎÚÈ‚Â›˜ as-
built ÂÏ¤Á¯Ô˘˜, ÂÏ¤Á¯Ô˘˜ ÔÈfiÙËÙ·˜, ÔÁÎÔÌÂÙÚÈÎÔ‡˜ ˘ÔÏÔÁÈ-
ÛÌÔ‡˜, Û¯Â‰È·ÛÌfi Î·Ù·ÛÎÂ˘ÒÓ Î.Ï. 
∞Ó·Î·Ï‡„ÙÂ ÙÈ˜ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓÂ˜ Ï‡ÛÂÈ˜ ÂÈÛÎÂÙfiÌÂÓÔÈ ÙËÓ ÈÛÙÔ-
ÛÂÏ›‰· Ì·˜. 

www.metrica.gr
210 2815440

¡¡¤¤oo˜̃  ‰‰¤¤ÎÎÙÙËË˜̃  GGNNSSSS  TTRRIIUUMMPPHH--LLSS

∏ ÂÙ·ÈÚ›· JAVAD GNSS ÚˆÙÔÔÚÂ› Î·È ¿ÏÈ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ
Ó¤Ô ‰¤ÎÙË GNSS ÁÈ· RTK ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ TTRRIIUUMMPPHH--LLSS. 

¢¤ÎÙË˜ + ∫ÂÚ·›· + ƒ·‰ÈÔ˙Â‡ÍË + GSM Modem + ÃÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ +
™Ù˘Ï·Èfi˜ fiÏ· ÛÂ ÌÈ· Û˘ÛÎÂ˘‹! 

ªÂ 66  ··ÚÚ¿¿ÏÏÏÏËËÏÏÂÂ˜̃  ÌÌËË¯̄··ÓÓ¤¤˜̃  RRTTKK, 886644  ÎÎ··ÓÓ¿¿ÏÏÈÈ··, RTK Ì¤¯ÚÈ 100Hz,
AAllll--iinn--vviieeww GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BEIDOU, SBAS, ÂÓ-
ÛˆÌ·ÙˆÌ¤ÓÂ˜ Î¿ÌÂÚÂ˜, Ethernet, WiFi, ·˘ÙÔÓÔÌ›· Ì¤¯ÚÈ 25 ÒÚÂ˜
Î·È ÔÏÏ¿ ¿ÏÏ·. 

°È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ˜ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜: 
wwwwww..ggeeoosseennssee..ggrr
info@geosense.gr

T & F: 2310 953353 – 2310 953350

∂ÍÂÏ›ÍÂÈ˜ ÛÙ· ‰ÔÚ˘ÊÔÚÈÎ¿ ‰Â‰ÔÌ¤Ó·
¢‡Ô ÔÏ‡ ÛËÌ·ÓÙÈÎ¤˜ ÂÍÂÏ›-
ÍÂÈ˜ ¤ÁÈÓ·Ó ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿-
ÛÙËÌ· ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ‰ÔÚ˘-
ÊÔÚÈÎÒÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Ô˘ ÂË-
ÚÂ¿˙Ô˘Ó ¿ÌÂÛ· ÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô.
∫·Ù·Ú¯‹Ó Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙˆÓ
∏¶∞, ÛÙË ‰ÈÎ·ÈÔ‰ÔÛ›· ÙË˜
ÔÔ›·˜ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÔÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÌÔÚÈÎÔ‡˜ ‰ÔÚ˘ÊfiÚÔ˘˜ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ·
ÔÈ ÌÔÓ·‰ÈÎÔ› ÌÂ ·Ó¿Ï˘ÛË Î·Ï‡ÙÂÚË ÙˆÓ 50 ÂÎ·ÙÔÛÙÒÓ, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ ˆ˜ ¯·Ï·ÚÒÓÂÈ
ÙËÓ ·Ó¿Ï˘ÛË Ô˘ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ó· ·Ú·‰›‰ÔÓÙ·È ÂÈÎfiÓÂ˜, ÁÈ· ÌË ÛÙÚ·ÙÈˆÙÈÎÔ‡˜ ÛÎÔ-
Ô‡˜, ÛÙÔ fiÚÈÔ ÙˆÓ 25 ÂÎ·ÙÔÛÙÒÓ (GSD) ÁÈ· ÙÈ˜ ·Á¯ÚˆÌ·ÙÈÎ¤˜ Î·È 100 ÂÎ·ÙÔÛÙÒÓ
ÁÈ· ÙÈ˜ ÔÏ˘Ê·ÛÌ·ÙÈÎ¤˜ ÂÈÎfiÓÂ˜. ∆Ô Ó¤Ô fiÚÈÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ‹Ù·Ó 50 ÂÎ·ÙÔ-
ÛÙ¿, ı· ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ÈÛ¯‡ÂÈ ·fi ÙÈ˜ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 2015. ◊‰Ë Ë DDiiggiittaallGGlloobbee ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ
fiÙÈ ·Ú·‰›‰ÔÓÙ·È ÔÈ ÂÈÎfiÓÂ˜ ÙÔ˘ WorldView-2 ÌÂ ·Ó¿Ï˘ÛË 40 ÂÎ·ÙÔÛÙ¿.
∏ ‰Â‡ÙÂÚË Î·È ÔÏ‡ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚË ÂÍ¤ÏÈÍË, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ÌÂ ÙËÓ ÚÔ·Ó·ÊÂÚıÂ›Û·,
·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÂÈÙ˘¯‹ ÂÎÙfiÍÂ˘ÛË, ı¤ÛË ÛÂ ÙÚÔ¯È¿ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ‰ÔÚ˘ÊfiÚÔ˘
WorldView-3 ·fi ÙËÓ DigitalGlobe. √ Ó¤Ô˜ ‰ÔÚ˘ÊfiÚÔ˜ ¤¯ÂÈ ÌÔÓ·‰ÈÎ¿ ÙÂ¯ÓÈÎ¿ ¯·Ú·-
ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿, Ô˘ ı· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ÙÈ˜ Û˘Ó‹ıÂÈ˜ Ú·ÎÙÈÎ¤˜ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ÛÙËÓ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ
‰ÔÚ˘ÊÔÚÈÎÒÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ. ∏ ·Ó¿Ï˘ÛË Ô˘ ı· ÚÔÛÊ¤ÚÂÈ Ï¤ÔÓ Â›Ó·È 31 ÂÎ·ÙÔÛÙ¿
ÁÈ· ·Á¯ÚˆÌ·ÙÈÎ¤˜ Î·È 124 ÂÎ·ÙÔÛÙ¿ ÁÈ· ÔÏ˘Ê·ÛÌ·ÙÈÎ¤˜ ÂÈÎfiÓÂ˜. øÛÙfiÛÔ ›Ûˆ˜
·ÎfiÌ· ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚË Â›Ó·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÁÈ· Ï‹„Ë ÂÈÎfiÓˆÓ ÛÂ 16 Ê·ÛÌ·ÙÈÎ¿ Î·Ó¿-
ÏÈ·, ·ÓÔ›ÁÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· Â·Ó·ÛÙ·ÙÈÎ¤˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ ÛÙË ¯·ÚÙÔÁÚ·Ê›·, ÛÙËÓ Ù·-
ÍÈÓfiÌËÛË, ÛÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ê˘ÛÈÎÒÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊÒÓ, ÛÙËÓ ·Ó¿Ï˘ÛË ¯ÏˆÚ›‰·˜ Î·È
ÛÔ‰ÂÈÒÓ, ·ÏÏ¿ ·ÎfiÌ· Î·È ÛÙË ÁÂˆÏÔÁ›·, ÛÙË ÌÂÏ¤ÙË ÙÔ˘ ÂÚÈ-
‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È ÙˆÓ ·ÎÙÔÁÚ·ÌÌÒÓ. 
H TotalView Â›Ó·È Â›ÛËÌÔ˜ ÈÛÙÔÔÈËÌ¤ÓÔ˜ ÌÂÙ·ˆÏËÙ‹˜ ÙË˜
DigitalGlobe Î·È ÌÂ ÙËÓ ÔÏ‡¯ÚÔÓË ÂÌÂÈÚ›· Î·È ÙÈ˜ ÂÍÂÈ‰ÈÎÂ˘-
Ì¤ÓÂ˜ ÁÓÒÛÂÈ˜ ÙˆÓ ÛÙÂÏÂ¯ÒÓ ÙË˜ ÌÔÚÂ› Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÛÙËÓ Â‡-
ÚÂÛË ÙË˜ ‚¤ÏÙÈÛÙË˜ Ï‡ÛË˜ ÁÈ· ÙÈ˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘.

√√ÏÏÔÔÎÎÏÏËËÚÚÒÒııËËÎÎÂÂ  ÌÌÂÂ  ÂÂÈÈÙÙ˘̆¯̄››··  ËË  ¢¢ÈÈËËÌÌÂÂÚÚ››‰‰··  ÌÌÂÂ  ıı¤¤ÌÌ··  ¢¢˘̆ÓÓ··ÙÙfifiÙÙËËÙÙÂÂ˜̃  --  ¶¶ÚÚÔÔ˚̊fifiÓÓÙÙ··  &&  ¡¡¤¤ÂÂ˜̃  ∂∂ÎÎ‰‰fifiÛÛÂÂÈÈ˜̃  °°ÂÂˆ̂ÁÁÚÚ··ÊÊÈÈÎÎÒÒÓÓ
™™˘̆ÛÛÙÙËËÌÌ¿¿ÙÙˆ̂ÓÓ  ¶¶ÏÏËËÚÚÔÔÊÊÔÔÚÚÈÈÒÒÓÓ  AArrccGGIISS  ((EEssrrii)),,  Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒıËÎÂ ·fi ÙËÓ Marathon Data Systems ÛÙË £ÂÛ-
Û·ÏÔÓ›ÎË ÛÙÈ˜ 11 & 12 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2014. 
∏ MMaarraatthhoonn  DDaattaa  SSyysstteemmss  ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÂ›Ù·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎ¿ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ °ÂˆÁÚ·ÊÈÎÒÓ ™˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ
¶ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ (°.™.¶) ‹ Geographic Information Systems (G.I.S). 

™ÙËÓ ÂÎ‰‹ÏˆÛË Û˘ÌÌÂÙÂ›¯·Ó ÂÎ·ÙÔÓÙ¿‰Â˜ ¯Ú‹ÛÙÂ˜ ÚÔÂÚ¯fiÌÂÓÔÈ ·fi ÊÔÚÂ›˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘, ÙË˜ ∆ÔÈÎ‹˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË˜, ÙÔ˘ π‰ÈˆÙÈÎÔ‡ Î·È ∞Î·‰ËÌ·˚ÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘.
√È ‰‡Ô ËÌ¤ÚÂ˜ Î·Ï‡ÊıËÎ·Ó ·fi ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ˜ ÁÈ· ÙÈ˜ ÓÓ¤¤ÂÂ˜̃  ‰‰˘̆ÓÓ··ÙÙfifiÙÙËËÙÙÂÂ˜̃  ÎÎ··ÈÈ  ÂÂÎÎ‰‰fifiÛÛÂÂÈÈ˜̃  ÙÙËË˜̃  ÏÏ··ÙÙÊÊfifiÚÚÌÌ··˜̃  ∞∞rrccGGIISS  ÙÙËË˜̃ ∂∂ssrrii ( ArcGIS Pro, ArcGIS for Desktop, ArcGIS for
Server, ArcGIS for Mobile, ArcGIS Extensions) ·fi ÛÙÂÏ¤¯Ë ÙË˜ Marathon Data Systems.
√È Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙÂ˜ Â›¯·Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ·fi ÎÔÓÙ¿ ÙÙÈÈ˜̃ cclloouudd  ÎÎ··ÈÈ  mmoobbiillee  ÂÂÊÊ··ÚÚÌÌÔÔÁÁ¤¤˜̃  ÙÙËË˜̃  ÏÏ··ÙÙÊÊfifiÚÚÌÌ··˜̃ AArrccGGIISS, Î·ıÒ˜ Î·È Ó· ÂÓËÌÂÚˆıÔ‡Ó ÁÈ· Ó¤Â˜ ÂÊ·ÚÌÔ-
Á¤˜ Ô˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È ÛÂ ·ÁÎfiÛÌÈÔ Î·È ÙÔÈÎfi Â›Â‰Ô ÛÂ ÙÔÌÂ›˜ fiˆ˜ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·, ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÀÁÂ›·, ⁄‰ÚÂ˘ÛË, ¶ˆÏ‹ÛÂÈ˜, ∆ÔÈÎ‹ Î·È ¢ËÌfiÛÈ· ¢ÈÔ›ÎËÛË.
°È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ˜ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ ÁÈ· Ù· ÏÔÁÈÛÌÈÎ¿ ArcGIS ÂÈÛÎÂÊıÂ›ÙÂ ÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·  wwwwww..mmaarraatthhoonnddaattaa..ggrr

MMaarraatthhoonn  DDaattaa  SSyysstteemmss  §§..∫∫ËËÊÊÈÈÛÛ››··˜̃  3388--  115511  2255  ªª··ÚÚÔÔ‡‡ÛÛÈÈ  --  ∞∞ıı‹‹ÓÓ··  ∆∆ËËÏÏ::  221100  66119988886666--6688  wwwwww..mmaarraatthhoonnddaattaa..ggrr  ññ  eemmaaiill::  mmaarraatthhoonn@@ootteenneett..ggrr

TTÔÔ  ÛÛ˘̆ÓÓÂÂÚÚÁÁ··ÙÙÈÈÎÎfifi  ¤¤ÚÚÁÁÔÔ
NNFFOOFFRRAASS

∏ GGeeoossyysstteemmss  HHeellllaass  ∞∞..∂∂.., ˆ˜ Â›ÛËÌÔ Ì¤ÏÔ˜
ÙÔ˘ si-cluster (∂ÏÏËÓÈÎfi˜ ™˘ÓÂÚÁ·ÙÈÎfi˜ ™¯ËÌ·-
ÙÈÛÌfi˜ ¢È·ÛÙËÌÈÎ‹˜ ∆Â¯ÓÔÏÔÁ›·˜ Î·È ∂Ê·ÚÌÔÁÒÓ), Û·˜ ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ
ÁÈ· ÙËÓ ÂÓÂÚÁ‹ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙË˜ ÛÙÔ Û˘ÓÂÚÁ·ÙÈÎfi ¤ÚÁo NNFFOOFFRRAASS
Û˘ÓÙÔÓÈÛÙ‹˜ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Â›Ó·È Ë PLANETEK HELLAS ∞.∂.
∆Ô ¤ÚÁÔ NFOFRAS ·ÔÛÎÔÂ› ÛÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi Î·È ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË
ÂÓfi˜ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÂÎÙ›ÌËÛË˜ ÙÔ˘ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ˘ÚÎ·ÁÈ¿˜ ‰·ÛÒÓ Î·È
‰Ú˘ÌÒÓ (Û‡ÛÙËÌ· NFOFRAS) Ì¤Û· ·fi ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ·ÏÁÔÚ›ıÌˆÓ
ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ·ÁˆÁ‹ ‰ÂÈÎÙÒÓ ÂÈÎÈÓ‰˘ÓfiÙËÙ·˜ ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ ˘ÚÎ·ÁÈ¿˜ ÛÂ
Â›Â‰Ô ‰·ÛÒÓ, ÌÂ ‚¿ÛË ˘„ËÏ‹˜ ·Ó¿Ï˘ÛË˜ ‰ÔÚ˘ÊÔÚÈÎ¤˜ ÌÂÙÚ‹-
ÛÂÈ˜ ÙˆÓ ·Ú·Ì¤ÙÚˆÓ ÌÔÓÙÂÏÔÔ›ËÛË˜ ˘ÚÎ·ÁÈ¿˜, Â‡ÊÏÂÎÙË˜ ÚÒ-
ÙË˜ ‡ÏË˜ Î·È Î·˘Û›ÌˆÓ.
∏ Geosystems Hellas Â›Ó·È ˘Â‡ı˘ÓË ÁÈ· ÙÈ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜ ÙÔ˘
¤ÚÁÔ˘ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔÓ ÔÚÈÛÌfi Î·È ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙˆÓ ‰ÔÚ˘ÊÔÚÈ-
ÎÒÓ Â›ÁÂÈˆÓ ‚·ÛÈÎÒÓ ÌÂÙ·‚ÏËÙÒÓ Î·È ‰ÂÈÎÙÒÓ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡-
ÓÙ·È ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· NFOFRAS, ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË/ÂÓÛˆÌ¿ÙˆÛË ÛÙÚ·-
ÙËÁÈÎÒÓ ‰ÔÚ˘ÊÔÚÈÎÒÓ ÎÏÈÌ·ÙÈÎÒÓ ÌÂÙ·‚ÏËÙÒÓ ÁÈ· ÙÔ Û‡ÛÙËÌ·
NFOFRAS, ÙÈ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜ ‰È¿‰ÔÛË˜ Î·È ÂÓËÌ¤ÚˆÛË˜, Î·È Ù·
ÂÈ¯ÂÈÚËÌ·ÙÈÎ¿ ÌÔÓÙ¤Ï·.

www.geosystems-hellas.gr
210 2846144-145  

MMaarraatthhoonn  
DDaattaa  
SSyysstteemmss  

www.totalview.gr
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4o ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ ∞∆ª
√È Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔÈ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙÂ›¯·Ó ¤ıÂÛ·Ó ÙÈ˜ ·ÁˆÓ›Â˜ 

Î·È ÙÔ˘˜ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜
√È ÂÈÛËÁËÙ¤˜ ¤‰ˆÛ·Ó ··ÓÙ‹ÛÂÈ˜ ÁÈ· ÙÔ Û‹ÌÂÚ· 
Î·È Û¯¤‰ÈÔ ÚÔÔÙÈÎ‹˜ ÁÈ· ÙÔ ·‡ÚÈÔ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘

∆ÒÚ· ÙÔ ÏfiÁÔ ¤¯Ô˘Ó fifiÏÏÔÔÈÈ ÔÈ ÂÎÏÂÁÌ¤ÓÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ 
ÁÈ· Ó· ÌËÓ ·Ú·ÌÂ›ÓÔ˘Ó Ù· Û¯¤‰È· Â› ¯¿ÚÙÔ˘

Παρασκευή µεσηµέρι 26ης Σεπτεµβρίου. Μόλις έχουν τελειώσει οι χαιρετι-
σµοί και οι εισαγωγικές οµιλίες και οι συνάδελφοι βγαίνοντας απ’ την αίθου-
σα δηµιουργούν τα παραδοσιακά πηγαδάκια και συζητάνε για όλα όσα ακού-
στηκαν και κυρίως για όλα όσα τους απασχολούν στην επαγγελµατική τους
καθηµερινότητα.
Από τη µαζικότητα της παρουσίας τους καθίσταται σαφές πως, παρά τις δυ-
σκολίες που απορρέουν από την πολιτική – οικονοµική και κοινωνική συγκυ-
ρία, σήµερα περισσότερο από ποτέ θεωρούν το Σύλλογο αποκούµπι τους και
αναγνωρίζουν στη ∆ιοίκησή του τις άοκνες προσπάθειες που καταβάλει κα-
θηµερινώς για να δώσει λύσεις και προοπτική στο σύνολο του κλάδου.
Αρκεί όµως αυτό;
Είναι αρκετό για τους συναδέλφους να έχουν µια ∆ιοίκηση Συλλόγου που
προσπαθεί καθηµερινά ή είναι επαρκής για µια ∆ιοίκηση ο περιορισµός στην
αναγνώριση των προσπαθειών της;
Θα λέγαµε ότι όλα εξαρτώνται από ποια σκοπιά το βλέπει κανείς. Οι ανά την
Ελλάδα συνάδελφοι που επί πολλά χρόνια παρακολουθούσαν ένα Σύλλογο
εκφραστή ολιγοπωλειακών συµφερόντων µπορούν να υποστηρίζουν ότι
πλέον ο κλαδικός τους φορέας έχει αποκτήσει στέρεα χαρακτηριστικά εκ-
φραστή όλων των συναδέλφων ανεξαρτήτως γεωγραφικής δραστηριοποίη-
σης ή τοµέα δουλειάς.
Οµοίως, οι εκλεγµένοι συνάδελφοι στον ΠΣ∆ΑΤΜ και σε κάθε δοµή του βλέ-
πουν ότι σε κάθε κάλεσµά τους ο κλάδος ανταποκρίνεται δίνοντας µια ηθική
ανταµοιβή για τις προσπάθειες που αυτοί καταβάλουν. 
Μιας και στη σελίδα αυτή αποτυπώνονται οι σκέψεις, οι θέσεις κι προτάσεις
των µελών της ΠΑΣΚ & ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΑΤΜ θα θέλαµε να εστιάσουµε
στο δεύτερο σκέλος. Να καταθέσουµε την άποψή µας από τη σκοπιά των
εκπροσώπων του κλάδου στην ∆ιοίκηση του Συλλόγου.
Ως τέτοιοι λοιπόν θα λέγαµε ότι η ηθική καταξίωση ή η έµπρακτη αναγνώρι-
ση των προσπαθειών µας µέσα από την υπερψήφιση της παράταξής µας δεν
είναι αρκετή.
Και δεν είναι, γιατί πολύ απλά η ενασχόλησή µας µε τα κλαδικά δρώµενα δεν
έγινε για να αποτελέσουµε διαχειριστές µιας κατάστασης, ούτε για να κά-
νουµε δηµόσιες σχέσεις. 
Η παρουσία µας στο Σύλλογο και η δράση µας έγκειται στην βαθιά
µας πίστη ότι µόνο µέσα από συλλογικές δράσεις µπορεί ο κλάδος
να ανακάµψει και να ευηµερήσει. Και µόνο αν ο κλάδος βρεθεί σε τέ-
τοια φάση θα µπορέσουµε να ευηµερήσουµε κι εµείς.
Κι αν αυτό θέλετε να το µετουσιώσουµε σε χειροπιαστό παράδειγµα για να
γίνει αντιληπτό, θα θέσουµε το κλασικό παράδειγµα του Εθνικού Κτηµατο-
λογίου.
Στόχος της δράσης της Παράταξής µας δεν είναι απλά να υπογραφούν οι µε-
λέτες κτηµατογράφησης και να ολοκληρωθεί το έργο. Αυτή είναι µια µονο-
διάστατη προσέγγιση που βρίσκεται έξω από τη δική µας ιδεολογική και
συνδικαλιστική λογική.
Η παράταξη µας θέλει να προχωρήσει το κτηµατολόγιο για να δουλέψουν οι
εταιρείες που ήδη δραστηριοποιούνται στον κλάδο και βρισκόταν τα προη-
γούµενα χρόνια σε καθεστώς ύπνωσης, αν όχι εξαθλίωσης. 
Για να δηµιουργηθούν και νέες εταιρείες που θα αναλάβουν αυτοτελώς µε-
λετητικό αντικείµενο και θα µπορέσουν ν’ αναπτυχθούν. 
Για να µπορέσει να απορροφηθεί το µέγιστο δυνατό δυναµικό ΑΤΜ και να
δουλέψει µε µισθούς αντάξιους των σπουδών και της ευθύνης που αναλαµ-
βάνουν. 
Για να έχουν αντικείµενο οι αυταπασχολούµενοι συνάδελφοι τόσο σε επίπε-
δο ιδιωτικών τοπογραφικών, όσο και σε επίπεδο υπεργολαβιών. 
Για να δουλέψει ο εργασιακός µηχανισµός της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. και να διαφανεί ο

ρόλος των συναδέλφων, µε παράλληλη ανάδειξη της λανθασµένης κυβερνη-
τικής προσέγγισης που ισοπεδώνει τους µισθούς και αρνείται την πλήρωση
των κενών θέσεων µέσω νέων προσλήψεων.
Για να δηµιουργηθούν εργασιακές προοπτικές στη µετά τη σύνταξη του κτη-
µατολογίου εποχή.
Αν έστω και µια απ’ αυτές τις ικανές και αναγκαίες συνθήκες για την
εκπλήρωση του κλαδικού στόχου δεν επιτευχθεί, τότε το εγχείρηµα
παραµένει µετέωρο και ανολοκλήρωτο.
Αυτή είναι η αντίληψη που διαπνέει όλους εµάς που µέσα από τις τάξεις της
ΠΑΣΚ δραστηριοποιούµαστε στα κλαδικά δρώµενα.
Γι’ αυτό και δεν µπορούµε ποτέ να εφησυχάσουµε, γι’ αυτό και συνεχώς κα-
λούµε και τους άλλους συναδέλφους εκπροσώπους παρατάξεων να αφή-
σουν στην άκρη τις µικροπαραταξιακές και προσωπικές σκοπιµότητες και να
συστρατευθούν στην κοινή προσπάθεια. 
Στο προηγούµενο τεύχος είχαµε εκφράσει την ελπίδα µας το 4ο πανελλήνιο
συνέδριο να αποτελέσει ευκαιρία συσπείρωσης και διαµόρφωσης προοπτι-
κών για τον κλάδο.
Θεωρούµε ότι ο αριθµός των συµµετεχόντων και ο ακόµα µεγαλύτε-
ρος αριθµός των συναδέλφων που παρακολούθησαν ζωντανά µέσω
διαδικτύου τις εργασίες του συνεδρίου ή διάβασαν τις εισηγήσεις
και είδαν τις παρουσιάσεις στο διαδικτυακό τόπο του ΠΣ∆ΑΤΜ σε
επόµενο χρόνο µας δείχνει το δρόµο. 
Κι αυτός δεν είναι άλλος από την αξιοποίηση όλων εκείνων των εισηγή-
σεων του συνεδρίου που γεµίζουν το επιχειρηµατολογικό µας
οπλοστάσιο για να αντιµετωπίσουµε τις σχεδιαζόµενες κυβερνητικές επιλο-
γές ως προς το δήθεν άνοιγµα του επαγγέλµατος και όχι µόνο και µας δί-
νουν ιδέες για το πώς µπορεί να αναπτυχθεί προοπτικά το επάγγελµα,
ώστε να καλύψει τις ανάγκες δραστηριοποίησης και εργασίας για το σύνολο
των ΑΤΜ. 

Για την υλοποίηση όλων αυτών δεν υπάρχει κάτι που να µας χωρίζει. 
∆εν µπορούµε να διανοηθούµε ότι υπάρχει παράταξη ή εκπρόσωπός της που
να µην επιθυµεί την προοπτική και ευηµερία της ολότητας του κλάδου.
Θέλουµε να πιστεύουµε ότι έστω και στην τελική ευθεία της θητείας
αυτής της ∆ιοίκησης δε θα επαναληφθούν τα λάθη του παρελθόντος και
θα επικρατήσει η σύνεση που θα οδηγήσει στη συναίνεση και στην
ενιαία εκλογική κάθοδο όλων των συναδέλφων που επιθυµούν να
προσφέρουν στον κλάδο κι όχι στα κοµµατικά τους επιτελεία ή
στην «πάρτη» τους.
Αν και πάλι δε συµβεί αυτό, συνηθισµένα τα βουνά στα χιόνια………
Έχουµε µάθει να δουλεύουµε και να παλεύουµε µόνοι µας για τον κλάδο. 
Μόνοι µας απέναντι στη στάση των άλλων παρατάξεων, γιατί η πλατιά µάζα
όλων σας, των συναδέλφων µας ανεξαρτήτως ιδεολογικής τοποθέτησης, γε-
ωγραφικής αναφοράς ή τοµέα επαγγελµατικής δραστηριοποίησης, µας έχετε
τιµήσει µε την εµπιστοσύνη σας και µας έχετε δώσει τη δυνατότητα να γινό-
µαστε πρωταγωνιστές των εξελίξεων που µαζί διαµορφώνουµε!!!

√§√ª∂§∂π∞ ¶∞™∫ & ™À¡∂ƒ°∞∑√ª∂¡√π ∞∆ª
ª·˙› ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔ˘ÌÂ ÙÈ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂÈ˜

∏ ¶∞™∫ & ™À¡∂ƒ°∞∑√ª∂¡√π ∞∆ª Î·ÏÂ› fifiÏÏÔÔ˘̆˜̃  ÙÙÔÔ˘̆˜̃  ÛÛ˘̆ÓÓ··‰‰¤¤ÏÏÊÊÔÔ˘̆˜̃  ÔÔ˘̆
ÂÂÈÈıı˘̆ÌÌÔÔ‡‡ÓÓ  ÓÓ··  ‰‰ÚÚ··ÛÛÙÙËËÚÚÈÈÔÔÔÔÈÈËËııÔÔ‡‡ÓÓ  ÛÛÙÙ··  ÎÎÏÏ··‰‰ÈÈÎÎ¿¿  ‰‰ÚÚÒÒÌÌÂÂÓÓ·· ÛÂ ·ÓÔÈ¯Ù‹ ÔÏÔÌ¤-
ÏÂÈ· Ô˘ ı· Ï¿‚ÂÈ ¯ÒÚ· ÛÙ· ÁÚ·ÊÂ›· ÙÔ˘ ¶™¢∞∆ª (∞Ú·¯Ò‚Ë˜ 61, ∞ı‹Ó·)
ÙÙËËÓÓ  ∆∆ÂÂÙÙ¿¿ÚÚÙÙËË  1177  ¢¢ÂÂÎÎÂÂÌÌ‚‚ÚÚ››ÔÔ˘̆  22001144  ÎÎ··ÈÈ  ÒÒÚÚ··  1177::0000.
∆· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ı· Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó Â›Ó·È:
- ∂ÓËÌ¤ÚˆÛË Â› ıÂÌ¿ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎ‹˜ ÂÈÎ·ÈÚfiÙËÙ·˜.
- ∞ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ‰Ú¿ÛË˜ 2014.
- ∂ÓËÌ¤ÚˆÛË ÁÈ· ÙÈ˜ ‰È·‰ÈÎ·Û›Â˜ ÙÚÔÔÔ›ËÛË˜ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎÔ‡ 

ÙÔ˘ ¶™¢∞∆ª.
- ™˘˙‹ÙËÛË Â› ÙË˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ ÙË˜ ¶∞™∫ & ™À¡∂ƒ°∞∑√ª∂¡√π ∞∆ª

ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Â˘Ú‡ÙÂÚˆÓ Û˘ÓÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÌÂ ·Ú·Ù¿ÍÂÈ˜ Î·È Û˘Ó·‰¤Ï-
ÊÔ˘˜ Ô˘ ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓÙ·È Ó· ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈËıÔ‡Ó ÛÙÔ Ì·˙ÈÎfi ¯ÒÚÔ. 

- ∂ÎÏÔÁ‹ °Ú·ÌÌ·ÙÂ›·˜ Î·È ™˘ÓÙÔÓÈÛÙ‹ - ∂ÎÚÔÛÒÔ˘ ¶∞™∫ & ™À¡∂ƒ°∞-
∑√ª∂¡√π ∞∆ª.

- √ÚÈÛÌfi˜ ˘Â˘ı‡ÓˆÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈÒÓ.
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∫∞∆∞ƒ°∏™∏ √ƒπø¡ ™∆π™ ∞¡∞£∂™∂π™ 

¢∏ª√™πø¡ ∂ƒ°ø¡ ∫∞π ª∂§∂∆ø¡

Και να ήτανε µόνο αυτό το πρόβληµα το συναδέλφων, θα ήµα-
σταν σε καλό σηµείο. ∆υστυχώς, µέσα σε όλα αυτά και τα όσα άλ-
λα µας έχουνε συµβεί τα τελευταία χρόνια, είχαµε και την κατάρ-
γηση, εν µία νυκτί κυριολεκτικά, των ορίων προϋπολογι-
σµού δηµοσίων έργων και προεκτιµώµενων αµοιβών µε-
λετών ανά κατηγορία και τάξη, µε βάση τα οποία έχουν δικαί-
ωµα συµµετοχής στις αναθέσεις δηµοσίων έργων, µελετών και
παροχής συναφών υπηρεσιών οι εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Ερ-
γοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) και στα Μητρώα Μελετητών και
Εταιρειών Μελετών της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Έργων.

Ο Υπουργός Υποδοµών Μεταφορών & ∆ικτύων κ. Μιχάλης
Χρυσοχοΐδης φρόντισε να επισπεύσει την επαγγελµατική εξό-
ντωση των συναδέλφων, µέσα από µια τροπολογία σε νοµο-
σχέδιο του Υπουργείου Άµυνας για τους Φάρους και τη
Στρατολογία (άρθρο 59, Ν.4278/14), ώστε να µην προλά-
βει να αντιδράσει κανείς, δίνοντας µάλιστα άµεση εφαρ-
µογή στην κατάργηση των κατωτάτων ορίων, οδηγώντας
στην εξαφάνιση τα ατοµικά πτυχία και την πλειοψηφία των συνα-
δέλφων που ασκούν το επάγγελµα µεµονωµένα, αναγκάζοντάς
τους υποχρεωτικά στη σύµπραξη µε κάποιο µεγάλο γραφείο ή
εταιρεία, εάν θέλουν να επιβιώσουν, το οποίο βέβαια θα διαπραγ-
µατεύεται από θέση ισχύος τους οικονοµικούς όρους της εκάστο-
τε συνεργασίας.

∞™º∞§π™∆π∫∂™ ∂π™º√ƒ∂™

Αφήνουµε για το τέλος το σηµαντικότερο όλων των προβληµά-
των µας, αυτό της υπέρογκης και κυρίως παράλογης αύξησης των
ασφαλιστικών εισφορών µας, σε µια περίοδο που οι αµοιβές µας
έχουν συρρικνωθεί εξαιρετικά. Ο εµπαιγµός που υφιστάµεθα τα
τελευταία τρία χρόνια στο θέµα αυτό είναι άνευ προηγουµένου
και γίνεται ακόµα µεγαλύτερος µε τη σχετική ρύθµιση της κυ-
βέρνησης για τις ληξιπρόθεσµες οφειλές στα ασφαλιστικά
ταµεία, µια ρύθµιση χωρίς νόηµα, εάν δε συνοδευτεί από
άµεση µείωση ή και πάγωµα αυτών σε χαµηλότερα επίπε-
δα. 

Πώς κάποιος, που δεν µπορούσε να πληρώσει τις ασφαλιστικές
του εισφορές τα προηγούµενα χρόνια, θα µπορέσει τώρα που τα
εισοδήµατά του βρίσκονται σε πολύ χαµηλότερα επίπεδα (ειδικά
µάλιστα µετά την εξοντωτική φορολογία από το πρώτο ευρώ) να
αποπληρώνει τόσο τη δόση από τις οφειλές των προηγουµένων
ετών, όσο και τις τρέχουσες αυξηµένες εισφορές; Και ακολούθως,
πώς θα µπορέσει να ασκήσει το επάγγελµα για να µπορέσει να τις
αποπληρώσει, όταν αδυνατεί να εξασφαλίσει ασφαλιστική
ενηµερότητα, ώστε να έχει δικαίωµα στην ελπίδα, διεκδι-
κώντας µελέτες ή έργα που θα του επιτρέψουν να αποκτήσει
έσοδα.

ΖΗΤΑΜΕ ΑΜΕΣΕΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟ-
ΡΩΝ ΣΕ ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕ∆Α ΚΑΙ ΠΑΓΩΜΑ ΤΩΝ
ΟΦΕΙΛΩΝ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. 

Πρέπει να σωθεί, λένε, το ασφαλιστικό µας ταµείο… εµάς
ποιος θα µας σώσει; Πώς θα σωθεί το ταµείο όταν η πλειο-
ψηφία των νέων συναδέλφων δε λαµβάνει άδεια ασκήσε-
ως επαγγέλµατος για να γλιτώσει από τις ασφαλιστικές ει-
σφορές και πολλοί παλαιοί συνάδελφοι διαγράφονται κα-
θηµερινά από το ΤΕΕ και ακολούθως από το ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕ∆Ε
για τον ίδιο λόγο;

∞ÓËÛ˘¯ËÙÈÎ¿ Â›Ó·È Ù· ÌËÓ‡Ì·Ù· ÁÈ· ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ∫ÙËÌ·ÙÔÏÔÁ›Ô˘
Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÁÈ· ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÌÂÁ¿ÏÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi (Îˆ‰.∫∆πª∞_13), Ô
ÔÔ›Ô˜ ı· ¤ÎÏÂÈÓÂ ÙËÓ ÎÙËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊËÛË ÙË˜ ¯ÒÚ·˜ Î·È ı· ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈ˙Â ÙËÓ
··Û¯fiÏËÛË Ï‹ıÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊˆÓ ÛÂ fiÏË ÙËÓ ÂÈÎÚ¿ÙÂÈ· ÁÈ· Ù· ÂfiÌÂÓ·
ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 5-6 ¯ÚfiÓÈ· Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›ÔÓ ¤ÁÈÓ·Ó ÙfiÛÔ ıÚÈ·Ì‚Â˘ÙÈÎ¤˜ ‰Ë-
ÏÒÛÂÈ˜ Î·È ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÈ˜.
Μήπως, ο καλός συνάδελφος Αγρονόµος Τοπογράφος Μηχανικός και
Υπουργός Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής Γιάννης
Μανιάτης, πολιτικός προϊστάµενος της ΕΚΧΑ ΑΕ, µας δείχνει το δρόµο που
πρέπει να ακολουθήσουµε για να εξασφαλίσουµε την απασχόλησή µας και δεν
το έχουµε καταλάβει ακόµα; Μήπως πρέπει να ακολουθήσουµε όλοι το παρά-
δειγµά του και να αναζητήσουµε πεδίο απασχόλησης στον ενεργειακό κλάδο και
δει σε αυτό της εξόρυξης και διάθεσης υδρογονανθράκων; Ενδιάµεσα, βέβαια,
αυτών των δραστηριοτήτων µπορούµε να ασχολούµαστε και µε το Κτηµατολό-
γιο, όπως κάνει και ο συνάδελφος Υπουργός, όταν πριν από έναν ακριβώς χρό-
νο αναφερόταν από το βήµα της Βουλής στην επένδυση € 600 εκ που θα δηµι-
ουργήσει 10.000 θέσεις εργασίας (11/20013), αναφερόµενος προφανώς στον
τελευταίο διαγωνισµό του 2013 (κωδ.ΚΤΙΜΑ_13) και δύο µήνες πριν (9/2014),
έπειτα από σύσκεψη στο ΥΠΕΚΑ ανακοίνωνε θριαµβευτικά τη διασφάλιση € 114
εκ. για την έναρξη του Εθνικού Κτηµατολογίου µε την υπογραφή των πρώτων
συµβάσεων.
∆ε µας είπε βέβαια ο Υπουργός για το χρονικό ορίζοντα της δηµιουρ-
γίας των 10.000 θέσεων εργασίας. Μήπως, όταν θα έχουµε όλοι µετα-
ναστεύσει ή όταν από την αδυναµία καταβολής των ασφαλιστικών ει-
σφορών µας, θα έχουµε διακόψει την άσκηση του επαγγέλµατός µας;
Ενηµερωτικά, παραθέτουµε επακριβώς τις σχετικές δηλώσεις του κ. Μανιάτη:
«•ÂÎÈÓ¿ÌÂ ÌÂ Ù· ÚÒÙ· 114 ÂÎ. Â˘ÚÒ. ∆Ô ∂ıÓÈÎfi ∫ÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ Ì·›ÓÂÈ ÛÂ ÙÚÔ-
¯È¿ ˘ÏÔÔ›ËÛË˜, Î·ıÒ˜ ÙÈ˜ ÂfiÌÂÓÂ˜ Â‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ˘ÔÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÔÈ ÚÒÙÂ˜
Û˘Ì‚¿ÛÂÈ˜ ÌÂ ÙÔ˘˜ ·Ó·‰fi¯Ô˘˜. ∆Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ¤ÚÁÔ ÙË˜ ¯ÒÚ·˜, ÌÂÙ¿
ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÚÈÓ ¤Ó· Ì‹Ó· ÙˆÓ ‰‡Ô ÚÒÙˆÓ OÚÈÛÙÈÎÒÓ ∫ÙËÌ·ÙÔÏÔ-
ÁÈÎÒÓ °Ú·ÊÂ›ˆÓ ÛÂ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Î·È ¶ÂÈÚ·È¿, Á˘ÚÓ¿ Ì›· ·ÎfiÌ· ÛÂÏ›‰· ÌÂ ÙÔ
ÍÂÎ›ÓËÌ· ÙË˜ ÙÂÏÈÎ‹˜ Ê¿ÛË˜ ˘ÏÔÔ›ËÛ‹˜ ÙÔ˘»
Και ενώ ανακοινώνονται αυτά από τον Υπουργό, δεν προχωρούν όχι µόνο οι µε-
λέτες του διαγωνισµού του 2013, στον οποίο αναφέρθηκε στη Βουλή πριν ένα
χρόνο, αλλά ούτε καν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες κατακύρωσης των δια-
γωνισµών ΚΤΙΜΑ_11_Α & ΚΤΙΜΑ_11_Β, για τους οποίους οι προσφορές κατατέ-
θηκαν 11/2012 & 2/2013! Και ακόµα και οι µελέτες αυτών των διαγωνισµών για
τις οποίες έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ανάδειξης του αναδόχου σχήµατος,
καθυστερεί σηµαντικά η συµβασιοποίησή τους, σε σηµείο που να τίθεται εν
αµφιβόλω η δυνατότητα χρηµατοδότησης του έργου, που θα ανακου-
φίσει άµεσα µεγάλο µέρος συναδέλφων που υποαπασχολούνται, αν δεν
βρίσκονται ήδη σε καθεστώς ανεργίας.
Πέραν των ανωτέρω που αφορούν την εκτέλεση του έργου, όπως αναδείχθηκε
και στο πρόσφατο συνέδριο της Θεσσαλονίκης, τελευταία έχει πλήρως εγκατα-
ληφθεί κάθε ουσιαστική προσπάθεια αλλαγής του νοµοθετικού πλαισίου που
διέπει τη λειτουργία του κτηµατολογίου. Έτσι, οι απλές κυρίως χωρικές µε-
ταβολές παίρνουν τον δρόµο των δικαστηρίων µε χρονικό ορίζοντα πενταετίας
και µε σηµαντικό κόστος για τους ιδιοκτήτες. Βέβαια, µέχρι να λυθούν οι διαφο-
ρές αυτές, ο ιδιοκτήτης δεν µπορεί να µεταβιβάσει. ∆ηλαδή, έµµεσα έχουµε δέ-
σµευση και της ιδιοκτησίας και το γεγονός αυτό δεν απασχολεί την ΕΚΧΑ ΑΕ!
Ας καταλάβουµε όλοι ότι το κτηµατολόγιο γίνεται, µεταξύ άλλων, για την εξυ-
πηρέτηση του πολίτη και όχι για την εξασφάλιση επαγγελµατικής ύλης διαφό-
ρων κλάδων. Για την αντιµετώπιση του σοβαρού αυτού θέµατος προτείνουµε
να συσταθεί οµάδα εργασίας για τη διατύπωση προτάσεων στην οποία
όµως θα συµµετέχουν επαγγελµατίες του κλάδου και να οργανωθεί
ανάλογη ηµερίδα το συντοµότερο δυνατόν.
Οι «Υπερασπιστές» του Κλάδου ας αφήσουν τις συνδικαλιστικές κο-
ρώνες και τις Λουδοβίκειες συµπεριφορές και ας ασχοληθούν µε την
επίλυση αυτών των τόσο σοβαρών ζητηµάτων, όταν µπαινοβγαίνουν
στα γραφεία των φίλων τους Υπουργών και πραγµατοποιούν συναντή-
σεις µε κυβερνητικά στελέχη υπουργείων και διοικήσεις εταιρειών.

∞¡£ƒ∞∫∂™ √ £∏™∞Àƒ√™ ∆√À ∫∆∏ª∞∆√§√°π√À
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ºº∂∂ƒƒ∆∆∂∂  ¶¶ππ™™øø  ∆∆∞∞  ∫∫§§∂∂ªªªª∂∂¡¡∞∞  ÙÙˆ̂ÓÓ  ··ÔÔııÂÂÌÌ··ÙÙÈÈÎÎÒÒÓÓ  ÙÙÔÔ˘̆  ∆∆™™ªª∂∂¢¢∂∂!!
∫∫··ÈÈ  ÓÓ··  ÙÙÈÈ  ıı¤¤ÏÏÔÔ˘̆ÓÓ  ÓÓ··  ÎÎ¿¿ÓÓÔÔ˘̆ÓÓ  ÙÙÈÈ˜̃  ÙÙÂÂÚÚ¿¿ÛÛÙÙÈÈÂÂ˜̃  ··ÛÛÊÊ··ÏÏÈÈÛÛÙÙÈÈÎÎ¤¤˜̃  ÂÂÈÈÛÛÊÊÔÔÚÚ¤¤˜̃  ÌÌ··˜̃!! ™ÙÈ˜ 10 ¢ÂÎ¤Ì‚ÚË, Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È ∆∂∂ - ∆™ª∂¢∂ ÛÎÔÂ‡-
Ô˘Ó Ó· «ÛÚÒÍÔ˘Ó» ¿Óˆ ·fi 200 ÂÎ. Â˘ÚÒ ·ÔıÂÌ·ÙÈÎ¿ ÙÔ˘ ∆™ª∂¢∂ ÛÙËÓ ·Ó·ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛË ÙË˜ ∆Ú¿Â˙·˜ ∞ÙÙÈÎ‹˜ (∆.∞.)
ÂÓÒ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë «ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÈ» ¿Óˆ ·fi 400 ÂÎ. Â˘ÚÒ. ∂∂››ÓÓ··ÈÈ ÚÚÔÔÎÎÏÏËËÙÙÈÈÎÎÔÔ››!!  ∆∆ËËÓÓ  ÒÒÚÚ·· Ô˘ ‰ÂÎ¿‰Â˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÌË¯·ÓÈÎÔ› Ó›ÁÔÓÙ·È ·’
ÙÈ˜ ˘¤ÚÔÁÎÂ˜ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎ¤˜ ÂÈÛÊÔÚ¤˜, Ì¤ÓÔ˘Ó ¯ˆÚ›˜ È·ÙÚÔÊ·ÚÌ·ÎÂ˘ÙÈÎ‹ Î¿Ï˘„Ë, ·ÂÈÏÔ‡ÓÙ·È ÌÂ ÏÂÈÛÙËÚÈ·ÛÌÔ‡˜, ÌÂ ÈÛ¯Ó¤˜ Û˘-
ÓÙ¿ÍÂÈ˜ Î·È ·ÚÔ¯¤˜, ÂÂÙÙÔÔÈÈÌÌ¿¿˙̇ÔÔ˘̆ÓÓ  ÓÓ¤¤··  ÎÎÏÏÔÔ‹‹  ÙÙˆ̂ÓÓ  ··ÔÔııÂÂÌÌ··ÙÙÈÈÎÎÒÒÓÓ  ÌÌ··˜̃!!

√√ÈÈ  ‰‰‡‡ÔÔ  ««ÏÏ‡‡ÛÛÂÂÈÈ˜̃»»::  ∏ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙË˜ ¢ÈÔ›ÎËÛË˜ ÙÔ˘ ∆∂∂ ÚÔˆıÂ› ÙÔ ÂÈ¯Â›ÚËÌ· fiÙÈ Ë Ó¤· ·Ó·ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛË Â›Ó·È ·Ó·ÁÎ·›· ÁÈ·
Ó· «ÌÌËË  ¯̄¿¿ÛÛÂÂÈÈ  ÙÙÔÔ  ∆∆··ÌÌÂÂ››ÔÔ  ÙÙ··  ÏÏÂÂÊÊÙÙ¿¿  ÙÙÔÔ˘̆……»». ∞˘Ù‹ ÙË ««ÏÏ‡‡ÛÛËË»»  ÙÙÂÂÏÏÈÈÎÎ¿¿  ÚÚÔÔˆ̂ııÂÂ››  ÎÎ··ÈÈ  ÔÔ  ™Àƒπ∑∞ Î¿ÓÔÓÙ·˜ ÏfiÁÔ ÁÈ· ∆Ú¿Â˙· ∞ÙÙÈÎ‹˜ ˘fi
‰ËÌfiÛÈÔ ¤ÏÂÁ¯Ô ÌÂ ÙÔ ∆™ª∂¢∂ ÏÂÈÔ„ËÊfiÓÙ· Ì¤ÙÔ¯Ô. ªÂ Ï›Á· ÏfiÁÈ·: °°ÈÈ··  ÓÓ··  ÌÌËË  ¯̄¿¿ÛÛÔÔ˘̆ÌÌÂÂ  ÙÙ··  ÏÏÂÂÊÊÙÙ¿¿  ÌÌ··˜̃  ÎÎ··ÈÈ  ÁÁÈÈ··  ÓÓ··  ‰‰ÈÈ··ÙÙËËÚÚËËııÂÂ››  ËË
∆∆ÚÚ¿¿ÂÂ˙̇··  ∞∞ÙÙÙÙÈÈÎÎ‹‹˜̃  ˘̆fifi  ‰‰ËËÌÌfifiÛÛÈÈÔÔ  ¤¤ÏÏÂÂÁÁ¯̄ÔÔ,,  ÓÓ··  ‚‚¿¿ÏÏÔÔ˘̆ÌÌÂÂ  ÛÛÙÙËË  ÌÌ··‡‡ÚÚËË  ÙÙÚÚ‡‡··  ÙÙËË˜̃  ∆∆ÚÚ¿¿ÂÂ˙̇··˜̃  ∞∞ÙÙÙÙÈÈÎÎ‹‹˜̃  ¿¿ÏÏÏÏ··  220000  ÂÂÎÎ..  ÂÂ˘̆ÚÚÒÒ..  ∏∏  ¿¿ÏÏÏÏËË  ««ÏÏ‡‡ÛÛËË»»,,
ÙË˜ ÌÂÈˆÌ¤ÓË˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙËÓ ·Ó·ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛË Ô˘ ÚÔÙÂ›ÓÂÙ·È ·fi ÙÌ‹Ì· ÙË˜ Û˘ÁÎ˘‚¤ÚÓËÛË˜, Â›Ó·È ÂÍ›ÛÔ˘ ÂÈÎ›Ó‰˘ÓË.
™ËÌ·›ÓÂÈ ÌÂ›ˆÛË ÙÔ˘ ÔÛÔÛÙÔ‡ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Î·È ÛËÌ·ÓÙÈÎ¤˜ ·ÒÏÂÈÂ˜ ÙˆÓ ‹‰Ë «ÙÔÔıÂÙËÌ¤ÓˆÓ» ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ. ªÂ ·Ï¿ ÏfiÁÈ·: °°ÈÈ··
ÓÓ··  ‚‚¿¿ÏÏÂÂÙÙÂÂ  ÏÏÈÈÁÁfifiÙÙÂÂÚÚ··  ÏÏÂÂÊÊÙÙ¿¿,,  ··ÔÔ‰‰ÂÂ¯̄ÙÙÂÂ››ÙÙÂÂ  ÙÙËË  ¯̄··ÛÛÔÔ‡‡ÚÚ··  ÙÙˆ̂ÓÓ  440000  ÂÂÎÎ..  ÂÂ˘̆ÚÚÒÒ  ÌÌ¤¤¯̄ÚÚÈÈ  ÛÛ‹‹ÌÌÂÂÚÚ··..  ∆ÂÏÈÎ¿, ››ÛÛˆ̂  ··fifi  ÙÙËË  ‰‰ÈÈ··¿¿ÏÏËË  ÎÎÚÚ‡‡‚‚ÔÔÓÓÙÙ··ÈÈ  ‰‰ÈÈ··--
ÊÊÔÔÚÚÂÂÙÙÈÈÎÎ¿¿  ÛÛ¯̄¤¤‰‰ÈÈ··  ÁÁÈÈ··  ÙÙÔÔ  ¤¤ÏÏÂÂÁÁ¯̄ÔÔ  ÙÙˆ̂ÓÓ  ÙÙÚÚ··ÂÂ˙̇ÒÒÓÓ.

∏∏  ÂÂÍÍ¤¤ÏÏÈÈÍÍËË  ‰‰ÂÂÓÓ  ÂÂ››ÓÓ··ÈÈ  ««ÎÎÂÂÚÚ··˘̆ÓÓfifi˜̃  ÂÂÓÓ  ··ÈÈııÚÚ››··»»:: ¶¶ÚÚÔÔÛÛ··ııÔÔ‡‡ÓÓ  ÓÓ··  ÂÂÌÌÊÊ··ÓÓ››ÛÛÔÔ˘̆ÓÓ  ÙÙËË  ÛÛ˘̆ÁÁÎÎÂÂÎÎÚÚÈÈÌÌ¤¤ÓÓËË  ÂÂÍÍ¤¤ÏÏÈÈÍÍËË  ˆ̂˜̃  ··ÈÈÊÊÓÓÈÈ‰‰ÈÈ··ÛÛÙÙÈÈÎÎ‹‹!!  §§¤¤ÓÓÂÂ  „„¤¤ÌÌ··--
ÙÙ··……  ∏ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ∆·ÌÂ›Ô˘ ÛÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚÈ·Îfi Ù˙fiÁÔ ··ÓÓ··fifiÊÊÂÂ˘̆ÎÎÙÙ··  ÔÔ‰‰ËËÁÁÂÂ››  ÛÛÙÙËËÓÓ  ··ÓÓ¿¿ÁÁÎÎËË  ÛÛ˘̆ÓÓÂÂ¯̄ÒÒÓÓ  ÙÙÔÔÔÔııÂÂÙÙ‹‹ÛÛÂÂˆ̂ÓÓ  ÎÎÂÂÊÊ··ÏÏ··››--
ˆ̂ÓÓ  ÁÁÈÈ··  ÓÓ··  ÛÛÙÙËËÚÚ››˙̇ÂÂÙÙ··ÈÈ  ËË  ÙÙÚÚ¿¿ÂÂ˙̇··..  ºÙÈ¿Í·ÓÂ ¤Ó· «∆·ÌÂ›Ô-ÙÚ·Â˙›ÙË» Ô˘ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎ¿ ı˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙÈ˜ ·Ó¿ÁÎÂ˜ Ì·˜ ˆ˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜,
ÁÈ· Ó· ÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙËÓ ÎÂÚ‰ÔÊÔÚ›· ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘. ∞˘Ùfi ÙÔ ÚÔÊ·Ó¤˜ ÏÔÁÈÎfi Û˘Ì¤Ú·ÛÌ·, ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡Ô˘ÌÂ Û˘ÓÂ¯Ò˜ ·fi
ÙËÓ ÚÒÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ∆·ÌÂ›Ô˘ ÛÙËÓ ÙÚ¿Â˙· ÛÙ· Ì¤Û· ÙÔ˘ ‘90,,  ··ÓÓÙÙÈÈÌÌÂÂÙÙÒÒÈÈ˙̇··ÓÓ  ÌÌÂÂ  ÏÏÔÔÈÈ‰‰ÔÔÚÚ››··  fifiÏÏÂÂ˜̃  ÔÔÈÈ  ÚÚÔÔËËÁÁÔÔ‡‡ÌÌÂÂÓÓÂÂ˜̃  ¢¢ÈÈÔÔÈÈÎÎ‹‹ÛÛÂÂÈÈ˜̃
ÙÙÔÔ˘̆  ∆∆∂∂∂∂,,  ÔÔ˘̆  ‹‹ÙÙ··ÓÓ  ¿¿ÓÓÙÙ··  ÌÌÈÈ··  ÌÌ››ÍÍËË  ¶¶∞∞™™√√∫∫,,  ¡¡¢¢  ÎÎ··ÈÈ  ™™ÀÀƒƒππ∑∑∞∞..  √√ÈÈ  ››‰‰ÈÈÔÔÈÈ  ¿¿ÏÏÏÏˆ̂ÛÛÙÙÂÂ  ··ÔÔÊÊ¿¿ÛÛÈÈÛÛ··ÓÓ  ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Î·È ÙË ÛÙ·‰È·Î‹ ‰ÈÂ‡-
Ú˘ÓÛË ÙË˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ∆·ÌÂ›Ô˘ ÛÙËÓ ∆Ú¿Â˙· ∞ÙÙÈÎ‹˜ Î·È ÛÛ‹‹ÌÌÂÂÚÚ··  ÛÛÙÙËËÚÚ››˙̇ÔÔ˘̆ÓÓ  ÙÙÂÂÏÏÈÈÎÎ¿¿,,  ÌÌÂÂ  ÙÙÔÔÓÓ  ¤¤ÓÓ··ÓÓ  ‹‹  ÙÙÔÔÓÓ  ¿¿ÏÏÏÏÔÔ  ÙÙÚÚfifiÔÔ  ÙÙËË  ÓÓ¤¤··
··ÓÓ··ÎÎÂÂÊÊ··ÏÏ··ÈÈÔÔÔÔ››ËËÛÛËË..  ∆Ô ÙÈ Î¤Ú‰ÈÛ·Ó ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÌË¯·ÓÈÎÔ› ·fi ÙËÓ ÙÚ¿Â˙· ∞ÙÙÈÎ‹˜, Ô˘ Ù¿¯· ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡ÛÂ ˆ˜ ¤ÛÔ‰Ô
ÛÙÔ ∆·ÌÂ›Ô, Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi ÛÙÈ˜ ÙÛ¤Â˜ Ì·˜……  ∞’ Ù· Ì¤Û· ÙÔ˘ ‘90 ÔÈ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó, Û˘ÓÙ¿ÍÂÈ˜ Î·È ·ÚÔ¯¤˜ ÂÙÛÔ-
ÎfiÊÙËÎ·Ó, ÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È Î·Ù·Û¯¤ÛÂÈ˜, ··ÏÏÏÏ¿¿  ÎÎ¿¿ııÂÂ  ÏÏ››ÁÁÔÔ  ··ÎÎ¤¤ÙÙ··  ÂÂÎÎ··ÙÙÔÔÓÓÙÙ¿¿‰‰ˆ̂ÓÓ  ÂÂÎÎ··ÙÙÔÔÌÌÌÌ˘̆ÚÚ››ˆ̂ÓÓ  ··fifi  ÙÙ··  ··ÔÔııÂÂÌÌ··ÙÙÈÈÎÎ¿¿  ÌÌ··˜̃  ÛÛÚÚÒÒ¯̄ÓÓÔÔÓÓÙÙ··ÈÈ
ÛÛÙÙËËÓÓ  ∆∆ÚÚ¿¿ÂÂ˙̇··. √È ÌË¯·ÓÈÎÔ› fi¯È ·Ï¿ ‰ÂÓ Î¤Ú‰ÈÛ·Ó, ·ÏÏ¿ Ì¿ÙˆÛ·Ó Î·È Ì·ÙÒÓÔ˘Ó ·fi ÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚÈ·Îfi Ù˙fiÁÔ. ∫∫··ÓÓÂÂ››˜̃  ‰‰ÂÂÓÓ  ÚÚfifi--
ÎÎÂÂÈÈÙÙ··ÈÈ  ÓÓ··  ««ÙÙÛÛÈÈÌÌ‹‹ÛÛÂÂÈÈ»»  ¿¿ÏÏÈÈ  ÛÛÙÙÔÔ  ››‰‰ÈÈÔÔ  ÂÂÈÈ¯̄ÂÂ››ÚÚËËÌÌ··. ∏ È‰ÈˆÙÈÎÔÔ›ËÛË ÙË˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛË˜ Î·È Ë ÔÏÈÙÈÎ‹ ÙË˜ ·ÓÙ·Ô‰ÔÙÈÎfiÙË-
Ù·˜ Â›Ó·È Î·ÙÂ‡ı˘ÓÛË ÙË˜ ∂˘Úˆ·˚Î‹˜ ŒÓˆÛË˜, ··ÓÙ¿ ÛÙÈ˜ ·Ó¿ÁÎÂ˜ ÙˆÓ ÌÔÓÔˆÏ›ˆÓ ÁÈ· ÊıËÓ‹ ÂÚÁ·ÙÈÎ‹ ‰‡Ó·ÌË ÌÂ ÙË ÌÂÙ·ÙfiÈ-
ÛË ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ ÛÙÈ˜ Ï¿ÙÂ˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓˆÓ Î·È ÙËÓ «·ÍÈÔÔ›ËÛË» ÙˆÓ ·ÔıÂÌ·ÙÈÎÒÓ ÙˆÓ ∆·ÌÂ›ˆÓ. °È’ ·˘Ùfi Î·È
ÔÈ ÔÏÈÙÈÎ¤˜ ‰˘Ó¿ÌÂÈ˜ ÙÔ˘ Â˘ÚˆÌÔÓfi‰ÚÔÌÔ˘ Î·È ÔÈ ÂÎÊÚ·ÛÙ¤˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ∆∂∂ ÚÔˆıÔ‡Ó ‰È·¯ÚÔÓÈÎ¿ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÔÏÈÙÈÎ‹, ÛÙËÚ›˙Ô-
ÓÙ·˜, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙÔ Ù˙ÔÁ¿ÚÈÛÌ· ÙˆÓ ·ÔıÂÌ·ÙÈÎÒÓ Î·È ÙÙÔÔ  ÓÓ..33551188//22000066 ÁÈ· ÙÔ ∆™ª∂¢∂ ÔÔ˘̆  ÚÚÔÔÒÒııËËÛÛÂÂ  ··ÔÔÊÊ··ÛÛÈÈÛÛÙÙÈÈÎÎ¿¿  ÙÙËËÓÓ
··ÓÓÙÙ··ÔÔ‰‰ÔÔÙÙÈÈÎÎfifiÙÙËËÙÙ·· Î·È ÂÂÎÎÙÙ››ÓÓ··ÍÍÂÂ  ÙÙÈÈ˜̃  ··ÛÛÊÊ··ÏÏÈÈÛÛÙÙÈÈÎÎ¤¤˜̃  ÂÂÈÈÛÛÊÊÔÔÚÚ¤¤˜̃  ÌÌ··˜̃.

√√  ÎÎ¿¿ÏÏÈÈÎÎÔÔ˜̃  ÂÂÎÎ‚‚ÈÈ··ÛÛÌÌfifi˜̃  ÙÙˆ̂ÓÓ  ««‰‰‡‡ÔÔ»»  ÏÏ‡‡ÛÛÂÂˆ̂ÓÓ:: √ ÂÎ‚È·ÛÌfi˜ ÙˆÓ ‰‡Ô Ï‡ÛÂˆÓ Â›Ó·È ∫∞§¶π∫√™ ÁÈ·Ù› ˙ËÙ¿ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÌË-
¯·ÓÈÎÔ‡˜ Ó· ¢¢ππ∞∞§§∂∂••√√ÀÀ¡¡  ªª∂∂  ¶¶√√ππ√√  ∆∆ƒƒ√√¶¶√√  ££∞∞  ™™ÀÀ¡¡∂∂ÃÃππ™™√√ÀÀ¡¡  ¡¡∞∞  ÃÃ∞∞¡¡√√ÀÀ¡¡!!  ∞∞ÓÓ  ıı··  ¯̄¿¿ÛÛÔÔ˘̆ÓÓ  ÌÌÂÂ  ÙÙËË  ÓÓ¤¤··  ··ÓÓ··ÎÎÂÂÊÊ··ÏÏ··ÈÈÔÔÔÔ››ËËÛÛËË  ‹‹
··ÓÓ  ıı··  ··ÔÔ‰‰ÂÂ¯̄ÙÙÔÔ‡‡ÓÓ  ÙÙËË  ¯̄··ÛÛÔÔ‡‡ÚÚ··  ÌÌ¤¤¯̄ÚÚÈÈ  ÛÛ‹‹ÌÌÂÂÚÚ··..  ∫∫··ÏÏÂÂ››  ÙÙÔÔ˘̆˜̃  ÂÂÚÚÁÁ··˙̇fifiÌÌÂÂÓÓÔÔ˘̆˜̃  ÓÓ··  ÛÛ˘̆ÌÌ··ÚÚ··ÙÙ··¯̄ııÔÔ‡‡ÓÓ  ÌÌÂÂ  ÙÙÔÔ  ¤¤ÓÓ··  ‹‹  ÌÌÂÂ  ÙÙÔÔ  ¿¿ÏÏÏÏÔÔ  ÛÛ¯̄¤¤‰‰ÈÈÔÔ  ÂÂÈÈ--
¯̄ÂÂÈÈÚÚËËÌÌ··ÙÙÈÈÎÎÒÒÓÓ  ÔÔÌÌ››ÏÏˆ̂ÓÓ  ÁÁÈÈ··  ÙÙÔÔ  ÌÌ¤¤ÏÏÏÏÔÔÓÓ  ÙÙËË˜̃  ∆∆ÚÚ¿¿ÂÂ˙̇··˜̃  ∞∞ÙÙÙÙÈÈÎÎ‹‹˜̃..

¢¢ÂÂÓÓ  ıı··  ÛÛ˘̆ÌÌ··ÚÚ··ÙÙ··¯̄ııÔÔ‡‡ÌÌÂÂ  ÌÌÂÂ  ÎÎ··ÓÓ¤¤ÓÓ··  ··’’  ÙÙ··  ‰‰‡‡ÔÔ  ÛÛ¯̄¤¤‰‰ÈÈ··::  ∞∞··ÈÈÙÙÔÔ‡‡ÌÌÂÂ  ∞∞ªª∂∂™™∏∏  ··ÂÂÌÌÏÏÔÔÎÎ‹‹  ÙÙÔÔ˘̆  ∆∆··ÌÌÂÂ››ÔÔ˘̆  ··’’  ÙÙËËÓÓ  ∆∆ÚÚ¿¿ÂÂ˙̇··  ∞∞ÙÙÙÙÈÈÎÎ‹‹˜̃  ÌÌÂÂ
ÏÏ‹‹ÚÚËË  ÎÎ¿¿ÏÏ˘̆„„ËË  ÙÙˆ̂ÓÓ  ··ˆ̂ÏÏÂÂÈÈÒÒÓÓ  ÙÙÔÔ˘̆  ··ÔÔııÂÂÌÌ··ÙÙÈÈÎÎÔÔ‡‡,,  ÙÙfifiÛÛÔÔ  ··fifi  ÙÙÔÔ  ¯̄ÚÚËËÌÌ··ÛÛÙÙËËÚÚÈÈ··ÎÎfifi  ÙÙ˙̇fifiÁÁÔÔ,,  fifiÛÛÔÔ  ÎÎ··ÈÈ  ··’’  ÙÙËËÓÓ  ··ÓÓ··ÎÎÂÂÊÊ··ÏÏ··ÈÈÔÔÔÔ››ËËÛÛËË  ÙÙˆ̂ÓÓ
ÙÙÚÚ··ÂÂ˙̇ÒÒÓÓ,,  ··’’  ÙÙÔÔ  ÎÎÚÚ¿¿ÙÙÔÔ˜̃.. ¢ÂÓ Û˘ÌÌÂÙÂ›¯·Ó ÔÈ ÌË¯·ÓÈÎÔ› ÛÙËÓ ∆Ú¿Â˙· ∞ÙÙÈÎ‹˜! ™˘ÌÌÂÙÂ›¯·Ó ÔÈ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂÈ˜, ÔÈ Û˘Ó‰ÈÎ·ÏÈÛÙÈÎÔ›
ÂÎÊÚ·ÛÙ¤˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ∆∂∂, ÔÈ fiÌÈÏÔÈ Ô˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ıËÎ·Ó. ¢¢ÂÂÓÓ  ıı··  ÂÂÈÈÙÙÚÚ¤¤„„ÔÔ˘̆ÌÌÂÂ  ∫∫∞∞ªªππ∞∞  ∞∞¶¶øø§§∂∂ππ∞∞  ÙÙˆ̂ÓÓ  ··ÔÔııÂÂÌÌ··ÙÙÈÈÎÎÒÒÓÓ  ÙÙÔÔ˘̆  ∆∆··--
ÌÌÂÂ››ÔÔ˘̆,,  ··ÏÏ··ÈÈ¿¿  ‹‹  ÓÓ¤¤··!!  

∞∞··ÈÈÙÙÔÔ‡‡ÌÌÂÂ:: ∞ª∂™∏ ¢ƒ∞™∆π∫∏ ª∂πø™∏ ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ ÙÔ˘ ∆™ª∂¢∂, ∫∞∆∞ƒ°∏™∏ √§ø¡ ÙˆÓ ·ÓÙÈ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ
ÓfiÌˆÓ ¶∞™√∫-¡¢, ∫∞∆∞ƒ°∏™∏ ÙÔ˘ ∫∂∞√ Î·È ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ÁÈ· ÙÈ˜ Î·Ù·Û¯¤ÛÂÈ˜, ∞∫Àƒø™∏ ÙË˜ ‚Â‚·›ˆÛË˜ ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ
¯ÚÂÒÓ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓˆÓ ÛÙËÓ ÂÊÔÚ›·, ¢øƒ∂∞¡ π∞∆ƒ√º∞ƒª∞∫∂À∆π∫∏ ¶∂ƒπ£∞§æ∏ Î·È ∂¶π¢√ª∞ ∞¡∂ƒ°π∞™ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ·
·fi Ù· ¯Ú¤Ë ÚÔ˜ ÙÔ Ù·ÌÂ›Ô ÁÈ· fiÏÔ˘˜ (·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÏËÚˆÌ‹˜, ÌÈÛıfi ‹ ¢¶À, Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·˘ÙÔ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓÔ˘˜
Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·ÁÎ·ÛÙÂ› Ó· ‰È·Îfi„Ô˘Ó ÙËÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎ‹ ÙÔ˘˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·, ¤¯Ô˘Ó ·Ô‰Â‰ÂÈÁÌ¤Ó· Î·Ù·ÛÙÚ·ÊÂ› ‹ ÙÔ ÂÈÛfi‰ËÌ¿
ÙÔ˘˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÂ ÂÍÂ˘ÙÂÏÈÛÙÈÎfi Â›Â‰Ô).

√È ı¤ÛÂÈ˜ Ì·˜ ·Ó·Ï˘ÙÈÎ¿ Â›Ó·È ÚÔÛ‚¿ÛÈÌÂ˜ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· www.dpk.tee.gr

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΓΡΟΝOMΩN-ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧANIΚΩΝ
http://www.dpk.tee.gr, email: dpkmix@gmail.com τηλ.: 6946799833, 6936775422, 6977806266 

ªª¶¶§§√√∫∫√√  ™™∆∆∏∏  °°∂∂¡¡ππ∫∫∏∏  ™™ÀÀ¡¡∂∂§§∂∂ÀÀ™™∏∏  ∆∆∏∏™™  ∆∆..∞∞..  °°ππ∞∞  ¡¡∞∞  ªª∏∏¡¡  ªª∞∞™™  ∫∫§§∂∂ææ√√ÀÀ¡¡  ∞∞§§§§∞∞  220000  ∂∂∫∫  ∂∂ÀÀƒƒøø!!
ŸÏÔÈ ÛÙËÓ ÎÎÈÈÓÓËËÙÙÔÔÔÔ››ËËÛÛËË ÛÙË °™ ÙˆÓ ÌÂÙfi¯ˆÓ ÙË˜ ∆∆ÚÚ..  ∞∞ÙÙÙÙÈÈÎÎ‹‹˜̃,,  TTÂÂÙÙ¿¿ÚÚÙÙËË  1100  ¢¢ÂÂÎÎ¤¤ÌÌ‚‚ÚÚËË  

ÁÈ· Ó· ÌÌÏÏÔÔÎÎ¿¿ÚÚÔÔ˘̆ÌÌÂÂ ÙË Ó¤· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ∆™ª∂¢∂ ÛÙËÓ ÙÚ¿Â˙· (10.30 πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ & ∞Î·‰ËÌ›·˜).
™™˘̆ÌÌÌÌÂÂÙÙ¤¤¯̄ÔÔ˘̆ÌÌÂÂ  ÛÛÙÙÈÈ˜̃  ÛÛÙÙ¿¿ÛÛÂÂÈÈ˜̃  ÂÂÚÚÁÁ··ÛÛ››··˜̃  ––  ∫∫ÏÏÂÂ››ÓÓÔÔ˘̆ÌÌÂÂ  ÙÙ··  ÁÁÚÚ··ÊÊÂÂ››··  ÌÌ··˜̃  
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∆√À À¶√Àƒ°√À ¶∂.∫.∞ ∫∞π ∆∏™ ∂.∫.Ã∞. ∞.∂
Κι όµως δεν είναι λογοπαίγνιο…
Υπάρχουν ισχυροί θύλακες αντίστασης µέσα στην κυβέρνηση!!
Η µνηµονιακή δέσµευση για ολοκλήρωση του Εθνικού κτηµατολογίου έως το 2020 έχει πεταχθεί στα σκουπίδια…
Ηχηρό ΌΧΙ στις απαιτήσεις των δανειστών. Πώς είναι δυνατόν να ανεχτούµε τέτοιου τύπου παρεµβάσεις από την
κα Μέρκελ. Το Κτηµατολόγιο θα το κάνουµε ΟΠOΤΕ θέλουµε, σύµφωνα µε τις ανάγκες µας, τα συµφέροντά µας
και τους δικούς µας σχεδιασµούς.
Βέβαια δεν πρέπει να υπερβάλλουµε. Τα πράγµατα δεν έγιναν έτσι ακριβώς.
Ουδέποτε ακούστηκαν, ηχηρά η µη, OXI στο Εθνικό Κτηµατολόγιο. Αντιθέτως… Κάθε τρεις και λίγο έχουµε εξαγ-
γελίες περί του αντιθέτου.

Εδώ και είκοσι χρόνια, έχει ξεκινήσει η πιο πρόσφατη ιστορικά προσπάθεια για τη σύνταξη του Κτηµατολογίου. Τα
αποτελέσµατα είναι πενιχρά. Ελάχιστες ολοκληρωµένες περιοχές, πολυετής καθυστερήσεις, αδιαφορία για τους
συντελεστές υλοποίησης.
Ποια είναι η εικόνα σήµερα?
Τα µεγάλα αστικά κέντρα έχουν ολοκληρωθεί ως προς τους Ενεργούς Τίτλους και µετά από 6 χρόνια διαγωνιστι-
κής διαδικασίας, ολοκληρώνεται ο διαγωνισµός του 2008 (!) αφού επαπαναπροκηρύχθηκαν οι µελέτες της Αθή-
νας, του Βόλου και της Λαµίας/Λειβαδιάς, για να ολοκληρωθεί η Β’ Φάση Κτηµατογράφησης, αν πάνε όλα καλά…,
σταδιακά έως το 2021 (!!!).

Ο διαγωνισµός για τα µικρότερα – αξιόλογα αστικά κέντρα (11Α, 21 Συµβάσεις), βρίσκεται σε κατάσταση χειµε-
ρίας νάρκης, λόγω φόρτου εργασίας της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε.!

Ο διαγωνισµός ολοκλήρωσης κτηµατολογίου σε 10 Περιφερειακές Ενότητες που αφορά κυρίως τους Νοµούς µε
υψηλά ποσοστά διανοµών, αναδασµών (11Β, 14 Συµβάσεις), βρίσκεται επίσης σε εξέλιξη µε ελάχιστες υπογραµ-
µένες συµβάσεις.

Ο διαγωνισµός για το υπόλοιπο της χώρας (ΚΤΙΜΑ_13, 28 Συµβάσεις), είναι σε εξέλιξη και αναζητά χρηµατοδότη-
ση (!!!). ∆ηλ. λίγο πριν καταλήξει ο, fast track κατά τα άλλα, διαγωνισµός ψάχνουµε για χρήµατα, πέρα (?) από τα
35άρια που προβλέπει ο νόµος. Και σε περίπτωση λοιπόν που ανατεθεί εντός του 2015, σύµφωνα µε το χρονοδιά-
γραµµα εργασιών, Κτηµατολόγιο θα έχουµε µετά το 2022!

Σε εξέλιξη επίσης βρίσκονται διαγωνισµοί για την εκπόνηση των δασικών χαρτών για το σύνολο της Χώρας, µε
αντίστοιχα προβλήµατα. 

Ας το βάλλουν καλά στο µυαλό τους οι δανειστές… δεν δεσµευόµαστε για τίποτα. Μπορεί στο κάτω κάτω, δια της
βραδύτητας, να διασωθεί κανένα κοµµάτι της δηµόσιας περιουσίας…
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Τα ερωτήµατα απασχολούν όλους τους εργαζόµενους µηχανικούς, περισ-
σότερο τους νεότερους. Το ζήτηµα είναι κρίσιµο και οξυµένο, ιδιαίτερα
σήµερα, λόγω της ύπαρξης µιας µακρόχρονης οικονοµικής κρίσης, ιδιαί-
τερα αυξηµένης ανεργίας, λήξης των παλιών συλλογικών συµβάσεων και
µη υπογραφής νέων, αλλά και µιας ασάφειας και σύγχυσης που καλλιερ-
γείται από κύκλους που εκµεταλλεύονται τη σηµερινή κατάσταση, για να
ελαχιστοποιήσουν τις αµοιβές, να µεγιστοποιήσουν το κέρδος τους ως
εργοδότες και να εντείνουν την εκµετάλλευση των εργαζοµένων µηχανι-
κών. Μεθόδευση που είναι παράνοµη, άδικη και χωρίς ηθική και επιπλέον
υποσκάπτει και αµφισβητεί την ποιότητα, την πληρότητα και την αρτιό-
τητα των µελετών ή των έργων, που ο εργοδότης είναι ανάδοχος. Οι
επόµενες επισηµάνσεις έχουν σκοπό την ενηµέρωση των συναδέλφων,
για την καλύτερη διαχείριση και αντιµετώπιση των προβληµάτων. Η ανα-
γκαιότητα για ανάπτυξη διεκδικήσεων και αγώνων, µε τη δραστηριοποίη-
ση και τη συµµετοχή όλων, είναι προφανώς αυτονόητη και απαραίτητη.

1. Η ∆ιαιτητική απόφαση 13/1-3-2007, στα πλαίσια του Οργανι-
σµού Μεσολάβησης και ∆ιαιτησίας (ΟΜΕ∆) στο άρθρο 3 και η Συλλογι-
κή Σύβαση Εργασίας που υπογράφηκε στις 12/2/2008, αφενός
από τους εκπροσώπους του Σωµατείου Μισθωτών Τεχνικών και αφετέ-
ρου από τους εκπροσώπους των:  Συνδέσµου Τεχνικών Εταιριών Ανώτε-
ρης Τάξεως (ΣΤΕΑΤ), Πανελλήνιου Συνδέσµου Ανωνύµων Τεχνικών Εται-
ριών (ΣΑΤΕ), Πανελλήνιας Ένωσης ∆ιπλ. Μηχανικών και Εργοληπτών ∆η-
µοσίων Έργων (ΠΕ∆ΜΕ∆Ε), Πανελλήνιας Ένωσης Συνδέσµων Εργολη-
πτών ∆ηµοσίων Έργων (ΠΕΣΕ∆Ε), Πανελλήνιας Ένωσης ∆ιπλ. Μηχανολό-
γων Ηλεκτρολόγων Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων (ΠΕ∆ΜΗΕ∆Ε), Συνδέ-
σµου Ελληνικών Γραφείων Μελετών (ΣΕΓΜ), Ένωση Κατασκευαστών
Κτηρίων (Ε.Κ.Κ.Ε), στην εισαγωγή αναφέρουν:
«Θεωρείται ότι υπάρχει σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας και ως
εκ τούτου υπάγεται στις διατάξεις της παρούσας, ο εργαζόµενος
που αµείβεται µε µισθό, ανεξάρτητα από τον τρόπο καθορισµού
και καταβολής του και επιπλέον υποβάλλεται σε νοµική εξάρτη-
ση από τον εργοδότη που εκδηλώνεται µε το δικαίωµα του τε-
λευταίου να ασκεί έλεγχο και εποπτεία ως προς τον τόπο, τον
χρόνο και τον τρόπο παροχής της εργασίας και να παρέχει δεσµευ-
τικές για τον εργαζόµενο εντολές και οδηγίες για την ορθή εκπλήρωση
της παροχής του, άσχετα αν ο εργοδότης ασκεί έµπρακτα το δικαίωµα
αυτό ή αφήνει περιθώρια πρωτοβουλιών στον εργαζόµενο, εφόσον όµως
η ευχέρεια αυτή δεν φθάνει µέχρι της κατάλυσης της υποχρέωσης υπα-
κοής στον εργοδότη και δηµιουργίας αντίστοιχα δικαιώµατος ελεύθερης
από τον έλεγχο του τελευταίου υπηρεσιακής δράσης».

Επίσης η απόφαση 1603/2012 του Μονοµελούς Πρωτοδικείου
Αθηνών δικαιώνει όσους εργάζονται µε καθεστώς εξαρτηµένης εργασίας
και αµείβονται µε ∆ελτίο Παροχής Υπηρεσιών, κάνοντας δεκτή την προ-
σφυγή δύο ∆ιπλ. Μηχανικών, που ζητούσαν να αναγνωριστεί η σύµβασή
που είχαν υπογράψει περί «παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών», ως «σύµ-
βαση εξαρτηµένης εργασίας αορίστου χρόνου». Έκανε επίσης δεκτό το
αίτηµα και τους επιδίκασε και τα χρηµατικά ποσά που δικαιούνταν µε βά-
ση την εξαρτηµένη εργασία (άδειες και ∆ώρα Χριστουγέννων και Πάσχα).
Στο σκεπτικό της απόφασης, επισηµαίνεται:
α. Τα δικαστήρια αποφαίνονται για το ποια σχέση εργασίας είναι ή όχι
εξαρτηµένη, «µετά από εκτίµηση όλων των συγκεκριµένων περιστάσε-
ων», ανεξάρτητα «από το νοµικό χαρακτήρα που έδωσαν τα συµβαλλό-
µενα µέρη στη συνδέουσα αυτά σχέση». ∆ηλαδή ο εργαζόµενος δια-

τηρεί τη δυνατότητα να διεκδικήσει στα δικαστήρια την αναγνώ-
ριση της απασχόλησής του ως εξαρτηµένης, ανεξάρτητα από τη
σύµβαση που έχει υπογράψει µε τον εργοδότη του.
β. Τονίζεται ότι αποτελεί βασικό γνώρισµα εξαρτηµένης απασχόλη-
σης «η υποχρέωση του εργαζόµενου να δέχεται τον έλεγχο του
εργοδότη και να συµµορφώνεται προς τις οδηγίες του, ως προς
τον τρόπο παροχής της εργασίας».
γ. Στην απόφαση λαµβάνεται σοβαρά υπόψη ως τεκµήριο εξαρτηµέ-
νης εργασίας και το σταθερό ωράριο των εργαζοµένων. Ειδικότε-
ρα αναφέρεται: «Αµφότεροι όφειλαν να τηρούν δεδοµένο και προδιαγε-
γραµµένο ωράριο (από 7 π.µ. έως και 3 µ.µ.), τηρώντας παρουσιολόγιο,
στο οποίο και υπέγραφαν ηµερησίως, όπως το υπόλοιπο τακτικό προσω-
πικό του εναγοµένου, αµείβοντο παγίως και σε µηνιαία σταθερή βάση.
Το δε γεγονός ότι για την απόληψη των αµοιβών τους υποχρεού-
ντο σε έκδοση Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών, ουδεµία κύρια
έννοµη σηµασία επιτελεί εν προκειµένω, δεδοµένου ότι κρίσιµο
είναι µόνο το «ποιοτικό» στοιχείο της παρεχόµενης εργασίας».

2. Η Εθνική Κλαδική Σύµβαση Εργασίας των Εργαζοµένων στις Ερ-
γοληπτικές και Κατασκευαστικές Τεχνικές Επιχειρήσεις όλης της χώρας
που υπογράφηκε στις 28.09.2012, από Πρόεδρο και Γενικό γραµµα-
τέα της Ο.Σ.Ε.Τ.Ε.Ε., τον Αντιπρόεδρο και τον Γενικό Γραµµατέα του
Σ.Τ.Υ.Ε. και από τους εκπροσώπους των εργοδοτών, τον Πρόεδρο και
τον Γενικό Γραµµατέα της Πανελλήνιας Ένωσης ∆ιπλ. Μηχανολόγων Ηλε-
κτρολόγων Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων – Π.Ε.∆.Μ.Η.Ε.∆.Ε., όριζε ως
βασικό µισθό για ∆ιπλωµατούχους Μηχανικούς (χρόνια προϋπηρεσίας 0-
3) τα 1.118,96 ευρώ µε ισχύ µέχρι 31-12-2013. Οι µειώσεις των βα-
σικών µισθών είναι 18% από 08/07/2012, σε σχέση µε προηγούµενες
συµβάσεις. Επαναλαµβάνεται και πάλι ότι: «Θεωρείται ότι υπάρχει σύµ-
βαση εξαρτηµένης εργασίας και ως εκ τούτου υπάγεται στις διατάξεις της
παρούσας, ο εργαζόµενος που αµείβεται µε µισθό, ανεξάρτητα από τον
τρόπο καθορισµού και καταβολής του». Επί του βασικού µισθού υπο-
λογίζονται στη συνέχεια οι τριετίες και τα επιδόµατα γάµου
10%, τέκνου 5%, ξένης γλώσσας 10%, µεταπτυχιακό 5% κτλ.

Η Συλλογική Σύµβαση Εργασίας για τους όρους αµοιβής και εργασίας
των εργαζοµένων που απασχολούνται σε τεχνικές, κατασκευαστικές και
µελετητικές επιχειρήσεις της περιοχής Αθηνών, Πειραιώς και υπολοίπου
Περιφέρειας Αττικής, που υπογράφτηκε στις 12.02.2008, αφενός
από τους εκπροσώπους του Σωµατείου Μισθωτών Τεχνικών και αφετέ-
ρου από τους εκπροσώπους των: Συνδέσµου Τεχνικών Εταιριών Ανώτε-
ρης Τάξεως (ΣΤΕΑΤ), Πανελλήνιου Συνδέσµου Ανωνύµων Τεχνικών Εται-
ριών (ΣΑΤΕ), Πανελλήνιας Ένωσης ∆ιπλ. Μηχανικών και Εργοληπτών ∆η-
µοσίων Έργων (ΠΕ∆ΜΕ∆Ε), Πανελλήνιας Ένωσης Συνδέσµων Εργολη-
πτών ∆ηµοσίων Έργων (ΠΕΣΕ∆Ε), Πανελλήνιας Ένωσης ∆ιπλ. Μηχανολό-
γων Ηλεκτρολόγων Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων (ΠΕ∆ΜΗΕ∆Ε), Συνδέ-
σµου Ελληνικών Γραφείων Μελετών (ΣΕΓΜ), Ένωση Κατασκευαστών
Κτηρίων (Ε.Κ.Κ.Ε.), όριζε ως βασικό µισθό για ∆ιπλ. Μηχανικούς (χρόνια
προϋπηρεσίας 0-3) τα 1.343,10 ευρώ από 1-1-2009 έως 31-12-
2009. Επί του βασικού µισθού υπολογίζονται στη συνέχεια οι
τριετίες και τα επιδόµατα γάµου 10%, τέκνου 5%, ξένης γλώσ-
σας 10%, µεταπτυχιακό 5% κτλ.
Τα ποσά των µισθών που προκύπτουν, είναι η µικτή αµοιβή και πρέπει να
υπολογισθούν οι οφειλόµενες ασφαλιστικές εισφορές και η αναλογούσα
φορολογία εισοδήµατος.

- ¶fiÙÂ Ë ™‡Ì‚·ÛË ŒÚÁÔ˘ ‹ Ë ™‡Ì‚·ÛË ¶·ÚÔ¯‹˜ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙˆÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ ˘ÔÎÚ‡ÙÔ˘Ó ™‡Ì‚·ÛË

∂Í·ÚÙËÌ¤ÓË˜ ∂ÚÁ·Û›·˜;

- ¶Ò˜ ÌÔÚÔ‡ÌÂ Ó· ÚÔÛÂÁÁ›˙Ô˘ÌÂ ÙËÓ ·ÌÔÈ‚‹ ÛÂ Î·ıÂÛÙÒ˜ ÂÍËÚÙËÌ¤ÓË˜ ÂÚÁ·Û›·˜, 

Ù˘ÈÎ‹˜ Ë Ú·ÁÌ·ÙÈÎ‹˜, fiÙ·Ó ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÂ ÈÛ¯‡ Û˘ÏÏÔÁÈÎ‹ Û‡Ì‚·ÛË;
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ªπ∞ ∞ª∞ƒ∆ø§∏ π™∆√ƒπ∞ Ãƒ√¡ø¡
ª· ¤¯ÂÈ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ë ÂÎfiÓËÛË ÙÔ˘ ∫ÙËÌ·ÙÔÏÔÁ›Ô˘ Î·È ÌÂÈÒÓÂÙ·È Ë ·ÓÂÚÁ›· ÛÙÔÓ
ÎÏ¿‰Ô...
Σίγουρα η αρχή της εκπόνησης των µελετών κυρίως του προγράµµατος του 2008
έχει δώσει εργασία σε ένα κοµµάτι συναδέλφων. Βέβαια οι εταιρείες αµείβονται µε
βάση τον προϋπολογισµό του 2008, ενώ οι εργαζόµενοι µε τους µισθούς του 2014
που σε πολλές περιπτώσεις είναι 700 ευρώ καθαρά, για ακαθόριστες ώρες δουλει-
άς. Πλέον δεν ακούγεται η λέξη υπερωρία την καθηµερινή ή το Σαββατοκύριακο.
Η συντριπτική πλειοψηφία αµείβεται µε µπλοκάκι, πληρώνει δηλαδή ο εργαζόµε-
νος την ασφαλιστική εισφορά και αµείβεται για 11 µήνες (αν ο εργοδότης τον
κρατήσει στη δουλειά για τόσο διάστηµα). Είναι φανερό ότι µε αυτούς τους όρους
όχι µόνο υποβαθµίζεται το επάγγελµα του µηχανικού αλλά και η επαγγελµατική
αξιοπρέπεια.

Ας δούµε όµως και τι µας επιφυλάσσει το µέλλον.
Από τους διαγωνισµούς του 2011, που είχαν µειωµένο τιµολόγιο σε σχέση µε αυ-
τούς του 2008, από το διαγωνισµό ΚΤΗΜΑ 11Α που αφορούσε 21 µελέτες έχει
ανατεθεί µια µελέτη. Από το διαγωνισµό ΚΤΗΜΑ 11Β που αφορούσε 14 µελέτες
έχουν ανατεθεί 7 µελέτες. Η εµπειρία από την πορεία αυτών των διαγωνισµών
έχει δείξει ότι ο κόσµος, εξ αιτίας της κρίσης, δεν προσέρχεται να δηλώσει τα δι-
καιώµατά του (γι αυτό και οι διαφηµίσεις στην τηλεόραση) µε αποτέλεσµα τα δι-
καιώµατα που τελικά θα εγγραφούν στους πίνακες (και µε βάση αυτά θα υπολογι-
στεί η τελική αµοιβή) να είναι πολύ λιγότερα από τα προϋπολογισθέντα (άρα µι-
κρότερη η τελική αµοιβή). Άρα ποιος θα πληρωθεί λιγότερο και µε χειρότε-
ρους όρους;…
Από το διαγωνισµό ΚΤΗΜΑ13 που αφορά 28 µελέτες έχει ολοκληρωθεί το άνοιγµα
των οικονοµικών προσφορών αλλά οι αναθέσεις αγνοούνται. Σηµειώνεται ότι τον
Σεπτέµβριο του 2013 εγκρίθηκε ο νέος κανονισµός προεκτιµώµενων αµοιβών των
µελετών Κτηµατογράφησης της ΕΚΧΑ Α.Ε. µε αποτέλεσµα ο διαγωνισµός του
2013 από 803 εκ ευρώ να προκηρυχθεί για 572 εκ ευρώ. (διαφορά 231 εκ ευρώ).
Άρα ποιος θα πληρωθεί λιγότερο και µε χειρότερους όρους όοοταν ανα-
τεθούν οι µελέτες;…
Τέλος στα µέσα Νοεµβρίου κατατέθηκαν οι προσφορές για τον διαγωνισµό
ΚΤΙΜΑ_Β-14. Ο διαγωνισµός αφορά 3 µελέτες που ακυρώθηκαν από το διαγωνι-
σµό του 2008. Τότε οι 3 περιοχές είχαν προϋπολογισµό 36 εκ ευρώ περίπου ενώ
τώρα προκηρύχθηκαν για 26 εκ ευρώ περίπου, δηλαδή µε τιµές µειωµένες κατά
28% περίπου. Αν τελικά έχουν δοθεί εκπτώσεις που ξεπερνούν το 50% (όπως
συµβαίνει σε διαγωνισµούς) το έργο θα κοστίσει το πολύ 13 εκ ευρώ δηλαδή 64%
λιγότερο. Αλήθεια τα διευθυντικά στελέχη της ΕΚΧΑ έχουν υποστεί ανάλογες µει-
ώσεις στους µισθούς τους; Αν για τις µελέτες του 2008 οι αµοιβές έχουν τις τιµές
που είπαµε πιο πάνω ποιες θα είναι οι αµοιβές γι αυτές τις µελέτες; Ή οι διοικήσεις
της Κτηµατολόγιο κατασπατάλησαν δηµόσιο χρήµα και οι εργοδότες κερδοσκο-
πούν σήµερα που εκπονούν τα αντικείµενα του 2008 ή οι µελέτες του διαγωνι-
σµού 14Β θα γίνουν µε εξευτελιστικούς όρους. Το σίγουρο είναι ποιος θα πλη-
ρωθεί λιγότερο και µε χειρότερους όρους όοοταν ανατεθούν οι µελέτες.

Όλα τα παραπάνω βέβαια δεν είναι ξεκοµµένα και από την ποιότητα του παραγό-
µενου έργου.

Απέναντι σε αυτή την καταπάτηση των θεµελιωδών δικαιωµάτων µας
αλλά και την αδιαφορία των φορέων µας οφείλουµε να αντιτάξουµε τη
συλλογική δράση. Η συλλογική δράση, ενηµέρωση και κινητοποίηση εί-
ναι η µόνη διέξοδος στην επίθεση που δεχόµαστε.

Σήµερα ο σύλλογος έχει διαλέξει το ρόλο της εργολαβικής στήριξης στο
SSαµαρά και τα δεκανίκια του όπως ο πρύτανης του ΕΚΠΑ Φορτσάκης.
Εµείς είµαστε µε την ανοιχτή συνέλευση µηχανικών το σωµατείο µισθω-
τών τεχνικών και µε τα θραψύµια.

ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΝΑ∆ΕΛΦΟΣ ΛΑΒΕΙ ΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΑΑ ΓΙΑ ΟΦΕΙΛΟ-
ΜΕΝΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ (ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΤΟΥ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ)
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙ ΣΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΓΙΑΤΙ
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΙΝΗΘΕΙ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
Ερµού και Φωκίωνος 11, 4ος όροφος, ΑΘΗΝΑ

http://www.somt.gr, τηλ. επικοινωνίας: 6936760879, 6977806266
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ÙË˜ ¯ÒÚ·˜…

Πιστό στη γραµµή του succes story της κυβέρνησης SSαµαρά το ∆Σ
του συλλόγου των ΑΤΜ πραγµατοποίησε το 4ο Πανελλήνιο συνέδριό
του µε το παραπάνω σύνθηµα.
Ας δούµε λοιπόν πώς συµβάλουµε στην ανασυγκρότηση της χώρας.
• Το µεγαλύτερο ποσοστό των συναδέλφων αδυνατεί να εξοφλήσει

τις ασφαλιστικές του εισφορές
• Το 68% των µηχανικών δεν έχει εξοφλήσει το Α’ εξάµηνο του

2014
• Καθηµερινά διαγράφονται συνάδελφοι από τα µητρώα του ΤΕΕ
• Στοιχεία των ασφαλισµένων του ΕΤΑΑ έχουν ήδη σταλεί από τη

∆ιεύθυνση Εισφορών στο ΚΕΑΟ (Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών
Εισφορών)

• Αφαίρεση και του δικαιώµατος στην υγεία για όσους δεν έχουν πια
να πληρώσουν

• Αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών και επιβολή τους αδιακρίτως
σε ανέργους υποαπασχολούµενους και κακοαµοιβόµενους που δεν
έχουν καν το δικαίωµα παύσης της επαγγελµατικής τους δραστη-
ριότητας χωρίς να απολέσουν και την άδεια άσκησης του επαγγέλ-
µατος. (Και µάλιστα σε ένα ταµείο που παρά τις κλοπές των απο-
θεµατικών του έχει ακόµα πλεόνασµα)

• Απόρριψη από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας του δικαιώµατος επιλογής ασφαλιστικής κατηγορίας (το
δικαίωµα αυτό το έχουν ήδη άλλα ταµεία και µάλιστα παρατείνεται
για τα επόµενα έτη)

• Περαιτέρω διάλυση του ταµείου µας και γενικότερα της δηµόσιας
ασφάλισης, µε τις προθέσεις για συνένωση µε άλλα ταµεία (για να
ληστέψουν όσα αποθεµατικά απέµειναν από το PSI και την Attica
Bank και να µειώσουν τις συντάξεις) ή τη µετατροπή του σε
«επαγγελµατικό ταµείο», δηλαδή ΝΠΙ∆.

Ταυτόχρονα εντείνεται η εργοδοτική αυθαιρεσία. Χαρακτηριστικό το
παράδειγµα της απόλυσης συναδέλφου µε το επιχείρηµα… «δεν
ήταν χαρούµενος στη δουλειά του» από τη ΜΕΤΚΑ ή την εταιρεία
ΠΑΝΘΕΟΝ ΑΚΤΕΕ η οποία έχει προχωρήσει σε πλήθος αυθαιρεσιών
εναντίον εγκύου εργαζόµενής της. Η εργαζόµενη προσλήφθηκε
σαν υπάλληλος γραφείου (615€ µικτά) ενώ έχει καθήκοντα µηχανι-
κού, µε τις ανάλογες ευθύνες. Η εταιρία της όφειλε µισθούς 3 µη-
νών, δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα, επιδόµατα και υπόλοιπο αδεί-
ας. Επιπλέον, η εταιρία δεν έχει καλύψει στην εργαζόµενή της εργα-
τικό ατύχηµα, ενώ την είχε απλήρωτη και για υπερωρίες και εργασία
τα Σάββατα. Η εργαζόµενη έχει δεχτεί απειλές να ρίξει το παιδί της
προκειµένου να συνεχίσει να δουλεύει (!), έχει δεχτεί απειλές για
χειροδικία, ενώ παράλληλα η εργοδοσία έχει καταφερθεί εναντίον
της υβριστικά. Έχει αντιµετωπίσει ρατσιστική συµπεριφορά, µε δια-
κρίσεις σε βάρος της λόγω εγκυµοσύνης. Φυσικά η εργοδοσία δεν
έχει καλύψει τις υποχρεώσεις της για αναρρωτικές άδειες λόγω
εγκυµοσύνης. Τελικά η εργαζόµενη δέχτηκε εκβιασµό προκειµένου
να υπογράψει παραίτηση ως προϋπόθεση για να της καταβληθούν
τα δεδουλευµένα. Ευτυχώς µετά από παρέµβαση του Σωµατείου
Μισθωτών Τεχνικών και τη σχετική καταγγελία καταβλήθηκε µε-
γάλο µέρος των οφειλών από την εργοδότρια εταιρεία.

Αποδεικνύεται ότι ο αγώνας ενάντια στην εργοδοτική
ασυδοσία είναι κοινός αγώνας όλων των εργαζοµένων,
κοινός αγώνας όλων των εργασιακών κλάδων. Αγώνας που
θα πρέπει να βρίσκεται στα χέρια των εργαζοµένων, των γενικών
συνελεύσεων των σωµατείων τους, για να σπάσει το κλίµα του
φόβου που προσπαθεί να επιβάλλει η εργοδοσία στους χώρους
δουλειάς. Με τη συναδελφική αλληλεγγύη, την οργάνωση σε κά-
θε χώρο δουλειάς, µπορούµε να αποκρούσουµε την επίθεση, να
υπερασπίσουµε και να διευρύνουµε τα δικαιώµατά µας. 
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