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∆ιαµορφώστε το δέκτη σας µε γνώµονα τις ανάγκες σας στο
πεδίο. Με προσφερόµενες διαµορφώσεις για post-processing,
base, rover και επιπλέον ρυθµίσεις για επέκταση της λειτουργι-
κότητας όταν η εργασία σας το απαιτεί.

Οι νέοι δέκτες Trimble R8s διαθέτουν ενσωµατωµένη την τε-
χνολογία Trimble 360 που περιλαµβάνει 440 κανάλια ταυτό-
χρονης λήψης σήµατος. 

Ακόµη, σας προσφέρουν εντελώς δωρεάν την εφαρµογή
Trimble DL, που σας επιτρέπει τη χρήση του smartphone σας
αντί του χειριστηρίου.

Γνωρίστε τους δέκτες της νέας σειράς της Trimble R8s και
εκµεταλλευτείτε τις απεριόριστες δυνατότητες διαµόρφωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε µαζί µας. 

°¡øƒπ™∆∂ ∆∏ ¡∂∞ ™∂πƒ∞ ¢∂∫∆ø¡ 
TRIMBLE R8s GNSS

Περικλέους & Θέτιδος 2
153 44 Γέρακας, Aθήνα
Tηλ: 210 639 6660
Fax: 210 639 8627

Bασ. Όλγας 158
546 45 Θεσσαλονίκη
Tηλ.: 2310 869490
Fax: 210 639 8627

www.geotech.gr  •  www.geotech-eshop.gr
www.geotech-marine.gr

info@geotech.gr

ΕΝΑΣ ∆ΕΚΤΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟΣ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΑ. ΑΠΟΛΥΤΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΙΜΟΣ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ.
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Αν κάποιος έβλεπε τα εξώφυλλα των δελτίων του
συλλόγου θα αναρωτιόταν “µα καλά αυτοί κάθε εξάµηνο
κάνουν εκλογές;”, όµως αυτό συνέβη γιατί οι περισσότε-
ρες παρατάξεις θεώρησαν ότι οι λειτουργίες του συλλό-
γου είναι υποδεέστερες από τις γενικότερες εξελίξεις
και έτσι ανέβαλαν τις εκλογές για αργότερα. Και το αρ-
γότερα συνέπεσε µε τις γιορτές των Χριστουγέννων. Θέ-
λοντας λοιπόν να διακωµωδήσουµε λίγο την κατάσταση,
αλλά και για τα “χρόνια πολλά”, συνθέσαµε το εξώφυλ-
λο που έχει αυτό το τεύχος.
Εκλογές λοιπόν στις 20 ∆εκέµβρη και το τεύχος είναι
πάλι προεκλογικό, µε τις παρατάξεις να παίρνουν την
µερίδα του λέοντος σε σελίδες. ∆ιαβάστε τις καλά και
ψηφίστε.

Να λοιπόν που φεύγει και το 2015 και το ∆ελτίο
µας συνεχίζει σε πείσµα των καιρών να εκδίδεται ανελ-
λιπώς. Όχι όµως χωρίς προβλήµατα. Η εκδότριά µας
παραπονιέται ότι µπαίνει µέσα (τα µόνα έσοδα του δελ-
τίου είναι λιγοστές πια διαφηµίσεις), αλλά πρέπει να
της αναγνωρίσουµε ότι εκδίδει τα δύο µόνα κλαδικά πε-
ριοδικά που έχουν αποµείνει. Το δικό µας και του συλ-
λόγου Συγκοινωνιολόγων. Ούτε ο σύλλογος πολιτικών
µηχανικών αλλά ούτε και των αρχιτεκτόνων, για να
αναφέρουµε του πολυπληθέστερους, εκδίδουν πια δελ-
τίο. Αν διαβάζετε αυτές τις γραµµές και µπορείτε να
βοηθήσετε να µπει διαφήµιση από κάποιο φορέα (ΕΚΧΑ,
τράπεζα, εταιρεία του κλάδου, εταιρεία κινητής τηλε-
φωνίας, κλπ) κάντε το. 

Η επιτροπή δελτίου µε τη νέα σύνθεσή της κλείνει
ένα χρόνο. Μάθαµε σ’ αυτό το χρόνο τις δυσκολίες και
τα ωραία αυτής της εθελοντικής δουλειάς. Σφυρηλατή-
σαµε νέες φιλίες και καµαρώνουµε κάθε φορά µε το νέο
µας τεύχος (κάνουµε και αυτοκριτική, µη νοµίσετε ότι
καβαλήσαµε και το καλάµι).
Η επιτροπή µας είναι ανοιχτή σε όποιον θέλει να συµµε-
τάσχει στις διαδικασίες της. Αν έχετε λίγο το µεράκι του
δηµοσιογράφου θα έχετε πολλά να κερδίσετε µε τη συµ-
µετοχή σας στην επιτροπή. Θα είστε µέσα στα τεκταινό-
µενα στον κλάδο και θα µάθετε πολλά πράγµατα που
αλλιώς πρέπει να τα ψάξετε πολύ να τα βρείτε.

Καλή ψήφο λοιπόν
και καλές γιορτές.

Η επιτροπή δελτίου
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∞Á·ËÙÔ› Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔÈ, 

Î·ÓÔÓÈÎ¿ ÛÙÔ ÙÂ‡¯Ô˜ Ô˘ ÎÚ·Ù¿ÙÂ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Û·˜ ı· ¤ÚÂÂ Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ù· ·ÔÙÂ-
Ï¤ÛÌ·Ù· ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ÙË˜ 1Ë˜ πÔ˘Ï›Ô˘, Ë Û‡ÓıÂÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¢™ Î·È ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·
‰Ú¿ÛË˜ ÁÈ· ÙË Ó¤· ‰ÈÂÙ›·. 

¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ fiÌˆ˜ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÂÍ¿ÌËÓÔ ˘‹ÚÍ·Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎ¤˜ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚÂ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂÈ˜
ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜.

∑‹Û·ÌÂ ¤Ó· ‰ËÌÔ„‹ÊÈÛÌ·, ÎÏÂÈÛÙ¤˜ ÙÚ¿Â˙Â˜, capital control, ÂıÓÈÎ¤˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Î·È
ÙËÓ „‹ÊÈÛË ÙÔ˘ 3Ô˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘. §fiÁˆ ÙˆÓ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚˆÓ ÂÍÂÏ›ÍÂˆÓ ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘
Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ·Ó·ÁÎ·ÛÙÈÎ¿ ·Ó·‚Ï‹ıËÎ·Ó Î·È ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÙÂÏÈÎ¿ ÛÙÈ˜ 20 ¢Â-
ÎÂÌ‚Ú›Ô˘.

∆Ô ¢™ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Â›¯Â ÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ·Ú¿ fiÏÂ˜ ·˘Ù¤˜ ÙÈ˜ «ÎÔÛÌÔÁÔÓÈÎ¤˜» ·Ï-
Ï·Á¤˜ Ô˘ Â‹Ïı·Ó ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Ó· Û˘ÓÂ¯›ÛÂÈ Ó· ·ÏÂ‡ÂÈ Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÁÈ· Ù· ÚÔ-
‚Ï‹Ì·Ù· Î·È Ù· Û˘ÌÊ¤ÚÔÓÙ· ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘. 

∂ÂÈ‰‹ fiÛÔÈ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÂ›ÙÂ ÙÔ Û‡ÏÏÔÁÔ Î·È ÙÈ˜ ‰Ú¿ÛÂÈ˜ ÙÔ˘ Í¤ÚÂÙ·È fiÙÈ Ù›ÔÙ· ‰ÂÓ
Á›ÓÂÙ·È ÌfiÓÔ ÙÔ˘ ‹ ·fi ·˘ÙfiÌ·ÙÔ ÈÏfiÙÔ ·ÏÏ¿ ·fi ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ Î·Ù·Ó·ÏÒÓÔ˘Ó
¯ÚfiÓÔ Î·È ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ·fi ÙËÓ ÚÔÛˆÈÎ‹ ÙÔ˘˜ ˙ˆ‹, Û·˜ ‰È·‚Â‚·ÈÒÓˆ fiÙÈ Ù· Ì¤ÏË ÙÔ˘
¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ô˘ ·fi ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ÙÔ˘ 2013 ·Ó·Ï¿‚·ÌÂ Ó· ÙÚ¤ÍÔ˘Ó ÙÔÓ
Û‡ÏÏÔÁÔ, ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙÔ ›‰ÈÔ Î·È ÌÂ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ›Ûˆ˜ ¤ÓÙ·ÛË Î·È ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙÔ Î¿Ó·-
ÌÂ Î·È ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÂÍ¿ÌËÓÔ. ™˘ÌÌÂÙÂ›¯·ÌÂ ÛÂ fiÏÂ˜ ÙÈ˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ˜ ÁÈ· Ù· Â·Á-
ÁÂÏÌ·ÙÈÎ¿ ‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù·, Î¿Ó·ÌÂ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂÈ˜ fiÔ˘ Î·È ÔÔÙÂ‰‹ÔÙÂ ıÂˆÚ‹Û·ÌÂ fiÙÈ
·‰ÈÎÔ‡Ì·ÛÙÂ ˆ˜ ÎÏ¿‰Ô˜ ‹ ‰ÂÓ Á›ÓÔÓÙ·È ÛÂ‚·ÛÙ¿ Ù· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎ¿ Ì·˜ ‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù·,
Û˘ÌÌÂÙÂ›¯·ÌÂ ÛÙÈ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂÈ˜ ÁÈ· ÙËÓ „ËÊÈ·Î‹ ˘ÔÁÚ·Ê‹, ÂÓËÌÂÚÒÓ·ÌÂ fiÏÔ˘˜ Û·˜
ÁÈ· Î¿ıÂ ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓ ı¤Ì· Î·È Ê˘ÛÈÎ¿ ‹Ì·ÛÙ·Ó Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÛÙË ‰È¿ıÂÛË Û˘Ó·‰¤Ï-
ÊˆÓ ÁÈ· ·ÔÚ›Â˜ Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎ‹ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË.

™˘Ó¿‰ÂÏÊÔÈ ÌÂ ÙÈ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ¶™¢∞∆ª ÛÙÈ˜ 20 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÎÏÂ›ÓÂÈ ÌÈ· ·ÎfiÌË
ıËÙÂ›· ¢™ Î·È fiÏÔÈ ÂÛÂ›˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÙÂ ÛÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙË˜ ÂfiÌÂÓË˜ ÁÈ·-
Ù› Ù· ‰‡ÛÎÔÏ· ÁÈ· ÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô Î·È Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Â›Ó·È ÌÚÔÛÙ¿ Ì·˜ Î·È ı· Ú¤ÂÈ Ó·
¤¯Ô˘ÌÂ ÌÈ· ‰ÈÔ›ÎËÛË ÈÛ¯˘Ú‹, ÈÎ·Ó‹ Î·È ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌ¤ÓË ÁÈ· Ó· Û˘ÓÂ¯›ÛÂÈ Ó· ·Û¯Ô-
ÏÂ›Ù·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÌÂ ÙÔÓ Û‡ÏÏÔÁÔ Î·È Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙˆÓ 7000 Û˘Ó·‰¤ÏÊˆÓ ∞ÁÚÔ-
ÓfiÌˆÓ ∆ÔÔÁÚ¿ÊˆÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ. 

∫·Ï‹ ÂÎÏÔÁÈÎ‹ ‰È·‰ÈÎ·Û›·, Î·È ÔÏÏ¤˜ Â˘¯¤˜ ÁÈ· ÙÈ˜ ÁÈÔÚÙÈÓ¤˜ Ì¤ÚÂ˜ Ô˘ ÂÏ›˙Ô˘ÌÂ,
ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ·˘Ù¤˜, Ó· Ì·˜ Î¿ÓÔ˘Ó ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ Î·È ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔ˘˜.  

ÂÈÛËÌ¿ÓÛÂÈ˜ÂÈÛËÌ¿ÓÛÂÈ˜

°È¿ÓÓË˜ M·¯›Î·˜
¶ƒ√∂¢ƒ√™ ¶™¢∞∆ª

6 ATM 225 / OKTøBPIO™ - NOEMBPIO™ - ¢EKEMBPIO™ 2015
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Στη Γενική Συνέλευση που έγινε το Σάββατο 31/10/2015 αποφασί-
στηκε οι εκλογές να γίνουν την Κυριακή 20 ∆εκέµβρη. 

1. Ηµεροµηνία Εκλογών
Αρχικά προτάθηκαν από τις παρατάξεις οι κάτωθι ηµεροµηνίες:

ΑΥΤΟΝΟΜΟΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ 29/11/15
∆Η.ΣΥ.Α.Τ.Μ. 29/11/15
ΕΝΕΡΓΟΙ ΑΤΜ 06/12/15
ΕΝΟΤΗΤΑ 13/12/15
ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ 20/12/15
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ 29/11/15
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 13/12/15

Στις προταθείσες ηµεροµηνίας υπήρχαν αντιρρήσεις για την 29/11
λόγω ταυτόχρονων εκλογών πολιτικού κόµµατος αλλά και επειδή
θεωρήθηκε σύντοµο το χρονικό διάστηµα προετοιµασίας, για την
6/12 επειδή διεξάγονται οι εκλογές του Σ.Μ.Τ. και για την 13/12
επειδή έχει συνέδριο η παράταξη της ∆ΚΜ. 
Μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων για την ενδεδειγµένη
ηµεροµηνία διενέργειας των εκλογών ο Πρόεδρος του ∆Σ πρότεινε
εναλλακτικά οι εκλογές να γίνουν 5 ∆εκεµβρίου 2015, οπότε τέθη-
καν σε ψηφοφορία 2 ηµεροµηνίες:

• Σάββατο 5/12/2015
• Κυριακή 20/12/2015

Η ψηφοφορία έγινε µε ανάταση των χειρών, όπου και υπερψηφί-
στηκε η δεύτερη ηµεροµηνία δηλαδή η Κυριακή 20/12/2015.
Ως εκ τούτου, το ∆.Σ. ανέλαβε την υποχρέωση να υλοποιήσει την
απόφαση της Γ.Σ. και να προκηρύξει εκλογές για την Κυριακή
20/12/2015. 
Η κατάθεση των ψηφοδελτίων των παρατάξεων που θα λάβουν
µέρος στις εκλογές πρέπει να γίνει µέχρι τις 14:00 την Παρασκευή
27/11/2015 στη γραµµατεία του Συλλόγου, και θα ακολουθήσει
συνεδρίαση του ∆.Σ. για την ανακήρυξη των υποψηφιοτήτων. 
Μέχρι την Κυριακή 29/11/2015 θα πρέπει να αποσταλούν τα κείµε-
να, οι διακηρύξεις και τα ψηφοδέλτια των παρατάξεων στην εκδό-
τρια του δελτίου προκειµένου πριν από την ηµεροµηνία των εκλο-
γών να έχει αποσταλεί στο σύνολο των µελών το εκλογικό τεύχος
του δελτίου. 

2. Κεντρική εφορευτική επιτροπή
Αποφασίστηκε να είναι επταµελής, ώστε να συµµετέχει ένα µέλος
από κάθε παράταξη, που γνωρίζουµε ότι θα κατέλθει στις εκλογές.

ΑΥΤΟΝΟΜΟΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΠΑΠΑ∆ΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
∆Η.ΣΥ.Α.Τ.Μ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΗ∆Α
ΕΝΕΡΓΟΙ ΑΤΜ ΜΟΥΡΜΟΥΡΗΣ ΑΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΞΗΝΤΑΒΕΛΩΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΑΚΡΙΤΙ∆ΗΣ ΧΡΟΝΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΝ∆ΡΙΑΝΑ
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΤΙΜΙΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Πρόεδρος της επιτροπής θα είναι ο Χρόνης Ακριτίδης.

3. Εκτός ηµερήσιας διάταξης: 
Συµµετοχή  στην απεργία στις 12 Νοεµβρίου
Η Πανεπιστηµονική έβαλε θέµα συµµετοχής του ΠΣ∆ΑΤΜ στις κι-
νητοποιήσεις - απεργία που θα γίνουν στις 12 Νοέµβρη. 

Αφού τοποθετήθηκαν αρκετοί συνάδελφοι για το θέµα του ασφαλι-
στικού η Γ.Σ. αποφάσισε:

°ÂÓÈÎ‹ Û˘Ó¤ÏÂ˘ÛË 31/10/2015

Απόφαση για συµµετοχή στην απεργία 

12 Νοεµβρίου
Ο ΠΣ∆ΑΤΜ µε απόφαση στη Γ.Σ. στις 31/10/2015 καλεί τα µέ-
λη του και όλους τους συναδέλφους του κλάδου να συµµετέ-
χουν -σε συντονισµό µε φορείς και σωµατεία- στις αγωνιστικές
κινητοποιήσεις του επόµενου διαστήµατος και στην πανελλαδι-
κή πανεργατική απεργία στις 12 Νοεµβρίου, µε αιχµή τη σχε-
διαζόµενη διάλυση του ασφαλιστικού συστήµατος που πλήττει
όχι µόνο τους µισθωτούς, ανέργους, συνταξιούχους και αυτοα-
πασχολούµενους µηχανικούς αλλά το σύνολο του εργαζόµενου
λαού της χώρας.

∂∫§√°∂™  °π∞ ∆√¡ ¶™¢∞∆ª

∫∞π °π∞ ∆∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞∫∞ - ∆√¶π∫∞ ∆ª∏ª∞∆∞ & ™À§§√°√À™ ∞∆ª

∫Àƒπ∞∫∏ 20 ¢∂∫∂ªµƒπ√À 2015

Την Κυριακή 20 ∆εκεµβρίου 2015 θα πραγµατοποιηθούν τελικά στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και σε άλλες 43 πό-
λεις της χώρας οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΠΣ∆ΑΤΜ οι οποίες είχαν ανα-
βληθεί από την 1η Ιουλίου. 

Παράλληλα θα πραγµατοποιηθούν στα κατά τόπους Περιφερειακά - Τοπικά Τµήµατα και Συλλόγους ΑΤΜ οι αρχαιρεσίες για την
ανάδειξη των ∆ιοικητικών τους Συµβουλίων.

Στην Αθήνα οι εκλογές θα διεξαχθούν από τις 10:00 έως τις 21:00 και θα λάβουν χώρα στο Λαµπαδάριο κτίριο της Σχολής των
ΑΤΜ στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου.
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Στη Θεσσαλονίκη οι εκλογές θα διε-
ξαχθούν από τις 10:00 έως τις
21:00 και θα λάβουν χώρα στο κτίριο
του Περιφερειακού Τµήµατος του ΤΕΕ
Κεντρικής Μακεδονίας.

Για τις υπόλοιπες 43 πόλεις µπο-
ρείτε να δείτε τη διάρκεια της ψηφο-
φορίας στον πίνακα που ακολουθεί.
Σε κάθε περίπτωση το καταληκτι-
κό ωράριο για το σύνολο των δια-
δικασιών είναι 21:00.

Κάθε συνάδελφος µπορεί να ψη-
φίσει για τις αρχαιρεσίες του
ΠΣ∆ΑΤΜ σε οποιοδήποτε ανά την
Ελλάδα εκλογικό τµήµα, ενώ στις
αρχαιρεσίες των Περιφερειακών - Το-
πικών Τµηµάτων & Συλλόγων συµµε-
τέχουν µόνο οι συνάδελφοι που δρα-
στηριοποιούνται στις περιοχές ευθύ-
νης τους και είναι εγγεγραµµένοι στα
µητρώα του αντίστοιχου Περιφερεια-
κού Τµήµατος του ΤΕΕ.

Οι συνάδελφοι που εδράζονται σε Πε-
ριφερειακές Ενότητες όπου δεν υπάρ-
χει εκλογικό τµήµα µπορούν να ψηφί-
σουν µόνο για τις αρχαιρεσίες του
ΠΣ∆ΑΤΜ στην κοντινότερη σε αυτούς
πόλη ή σε οιαδήποτε άλλη επιθυµούν. 

Στην ψηφοφορία συµµετέχουν οι συ-
νάδελφοι ΑΤΜ (τακτικά & οµότιµα µέ-
λη ΤΕΕ) που είναι οικονοµικά τακτο-
ποιηµένοι. Η συνδροµή µπορεί να
πληρωθεί ταυτοχρόνως µε την
άσκηση του εκλογικού δικαιώµα-
τος και ανέρχεται στο ποσό των
10,00€ για όλους τους συναδέλ-
φους πλην αυτών που δεν έχουν
συµπληρώσει πενταετία από την
κτήση του διπλώµατος, οπότε κα-
ταβάλουν 5,00€.

Για την άσκηση του εκλογικού δικαιώ-
µατος οι συνάδελφοι θα πρέπει να
προσκοµίζουν αστυνοµική ταυτότητα
ή οιοδήποτε άλλο έγγραφο που απο-
δεικνύει την ταυτότητά τους.

ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ
ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
(ωράρια, διευθύνσεις χώρων,
κ.α.) ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕ-
ΣΤΕ ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ
ΠΣ∆ΑΤΜ ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ 210
3301045 (καθηµερινές από 10:00
έως 14:00), ΑΠΟ ΤΟ SITE ΤΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ (www.psdatm.gr) ΚΑΙ
ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΠΕΡΙΦΕ-
ΡΕΙΑΚΑ - ΤΟΠΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ
ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ.

Αναλυτικότερα οι εκλογές θα διεξαχθούν στις εξής πόλεις:

ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΠΕΙ∆Η ΕΝ∆ΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΞΟΥΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ Ή ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΚΑΠΟΙΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΛΟΓΩ Α∆ΥΝΑΜΙΑΣ
ΥΠΑΡΞΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΘΕ ΟΠΩΣ, ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΣΑΣ ∆ΙΚΑΙΩ-
ΜΑΤΟΣ, ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙΤΕ  ΤΟ SITE ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Ή ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΕΤΕ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΠΣ∆ΑΤΜ. 

8-16.DRASTHRIOTHTA 225  2/12/2015 4:02 PM  ™ÂÏ›‰· 9



10 ATM 225 / OKTøBPIO™ - NOEMBPIO™ - ¢EKEMBPIO™ 2015

Αγαπητοί συνάδελφοι,

το άρθρο 11 του πολυνοµοσχεδίου «Προαπαιτούµενα Μέτρα Οκτωβρίου»,
που κατατέθηκε από την κυβέρνηση και θα συζητηθεί τις επόµενες ηµέρες
στη Βουλή, δυστυχώς επαναφέρει, µεταξύ άλλων, τις αυξήσεις των εισφο-
ρών του ΤΣΜΕ∆Ε για τους ελεύθερους επαγγελµατίες, καταργώντας το άρ-
θρο 39 του Ν.4331/15 (µείωση εισφορών και επιλογή ασφαλιστικής κατη-
γορίας για τα δύο έτη 2015-16) αναδροµικά από 2/7/2015, καθώς και το
άρθρο 38, που διευκόλυνε συναδέλφους κοντά στη σύνταξη να συµψηφί-
σουν οφειλές µε τη σύνταξή τους.

∆ηλαδή, ακόµα
και αυτό το ελάχι-
στο, που νοµοθε-
τήθηκε τον Ιούλιο
του 2015, να µην
ισχύσουν οι εξω-
πραγµατικές αυξή-
σεις στις εισφορές
των µηχανικών
µόνο για τα δύο
έτη 2015 και
2016, ενώ ζητού-
σαµε την κατάρ-
γηση των απαρά-
δεκτων αυξήσεων
και τον καθορισµό
ασφαλιστικών ει-
σφορών ανάλο-
γων µε τα εισοδή-
µατα των ελεύθε-
ρων επαγγελµα-
τιών, έρχονται σή-
µερα να το καταρ-
γήσουν, δηµιουρ-
γώντας τεράστια
προβλήµατα και
οξύνοντας ακόµα

περισσότερο την πολύ άσχηµη οικονοµική κατάσταση της συντριπτικής
πλειοψηφίας των ελευθέρων επαγγελµατιών µηχανικών.

Καλούµε όλους τους συναδέλφους σε µαζική, ενωτική και δυναµική συγκέ-
ντρωση, ενάντια στις παραπάνω ενέργειες της κυβέρνησης, στο Υπουργείο
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (Σταδίου 29), την Πέµπτη 15 Οκτω-
βρίου 10:00 πµ.
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∆Ô ÂÚ·ÛÌ¤ÓÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· Â›¯·ÌÂ ÛËÌ·ÓÙÈÎ¤˜ ÂÍÂÏ›ÍÂÈ˜

ÛÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙˆÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ ÙˆÓ ÂÏÂ‡ıÂÚˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ ÌË¯ÓÈ-

ÎÒÓ, ÛÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi Ù·ÌÂ›Ô Ì·˜ (∆™ª∂¢∂). ªÂ ÙÔ ¿ÚıÚÔ 21 ÙÔ˘

¡fiÌÔ˘ 4337 º∂∫/17-10-2015 Î·Ù·ÚÁ‹ıËÎÂ ÙÔ ¿ÚıÚÔ 39 ÙÔ˘ ¡fi-

ÌÔ˘ 4331/2-7-2015. ∫·Ù·ÚÁ‹ıËÎÂ ¤ÙÛÈ Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂÈÏÔÁ‹˜

¯·ÌËÏfiÙÂÚË˜ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎ‹˜ Î·ÙËÁÔÚ›·˜, Ô˘ Â›¯Â „ËÊÈÛıÂ› ÌfiÏÈ˜

ÛÙÈ˜ 2 πÔ˘Ï›Ô˘ Î·È ›Û¯˘Â ÌfiÓÔ ÁÈ· Ù· ¤ÙË 2015 Î·È 2016 Î·È Â›¯·Ó

ÂÓÙ·¯ıÂ› 20.000 ÂÏÂ‡ıÂÚÔÈ Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›Â˜ ÌË¯·ÓÈÎÔ›.

¶Ú›Ó ÙËÓ „‹ÊÈÛË ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙË˜ Â˘ÓÔ˚Î‹˜ ‰È¿Ù·ÍË˜,

˘‹ÚÍÂ ¤ÓÙÔÓË ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ·fi fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÊÔÚÂ›˜ ÙˆÓ ÌË¯·ÓÈÎÒÓ

Î·È ·fi ÙÔ ∆∂∂, ÌÂ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ Î·È Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ˜.

°È· ÂÓËÌ¤ÚˆÛË, ·Ú·ı¤ÙÔ˘ÌÂ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ¢.™. ÙÔ˘ Û˘ÏÏfi-

ÁÔ˘ Î·È Î¿ÏÂÛÌ· ÛÙË Û˘ÁÎ¤ÓÙÚˆÛË ÊÔÚ¤ˆÓ ÙˆÓ ÌË¯·ÓÈÎÒÓ, ÙËÓ

¶¤ÌÙË 15.10.2015 ÛÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∂ÚÁ·Û›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈÎ‹˜

∞ÛÊ¿ÏÈÛË˜.

∂›ÛË˜, ÙÔ ¢ÂÏÙ›Ô ∆‡Ô˘ ÙÔ˘ ∆∂∂ ÛÙÈ˜ 10.11.2015, fiÔ˘ ·Ó·ÎÔÈ-

ÓÒÓÂÙ·È Ë ÚÔÛÊ˘Á‹ ÛÙË ‰ÈÎ·ÈÔÛ‡ÓË ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ÌË¯·ÓÈÎÒÓ, È·-

ÙÚÒÓ Î·È ‰ÈÎËÁfiÚˆÓ ÁÈ· ÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi Î·È ÙÈ˜ ·Ú¿ÏÔÁÂ˜ ·˘Í‹-

ÛÂÈ˜ ÙˆÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ.

∫·È ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙË˜ ¢.∂. ÙÔ˘ ∆∂∂ ÛÙÈ˜ 11.11.2015 ÁÈ· ÙÔ

·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi Î·È ÁÈ· fiÏ· Ù· ÔÍ˘Ì¤Ó· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· (˘¤ÚÔÁÎÂ˜ ÂÈ-

ÛÊÔÚ¤˜, È·ÙÚÔÊ·ÚÌ·ÎÂ˘ÙÈÎ‹ ÂÚ›ı·Ï„Ë, ‚ÈˆÛÈÌfiÙËÙ· Ù·ÌÂ›Ô˘,

ÂÓÔÔ›ËÛË ÌÂ ¿ÏÏ· Ù·ÌÂ›·, Ú‡ıÌÈÛË ÔÊÂÈÏÒÓ, ÂÈÎÔ˘ÚÈÎfi Î.¿.).

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

¶¶ÚÚÔÔÛÛÊÊ˘̆ÁÁ‹‹  ÛÛÙÙËË  ‰‰ÈÈÎÎ··ÈÈÔÔÛÛ‡‡ÓÓËË  ÁÁÈÈ··  ÙÙÔÔ  ··ÛÛÊÊ··ÏÏÈÈÛÛÙÙÈÈÎÎfifi
··ÓÓ··ÎÎÔÔ››ÓÓˆ̂ÛÛ··ÓÓ  ÔÔÈÈ  ÂÂÎÎÚÚfifiÛÛˆ̂ÔÔÈÈ  ÓÓÔÔÌÌÈÈÎÎÒÒÓÓ,,  ÈÈ··ÙÙÚÚÒÒÓÓ
ÎÎ··ÈÈ  ÌÌËË¯̄··ÓÓÈÈÎÎÒÒÓÓ  --  ¶¶··ÚÚ¿¿ÏÏÔÔÁÁÂÂ˜̃  ÔÔÈÈ  ‰‰ÈÈ··ÙÙ¿¿ÍÍÂÂÈÈ˜̃  ÔÔ˘̆
ÔÔ‰‰ËËÁÁÔÔ‡‡ÓÓ  ÛÛÂÂ  ÌÌÂÂ››ˆ̂ÛÛËË  ÙÙˆ̂ÓÓ  ÂÂÛÛfifi‰‰ˆ̂ÓÓ  ÙÙÔÔ˘̆  ∂∂∆∆∞∞∞∞  
Άµεση προσφυγή στη δικαιοσύνη ενάντια στις διατάξεις του ασφαλιστικού
που θίγουν αναδροµικά τους ελεύθερους επαγγελµατίες επιστήµονες ανα-
κοίνωσαν σε κοινή συνέντευξη Τύπου ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιµελη-
τηρίου Ελλάδας Γιώργος Στασινός, ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου
Αθηνών Γιώργος Πατούλης και ο πρόεδρος του ∆ικηγορικού Συλλόγου
Αθηνών Βασίλης Αλεξανδρής. Παρόντες στη συνέντευξη Τύπου ήταν ο
πρόεδρος της ΣΕ Συµβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος Γιώργος Ρού-
σκας και ο Πρόεδρος της Οµοσπονδίας ∆ικαστικών Επιµελητών Ελλάδος
Ευθύµιος Πρεκετές, οι οποίο τοποθετήθηκαν αναλυτικά καθώς και ο ∆η-
µήτρης Βερβεσός εκ µέρους του Ταµείου Νοµικών. Με τη τροποποίηση
του ασφαλιστικού που θεσµοθέτησε η Κυβέρνηση, τα προσβλεπόµενα
έσοδα θα µειωθούν, µε αντίστοιχη µείωση και της εισπραξιµότητας
των ασφαλιστικών εισφορών, τόνισαν οι επικεφαλής των τριών επιστηµο-
νικών φορέων και ενηµέρωσαν αναλυτικά για τις επιπτώσεις της κατάργη-
σης της δυνατότητας που δόθηκε πριν λίγους µήνες στους «νέους»
(µετά την 1/1/1993) ασφαλισµένους του ΕΤΑΑ να υπαχθούν σε κατώτερη
ασφαλιστική κατηγορία.

Ο πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός υπογράµµισε ότι µε το άρθρο 21
του ν.4337/2015 καταργήθηκε η δυνατότητα επιλογής χαµηλότερης
ασφαλιστικής κατηγορίας, η οποία είχε θεσπισθεί µε το άρθρο 39 του
ν.4331/2015. Επισηµαίνεται ότι στην εν λόγω ευνοϊκή ρύθµιση εντά-
χθηκαν 20.000 ελεύθεροι επαγγελµατίες µηχανικοί γεγονός που

οδήγησε στην αύξηση των εσόδων του ΤΣΜΕ∆Ε - ΕΤΑΑ κατά 15%
για το 1ο εξάµηνο του 2015 και την εισροή 9,5 εκατοµµύριων ευ-
ρώ στο ασφαλιστικό ταµείο. Μάλιστα η νέα διάταξη του ν.4337/2015
δεν προβλέπει µεταβατικό καθεστώς και καταργεί αναδροµικά τη διάταξη
του ν.4331/2015 µε αποτέλεσµα οι σχετικές πράξεις του ΕΤΑΑ να καθίστα-
νται ακυρώσιµες, ανατρέποντας ήδη διαµορφωµένες νοµικές καταστάσεις
που δηµιουργήθηκαν για χιλιάδες καλόπιστους µηχανικούς. Σύµφωνα µε
τον Πρόεδρο του ΤΕΕ η νέα αυτή διάταξη είναι κατάφωρα αντισυνταγµατι-
κή και παραβιάζει πλέγµα διατάξεων του ευρωπαϊκού και εθνικού δικαίου,
οι δε πληµµέλειές της δεν µπορούν νοµικά να θεραπευθούν, µε µόνη αιτιο-
λογία ότι αποτελεί «µνηµονιακή απαίτηση». Ειδικότερα η νέα διάταξη προ-
σβάλλει την αρχή της προστασίας της δικαιολογηµένης εµπιστοσύνης των
πολιτών, την αρχή της ασφάλειας του δικαίου καθώς και την αρχή της
αναλογικότητας σε συνδυασµό µε την αρχή του κοινωνικού κράτους. Προ-
σθέτως, παραβιάζει το άρθρο 1 του πρώτου πρόσθετου πρωτοκόλλου της
ΕΣ∆Α (Ευρωπαϊκή Σύµβαση ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου, η οποία αποτελεί
πλέον αναπόσπαστο τµήµα του δικαίου της Ένωσης). Η παραβίαση αυτών
των αρχών και των αντίστοιχων δικαιωµάτων θα αποτελέσουν τον κορµό
των δικαστικών προσφυγών που θα ακολουθήσουν για την ανατροπή της
επίµαχης διάταξης. Ο Γιώργος Στασινός µάλιστα τόνισε µε έµφαση ότι η
νέα διάταξη προσβάλλει ευθέως το δηµόσιο συµφέρον καθώς η κατάργη-
σή της θα οδηγήσει εκ νέου τους µηχανικούς αλλά και τους λοιπούς ασφα-
λισµένους του ΕΤΑΑ να µην καταβάλουν τις ιδιαίτερα υψηλές εισφορές
που επιβλήθηκαν µε το ν.3986/2011 και τελικά θα επιφέρει το αντίθε-
το αποτέλεσµα από αυτό που φέρεται να επιδιώκεται µε τη διάταξη
του άρθρου 21 του ν.4337/2015, ενώ θα καταστήσει το ΕΤΑΑ, ένα ακόµη
µη βιώσιµο ασφαλιστικό ταµείο στη χώρα, συµβάλλοντας µε τον τρόπο
αυτό στην κατάρρευση του ασφαλιστικού συστήµατος της χώρας. 

Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών - ΙΣΑ Γιώργος Πατούλης,
τόνισε ότι οι νέοι επιστήµονες που έχουν µείνει στον τόπο µας έχουν να
αντιµετωπίσουν, εκτός από την ανεργία, και τον παραλογισµό να πληρώ-
νουν εισφορές όσο και ένας µάχιµος στον εργασιακό στίβο επιστήµονας.
«Εµείς σε µία τέτοια παράλογη κατάσταση, ενώνουµε τις δυνάµεις µας»,

∆ελτίο TύπουTEE
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σηµείωσε. «Αυτές οι δυνάµεις σαφέστατα θα δώσουν απαντήσεις µέσα
από τη προσφυγή που θα κάνουµε στις δικαστικές αρχές και φυσικά θέ-
λουµε να τονίσουµε ότι αυτό δεν είναι µία εικονική συνεννόηση, είναι µία
πραγµατική και θα το πάµε µέχρι τέλους. Σήµερα µέσα από τις εγχώριες
δικαστικές διαδικασίες και αύριο όπου αλλού χρειαστεί. Και φυσικά θεω-
ρούµε, επειδή έχουµε και άλλα ζητήµατα να αντιµετωπίσουµε και ως για-
τροί και ως δικηγόροι και ως µηχανικοί και ως οδοντίατροι και οι υπόλοι-
πες, δικαστικοί και λοιπά, είναι σίγουρο ότι αυτή η ένωση και η ενότητα
θα µας δώσει την δυνατότητα να συζητήσουµε και για τα άλλα προβλή-
µατα τα οποία έχουν οι επιστήµονες και οι νέοι συνάδελφοί µας και θα το
πάµε µέχρι τέλους. ∆εν µπορεί η επιστηµονική κοινότητα της χώρας µας
να έχει την µεγαλύτερη επιστηµονική κατάρτιση - και αυτό είναι αποδε-
δειγµένο όπου και αν βρεθούν στην Ευρώπη - και εδώ να είναι άνεργοι
πολίτες, αδύναµοι και φυσικά συνεχώς από ένα κράτος που πυροβολεί
εναντίον τους».

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του ∆ΣΑ Βασίλης Αλεξανδρής επεσή-
µανε ότι «το µεγάλο ερώτηµα είναι αν πλέον µετά από αυτή την τελευ-
ταία ρύθµιση, µπορεί να υπάρξουν έστω και κάποια ελάχιστα περιθώρια
βιωσιµότητας του ΕΤΑΑ. Η απάντηση είναι όχι. Είναι αποδεδειγµένο ότι
µε το προγενέστερο ευνοϊκό καθεστώς είχαµε δεδοµένη εισπραξιµότητα
του Ταµείου και δεδοµένη, επίσης, προσφορά δικηγόρων, µηχανικών και
γιατρών να προσαρµόζουν την εισφοροδοτική τους ικανότητα και να κα-
ταβάλλουν ό,τι αναλογεί στην προσαρµογή µίας κατώτερης ασφαλιστικής
κλίµακας µε στόχο και ενήµεροι να είναι ασφαλιστικά και να παραµείνουν
στον κλάδο. Η τελευταία αυτή ρύθµιση, θεωρείται παράλογη, παραβιάζει
οπωσδήποτε την αρχή της δικαιολογηµένης εµπιστοσύνης του ιδιώτη.
Αυτό είναι κάτι το οποίο οφείλει να το γνωρίζει ο κοινός νοµοθέτης ώστε
να µην αιφνιδιάζει µε αλλεπάλληλες µεταβολές τον πολίτη που είναι πρό-
θυµος να εισφέρει σύµφωνα µε τις δυνατότητές του. Είναι αντίθετο, επί-
σης, µε την αρχή της αναλογικότητας που συνδέεται µε την αρχή του
κοινωνικού κράτους. Όπως επίσης και µε τις διατάξεις της ΕΣ∆Α διότι
ασφαλώς θεµελιώνεται περιουσιακό δικαίωµα από το προηγούµενο καθε-
στώς το οποίο αιφνιδιαστικά καταργείται υπό το σηµερινό καθεστώς».
Και συνεχίζοντας τόνισε πως όλες αυτές οι ρυθµίσεις των κοινών νοµοθε-
τικών «τακτοποιήσεων συνδέονται µε το άρθρο 22, παρ. 5 του Συντάγ-
µατος, µε την αρχή της αναλογικότητας. «∆εν µπορεί, δηλαδή, να υπο-
χρεώνεται ο πολίτης, ο επαγγελµατίας, ο δικηγόρος, ο µηχανικός, ο για-
τρός, ο συµβολαιογράφος, να καταβάλλει εισφοροδοτικά ένα ποσό το
οποίο δεν αναλογεί στο εισόδηµά του ή στην δυνατότητά του. Αυτά, λοι-
πόν, όλα όφειλε ο νοµοθέτης και προνοµοθετικά να τα εκτιµήσει και να
τα αξιολογήσει. ∆εν τα αξιολόγησε, προχώρησε σε αυτή τη ρύθµιση, η
ρύθµιση αυτή είναι κοινωνικά άδικη και καταστροφική για τη βιωσιµότη-
τα του ΕΤΑΑ. Σύσσωµοι θα αντιδράσουµε και θα αντιδράσουµε δικαστικά
σε όλα τα επίπεδα και εντός και εκτός Ελλάδος αφού εξαντληθούν όλα τα
εσωτερικά ένδικα µέσα», σηµείωσε χαρακτηριστικά.

Ο Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής Συµβολαιογραφικών Συλλόγων
Ελλάδος Γιώργος Ρούσκας σηµείωσε ότι «αργά, αλλά εξαιρετικά σταθε-
ρά αυτά τα οποία ονοµαζόταν ευγενή ταµεία άρχισαν εδώ και ορισµένα
έτη να αποσαρθρώνονται. Αποτέλεσµα είναι ότι αυτή τη στιγµή επιστη-
µονικό επάγγελµα, δηλαδή όσοι είµαστε ασφαλισµένοι στο ΕΤΑΑ δεν
έχουµε την απλή δυνατότητα της επαγγελµατικής επιβίωσης. Αυτό φαίνε-
ται από τους συναδέλφους µου οι οποίοι µε εισοδήµατα 12.000 ή 15.000
ευρώ αυτή τη στιγµή καλούνται να καταβάλλουν εισφορές που είναι το
1/3 από το εισόδηµά τους. Νοµοτελειακά αυτό οδηγεί όλους όσους ασχο-
λούνται µε επιστηµονικά επαγγέλµατα στην εξαθλίωση. Η βούλησή µας
και η απόφασή µας είναι ότι, έστω και αυτή τη χρονική στιγµή, σύσσωµοι
θα αντιταχθούµε στην ολοκληρωτική ισοπέδωσή µας».

Ο Πρόεδρος της Οµοσπονδίας ∆ικαστικών Επιµελητών Ελλάδος Ευθύ-
µιος Πρεκετές υπογράµµισε ότι «στα συνολικότερα προβλήµατα που
υπάρχουν στους κλάδους που συγκροτούν το ΕΤΑΑ προστέθηκε και η
διάταξη του άρθρου 23 του ν.4337. Η Οµοσπονδία ∆ικαστικών Επιµελη-
τών Ελλάδας συντάσσεται µε τους υπόλοιπους φορείς του ΕΤΑΑ και τονί-
ζουµε και εµείς ότι η αντίδραση, η αντίδρασή µας, η αντίδραση των επι-
στηµονικών φορέων θα είναι καθολική».

Σε ερωτήσεις δηµοσιογράφων οι τρεις πρόεδροι των επιστηµονικών φο-
ρέων σηµείωσαν ότι η διάταξη πλήττει άµεσα και αναδροµικά 20.000 µη-
χανικούς, 6.000 δικηγόρους και 7.000 ιατρούς και για αυτό το λόγο ξεκι-

νούν δικαστικές προσφυγές εντός της εβδοµάδας µε τη σειρά σε όλους
τους βαθµούς της Ελληνικής ∆ικαιοσύνης και όχι µόνο.

Αξίζει να σηµειωθεί ότι σύµφωνα µε απολογιστικά στοιχεία του
ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕ∆Ε που παρουσίασε ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός
λόγω της καταργούµενης ρύθµισης το ΕΤΑΑ εισέπραξε µόνο από τους
ελεύθερους επαγγελµατίες Μηχανικούς πάνω από 76 εκατ. φέτος
(76.347.723€) έναντι λιγότερων από 67εκατ. πέρυσι, (66.829.440€, δη-
λαδή 9.518.383 περισσότερα) δηλαδή υπήρξε αύξηση εσόδων κατά
14,20%. Επιπλέον για το 2015 πλήρωσαν τις εισφορές τους 41.068 ελεύ-
θεροι επαγγελµατίες έναντι 33.607 που είχαν πληρώσει το αντίστοιχο Β΄
εξάµηνο του 2014, δηλ. 7.401 περισσότεροι µηχανικοί, οι οποίου αφού
µπήκαν στη ρύθµιση των 100 δόσεων, πλήρωσαν και τις τρέχουσες ει-
σφορές τους, που σηµαίνει µια αύξηση στον αριθµό των µηχανικών που
πλήρωσαν τις τρέχουσες εισφορές τους της τάξεως του 22%.
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Ο παραλογισµός και οι εµµονές µε βάση τις οποίες προσδιορίζεται νοµο-
θετικά η πρόσβαση στο επάγγελµα και η προοπτική των χιλιάδων ασφα-
λισµένων του ΕΤΑΑ αποδεικνύεται περίτρανα µε την ψήφιση στις 17
Οκτωβρίου του άρθρου 21 του ν.4337 και την κατάργηση της δυνα-
τότητας επιλογής χαµηλότερης ασφαλιστικής κατηγορίας, ως
µνηµονιακό προαπαιτούµενο. Στη συγκεκριµένη ρύθµιση, που είχε ψηφι-
σθεί µόλις στις 2 Ιουλίου (ν.4331 - άρθρο 39) και είχαν ενταχθεί 20.000
ελεύθεροι επαγγελµατίες µηχανικοί είχε σαν αποτέλεσµα την αύξηση των
εσόδων του ΤΣΜΕ∆Ε - ΕΤΑΑ κατά 15% για το 1ο εξάµηνο του 2015, και
την εισροή 9,5 εκατοµµυρίων ευρώ περίπου στο ταµείο του ασφαλι-
στικού µας φορέα.
Η αρχή της ασφάλισης της επιστηµονικής µας ιδιότητας, που αποτελεί
την αναγκαία προϋπόθεση για την άσκηση του επαγγέλµατος του
µηχανικού και η παράλογη αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών, µε
αποκλειστικό κριτήριο το χρόνο ασφάλισης στον ασφαλιστικό µας φορέα
– και όχι το εισόδηµα από την άσκηση του επαγγέλµατος – οδη-
γούν σε απόγνωση τους συναδέλφους, θέτουν σε άµεσο κίνδυνο τη βιω-
σιµότητά του ΤΣΜΕ∆Ε και έχουν ως τελικό στόχο την υφαρπαγή των
αποθεµατικών, που έχουν συσσωρευτεί αποκλειστικά από τους µηχανι-
κούς, χωρίς καµία κρατική επιχορήγηση.
Πρόσθετα, και σύµφωνα µε τις επιταγές του νόµου του 3ου µνηµο-
νίου (ν.4336 / 14-08-2015) προβλέπεται:
α. η ενοποίηση των ασφαλιστικών ταµείων σε ένα, καθώς και η ου-
σιαστική κατάργηση της οικονοµικής και λογιστικής αυτοτέλειας του
ΤΣΜΕ∆Ε - ΕΤΑΑ, που µπορεί να έχει ως πιθανή καταστροφική συνέ-
πεια την κατάργηση της δυνατότητας ΕΓΓΥΟ∆ΟΣΙΑΣ του ασφαλι-
στικού µας Φορέα προς τους Ελεύθερους Επαγγελµατίες και τις Τεχνικές
Εργοληπτικές και Μελετητικές Εταιρίες,
β. η ένταξη του επικουρικού κλάδου του ΤΣΜΕ∆Ε στο ΕΤΕΑ (Ενι-
αίο Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης) από την 1η Σεπτεµβρίου 2015, µε
αποτέλεσµα την «αναγκαστική παράδοση» και τελική υφαρπαγή των
αποθεµατικών του, που έχουν συσσωρευτεί από το 2006, έτος δηµι-
ουργίας του κλάδου, και ο οποίος ακόµη δεν έχει προσφέρει ανταποδοτι-
κές παροχές στους ασφαλισµένους µας,
Και βέβαια πρέπει να επισηµανθεί η πρόσφατη ανακοίνωση που εξέδωσε
το υπουργείο ∆ικαιοσύνης και σύµφωνα µε την οποία «‰ÂÓ ·Ú·ÙÂ›ÓÂ-
Ù·È ÂÎ Ó¤Ô˘ Ë ∞Ó·ÛÙÔÏ‹ ÙˆÓ Ú¿ÍÂˆÓ ·Ó·ÁÎ·ÛÙÈÎ‹˜ ÂÎÙ¤ÏÂÛË˜»
µε αποτέλεσµα να απειλούνται µε «ξαφνικό θάνατο» και άµεση κα-
τάσχεση των περιουσιακών τους στοιχείων όσοι έχουν χρέη σε ασφα-
λιστικούς φορείς πλέον των 5.000 €, δηλαδή για µας τους µηχανι-
κούς ασφαλιστικές εισφορές µόλις 2 ως 3 εξαµήνων.
Συνάδελφοι,
Η βιωσιµότητα του ΤΣΜΕ∆Ε για τα επόµενα 15 χρόνια, µε βάση
τόσο τα ιδιαίτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά του, όσο και τις αναλογιστικές
µελέτες που έχει εκπονήσει το Αναλογιστικό Παρατηρητήριο του ΤΕΕ, σε
συνεργασία µε τον Επίκουρο Καθηγητή του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου,
Αναλογιστή, τ. Πρόεδρο της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής κ. Αλέξανδρο
Ζυµπίδη, µας δίνει την απαραίτητη χρονική δυνατότητα για την περαιτέ-

¢Ú
·Û

ÙË
ÚÈ

fiÙ
ËÙ

·
™˘

ÏÏ
fiÁ

Ô˘

8-16.DRASTHRIOTHTA 225  2/12/2015 3:08 PM  ™ÂÏ›‰· 11



12 ATM 225 / OKTøBPIO™ - NOEMBPIO™ - ¢EKEMBPIO™ 2015

¢Ú
·Û

ÙË
ÚÈ

fiÙ
ËÙ

·
™˘

ÏÏ
fiÁ

Ô˘

ρω θωράκιση του ασφαλιστικού µας φορέα, παρ’ όλες τις δυσµενείς επι-
πτώσεις από:
α. τη δραµατική αποµείωση του αποθεµατικού κεφαλαίου του ΕΤΑΑ, λόγω

του PSI, ύψους 2,6 δις, εκ των οποίων 1,8 δις για το ΤΣΜΕ∆Ε.
β. τη γιγάντωση της οφειλής του Κράτους από την τριµερή χρηµατοδότη-

ση των ΦΚΑ (Ν.2084/92) ύψους µεγαλύτερου του 1 δις €.
γ. την κατάργηση πόρων του Ταµείου µε το πρόσχηµα των «κοινωνικών

πόρων»
δ. την ένταξη των κλάδων Επικουρικής Ασφάλισης σε νέα ενιαία Ταµεία

αντίστοιχων κλάδων, κοινά για όλους τους φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης,
που απαιτούν όµως κατάλληλες νοµοθετικές ρυθµίσεις για την
αποκατάστασή τους.
Βέβαια, µπορεί η αυτόνοµη πορεία του ΤΣΜΕ∆Ε - ΕΤΑΑ να αποτελεί τη µό-
νη ρεαλιστική και βιώσιµη λύση για όλον τον τεχνικό κόσµο, αλλά βιώνου-
µε ήδη τον κίνδυνο, εάν σήµερα δεν ληφθούν µέτρα ανακούφισης, να µην
επιβιώσει το ΤΣΜΕ∆Ε εφόσον δεν εξασφαλισθεί ικανός αριθµητικά
και υγιής οικονοµικά, αριθµός µελών που θα στηρίξει το ταµείο.
Για τον λόγο αυτό και µέχρι τη νοµοθετική λύση όλων των δίκαιων και
αναλογιστικά αποδεδειγµένων ασφαλιστικών µας αιτηµάτων, ζητούµε:
• την άµεση κατάργηση των διατάξεων του ν.3986/2011, άρθρο

44, § 14 κ΄ 15 που επιβάλουν παράλογες αυξήσεις των ασφαλι-
στικών εισφορών,

• τη µη αποστολή των Πράξεων Βεβαίωσης Οφειλής των ασφαλι-
σµένων του ΕΤΑΑ προς το ΚΕΑΟ (Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών
Οφειλών), µέχρι τις 31-12-2017,

• την άµεση λειτουργία του ΚΛΑ∆ΟΥ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ του
ν.3518/2006 για την επιδότηση των ανέργων και υποαπασχολού-
µενων Μηχανικών από τις ήδη καταβαλλόµενες σήµερα εισφορές
υπέρ ΟΑΕ∆,

• τη θεσµοθέτηση της δυνατότητας ευνοϊκής ρύθµισης των οφειλών των
ελεύθερων επαγγελµατιών που έχουν δηµιουργηθεί µετά το
2008, και συνδυάζονται µε την πρωτόγνωρη και διαρκή οικονοµική κρί-
ση, και τη δραµατική συρρίκνωση της οικοδοµικής δραστηριότητας,

• τη µείωση των πάγιων ασφαλιστικών εισφορών, ύστερα από την
εκπόνηση ειδικής αναλογιστικής µελέτης,

• την παροχή πλήρους υγειονοµικής και ιατροφαρµακευτικής πε-
ρίθαλψης σε όλους τους ασφαλισµένους χωρίς προϋποθέσεις,

• τη χορήγηση των προνοιακών παροχών σε όλους τους ασφαλι-
σµένους,

• την κατοχύρωση του συνταξιοδοτικού δικαιώµατος στα 35 χρό-
νια ασφάλισης η στη συµπλήρωση της ηλικίας των 60 ετών.

• τη διατήρηση της µηνιαίας σύνταξης στα σηµερινά επίπεδα χω-
ρίς περαιτέρω περικοπές,

• τη διατήρηση του δηµόσιου και αναδιανεµητικού χαρακτήρα της
Κοινωνικής Ασφάλισης.

Συνάδελφοι, δεν χρειάζεται κάποια πρόσθετη επιχειρηµατολογία για τις κα-
ταστροφικές συνέπειες, που θα επιφέρει µία περαιτέρω ενοποίηση του Τα-
µείου µας καθώς «…¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ·Ó·ÛÙ‡ÏˆÛË ÙË˜ Î·Ù·ÚÚ¤Ô˘Û·˜ ·Ú·-
ÁˆÁÈÎ‹˜ Ì·˜ ‚¿ÛË˜, ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ÂÍ˘Á›·ÓÛË ÙÔ˘ ˘ÂÚ¯ÚÂˆÌ¤ÓÔ˘ Ì·˜
ÎÚ¿ÙÔ˘˜, Ó¤Ô˜ ÏÔ‡ÙÔ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÂ› Ó· ·Ú·¯ıÂ›. ∆Ô ›‰ÈÔ ÙÔ ÎÔÚ˘-
Ê·›Ô ·›ÙËÌ· ÙË˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹˜ ‰ÈÎ·ÈÔÛ‡ÓË˜, ¤ÎÊ·ÓÛË Î·È ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙË˜
ÔÔ›·˜ Â›Ó·È Ô ıÂÛÌfi˜ ÙË˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛË˜, ¯ˆÚ›˜ ·Ú·ÁˆÁÈ-
Î‹ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î·È ˘ÁÈ¤˜ ÎÚ¿ÙÔ˜ Ì¤ÓÂÈ ÁÚ¿ÌÌ· ÎÂÓfi».

∫·ÏÔ‡ÌÂ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ™˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ ªË¯·ÓÈÎÔ‡˜ ÛÂ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎ‹
ÂÁÚ‹ÁÔÚÛË ÁÈ· ÙËÓ ˘ÂÚ¿ÛÈÛË ÙˆÓ ·ÓˆÙ¤Úˆ ÂÚÈÁÚ·ÊÔÌ¤ÓˆÓ
·ÈÙËÌ¿ÙˆÓ.

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

στο πλαίσιο του έργου των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που θα παρέχει η ΕΚΧΑ Α.Ε σε επαγγελµατίες, θα θεσµοθετηθεί η διαδικασία της ηλε-
κτρονικής υποβολής των τοπογραφικών διαγραµµάτων και των διαγραµµάτων γεωµετρικών µεταβολών σε ψηφιακή βάση της ΕΚΧΑ Α.Ε.

Η υποχρέωση θα αφορά τα διαγράµµατα που προσαρτώνται στις συµβολαιογραφικές πράξεις της χώρας ή συνυποβάλλονται µε αιτήσεις
προς τα Κτηµατολογικά Γραφεία. 

Τα παραπάνω θα ισχύσουν στις αρχές του 2016 για τα διαγράµµατα που συντάσσονται από µία ηµεροµηνία και µετά, και µεταξύ άλλων
προβλέπεται η ψηφιακή υπογραφή των αρχείων από τον συντάκτη του διαγράµµατος.

Ως εκ τούτου, οι µηχανικοί συντάκτες των διαγραµµάτων πρέπει να προβούν εγκαίρως στην προµήθεια ψηφιακών πιστοποιητικών ανα-
γνωρισµένων σύµφωνα µε την ευρωπαϊκή οδηγία EU99/93 και σύµφωνα µε το προεδρικό διάταγµα 150/2001. Επιπλέον η διαδικασία της
ψηφιακής υπογραφής θα πρέπει να συνοδεύεται και µε αντίστοιχη χρονοσήµανση από φορέα που εκδίδει χρονοσηµάνσεις κατ’ εφαρµογή
του θεσµικού πλαισίου διαπίστευσης της ΕΕΤΤ και περιλαµβάνεται στον κατάλογο εµπίστευσης της ΕΕΤΤ (Κατάλογος Εµπίστευσης επο-
πτευόµενων / διαπιστευµένων Παρόχων Υπηρεσιών Πιστοποίησης - TSL).

Ακολουθούν οδηγίες - πληροφορίες εκ µέρους της Αρχής Πιστοποίησης Ελληνικού ∆ηµοσίου. 

∞Á·ËÙÔ› ¯Ú‹ÛÙÂ˜, Û·˜ ·ÔÛÙ¤ÏÏÔ˘ÌÂ Ù· ‚‹Ì·Ù· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÎÔÏÔ˘ıËıÔ‡Ó ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÂ› ÂÈÙ˘¯Ò˜ Ë ¤Î‰ÔÛË ÙˆÓ
„ËÊÈ·ÎÒÓ ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎÒÓ Î·È Ë ¯Ú‹ÛË/ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ „ËÊÈ·ÎÒÓ ˘ÔÁÚ·ÊÒÓ. ∆· „ËÊÈ·Î¿ ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎ¿ Â›Ó·È ·˘ÛÙËÚ¿ ÚÔÛˆÈÎ¿, ÂÎ‰›‰Ô-
ÓÙ·È ÁÈ· Ê˘ÛÈÎ¿ ÚfiÛˆ· Î·È ·ÔıËÎÂ‡ÔÓÙ·È ÛÂ ÂÈ‰ÈÎ¿ Usb Tokens (ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎ¿ ÛÎÏËÚ‹˜ ·Ôı‹ÎÂ˘ÛË˜).

∂ÈÚfiÛıÂÙ·, ÙÔÓ›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ù· „ËÊÈ·Î¿ ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎ¿ ÂÎ‰›‰ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ∂ıÓÈÎ‹ ¶‡ÏË ÙË˜ ¢ËÌfiÛÈ·˜ ¢ÈÔ›ÎËÛË˜ «∂ƒª∏™» ¯ˆÚ›˜ ÎfiÛÙÔ˜.

∆Ô Ê˘ÛÈÎfi ÚfiÛˆÔ ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ‰ˆÚÂ¿Ó „ËÊÈ·ÎÒÓ ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎÒÓ Ô˘ ÂÎ‰›‰ÂÈ ·fi ÙËÓ ¶‡ÏË «∂ƒª∏™» ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ÚÔÌËıÂ˘ÙÂ› ÌfiÓÔ ¤Ó·
USB TOKEN (‚Ï. ·Ú·Î¿Ùˆ) ÛÙÔ ÔÔ›Ô ı· ÂÁÎ·Ù·ÛÙ·ıÔ‡Ó Ù· „ËÊÈ·Î¿ ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎ¿ ÙÔ˘. °È· ÙËÓ ÚÔÛı‹ÎË ÙˆÓ „ËÊÈ·ÎÒÓ ˘ÔÁÚ·ÊÒÓ ÙÔ˘
ÛÂ PDF ·Ú¯Â›·, ÚÔÙÂ›ÓÂÙ·È Ë ÂÁÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙË˜ ‰ˆÚÂ¿Ó ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ (open source) JSIGNPDF (‚Ï. ·Ú·Î¿Ùˆ). 

∆· ‚‹Ì·Ù· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÎÔÏÔ˘ıËıÔ‡Ó ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ó· Á›ÓÂÈ Ë ¤Î‰ÔÛË ÙˆÓ „ËÊÈ·ÎÒÓ ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎÒÓ ·fi ÙËÓ ∂ıÓÈÎ‹ ¶‡ÏË ÙË˜ ¢ËÌfiÛÈ·˜ ¢È-
Ô›ÎËÛË˜ ∂ƒª∏™ Â›Ó·È Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı·:

(∆· „ËÊÈ·Î¿ ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎ¿ Â›Ó·È ÚÔÛˆÈÎ¿ Î·È ÂÎ‰›‰ÔÓÙ·È ÁÈ· Ê˘ÛÈÎ¿ ÚfiÛˆ·)

∞) ∂ÁÁÚ·Ê‹ ÛÙËÓ ¶‡ÏË ∂ƒª∏™ http://www.yap.gov.gr/images/stories/aped/Manual_ERMIS_registration.pdf

µ) ¶ÚÔÌ‹ıÂÈ· USB TOKEN - Î¿ÔÈÔ ·fi Ù· Î¿ÙˆıÈ ÌÔÓÙ¤Ï·:

æËÊÈ·Î‹ ÀÔÁÚ·Ê‹ ∆ÔÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ ¢È·ÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ
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Incard InCrypto 34v2/ Smart Card Sisgylio Windows XP

G&D Smart Cafe Expert /Smart Card Safesign 3.0.45 Windows 7 (32 & 64bit)

G&D Starsign Crypto USB TOKEN SafeSign 3.0.97 Windows 7 (64bit), Windows XP

G&D Smart Cafe Expert /USB token Safesign 3.0.45 Windows 7 (32 & 64bit)

Bit4id Bit4id crypto usb token (ÌfiÓÔ Bit4id Windows XP (32bit)

ÁÈ· ‰ËÌÔÛ›Ô˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜)

Safenet 5100 /USB Token SafeNet Authentication Client 8.1 SP2 Windows 7 (32 & 64bit), MacOS, Linux

Athena ASEPCOS-TS/CNS / Smart Card ID Protect 6.20.08 Windows 7 (32 & 64bit), MacOS, Linux

Athena IDProtect/OS755 Java / Smart Card ID Protect 6.20.08 Windows 7 (32 & 64bit), MacOS, Linux

Athena ASEPCOS-TS/CNS / USB token ID Protect 6.20.08 Windows 7 (32 & 64bit), MacOS, Linux

Athena IDProtect/OS755 Java / USB token ID Protect 6.20.08 Windows 7 (32 & 64bit), MacOS, Linux

Oberthur Cosmo ID-One / USB token AuthentIC Webpack v4.4.5 Windows 7 (32 & 64bit), MacOS, Linux

Gemalto IDClassic 340 / Smart Card ClassicClient 6.2 Windows 7 (32 & 64bit), MacOS, Linux

Gemalto IDClassic 340 / USB token ClassicClient 6.2 Windows 7 (32 & 64bit)

°) ∂Ó‰ÂÈÎÙÈÎÔ› ¿ÚÔ¯ÔÈ USB ∆O∫∂¡

™˘¯Ó¤˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂÈ˜:

http://www.yap.gov.gr/index.php/themata-enimerosis-politi/lista-syxnon-erotiseon-apantiseon.html?view=category&id=104

∫·ÙËÁÔÚ›· C. £¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÈ˜ ∞¢¢À ÂÚÒÙËÛË 8

∂Ó·ÏÏ·ÎÙÈÎ¿, Ë ÚÔÌ‹ıÂÈ· USB TOKEN ÌÔÚÂ› Ó· Á›ÓÂÈ Ì¤Ûˆ ·Ú·ÁÁÂÏ›·˜ ·fi ÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô.

¢) ¶ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ http://www.yap.gov.gr/images/stories/aped/Egkatastasi_Pistopoiitikon_APED.pdf

E) ∂ÁÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ Î·Ù¿ÏÏËÏˆÓ drivers (·Ó¿ÏÔÁ· ÌÂ ÙÔ token Ô˘ ¤¯ÂÙÂ ÚÔÌËıÂ˘ÙÂ›)

™∆) ∂ÁÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙË˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ http://www.ermis.gov.gr/portal/page/portal/ermis/items/downloads/OnSiteMSI.msi

∑) ŒÎ‰ÔÛË „ËÊÈ·ÎÔ‡ ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎÔ‡ http://www.yap.gov.gr/images/stories/pki/HPARCA_Issuing_Hard_Certificates_SafeNet.pdf (ÌÂ ¯Ú‹ÛË
πnternet Explorer 8-10)

™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÙÂ Internet Explorer 11 ¤ÂÈÙ· ·fi ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙfiÙÂ ÌÔÚÂ›ÙÂ Ó· Î¿ÓÂÙÂ ·ÂÁÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË ˆ˜ ÂÍ‹˜:
-¶›Ó·Î·˜ ∂Ï¤Á¯Ô˘
-∂ÈÏÔÁ‹ ÚÔÛı·Ê·›ÚÂÛË ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ
-¶ÚÔ‚ÔÏ‹ ÂÁÎ·ÙÂÛÙËÌ¤ÓˆÓ ÂÓËÌÂÚÒÛÂˆÓ
-∂ÈÏÔÁ‹ Internet Explorer 11
-∞ÂÁÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË
-∂·ÓÂÎÎ›ÓËÛË
-∂·Ó¿ÏË„Ë ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ INTERNET EXPLORER

***¶ÚÔÛÔ¯‹ ÛÂ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÙÂ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· windows 8.1, ÙfiÙÂ Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ browser ‰ÂÓ ·ÂÁÎ·-
ı›ÛÙ·Ù·È Î·È Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ÔÏfiÎÏËÚË Ë ‰È·‰ÈÎ·Û›· ÛÂ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÙÂÚÌ·ÙÈÎfi

∏) O‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹ÛË˜ „ËÊÈ·ÎÔ‡ ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎÔ‡ http://www.yap.gov.gr/index.php/aped/aped-odigies-xrisis-pistopoihtikon-menu.html

£) ∂ÚÁ·ÏÂ›Ô ˘ÔÁÚ·Ê‹˜ ·Ú¯Â›ˆÓ PDF http://sourceforge.net/projects/jsignpdf/files/latest/download. ∂Á¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ¯Ú‹ÛË˜ ÙÔ˘ Acrobat Reader
http://www.yap.gov.gr/images/stories/pki/JSignPdf_sign.pdf. 

ƒ˘ıÌ›ÛÂÈ˜ ÛÙÔÓ Acrobat Reader 

a. acrobat reader X: edit -> preferences -> security -> advanced preferences -> windows integration -> ÂÈÏÔÁ‹ Î·È ÙˆÓ 2 check boxes

b. acrobat reader XI: edit -> preferences -> digital signatures -> verification -> windows integration -> ÂÈÏÔÁ‹ Î·È ÙˆÓ 2 check boxes

ŸÙ·Ó ÔÏÔÎÏËÚˆıÔ‡Ó ÔÈ Ú˘ıÌ›ÛÂÈ˜ ÛÙÔÓ Acrobat Reader Ú¤ÂÈ Ó· ÎÏÂ›ÛÔ˘Ó fiÏ· Ù· ·ÓÔÈ¯Ù¿ PDF

∫·Ù·ÛÎÂ˘·ÛÙ‹˜ ªÔÓÙ¤ÏÔ / ∆‡Ô˜ SSCD Middleware ™˘Ì‚·ÙfiÙËÙ·
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Αθήνα, 20.11.2015
Αρ. Πρωτ.: 195

Προσφυγή
(Άρθρο 24 Ν.2690/1999 )

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

ΠΡΟΣ
1. ∆ιεύθυνση ∆ασών Αργολίδας (Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Πελοποννή-

σου – ∆υτικής Ελλάδας & Ιονίου) 
2. Γενική ∆ιεύθυνση ∆ασών & Αγροτικών Υποθέσεων, ∆/νση Συντονι-

σµού και Επιθεώρηση ∆ασών, όπως νόµιµα εκπροσωπείται
Κoινοποίηση 
1. Ενδιαφερόµενο Αιτούντα την έκδοση Πράξης Χαρακτηρισµού Έκτα-
σης, κ. ΓΕΩΡΓΙΟ Β. ∆ΕΛΙΕΖΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΗ – ∆ΙΟΡΘΩΣΗ - AΛΛΩΣ ΜΕΤΑΡΥΘΜΙΣΗ
Της 98869/4277/12-11-2015 πράξης Χαρακτηρισµού Έκτασης της ∆ιεύ-
θυνσης ∆ασών Αργολίδας (Α∆Α: 6ΨΚ5ΟΡ1Φ-73Ι). 

…………………………
Στις 18/11/2015 λάβαµε γνώση της έκδοσης της ως άνω διοικητικής πρά-
ξης Χαρακτηρισµού Έκτασης της ∆ιεύθυνσης ∆ασών Αργολίδας. 
Η ανωτέρω πράξη εκδόθηκε κατά παράβαση του ισχύοντος νοµοθε-
τικού πλαισίου περί σύνταξης και εκπόνησης εξαρτηµένου τοπο-
γραφικού διαγράµµατος καθώς υποβλήθηκε και προσαρτήθηκε,
κατά παράβαση του νόµου, Τοπογραφικό διάγραµµα υπογεγραµ-
µένο και εκπονούµενο από Αρχιτέκτονα Μηχανικό, πρόσωπο που
κατά τις κείµενες διατάξεις δεν διαθέτει τα απαιτούµενα επαγγελ-
µατικά προσόντα – δικαιώµατα.
Ειδικότερα, την ακύρωση άλλως διόρθωση ή µεταρρύθµιση της
από 12-11-2015 (αριθµ.πρωτ. 98869/4277) πράξης Χαρακτηρισµού Έκτα-
σης της ∆ιεύθυνσης ∆ασών Αργολίδας, αιτούµαστε για τους κάτωθι
ουσιαστικούς και βάσιµους λόγους.
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 998/1979 «Περί προστασίας ∆ασών και
δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας» (ΦΕΚ 289/τΑ/1979).
Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του Ν.998/1979 µετά την ισχύ  του
Ν.3208/2003 «Προστασία ∆ασικών οικοσυστηµάτων, κατάρτιση ∆ασολογί-
ου, ρύθµιση εµπραγµάτων δικαιωµάτων επί ∆ασών & ∆ασικών εν γένει
εκτάσεων» (ΦΕΚ 303/τΑ/2003) και του Ν.3818/2010 «Προστασία δασών
και δασικών εκτάσεων του Ν. Αττικής, σύσταση Ειδικής Γραµµατείας Επιθε-
ώρησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ17/τΑ/2010).
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 ερωτήµατος
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
Τη διάταξη των άρθρων 3, 5, 8, 9 του Ν.4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α)
Τις διατάξεις του Ν.4254/2014 (υποπαράγραφος ΙΓ. 12) 

Σας αναφέρουµε τα ακόλουθα:
1. Η µελέτη τεχνικού έργου, ο τρόπος ελέγχου από τις αρµόδιες

υπηρεσίες και ο καθορισµός αποκλειστικών επαγγελµατικών δι-
καιωµάτων, υπόκεινται στην εποπτεία του κράτους, λόγω της ανά-
γκης διασφάλισης του δηµοσίου συµφέροντος. 
Η εποπτεία του κράτους έχει υλοποιηθεί µε τη λήψη µέτρων στους
εξής άξονες:
α) Άξονας 1 – µελετητής – Μηχανικός
Θέσπιση υποχρεωτικών προδιαγραφών και επαγγελµατικών δικαιωµάτων,
έλεγχος της τήρησής τους στις µελέτες, προσωπική ευθύνη του
µηχανικού (ποινική – πειθαρχική) σε περίπτωση αστοχίας. Για τη
θέσπιση υποχρεωτικών προδιαγραφών και τον καθορισµό των
επαγγελµατικών δικαιωµάτων βασική νοµοθετική εξουσιοδότηση
παρέχουν τα άρθρα 53 και επόµενα του Ν.∆. 17 Ιουλ.- 16 Αυγ.
1923. Υπάρχουν δε προδιαγραφές και για πολύ ειδικά θέµατα (π.χ.
για τη θέσπιση ειδικών κανονισµών, όπως ο αντισεισµικός, ο κτι-
ριοδοµικός, για την πυροπροστασία, για τη θερµοµόνωση, για τις
ηλεκτρικές και µηχανολογικές εγκαταστάσεις, για τις τοπογραφικές
εργασίες1 (Π.∆. 696/1975 – άρθρα 108 και επόµενα, κ.λπ.).  
β) Άξονας 2 – Έλεγχος Τεχνικών υπαλλήλων και Υπηρεσιών Προστασία του
Φυσικού Περιβάλλοντος.
Θέσπιση διοικητικής διαδικασίας χορήγησης πράξεων χαρακτηρι-
σµού εκτάσεων και χορήγηση αυτών ύστερα από προηγούµενο
έλεγχο και διασφάλιση των µέτρων. Για τον έλεγχο της τήρησης
των υποχρεωτικών προδιαγραφών χορηγήθηκε αρµοδιότητα στις
∆ιευθύνσεις ∆ασών καθώς και ορίστηκε ειδική διαδικασία προς
τούτο (Άρθρο 14 του Ν.998/1979 (ΦΕΚ 289/τΑ/1979), άρθρα 3 και 4 του
Ν.998/1979 µετά την ισχύ του Ν.3208/2003 (ΦΕΚ 303/τΑ/2003) και του
Ν.3818/2010 (ΦΕΚ17/τΑ/2010)).

2. Σύµφωνα µε το ισχύον σήµερα νοµοθετικό πλαίσιο2, όσον αφορά την
σύνταξη και την εκπόνηση τοπογραφικών διαγραµµάτων, για λόγους που
αφορούν το δηµόσιο συµφέρον και την προστασία του περιβάλλοντος κα-
τά το άρθρο 24 παρ. 2 του Συντάγµατος, αποκλειστικό δικαίωµα σύνταξης
και εκπόνησης τοπογραφικών διαγραµµάτων εξηρτηµένων από το κρατικό
σύστηµα συντεταγµένων ΕΓΣΑ 1987, έχουν οι ∆ιπλωµατούχοι Αγρονόµοι &
Τοπογράφοι Μηχανικοί, καθώς και οι ∆ιπλωµατούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί.
Επίσης, περιορισµένα δικαιώµατα σύνταξης εξαρτηµένων τοπογραφικών
διαγραµµάτων έχουν οι Πτυχιούχοι Πολιτικοί Υποµηχανικοί (οι σχολές Υπο-
µηχανικών καταργήθηκαν το 1977).  
Εν προκειµένω και όσον αφορά τη διαπίστωση του χαρακτήρα εκτάσεως
(ενώπιον των δασικών υπηρεσιών), όπου απαραίτητη προϋπόθεση είναι η
προσκόµιση εξαρτηµένου τοπογραφικού διαγράµµατος, καθίσταται σαφές
ότι το συγκεκριµένο επαγγελµατικό δικαίωµα εντάσσεται στο πεδίο των
διατάξεων περί ασκήσεως επαγγέλµατος Μηχανικού και µάλιστα αποτελεί
ad hoc τεχνικό έργο εκπόνησης τοπογραφικών εργασιών, κατά την έννοια
των άρθρων 107-119 του Π.∆.696/1974. Και τούτο διότι το τοπογραφικό
διάγραµµα που προσκοµίζεται στις δασικές υπηρεσίες απαιτείται επειδή, µε
αυτό θα γίνει ο ακριβής και σαφής προσδιορισµός των ορίων, του εµβαδού
και της θέσης του ακινήτου, για το οποίο θα αποφανθούν στη συνέχεια οι
δασικές υπηρεσίες (ως προς το χαρακτήρα αυτού). 

3. Κατά το ισχύον πλαίσιο (άρθρο 14 του Ν.998/1979 (ΦΕΚ 289/τΑ/1979),
άρθρα 3 και 4 του Ν.998/1979 µετά την ισχύ του Ν.3208/2003 (ΦΕΚ
303/τΑ/2003) και του Ν.3818/2010 (ΦΕΚ17/τΑ/2010) τα αρµόδια όργανα
(υπάλληλοι, δασολόγοι, εξουσιοδοτούµενοι για τον έλεγχο των στοιχείων
και την έκδοση της πράξης χαρακτηρισµού) είναι υποχρεωµένα να εφαρµό-
ζουν την κείµενη νοµοθεσία όσον αφορά τις προδιαγραφές, τις ευθύνες και
τα δικαιώµατα σύνταξης και εκπόνησης τοπογραφικών διαγραµµάτων και
λοιπών µελετών που απαιτούνται για την έκδοση της πράξης. Τυχόν δε πα-
ράλειψή τους ή παράνοµη ενέργειά τους έχει σαν αποτέλεσµα:
α) την ακύρωση της διοικητικής πράξης η οποία εκδόθηκε κατά παράβαση
των κείµενων διατάξεων. 
β) τη διερεύνηση για τη διαπίστωση τυχόν ποινικών και πειθαρχικών ευθυ-
νών των οργάνων που στα πλαίσια της άσκησης των καθηκόντων τους, µε
τις πράξεις τους ή τις παραλείψεις τους, προχώρησαν στην έκδοση παρα-
νόµων διοικητικών πράξεων.

4. 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 Ολ. ΣΤΕ), όσον αφορά τη σύνταξη και την
εκπόνηση τοπογραφικών διαγραµµάτων και για λόγους που αφορούν το
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δηµόσιο συµφέρον και την προστασία του περιβάλλοντος (οικιστικό – φυ-
σικό), σύµφωνα µε το άρθρο 24 του Συντάγµατος, αποκλειστικό δικαίωµα
σύνταξης και εκπόνησης τοπογραφικών διαγραµµάτων εξηρτηµένων από
το κρατικό σύστηµα συντεταγµένων ΕΓΣΑ 1987 έχουν οι ∆ιπλωµατούχοι
Αγρονόµοι & Τοπογράφοι Μηχανικοί καθώς και οι ∆ιπλωµατούχοι
Πολιτικοί Μηχανικοί. Επίσης, περιορισµένα δικαιώµατα σύνταξης εξαρ-
τηµένων τοπογραφικών διαγραµµάτων έχουν οι Πτυχιούχοι Πολιτικοί Υπο-
µηχανικοί (οι σχολές Υποµηχανικών καταργήθηκαν το 1977 ,βλ.κ. σχετ.
εγκύκλιο ΥΠΕΚΑ και ΤΕΕ η οποία κωδικοποιεί την κείµενη νοµοθεσία) 
Με βάση τα ανωτέρω και τη σχετική υπ΄αριθµ. 451/2010 Γνωµοδότηση
του Ν.Σ.Κ καθίστανται σαφή τα εξής:
α) ουδεµία αµφισβήτηση υφίσταται όσον αφορά το επαγγελµατικό δικαίω-
µα των Μηχανικών για τη σύνταξη και την εκπόνηση εξηρτηµένων τοπο-
γραφικών διαγραµµάτων.
β) ο συγκεκριµένος Αρχιτέκτονας Μηχανικός, ο οποίος φέρεται ως
συντάξας και εκπονών το προσαρτώµενο για την πράξη χαρακτη-
ρισµού εκτάσεως τοπογραφικό διάγραµµα, δεν διαθέτει τα απαι-
τούµενα εκ του νόµου επαγγελµατικά προσόντα και δικαιώµατα
προς βλάβη του δηµοσίου συµφέροντος.
γ) Οι αρµόδιες υπηρεσίες και οι εξουσιοδοτούµενοι υπάλληλοι υποχρεού-
νται στα πλαίσια των καθηκόντων τους όπως εφαρµόζουν την κείµενη νο-
µοθεσία και τις σχετικές εγκύκλιους – οδηγίες κωδικοποίησης ιεραρχικά
προϊσταµένων αρχών στο πλαίσιο της διοίκησης αναφορικά µε το συγκε-
κριµένο θέµα.

5. ∆ιοικητική πράξη είναι η κυριαρχική πράξη διοικητικής αρχής, που ρυθµί-
ζει µια συγκεκριµένη ή αόριστο αριθµό περιπτώσεων διοικητικού δικαίου,
µε εξωτερικές έννοµες συνέπειες και άµεση νοµική ισχύ. Επισηµαίνεται δε
ότι σύµφωνα µε πάγια αρχή του διοικητικού δικαίου, η διοικητική πράξη,
από την έναρξη της ισχύος της έως την ακύρωσή της µε δικαστική απόφα-
ση ή µε διοικητική πράξη ή την ανάκληση ή κατάργησή της ή γενικά
την παύση της ισχύος της, κατά οποιοδήποτε τρόπο, παράγει όλα
τα έννοµα αποτελέσµατά της, και έναντι των διοικητικών αρχών
(ΣτΕ 2519/1982, 264/2005), ανεξάρτητα από το αν τυχόν έχει νο-
µική πληµµέλεια. Κατ’ εφαρµογή του τεκµηρίου νοµιµότητας των διοικη-
τικών πράξεων, το διοικητικό όργανο που έχει εκδώσει την πράξη
µπορεί να επανεξετάσει τη νοµιµότητά της, εφόσον θέλει να την
ανακαλέσει και συντρέχουν οι προϋποθέσεις 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 πράξεων,
οι οποίες στηρίζονται στην ακυρωτέα λόγω νοµικών πληµµελειών άδεια χα-
ρακτηρισµού εκτάσεως της αρµόδιας υπηρεσίας της ∆ιεύθυνσης ∆ασών. Η
διατάραξη δε που θα επέλθει στις συναλλαγές, όταν µελλοντικά αποκαλυ-
φθεί το σφάλµα, θα είναι µη αναστρέψιµη!
Οι διοικητικές πράξεις που εκδόθηκαν κατά παράβαση του θεσµικού πλαισί-
ου, ως λεπτοµερώς αναλύεται, είναι ακυρωτέες κατά γενική αρχή του διοι-
κητικού δικαίου. Προς το συµφέρον δε των αιτούντων πολιτών, και µε κύ-
ριο γνώµονα την προστασία του οικιστικού περιβάλλοντος και της περιου-
σίας των πολιτών οι αρµόδιες υπηρεσίες οφείλουν να προχωρήσουν σε
διορθώσεις των παρανόµων εκδοθεισών πράξεων χαρακτηρισµού εκτάσε-
ων θεραπεύοντας τις ελλείψεις ως προς το θέµα της σύνταξης και της υπο-
γραφής των τοπογραφικών διαγραµµάτων και ενηµερώνοντας τους ενδια-
φεροµένους για την ανάγκη διόρθωσης, άλλως οφείλουν να προβούν σε
ανάκληση των αδειών που εσφαλµένα εκδόθηκαν.

6. Kατά τα ανωτέρω σας καλούµε, εντός νοµίµου προθεσµίας από την υπο-
βολή του παρόντος αιτήµατος, όπως προβείτε σε όλες τις απαραίτητες
ενέργειες ανάκλησης άλλως διόρθωσης ή µεταρρύθµισης και θεραπείας της
98869/4277/12-11-2015 πράξης Χαρακτηρισµού Έκτασης της ∆ιεύθυνσης
∆ασών Αργολίδας που παρανόµως εκδόθηκε σε αντίθεση µε το ισχύον νο-
µοθετικό πλαίσιο.

7. Περαιτέρω, ο ΠΣ∆Α.Μ, επιφυλασσόµενος παντός νοµίµου δικαιώµατός
του, ως έχων έννοµο συµφέρον και υποχρέωση εκ του καταστατικού του,
σε περίπτωση όπου η διοίκηση δεν προχωρήσει στην διόρθωση άλλως ανά-
κληση των σχετικών πράξεων θα προσφύγει στο αρµόδιο διοικητικό δικα-
στήριο για την ακύρωση αυτών ενηµερώνοντας τον αρµόδιο εισαγγελέα
και τον επιθεωρητή δηµόσιας διοίκησης για τις σχετικές παράνοµες ενέργει-

ες ή παραλείψεις των οργάνων των ∆ιευθύνσεων ∆ασών στα πλαίσια των
καθηκόντων τους. 

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

ΖΗΤΟΥΜΕ
Να γίνει δεκτή η παρούσα αίτηση ανακλήσεως – διορθώσεως άλλως µεταρ-
ρυθµίσεως της από 12-11-2015 (98869/4277/12-11-2015) πράξης Χαρα-
κτηρισµού Έκτασης της ∆ιεύθυνσης ∆ασών Αργολίδας. 

Μετά τιµής
Για το ∆.Σ. του ΠΣ∆ΑΤΜ

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραµµατέας
Ιωάννης Μαχίκας Παναγιώτης Τουρλάκης

–––––––––––––––––––––

1 Στα άρθρα 107 – 119  του Π.∆. 696/1974 περί προδιαγραφών  τοπογραφικών, κτηµατο-
γραφικών και χαρτογραφικών εργασιών (που εκδόθηκαν κατ΄ εξουσιοδότηση του άρθρου
52 του από 17/07 - 16/08/1923 Ν.∆ ) αποτυπώνονται περιοριστικά και µε απόλυτη σαφή-
νεια οι επί µέρους επιστηµονικές εργασίες που καλύπτουν όλο το φάσµα των τοπογραφι-
κών και κτηµατογραφικών εργασιών τεχνικού έργου όπως µετρήσεις µηκών, κ.α. 
2 άρθρο 3 του Ν.4663/1930, άρθρο 4 του Ν.4663/1930, άρθρο µόνο του Β.∆/τος 769/1972
(ΦΕΚ 223 Α), παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.∆.4564/1966, υπ΄αριθµ.678/2005 απόφαση
Ολ.ΣτΕ υπ΄αριθµ.451/2010 γνωµοδότηση του Ν.Σ.Κ., την µε αρ. Πρωτ. 26134/09-
10.05.2010 γνωµοδότηση του ΤΕΕ.
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Επισκεφτείτε για ταχύτερη ενηµέρωση το επίσηµο group του
συλλόγου στο facebook µε την επωνυµία “ΠΣ∆ΑΤΜ” και την
ιστοσελίδα psdatm.gr
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Το δελτίο του ΠΣ∆ΑΤΜ εκδίδεται έξι φορές το χρόνο και αποστέλλεται

δωρεάν σε όλους τους Αγρονόµους Τοπογράφους Μηχανικούς. Σε πεί-

σµα των χαλεπών καιρών και παρά τις εξαιρετικά δυσµενείς οικονοµι-

κές συνθήκες, θα συνεχίσει να διανέµεται δωρεάν σε όλους. Παρ’ όλα

αυτά, εάν κάποιος συνάδελφος επιθυµεί να λαµβάνει το δελτίο σε ψη-

φιακή µορφή και όχι έντυπο, παρακαλείται να ενηµερώσει την Επιτρο-

πή ∆ελτίου µε σχετικό µήνυµα στο psdatm@tee.gr, µε κοινοποίηση

στο evi.liappi@gmail.com, αναγράφοντας και τον αριθµό µητρώου

του, έτσι ώστε να του αποστέλλεται κάθε φορά που αυτό εκδίδεται.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΕΛΤΙΟΥ TOY ΠΣ∆ΑΤΜ

K A § E ™ M A  ° I A  E ¶ I ™ T H M O N I K A - T E X N I K A  A P £ P A

Η Επιτροπή ∆ελτίου του ΠΣ∆ΑΤΜ έχει αποφασίσει, στο πλαίσιο της έκδο-
σης του δελτίου, τη δηµοσίευση άρθρων επιστηµονικού ενδιαφέροντος µε
θέµατα που άπτονται του ευρέως φάσµατος γνωστικού αντικειµένου του
ΑΤΜ. 
Για το λόγο αυτό, όποιος εκ των συναδέλφων έχει τη δυνατότητα και επι-
θυµεί, παρακαλείται να αποστείλει το άρθρο του στην ηλεκτρονική διεύ-
θυνση του Συλλόγου, µε την επιπλέον παράκληση το άρθρο αυτό, να κα-
ταλαµβάνει λογικό αριθµό σελίδων (έως 6 σελίδες A4, µε γράµµατα 12
στιγµών). 
Kαλό είναι το αρχείο να είναι σε µορφή .doc και οι εικόνες που το συνο-
δεύουν να είναι σε µορφή .jpg και να αποστέλλονται και χωριστά.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΕΛΤΙΟΥ TOY ΠΣ∆ΑΤΜ
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Ó ªÈ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ‹ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË 
ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›·
ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ Ì·˜

Κωνσταντίνος Χαµηλοθώρης, µέλος ∆.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ (studio96@tee.gr)
Χάρης Χατζηβασίλης, Πρόεδρος Σ∆ΑΤΜ Κρήτης (hhatzi@tee.gr)

Η γνωστή «Ê·Û·Ú›·» σχετικά µε το «‰ÈÎ·›ˆÌ· ˘ÔÁÚ·Ê‹˜ ÂÍ·ÚÙËÌ¤-
ÓˆÓ ÙÔÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ», που διαρκώς ανακινείται από πτυχιούχους µηχανι-
κούς αλλά και διπλωµατούχους ορισµένων ειδικοτήτων, οδήγησε το 2013
στην έκδοση µιας «εγκυκλίου» από την Απ∆ Κρήτης (2652/04.09.2013
¤ÁÁÚ·ÊÔ ÙË˜ ¢/ÓÛË˜ ¶∂.Ãø.™.) προς τις υπηρεσίες της µεγαλονήσου
βασισµένη στις διατάξεις της νοµοθεσίας και της γνωστής 451/2010 γνω-
µοδότησης του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους. Μετά από παρέµβαση
της ΕΕΤΕΜ µε νέο έγγραφό της η Απ∆ Κρήτης (2860/27.09.2013 ¤Á-
ÁÚ·ÊÔ ÙË˜ ¢/ÓÛË˜ ¶∂.Ãø.™.) ανακάλεσε την εγκύκλιό της, δηλώνοντας
αναρµόδια να έχει άποψη περί επαγγελµατικών δικαιωµάτων! 

Το Τµήµα Ανατολικής Κρήτης του ΤΕΕ σε συνεργασία µε το Σ∆ΑΤΜ Κρή-
της παρακολουθώντας στενά το θέµα όλο αυτό το διάστηµα, έκριναν ότι
Ë ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË Á‡Úˆ ·fi ÙËÓ ÂÚÈ¯·Ú¿ÎˆÛË ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ Ìfi-
ÓÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË «ıÔÏÔ‡Ú·» ·Ú¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ··Í›· ÁÈ·
ÙÔ ÚÔ˚fiÓ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÙÔ˘ ÌË¯·ÓÈÎÔ‡ Î·È ÛÔ‚·ÚÔ‡˜ ÎÈÓ‰‡-
ÓÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÁÎ˘ÚfiÙËÙ· Î·È ÙË ÓÔÌÈÌfiÙËÙ· Ï‹ıÔ˘˜ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ
Ú¿ÍÂˆÓ που πατούν πάνω σε «εξαρτηµένα τοπογραφικά».

Για το λόγο αυτό, µε αποφάσεις της ∆.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ, στάλθηκαν έγ-
γραφα προς την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Κρήτης (ÚÔ˜ ÙË ¢/ÓÛË ¢·-
ÛÒÓ, ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ Î·È ÚÔ˜ ÙËÓ ¶∂.Ãø.™. ÙÔ ™ÂÙ¤Ì‚ÚÈÔ), µε τα οποία
επιχειρείται να τεθεί το ζήτηµα του «‰ÈÎ·ÈÒÌ·ÙÔ˜ ˘ÔÁÚ·Ê‹˜» στην
πραγµατική του βάση, που δεν µπορεί να είναι άλλη από την ÈÎ·ÓfiÙËÙ·
Î·È Â¿ÚÎÂÈ· ·Ó¿ÏË„Ë˜ Â˘ı‡ÓË˜ Ô˘ ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ÁÓˆÛÙÈÎfi ÎÈ
ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi ˘fi‚·ıÚÔ Ô˘ ÂÎ¿ÛÙÔÙÂ ··ÈÙÂ› Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙË˜
ÓÔÌÔıÂÛ›·˜.

Στο έγγραφο του ΤΕΕ/ΤΑΚ του περασµένου Σεπτέµβρη, µνηµονεύεται
αναλυτικά το σκεπτικό της 4917/2012 απόφασης του ∆΄ Τµ. ΣτΕ. Η από-
φαση αυτή, µε κατηγορηµατικό τρόπο ξεκαθαρίζει, για ακόµη µια φορά,
ότι µια σειρά από ειδικότητες πτυχιούχων µηχανικών της Σχολής Τεχνο-
λογικών Εφαρµογών των ΤΕΙ και ΑΤΕΙ στερούνται επαγγελµατικών δικαι-
ωµάτων µε αποκλειστική ευθύνη της πολιτείας, λόγω αδράνειας των κυ-
βερνήσεων της τελευταίας δεκαετίας. Επιπλέον, στο ίδιο έγγραφο τίθεται
επιτακτικά ότι:

(α) Όπως τα «ÙÔÔÁÚ·ÊÈÎ¿» που εµπίπτουν στις διατάξεις του Π.∆.
696/1974 οφείλουν να υπογράφονται από «·ÚÌfi‰ÈÔ ÌË¯·ÓÈÎfi», για
την πληρότητα, την ακρίβεια και την ορθότητα µε τις εκάστοτε προ-
διαγραφές, οµοίως ·fi ·ÚÌfi‰ÈÔ ÌË¯·ÓÈÎfi ÔÊÂ›ÏÔ˘Ó Ó· ÂÏ¤Á¯Ô-
ÓÙ·È, Ó· ÈÛÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Î·È Ó· ÂÁÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÁÈ· ÙË Û˘ÌÌfiÚÊˆ-
Û‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÈ˜ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜ ÙË˜ ÎÂ›ÌÂÓË˜ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜.

(β) Επειδή Ù· «ÙÔÔÁÚ·ÊÈÎ¿» ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Û˘Ó‹ıˆ˜ ˘fi‚·ıÚ· ¿Ï-
ÏˆÓ Û‡ÓıÂÙˆÓ ÌÂÏÂÙÒÓ, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÛÙËÓ
«ÔÌ¿‰· ÌÂÏ¤ÙË˜» Î·È Ô Û˘ÓÙ¿ÎÙË˜ ÌÂÏÂÙËÙ‹˜ ÙÔ˘ ˘Ô‚¿ıÚÔ˘,
ώστε να πάψουµε επιτέλους να βλέπουµε τοπογραφικά που υπογρά-
φονται από µηχανολόγους, ναυπηγούς, ηλεκτρολόγους ακόµη και δι-
κηγόρους!

(γ) Να ζητείται κατ’ αναλογία µε τη διαδικασία έκδοσης αδειών δόµησης,
Ô ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÓfiÌÈÌˆÓ ·ÌÔÈ‚ÒÓ Î·È Ë Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙË˜
·ÌÔÈ‚‹˜ ÌË¯·ÓÈÎÔ‡ fiÙ·Ó ˘Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·È «ÙÔÔÁÚ·ÊÈÎ¿» ÁÈ·
ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË Î¿ıÂ ÏÔÁ‹˜ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ Ú¿ÍÂˆÓ (Ú¿ÍÂÈ˜ ¯·Ú·-
ÎÙËÚÈÛÌÔ‡, ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎ¤˜ ·‰ÂÈÔ‰ÔÙ‹ÛÂÈ˜, ¿‰ÂÈÂ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜
‹ ÂÁÎ·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ÎÙÏ) από Î¿ıÂ ‰ËÌfiÛÈ· ·Ú¯‹ ‹ ÊÔÚ¤·.

Το έγγραφο του ΤΕΕ/ΤΑΚ κλείνει µε επτά εύλογα ερωτήµατα, αυτονόη-
της απάντησης για όσους ασκούν το επάγγελµα του Αγρονόµου Τοπο-
γράφου Μηχανικού θεωρώντας ότι «Ë Ô˘Û›· ÙÔ˘ “ÔÌÈ¯ÏÒ‰Ô˘˜ ÙÔ›-
Ô˘” ÁÈ· Ù· ÂÍ·ÚÙËÌ¤Ó· ÙÔÔÁÚ·ÊÈÎ¿ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ “‰ÈÎ·›ˆ-
Ì· ˘ÔÁÚ·Ê‹˜”. ∏ Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ ÂÛÙÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙË
ÛÙÚÂ‚Ï‹ ·ÓÙ›ÏË„Ë fiÙÈ ÙÔ ∆ÔÔÁÚ·ÊÈÎfi ¢È¿ÁÚ·ÌÌ·, fiˆ˜ ÎÈ ÔÈ

ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ˜ ÌÂÏ¤ÙÂ˜, ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ·È Û˘¯Ó¿ ·fi ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË
Î·È ÙÔ˘˜ ÔÏ›ÙÂ˜ ˆ˜ ÂÓ˘fiÁÚ·Ê· ‰ÈÎ·ÈÔÏÔÁËÙÈÎ¿, Î¿ÙÈ Û·Ó ·˘Ùfi-
ÁÚ·ÊÔ ÛÂ ÛÎ›ÙÛÔ, ‰ËÏ·‰‹, ÂÓfi˜ ÌË¯·ÓÈÎÔ‡ ‹ Î¿ÙÈ Û·Ó ÏËÍÈ·Ú¯ÈÎ‹
Ú¿ÍË Á¤ÓÓËÛË˜».

Με δεδοµένο ότι εδώ και τρεις µήνες η Απ∆ Κρήτης τηρεί «ÛÈÁ‹ È¯ı‡Ô˜»
για το θέµα, παραθέτουµε αυτούσια τα ερωτήµατα που τέθηκαν, παρο-
τρύνοντας τόσο τον ΠΣ∆ΑΤΜ και το ΤΕΕ, όσο και κάθε τοπικό ή περιφε-
ρειακό Σύλλογο ΑΤΜ ή/και περιφερειακό Τµήµα ΤΕΕ να θέσουν τα ίδια
ερωτήµατα όπως και άλλα εξίσου αυτονόητης απάντησης προς τις αντί-
στοιχες αρχές (ÔÏÂÔ‰ÔÌ›Â˜, ÂÚÈÊ¤ÚÂÈÂ˜, ·ÔÎÂÓÙÚˆÌ¤ÓÂ˜ ‰ÈÔÈÎ‹-
ÛÂÈ˜, ˘Ô˘ÚÁÂ›·). Ερωτήµατα από τα οποία αβίαστα να προκύπτει αυτό
που φωνάζουµε τόσο καιρό για τα επαγγελµατικά µας δικαιώµατα και ορι-
σµένοι απλώς το θεωρούν ως πεδίο διεκδίκησης δικαιωµάτων τους, έτσι
απλώς γιατί τυχαίνει να συµβαίνει για καιρό ορισµένοι να σφετερίζονται
το επάγγελµά µας. Μια κατάσταση που διαµορφώθηκε µε την ανοχή των
δηµοσίων αρχών αλλά και πλήθος «ÂÍ ˘ÌÒÓ Î·È ËÌÒÓ» που αδιαφορούν
δηµιουργώντας κινδύνους µε δυσάρεστες επιπτώσεις στους πολίτες που
χρειάζονται τοπογραφικά για την περιουσία τους ή την επιχείρηση τους.

1. Τι εννοείται, κατά την κείµενη νοµοθεσία, ως «∂•∞ƒ∆∏ª∂¡O
∆O¶O°ƒ∞ºπ∫O ¢π∞°ƒ∞ªª∞» και σύµφωνα µε ποιες τεχνικές προ-
διαγραφές οφείλει να συντάσσεται, να ελέγχεται και να εγκρίνεται από
τις κατά περίπτωση αρµόδιες αρχές; 

2. Σε ποιες διοικητικές διαδικασίες που άπτονται της αρµοδιότητας των
υπηρεσιών σας (Û.Û. ÙË˜ ∞¢ ∫Ú‹ÙË˜) απαιτούνται «ÂÍ·ÚÙËÌ¤Ó·
ÙÔÔÁÚ·ÊÈÎ¿ ‰È·ÁÚ¿ÌÌ·Ù·»; 

3. Με δεδοµένο ότι από το 2005 µέχρι σήµερα οι πτυχιούχοι µηχανικοί
Τ.Ε. των Τµηµάτων Πολιτικών ∆οµικών Έργων, Πολιτικών Έργων
Υποδοµής και Τοπογραφίας, της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρµογών
των ΤΕΙ, στερούνται επαγγελµατικών δικαιωµάτων, σύµφωνα µε την
4917/2012 απόφαση ΣτΕ, έχουν κατατεθεί στην υπηρεσία σας «ÂÍ·Ú-
ÙËÌ¤Ó· ÙÔÔÁÚ·ÊÈÎ¿ ‰È·ÁÚ¿ÌÌ·Ù·» για την έκδοση εκτελεστής δι-
οικητικής πράξης τα οποία συντάχθηκαν και υπογράφονται από πτυχι-
ούχους µηχανικούς των ως άνω ειδικοτήτων; Αν υπάρχουν τέτοιες πε-
ριπτώσεις, υπάρχει κίνδυνος ανάκλησης ή/ και ακύρωσης των σχετι-
κών διοικητικών πράξεων; 

4. Ποιες κυρώσεις προβλέπονται για όσους αναρµόδια υπογράφουν
«ÂÍ·ÚÙËÌ¤Ó· ÙÔÔÁÚ·ÊÈÎ¿ ‰È·ÁÚ¿ÌÌ·Ù·» χωρίς να έχουν, σύµ-
φωνα µε το νόµο, σχετικά επαγγελµατικά δικαιώµατα; 

5. Οι απόψεις της ∆/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. για το θέµα υπογραφής των «ÂÍ·Ú-
ÙËÌ¤ÓˆÓ ÙÔÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ» έχουν δεσµευτικό και εκτελεστικό χαρα-
κτήρα για τις υποθέσεις που χειρίζονται άµεσα οι υπηρεσίες της Απο-
κεντρωµένης ∆ιοίκησης Κρήτης; 

6. Σε ποιες περιπτώσεις οι απόψεις της ∆/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. αποτελούν δέ-
σµευση, έχουν δηλαδή διατακτικό χαρακτήρα, για τις υπηρεσίες στις
οποίες απευθύνεται; 

7. Αποτελεί αρµοδιότητά σας ο έλεγχος αρτιότητας, πληρότητας και
συµµόρφωσης µε την ισχύουσα νοµοθεσία των στοιχείων που περι-
λαµβάνονται σε µελέτες που συνοδεύουν αιτήµατα πολιτών για την
έκδοση εκτελεστών διοικητικών πράξεων από την υπηρεσία σας; 

Για όσους ενδιαφέρονται περαιτέρω, τα δύο έγγραφα του ΤΕΕ/ΤΑΚ κα-
θώς και η 4917/2012 απόφαση Τµ. ∆΄/ΣτΕ θα τα βρείτε στα παρακάτω
links του ιστοχώρου του ΤΕΕ/ΤΑΚ:

Έγγραφο ΤΕΕ/ΤΑΚ προς ∆/νση ∆ασών:
http://teetak.gr/files/anakoinwseis/151382_TEETAK_TOPOGRAFIKA.pdf

Έγγραφο ΤΕΕ/ΤΑΚ προς ∆/νση ΠΕ.ΧΩ.Σ.:
http://teetak.gr/files/anakoinwseis/151907_EGGRAFO_TEETAK.pdf

Απόφαση ΣτΕ 4917/2012:
http://teetak.gr/files/anakoinwseis/151907_SYNHMMENO_STE4917-
2012.pdf
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∆εδοµένης της πολυνοµοθεσίας που χαρακτηρίζει τη χώρα τα

τελευταία τέσσερα χρόνια, η Επιτροπή ∆ελτίου αποφάσισε

την καταγραφή των τελευταίων νοµοθετηµάτων που άπτο-

νται του ενδιαφέροντος του ΑΤΜ, ώστε οι συνάδελφοι να

ενηµερώνονται και να ανατρέχουν όταν χρειάζεται στα σχετι-

κά νοµοθετήµατα. Σκοπός της Επιτροπής είναι η συνεχής ενη-

µέρωση σε νοµοθετικά ζητήµατα που αφορούν τον κλάδο

(νόµοι, εγκύκλιοι, αποφάσεις, σηµαντικές διοικητικές πράξεις,

άλλα γενικότερα ενδιαφέροντα θέµατα), ώστε να διευκολύνε-

ται η εργασία όλων µας. Σηµειώνεται ότι η επισήµανση και η

καταγραφή όλων αυτών των στοιχείων στηρίζεται στην εθε-

λοντική εργασία συναδέλφων καθώς δεν υπάρχει δυνατότητα

θεσµικής ενηµέρωσης. Παρακάτω λοιπόν καταγράφονται οι

τελευταίες εξελίξεις:

➢ Σύµφωνα µε το 1524669/Ν∆ 3125 έγγραφο της Υποδιεύθυνσης Λει-
τουργούντος Κτηµατολογίου της ΕΚΧΑ ΑΕ, από 12-09-2015 έχουν κα-
ταστεί οριστικές οι εγγραφές του Κτηµατολογίου στο δηµοτικό διαµέ-
ρισµα Άστρους (πρώην ∆ήµος Άστρους) του ∆ήµου Βόρειας Κυνου-
ρίας. Μετά την ηµεροµηνία αυτή και την παρέλευση δωδεκαετίας από
τις αρχικές εγγραφές, αυτές έχουν καταστεί οριστικές και πιθανός
πραγµατικός δικαιούχος, διαφορετικός από αυτόν που αναγράφεται
στις εγγραφές αυτές έχει πλέον ενοχική και µόνο αξίωση. ∆εν υφίστα-
ται συνεπώς η δυνατότητα διόρθωσης πιθανής λανθασµένης πρώτης
εγγραφής. Σηµειώνεται ότι, δεδοµένης της έναρξης των πρώτων λει-
τουργούντων Κτηµατολογικών Γραφείων πριν από δώδεκα περίπου
έτη, από το φετινό καλοκαίρι κι έπειτα µια σειρά περιοχών αποκτούν
οριστικό Κτηµατολόγιο. Για περισσότερες πληροφορίες οι συνάδελφοι
µπορούν να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα της ΕΚΧΑ ΑΕ, όπου και ο πί-
νακας όλων των λειτουργούντων Κτηµατολογικών Γραφείων, οριστι-
κών και µη καθώς και των Γραφείων Κτηµατογράφησης στις περιοχές
όπου το έργο του Εθνικού Κτηµατολογίου βρίσκεται σε εξέλιξη.

➢ ∆ηµοσιεύτηκε το µε α.π.: 90895/7-9-2015 της Γενικής Γραµµατείας
∆ηµοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτι-
λίας και Τουρισµού έγγραφο σχετικά µε την υποβολή αιτήσεων πλη-
ρωµών για τα επιχειρησιακά προγράµµατα ΕΣΠΑ 2007-2013. Με το έγ-
γραφο αυτό δίδονται οδηγίες και διευκρινίσεις σχετικά µε τις πληρω-
µές των ενταγµένων προγραµµάτων, τα έργα - γέφυρες, τις µεταφο-
ρές των έργων και γενικά σηµεία που χρήζουν αποσαφήνισης στο
ΕΣΠΑ που τελειώνει, πριν την έναρξη του καινούριου που αναµένεται
οσονούπω.

➢ ∆ηµοσιεύτηκε η Απόφαση µετάθεσης της ηµεροµηνίας έναρξης της
χρήσης του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. για την ανάθεση των δηµοσίων συµβάσεων
εκπόνησης µελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών του
Ν.3316/2005 (ΦΕΚ 2021 Β/17-9-2015). Σύµφωνα µε την απόφαση αυ-
τή, η υποχρεωτική χρήση του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆η-
µοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.) µετατίθεται και ορίζεται σε δηµόσιες
συµβάσεις για την εκπόνηση µελετών και παροχή συναφών υπηρεσιών
του Ν.3316/2005, για όλους τους φορείς του ∆ηµοσίου την 01-12-
2015.

➢ Σχετικά µε το δικαίωµα σύνταξης τοπογραφικών διαγραµµάτων, απε-
στάλη από το Τµήµα Ανατολικής Κρήτης του ΤΕΕ προς τις ∆ιευθύνσεις
Χωροταξικής και περιβαλλοντικής πολιτικής καθώς και Περιβάλλοντος

και χωρικού σχεδιασµού της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Κρήτης επι-
στολή σχετικά µε τη δυνατότητα σύνταξης τοπογραφικών διαγραµµά-
των και τον έλεγχό τους από τις εκάστοτε αρµόδιες Υπηρεσίες. Η επι-
στολή, κατά την άποψή µας, είναι εξαιρετική και αναλυτική. Στην πρώ-
τη της ενότητα δίδονται οι απαραίτητες διευκρινίσεις και στη δεύτερη
ενότητα τίθενται ερωτήµατα προς τις αρµόδιες Υπηρεσίες, όπως τι
ακριβώς εννοούν ως «εξαρτηµένο τοπογραφικό διάγραµµα», σε ποιες
διοικητικές διαδικασίες απαιτούνται αυτά και ποιες οι κυρώσεις σε αυ-
τούς που τα υπογράφουν µη έχοντας δικαίωµα υπογραφής. Η επιστο-
λή αυτή είναι διαθέσιµη στην ιστοθέση www.teetak.gr και φέρει α.π.:
1907/4-9-2015.

➢ Το Τεχνικό Επιµελητήριο δηµιούργησε από το φετινό Οκτώβριο Γρα-
φείο υποστήριξης σε θέµατα ιδιωτικών έργων και µελετών. Η λειτουρ-
γία του Γραφείου αφενός αποσκοπεί στην απαραίτητη πληροφόρηση
για την κείµενη πολεοδοµική νοµοθεσία σε συνδυασµό µε τη νοµοθε-
σία περί αυθαιρέτων (σχετική µεθοδολογία και διαδικασίες) και αφετέ-
ρου στην καταγραφή και επεξεργασία αντίστοιχων επιµέρους ζητηµά-
των που απασχολούν συχνά τους µηχανικούς και χρήζουν διευθέτησης
από το αρµόδιο Υπουργείο µέσω νοµοθετηµάτων ή εγκυκλίων. Τα
ερωτήµατα µπορούν να υποβληθούν είτε επιτόπου στο γραφείο 513
του 5ου ορόφου του κτιρίου του ΤΕΕ στην οδό Νίκης κάθε Τρίτη και
Τετάρτη 10:00 - 15:00 είτε ηλεκτρονικά. Το ΤΕΕ είτε απαντά στο ερώ-
τηµα εφόσον αυτό είναι εφικτό είτε απευθύνει µε τη σειρά του ερώτη-
µα στο αρµόδιο Υπουργείο ώστε να επιληφθεί του θέµατος και να συ-
ντάξει την απαραίτητη διευκρινιστική εγκύκλιο. Υπενθυµίζουµε στους
συναδέλφους ότι εκτός από τη λειτουργία του νέου αυτού γραφείου
τεχνικής αρωγής, στο ΤΕΕ λειτουργούν ακόµη το Γραφείο Νοµικής
Υποστήριξης κάθε Τρίτη και Τετάρτη 11:00 - 14:00 στο γραφείο 809
του 8ου ορόφου όπως και το Γραφείο Φοροτεχνικών θεµάτων κάθε
Παρασκευή 11:00 - 12:00 στο γραφείο 808 του 8ου ορόφου. Τα ερω-
τήµατα µπορούν να υποβληθούν και ηλεκτρονικά στις ηλεκτρονικές δι-
ευθύνσεις που αναγράφονται στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ.

➢ Ανοίγει προσωρινά τα Μεταλλεία Χρυσού στη Χαλκιδική το Συµβούλιο
της Επικρατείας, το οποίο µε απόφασή του ανέστειλε την απόφαση
του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Πάνου Σκουρλέτη, ο οποί-
ος στις 19 Αυγούστου είχε σταµατήσει τη λειτουργία των εγκαταστά-
σεων. Ουσιαστικά έγινε δεκτή η αίτηση αναστολής των τεσσάρων σω-
µατείων των εργαζοµένων της Ελληνικός Χρυσός, µέχρι την εκδίκαση
της κύριας προσφυγής µε την οποία ζητούν την ακύρωση της απόφα-
σης Σκουρλέτη µε την οποία διεκόπησαν αιφνίδια οι µεταλλευτικές
δραστηριότητες της εταιρείας. Ειδικότερα, το Τµήµα Αναστολών του
Ανωτάτου Ακυρωτικού ∆ικαστηρίου (σε σχηµατισµό Ολοµέλειας) δη-
µοσίευσε αργά το απόγευµα της Παρασκευής την υπ’ αριθµό 299/2015
απόφασή του (προεδρεύων ο αντιπρόεδρος Νικόλαος Σακελλαρίου και
εισηγητής ο σύµβουλος Ηλίας Μάζος) µε την οποία διατάσσει, την
αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης του κ. Σκουρλέτη µέχρι την
έκδοση οριστικής απόφασης επί της κυρίας προσφυγής, που συζητή-
θηκε στην Ολοµέλεια. Το δικαστήριο πρόταξε το συµφέρον, όπως
αναφέρει των 867 εργαζόµενων και αναφέρει πως η απόφαση Σκουρ-
λέτη που έβαλε λουκέτο θα προκαλέσει “στους εργαζοµένους ανεπα-
νόρθωτη ή, πάντως, δυσχερώς επανορθώσιµη βλάβη”, η οποία συνί-
σταται “την ουσιώδη µείωση των µέσων βιοπορισµού τους λόγω της
θέσης τους σε διαθεσιµότητα ή της απώλειας των θέσεων εργασίας
τους”. Σηµειώνεται ότι αντίστοιχη προσφυγή είχε καταθέσει και η Ελ-
ληνικός Χρυσός, την οποία όµως το ΣτΕ έκρινε ως παρελκόµενη µε τις
προσφυγές των σωµατείων εργαζοµένων.

➢ Την παύση της λειτουργίας των βιοµηχανιών που έχουν φυτρώσει σαν
τα µανιτάρια στην περιοχή του Ασωπού και ρυπαίνουν τον ποταµό
διατάσσει το Συµβούλιο της Επικρατείας. Οι σύµβουλοι Επικρατείας ζη-
τούν από την Πολιτεία την άµεση επίλυση του προβλήµατος επεξεργα-
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˜ σίας αποβλήτων και να αποκατασταθεί το οικοσύστηµα στον Ασωπό
ποταµό. Χαρακτηριστικό είναι ότι στη δικαστική απόφαση (υπ’ αριθµ.
3943/2015 του Ε΄ Τµήµατος) αναφέρεται ότι πέφτουν κάθε µέρα
13.000 κ.µ. µη επεξεργασµένα υγρά απόβλητα ή ελλιπώς επεξεργα-
σµένα, ενώ τα τελευταία χρόνια ο αριθµός των βιοµηχανικών µονάδων
στις περιοχές από όπου διέρχεται ο Ασωπός παρουσιάζει σηµαντική
αύξηση, η οποία φτάνει στο 57%. Επίσης, σύµφωνα µε µελέτες στον
Ασωπό καταγράφονται µεγάλες συγκεντρώσεις χρωµίου, και άλλων
τοξικών µετάλλων. Το Συµβούλιο της Επικρατείας έκανε δεκτές µέχρι
κεραίας τις προσφυγές κατοίκων των περιοχών Χαλκουτσίου, Σκάλας,
Ωρωπού, Νέων Παλατιών και ∆ηλεσίου, οι οποίοι ζητούσαν να υποχρε-
ωθεί η Πολιτεία να εκδώσει αποφάσεις σχετικά µε την έγκριση περι-
βαλλοντικών όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία µονάδας επε-
ξεργασίας υγρών αποβλήτων στην περιοχή. Επίσης δέχεται να εκδώσει
Προεδρικό ∆ιάταγµα, µε το οποίο να χαρακτηρίζεται η περιοχή της λε-
κάνης απορροής του Ασωπού ποταµού ως «ζώνη ειδικών περιβαλλο-
ντικών ενισχύσεων».

➢ Το Ε΄ Τµήµα του ΣτΕ έκρινε οριστικά  ότι  είναι εκτός νοµοθετικού
πλαισίου η υπουργική απόφαση που προβλέπει τη συλλήβδην µεταβί-
βαση στους Ο.Τ.Α. του δικαιώµατος χρήσης παραλίας. Ειδικότερα,
Προσωρινό «φρένο» στη συλλήβδην για όλη την Ελλάδα µε µία
υπουργική απόφαση παραχώρηση των παραλιών προκειµένου να το-
ποθετούνται καθίσµατα, οµπρέλες, ξαπλώστρες, αναψυκτήρια κ.α. βά-
ζει το Συµβούλιο της Επικρατείας.

Ειδικότερα, το Ε΄ Τµήµα του Συµβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) µε την
υπ΄ αριθµ. 646/2015 απόφασή του έκρινε ότι η απευθείας παραχώρη-
ση στους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθµού των παρα-
λιών, προκειµένου να τοποθετούνται καθίσµατα, οµπρέλες, ξαπλώ-
στρες, αναψυκτήρια, κ.λπ., αλλά και η περαιτέρω µεταβίβαση του δι-
καιώµατος χρήσης παραλίας σε τρίτους, δεν µπορεί να γίνεται συλλή-
βδην για όλη την Ελλάδα µε µία υπουργική απόφαση. Σύµφωνα µε την
πενταµελή σύνθεση του Ε΄ Τµήµατος του ΣτΕ, η παραχώρηση των
παραλιών πρέπει να γίνεται «µεµονωµένα, κατά περίπτωση και ύστερα
από εξατοµικευµένη κρίση της διοίκησης». Όµως, λόγω σπουδαιότη-
τας του θέµατος η πενταµελής σύνθεση παρέπεµψε το ζήτηµα για νέα
κρίση στην αυξηµένη επταµελή σύνθεση του ίδιου Τµήµατος. Στο ΣτΕ
έχει προσφύγει ο ∆ικηγορικός Σύλλογος Αθηνών και ζητάει να ακυρω-
θεί υπουργική απόφαση του 2009 (αντικαταστάθηκε µε µεταγενέστε-
ρες υπουργικές αποφάσεις µε το ίδιο περιεχόµενο µέχρι και το 2014)
που επιτρέπει την «απευθείας παραχώρηση, µε αντάλλαγµα, του δικαι-
ώµατος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης
µεγάλων λιµνών και πλεύσιµων ποταµών, στους Οργανισµούς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθµού». Υπενθυµίζεται ότι σύµφωνα µε τον Κώδι-
κα ∆ικηγόρων, ο αιγιαλός και η παραλία περιλαµβάνονται µεταξύ των
ζητηµάτων για τα οποία αναγνωρίζεται στους δικηγορικούς συλλόγους
το δικαίωµα άσκησης ενδίκων βοηθηµάτων. Ειδικότερα, το ΣτΕ (πρόε-
δρος η αντιπρόεδρος Αγγελική Θεοφιλοπούλου και εισηγήτρια η σύµ-
βουλος Επικρατείας Αικατερίνη Σακελλαροπούλου) σηµειώνει ότι «η
απευθείας παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης
και παρόχθιας ζώνης µεγάλων λιµνών και πλεύσιµων ποταµών, στους
Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθµού γίνεται για την άσκη-
ση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουοµένους ή την αναψυ-
χή του κοινού (όπως εκµίσθωση θαλασσίων µέσων αναψυχής, καθι-
σµάτων, οµπρελών, λειτουργία τροχήλατου αναψυκτηρίου κ.λπ.).
Ακόµη, το ΣτΕ αφού ερµηνεύει το Σύνταγµα και τη νοµοθεσία, τονίζει
ότι «η παραχώρηση δικαιωµάτων απλής χρήσης επί του αιγιαλού και
της παραλίας, στους πρωτοβάθµιους Ο.Τ.Α. για την άσκηση δραστη-
ριοτήτων που είναι, καταρχήν, ήπιες και συµβατές µε τον προορισµό
των στοιχείων αυτών του φυσικού περιβάλλοντος ως κοινοχρήστων,
πρέπει να γίνεται µεµονωµένα και κατά περίπτωση, ύστερα από εξατο-
µικευµένη κρίση της διοικήσεως, συνοδευόµενη από τα αναγκαία δια-

γράµµατα, µε την οποία θα τίθενται και οι αναγκαίοι όροι και περιορι-
σµοί ενόψει των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του υπό παραχώρηση
συγκεκριµένου τµήµατος του αιγιαλού, προκειµένου να διασφαλισθεί
και η κατά προορισµό χρήση του ως κοινόχρηστου αγαθού». Στη συ-
νέχεια η δικαστική απόφαση αναφέρει ότι κατά την έννοια των διατά-
ξεων του νόµου 2971/2001 η έγκριση των αρµοδίων υπουργών για
«την περαιτέρω µεταβίβαση σε τρίτους του δικαιώµατος απλής χρήσης
αιγιαλού και παραλίας εκ µέρους των Ο.Τ.Α. ως παραχωρησιούχων,
χορηγείται κατά περίπτωση, προκειµένου να επιτευχθούν οι στόχοι
του νοµοθέτη για την προστασία των παράκτιων οικοσυστηµάτων,
που κινδυνεύουν από την υπερεκµετάλλευση και να διαφυλαχθεί η
κοινοχρησία τους, δεδοµένου άλλωστε ότι δεν νοείται συλλήβδην εκ
των προτέρων έγκριση εκ µέρους των αρµοδίων υπουργών µεταβιβά-
σεων που θα χωρίσουν µελλοντικά». Και καταλήγει η επίµαχη απόφα-
ση: α) «η συλλήβδην παραχώρηση µε την προσβαλλόµενη κοινή
υπουργική απόφαση του συνόλου των αιγιαλών της χώρας στους
πρωτοβάθµιους Ο.Τ.Α. βρίσκεται εκτός των ορίων της εξουσιοδοτήσε-
ως της παραγράφου 5 του άρθρου 13 του νόµου 2971/2001» και β) η
σχετική διάταξη της επίµαχης υπουργικής απόφασης, µε την οποία
«εγκρίνεται η περαιτέρω µεταβίβαση του δικαιώµατος απλής χρήσης
αιγιαλού και παραλίας από τους Ο.Τ.Α. Α΄ βαθµού προς τρίτους, είναι
εκτός των ορίων της εξουσιοδοτήσεως του άρθρου 15 παράγραφος 3
του νόµου 2971/2001».

➢ Κυκλοφόρησε πρόσφατα ο νέος νόµος Ν.4122/2015 περί «Ενεργεια-
κής Απόδοσης Κτιρίων - Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2010/31/ΕΕ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και λοιπές διατάξεις».
Μερικές από τις πιο σηµαντικές αλλαγές που φέρνει ο νέος αυτός νό-
µος είναι τα παρακάτω :

1. Σύµφωνα µε το άρθρο 12 του Ν.4122/2015, από 1.1.2016 είναι
πλέον υποχρεωτική η έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού (ΠΕΑ)
και για κτίσµατα µικρότερα των 50 τ.µ., όταν αυτά ενοικιάζονται
ή πωλούνται.

2. Σύµφωνα µε το άρθρο 14 του Ν.4122/2015, από 1.1.2016 τα
συστήµατα θέρµανσης των κτιρίων πρέπει να επιθεωρούνται
υποχρεωτικά τουλάχιστον κάθε πέντε (5) έτη για συστήµατα µε
λέβητες συνολικής ωφέλιµης ονοµαστικής ισχύος έως είκοσι (20)
έως και εκατό κιλοβάτ (100 kW) τουλάχιστον κάθε δύο (2) έτη,
για συστήµατα µε λέβητες άνω των εκατό κιλοβάτ (100 kW)
(ανά 4 έτη αν χρησιµοποιούν αέριο ως καύσιµο).

3. Σύµφωνα µε το άρθρο 12 του Ν.4122/2015 σε όλες τις εµπορι-
κές διαφηµιστικές καταχωρήσεις στον Τύπο και το διαδίκτυο για
τη διάθεση προς πώληση ή προς µίσθωση κτιρίου ή κτιριακής
µονάδας που διαθέτει πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης,
απαιτείται η αναγραφή του δείκτη ενεργειακής απόδοσης (ενερ-
γειακή κατηγορία) του κτιρίου, όπως αυτός προκύπτει από το
ΠΕΑ.

4. Η µη τήρηση των παραπάνω υποχρεώσεων µπορεί να επισύρει
πρόστιµο από 1.000 έως 10.000€ ανάλογα µε την επιφάνεια και
τη χρήση του κτιρίου, το βαθµό υπαιτιότητας του υπόχρεου
κ.λπ.

5. Σύµφωνα µε το άρθρο 58 παρ. του Ν.4342/2015, από
9/11/2015, σε κάθε µίσθωση ακινήτου, ο αριθµός πρωτο-
κόλλου του ΠΕΑ πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά
στην ηλεκτρονική εφαρµογή «∆ήλωση Πληροφοριακών
Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας» της ιστοσελί-
δας της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµά-
των (www.gsis.gr).
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Πραγµατοποιήθηκε στη Μάλτα την 14η Νοεµβρίου 2015 η Γενική συνέλευση του EGοS.

Στις εκλογές που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της γενικής συνέλευσης εξελέγη οµόφωνα το
νέο προεδρείο το οποίο είναι:

Πρόεδρος ο Νίκος Ζαχαριάς από την Ελλάδα (ΠΣ∆ΑΤΜ)
Γενικός Γραµµατέας ο Μάλκολµ Λέλιοτ από την Αγγλία (FPWS)
Α΄αντιπρόεδρος ο Φλόριαν Ρόµκενς από τη Γερµανία (VDV)
Β΄ αντιπρόεδρος ο καθηγητής Ράχµι Τσέλικ από την Τουρκία (CSC)
Επίτιµος πρόεδρος ο Ράντολφ Καµιλιέρι από τη Μάλτα (ΜΙΟS)

Ο νέος πρόεδρος ευχαρίστησε θερµώς τον απελθόντα πρόεδρο για το έργο που έχει προσφέ-
ρει έως σήµερα στον σύλλογο και του ζήτησε να συνεχίσει να τον βοηθάει και από τη νέα του
θέση παραµένοντας στο διοικητικό συµβούλιο, γεγονός το οποίο και απεδέχθη ο Ράντολφ Κα-
µιλιέρι.

Kατά τη συνάντηση αυτή επισηµάνθηκαν τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι επαγγελµατι-
κοί σύλλογοι των τοπογράφων κυρίως τα τελευταία χρόνια τα οποία γενικά είναι: 

• Οικονοµικά, µε αποτέλεσµα να µην είναι δυνατή η συµµετοχή εκπροσώπων από όλες τις
χώρες στις ευρωπαϊκές δραστηριότητες του συλλόγου.

• Η δυσκολία εφαρµογής των ευρωπαϊκών οδηγιών για την ελεύθερη διακίνηση των τοπο-
γράφων στην Ευρώπη, λόγω του διαφορετικού καθεστώτος που ισχύει σε κάθε χώρα.

• Το άνοιγµα του επαγγέλµατος το οποίο αν και έχει καθορισθεί επίσης µε ευρωπαϊκή οδηγία
σε πολλές χώρες δεν είναι ακόµη ώριµο. 

Στη συνάντηση αποφασίσθηκαν τα παρακάτω:

• Να συνεχισθεί η συνεργασία µε την ευρωπαϊκή επιτροπή για την καθιέρωση της ευρωπαϊ-
κής κάρτας του τοπογράφου. Παράλληλα το ΕGοS παρακολουθεί τις εξελίξεις στην πιστο-
ποίηση του επαγγέλµατος και θα παρουσιάσει σχετική εισήγηση στην επόµενη ηµερίδα ερ-
γασίας.

• Η λειτουργία στην Αθήνα το φθινόπωρο του επόµενου χρόνου του 6ου ευρωπαϊκού τµήµα-
τος επιµόρφωσης των νέων τοπογράφων Μηχανικών από όλες τις χώρες της Ευρώπης. Το
τµήµα αυτό θα χρηµατοδοτήσει και η παγκόσµια οργάνωση των τοπογράφων (FIG).

• Να µελετηθεί η δυνατότητα δηµιουργίας Ευρωπαϊκής βάσης δεδοµένων των επαγγελµα-
τιών τοπογράφων Μηχανικών σε συνεργασία µε τους συλλόγους κάθε χώρας.

• Να γίνουν δεκτοί στον σύλλογο και ατοµικά τοπογράφοι Μηχανικοί ώστε να δηµιουργηθεί
ένα ιδιαίτερο σώµα επαγγελµατιών των ευρωπαϊκών χωρών.

• Η επόµενη Γενική συνέλευση να πραγµατοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη την Άνοιξη του 2016
Τη δεύτερη ηµέρα της Συνέλευσης να οργανωθεί ηµερίδα εργασίας στην οποία θα παρου-
σιασθούν τα προβλήµατα των συλλόγων από κάθε χώρα, οι θέσεις των συλλόγων στα θέ-
µατα της ελεύθερης διακίνησης των τοπογράφων στην Ευρώπη καθώς και του ανοίγµατος
του επαγγέλµατος.
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√ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ˜ ∞∆ª 

¡›ÎÔ˜ ∑·¯·ÚÈ¿˜ 

Â›Ó·È Ô Ó¤Ô˜ ÚfiÂ‰ÚÔ˜ 

ÙÔ˘ EGoS 

(European Group 
of Surveyors)

Το διοικητικό Συµβούλιο του EGOS στη Γενική συνέλευση της Μάλτας 
Εικονιζόµενοι από αριστερά προς δεξιά: 
Ο Γενικός Γραµµατέας Malcolm Lelliott, ο πρώην Πρόεδρος Randolph
Camilleri, η εκπρόσωπος του Ιταλικού Συλλόγου Maria Grazi Scorza, ο
Αντιπρόεδρος και εκπρόσωπος του Γερµανικού Συλλόγου Florian
Dietze-Romkens, ο Πρόεδρος του EGOS και εκπρόσωπος του Ελληνικού
Συλλόγου Νικόλαος Ζαχαριάς, ο Β’ Αντιπρόεδρος και εκπρόσωπος του
Tεχνικού Eπιµελητηρίου της Τουρκίας Prof. Rahmi N. Celik 

O νέος Πρόεδρος του ΕGoS N. Zαχαριάς παραδίδει
στον απελθόντα πρόεδρο Randolph Camilleri τιµη-
τική διάκριση για την έως σήµερα προσφορά του
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∫·ÏˆÛÔÚ›˙Ô˘ÌÂ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ì·˜ ÙËÓ DDJJII. H
DDJJII Â›Ó·È Ô ÌÌÂÂÁÁ··ÏÏ‡‡ÙÙÂÂÚÚÔÔ˜̃  ÎÎ··ÙÙ··ÛÛÎÎÂÂ˘̆··ÛÛÙÙ‹‹˜̃  ··ÁÁÎÎÔÔÛÛÌÌ››ˆ̂˜̃ ÙˆÓ Ï¤ÔÓ
ÂÍÂÏÈÁÌ¤ÓˆÓ ÔÏ˘ÎfiÙÂÚˆÓ (MMaattrriiccee,, IInnssppiirree,,  PPhhaannttoomm Î.·.) Î·Ù¿Ï-
ÏËÏ· ÁÈ· Ï‹ıÔ˜ ÂÊ·ÚÌÔÁÒÓ fiˆ˜ ·ÂÚÔÊˆÙÔÁÚ·Ê‹ÛÂÈ˜, ‚ÈÓÙÂÔÏ‹-
„ÂÈ˜ ÛÂ ·Ó·Ï‡ÛÂÈ˜ Âˆ˜ 4∫, ÂÈıÂˆÚ‹ÛÂÈ˜, ıÂÚÌÔÁÚ·Ê‹ÛÂÈ˜, ÊˆÙÔ-
ÁÚ·ÌÌÂÙÚÈÎ¤˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜, ·Ú·ÁˆÁ‹ ÔÚıÔ-ÊˆÙÔ¯·ÚÙÒÓ, ·Ú·Áˆ-
Á‹ 3D ÌÔÓÙ¤ÏˆÓ, Î.·. 

°È· fiÏ· Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· ÚÔÛÊ¤ÚÔÓÙ·È ˘ËÚÂÛ›Â˜ ÂÎ·›‰Â˘ÛË˜ Î·È
˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË˜ Î·ıÒ˜ Î·È Ï‹ÚÂ˜ service.

™·˜ ÚÔÛÎ·ÏÔ‡ÌÂ Ó· Ù· ÁÓˆÚ›ÛÂÙÂ ÁÈ· Ó· Û·˜ ÚÔÙÂ›ÓÔ˘ÌÂ Ï‡ÛÂÈ˜
·fiÏ˘Ù· ÚÔÛ·ÚÌÔÛÌ¤ÓË ÛÙÈ˜ ·Ó¿ÁÎÂ˜ Û·˜.

∫∫ÂÂÓÓÙÙÚÚÈÈÎÎ‹‹  ¢¢ÈÈ¿¿ııÂÂÛÛËË::  

ºÈÏ. ∂Ù·ÈÚÂ›·˜ 15-17, 55535 ¶˘Ï·›·
T & F: 2310 953353 - 2310 953350

www.geosense.gr - info@geosense.gr

∫∫¤¤ÓÓÙÙÚÚÔÔ  ÒÒÏÏËËÛÛËË˜̃  ∞∞ııËËÓÓÒÒÓÓ::  

¶·Ó. ∆Û·Ï‰¿ÚË 3∞, 15122 ª·ÚÔ‡ÛÈ
T: 210 8023917 - F: 210 6148178

www.jgc.gr - info@jgc.gr

∏ ÂÙ·ÈÚÂ›· Ì·˜ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÙÈÌ‹ Ó· ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ ÙË Û‡Ó·„Ë ÙË˜ Ó¤·˜
Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÙË˜ ÌÂ ÙËÓ ÈÛ·ÓÈÎ‹ ÂÙ·ÈÚÂ›· eeCCaappttuurree Î·È ÙËÓ ·ÓÙÈ-
ÚÔÛÒÂ˘Û‹ ÙË˜ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈÎ‹ ·ÁÔÚ¿. ∏ eCapture ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ
ÙËÓ ÚˆÙÔÔÚÈ·Î‹ ÔÏÔÎÏËÚˆÌ¤ÓË Ï‡ÛË ÙÚÈÛ‰È¿ÛÙ·ÙË˜ ·ÔÙ‡ˆ-
ÛË˜ Î·È ÌÔÓÙÂÏÔÔ›ËÛË˜ eeyyeessMMaapp, Ë ÔÔ›· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ¤Ó·
˘„ËÏÒÓ ÚÔ‰È·ÁÚ·ÊÒÓ tablet ÂÍÔÏÈÛÌ¤ÓÔ ÌÂ ‰‡Ô Î¿ÌÂÚÂ˜ Î·È
Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÏÔÁÈÛÌÈÎfi.

ñ 3D scanning ·ÎÚÈ‚Â›·˜ ÌÂ ¯Ú‹ÛË ÊˆÙÔÁÚ·ÌÌÂÙÚ›·˜, ÛÂ Ú·Á-
Ì·ÙÈÎfi ¯ÚfiÓÔ

ñ ∂ÓÛˆÌ·ÙˆÌ¤ÓÔ˜ ·ÈÛıËÙ‹Ú·˜ ‚¿ıÔ˘˜
ñ 100% ·˘ÙfiÌ·ÙË ÌÔÓÙÂÏÔÔ›ËÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÌÂÁÂıÒÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤-

ÓˆÓ, ÌÂ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ¯ÚÒÌ·
ñ ª¤ÙÚËÛË ÛËÌÂ›ˆÓ, ·ÔÛÙ¿ÛÂˆÓ Î·È ÂÈÊ·ÓÂÈÒÓ ÌÂ ¤Ó· ¿ÁÁÈÁÌ·

ÛÙËÓ ÔıfiÓË ·Ê‹˜, ÛÂ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ¯ÚfiÓÔ
ñ ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›· true orthophoto ÌÂ ¯Ú‹ÛË ÔÏÏ·ÏÒÓ ÊˆÙÔÁÚ·-

ÊÈÒÓ
ñ ¶ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ Û˘ÓÙÂÙ·ÁÌ¤ÓˆÓ ÙË˜ ı¤ÛË˜ ÙˆÓ ÌÂÙÚÔ‡ÌÂÓˆÓ

·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ÂÓÛˆÌ·ÙˆÌ¤ÓÔ˘ GPS-GNSS ‰¤ÎÙË

JJGGCC  ™™˘̆ÛÛÙÙ‹‹ÌÌ··ÙÙ··  °°ÂÂˆ̂ÏÏËËÚÚÔÔÊÊÔÔÚÚÈÈÎÎ‹‹˜̃  ∞∞..∂∂..
¶. ∆Û·Ï‰¿ÚË 3A & ∞ÚÈÛÙÂ›‰Ô˘
151 22, ª·ÚÔ‡ÛÈ - ∞ı‹Ó·
∆ËÏ: 210 8023917, Fax: 210 6148178

Web: www.jgc.gr, E-mail: info@jgc.gr

∏∏  GGeeoossyysstteemmss  HHeellllaass  AA..EE..  ··ÔÔÎÎÏÏÂÂÈÈÛÛÙÙÈÈÎÎfifi˜̃  ‰‰ÈÈ··ÓÓÔÔÌÌ¤¤··˜̃
IIMMAAGGIINNEE  UUAAVV  aadddd  oonn  ÛÛÙÙÔÔ  EERRDDAASS  IIMMAAGGIINNEE,,  

ÛÛÂÂ  ∂∂ÏÏÏÏ¿¿‰‰··  ÎÎ··ÈÈ  ∫∫‡‡ÚÚÔÔ
¶¶··ÚÚ··ÁÁˆ̂ÁÁ‹‹  ÔÔÚÚııÔÔÌÌˆ̂ÛÛ··˚̊ÎÎÒÒÓÓ,,  ppooiinntt  cclloouuddss  

&&  ææËËÊÊÈÈ··ÎÎÒÒÓÓ  ªªÔÔÓÓÙÙ¤¤ÏÏˆ̂ÓÓ  ∂∂ÈÈÊÊ··ÓÓÂÂ››··˜̃  ((DDSSMM))

¢¢˘̆ÓÓ··ÙÙfifiÙÙËËÙÙ··  ··fifiÎÎÙÙËËÛÛËË˜̃  ÙÙÔÔ˘̆  aadddd  oonn  mmoodduullee  IIMMAAGGIINNEE  UUAAVV  ÁÁÈÈ··
˘̆¿¿ÚÚ¯̄ÔÔÓÓÙÙÂÂ˜̃  ÂÂÏÏ¿¿ÙÙÂÂ˜̃  ··ÏÏÏÏ¿¿  ÎÎ··ÈÈ  ÓÓ¤¤ÔÔ˘̆˜̃.. ∏ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ·˘-
ÙfiÌ·ÙË ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi Â˘ÂÏÈÍ›·
ÂÚÁ·ÛÈÒÓ. µÔËı¿ ÛÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙË˜ ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙËÙ·˜.
¶ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù·: 
✓ ∞Ï‹, ÁÚ‹ÁÔÚË, ·˘ÙÔÌ·ÙÔÔÈËÌ¤ÓË Î·È Û˘ÓÂ¯‹˜ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· 
✓ ™˘Ó‰˘·ÛÙÈÎ¤˜ ÊˆÙÔÁÚ·ÌÌÂÙÚÈÎ¤˜ ‰È·‰ÈÎ·Û›Â˜ Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ÏÔÁÈ-

ÛÌÈÎÔ‡ UAS Î·È ÙÔ˘ ERDAS IMAGINE 
✓ ¢È·ÓÔÌ‹ ÙˆÓ ÁÂˆ-ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÛÂ ‰È·‰ÈÎÙ˘·Î¤˜ ˘ËÚÂÛ›Â˜ 
✓ ¢¢ÈÈ··ıı¤¤ÛÛÈÈÌÌÔÔ  ÎÎ··ÈÈ  ÛÛÂÂ  GGeeooAApppp..UUAASS  ··ÓÓ¿¿  ÒÒÚÚÂÂ˜̃  ¯̄ÚÚ‹‹ÛÛËË˜̃  --  pprroocceessssiinngg

((hhrrss))

°È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ˜ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜: 
http://www.geosystems-hellas.gr/
mail@geosystems-hellas.gr 
T: 2102846144 - 145
F: 2117801508

√ WorldView-3 ÛÂ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ ÁÂˆÏÔÁ›·˜ Î·È ÔÚ˘¯Â›ˆÓ
∆· Ê·ÛÌ·ÙÈÎ¿ Î·Ó¿ÏÈ· Ï‹„Ë˜ ÙÔ˘ ‰ÔÚ˘ÊfiÚÔ˘ WWoorrllddVViieeww--33, ‰›ÓÔ˘Ó ÌÔÓ·‰ÈÎ¤˜
‰˘Ó·ÙfiÙËÙÂ˜ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË˜ ÂÙÚˆÌ¿ÙˆÓ Î·È ¯ËÌÈÎÒÓ ÌÂÙÚ‹ÛÂˆÓ. ∏ ÊˆÙÂÈÓ‹ ÂÓ¤Ú-
ÁÂÈ· Ô˘ ¤ÊÙÂÈ ÛÂ ¤Ó· ÛÒÌ·, ·ÔÚÚÔÊ¿Ù·È ‹ ·ÓÙ·Ó·ÎÏ¿Ù·È. ∆Ô Î¿ıÂ ¤ÙÚˆÌ·
·ÔÚÚÔÊ¿ Êˆ˜ ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó· Ì‹ÎË Î‡Ì·ÙÔ˜ Î·È ·ÓÙ·Ó·ÎÏ¿ ¿ÏÏ·, ¤¯ÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ
ÌÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË «˘ÔÁÚ·Ê‹».

∏ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ‹ ·ÔÚÚfiÊËÛË ÛÙ· Î·Ó¿ÏÈ· SSWWIIRR ÌÔÚÂ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÂ› ÁÈ· ÙËÓ
·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ˘ÏÈÎÒÓ Ô˘ ÂÚÈ¤¯Ô˘Ó ÔÌ¿‰Â˜ ·ÓÈfiÓÙˆÓ fiˆ˜ Al-OH, Mg-OH, Fe-
OH, Si-OH, ÙÂ¯ÓÈÎ‹ Ë ÔÔ›· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ÙË˜ ÌÂÙ·ÏÏÂ˘ÙÈÎ‹˜. ∂ÎÙÂ-
ıÂÈÌ¤Ó· ‰Â›ÁÌ·Ù· Ù¤ÙÔÈˆÓ ·ÓÈfiÓÙˆÓ, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÛÔ‚·Ú¤˜ ÂÓ‰Â›ÍÂÈ˜ ‰˘ÓËÙÈÎÒÓ ÌÂ-
Ù·ÏÏÂ˘Ì¿ÙˆÓ ‹ ˘fiÁÂÈˆÓ ÎÔÈÙ·ÛÌ¿ÙˆÓ.
ŒÙÛÈ ÂÓÒ ÔÈ ‚ÈÔÌË¯·Ó›Â˜ ÁÂˆÏÔÁ›·˜ Î·È ÔÚ˘¯Â›ˆÓ, ÍÔ‰Â‡Ô˘Ó ÂÎ·ÙÔÌÌ‡ÚÈ· ‰ÔÏ¿ÚÈ·
ÁÈ· ÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi Èı·ÓÒÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ ÂÍfiÚ˘ÍË˜ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ÂÚÂ˘ÓÒÓ
ÙÔ˘˜, Ë ÙÂ¯ÓÔÏÔÁ›· ÙˆÓ SSWWIIRR Î·Ó·ÏÈÒÓ ÙÔ˘ WWoorrllddVViieeww--33 ÌÌÔÔÚÚÂÂ››  ÓÓ··  ÌÌÂÂÈÈÒÒÛÛÂÂÈÈ  ‰‰ÚÚ··--
ÌÌ··ÙÙÈÈÎÎ¿¿  ÙÙÔÔ  ÎÎfifiÛÛÙÙÔÔ˜̃  ÎÎ··ÈÈ  ÓÓ··  ··˘̆ÍÍ‹‹ÛÛÂÂÈÈ  ÙÙËËÓÓ  ··ÔÔ‰‰ÔÔÙÙÈÈÎÎfifiÙÙËËÙÙ··  ÙÙËË˜̃  ¤¤ÚÚÂÂ˘̆ÓÓ··˜̃, ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÔ-
ÓÙ·˜, ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓÙÔ˜ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ÂÈÙfiÈ· Â·Ï‹ıÂ˘ÛË. ™ÙÈ˜ ·Ú·-
¿Óˆ ÂÈÎfiÓÂ˜ ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ·È ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙË˜ ÏËÚÔÊÔÚ›·˜ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ‰ÔÚ˘ÊfiÚÔ˘.
∂ÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙÂ Ì·˙› Ì·˜ ÁÈ· Ó· Ì¿ıÂÙÂ ˆ˜ ÌÂ ÌÈ· ÂÈÎfiÓ· ÌÔÚÂ›ÙÂ Ó· ÂÍÔÈÎÔÓÔÌ‹-
ÛÙÂ ¯ÚfiÓÔ Î·È ¯Ú‹Ì·Ù·. H TotalView Â›Ó·È ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙËÌ¤ÓÔ˜ Î·È 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˘.

¢ÈÁÂÓ‹ AÎÚ›Ù· 47 Aı‹Ó·, 122 43
∆ËÏ. 210 5912644 ñ Fax: 211 7704104
Email: info@totalview.gr ñWeb site: www.totalview.gr
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∞∞¤¤ÓÓ··ÓÓÙÙÈÈ  ÛÂ ·Ú·Ù·ÍÈ·Î¤˜ Ú·ÎÙÈÎ¤˜ ··Í›ˆÛË˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘
ÌÂ ÙË ÌË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘.
∞∞¤¤ÓÓ··ÓÓÙÙÈÈ ÛÂ „˘¯ÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ÂÎ‚È·ÛÌÔ‡˜.
∞∞¤¤ÓÓ··ÓÓÙÙÈÈ ÛÂ fiÏÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó ÙÔÓ Û‡ÏÏÔÁÔ Ì·Á·˙¿ÎÈ
ÙÔ˘˜. 
√ ¶™¢∞∆ª ‰ÂÓ Â›Ó·È ÎÔÈÓÔÚ·Í›·. 
∏ ™˘Ì·Ú¿Ù·ÍË Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ¤¯ÂÈ Î·È ··ÚÚfifiÓÓ Î·È ··ÚÚÂÂÏÏ--
ııfifiÓÓ Î·È ÌÌ¤¤ÏÏÏÏÔÔÓÓ, ÁÈ·Ù› ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Î¿ÓÔ˘Ó ÙÈ˜ ·Ú·Ù¿ÍÂÈ˜. 
ŒŒ¯̄ÂÂÈÈ  ··ÚÚfifiÓÓ  ÎÎ··ÈÈ  ··ÚÚÂÂÏÏııfifiÓÓ.. ∞ÚÎÂ› Î¿ÔÈÔ˜ Ó· ‰È·‚¿ÛÂÈ ÙÔÓ ·Ô-
ÏÔÁÈÛÌfi ÙË˜ ‰ÈÔ›ÎËÛË˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ÛÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ‰ÂÏÙ›Ô
ÁÈ· Ó· ÙÔ Î·Ù·Ï¿‚ÂÈ. ÕÏÏˆÛÙÂ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÙË˜ ‰ÈÔ›ÎËÛË˜ Ù· ÙÂ-
ÏÂ˘Ù·›· ‰˘Ô ¯ÚfiÓÈ· ÙËÓ Â›¯·Ó ·˘ÙÔ› Ô˘ ¤Î·Ó·Ó ÙÔ Î¿ÏÂÛÌ· ÁÈ·
Î¿ıÔ‰Ô ÛÙÈ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÌÂ ÎÔÈÓfi  „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ.
ŒŒ¯̄ÂÂÈÈ  fifiÌÌˆ̂˜̃  ÎÎ··ÈÈ  ÌÌ¤¤ÏÏÏÏÔÔÓÓ,, ÁÈ·Ù› 45 ·fi ÙÔ˘˜ 72 ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ ÙË˜
Û˘Ì·Ú¿Ù·ÍË˜ Â›Ó·È Ó¤ÔÈ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔÈ ÌÈ·˜ Î·È ·ÔÊÔÈÙ‹Û·Ó
ÌÂÙ¿ ÙÔ 2000.
∞∞˘̆ÙÙ¿¿  ÔÔ˘̆  ÌÌ··˜̃  ¤¤ÓÓˆ̂ÛÛ··ÓÓ Â›Ó·È ÔÏ‡ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi ·˘Ù¿ Ô˘
Ì·˜ ¯ÒÚÈ˙·Ó.
∞∞˘̆ÙÙ¿¿  ÔÔ˘̆  ÌÌ··˜̃  ¤¤ÓÓˆ̂ÛÛ··ÓÓ Â›Ó·È Ë ÂÎÚÔÛÒËÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ Û˘Ó·-
‰¤ÏÊˆÓ Â›ÙÂ Â›Ó·È ÛÙËÓ £¿ÛÔ Â›ÙÂ ÛÙËÓ ∫Ú‹ÙË Â›ÙÂ Â›Ó·È ÛÂ ¤Ó·
ÌÈÎÚfi ÙÂ¯ÓÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙË˜ ∞ı‹Ó·˜. ∂›ÙÂ Â›Ó·È Î¿ÔÈÔ˜ ÌÂÏÂÙË-

Ù‹˜ Â›ÙÂ Â›Ó·È Î·Ù·ÛÎÂ˘·ÛÙ‹˜. ∂›ÙÂ ¤¯ÂÈ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Â›ÙÂ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ.
∂›ÙÂ ı· Ì·˜ ÂÈÏ¤ÍÂÈ Ó· ÙÔÓ ÂÎÚÔÛˆ‹ÛÔ˘ÌÂ Â›ÙÂ fi¯È.
∞∞˘̆ÙÙ¿¿  ÔÔ˘̆  ÌÌ··˜̃  ¤¤ÓÓˆ̂ÛÛ··ÓÓ Â›Ó·È Ë ÂÓÂÚÁ‹ ‰ÈÂÎ‰›ÎËÛË ·ÈÙËÌ¿ÙˆÓ
fiˆ˜ Ë ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË ÙÔ˘ Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ùfi˜ Ì·˜ ÌÂ ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÙˆÓ
¶ÚÔÂ‰ÚÈÎÒÓ ¢È·Ù·ÁÌ¿ÙˆÓ Ù· ÔÔ›· ı· Û˘ÌÊˆÓÔ‡Ó ÌÂ Ù· ÚÔ-
ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÛÔ˘‰ÒÓ Ì·˜, Ë ÈÛfiÚÚÔË Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙÔ˘ Î·Ù·ÛÎÂ˘·-
ÛÙÈÎÔ‡ Î·È ÌÂÏÂÙËÙÈÎÔ‡ ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ ÛÂ fiÏÂ˜ ÙÈ˜ ‚·ıÌ›‰Â˜ ÙˆÓ
·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯ˆÓ Ù˘¯›ˆÓ, Ë ÌÂ›ˆÛË ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ Î·È
Ë ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË ÙË˜ ‚ÈˆÛÈÌfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ Ì·˜ ÊÔÚ¤·, Ë
ÌÂ›ˆÛË ÙË˜ ÊÔÚÔÏfiÁËÛË˜ ÙˆÓ ÂÏÂ‡ıÂÚˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ, Ë ·‡-
ÍËÛË ÙˆÓ fiÚˆÓ ÙÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ∂ÂÓ‰‡ÛÂˆÓ, Ë
·ÔÙÚÔ‹ ÙË˜ ¯Ú‹ÛË˜ ÙÔ˘ ¢ÂÏÙ›Ô˘ ¶·ÚÔ¯‹˜ ÀËÚÂÛÈÒÓ ˆ˜
Û¯¤ÛË˜ ÂÍ·ÚÙËÌ¤ÓË˜ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È Ë ·Ô‰Ô¯‹ ÙË˜ ÁÓˆÌÔ‰fiÙË-
ÛË˜ ÙÔ˘ ¡.™.∫. ÁÈ· ÙÔ ÙÔÔÁÚ·ÊÈÎfi ‰È¿ÁÚ·ÌÌ· Î·È Ë ·fiÛ˘ÚÛË
ÙË˜ Ô‰ËÁ›·˜ ÙË˜ ·ÂÚ¯fiÌÂÓË˜ ‰ÈÔ›ÎËÛË˜ ÙË˜ ∂∫Ã∞ ∞∂.
∫∫··ÏÏÔÔ‡‡ÌÌÂÂ  ÎÎ¿¿ııÂÂ  ÌÌÂÂÌÌÔÔÓÓˆ̂ÌÌ¤¤ÓÓÔÔ  ÛÛ˘̆ÓÓ¿¿‰‰ÂÂÏÏÊÊÔÔ  ÔÔ˘̆  ÈÈÛÛÙÙÂÂ‡‡ÂÂÈÈ  fifiÙÙÈÈ  ÔÔÈÈ  ∆∆ÔÔ--
ÔÔÁÁÚÚ¿¿ÊÊÔÔÈÈ  ªªËË¯̄··ÓÓÈÈÎÎÔÔ››  ÌÌÔÔÚÚÔÔ‡‡ÓÓ  ÓÓ··  ÂÂÎÎÚÚÔÔÛÛˆ̂ËËııÔÔ‡‡ÓÓ  ··ÔÔÙÙÂÂÏÏÂÂ--
ÛÛÌÌ··ÙÙÈÈÎÎfifiÙÙÂÂÚÚ··  ··fifi  ÌÌÈÈ··  ¢¢ÈÈÔÔ››ÎÎËËÛÛËË,,  ÔÔ˘̆  ıı··  ÚÚÔÔÎÎ‡‡„„ÂÂÈÈ  ··fifi  ¤¤ÓÓ··  ÂÂÓÓˆ̂--
ÙÙÈÈÎÎfifi  ÎÎ··ÈÈ  ÌÌ··¯̄ËËÙÙÈÈÎÎfifi  „„ËËÊÊÔÔ‰‰¤¤ÏÏÙÙÈÈÔÔ  ÓÓ··  ÌÌ··˜̃  ÛÛÙÙËËÚÚ››ÍÍÂÂÈÈ..
¡¡··  ÛÛÙÙËËÚÚ››ÍÍÂÂÈÈ  ÙÙËËÓÓ  ¢¢∏∏ÌÌÔÔÎÎÚÚ··ÙÙÈÈÎÎ‹‹  ™™ÀÀÌÌ··ÚÚ¿¿ÙÙ··ÍÍËË  ∞∞ÁÁÚÚÔÔÓÓfifiÌÌˆ̂ÓÓ  &&
∆∆ÔÔÔÔÁÁÚÚ¿¿ÊÊˆ̂ÓÓ  ªªËË¯̄··ÓÓÈÈÎÎÒÒÓÓ..

¢¢∏∏..™™ÀÀ..∞∞..∆∆..ªª..::  ™™ÀÀªªªª∂∂∆∆∂∂ÃÃOOÀÀ¡¡  --  ÀÀ¶¶OO™™∆∆∏∏ƒƒππ∑∑OOÀÀ¡¡
- ∞°ƒ√¡√ª√π ∆√¶√°ƒ∞º√π ªª∏∏ÃÃ∞∞¡¡ππ∫∫√√ππ  ∂∂¶¶ππ  ∆∆øø  ∂∂ƒƒ°°øø
- ∞∞¡¡∞∞¡¡∂∂øø∆∆ππ∫∫∏∏  ™™ÀÀ¡¡∂∂ƒƒ°°∞∞™™ππ∞∞  ∞∞ƒƒππ™™∆∆∂∂ƒƒøø¡¡ ∞°ƒ√¡√ªø¡ 

∆√¶√°ƒ∞ºø¡ ª∏Ã∞¡π∫ø¡
- ∞∞¡¡∂∂••∞∞ƒƒ∆∆∏∏∆∆√√ππ ™™ÀÀ¡¡∂∂ƒƒ°°∞∞∑∑√√ªª∂∂¡¡√√ππ ∞°ƒ√¡√ª√π 
∆√¶√°ƒ∞º√π ª∏Ã∞¡π∫√π

- ¶¶∞∞™™∫∫  ∞°ƒ√¡√ªø¡ ∆√¶√°ƒ∞ºø¡ ª∏Ã∞¡π∫ø¡

¢¢∏∏ªª√√∫∫ƒƒ∞∞∆∆ππ∫∫∏∏
™™ÀÀªª¶¶∞∞ƒƒ∞∞∆∆∞∞••∏∏
∞∞°°ƒƒ√√¡¡√√ªªøø¡¡

∆∆√√¶¶√√°°ƒƒ∞∞ººøø¡¡  
ªª∏∏ÃÃ∞∞¡¡ππ∫∫øø¡¡

ŸÏÔÈ ÔÈ ‰ÚfiÌÔÈ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙËÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘
ŒÍÈ Ì‹ÓÂ˜ ·fi ÙËÓ ·Ú¯ÈÎ¿ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌ¤ÓË ËÌÂÚÔÌËÓ›· ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÙˆÓ ·Ú¯·ÈÚÂÛÈÒÓ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘, ‹ÚıÂ Ë ÒÚ· ÙË˜ „‹ÊÔ˘ ÁÈ· Î¿ıÂ
∞.∆.ª. Ô˘ ÌÂ ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘, ¤Ú·Ó ÙË˜ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË˜ ÙˆÓ ÂÚ·ÁÌ¤ÓˆÓ Î·È ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ·Ú·Ù¿ÍÂˆÓ, ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙÂ› ÙËÓ
›ÛÙË ÙÔ˘ Î·È ÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ ÎÏ·‰ÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ÊÔÚ¤·.   
∂›Ó·È ÁÂÁÔÓfi˜ ˆ˜ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ¤¯Ô˘Ó ˘¿ÚÍÂÈ ÚÈ˙ÈÎ¤˜ ·Ó·ÙÚÔ¤˜ ÛÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Á›ÁÓÂÛı·È. ∆Ô ›‰ÈÔ ¤¯ÂÈ Û˘Ì‚Â› Î·È
ÛÙÔÓ Û‡ÏÏÔÁfi Ì·˜, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ‰È·ÌfiÚÊˆÛË˜ Ó¤ˆÓ Û˘ÏÏÔÁÈÎÒÓ ÂÎÊÚ¿ÛÂˆÓ Ô˘ ˘ÂÚ‚·›ÓÔ˘Ó Ù· Û˘Ó‰ÈÎ·ÏÈ-
ÛÙÈÎ¿ ÛÙÂÚÂfiÙ˘· ÙÔ˘ ÚfiÛÊ·ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ Î·È Û˘Ì‚¿ÏÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙË˜ ·ÚÂÌ‚·ÙÈÎ‹˜ ÈÛ¯‡Ô˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏÔÁÈÎÔ‡ Ì·˜ ˘ÔÎÂÈÌ¤-
ÓÔ˘.  
Œ¯ÔÓÙ·˜ ˆ˜ ·Ú·Î·Ù·ı‹ÎË ÙÈ˜ ÌÂÁ¿ÏÂ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÛÙÔÓ Û‡ÏÏÔÁÔ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·, ¤¯Ô˘ÌÂ ·Ï¤„ÂÈ ÌÂ Â›ÛÌ· Î·È ·ÓÈ‰ÈÔÙ¤-
ÏÂÈ· ÁÈ· Ó· ·ÚÂÌ‚·›ÓÔ˘ÌÂ ÂÈÙ˘¯Ò˜ ÛÂ Î¿ıÂ ÌÈÎÚfi ‹ ÌÂÁ¿ÏÔ ÎÏ·‰ÈÎfi Úfi‚ÏËÌ·. 
¶Ú¤ÂÈ fiÏÔÈ Ó· Î·Ù·Ï¿‚Ô˘ÌÂ, fiÙÈ Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÂ› ÌÂ ·˘ÙfiÌ·ÙÔ ÈÏfiÙÔ, fiˆ˜ Î¿ÔÈÔÈ Î·ÏÔıÂÏËÙ¤˜ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÙÔ ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó.
§ÂÈÙÔ˘ÚÁÂ› ·fi ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ Î·Ù·Ó·ÏÒÓÔ˘Ó ¯ÚfiÓÔ Î·È ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ·fi ÙËÓ ÚÔÛˆÈÎ‹ ÙÔ˘˜ ˙ˆ‹. ∞˘ÙÔ› ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÏÏÔÈ, ·fi
ÙÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ Ô˘ ÛÙÂÏÂ¯ÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ¢∏™À∞∆ª. ∞˘ÙÔ› ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Â›Ó·È Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û·Ó ÙÔÓ Û‡ÏÏÔÁÔ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Î·È
ÙÔ ›‰ÈÔ ¤Î·Ó·Ó Î·È ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÂÍ¿ÌËÓÔ.
∞¤Ó·ÓÙÈ ÛÂ ·˘ÙÔ‡˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÂ ·˘Ù‹ ÙËÓ Û˘Ì·Ú¿Ù·ÍË ÛÙÔÈ¯›˙ÔÓÙ·È Î·È ÙËÓ ·ÓÙÈ·ÏÂ‡Ô˘Ó ·Ú·Ù¿ÍÂÈ˜ ÌÂ Î›ÓËÙÚÔ Â›ÙÂ Ù· ÌÈÎÚÔ-
ÔÏÈÙÈÎ¿ Û˘ÌÊ¤ÚÔÓÙ¿ ÙÔ˘˜ Â›ÙÂ ·ÎfiÌ· Î·È Ù· ÚÔÛˆÈÎ¿ ÙÔ˘˜.
∂∂ÂÂÈÈ‰‰‹‹  ÔÔÈÈ  ‰‰ÈÈ··ÎÎËËÚÚ‡‡ÍÍÂÂÈÈ˜̃  ‰‰ÂÂÓÓ  ··ÏÏÏÏ¿¿˙̇ÔÔ˘̆ÓÓ  ÛÛÂÂ  ÌÌÈÈ··  ÓÓ‡‡¯̄ÙÙ··,,  ··ÏÏÏÏ¿¿  ˘̆¿¿ÚÚ¯̄ÔÔ˘̆ÓÓ  ÁÁÈÈ··  ÓÓ··  ÙÙÈÈ˜̃  ˘̆ËËÚÚÂÂÙÙÔÔ‡‡ÌÌÂÂ,,  ··ÚÚ··ÎÎ¿¿ÙÙˆ̂  ÂÂÈÈÛÛ˘̆ÓÓ¿¿ÙÙÂÂÙÙ··ÈÈ  ËË  ‰‰ÈÈ··ÎÎ‹‹ÚÚ˘̆ÍÍ‹‹  ÌÌ··˜̃,,  ÔÔ˘̆
ÎÎ··ÙÙ··ÙÙ¤¤ııËËÎÎÂÂ  ÛÛÙÙÈÈ˜̃  ··ÓÓ··‚‚ÏÏËËııÂÂ››ÛÛÂÂ˜̃  ÂÂÎÎÏÏÔÔÁÁ¤¤˜̃  ÙÙËË˜̃  11ËË˜̃  ππÔÔ˘̆ÏÏ››ÔÔ˘̆..

¢¢ππ∞∞∫∫∏∏ƒƒÀÀ••∏∏  ¢¢∏∏..™™ÀÀ..∞∞..∆∆..ªª..
∞ÎfiÌ· Î·È ·Ó fiÏ· ‚·›Ó·Ó Î·ÏÒ˜. ∞ÎfiÌ· Î·È ·Ó ÔÈ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔÈ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ¿ÓÂÚÁÔÈ ‹ Â›¯·Ó Î·ÏÔ‡˜ ÌÈÛıÔ‡˜ Î·È ÔÈ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎ¤˜ ÂÈÛÊÔÚ¤˜
‹Ù·Ó ÏÔÁÈÎ¤˜. ∞ÎfiÌ· Î·È ÙfiÙÂ Ë ‡·ÚÍË ÂÓfi˜ Ì·¯ËÙÈÎÔ‡ Î·È ·˘ÙfiÓÔÌÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ı· ‹Ù·Ó ÂÈ‚Â‚ÏËÌ¤ÓË. ¶fiÛÔ Ì¿ÏÏÔÓ ÙÒÚ·.
ªÂ Ô‰ËÁfi ÙÔ ·Ú·¿Óˆ Î·È ·ÓÙ·ÔÎÚÈÓfiÌÂÓÔÈ ÛÙÔ Î¿ÏÂÛÌ· ÙË˜ ¶∞™∫ & ™˘ÓÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÁÈ· ÎÔÈÓfi „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ ·ÔÊ·Û›Û·ÌÂ Ó· ÂÓÒ-
ÛÔ˘ÌÂ ÙÈ˜ ‰˘Ó¿ÌÂÈ˜ Ì·˜ ÁÈ· Ó· ¿ÌÂ ÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ·ÎfiÌ· ÈÔ ÌÚÔÛÙ¿ Î·È Û˘ÁÎÚÔÙÔ‡ÌÂ ÙË ¢¢∏∏ÌÌÔÔÎÎÚÚ··ÙÙÈÈÎÎ‹‹  ™™ÀÀÌÌ··ÚÚ¿¿ÙÙ··ÍÍËË  ∞∞ÁÁÚÚÔÔÓÓfifiÌÌˆ̂ÓÓ  &&  ∆∆ÔÔ--
ÔÔÁÁÚÚ¿¿ÊÊˆ̂ÓÓ  ªªËË¯̄··ÓÓÈÈÎÎÒÒÓÓ  ((¢¢∏∏..™™ÀÀ..∞∞..∆∆..ªª..)).. ∆Ë Û˘Ì·Ú¿Ù·ÍË ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó:

∞°ƒ√¡√ª√π ∆√¶√°ƒ∞º√π ªª∏∏ÃÃ∞∞¡¡ππ∫∫√√ππ  ∂∂¶¶ππ  ∆∆øø  ∂∂ƒƒ°°øø
∞∞¡¡∞∞¡¡∂∂øø∆∆ππ∫∫∏∏  ™™ÀÀ¡¡∂∂ƒƒ°°∞∞™™ππ∞∞  ∞∞ƒƒππ™™∆∆∂∂ƒƒøø¡¡ ∞°ƒ√¡√ªø¡ ∆√¶√°ƒ∞ºø¡ ª∏Ã∞¡π∫ø¡

∞∞¡¡∂∂••∞∞ƒƒ∆∆∏∏∆∆√√ππ ™™ÀÀ¡¡∂∂ƒƒ°°∞∞∑∑√√ªª∂∂¡¡√√ππ ∞°ƒ√¡√ª√π ∆√¶√°ƒ∞º√π ª∏Ã∞¡π∫√π
¶¶∞∞™™∫∫  ∞°ƒ√¡√ªø¡ ∆√¶√°ƒ∞ºø¡ ª∏Ã∞¡π∫ø¡
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¢¢∏∏..™™ÀÀ..∞∞..∆∆..ªª..::  ™™ÀÀªªªª∂∂∆∆∂∂ÃÃOOÀÀ¡¡  --  ÀÀ¶¶OO™™∆∆∏∏ƒƒππ∑∑OOÀÀ¡¡

- ∞°ƒ√¡√ª√π ∆√¶√°ƒ∞º√π ªª∏∏ÃÃ∞∞¡¡ππ∫∫√√ππ  ∂∂¶¶ππ  ∆∆øø  ∂∂ƒƒ°°øø

- ∞∞¡¡∞∞¡¡∂∂øø∆∆ππ∫∫∏∏  ™™ÀÀ¡¡∂∂ƒƒ°°∞∞™™ππ∞∞  ∞∞ƒƒππ™™∆∆∂∂ƒƒøø¡¡ ∞°ƒ√¡√ªø¡ ∆√¶√°ƒ∞ºø¡ ª∏Ã∞¡π∫ø¡

- ∞∞¡¡∂∂••∞∞ƒƒ∆∆∏∏∆∆√√ππ ™™ÀÀ¡¡∂∂ƒƒ°°∞∞∑∑√√ªª∂∂¡¡√√ππ ∞°ƒ√¡√ª√π ∆√¶√°ƒ∞º√π ª∏Ã∞¡π∫√π

- ¶¶∞∞™™∫∫  ∞°ƒ√¡√ªø¡ ∆√¶√°ƒ∞ºø¡ ª∏Ã∞¡π∫ø¡

ÀÀ¶¶√√ææ∏∏ººππ√√ππ  °°ππ∞∞  ∆∆√√  ¢¢ππ√√ππ∫∫∏∏∆∆ππ∫∫√√  ™™ÀÀªªµµ√√ÀÀ§§ππ√√
∞∞//∞∞ √√¡¡√√ªª∞∞∆∆∂∂¶¶øø¡¡ÀÀªª√√ ¡¡√√ªª√√™™
1 ∞°°∂§∏™ ∂À∞°°∂§√™ ÙÔ˘ ¢∏ª∏∆ƒπ√À £∂™™∞§√¡π∫∏™
2 ∞°°∂§√¶√À§√™ ∂ƒø∆√∫ƒπ∆√™ ÙÔ˘ °∂øƒ°π√À ∫√ƒπ¡£√À
3 ∞∫ƒπµ∞™ Ã∞ƒ∞§∞ª¶√™ ÙÔ˘ ªπÃ∞∏§ Ã∞¡πø¡
4 ∞¡∆ø¡√¶√À§√™ ∞¡∆ø¡π√™ ÙÔ˘ ∞£∞¡∞™π√À ∞ƒ°√§π¢∞™
5 µ∞™π§∞∫∏™ °∂øƒ°π√™ ÙÔ˘ ¢π√¡À™π√À ∑∞∫À¡£√À
6 °∞¡π∞™ ¡π∫√§∞√™ ÙÔ˘ °∂øƒ°π√À ∫∞ƒ¢π∆™∞™
7 °∞ƒ°∞µ∞¡∏™ £∂√¢øƒ√™ - ∞°°∂§√™ 

ÙÔ˘ Ãƒ∏™∆√À §∞ƒπ™∞™
8 °∞∆™√À§∏™ Ã∞ƒ∞§∞ª¶√™ (ª¶∞ª¶∏™) 

ÙÔ˘ ™¶Àƒπ¢ø¡∞ ∫∂ƒ∫Àƒ∞™
9 °π∞•√°§√À πø∞¡¡∏™ (°π∞°∫√™) ÙÔ˘ °∂øƒ°π√À §∞∫ø¡π∞™

10 °∫∞∆∑∏ƒ√À§∏™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ÙÔ˘ πø∞¡¡∏ ∫∞µ∞§∞™
11 °ƒ∏°√ƒ∞∫∏™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ÙÔ˘ ∂ªª∞¡√À∏§ ƒ∂£Àª¡√À
12 °ø¡πø∆∞∫∏™ ∫ø™∆∞¡∆π¡√™ ÙÔ˘ ªπÃ∞∏§ §∞™π£π√À
13 ¢∂™À§∞™ ™¶Àƒπ¢ø¡ ÙÔ˘ ¡π∫√§∞√À ∞∆∆π∫∏™
14 ¢√°∞¡∏™ ∞£∞¡∞™π√™ (£∞¡√™) 

ÙÔ˘ ∂À™∆∞£π√À ∞∆∆π∫∏™
15 ∑∞ƒ¶∞§∞™ £∞¡∞™∏™ ÙÔ˘ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À πø∞¡¡π¡ø¡
16 ∑∞º∂πƒ∏™ µ∞™π§∂π√™ ÙÔ˘ ¡π∫√§∞√À ∆ƒπ∫∞§ø¡
17 ∑√À§√Àª∏™ °ƒ∏°√ƒπ√™ ÙÔ˘ ¶√§À∫∞ƒ¶√À £∂™™∞§√¡π∫∏™
18 £∂√¢øƒ∞∫√¶√À§√™ ¶∞¡∞°πø∆∏™ ÙÔ˘ ∏§π∞ ∞∆∆π∫∏™
19 £∂√¢øƒ√¶√À§√™ ™∆À§π∞¡√™ ÙÔ˘ ¶∞¡∞°πø∆∏ µ√πø∆π∞™
20 £ƒ∞æπª∏™ µ∞™π§∂π√™ ÙÔ˘ ¢∏ª∏∆ƒπ√À º£πø∆π¢√™
21 IATPOY A§E•AN¢PO™ (A§E•H™) ÙÔ˘ KøN/NOY XA§KI¢IKH
22 ∫∞§√°π∞¡¡∞∫∏™ ªπÃ∞∏§ ÙÔ˘ ™¶Àƒπ¢ø¡∞ ∞∆∆π∫∏™
23 ∫∞ƒ∞°∂øƒ°√¶√À§√™ Ãƒ∏™∆√™ ÙÔ˘ ∞¢∞ª ∞∆∆π∫∏™
24 ∫∞ƒ∆™∞°∫√À§∏™ Ã∞ƒ∞§∞ª¶√™ (Ã∞ƒ∏™) 

ÙÔ˘ ∂À∞°°∂§√À ∞∆∆π∫∏™
25 ∫∞ƒÀ™∆π¡√™ ∂ªª∞¡√À∏§ ÙÔ˘ πø∞¡¡∏ ∞∆∆π∫∏™
26 ∫∞∆™∞∫πøƒ∏ ∂πƒ∏¡∏ - ÃƒÀ™√µ∞§∞¡∆√À 

ÙÔ˘ °∂øƒ°π√À ∞π∆ø§/¡π∞™
27 ∫∂ƒ∞™π∞™ °∂øƒ°π√™ ÙÔ˘ ™ø∆∏ƒπ√À ∞π∆ø§/¡π∞™
28 ∫√°π∞™ °∂øƒ°π√™ ÙÔ˘ πø∞¡¡∏ ∏ª∞£π∞™
29 ∫√¡∆√°π∞¡¡∏™ ∞¡¢ƒ∂∞™ ÙÔ˘ πø∞¡¡∏ ∞∆∆π∫∏™
30 ∫√™ª∞™ Ãƒ∏™∆√™ ÙÔ˘ ¢π√¡À™π√À ∞∆∆π∫∏™
31 ∫√∆™ø¡∏™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ÙÔ˘ ∏§π∞ ∏°√Àª∂¡π∆™∞™
32 ∫ƒπ£∞ƒ∞™ ¡π∫√§∞√™-∂πƒ∏¡∞π√™ ÙÔ˘ °∂øƒ°π√À ∏§∂π∞™
33 ∫ø¡™∆∞¡∆π¡π¢∏ ª∞ƒπ∞ ÙÔ˘ ªπÃ∞∏§ ∞∆∆π∫∏™
34 ∫ø™∆√¶√À§√™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ÙÔ˘ °∂øƒ°π√À ∞Ã∞π∞™
35 §∂À∫πªªπ∞∆∏™ Ã∞ƒ∞§∞ª¶√™ (ª¶∞ª¶∏™) 

ÙÔ˘ ¡π∫√§∞√À ª∂™™∏¡π∞™
36 §IAT™O™ ¢HMHTPIO™ ÙÔ˘ °EøP°IOY ATTIKH™
37 §π√∫√™ Ãƒ∏™∆√™ ÙÔ˘ µ∞™π§∂π√À ∫∞™∆√ƒπ∞™
38 §√∏™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ÙÔ˘ Ãƒ∏™∆√À ∞∆∆π∫∏™
39 ª∞¡∞¡∞™ °π∞¡¡∞∫∏™ ÙÔ˘ ∞£∞¡∞™π√À ∞∆∆π∫∏™
40 ª∞ƒ¡∂§§√™ πø∞¡¡∏™ ÙÔ˘ ∂ªª∞¡√À∏§ ∏ƒ∞∫§∂π√À
41 ª∞ƒ√™ °∂øƒ°π√™ ÙÔ˘ ∞£∞¡∞™π√À ª∞°¡∏™π∞™

42 ª∞Àƒ√∂π¢∏™ ∞ƒπ™∆∂π¢∏™ (∞ƒ∏™) ÙÔ˘ °∂øƒ°π√À ∞Ã∞π∞™
43 ª∞Ã∞πƒπ¢∏™ ∫Àƒπ∞∫√™ ÙÔ˘ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À £∂™™∞§√¡π∫∏™
44 ª∞Ãπ∫∞™ πø∞¡¡∏™ ÙÔ˘ ™∆∂ƒ°π√À ∞∆∆π∫∏™
45 ª√∫∞™ ∞°°∂§√™ ÙÔ˘ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À ∆ƒπ∫∞§ø¡
46 M¶AP¢AKH A™HMø ÙÔ˘ NIKO§AOY AXA´A™
47 ª¶∞ƒ∆∑ø∫∞™ Ãƒ∏™∆√™ ÙÔ˘ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À ∞∆∆π∫∏™
48 ª¶∞™∆∞ °∂øƒ°π∞ ÙÔ˘ £∂√¢øƒ√À ∞∆∆π∫∏™
49 ª¶πƒ√™ πø∞¡¡∏™ ÙÔ˘ ™∆∂º∞¡√Y º§øƒπ¡∞™
50 ª¶√Àƒ§∏™ ∂À∞°°∂§√™ ÙÔ˘ ™∂ƒ∞º∂πª º£πø∆π¢√™
51 ¡∏™ø∆∞∫∏™ °∂øƒ°π√™ ÙÔ˘ Ã∞ƒ∞§∞ª¶√À ∞∆∆π∫∏™
52 ¡π∑∞ª∏™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ÙÔ˘ ∞ƒπ™∆∞ƒÃ√À ª∞°¡∏™π∞™
53 •∂™ºπ°°∏ ∫ø¡™∆∞¡∆√À§∞ ÙÔ˘ ∞¡¢ƒ∂∞ ∫√∑∞¡∏™
54 ¶A¶ABA™I§EIOY ™¶YPO™ ÙÔ˘ A¶O™TO§OY ATTIKH™
55 ¶∞¶∞°∂øƒ°π√À ∫∞§§π√¶∏-§∏¢∞ 

ÙÔ˘ ∫ø¡™TANTI¡√À ∞∆∆π∫∏™
56 ¶∞¶∞¢∏ª∏∆ƒπ√À µ∞™π§π∫∏ ÙÔ˘ πø∞¡¡∏ §∞ƒπ™∞™
57 ¶∞¶∞¢√¶√À§√™ πø∞¡¡∏™ ÙÔ˘ ¶∞ƒ∞™∫∂À∞ ∞∆∆π∫∏™
58 ¶∞¶∞ÃƒÀ™√À ∞°°∂§π∫∏ ÙÔ˘ ¢∏ª∏∆ƒπ√À §∂™µ√À
59 ¶ƒø´√™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ÙÔ˘ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À ∂µƒ√À
60 ™I™MANI¢H™ APXONTH™ (APH™) ÙÔ˘ B∞™π§∂π√À ∂µƒ√À
61 ™∫π∞¢∞ ª∞ƒπ∞ (ª∞ƒ∞) ÙÔ˘ NIKO§AOY ∞∆∆π∫∏™
62 ™√À°§∂ µ∞™π§π∫∏ ÙÔ˘ ºπ§π¶¶√À £∂™™∞§√¡π∫∏™
63 ™√À§√™ £∂ªπ™∆√∫§∏™ (£∂ª∏™) 

ÙÔ˘ °∂øƒ°π√À ¢ø¢∂∫∞¡∏™ø¡
64 ™À°°∂§∞∫∏™ πø™∏º ÙÔ˘ ∞ƒπ™∆√ª∂¡∏ ∏ƒ∞∫§∂π√À
65 ™Ãπ¡∞™ πø∞¡¡∏™ ÙÔ˘ ∞§ºƒ∂¢√À ∏ƒ∞∫§∂π√À
66 ∆∞µ∞¡∆∑∏™ µ∞™π§∂π√™ ÙÔ˘ πø∞¡¡∏ ¶π∂ƒπ∞™
67 TZA§ABPA™ KøN™TANTINO™ ÙÔ˘ °EøP°IOY ATTIKH™
68 ∆√Àƒ§∞∫∏™ ¶∞¡∞°πø∆∏™ ÙÔ˘ °∂øƒ°π√À ∞∆∆π∫∏™
69 ∆ƒπ°ø¡∏™ πø∞¡¡∏™ ÙÔ˘ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À ∆ƒπ∫∞§ø¡
70 ∆™∞µ¢∞ƒ§∏™ ™∆∂ƒ°π√™-™∆∂§π√™ 

ÙÔ˘ ¢∏ª∏∆ƒπ√À £∂™™∞§√¡π∫∏™
71 ∆™∂¡∆∂ª∂π¢∏™ ¡π∫√§∞√™ ÙÔ˘ £∂√¢øƒ√À ¢ƒ∞ª∞™
72 ∆™√Àº∏ ª∞ƒπ∞ ÙÔ˘ ∞¡∆ø¡π√À ∞∆∆π∫∏™
73 º√À¡∆∞ ¢π√¡À™π∞ ÙÔ˘ °∂øƒ°π√À ∞∆∆π∫∏™
74 º√Àƒ¡π∞¢∏™ ¶∞¡∞°πø∆∏™ ÙÔ˘ Ãƒ∏™∆√À ∏ª∞£π∞™
75 ºø∆π∞¢∏™ ªπ§∆π∞¢∏™ ÙÔ˘ π√ƒ¢∞¡∏ §∞ƒπ™∞™
76 Ã∞ƒµ∞§π∞™ πø∞¡¡∏™ ÙÔ˘ ¡π∫√§∞√À ∞∆∆π∫∏™
77 Ã∞™∞¡¢ƒ∞ µ∞™π§∂π∞¡¡∞ ÙÔ˘ πø∞¡¡∏ ∂Àµ√π∞™
78 Ã∞∆∑∏§π∞¢∏™ ¶∞À§√™ ÙÔ˘ ∂À™∆∞£π√À £∂™™∞§√¡π∫∏™
79 Ãƒ√¡√¶√À§√™ Ãƒ√¡∏™ ÙÔ˘ πø∞¡¡∏ ∏§∂π∞™
80 æÀÃ∏ ¢∂™¶√π¡∞ ÙÔ˘ ¡π∫√§∞√À Ãπ√À

ÀÀ¶¶√√ææ∏∏ººππ√√ππ  °°ππ∞∞  ∆∆∏∏¡¡  ∂∂••∂∂§§∂∂°°∫∫∆∆ππ∫∫∏∏  ∂∂¶¶ππ∆∆ƒƒ√√¶¶∏∏
∞∞//∞∞ √√¡¡√√ªª∞∞∆∆∂∂¶¶øø¡¡ÀÀªª√√ ¡¡√√ªª√√™™
1 ∞¡∞°¡ø™∆√¶√À§√™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™

ÙÔ˘ πø∞¡¡∏ ∞∆∆π∫∏™
2 ∫∞∆™∞¡√™ £∂√º∞¡∏™ ÙÔ˘ ∂À∞°°∂§√À ∞∆∆π∫∏™
3 §√À§∞∫∏™ ¡π∫√§∞√™ ÙÔ˘ πø∞¡¡∏ ∞∆∆π∫∏™

æ H º O ¢ E § T I O

¢¢∏∏ªª√√∫∫ƒƒ∞∞∆∆ππ∫∫∏∏
™™ÀÀªª¶¶∞∞ƒƒ∞∞∆∆∞∞••∏∏
∞∞°°ƒƒ√√¡¡√√ªªøø¡¡  

∆∆√√¶¶√√°°ƒƒ∞∞ººøø¡¡  
ªª∏∏ÃÃ∞∞¡¡ππ∫∫øø¡¡
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Την Kυριακή 20 ∆εκεµβρίου ζητούµε τη στήριξή σας, για την Αναγέν-
νηση και την Επανεκκίνηση του ΠΣ∆ΑΤΜ, του συλλόγου όλων των
ΑΤΜ, έχοντας Όραµα, Σχέδιο και συγκεκριµένες προτάσεις. Πρέπει
να αποκατασταθεί το χαµένο κύρος και η θέση του συλλόγου µας
στον τεχνικό κόσµο και στην κοινωνία. 
∆εσµευόµαστε για:
• Εύρυθµη και ουσιαστική λειτουργία του Συλλόγου. Αποκατά-

σταση της εύρυθµης και δηµοκρατικής λειτουργίας του ∆.Σ. του
ΠΣ∆ΑΤΜ, µε βάση την πρόταση της Συνεργασίας ∆ΚΜ-∆ΑΠ Τοπο-
γράφων, που έχει ήδη κατατεθεί και αποδεχθεί η πλειοψηφία του
∆.Σ., αλλά ποτέ δεν τηρήθηκε.

• Αποκατάσταση αµφίδροµης επικοινωνίας µε τις περιφερειακές δοµές
του ΠΣ∆ΑΤΜ.

• Ενεργοποίηση των επιστηµονικών επιτροπών του ΠΣ∆ΑΤΜ.
• ∆ηµιουργία ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, µε σκοπό την κατα-

γραφή προσφερόµενων θέσεων, την άµεση ενηµέρωση όλων των
συναδέλφων ΑΤΜ για αυτές, τηρώντας τη διαφάνεια στην απρόσκο-
πτη και συνεχή ενηµέρωση όλων ανεξαιρέτως, για όλες τις δυνα-
τότητες και ευκαιρίες απασχόλησης και δραστηριότητας που δηµι-
ουργούνται. 

• Το ΠΑΡΑΤΗΡΗΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ θα αποτελέσει ταυτόχρονα τη βασική
δοµή στη διεκδίκηση των θεµάτων που αφορούν τις ασφαλιστικές
εισφορές. Άµεσοι στόχοι διεκδίκησης του ΠΣ∆ΑΤΜ για το ασφαλι-

στικό:
1. Μείωση ασφαλιστικών εισφορών κατά 30% τουλάχιστον

για όλους.
2. Αποδέσµευση ρύθµισης από πληρωµή τρεχουσών για διάστηµα

2 ως 3 ετών.
3. Πάγωµα απαιτήσεων οφειλών στο ΤΣΜΕ∆Ε επίσης για διάστηµα

2 ως 3 ετών.
4. Απαλλαγή ανέργων για όσο διάστηµα ευρίσκονται σε

ανεργία – πλήρης ιατροφαρµακευτική κάλυψη ανεξάρτη-
τα της πληρωµής των εισφορών.

• ∆ηµιουργία ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΕΡΓΩΝ για την υποστήριξη των
συναδέλφων που δραστηριοποιούνται στον τοµέα κατασκευής και
επίβλεψης έργων.

• ∆ιαρκής επιµόρφωση των µελών του συλλόγου σε αντικείµενα
άµεσου επαγγελµατικού ενδιαφέροντος, µε τη διοργάνωση σεµινα-
ρίων και επιστηµονικών ηµερίδων σε τακτά χρονικά διαστήµατα. Η
διάχυση της επιστηµονικής γνώσης και των σύγχρονων επαγγελµα-
τικών µεθοδολογιών και τεχνικών πρέπει να είναι συνεχής, ώστε οι
συνάδελφοι ΑΤΜ να ενθαρρύνονται ειδικά αυτή την περίοδο που
βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας, να ενηµερώνονται για τις εξελί-
ξεις, αλλά και να βρουν την υποστήριξη που επιβάλλεται ο ΠΣ∆ΑΤΜ
να παρέχει σε όλους. 

• ∆ιατύπωση προτάσεων και διαρκής συνεργασία µε τα Ανώτατα

Καταρχάς και πριν προχωρήσουµε στην αναφορά των θέσεων και προτάσεών
µας για το σύλλογο, θα θέλαµε να συγχαρούµε τον αγαπητό συνάδελφο Νίκο
Ζαχαριά, ο οποίος εξελέγην οµόφωνα Πρόεδρος του EGoS (European
Group of Surveyors), στις πρόσφατες εκλογές που έγιναν στη Μάλτα και να
του ευχηθούµε καλή επιτυχία στα νέα του καθήκοντα. Είµαστε σίγουροι ότι
από τη νέα του θέση και λόγω της αγάπης του για το σύλλογο θα βοηθήσει
ιδιαίτερα, στην αλλαγή και βελτίωση πολλών πραγµάτων στον κλάδο µας.

Όσον αφορά τις επερχόµενες εκλογές του συλλόγου µας, όραµά µας είναι ο
ΠΣ∆ΑΤΜ να είναι ο σύλλογος όλων των συναδέλφων ΑΤΜ, χωρίς καµία εξαί-
ρεση και διάκριση.

Έχουµε θέσει ως στόχο να δηµιουργήσουµε το σύλλογο που θα βρίσκεται
πραγµατικά και ουσιαστικά δίπλα σε κάθε συνάδελφο ΑΤΜ. 

Ποτέ άλλοτε δε χρειαστήκαµε τόσο, όσο σήµερα υποστήριξη και προστασία
ενάντια στα κυρίαρχα προβλήµατα της ανεργίας και υποαπασχόλησης, των
εξαιρετικά χαµηλών αµοιβών, των µεγάλων καθυστερήσεων πληρωµών ή
ακόµα και της µη καταβολής των δεδουλευµένων και φυσικά των υπέρογκων
και δυσανάλογων ασφαλιστικών εισφορών που οδηγούν την πλειοψηφία των
συναδέλφων στην αδυναµία και παύση άσκησης επαγγελµατικής δραστηριό-
τητας.

Είναι πλέον καθήκον όλων µας, ο ΠΣ∆ΑΤΜ να είναι παρών και ενεργός, και
να προσφέρει λύσεις µε συγκεκριµένες προτάσεις και δράσεις, σε όλους τους
συναδέλφους ΑΤΜ και κυρίως στους νέους διπλωµατούχους ΑΤΜ, που
καλούνται να εισέλθουν στο δυσµενέστερο επαγγελµατικό στίβο, που θα µπο-
ρούσε κανείς να σκεφτεί ότι υπάρχει.

∂¡øª∂¡√π ∆√¶√°ƒ∞º√π…
...√§√π ª∞∑π, ª∂ √ƒ∞ª∞ ∫∞π ™Ã∂¢π√...

...ª¶√ƒ√Àª∂ ¡∞ ∆∞ ∫∞∆∞º∂ƒ√Àª∂
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Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα, τις Σχολές των Τοπογράφων σε θέµατα
προπτυχιακής και µεταπτυχιακής εκπαίδευσης, προκειµένου να επι-
τευχθεί η βέλτιστη εναρµόνιση παροχής γνώσης και αναγκών αγο-
ράς εργασίας.

• Ανασχεδιασµός και αναβάθµιση της ιστοσελίδας του ΠΣ∆Α-
ΤΜ, µε σκοπό τη δηµιουργία κόµβου αµφίδροµης επικοινωνίας και
ενηµέρωσης όλων των ΑΤΜ, για όλα τα ζητήµατα (επιστηµονικά,
επαγγελµατικά, κοινωνικά, διαβουλεύσεις κλπ).

• Επανακαθορισµός στόχων και ύλης του ενηµερωτικού δελτίου του
ΠΣ∆ΑΤΜ, ώστε να αναβαθµιστεί και να γίνει ουσιαστική η έκδοση και
διακίνησή του. Το ενηµερωτικό δελτίο µπορεί και οφείλει να συµβάλ-
λει στην κατεύθυνση της διάχυσης της γνώσης, της ενηµέρωσης και
ανταλλαγής απόψεων και διαλόγου µεταξύ όλων των ΑΤΜ.

• Άµεση προώθηση του ζητήµατος Τροποποίησης του Καταστατι-
κού του ΠΣ∆ΑΤΜ, µε βασικές αλλαγές, οι οποίες θα συµβάλλουν
στην ουσιαστική και αποτελεσµατική λειτουργία του ΠΣ∆ΑΤΜ. Οι
προτάσεις αυτές έχουν ήδη κατατεθεί στο σχετικό κείµενο πρότα-
σης τροποποίησης του Καταστατικού από τον περασµένο Ιανουάριο
και έχουν δηµοσιευτεί στο ενηµερωτικό δελτίο του ΠΣ∆ΑΤΜ.

• Άµεση µετεγκατάσταση της έδρας του ΠΣ∆ΑΤΜ σε χώρο ιδιοκτη-
σίας του ΤΕΕ, µε σκοπό τον περιορισµό των λειτουργικών εξόδων.

• Άµεση απαίτηση της οικονοµικής ενίσχυσης που δικαιούται ο
ΠΣ∆ΑΤΜ από τη διοίκηση του ΤΕΕ.

• Συνεργασία µε το ΤΕΕ για τη νοµική υποστήριξη των µελών
του σε εργασιακά ζητήµατα.

• Μέριµνα για την έκδοση των Π.∆. των τελευταίων νοµοθετηµά-
των, που αφορούν τα επαγγελµατικά δικαιώµατα και απαίτηση τή-
ρησης από την πολιτεία των κατοχυρωµένων επαγγελµατικών
δικαιωµάτων µας.

• Προώθηση του σχεδίου, που ήδη έχει κατατεθεί στο ΤΕΕ για την
αναθεώρηση του καθεστώτος διενέργειας πραγµατογνωµοσυνών.

• Σύνταξη κώδικα επαγγελµατικής δεοντολογίας ΑΤΜ και υπογραφή
από τα µέλη του ΠΣ∆ΑΤΜ.

• ∆ιεκδίκηση υποχρεωτικής καταβολής αµοιβών µέσω του συστήµα-
τος αµοιβών ΤΕΕ σε κάθε δικαιοπραξία, καθώς και υποχρεωτική
επισύναψη στο αντίστοιχο τοπογραφικό διάγραµµα.

• Συνδροµή του Συλλόγου στον έλεγχο από τις αρµόδιες υπηρεσίες
της τήρησης των επαγγελµατικών δικαιωµάτων, καθώς και αξιο-
πρεπών αµοιβών των συναδέλφων.

• Προώθηση µελετών κτηµατολογίου που βρίσκονται σε φάση αξιο-
λόγησης.

• Άµεση αναθεώρηση του νοµοθετικού πλαισίου που διέπει το λει-
τουργούν κτηµατολόγιο.

• Ένταξη στο κτηµατολόγιο των παράλληλων µητρώων που έχουν
συνταχθεί από διάφορες Υπηρεσίες. 

• Αναθεώρηση του νοµοθετικού πλαισίου διενέργειας των διαγωνι-
σµών µε σκοπό την απλοποίηση των διαδικασιών, τη µείωση
της γραφειοκρατίας, τη συντόµευση της διαδικασίας ανά-
θεσης.

• Ενεργή, συλλογική και µαχητική συµµετοχή στις διαβουλεύσεις
που διεξάγονται (για τη θεσµοθέτηση ή την αλλαγή θεσµικού
πλαισίου ή για την προκήρυξη µεγάλων έργων) και διεξαγωγή
εσωτερικών (εντός του Συλλόγου, µε συµµετοχή των µελών του)
διαβουλεύσεων για τα θέµατα αυτά ή και για άλλα θέµατα που
αφορούν τις δραστηριότητες των µελών του Συλλόγου.

√ ™À§§√°√™ ∂¡∞ µ∏ª∞ ¶ƒπ¡ ∆∏ ¢π∞§À™∏
√ ™À§§√°√™ ∞¶ø¡ ™∆∞ º§∂°√¡∆∞ £∂ª∞∆∞

Σήµερα, ο Σύλλογός µας βρίσκεται ένα βήµα από τη διάλυσή

του και οδηγείται µε µαθηµατική ακρίβεια σε αφανισµό.
• Για πρώτη φορά προβλέπεται στο τέλος του 2015 ΧΡΕΟΣ €

5.000, βάσει του ψηφισµένου προϋπολογισµού!
• Οι συνάδελφοι γύρισαν την πλάτη στο σύλλογο, γεγονός που απο-

τυπώνεται στην πολύ µικρή ανταπόκριση που υπήρξε στο κάλεσµα
της ∆ιοίκησης της ΠΑΣΚ για ΓΣ στα κατά τόπους Περιφερειακά και
Τοπικά Τµήµατα µε παρουσία µελών του ∆Σ του ΠΣ∆ΑΤΜ.

Σήµερα, µετά από 6 χρόνια διοίκησης της ΠΑΣΚ (ή όπως αλλιώς ονο-
µάζεται σήµερα), η λειτουργία του Συλλόγου χαρακτηρίζεται από
παντελή ανυπαρξία:
• ∆ράσεων για την υποστήριξη των µελών του και ειδικά των ανέρ-

γων και των υποαπασχολούµενων.
• Ενηµέρωσης των µελών του και στην επικοινωνία µεταξύ τους, λό-

γω κυρίως της απαξίωσης της λειτουργίας του δικτυακού τόπου.
• ∆ράσεων στα φλέγοντα και επίκαιρα θέµατα ανάθεσης και εκτέλε-

σης µελετών και έργων.

Η Συνεργασία ∆ΚΜ-∆ΑΠ Τοπογράφων αρχικά µετείχε στο προε-
δρείο καταλαµβάνοντας µε εκπρόσωπό της τη θέση του αντιπροέ-
δρου. Η παράταξη της ΠΑΣΚ ή όπως αλλιώς αυτοπροσδιορίζε-
ται, σύντοµα απέδειξε ότι επιθυµούσε «διακοσµητική» παρουσία και
τυπική κάλυψη µόνο, µεθοδεύοντας τον αποκλεισµό µας από όλες τις
κινήσεις εκπροσώπησης του ΠΣ∆ΑΤΜ, µη δείχνοντας καµία διάθεση
για εποικοδοµητική συνεργασία, εξυπηρετώντας παράλληλα τις
πολιτικές-κοµµατικές αλλά και επαγγελµατικές σκοπιµότητές
τους.

Είναι γεγονός ότι τα όσα έχουν λάβει χώρα ειδικά τα τελευταία
δύο χρόνια στον ΠΣ∆ΑΤΜ, συνέβαλλαν στη δυσµενή θέση και απα-
ξίωσή του. Οι εµµονές σε πρακτικές και λογικές ιδιοκτησιακής
αντίληψης για τον σύλλογο, πρέπει να τεθούν επιτέλους στο
περιθώριο. Οι µονίµως επικαλούµενοι την πλειοψηφία εντός του
συλλόγου, άργησαν να καταλάβουν ότι πλέον αποτελούν τη µειοψη-
φία στην κοινωνία, και επιχειρούν να διασώσουν τη συνδικαλιστική
τους υπόσταση από το τελευταίο οχυρό που τους απέµεινε, κληρο-
δοτώντας τον ΠΣ∆ΑΤΜ στον επόµενο εκλεκτό τους. Επιχειρούν µε
αυτό τον τρόπο να συνεχίσουν να εξυπηρετούν πολιτικές
ή/και επαγγελµατικές σκοπιµότητες των υποστηρικτών τους
και µόνο αυτών.

Το ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟ∆ΕΛΤΙΟ, το οποίο πρώτη η παράταξή µας
το ζήτησε πριν από αρκετά χρόνια στο σύλλογο και θα συνεχίσει να
µάχεται για αυτό, δεν αρκεί απλά να το επικαλούµαστε, αλλά να το
υποστηρίζουµε µε τις πράξεις µας και τις συµπεριφορές µας.

Καλούµαστε όλοι τώρα να δώσουµε τέλος σε αυτή τη διαχείριση
των τελευταίων ετών, και να αποκαταστήσουµε το κύρος και τη σο-
βαρότητα της υπόστασης ενός επιστηµονικού συλλόγου Μηχανικών,
οι οποίοι όπως έχουν αποδείξει πάντα βρίσκονται µπροστά και πριν
από τις εξελίξεις.  

√ ¶™¢∞∆ª ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ∞∆ª!
Για αυτό το λόγο, µετέχουµε στις εκλογές 

την 20η ∆εκέµβρη, και σας καλούµε όλους να στηρίξετε την
προσπάθεια για την ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ

και ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ του ΠΣ∆ΑΤΜ.

æ∏ºπ∑√Àª∂ ™À¡∂ƒ°∞™π∞ 
¢∫ª-¢∞¶ ∆√¶√°ƒ∞ºø¡

-∂¡øª∂¡√π ∆√¶√°ƒ∞º√π
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1 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΤΤΙΚΗ

2 ΑΝ∆ΡΟΥΛΑΚΗ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΑΤΤΙΚΗ

3 ΑΡΓΙΑ∆ΙΤΗ ΙΩΑΝΝΑ (ΓΙΑΝΝΑ) ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑ

4 ΑΡΜΕΝΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑ

5 ΓΑΪΤΑΝΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΗΜΑΘΙΑ

6 ΓΚΟΓΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΤΤΙΚΗ

7 ΓΚΟΥΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΥΚΛΑ∆ΕΣ

8 ΓΚΡΕΜΗΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΦΘΙΩΤΙ∆Α

9 ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗ

10 ΓΡΙΒΑ ΜΑΡΙΑ ΑΤΤΙΚΗ

11 ΓΥΦΤΟ∆ΗΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΤΤΙΚΗ

12 ∆ΗΜΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΗΜΝΟΣ

13 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ∆ΡΑΜΑ

14 ΖΑΜΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕΛΛΑ

15 ΗΛΙΟ∆ΡΟΜΙΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑΝΟΣ)ΑΤΤΙΚΗ

16 ΘΩΜΑ ΘΕΟ∆ΟΣΙΑ (ΣΙΑ) ΑΤΤΙΚΗ

17 ΚΑΚΑΡ∆ΑΚΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΛΑΡΙΣΑ

18 ΚΑΛΗΜΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗ

19 ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥΤΥΧΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

20 ΚΑΛΟΓΡΗΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑ

21 ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗ

22 ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ

23 ΚΟΥ∆ΟΥΝΗΣ ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ ΕΥΒΟΙΑ

24 ΚΟΧΙΑ∆ΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΑΤΤΙΚΗ

25 ΚΡΗΝΙ∆ΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΒΑΛΑ

26 ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΗΜΑΘΙΑ

27 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

28 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗ

29 ΜΑΡΚΟΛΕΦΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΡΚΑ∆ΙΑ

30 ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

31 ΜΗΤΣΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΑ

32 ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΤΤΙΚΗ

33 ΜΠΙΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ

34 ΜΠΟΚΟΛΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑ

35 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑ

36 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΤΤΙΚΗ

37 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΜΑΡΙΑ ΑΡΓΟΛΙ∆Α

(ΜΑΡΙΓΓΕΛΗ)

38 ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΤΤΙΚΗ

39 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑ

40 ΠΑΠΑΘΕΟ∆ΟΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΤΤΙΚΗ

41 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΤΤΙΚΗ

42 ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΑ

43 ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑ

44 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΤΤΙΚΗ

45 ΠΕΤΡΙΤΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑ

46 ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑ

47 ΡΟΣΓΟΒΑ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ ΑΤΤΙΚΗ

(ΜΙΡΕΛΑ)

48 ΣΕΡΕΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗ

49 ΣΟΛ∆ΑΤΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΛΕΥΚΑ∆Α

50 ΣΟΥΛΕΜΕΤΣΗ ΕΛΕΝΑ ΤΡΙΚΑΛΑ

51 ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΤΤΙΚΗ

52 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΒΡΟΣ

53 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΤΤΙΚΗ

(ΝΤΙΝΑ)

54 ΤΖΙΤΖΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΖΑΝΗ

55 ΤΣΟΝΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΤΤΙΚΗ

56 ΦΕΛΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΟ∆ΟΠΗ

57 ΦΛΟΥ∆ΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΤΑ

58 ΧΑΡΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

59 ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΕΡΡΕΣ-

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

60 ΨΥΧΑΡΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟ

(ΣΤΡΑΤΗΣ)

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1 ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΤΤΙΚΗ

2 ΚΟΛΟΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ψ H Φ O ∆ E Λ T I O
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
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¢¢∏∏ªª√√∫∫ƒƒ∞∞∆∆ππ∫∫∏∏  ¶¶∞∞¡¡∂∂¶¶ππ™™∆∆∏∏ªª√√¡¡ππ∫∫∏∏  ∫∫ππ¡¡∏∏™™∏∏  ∞∞°°ƒƒ√√¡¡√√ªªøø¡¡  &&  ∆∆√√¶¶√√°°ƒƒ∞∞ººøø¡¡  ªª∏∏ÃÃ∞∞¡¡ππ∫∫øø¡¡
(www.dpk.tee.gr, email: panepisthmonikh@gmail.com, ÙËÏ.6984166220, 6978406256, 6946799833)
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ÁÂÏÌ·. ∏ ··ÊÊ··››ÚÚÂÂÛÛËË  ÌÌÈÈÛÛııÒÒÓÓ  ÎÎ··ÈÈ  ÂÂÚÚÁÁ··ÛÛÈÈ··ÎÎÒÒÓÓ  ‰‰ÈÈÎÎ··ÈÈˆ̂ÌÌ¿¿ÙÙˆ̂ÓÓ  ÛÂ È‰ÈˆÙÈÎfi Î·È ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔÌ¤·, Ë ÊÊÔÔÚÚÔÔÏÏËËÛÛÙÙÂÂ››·· Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÛÂ ÌÌÂÂ››ˆ̂ÛÛËË
ÎÎ··ÙÙ¿¿  ÛÛ¯̄ÂÂ‰‰fifiÓÓ  5500%% ÙÔ˘ ‚ÈÔÙÈÎÔ‡ Ì·˜ ÂÈ¤‰Ô˘ ÛÙËÓ 5ÂÙ›·. √È ¿¿ÓÓÂÂÚÚÁÁÔÔÈÈ  ‰‰ÂÂÓÓ  ¤¤¯̄ÔÔ˘̆ÓÓ  ÙÙÔÔ  ÛÛÙÙÔÔÈÈ¯̄ÂÂÈÈÒÒ‰‰ÂÂ˜̃ ‰ÈÎ·›ˆÌ· ÛÂ ˘ÁÂ›· - ÚfiÓÔÈ· -
Â›‰ÔÌ· ·ÓÂÚÁ›·˜.
∏ Â˘ÚˆÂÓˆÛÈ·Î‹ ÔÏÈÙÈÎ‹ ÙË˜ «·ÂÏÂ˘ı¤ÚˆÛË˜» ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ, ÙˆÓ ÈÛÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ Î·È Ë ‰È·¯ÚÔÓÈÎ‹ ÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ Î˘‚ÂÚ-
Ó‹ÛÂˆÓ, ÛÛ˘̆ÁÁÎÎÂÂÓÓÙÙÚÚÒÒÓÓÂÂÈÈ  ÙÙÈÈ˜̃  ‰‰ÔÔ˘̆ÏÏÂÂÈÈ¤¤˜̃  ÛÛÙÙ··  ¯̄¤¤ÚÚÈÈ··  ÙÙˆ̂ÓÓ  ÔÔÌÌ››ÏÏˆ̂ÓÓ. ∆Ô ∫∫ÙÙËËÌÌ··ÙÙÔÔÏÏfifiÁÁÈÈÔÔ  ‰‰ÂÂÓÓ  ¤¤ÊÊÂÂÚÚÂÂ  ÂÂ˘̆ËËÌÌÂÂÚÚ››··  ÁÁÈÈ··  ÙÙÔÔ˘̆˜̃  ··˘̆ÙÙ····ÛÛ¯̄ÔÔÏÏÔÔ‡‡ÌÌÂÂ--
ÓÓÔÔ˘̆˜̃  ÎÎ··ÈÈ  ÌÌÈÈÛÛııˆ̂ÙÙÔÔ‡‡˜̃  ∞∞ÁÁÚÚÔÔÓÓfifiÌÌÔÔ˘̆˜̃--∆∆ÔÔÔÔÁÁÚÚ¿¿ÊÊÔÔ˘̆˜̃, ¤ÊÂÚÂ Î¤Ú‰Ë ÁÈ· ÙÈ˜ ∞∞ÓÓÒÒÓÓ˘̆ÌÌÂÂ˜̃  ∂∂ÙÙ··ÈÈÚÚÂÂ››ÂÂ˜̃  ÔÔ˘̆  ··ÚÚ¯̄ÈÈÎÎ¿¿  ÌÌÔÔ››ÚÚ··ÛÛ··ÓÓ  ÙÙËËÓÓ  ››ÙÙ··.. ∏
Î·ÈÙ·ÏÈÛÙÈÎ‹ ÎÚ›ÛË, Ô ÌÂÙ·Í‡ ÙÔ˘˜ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi˜ Ô‰‹ÁËÛÂ ÛÂ ·ÎfiÌ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Û˘ÁÎ¤ÓÙÚˆÛË, ÛÂ ÌÈ· ¯Ô‡ÊÙ· ÌÌÂÂÁÁ¿¿ÏÏÂÂ˜̃  ÎÎÙÙËË--
ÌÌ··ÙÙÔÔÏÏÔÔÁÁÈÈÎÎ¤¤˜̃  ÂÂÙÙ··ÈÈÚÚ››ÂÂ˜̃ Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ÌÔÓ·‰ÈÎÔ‡˜ ÎÂÚ‰ÈÛÌ¤ÓÔ˘˜. ∏∏  ÂÂÚÚÁÁ··˙̇fifiÌÌÂÂÓÓËË  ÏÏÂÂÈÈÔÔ„„ËËÊÊ››··  ÊÊ˘̆ÙÙÔÔ˙̇ˆ̂ÔÔ‡‡ÌÌÂÂ  ˆ̂˜̃  ··˘̆ÙÙ····ÛÛ¯̄ÔÔ--
ÏÏÔÔ‡‡ÌÌÂÂÓÓÔÔÈÈ  ‹‹  ‰‰ÔÔ˘̆ÏÏÂÂ‡‡ÔÔ˘̆ÌÌÂÂ  ÁÁÈÈ··  ¤¤ÓÓ··ÓÓ  ¿¿ııÏÏÈÈÔÔ  ÌÌÈÈÛÛııfifi  ÌÌÂÂ  ÂÂ˘̆¤¤ÏÏÈÈÎÎÙÙÂÂ˜̃  ÂÂÚÚÁÁ··ÛÛÈÈ··ÎÎ¤¤˜̃  ÛÛ¯̄¤¤ÛÛÂÂÈÈ˜̃  ÎÎ··ÈÈ  66‹‹ÌÌÂÂÚÚËË  ÂÂÚÚÁÁ··ÛÛ››··.. ∞˘Ùfi Ô˘ ˙Ô‡ÌÂ ‰ÂÓ Â›Ó·È
«Û‡ÓÙÔÌÔ˜ ÂÊÈ¿ÏÙË˜» Ô˘ ı· ÂÚ¿ÛÂÈ Ì·˙› ÌÂ ÙËÓ ÎÚ›ÛË, Â›Ó·È Ë Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙË˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙÔÓ 21Ô ·ÈÒÓ·, ÛÙÔÓ «ÂÏÂ‡ıÂ-
ÚÔ ÎfiÛÌÔ» ÙË˜ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ Ô˘ Ì·˜ ÚÔÛÊ¤ÚÂÈ ¿ÊıÔÓÂ˜ «Â˘Î·ÈÚ›Â˜»: ÊÙÒ¯ÂÈ·, ·ÓÂÚÁ›·, ÂÍ·ıÏ›ˆÛË,
ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÂ˘ÛË Î·È fiÏÂÌÔ.

™™ÙÙÔÔ  ÛÛÙÙfifi¯̄··ÛÛÙÙÚÚÔÔ  ÎÎ˘̆‚‚¤¤ÚÚÓÓËËÛÛËË˜̃  --  ¿¿ÚÚ¯̄ÔÔ˘̆ÛÛ··˜̃  ÙÙ¿¿ÍÍËË˜̃  fifi,,ÙÙÈÈ  ¤¤¯̄ÂÂÈÈ  ··ÔÔÌÌÂÂ››ÓÓÂÂÈÈ  ··’’  ÙÙ··  ÏÏ··˚̊ÎÎ¿¿  ‰‰ÈÈÎÎ··ÈÈÒÒÌÌ··ÙÙ··
∏ Ó¤· Î˘‚¤ÚÓËÛË ™Àƒπ∑∞-∞¡∂§, fi¯È ·Ï¿ ‰‰ÂÂÓÓ  ÚÚÔÔ¯̄ˆ̂ÚÚ¿¿  ÛÛÂÂ  ÌÌ¤¤ÙÙÚÚ··  ··ÓÓ··ÎÎÔÔ‡‡ÊÊÈÈÛÛËË˜̃  fifiˆ̂˜̃  ˘̆ÔÔÛÛ¯̄fifiÙÙ··ÓÓ  ÚÚÔÔÂÂÎÎÏÏÔÔÁÁÈÈÎÎ¿¿  ÌÂ ÙÔ «·-
Ú¿ÏÏËÏÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·», ·ÓÙ›ıÂÙ·, ÚÚÔÔ¯̄ˆ̂ÚÚ¿¿  ÂÂÈÈııÂÂÙÙÈÈÎÎ¿¿  ÛÛÂÂ  ÓÓ¤¤··,,  ··ÎÎfifiÌÌ··  ÈÈÔÔ  ‚‚¿¿ÚÚ‚‚··ÚÚ··  ··ÓÓÙÙÈÈÏÏ··˚̊ÎÎ¿¿  ÌÌ¤¤ÙÙÚÚ··,, ÔÏÔÎÏËÚÒÓÔÓÙ·˜ fi,ÙÈ ¿ÊË-
Û·Ó fiÚıÈÔ ÔÈ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÂ˜ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂÈ˜. ªÂÙ¿ ÙÔ «ªÓËÌfiÓÈÔ ∆Û›Ú·» Î·È ÙÔ ÔÏ˘ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ Ô˘ Â·Ó¿ÊÂÚÂ ÙÈ˜ ·˘ÍËÌ¤ÓÂ˜
·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎ¤˜ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓˆÓ ÌË¯·ÓÈÎÒÓ ¤Ú¯ÂÙ·È ÓÓ¤¤ÔÔ˜̃  ÁÁ‡‡ÚÚÔÔ˜̃  ÎÎÏÏÈÈÌÌ¿¿ÎÎˆ̂ÛÛËË˜̃  ÙÙËË˜̃  ··ÓÓÙÙÈÈÏÏ··˚̊ÎÎ‹‹˜̃  ÂÂ››ııÂÂÛÛËË˜̃ ÌÌÂÂ ‚‚··ÛÛÈÈÎÎfifi  ¿¿ÍÍÔÔ--
ÓÓ·· ÙÙËËÓÓ  ÔÔÚÚÈÈÛÛÙÙÈÈÎÎ‹‹ ÎÎ··ÙÙÂÂ‰‰¿¿ÊÊÈÈÛÛËË  ÙÙˆ̂ÓÓ  ··ÛÛÊÊ··ÏÏÈÈÛÛÙÙÈÈÎÎÒÒÓÓ  ‰‰ÈÈÎÎ··ÈÈˆ̂ÌÌ¿¿ÙÙˆ̂ÓÓ  ÙÙˆ̂ÓÓ  ÂÂÚÚÁÁ··˙̇fifiÌÌÂÂÓÓˆ̂ÓÓ.. ™‹ÌÂÚ· Ô˘ ÙÈ˜ ·Ó·ÁÎ·›Â˜ ÁÈ· ÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ «‚·-
ıÈ¤˜ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂÈ˜» ÚÔˆıÂ› Ë ‰Â‡ÙÂÚË ·ÚÈÛÙÂÚ‹ Î˘‚¤ÚÓËÛË, ·ÔÎ·Ï‡ÙÂÙ·È ÔÈÔ˜ ÙÂÏÈÎ¿ Â›Ó·È Ô Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi˜ ·ÓÙ›·Ïfi˜
Ì·˜, ÔÈÔ˜ ¤¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË ÙÈ˜ «ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂÈ˜» Î·È «ÁÚ¿ÊÂÈ Ù· ªÓËÌfiÓÈ·». ¶¶››ÛÛˆ̂  ··fifi  ÎÎ¿¿ııÂÂ  ··ÛÛÙÙÈÈÎÎ‹‹  ÎÎ˘̆‚‚¤¤ÚÚÓÓËËÛÛËË  ÎÎÚÚ‡‡‚‚ÔÔÓÓÙÙ··ÈÈ  ··˘̆ÙÙÔÔ››
ÔÔ˘̆  ··ÔÔÊÊ··ÛÛ››˙̇ÔÔ˘̆ÓÓ  ÙÙÈÈ,,  ÛÛÂÂ  ÔÔÈÈ··  ÔÔÛÛfifiÙÙËËÙÙ··,,  ÔÔ‡‡  ÎÎ··ÈÈ  ··fifi  ÔÔÈÈÔÔÓÓ  ıı··  ··ÚÚ··¯̄ııÂÂ››,,  ÁÁÈÈ··ÙÙ››  ÎÎÚÚ··ÙÙÔÔ‡‡ÓÓ  ÛÛÙÙ··  ¯̄¤¤ÚÚÈÈ··  ÙÙÔÔ˘̆˜̃  ÙÙ··  ««ÎÎÏÏÂÂÈÈ‰‰ÈÈ¿¿»»  ÙÙËË˜̃  ÔÔÈÈÎÎÔÔ--
ÓÓÔÔÌÌ››··˜̃,,  ··˘̆ÙÙÔÔ››  ÔÔ˘̆  ÎÎÂÂÚÚ‰‰››˙̇ÔÔ˘̆ÓÓ  ··’’  ÙÙÔÔ  ÌÌfifi¯̄ııÔÔ  ÌÌ··˜̃  ÎÎ··ÈÈ  ÂÂÈÈ‚‚¿¿ÏÏÏÏÔÔ˘̆ÓÓ  ÙÙËËÓÓ  ÔÔÏÏÈÈÙÙÈÈÎÎ‹‹  ÔÔ˘̆  ÌÌ··˜̃  ÙÙÛÛ··ÎÎ››˙̇ÂÂÈÈ.. ¢ÂÓ Î·ÙÂ‚·›ÓÔ˘Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÛÙÈ˜
ÂÎÏÔÁ¤˜ Ô‡ÙÂ ÛÙ· ‰ËÌÔ„ËÊ›ÛÌ·Ù·, fiÌˆ˜ ¤¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· ÙÔ˘˜ ÙÔ ·ÛÙÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜, ÙÔÓ ÔÏ‡¯ÚˆÌÔ ·ÛÙÈÎfi ÔÏÈÙÈÎfi «ı›·-
ÛÔ» Î·È ÙÈ˜ ÂÎ¿ÛÙÔÙÂ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂÈ˜ ·ÛÙÈÎ‹˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛË˜. ∂›Ó·È Ë ¿Ú¯Ô˘Û· Ù¿ÍË, ÔÈ ÂÈ¯ÂÈÚËÌ·ÙÈÎÔ› fiÌÈÏÔÈ, ÔÈ ‰ÈÂıÓÂ›˜ Û‡ÌÌ·¯Ô›
ÙÔ˘˜ Ë ∂.∂. Î·È ÙÔ ¡∞∆√, Ô˘ ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· Î·È ÙËÓ ÎÂÚ‰ÔÊÔÚ›· ÙÔ˘˜. 
√È «ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂÈ˜» ¤¯Ô˘Ó ÎÂÚ‰ÈÛÌ¤ÓÔ˘˜ Î·È ¯·Ì¤ÓÔ˘˜. ∆Ô ÌÂÁ¿ÏÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ Â›Ó·È Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ÎÂÚ‰ÈÛÌ¤ÓÔ˜ ·’ ÙËÓ ÎÏÈÌ¿Îˆ-
ÛË ÙË˜ Â›ıÂÛË˜ ÛÙÈ˜ ÂÚÁ·ÛÈ·Î¤˜ Û¯¤ÛÂÈ˜, ÛÙÔ˘˜ ÌÈÛıÔ‡˜ Ì·˜, ÛÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ÌÂ ÙËÓ ·ÓÙ·Ô‰ÔÙÈÎ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙË˜ ÎÔÈÓˆÓÈ-
Î‹˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛË˜, ÛÙË ÊÔÚÔÏÔÁ›· Î·È ÛÙËÓ ¿ÛÎËÛË ÙÔ˘ Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜. ∏ ›‰È· ÔÏÈÙÈÎ‹ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ‰È·¯ÚÔÓÈÎ¿, ÛÂ ÔÏfiÎÏËÚË
ÙËÓ ∂∂ Î·È ÂÎÙfi˜ ·˘Ù‹˜, ·fi ·ÛÙÈÎ¤˜ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂÈ˜ Î¿ıÂ ·fi¯ÚˆÛË˜, ÌÂ ‹ ¯ˆÚ›˜ ÌÓËÌfiÓÈÔ, ÙÚfiÈÎ·, ÎÔ˘·ÚÙ¤ÙÔ, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi
ÙÔ ÂıÓÈÎfi ÓfiÌÈÛÌ·. ∏∏  ÎÎ˘̆‚‚¤¤ÚÚÓÓËËÛÛËË  ™™ÀÀƒƒππ∑∑∞∞--∞∞¡¡∂∂§§  ··ÓÓ¤¤ÏÏ··‚‚ÂÂ,,  ÛÛÙÙËËÓÓ  ÚÚ··ÁÁÌÌ··ÙÙÈÈÎÎfifiÙÙËËÙÙ··,,  ÓÓ··  ««ÎÎ¿¿ÓÓÂÂÈÈ  ÙÙËË  ‚‚ÚÚÒÒÌÌÈÈÎÎËË  ‰‰ÔÔ˘̆ÏÏÂÂÈÈ¿¿»»,,  ÓÓ··  ÔÔÏÏÔÔÎÎÏÏËË--
ÚÚÒÒÛÛÂÂÈÈ  ÙÙËËÓÓ  ÂÂ››ııÂÂÛÛËË  ÔÔ˘̆  ÍÍÂÂÎÎ››ÓÓËËÛÛ··ÓÓ  ÔÔÈÈ  ÚÚÔÔËËÁÁÔÔ‡‡ÌÌÂÂÓÓÂÂ˜̃  ··ÛÛÙÙÈÈÎÎ¤¤˜̃  ÎÎ˘̆‚‚ÂÂÚÚÓÓ‹‹ÛÛÂÂÈÈ˜̃,,  ‹‹‰‰ËË  ÚÚÈÈÓÓ  ÙÙËËÓÓ  ÎÎÚÚ››ÛÛËË  ÎÎ··ÈÈ  ÙÙ··  ªªÓÓËËÌÌfifiÓÓÈÈ··,,  ··ÏÏÏÏ¿¿  ‰‰˘̆ÛÛÎÎÔÔ--
ÏÏÂÂ‡‡ÔÔÓÓÙÙ··ÓÓ  ÓÓ··  ÔÔÏÏÔÔÎÎÏÏËËÚÚÒÒÛÛÔÔ˘̆ÓÓ..

∏∏  ÛÛÙÙ¿¿ÛÛËË  ÙÙˆ̂ÓÓ  ¿¿ÏÏÏÏˆ̂ÓÓ  ‰‰˘̆ÓÓ¿¿ÌÌÂÂˆ̂ÓÓ  ÛÛÙÙÔÔ  ™™‡‡ÏÏÏÏÔÔÁÁÔÔ  
√√  ÔÔÏÏ‡‡¯̄ÚÚˆ̂ÌÌÔÔ˜̃  ««ıı››··ÛÛÔÔ˜̃»»  ÙÙËË˜̃  ··ÂÂÚÚ¯̄fifiÌÌÂÂÓÓËË˜̃  ‰‰ÈÈÔÔ››ÎÎËËÛÛËË˜̃  ÙÙÔÔ˘̆  ¶¶™™¢¢∞∞∆∆ªª, ÔÈ ·Ú·Ù¿ÍÂÈ˜ ÚÒËÓ ¶¶∞∞™™∫∫  ((ÓÓ˘̆ÓÓ  ‰‰ÈÈ··ÛÛ··ÛÛÌÌ¤¤ÓÓËË  ÛÛÂÂ  ¢¢∏∏™™ÀÀ
ÙÙÔÔ˘̆  ÂÂ››ÛÛËËÌÌÔÔ˘̆  ¶¶∞∞™™√√∫∫  ÎÎ··ÈÈ  ««∞∞˘̆ÙÙfifiÓÓÔÔÌÌÔÔ˘̆˜̃»»  ÙÙÔÔ˘̆  ÀÀÔÔ˘̆ÚÚÁÁÔÔ‡‡  ™™ÀÀƒƒππ∑∑∞∞  ™™››ÚÚÙÙ˙̇ËË)),,  ¢¢∫∫ªª--¢¢∞∞¶¶  ((∞∞ııËËÓÓÒÒÓÓ  ÎÎ··ÈÈ  ££ÂÂÛÛÛÛ··ÏÏÔÔÓÓ››ÎÎËË˜̃)),,  ¢¢∏∏..∫∫ππ..  &&
∞∞ÏÏÏÏËËÏÏÂÂÁÁÁÁ‡‡ËË, Û˘Ó‰ÈÎ·ÏÈÛÙÈÎÔ› ÂÎÊÚ·ÛÙ¤˜ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Ô˘ Û˘ÁÎÚfiÙËÛ·Ó ÙÈ˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÂ˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ·ÛÙÈÎ‹ Î˘-
‚¤ÚÓËÛË ((¶¶∞∞™™√√∫∫,,  ¡¡¢¢,,  ¢¢∏∏ªª∞∞ƒƒ,,  ™™ÀÀƒƒππ∑∑∞∞)) ÔÔÌÌfifiÊÊˆ̂ÓÓ··  ··ÔÔÊÊ¿¿ÛÛÈÈ˙̇··ÓÓ  ÛÛÂÂ  fifiÏÏ··  ÙÙ··  ıı¤¤ÌÌ··ÙÙ··. ¶ÚÔÒıËÛ·Ó, ÌÂ ÊÚ·ÛÙÈÎ¤˜ ‰‹ıÂÓ «·ÓÙÈÚ-
Ú‹ÛÂÈ˜», ÙËÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎ‹ ÔÏÈÙÈÎ‹ ∂.∂. - ÌÔÓÔˆÏ›ˆÓ. ™™ÙÙËËÚÚ››˙̇ÔÔ˘̆ÓÓ  ÙÙ··  ÛÛ˘̆ÌÌÊÊ¤¤ÚÚÔÔÓÓÙÙ··  ÙÙˆ̂ÓÓ  ÌÌÂÂÁÁ¿¿ÏÏˆ̂ÓÓ  ÂÂÙÙ··ÈÈÚÚÂÂÈÈÒÒÓÓ  ∫∫ÙÙËËÌÌ··ÙÙÔÔÏÏÔÔÁÁ››ÔÔ˘̆  ((ÁÁÓÓˆ̂--
ÛÛÙÙÔÔ››  ÈÈ‰‰ÈÈÔÔÎÎÙÙ‹‹ÙÙÂÂ˜̃  ÂÂÙÙ··ÈÈÚÚÂÂÈÈÒÒÓÓ  ÌÌÂÂ  ÙÙ˙̇››ÚÚÔÔ˘̆˜̃  ‰‰ÂÂÎÎ¿¿‰‰ˆ̂ÓÓ  ÂÂÎÎ··ÙÙÔÔÌÌÌÌ˘̆ÚÚ››ˆ̂ÓÓ  ««ÛÛÙÙÔÔÏÏ››˙̇ÔÔ˘̆ÓÓ»»  ÙÙ··  „„ËËÊÊÔÔ‰‰¤¤ÏÏÙÙÈÈ¿¿  ÙÙÔÔ˘̆˜̃))..  ∫·ÏÏÈ¤ÚÁËÛ·Ó ÙË ÌÔÈÚÔÏ·-
ÙÚ›· Î·È Û˘ÓÙÂ¯ÓÈ·Î¤˜ ·˘Ù·¿ÙÂ˜ fiÙÈ ÂÓÒ ÈÛÔÂ‰ÒÓÔÓÙ·È ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ, ÔÈ ÙÔÔÁÚ¿ÊÔÈ Ù¿¯· ı· ÛˆıÔ‡Ó, Î·ıÒ˜ ÙÔ
∫ÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ ı· ·ÔÙÂÏ¤ÛÂÈ ÙË «°Ë ÙË˜ ∂·ÁÁÂÏ›·˜». ∂Ìfi‰ÈÛ·Ó ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi, ÙËÓ Î¿-
Ï˘„Ë ÙˆÓ ·Ó¤ÚÁˆÓ, ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙËÓ Î·Ù·Ï‹ÛÙÂ˘ÛË ÙˆÓ ·ÔıÂÌ·ÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ ∆™ª∂¢∂ Ì¤Ûˆ ÙË˜ ∆Ú¿Â˙·˜ ∞ÙÙÈÎ‹˜, ÁÈ· ™˘ÏÏÔÁÈÎ¤˜
™˘Ì‚¿ÛÂÈ˜ ∂ÚÁ·Û›·˜.
∏ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙÔ˘ ¢™ ¤‚·ÏÂ ÛÙËÓ ¿ÎÚË Ù· ˙ˆÙÈÎ¿ Ì·˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ·ÓÙ›ıÂÙ· «·ÊÔÛÈÒıËÎÂ» ÛÙËÓ ÙÚÔÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ∫·Ù·ÛÙ·-

25-46.EK§O°E™ ¶™¢ATM 225  2/12/2015 3:12 PM  ™ÂÏ›‰· 32



33OKTøBPIO™ - NOEMBPIO™ - ¢EKEMBPIO™ 2015/ATM 225

EÎ
ÏÔ

Á¤
˜ 

¶™
¢A

TM

ÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘. ∂∂ÈÈ‰‰ÈÈÒÒÎÎÔÔ˘̆ÓÓ  ÓÓ··  ÚÚÔÔÛÛ··ÚÚÌÌfifiÛÛÔÔ˘̆ÓÓ  ÙÙÔÔÓÓ  ¶¶™™¢¢∞∞∆∆ªª  ÛÛÙÙÔÔ  ÓÓ¤¤ÔÔ  ÙÙÔÔ››ÔÔ  ÔÔ˘̆  ‰‰ÈÈ··ÌÌÔÔÚÚÊÊÒÒÓÓÂÂÈÈ  ËË  ··ÂÂÏÏÂÂ˘̆ıı¤¤ÚÚˆ̂ÛÛËË  ÙÙÔÔ˘̆
ÂÂ··ÁÁÁÁ¤¤ÏÏÌÌ··ÙÙÔÔ˜̃  ÎÎ··ÈÈ  ËË  ··ÏÏÏÏ··ÁÁ‹‹  ‰‰ÔÔÌÌ‹‹˜̃  ÙÙÔÔ˘̆  ∆∆∂∂∂∂  ÌÌÂÂ  ÙÙËË  ÌÌÂÂÙÙ··ÙÙÚÚÔÔ‹‹  ÙÙÔÔ˘̆  ÛÛÂÂ  ººÔÔÚÚ¤¤··  ¶¶ÈÈÛÛÙÙÔÔÔÔ››ËËÛÛËË˜̃,,  ÓÓ··  ‰‰ËËÌÌÈÈÔÔ˘̆ÚÚÁÁ‹‹ÛÛÔÔ˘̆ÓÓ  ¤¤ÓÓ··  ««ÌÌÈÈÎÎÚÚfifi
∆∆∂∂∂∂»»  ÙÙˆ̂ÓÓ  ∆∆ÔÔÔÔÁÁÚÚ¿¿ÊÊˆ̂ÓÓ..  ™Ùfi¯Ô˜ Ë ÌÌÂÂÙÙ··ÙÙÚÚÔÔ‹‹  ÙÙÔÔ˘̆  ÛÛ˘̆ÏÏÏÏfifiÁÁÔÔ˘̆  ÛÛÂÂ  ÊÊÔÔÚÚ¤¤··  ··ÚÚÔÔ¯̄‹‹˜̃  ÂÂ’’··ÌÌÔÔÈÈ‚‚‹‹  ÛÛÂÂÌÌÈÈÓÓ··ÚÚ››ˆ̂ÓÓ  ÎÎ··ÙÙ¿¿ÚÚÙÙÈÈÛÛËË˜̃  ÙÙÔÔ˘̆
««¢¢ÈÈ··ÈÈÛÛÙÙÂÂ˘̆ÌÌ¤¤ÓÓÔÔ˘̆  ∞∞∆∆ªª»»  ÂÂ˘̆ıı˘̆ÁÁÚÚ··ÌÌÌÌÈÈÛÛÌÌ¤¤ÓÓÔÔÈÈ  ÌÌÂÂ  ÙÙËËÓÓ  ÔÔÏÏÈÈÙÙÈÈÎÎ‹‹  ÎÎ˘̆‚‚¤¤ÚÚÓÓËËÛÛËË˜̃,,  ∂∂∂∂,,  ÌÌÔÔÓÓÔÔˆ̂ÏÏ››ˆ̂ÓÓ  ÁÁÈÈ··  ÙÙËËÓÓ  ··ÓÓÙÙ··ÁÁˆ̂ÓÓÈÈÛÛÙÙÈÈÎÎfifiÙÙËËÙÙ··. ◊‰Ë
˘ÏÔÔ›ËÛ·Ó ÚfiÁÚ·ÌÌ· Î·Ù¿ÚÙÈÛË˜ ÁÈ· Ó¤Ô˘˜ ¿ÓÂÚÁÔ˘˜ ∞∆ª ÌÂ ÙÔÓ ∞™∆π∂∆. ∆Ô Û¯¤‰ÈÔ ∫·Ù·ÛÙ·ÙÈÎÔ‡ ÔÚ›˙ÂÈ Ó¤· ‰ÔÌ‹ ÌÂ
·ÓÒÙ·ÙÔ fiÚÁ·ÓÔ ÙËÓ ∞ÓÙÈÚÔÛˆÂ›·, Î·Ù·ÚÁÒÓÙ·˜ Î·È Ù˘ÈÎ¿ ÙÈ˜ ÁÂÓÈÎ¤˜ Û˘ÓÂÏÂ‡ÛÂÈ˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Ô˘ ÔÈ ›‰ÈÔÈ ¤¯Ô˘Ó
¯ÚfiÓÈ·, Û˘ÓÂÈ‰ËÙ¿, ˘Ô‚·ıÌ›ÛÂÈ. ∂È‰ÈÒÎÔ˘Ó Ó· Î·ÙÔ¯˘ÚÒÛÔ˘Ó Î·È Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎ¿ ÙËÓ Ï‹ÚË ˘ÔÙ·Á‹ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ÛÙËÓ
ÚÔÒıËÛË ÙË˜ Î˘Ú›·Ú¯Ë˜ ÔÏÈÙÈÎ‹˜, ÙËÓ ÂÈ¯ÂÈÚËÌ·ÙÈÎ‹ ÙÔ˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·, ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÔÓÙ¿˜ ÙÔÓ ÔÚÈÛÙÈÎ¿ ·fi Ù· Ì¤ÏË
ÙÔ˘. ∆∆··  ÛÛ¯̄¤¤‰‰ÈÈ¿¿  ÙÙÔÔ˘̆˜̃  ··˘̆ÙÙ¿¿  ÚÚ¤¤ÂÂÈÈ  ÓÓ··  ··ÎÎ˘̆ÚÚˆ̂ııÔÔ‡‡ÓÓ  ÛÛÙÙËËÓÓ  ÚÚ¿¿ÍÍËË..  ∏∏  ¶¶∞∞¡¡∂∂¶¶ππ™™∆∆∏∏ªª√√¡¡ππ∫∫∏∏  ÌÌÂÂ  ÙÙËËÓÓ  ··ÚÚ¤¤ÌÌ‚‚··ÛÛ‹‹  ÙÙËË˜̃  ÛÛÙÙÈÈ˜̃  °°..™™..  ¤¤¯̄ÂÂÈÈ
ÛÛ˘̆ÌÌ‚‚¿¿ÏÏÏÏÂÂÈÈ  ÛÛÂÂ  ··˘̆ÙÙfifi..  
∏∏  ÛÛÙÙ¿¿ÛÛËË  ÙÙˆ̂ÓÓ  ‰‰˘̆ÓÓ¿¿ÌÌÂÂˆ̂ÓÓ  ÙÙÔÔ˘̆  ™™ÀÀƒƒππ∑∑∞∞  ÔÔ˘̆  ÎÎ··ÙÙÂÂ‚‚··››ÓÓÔÔ˘̆ÓÓ  ÌÌÂÂ  ÙÙÔÔÓÓ  ÙÙ››ÙÙÏÏÔÔ  ««∂∂ÓÓfifiÙÙËËÙÙ··»»  ÂÂÓÓÛÛˆ̂ÌÌ··ÙÙÒÒÓÓÔÔÓÓÙÙ··˜̃  ÙÙÈÈ˜̃  ··ÚÚ··ÙÙ¿¿ÍÍÂÂÈÈ˜̃,,  ÙÙÔÔ˘̆  ··ÂÂÚÚ--
¯̄fifiÌÌÂÂÓÓÔÔ˘̆  ¢¢™™,,  ∞∞ÏÏÏÏËËÏÏÂÂÁÁÁÁ‡‡ËË  ÎÎ··ÈÈ  ¢¢∏∏..∫∫ππ..,,  ÂÂ››ÓÓ··ÈÈ  ÙÙ··ÁÁÌÌ¤¤ÓÓËË  ÛÛÙÙÔÔÓÓ  ÚÚ··ÁÁÌÌ··ÙÙÈÈÎÎfifi  ÙÙÔÔ˘̆˜̃  ÚÚfifiÏÏÔÔ  ÔÔ˘̆  ÂÂ››ÓÓ··ÈÈ  ËË  ÛÛ˘̆ÓÓ‰‰ÈÈÎÎ··ÏÏÈÈÛÛÙÙÈÈÎÎ‹‹  ÛÛÙÙ‹‹ÚÚÈÈÍÍËË  ÙÙËË˜̃
ÂÂÊÊ··ÚÚÌÌÔÔ˙̇fifiÌÌÂÂÓÓËË˜̃  ÎÎ˘̆‚‚ÂÂÚÚÓÓËËÙÙÈÈÎÎ‹‹˜̃  ÔÔÏÏÈÈÙÙÈÈÎÎ‹‹˜̃. ÕÏÏˆÛÙÂ, ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ÌË¯·ÓÈÎÒÓ, Ô ™Àƒπ∑∞ Â›Ó·È ‰ÔÎÈÌ·ÛÌ¤ÓÔ˜ ÔÏÏ·Ï¿. ∏
ÚÔÒıËÛË ÙÔ˘ ·ÓÙÈ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ ÓfiÌÔ˘ 3518/2006 ¤ÁÈÓÂ ÌÂ ÙËÓ ÂÓÂÚÁ‹ ÛÙ‹ÚÈÍË ÙË˜ ÚÔÂ‰Ú›·˜ ™Àƒπ∑∞ (∞Ï·‚¿ÓÔ˜) ÛÙÔ
∆∂∂. 
∂ÎÙfi˜ ·fi ÙÔ ™Àƒπ∑∞ Ô˘ Ì·ÛÎ¿ÚÂ˘Â ÙËÓ ÔÏÈÙÈÎ‹ ÙÔ˘, Â˘ı‡ÓË ¤¯Ô˘Ó Î·È fiÛÔÈ, ¿Û¯ÂÙ· ·fi ÙÈ˜ ÚÔı¤ÛÂÈ˜ ÙÔ˘˜, ÛÛ˘̆ÓÓ¤¤‚‚··ÏÏ··ÓÓ
ÛÛÙÙËËÓÓ  ··¿¿ÙÙËË  ÙÙËË˜̃  ««··ÚÚÈÈÛÛÙÙÂÂÚÚ‹‹˜̃  ÎÎ˘̆‚‚¤¤ÚÚÓÓËËÛÛËË˜̃»»,,  fifiˆ̂˜̃  ÔÔÈÈ  ‰‰˘̆ÓÓ¿¿ÌÌÂÂÈÈ˜̃  ÙÙËË˜̃  ™™ÀÀ™™¶¶∂∂ππƒƒøø™™∏∏™™  ÔÔ˘̆  ÚÚfifiÛÛÎÎÂÂÈÈÓÓÙÙ··ÈÈ  ÔÔÏÏÈÈÙÙÈÈÎÎ¿¿  ÛÛÙÙËËÓÓ  ∞∞¡¡∆∆∞∞ƒƒ--
™™ÀÀ∞∞  ÎÎ··ÈÈ  ÛÛÙÙËË  §§··˚̊ÎÎ‹‹  ∂∂ÓÓfifiÙÙËËÙÙ··.. ∏ Â›Ú· ·’ ÙÈ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂÈ˜ ÁÈ· ÙÈ˜ ·˘Í‹ÛÂÈ˜ ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ Â›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈ-
ÛÙÈÎ‹. √È ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂÈ˜ ·˘Ù¤˜ ÌÂ Â˘ı‡ÓË ÙˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ÙË˜ ∞¡∆∞ƒ™À∞ Î·È ÙÔ˘ ÙfiÙÂ ™Àƒπ∑∞ Î·È ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· ÙÔ˘ ∆∂∂,
ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏ›ÛÙËÎ·Ó ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙÔÓ ÚfiÂ‰ÚÔ ÙÔ˘ ∂∆∞∞ -«Î·Îfi ™ÂÏÈ·Ó¿ÎË» ÌÂ ·›ÙËÌ· ÙË ÌË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ·˘Í‹-
ÛÂˆÓ, ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ·˘Úfi‚ÏËÙÔ ÙÙfifiÛÛÔÔ  ÙÙÈÈ˜̃  ÚÚÔÔËËÁÁÔÔ‡‡ÌÌÂÂÓÓÂÂ˜̃  ··‚‚¿¿ÛÛÙÙ··ÎÎÙÙÂÂ˜̃  ··ÛÛÊÊ··ÏÏÈÈÛÛÙÙÈÈÎÎ¤¤˜̃  ÂÂÈÈÛÛÊÊÔÔÚÚ¤¤˜̃  ÔÔ˘̆  ¤¤ÊÊÂÂÚÚÂÂ  ÔÔ  ¡¡..33551188//22000066,,
fifiÛÛÔÔ  ÎÎ··ÈÈ  ÙÙËËÓÓ  ÚÚ··ÁÁÌÌ··ÙÙÈÈÎÎ‹‹  ··ÈÈÙÙ››··  ÁÁÈÈ··  ÙÙËËÓÓ  ÂÂÈÈ‚‚ÔÔÏÏ‹‹  ÙÙˆ̂ÓÓ  ··˘̆ÍÍ‹‹ÛÛÂÂˆ̂ÓÓ,,  ÙÙËËÓÓ  ÔÔÏÏÈÈÙÙÈÈÎÎ‹‹  ∂∂∂∂--¿¿ÚÚ¯̄ÔÔ˘̆ÛÛ··˜̃  ÙÙ¿¿ÍÍËË˜̃  ÁÁÈÈ··  ÙÙËËÓÓ  ··ÓÓÙÙ··ÔÔ‰‰ÔÔÙÙÈÈÎÎfifiÙÙËËÙÙ··
ÛÛÙÙËËÓÓ  ∞∞ÛÛÊÊ¿¿ÏÏÈÈÛÛËË..  ÕÛ¯ÂÙ· ·fi ÚÔı¤ÛÂÈ˜, Î·ÏÏÈ¤ÚÁËÛ·Ó ÙËÓ ·ÓÙ›ÏË„Ë ˆ˜ ·ÚÎÂ› ÌÈ· ·ÏÏ·Á‹ ÛÙË «‚¿Ú‰È·» ÙË˜ Î˘‚¤ÚÓËÛË˜
ÁÈ· Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ÔÈ ÔÏÈÙÈÎ¤˜. ¢¢ËËÌÌÈÈÔÔ‡‡ÚÚÁÁËËÛÛ··ÓÓ  ÂÂ‡‡ÊÊÔÔÚÚÔÔ  ¤¤‰‰··ÊÊÔÔ˜̃  ÓÓ··  ÂÂÚÚ··ÙÙ‹‹ÛÛÂÂÈÈ  ÙÙÔÔ  ÛÛ‡‡ÓÓııËËÌÌ··  ÙÙËË˜̃  ««··ÓÓ··ÙÙÚÚÔÔ‹‹˜̃  ÙÙËË˜̃  ÎÎ˘̆‚‚¤¤ÚÚÓÓËËÛÛËË˜̃»
ˆ̂˜̃  ÎÎÂÂÓÓÙÙÚÚÈÈÎÎfifi  ÔÔÏÏÈÈÙÙÈÈÎÎfifi  ÎÎ··ıı‹‹ÎÎÔÔÓÓ Ô˘, ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÙÔ˘ ·ÛÙÈÎÔ‡ ‰ÈÔÏÈÛÌÔ‡, Û˘Ó¤‚·ÏÂ ÛÙË Ï·˚Î‹ ÛÙ‹ÚÈÍË ÛÙÔ ™Àƒπ∑∞. ŒÊÙ·-
Û·Ó Ì¿ÏÈÛÙ· ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÌÂÙ¿ ÙÈ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ °ÂÓ¿ÚË, Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙÈ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂÈ˜ ÛÙ‹ÚÈÍË˜ ÙË˜ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎ‹˜ ‰È·-
Ú·ÁÌ¿ÙÂ˘ÛË˜. ™™‹‹ÌÌÂÂÚÚ··,,  ÔÔÈÈ  ››‰‰ÈÈÂÂ˜̃  ‰‰˘̆ÓÓ¿¿ÌÌÂÂÈÈ˜̃,,  ˆ̂˜̃  ····ÙÙËËÌÌ¤¤ÓÓÂÂ˜̃  ÛÛ‡‡˙̇˘̆ÁÁÔÔÈÈ  ÎÎ¿¿ÓÓÔÔ˘̆ÓÓ  ÛÛÊÊÔÔ‰‰ÚÚ‹‹  ÎÎÚÚÈÈÙÙÈÈÎÎ‹‹  ÛÛÙÙÔÔ  ™™ÀÀƒƒππ∑∑∞∞  ÁÁÈÈ··ÙÙ››  ÙÙÔÔ˘̆˜̃  ÂÂÍÍ··¿¿ÙÙËË--
ÛÛÂÂ.. √È «ÌÂÙ·ÁÚ·Ê¤˜» ÛÙÔ ıÔÏfi ¯ÒÚÔ ÌÂÙ·Í‡ ∞¡∆∞ƒ™À∞ - §·˚Î‹˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ˘ËÚÂÙÔ‡Ó ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÂÓfi˜ Ó¤Ô˘
fiÏÔ˘-·Ó·¯ÒÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ı· ‰ÈÂÎ‰ÈÎÂ› Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ «·ÏÈÔ‡-Î·ÏÔ‡-·ÓÙÈÌÓËÌÔÓÈ·ÎÔ‡» ™Àƒπ∑∞, Î·ıÒ˜
·˘Ùfi «ÚÔ‰fiıËÎÂ» ·’ ÙÔÓ «ÌÓËÌÔÓÈ·Îfi» ™Àƒπ∑∞.

∏∏  ÌÌfifiÓÓËË  ··ÓÓÙÙÈÈÔÔÏÏ››ÙÙÂÂ˘̆ÛÛËË  ÂÂ››ÌÌ··ÛÛÙÙÂÂ  ÂÂÌÌÂÂ››˜̃!!
¢ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Ì·˜ ÛÒÛÂÈ Î·ÓÂ›˜, Ú¤ÂÈ Ó· ÛˆıÔ‡ÌÂ ÌfiÓÔÈ Ì·˜. ªÔÓ·‰ÈÎfi˜ ‰ÚfiÌÔ˜ ÁÈ· Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘ÌÂ ÙËÓ Â›ıÂÛË,
Ó· ·Ó·ÎÙ‹ÛÔ˘ÌÂ Ù· ¯·Ì¤Ó· ‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù·, Â›Ó·È Ó· ÔÚÁ·ÓÒÛÔ˘ÌÂ ÙËÓ ·ÓÙÂ›ıÂÛ‹ Ì·˜, ÛËÌ·‰Â‡ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ·ÓÙ›·-
ÏÔ, ÙËÓ ¿Ú¯Ô˘Û· Ù¿ÍË, ÙÔ˘˜ ÔÌ›ÏÔ˘˜. ∏ ÌÌÔÔÓÓ··‰‰ÈÈÎÎ‹‹  ÏÏ··˚̊ÎÎ‹‹  ··ÓÓÙÙÈÈÔÔÏÏ››ÙÙÂÂ˘̆ÛÛËË  ÂÂ››ÓÓ··ÈÈ  ÔÔÈÈ  ‰‰˘̆ÓÓ¿¿ÌÌÂÂÈÈ˜̃  ÙÙÔÔ˘̆  ÙÙ··ÍÍÈÈÎÎÔÔ‡‡  fifiÏÏÔÔ˘̆, ÛÙÔ Û‡ÏÏÔÁÔ
Î·È ÛÙÔ ∆∂∂, ÔÈ ‰˘Ó¿ÌÂÈ˜ Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ ÙË˜ ¶∞¡∂¶π™∆∏ª√¡π∫∏™ Ô˘ ¤‰ˆÛ·Ó fiÏÔ ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ‰È¿-
ÛÙËÌ· Î·È ‰›ÓÔ˘Ó Û˘ÓÂ¯Â›˜ Ì¿¯Â˜ Ì¤Û· Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ¤Íˆ ·’ Ù· ¢™.
Œ¯Ô˘ÌÂ ÎÔÈÓfi ·ÓÙ›·ÏÔ ÌÂ ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜. °È’ ·˘Ùfi Î·È Ô ·ÁÒÓ·˜ Ì·˜, ÁÈ· Ó· ¤¯ÂÈ ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù·, Ú¤ÂÈ Ó·
‰ÔıÂ› Ì¤Û· Î·È ·’ Ù· Ù·ÍÈÎ¿ ÛˆÌ·ÙÂ›· Ô˘ Û˘ÛÂÈÚÒÓÔ˘Ó ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÌË¯·ÓÈÎÔ‡˜ ÛÂ Î¿ıÂ ÎÏ¿‰Ô, ÙÔ ™ˆÌ·ÙÂ›Ô ªÈÛıˆ-
ÙÒÓ ∆Â¯ÓÈÎÒÓ, ÙÔ ™∂∆∏¶ ÛÙËÓ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈÎ‹ Î·È ÙÈ˜ ∆ËÏÂÈÎÔÈÓˆÓ›Â˜, ÙÔ ÎÏ·‰ÈÎfi ÛˆÌ·ÙÂ›Ô ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ (™∂∂¡), ÙËÓ ÂÈÙÚÔ‹
·ÁÒÓ· ·˘ÙÔ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓˆÓ ÌË¯·ÓÈÎÒÓ, ÛÂ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi ÌÂ ÙÔÓ Ù·ÍÈÎfi fiÏÔ ÙÔ˘ ÂÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜, ÙÔ ¶∞ª∂ Î·È ÙËÓ
¶∞™∂µ∂.
∂›Ó·È ÂÈÙ·ÎÙÈÎ‹ ·Ó¿ÁÎË Ó· ‰ÒÛÔ˘ÌÂ Ì¿¯Ë ÁÈ· ÓÓ·· ··ÏÏÏÏ¿¿ÍÍÔÔ˘̆ÌÌÂÂ  ··ÓÓÙÙÔÔ‡‡,,  ÛÛÂÂ  ÎÎ¿¿ııÂÂ  ÌÌÂÂÙÙÂÂÚÚ››˙̇ÈÈ,, ÙÙÔÔ  ÛÛ˘̆ÛÛ¯̄ÂÂÙÙÈÈÛÛÌÌfifi  ‰‰‡‡ÓÓ··ÌÌËË˜̃, Ó· Û˘ÁÎÂ-
ÓÙÚÒÛÔ˘ÌÂ Ó¤Â˜ ‰˘Ó¿ÌÂÈ˜ ÛÙ· Ù·ÍÈÎ¿ ÛˆÌ·ÙÂ›·, ÓÓ··  ÂÂÓÓÈÈÛÛ¯̄‡‡ÛÛÔÔ˘̆ÌÌÂÂ  ÙÙÈÈ˜̃  ÂÂÛÛÙÙ››ÂÂ˜̃  ··ÓÓÙÙ››ÛÛÙÙ··ÛÛËË˜̃  ÛÛÂÂ  ÎÎ¿¿ııÂÂ  ÎÎÏÏ¿¿‰‰ÔÔ  ÎÎ··ÈÈ  ¯̄ÒÒÚÚÔÔ  ‰‰ÔÔ˘̆ÏÏÂÂÈÈ¿¿˜̃..
∏∏  ··ÏÏÏÏ··ÁÁ‹‹  ÛÛ˘̆ÛÛ¯̄ÂÂÙÙÈÈÛÛÌÌÔÔ‡‡  ÛÛÙÙÔÔ  ¢¢..™™..  ÙÙÔÔ˘̆  ¶¶™™¢¢∞∞∆∆ªª,,  ËË  ÔÔÏÏfifiÏÏÂÂ˘̆ÚÚËË  ÛÛÙÙ‹‹ÚÚÈÈÍÍËË  ÙÙËË˜̃  ¶¶∞∞¡¡∂∂¶¶ππ™™∆∆∏∏ªª√√¡¡ππ∫∫∏∏™™  ÛÛÙÙÈÈ˜̃  ÂÂÎÎÏÏÔÔÁÁ¤¤˜̃  ÙÙËË˜̃  2200ËË˜̃
¢¢ÂÂÎÎ¤¤ÌÌ‚‚ÚÚËË,,  ıı··  ÌÌ··˜̃  ÂÂÈÈÙÙÚÚ¤¤„„ÂÂÈÈ  ÓÓ··  ··ÏÏ¤¤„„ÔÔ˘̆ÌÌÂÂ  ··fifi  ÎÎ··ÏÏ‡‡ÙÙÂÂÚÚÂÂ˜̃  ıı¤¤ÛÛÂÂÈÈ˜̃..  
ªÂ ÂÊ·ÏÙ‹ÚÈÔ ÙË ÌÌËË‰‰ÂÂÓÓÈÈÎÎ‹‹  ··ÓÓÔÔ¯̄‹‹  ÛÛÙÙËË  ÓÓ¤¤··  ÛÛ˘̆ÌÌÊÊˆ̂ÓÓ››··,,  ÙÙËËÓÓ  ··ÓÓ¿¿ÎÎÙÙËËÛÛËË  ÙÙˆ̂ÓÓ  ··ˆ̂ÏÏÂÂÈÈÒÒÓÓ  ÙÙËË˜̃  ÎÎÚÚ››ÛÛËË˜̃,,  ÛÛ˘̆ÁÁÎÎÂÂÓÓÙÙÚÚÒÒÓÓÔÔ˘̆ÌÌÂÂ  ‰‰˘̆ÓÓ¿¿ÌÌÂÂÈÈ˜̃
ÁÁÈÈ··  ÙÙËËÓÓ  ··ÔÔÊÊ··ÛÛÈÈÛÛÙÙÈÈÎÎ‹‹  ÛÛ‡‡ÁÁÎÎÚÚÔÔ˘̆ÛÛËË  ÌÌÂÂ  ÙÙÔÔÓÓ  ÚÚ··ÁÁÌÌ··ÙÙÈÈÎÎfifi  ··ÓÓÙÙ››··ÏÏÔÔ,,  ÙÙËËÓÓ  ¿¿ÚÚ¯̄ÔÔ˘̆ÛÛ··  ÙÙ¿¿ÍÍËË,,  ÙÙÔÔ˘̆˜̃  ÔÔÌÌ››ÏÏÔÔ˘̆˜̃  ÎÎ··ÈÈ  ÙÙËËÓÓ  ∂∂∂∂,,  ÙÙËËÓÓ  ÂÂÍÍÔÔ˘̆ÛÛ››··
ÙÙÔÔ˘̆˜̃..

™™ÙÙÈÈ˜̃  ÂÂÎÎÏÏÔÔÁÁ¤¤˜̃  ÙÙÔÔ˘̆  ¶¶™™¢¢∞∞∆∆ªª  ÙÙËËÓÓ  2200ËË  ¢¢ÂÂÎÎ¤¤ÌÌ‚‚ÚÚËË
ææ∏∏ººππ∑∑√√ÀÀªªEE  ¶¶AANNEE¶¶II™™TTHHMMOONNIIKKHH
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∫∫ÔÔÈÈÓÓˆ̂ÓÓÈÈÎÎÔÔÔÔ››ËËÛÛËË  ÙÙˆ̂ÓÓ  ÌÌÔÔÓÓÔÔˆ̂ÏÏ››ˆ̂ÓÓ  ÌÌÂÂ

··ÔÔ‰‰¤¤ÛÛÌÌÂÂ˘̆ÛÛËË  ··fifi  ∂∂∂∂--¡¡∞∞∆∆√√  ÎÎ··ÈÈ  ÌÌÔÔ--

ÓÓÔÔÌÌÂÂÚÚ‹‹  ‰‰ÈÈ··ÁÁÚÚ··ÊÊ‹‹  ÙÙÔÔ˘̆  ¯̄ÚÚ¤¤ÔÔ˘̆˜̃..

ªªÂÂ  ÙÙÔÔ˘̆˜̃  ··ÁÁÒÒÓÓÂÂ˜̃  ÌÌ··˜̃  ¢¢ππ∂∂∫∫¢¢ππ∫∫√√ÀÀªª∂∂::

ñ ÕÕÌÌÂÂÛÛËË  ‰‰ÚÚ··ÛÛÙÙÈÈÎÎ‹‹  ÌÌÂÂ››ˆ̂ÛÛËË  ··ÛÛÊÊ··ÏÏÈÈÛÛÙÙÈÈ--

ÎÎÒÒÓÓ  ÂÂÈÈÛÛÊÊÔÔÚÚÒÒÓÓ,,  ÎÎ··ÙÙ¿¿ÚÚÁÁËËÛÛËË  ··ÓÓÙÙ··ÔÔ--

‰‰ÔÔÙÙÈÈÎÎfifiÙÙËËÙÙ··˜̃  ÛÛÙÙËËÓÓ  ÎÎÔÔÈÈÓÓˆ̂ÓÓÈÈÎÎ‹‹  ··ÛÛÊÊ¿¿--

ÏÏÈÈÛÛËË,,  ÙÙÔÔ˘̆  33551188//22000066  &&  fifiÏÏˆ̂ÓÓ  ÙÙˆ̂ÓÓ

··ÓÓÙÙÈÈ··ÛÛÊÊ··ÏÏÈÈÛÛÙÙÈÈÎÎÒÒÓÓ  ÓÓfifiÌÌˆ̂ÓÓ..

ñ ¶¶ÏÏ‹‹ÚÚËË  ÎÎ¿¿ÏÏ˘̆„„ËË  ··fifi  ÙÙÔÔ  ÎÎÚÚ¿¿ÙÙÔÔ˜̃  ÙÙˆ̂ÓÓ

ÎÎÏÏÂÂÌÌÌÌ¤¤ÓÓˆ̂ÓÓ  ··ÔÔııÂÂÌÌ··ÙÙÈÈÎÎÒÒÓÓ  ÙÙˆ̂ÓÓ  ÙÙ··--

ÌÌÂÂ››ˆ̂ÓÓ..  ∞∞ÔÔ‰‰¤¤ÛÛÌÌÂÂ˘̆ÛÛËË  ÙÙÔÔ˘̆  ∆∆™™ªª∂∂¢¢∂∂

··fifi  ÙÙËËÓÓ  ∆∆ÚÚ··ÂÂ˙̇··  ∞∞ÙÙÙÙÈÈÎÎ‹‹˜̃..

ñ ¢¢ˆ̂ÚÚÂÂ¿¿ÓÓ,,  ··ÔÔÎÎÏÏÂÂÈÈÛÛÙÙÈÈÎÎ¿¿  ÎÎÚÚ··ÙÙÈÈÎÎ‹‹  ÈÈ··--

ÙÙÚÚÔÔÊÊ··ÚÚÌÌ··ÎÎÂÂ˘̆ÙÙÈÈÎÎ‹‹  ÂÂÚÚ››ıı··ÏÏ„„ËË  --  ¢¢ÈÈ··--

ÁÁÚÚ··ÊÊ‹‹  ¯̄ÚÚÂÂÒÒÓÓ  --  ∂∂››‰‰ÔÔÌÌ··  ··ÓÓÂÂÚÚÁÁ››··˜̃

ÁÁÈÈ··  fifiÏÏÔÔ˘̆˜̃  ((ÎÎ··ÈÈ  ÁÁÈÈ··  ÙÙÔÔ˘̆˜̃  ÌÌÈÈÛÛııˆ̂ÙÙÔÔ‡‡˜̃

ÌÌÂÂ  ««ÌÌÏÏÔÔÎÎ¿¿ÎÎÈÈ»»  ÎÎ··ÈÈ  ÙÙÔÔ˘̆˜̃  ··˘̆ÙÙÔÔ····--

ÛÛ¯̄ÔÔÏÏÔÔ‡‡ÌÌÂÂÓÓÔÔ˘̆˜̃))  ··ÓÓÂÂÍÍ¿¿ÚÚÙÙËËÙÙ··  ··fifi

¯̄ÚÚ¤¤ËË  ÛÛÙÙÔÔ  ∆∆··ÌÌÂÂ››ÔÔ!!

ñ ∞∞ÊÊÔÔÚÚÔÔÏÏfifiÁÁËËÙÙÔÔ  ··ÙÙÔÔÌÌÈÈÎÎfifi  2200..000000  ÂÂ˘̆--

ÚÚÒÒ,,  ÊÊfifiÚÚÔÔ  4455%%  ÛÛÂÂ  ÌÌÂÂÁÁ¿¿ÏÏÔÔ  ÎÎÂÂÊÊ¿¿ÏÏ··ÈÈÔÔ,,

ÔÔÊÊÛÛfifiÚÚ,,  ÔÔÏÏ˘̆ÂÂııÓÓÈÈÎÎ¤¤˜̃..

ñ ∂∂··ÓÓ··ÊÊÔÔÚÚ¿¿  ™™˘̆ÏÏÏÏÔÔÁÁÈÈÎÎÒÒÓÓ  ™™˘̆ÌÌ‚‚¿¿ÛÛÂÂˆ̂ÓÓ

ÛÛÙÙÔÔ  ÂÂ››ÂÂ‰‰ÔÔ  ÙÙÔÔ˘̆ÏÏ¿¿¯̄ÈÈÛÛÙÙÔÔÓÓ  ÙÙÔÔ˘̆  22000099..

ñ ∂∂ÓÓÈÈ··››ÔÔ˜̃  ÎÎÚÚ··ÙÙÈÈÎÎfifi˜̃  ÊÊÔÔÚÚ¤¤··˜̃  ÎÎ··ÙÙ··ÛÛÎÎÂÂ˘̆--

ÒÒÓÓ  ((¤¤ÚÚÁÁˆ̂ÓÓ  --  ÌÌÂÂÏÏÂÂÙÙÒÒÓÓ  --  ÎÎÙÙËËÌÌ··ÙÙÔÔÏÏÔÔÁÁ››--

ÔÔ˘̆))  ÁÁÈÈ··  fifiÏÏÂÂ˜̃  ÙÙÈÈ˜̃  ÊÊ¿¿ÛÛÂÂÈÈ˜̃  ··ÚÚ··ÁÁˆ̂ÁÁ‹‹˜̃

¤¤ÚÚÁÁˆ̂ÓÓ,,  ÔÔ˘̆  ıı··  ÎÎ··ÙÙÔÔ¯̄˘̆ÚÚÒÒÓÓÂÂÈÈ  ÙÙÔÔ  ‰‰ËË--

ÌÌfifiÛÛÈÈÔÔ  ¤¤ÚÚÁÁÔÔ  ÎÎ··ÈÈ  ÙÙËË  ÏÏ··˚̊ÎÎ‹‹  ÎÎ··ÙÙÔÔÈÈÎÎ››··

ÛÛ··ÓÓ  ÎÎÔÔÈÈÓÓˆ̂ÓÓÈÈÎÎ¿¿  ··ÁÁ··ıı¿¿  ÎÎ··ÈÈ  fifi¯̄ÈÈ  ÛÛ··ÓÓ

ÂÂÌÌÔÔÚÚÂÂ‡‡ÌÌ··ÙÙ··,,  ÛÛÙÙÔÔ  ÏÏ··››ÛÛÈÈÔÔ  ÙÙËË˜̃  ÏÏ··˚̊--

ÎÎ‹‹˜̃  ÔÔÈÈÎÎÔÔÓÓÔÔÌÌ››··˜̃  ÌÌÂÂ ÛÛÙÙ··ııÂÂÚÚ‹‹  ‰‰ÔÔ˘̆ÏÏÂÂÈÈ¿¿

ÁÁÈÈ··  fifiÏÏÔÔ˘̆˜̃  ÌÌÂÂ  ‰‰ÈÈÎÎ··ÈÈÒÒÌÌ··ÙÙ··..

ÀÀ¶¶√√ææ∏∏ººππ√√ππ  °°ππ∞∞  ¢¢..™™..  ÙÙÔÔ˘̆  ¶¶™™¢¢∞∞∆∆ªª
∞∞££∞∞¡¡∞∞™™ππ∞∞¢¢∏∏™™  ££∂∂√√¢¢øøƒƒ√√™™  ÙÙÔÔ˘̆  ™™··ÌÌÔÔ˘̆‹‹ÏÏ ∫∫ππ§§∫∫ππ™™

∞∞££∞∞¡¡∞∞™™√√¶¶√√ÀÀ§§√√ÀÀ  ¡¡ππ∫∫√√§§∂∂∆∆∞∞  ÙÙÔÔ˘̆  ∞∞ıı··ÓÓ··ÛÛ››ÔÔ˘̆ ∞∞∆∆∆∆ππ∫∫∏∏

∞∞¡¡∆∆øø¡¡√√°°§§√√ÀÀ  ¡¡ππ∫∫√√§§∞∞√√™™  ÙÙÔÔ˘̆  ππˆ̂¿¿ÓÓÓÓËË ££∂∂™™™™∞∞§§√√¡¡ππ∫∫∏∏

µµ§§∞∞ÃÃ∞∞∫∫∏∏™™  °°∂∂øøƒƒ°°ππ√√™™  ÙÙÔÔ˘̆  ªªÈÈ¯̄··‹‹ÏÏ µµ√√§§√√™™

°°∂∂øøƒƒ°°ππ§§∞∞∫∫∏∏™™  °°∂∂øøƒƒ°°ππ√√™™  ÙÙÔÔ˘̆  ¢¢ËËÌÌËËÙÙÚÚ››ÔÔ˘̆ ∞∞∆∆∆∆ππ∫∫∏∏

°°ππ∞∞¡¡¡¡√√¶¶√√ÀÀ§§√√ÀÀ  ∫∫øø¡¡™™∆∆∞∞¡¡∆∆ππ∞∞  ((¡¡∆∆ππ¡¡∞∞))  ÙÙÔÔ˘̆  ∫∫ˆ̂ÓÓ//ÓÓÔÔ˘̆ ∞∞∆∆∆∆ππ∫∫∏∏

°°∫∫√√ªª√√∑∑∞∞  ÃÃƒƒÀÀ™™√√ÀÀ§§∞∞  ÙÙÔÔ˘̆  ∞∞ÏÏÂÂÍÍ¿¿ÓÓ‰‰ÚÚÔÔ˘̆ ∞∞∆∆∆∆ππ∫∫∏∏

°°ƒƒππµµ∞∞™™  ¡¡ππ∫∫√√§§∞∞√√™™  ÙÙÔÔ˘̆  ∞∞ÓÓÙÙˆ̂ÓÓ››ÔÔ˘̆ ™™¶¶∞∞ƒƒ∆∆∏∏

¢¢ƒƒ√√ÀÀ¢¢∂∂™™  ∞∞¡¡∆∆øø¡¡ππ√√™™  ÙÙÔÔ˘̆  ÃÃÚÚ‹‹ÛÛÙÙÔÔ˘̆ ππøø∞∞¡¡¡¡ππ¡¡∞∞

∂∂§§∂∂ÀÀ££∂∂ƒƒππ√√ÀÀ  µµ∞∞™™ππ§§∂∂ππ√√™™  ÙÙÔÔ˘̆  µµ··››ÔÔ˘̆ ∫∫∞∞ƒƒ¢¢ππ∆∆™™∞∞

ππ™™∆∆ππ∫∫√√¶¶√√ÀÀ§§√√ÀÀ--∞∞¡¡∆∆øø¡¡ππ√√ÀÀ  √√ÀÀƒƒ∞∞¡¡ππ∞∞  ÙÙÔÔ˘̆  ££ÂÂÔÔÏÏfifiÁÁÔÔ˘̆  ¡¡∞∞ÀÀ¶¶§§ππ√√

∫∫∞∞ƒƒ∞∞´́™™∫∫√√™™  ∞∞££∞∞¡¡∞∞™™ππ√√™™  ÙÙÔÔ˘̆  ∞∞ÚÚÈÈÛÛÙÙÔÔÙÙ¤¤ÏÏËË ∫∫∞∞ƒƒ¢¢ππ∆∆™™∞∞

∫∫∞∞ƒƒ∞∞∫∫∞∞™™ππ¢¢∏∏™™  ¶¶∞∞¡¡∆∆∂∂§§∏∏™™  ÙÙÔÔ˘̆  ∏∏ÏÏ››·· ∞∞∆∆∆∆ππ∫∫∏∏

∫∫√√¡¡∆∆√√™™∆∆∞∞££∏∏™™  ¢¢∏∏ªª∏∏∆∆ƒƒππ√√™™  ÙÙÔÔ˘̆  ÃÃÚÚ‹‹ÛÛÙÙÔÔ˘̆ ∞∞∆∆∆∆ππ∫∫∏∏

∫∫√√∆∆∑∑∞∞ªª¶¶∞∞™™∏∏™™  ¢¢∏∏ªª√√™™  ÙÙÔÔ˘̆  ¢¢ËËÌÌËËÙÙÚÚ››ÔÔ˘̆ ƒƒ√√¢¢√√¶¶∏∏

∫∫√√∆∆∆∆∞∞--°°∞∞µµƒƒ∞∞  ¢¢∂∂™™¶¶√√ππ¡¡∞∞  ÙÙÔÔ˘̆  ™™˘̆ÚÚ››‰‰ˆ̂ÓÓÔÔ˜̃ ∞∞££∏∏¡¡∞∞

∫∫√√ÀÀ∫∫√√ƒƒ∞∞µµ∞∞™™  ¡¡ππ∫∫√√§§∞∞√√™™  ÙÙÔÔ˘̆  ¢¢··ÌÌÈÈ··ÓÓÔÔ‡‡ ∞∞§§∂∂••//¶¶√√§§∏∏

∫∫ƒƒ∂∂øø¡¡∞∞™™  ∞∞¶¶√√™™∆∆√√§§√√™™  ÙÙÔÔ˘̆  ¢¢ËËÌÌËËÙÙÚÚ››ÔÔ˘̆ ∞∞§§∂∂••//¶¶√√§§∏∏

∫∫ÀÀƒƒππ∞∞∫∫ππ¢¢√√ÀÀ  ¶¶∞∞¡¡∞∞°°ππøø∆∆∞∞  ÙÙÔÔ˘̆  ∫∫ˆ̂ÓÓ//ÓÓÔÔ˘̆ ππøø∞∞¡¡¡¡ππ¡¡∞∞

∫∫øø¡¡™™∆∆∞∞¡¡∆∆ππ¡¡ππ¢¢∏∏™™  ππøø∞∞¡¡¡¡∏∏™™  ÙÙÔÔ˘̆  ¢¢ËËÌÌËËÙÙÚÚ››ÔÔ˘̆ ∞∞∆∆∆∆ππ∫∫∏∏

§§∞∞ÀÀƒƒ∂∂¡¡∆∆ππ∞∞¢¢√√ÀÀ  ªª∞∞ƒƒ∏∏  ÙÙÔÔ˘̆  µµ··ÛÛÈÈÏÏÂÂ››ÔÔ˘̆ ∞∞∆∆∆∆ππ∫∫∏∏

ªª∞∞¡¡ππ∞∞¢¢∞∞∫∫∏∏™™  ¡¡ππ∫∫√√§§∞∞√√™™  ÙÙÔÔ˘̆  ∂∂ÌÌÌÌ··ÓÓÔÔ˘̆‹‹ÏÏ ∞∞ƒƒ°°√√§§ππ¢¢∞∞

ªªππ™™∏∏ƒƒ§§∏∏™™  °°∂∂øøƒƒ°°ππ√√™™  ÙÙÔÔ˘̆  ∫∫ˆ̂ÓÓ//ÓÓÔÔ˘̆ ££∂∂™™™™∞∞§§√√¡¡ππ∫∫∏∏

ªª√√ÀÀ§§√√ÀÀ¢¢∏∏™™  ¶¶√√§§ÀÀªª∂∂ƒƒ√√™™  ÙÙÔÔ˘̆  ™™ÙÙ··‡‡ÚÚÔÔ˘̆ ∞∞§§∂∂••//¶¶√√§§∏∏

ªªÀÀ§§øø¡¡∞∞∫∫∏∏™™  ™™∆∆∂∂ºº∞∞¡¡√√™™  ÙÙÔÔ˘̆  ∂∂ÌÌÌÌ··ÓÓÔÔ˘̆‹‹ÏÏ ÃÃ∞∞¡¡ππ∞∞

¡¡∆∆∞∞§§√√ÀÀ∫∫∞∞  ∫∫ƒƒÀÀ™™∆∆∞∞§§ππ∞∞  ÙÙÔÔ˘̆  ∞∞fifiÛÛÙÙÔÔÏÏÔÔ˘̆ ∞∞∆∆∆∆ππ∫∫∏∏

√√ππ∫∫√√¡¡√√ªªππ¢¢∏∏™™  ¢¢∏∏ªª∏∏∆∆ƒƒππ√√™™  ÙÙÔÔ˘̆  ∫∫ˆ̂ÓÓÛÛÙÙ··ÓÓÙÙ››ÓÓÔÔ˘̆ ∫∫∞∞ƒƒ¢¢ππ∆∆™™∞∞

¶¶∞∞¶¶∞∞°°∂∂øøƒƒ°°ππ√√ÀÀ  ¢¢∏∏ªª∏∏∆∆ƒƒππ√√™™  ÙÙÔÔ˘̆  ∞∞ÓÓ‰‰ÚÚ¤¤·· ∞∞¡¡..  ™™∆∆∂∂ƒƒ∂∂∞∞

¶¶∞∞¶¶∞∞∫∫øø¡¡™™∆∆∞∞¡¡∆∆ππ¡¡√√ÀÀ  ∫∫§§∂∂√√µµ√√ÀÀ§§√√™™  ÙÙÔÔ˘̆  ¡¡ÈÈÎÎÔÔÏÏ¿¿ÔÔ˘̆  ƒƒ√√¢¢√√™™

¶¶∞∞¶¶√√ÀÀ¢¢∞∞™™  ππøø∞∞¡¡¡¡∏∏™™  ÙÙÔÔ˘̆  ¶¶··ÓÓ··ÁÁÈÈÒÒÙÙËË ™™∂∂ƒƒƒƒ∂∂™™

¶¶∂∂§§∂∂∫∫√√ÀÀ¢¢∞∞™™  ∫∫øø¡¡™™∆∆∞∞¡¡∆∆ππ¡¡√√™™  ÙÙÔÔ˘̆  ∂∂ÌÌÌÌ··ÓÓÔÔ˘̆‹‹ÏÏ ∫∫∞∞ƒƒ¢¢ππ∆∆™™∞∞

ƒƒ∂∂ªª√√ÀÀ¡¡¢¢√√™™  °°∂∂øøƒƒ°°ππ√√™™  ÙÙÔÔ˘̆  ππˆ̂¿¿ÓÓÓÓËË ∞∞∆∆∆∆ππ∫∫∏∏

ƒƒ√√ªª¶¶√√§§∞∞  ∞∞°°°°∂∂§§ππ∫∫∏∏  ((§§ππ¡¡∞∞))  ÙÙÔÔ˘̆  ∞∞ÓÓ‰‰ÚÚ¤¤·· ∞∞∆∆∆∆ππ∫∫∏∏

™™∆∆∞∞ªª√√™™  ¶¶∞∞ÀÀ§§√√™™  ÙÙÔÔ˘̆  ∫∫ˆ̂ÓÓÛÛÙÙ··ÓÓÙÙ››ÓÓÔÔ˘̆ ¶¶∞∞∆∆ƒƒ∞∞

™™∆∆√√ÀÀƒƒ¡¡∞∞ƒƒ∞∞™™  ∏∏§§ππ∞∞™™  ÙÙÔÔ˘̆  ™™ˆ̂ÙÙËËÚÚ››ÔÔ˘̆ ∫∫∞∞ƒƒ¢¢ππ∆∆™™∞∞

™™TTOOYYPPNNAAPPAA™™  BBAA™™II§§HH™™  ÙÙÔÔ˘̆  ™™ˆ̂ÙÙËËÚÚ››ÔÔ˘̆ AATTTTIIKKHH

∆∆™™∂∂ƒƒ°°∞∞™™  ™™∆∆∂∂ºº∞∞¡¡√√™™  ÙÙÔÔ˘̆  ££ÂÂÔÔ‰‰ÔÔÛÛ››ÔÔ˘̆ ∆∆ƒƒππ∫∫∞∞§§∞∞

∆∆™™√√ÀÀ∫∫∞∞§§∞∞™™  ¶¶∞∞¡¡∆∆∂∂§§∏∏™™  ÙÙÔÔ˘̆  ÃÃÚÚ‹‹ÛÛÙÙÔÔ˘̆      ∫∫∞∞ƒƒ¢¢ππ∆∆™™∞∞                    

ºº§§∂∂™™™™∞∞  µµ∞∞™™ππ§§ππ∫∫∏∏--µµ∞∞™™ππ§§∂∂ππ∞∞  ÙÙÔÔ˘̆  ∂∂˘̆¿¿ÁÁÁÁÂÂÏÏÔÔ˘̆ ∫∫√√∑∑∞∞¡¡∏∏

ººøø∆∆ππ√√ÀÀ  ππøø∞∞¡¡¡¡∏∏™™  ÙÙÔÔ˘̆  ¢¢ËËÌÌËËÙÙÚÚ››ÔÔ˘̆ ¶¶ƒƒ∂∂µµ∂∂∑∑∞∞                        

ÃÃ∞∞ªª∞∞§§ππ¢¢∏∏™™  ££∂∂√√¢¢øøƒƒ√√™™  ÙÙÔÔ˘̆  ∫∫ˆ̂ÓÓÛÛÙÙ··ÓÓÙÙ››ÓÓÔÔ˘̆ ∞∞∆∆∆∆ππ∫∫∏∏                            

ÃÃ√√ÀÀ™™ππ∞∞¢¢∞∞  ∞∞™™∆∆∂∂ƒƒøø  ÙÙÔÔ˘̆  ÃÃ··ÚÚ¿¿ÏÏ··ÌÌÔÔ˘̆ §§ππµµ∞∞¢¢∂∂ππ∞∞  

ÀÀ¶¶√√ææ∏∏ººππ√√ππ  °°ππ∞∞  ∂∂..∂∂..  ÙÙÔÔ˘̆  ¶¶™™¢¢∞∞∆∆ªª
µµ§§∞∞ÃÃ∞∞∫∫∏∏™™  ªªππÃÃ∞∞§§∏∏™™  ÙÙÔÔ˘̆  µµ··ÛÛÈÈÏÏÂÂ››ÔÔ˘̆ µµ√√§§√√™™

∂∂§§∂∂ÀÀ££∂∂ƒƒππ√√ÀÀ  µµ∞∞´́√√™™  ÙÙÔÔ˘̆  µµ··ÛÛÈÈÏÏÂÂ››ÔÔ˘̆ ∫∫∞∞ƒƒ¢¢ππ∆∆™™∞∞
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TM Σ την κρίσιµη ιστορική περίοδο που περνάει η χώρα, ο
ΠΣ∆ΑΤΜ έλαµψε δια της απουσίας του. 

Η απερχόµενη διοίκηση του ΠΣ∆ΑΤΜ κατάφερε να βάλει στον
γύψο τον σύλλογο για ένα ολόκληρο χρόνο, να διαλύσει τη
δηµοκρατική λειτουργία του, να εγκλωβίσει την έκφραση των
Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών.
Ήδη, µέσα στο 2015, έχουν γίνει δύο φορές βουλευτικές
εκλογές και ένα δηµοψήφισµα που άλλαξαν καταλυτικά το πο-
λιτικό σκηνικό.
Μόνο στον ΠΣ∆ΑΤΜ κατάφεραν να µην αλλάξει τίποτα µε την
πρωτοφανή εκλογολογία / εκλογοαποφυγή. 
Οι εκλογές γίνονται τελικά στις 20/12/2015.
Η εκλογική διακήρυξη της ΕΝΟΤΗΤΑΣ παραµένει ίδια,
όπως παρουσιάστηκε την 01/07/2015.

∆εν αρκεί µια πολιτική αλλαγή, έστω και τέτοιας κλίµακας,
για να βρουν λύσεις τα ζητήµατα που µας ταλανίζουν όλα αυ-
τά τα χρόνια και οι επιπτώσεις των µνηµονίων που λειτούργη-
σαν καταστροφικά.
Ο χώρος των µηχανικών, έχει βιώσει µια πρωτοφανή κρίση,
την αποδιάρθρωση του παραγωγικού ιστού, τη βίαιη φτωχο-
ποίηση. Οι Αγρονόµοι Τοπογράφοι Μηχανικοί, κοµµάτι αυτού
του χώρου, έχοντας σηµαντικό και συνεχώς ανερχόµενο ρόλο
στην παραγωγική διαδικασία τις τελευταίες δεκαετίες, έχουν
υποστεί τις σκληρές συνέπειες των πολιτικών των µνηµονίων,
την ανεργία, την υποαπασχόληση, τη συρρίκνωση των εισο-
δηµάτων, τον περιορισµό των ασφαλιστικών δικαιωµάτων,
την ανασφάλεια και την έλλειψη προοπτικής. 

Το κεντρικό πολιτικό πρόβληµα της χώρας, η κρίση χρέ-
ους και οι σχέσεις µε τους δανειστές, καθορίζουν περισσότερο
από κάθε άλλη φορά το πλαίσιο των λύσεων για την ανάπτυξη
προς όφελος του κόσµου της εργασίας. Η σθεναρή διαπραγ-
µάτευση και η απόκρουση των πολιτικών της λιτότητας, είναι
στόχοι που διαπερνούν κάθε παράµετρο της οικονοµικής ζωής
του τόπου, της παραγωγικής διαδικασίας, της προοπτικής. 

Πρέπει σήµερα να κινητοποιηθούν δυνάµεις που θα
διεκδικήσουν από τη νέα κυβέρνηση το θεσµικό πλαίσιο, τις
παρεµβάσεις, τις αλλαγές που είναι αναγκαίες για την ανατρο-
πή των µνηµονιακών επιπτώσεων και τη δικαίωση της ελπί-
δας. Πρέπει οι συλλογικοί φορείς, ως κύταρα της κοινωνίας,
µε την πείρα τους, τις επεξεργασίες, τις διεκδικήσεις, να θέ-
σουν τους στόχους και να ορίσουν το πλαίσιο της παραγωγι-
κής ανασυγκρότησης σε κάθε τοµέα, στον δρόµο για την µε-
ταµνηµονιακή Ελλάδα. 

Στη βάση αυτής της θεώρησης, οι παρατάξεις ΡΙΖΟ-
ΣΠΑΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ,
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ, νέες και παλαιότερες στο χώ-
ρο των Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών, επέλεξαν
την ΕΝΟΤΗΤΑ στη συλλογική δράση σαν την καλύτερη
απάντηση στις απαιτήσεις και στα επίδικα που θέτει η
ιστορική στιγµή. 

Ο ΠΣ∆ΑΤΜ οφείλει να πρωταγωνιστήσει στην υπεράσπι-
ση των δυνάµεων της εργασίας και των δικαιωµάτων τους. Τα
εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώµατα του τεχνικού κόσµου
είναι διαλυµένα και πρακτικά αποκλείουν µεγάλη µερίδα των
συναδέλφων από την άσκηση του επαγγέλµατος. Είναι ανάγκη
να συµβάλλουµε στη διαµόρφωση ενός νέου πλαισίου που θα
εξασφαλίζει στους συναδέλφους να εργάζονται µε αξιοπρέπεια
και να αµείβονται για τη δουλειά τους, είτε πρόκειται για µι-
σθωτούς είτε για ελεύθερους επαγγελµατίες. Να υπερασπι-
στούµε ένα πλαίσιο που να διασφαλίζει το ενιαίο των επαγγελ-
µατικών δικαιωµάτων και όχι τη διάσπασή τους σε κλάσµατα
των σηµερινών.
Ένα πλαίσιο που θα προσδιορίζει τις ευθύνες όπως αντιστοι-
χούν και όχι δυσανάλογα. Οι παρεµβάσεις που έγιναν τα
προηγούµενα χρόνια χειροτέρεψαν δραµατικά την κατάσταση
µε άµεσα αποτελέσµατα στο επίπεδο της ζωής του τεχνικού
κόσµου αλλά και της ποιότητας έργων και υπηρεσιών. Έριξαν
το βάρος στη συµπίεση του κόστους, στη φτηνή παραγωγή
χωρίς ποιότητα, στη µετάθεση των ευθυνών. Αυτή η κατεύ-
θυνση πρέπει να αντιστραφεί.

¢ I E K ¢ I K O Y M E
Οι ΑΤΜ στον ∆ηµόσιο και Ιδιωτικό τοµέα να διασφαλί-
σουν δουλειά µε αξιοπρέπεια, συλλογικές συµβάσεις εργασίας,
ασφαλιστική κάλυψη και ιατροφαρµακευτική περίθαλψη για
όλους, απρόσκοπτη είσοδο στο επάγγελµα, ρόλο και χώρο
στην παραγωγική ανασυγκρότηση, αξιοποίηση των δεξιοτή-
των και της επιστηµονικής τους κατάρτισης.  

¢ I E K ¢ I K O Y M E
Το πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων να ξαναβρεί το βη-
µατισµό του συµβάλλοντας στο ξεπέρασµα της κρίσης και την
ανάπτυξη. Να ξεπεράσει τη στρέβλωση του προσανατολισµού
σε φαραωνικά έργα που εξυπηρετούν σχεδιασµούς και συµ-
φέροντα άσχετα µε τις κοινωνικές ανάγκες. Να προτάξει τις
Υποδοµές που αφορούν την καθηµερινότητα και τις βασικές
ανάγκες του κόσµου της εργασίας αλλά και τον σχεδιασµό για
την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας.

¢ I E K ¢ I K O Y M E
Την ολοκλήρωση του Κτηµατολογίου. Το πολύπαθο έργο
που κατάντησε της Άρτας το Γεφύρι µε κύρια ευθύνη του µε-
ταπολιτευτικού δικοµµατισµού, για να λειτουργήσει σαν εργα-
λείο άσκησης πολιτικής γης για την παραγωγική ανασυγκρότη-
ση, τη διασφάλιση της δηµόσιας περιουσίας και του περιβάλ-
λοντος, τον σχεδιασµό και την ανάπτυξη πρέπει επιτέλους να
ολοκληρωθεί. Η νέα Κυβέρνηση, έχει αποκλειστική ευθύνη και
δεδοµένη υποχρέωση να ολοκληρώσει το έργο, απαλλάσσο-
ντάς το από τα βαρίδια της διαχείρισής του από τον δικοµµα-
τισµό και τα επιχειρηµατικά συµφέροντα.

¢ I E K ¢ I K O Y M E
Ο ΠΣ∆ΑΤΜ να δυναµώσει την πανελλαδική του συ-
γκρότηση, να αλλάξει σελίδα, να κερδίσει το στοίχηµα της
συµµετοχής, της αγωνιστικής διεκδίκησης των αιτηµάτων και
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της προστασίας των µελών του, της ουσιαστικής συµβολής στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Να απεξαρτηθεί από
δήθεν απολίτικες, ουσιαστικά νεοφιλελεύθερες λογικές, αλλά και από εξωσυλλογικά επιχειρηµατικά κέντρα που τον χειραγω-
γούν. Να επανέλθει η δηµοκρατική λειτουργία και ο σεβασµός των συλλογικών διαδικασιών, η ανανέωση και η συµµετοχή όλων
των ΑΤΜ στους αυριανούς αγώνες. 

∞¶∞π∆√Àª∂ ∞ª∂™∂™ §À™∂π™ °π∞:
∞™º∞§π™∆π∫√

Ανακούφιση των πληττόµενων µηχανικών από τα δυσβά-

σταχτα ασφαλιστικά βάρη. ∆ωρεάν ιατρική και φαρµακευ-

τική περίθαλψη για όλους. ∆ιευκολύνσεις στην ένταξη των

νέων µηχανικών στο επάγγελµα, µε απαλλαγές στις ασφα-

λιστικές εισφορές και στο τέλος επιτηδεύµατος που τους

παρεµποδίζουν να κάνουν έναρξη επαγγέλµατος. Επανα-

φορά των συντάξεων των µηχανικών στα προ κρίσης επί-

πεδα.

E¶A°°E§MATIKA
¢IKAIøMATA

Όχι στον νεοφιλελεύθερης έµπνευσης κατακερµατισµό

των επαγγελµατικών δικαιωµάτων των µηχανικών. 

Αναγνώριση και κατοχύρωση των πτυχίων του Πολυτεχνεί-

ου και των πολυτεχνικών σχολών ως MASTER.

EP°A™IAKE™ ™XE™EI™

Άµεση επαναφορά των συλλογικών διαπραγµατεύσεων και

καθορισµός Εθνικής Κλαδικής Σύµβασης των µηχανικών

που θα εγγυάται και προστατεύει τις ελάχιστες αποδοχές

των µηχανικών απέναντι στην ασυδοσία της ανεξέλεγκτης

αγοράς.         

ºOPO§O°IKO

Καθορισµός αφορολόγητου ορίου 12.000 ευρώ για τους

ελεύθερους επαγγελµατίες µηχανικούς και τους εργαζόµε-

νους µε µπλοκάκι, αλλαγή των φορολογικών συντελεστών

σε αναδιανεµητική κατεύθυνση προς όφελος του κόσµου

της εργασίας.

E N O T H T A

°IA NA KANOYME THN ANATPO¶H,
E§¶I¢A ™TOY™ 

™Y§§O°IKOY™ ºOPEI™

E N O T H T A
∞∞§§§§∏∏§§∂∂°°°°ÀÀ∏∏

¡¡∂∂∞∞  ™™ÀÀ¡¡¢¢ππ∫∫∞∞§§ππ™™∆∆ππ∫∫∏∏  ∫∫ππ¡¡∏∏™™∏∏  ∆∆√√¶¶√√°°ƒƒ∞∞ººøø¡¡

¢¢∏∏ªª√√∫∫ƒƒ∞∞∆∆ππ∫∫√√  ∫∫ππ¡¡∏∏ªª∞∞
∞∞°°ƒƒ√√¡¡√√ªªøø¡¡  ∆∆√√¶¶√√°°ƒƒ∞∞ººøø¡¡  ªª∏∏ÃÃ∞∞¡¡ππ∫∫øø¡¡

ææ∏∏ºº√√¢¢∂∂§§∆∆ππ√√  ∂∂¡¡√√∆∆∏∏∆∆∞∞™™  22001155
À¶√æ∏ºπ√π °π∞ ∆√ ¢.™.

1. A°°E§O¶OY§O™ ¶AY§O™ ÙÔ˘ •ENOºøNTA A£HNA
2. ∞§∂•∞∫∏™ ¡π∫√§∞√™ ÙÔ˘ °∂øƒ°π√À ∫∞§∞ª∞ƒπ∞ 
3. ∞ƒ∞ª¶∞∆∑∏ √ƒ£√¢√•π∞ (™π™™À) ÙÔ˘ ∞ƒπ™∆∂π¢∏ ¡. πø¡π∞ 
4. ∞™∆Àƒ∞∫∞∫∏™ ∂ªª∞¡√À∏§ ÙÔ˘ ªπÃ∞∏§ ∏ƒ∞∫§∂π√ ∫ƒ∏∆∏™
5. µ∞∫ƒ∞∆™∞™ ¡π∫√§∞√™ ÙÔ˘ ™ø∆∏ƒπ√À ∫∞§∞ª∞ƒπ∞ 
6. °∞µA§§A™ BA™I§EIO™ ÙÔ˘ IøANNH ¶EIPAIA™
7. °∂øƒ°∞∫√¶√À§√™ °π∞¡¡∏™ ÙÔ˘ Ãƒ∏™∆√À °∂ƒ∞∫∞™
8. °∂øƒ°π√À ∑ø∏ ÙÔ˘ πø∞¡¡∏ ¶∂πƒ∞π∞™
9. °∫√À∆¡∞™ ∞£∞¡∞™π√™ ÙÔ˘ πø∞¡¡∏ ∫∞§∞ª∞ƒπ∞

10. ¢∞§§π√™ §∞∑∞ƒ√™ ÙÔ˘ ∞¡∞™∆∞™π√À ¶√§À°Àƒ√™
11. ¢∏ª∏∆ƒπ√À °Eøƒ°√™ ÙÔ˘ ∂À∞°°∂§√À         ∞£∏¡∞ 
12. ¢√°∫∞∫∏™ ∞¡¢ƒ∂∞™ ÙÔ˘ ¡π∫√§∞√À µ√§√™
13. ¢√∫∞¡∞ƒ∏™ ∞ƒπ™∆√∆∂§∏™ ÙÔ˘ ™∆∞ª∞∆π√À ∫∂ƒ∫Àƒ∞
14. ∂§§∏¡∞ ºπ§π∆™∞ ÙÔ˘ µ§∞™π√À £∂™™∞§√¡π∫∏
15. ∑∞ƒ∫∞¢√À§∞™ ¡π∫√™ ÙÔ˘ ¢∏ª∏∆ƒπ√À ∞£∏¡∞      
16. ∑∞º∂πƒ∏™ ∫ø™∆∞™ ÙÔ˘ Ãƒ∏™∆√À ª√™Ã∞∆√ 
17. ∑∞Ã∞ƒ√À§∏™ ¶∞¡∞°πø∆∏™ ÙÔ˘ ¢∏ª∏∆ƒπ√À £∂™™∞§√¡π∫∏
18. ∑∂§π∞¡∞π√™ ∫ø™∆∞™ ÙÔ˘ πø∞¡¡∏ ∞£∏¡∞ 
19. £∂ƒπ∞¡√À ª∞ƒπ∞ ÙÔ˘ ∞£∞¡∞™π√À §∂À∫∞¢∞ 
20. ∫∞µ∂§π¢∏™ ™Àª∂ø¡ (™πª√™) ÙÔ˘ ¶∞¡∞°πø∆∏ ∫∞™∆√ƒπ∞
21. ∫∞§πµ∞∆™∏™ ™ø∆∏ƒπ√™ ÙÔ˘ °∂øƒ°π√À £∂™™∞§√¡π∫∏
22. ∫∞¡∆∞ƒ∏™ §√À∫∞™ ÙÔ˘ °∂øƒ°π√À  ¶∂πƒ∞π∞™ 
23. ∫π∆™√À ∂§∂À£∂ƒπ∞ ÙÔ˘ °∂øƒ°π√À £∂™™∞§√¡π∫∏  
24. ∫§ø¡∞ƒ∏™ ™∆∞Àƒ√™ ÙÔ˘ °∂øƒ°π√À £∂™™∞§√¡π∫∏  
25. ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À °πøƒ°√™ ÙÔ˘ πø∞¡¡∏ ∫∞§Àµπ∞  
26. §∂°∞∫∏™ ¡π∫√§∞√™ ÙÔ˘ ªπÃ∞∏§    ¡. πø¡π∞
27. §√À∫π™∞™ ∫ø™∆∞™ ÙÔ˘ ¡π∫√§∞√À ¶Àƒ°√™ ∏§∂π∞™ 
28. ª∞ƒπ¡∏ ∂À°∂¡π∞ ÙÔ˘ ∞ƒπ™∆∂π¢∏   Ãπ√™
29. ª√πƒø∆™√™ πø∞¡¡∏™ ÙÔ˘ ™∆∞ª∞∆π√À ∫∞§∞ª∞ƒπ∞
30. ª√Àƒ∞∆π¢∏™ ª∞¡ø§∏™ ÙÔ˘ πø∞¡¡∏  ∞£∏¡∞
31. ª¶∞™π√À∫∞ ™√ºπ∞ ÙÔ˘ ™ø∆∏ƒπ√À ∞°π∞ ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 
32. ª¶ƒπ§§∞∫∏ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡∞ (∫ø¡™∆∞¡∆∑∞) ÙÔ˘ ¶√§À¢øƒ√À ∞£∏¡∞ 
33. ªÀ§ø¡∞∫∏™ °π∞¡¡∏™ ÙÔ˘ °∂øƒ°π√À   ¶∂πƒ∞π∞™
34. ¡∞£∞¡∞∏§π¢∏™ πø∞¡¡∏™ ÙÔ˘ ¡∞£∞¡∞∏§ Ã∞´¢∞ƒπ 
35. ¡π∫∏∆√¶√À§√™ ∫ø™∆∞™ ÙÔ˘ ∂§∂À£∂ƒπ√À ∞£∏¡∞
36. ¡∆ƒ√Àª¶∏™ ƒ∞∫∞¡ ÙÔ˘ ∞ª¶√À ∞°. ∞¡∞ƒ°Àƒ√π
37. √π∫√¡√ª√À ∫Àƒπ∞∫√™ ÙÔ˘ ∫ø¡/¡√À   £∂™™∞§√¡π∫∏
38. ¶∞°π∞∆∞∫∏™ ™¶Àƒπ¢ø¡ ÙÔ˘ °∂øƒ°π√À ∫∂ƒ∫Àƒ∞
39. ¶∂§ø¡∏™ °π∞¡¡∏™ ÙÔ˘ ∞§∂•∞¡¢ƒ√À    ª∞ƒ√À™π
40. ¶√§π∆∏™ ∂À∞°°∂§√™ ÙÔ˘ ™¶YPI¢øNA ¶∞∆ƒ∞ 
41. ¶√§Àª∂¡π¢∏™ °π∞¡¡∏™ ÙÔ˘ ªπÃ∞∏§ µ√§√™
42. ∆∞ªπ∞™ πø∞¡¡∏™ ÙÔ˘ ¶∞¡∞°πø∆∏ µ√§√™
43. ∆π°∫∞ ∫∞§Àæø ÙÔ˘ Ãƒ∏™∆√À ∞£∏¡∞
44. TO™IO™ ¶AY§O™ ÙÔ˘ NIKO§AOY A°. ¶APA™KEYH
45. ∆™∞µ¢∞ƒ√°§√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ÙÔ˘ Ã∞ƒ∞§∞ª¶√À™ ∫∞§∞ª∞ƒπ∞
46. ∆™π¶∞ ∂Àºƒ√™À¡∏ (™π™™À) ÙÔ˘ ∞¡¢ƒ∂∞ ∫∏ºπ™π∞
47. ∆™π¶ƒ∞ ∂§∂¡∏ ÙÔ˘ °∂øƒ°π√À          ∫∞§§π£∂∞ 
48. ∆™πø¡∞™ πø∞¡¡∏™ ÙÔ˘ ∞£∞¡∞™π√À ∫∞§∞ª∞ƒπ∞
49. º∞ƒ™∞ƒ∏™ ªπÃ∞§∏™ ÙÔ˘ ∂ªª∞¡√À∏§      ∫ƒ∏∆∏ 
50. ºø∆π√À ∞£∞¡∞™π√™ ÙÔ˘ ¢∏ª∏∆ƒπ√À £∂™™∞§√¡π∫∏
51. Ã∞§∫π∞™ ∂À∞°°∂§√™ ÙÔ˘ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À ∫∞ƒ¶∂¡∏™π
52. Ã∞¡√™ ªπÃ∞§∏™ ÙÔ˘ ™¶Àƒπ¢ø¡∞  ¶∂πƒ∞π∞™

°π∞ ∆∏¡ ∂•∂§∂°∫∆π∫∏ ∂¶π∆ƒ√¶∏
1. µ∞™π§∂π√À ™¶Àƒ√™ ÙÔ˘ ∂À∞°°∂§√À Ã∞´¢∞ƒπ
2. ª∞∫ƒ∏™ Ãƒ∏™∆√™ ÙÔ˘ ∫∞™™∞¡¢ƒ√À ¶À§∞π∞
3. ™¶Àƒ∞∫∏ ∂§∂¡∏ ÙÔ˘ °∂øƒ°π√À ¶∞∆ƒ∞
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Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και το κουαρτέτο των «θεσµών» (ΕΕ,

∆ΝΤ, ΕΚΤ, ΕΜΣ) θέλουν να συνεχίσουν και να κλιµακώσουν την

αντεργατική επίθεση στο πλαίσιο του 3ου µνηµονίου, αλλά και όλων

όσα δεν πρόλαβαν να περάσουν τα δύο προηγούµενα µνηµόνια

των Ν∆-ΠΑΣΟΚ. Ο αγώνας για να µην περάσει το 3ο µνηµόνιο, και

συνολικά η πάλη για την ανατροπή της επίθεσης, αποτελούν

το επείγον και καθοριστικό ζήτηµα για να µπορέσουν να ζή-

σουν οι εργαζόµενοι και ο λαός.

Σε αυτή την κατεύθυνση η Συσπείρωση Αριστερών Τοπογρά-

φων θέλει να συµβάλλει στον κλάδο και συνολικά, δίνοντας τη µά-

χη για έναν άλλο συνδικαλισµό. Έναν συνδικαλισµό που θα δίνει τις

καθηµερινές µάχες στους χώρους εργασίας, θα είναι σε θέση να

υπερασπίζεται δυναµικά τα δικαιώµατα των εργαζόµενων και των

άνεργων τεχνικών, αλλά και δεν θα διστάζει να θέτει αναβαθµισµέ-

νους στόχους, που δεν θα εγκλωβίζονται στο πλαίσιο της αστικής

διαχείρισης και των ορίων που θέτει. Για τη δηµιουργία ενός µετώ-

που αντεπίθεσης και ανατροπής, µέσα στο αναγκαίο µαζικό κίνηµα

της εποχής µας, ώστε να δοθεί ένας συντονισµένος πανεργατικός

αγώνας.

Η µάχη αυτή θα δοθεί ενάντια στον κυβερνητικό και εργοδοτικό

συνδικαλισµό, που έχει αποδεχτεί τις αντιδραστικές «µεταρρυθµί-

σεις», λέγοντας ένα µεγαλοπρεπές ΝΑΙ στο πρόσφατο δηµοψήφι-

σµα, συντασσόµενος µε τον ΣΕΒ και τους δανειστές. 

Στον κλάδο έχουµε απέναντί µας και τον «συνδικαλισµό» του ΤΕΕ,

και των εκπροσώπων του στο σύλλογο, που εκπροσωπεί τα συµφέ-

ροντα των εργοδοτών µας. Που συντάσσεται µε τα νέα αντιασφα-

λιστικά µέτρα και το µόνο που κάνει είναι να «παρακαλά» την κυ-

βέρνηση να εξαιρεθεί το ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕ∆Ε από την ενοποίηση των τα-

µείων. 

Συνάδελφε, σε καλούµε στις εκλογές του ∆εκέµβρη να στη-

ρίξεις τη Συσπείρωση Αριστερών Τοπογράφων ως τη µονα-

δική δύναµη στο σύλλογο που µε αταλάντευτη στάση και

ανεξάρτητη από τις κυβερνητικές σκοπιµότητες και στό-

χευση, δηλώνει ότι αντιτίθενται στη προοπτική συνέχισης

των µνηµονιακών πολιτικών που λέει αταλάντευτα «Έξω η

τρόικα ΕΕ-ΕΚΤ-∆ΝΤ από τη χώρα», που απαιτεί να µην πλη-

ρώσει ο λαός το χρέος και την κρίση, προβάλλοντας ένα

πρόγραµµα ρήξης. Ένα πρόγραµµα που στοχεύει στην κα-

τάργηση των µνηµονίων, των δανειακών συµβάσεων και

όλων των βάρβαρων µέτρων σε βάρος των εργαζοµένων,

που απαιτεί τη διαγραφή του χρέους, τη ρήξη µε την πολι-

τική και τις δοµές της ΕΕ και της ΟΝΕ, που παλεύει να µην

περάσει η εκποίηση της δηµόσιας περιουσίας και οι ιδιωτι-

κοποιήσεις δηµόσιων αγαθών και απαιτεί δηµόσια και δω-

ρεάν παιδεία, υγεία, ενηµέρωση, συγκοινωνίες. Ένα πρό-

γραµµα που ζητά δηµόσιες τεχνικές υπηρεσίες και έργα µε

όφελος για την κοινωνία, παλεύει να µην περάσουν τα

Σ∆ΙΤ, οι χαριστικές συµβάσεις παραχώρησης σε τράπεζες

και επενδυτές και δεν φοβάται να πει καθαρά ότι ένας τέ-

τοιος δρόµος περνά από την εθνικοποίηση µε κοινωνικό

έλεγχο των τραπεζών και των επιχειρήσεων στρατηγικής

σηµασίας και κοινής ωφέλειας και το να περιέλθουν οι πα-

ραγωγικές µονάδες που καταστρέφονται και εγκαταλείπο-

νται από τους ιδιώτες επιχειρηµατίες, στον έλεγχο των ερ-

γαζοµένων.

Συνάδελφε, ψήφισες ΠΑΣΟΚ επειδή λεφτά υπήρχαν και τα τρώγανε

οι Βατοπεδινοί και βγήκε µνηµόνιο. Ψήφισες ∆ΗΜΑΡ επειδή υπήρ-

χαν φιλολαϊκά ισοδύναµα και βγήκε πάλι µνηµόνιο. Ψήφισες Ν∆

επειδή το άλλο µείγµα πολιτικής θα µας έβγαζε από το µνηµόνιο και

πάλι βγήκε µνηµόνιο. Ψήφισες ΣΥΡΙΖΑ να φύγουν τα µνηµόνια και

ξαναβγήκε µνηµόνιο. Ξαναψήφισες ΣΥΡΙΖΑ για ηπιότερο µνηµόνιο

και να τιµωρηθούν οι Σαµαροβενιζέλοι και να που ξαναβγήκε σκλη-

ρό µνηµόνιο και οι Σαµαροβενιζέλοι ετοιµάζονται για συγκυβέρνη-

ση. Ψήφισες Λεβέντη που σε έλεγε ζώο επειδή δεν τον ψήφιζες και

τώρα ετοιµάζεται να πίνει τον φραπέ του µε τον Φλαµπουράρη.

Στο σύλλογο ψήφιζες την «ανεξάρτητη ΠΑΣΚ για το «µεγαλύτερο

µεγάλο έργο» και σου βγήκε ο Ξεκαλάκης γραµµατέας στο ΠΑΣΟΚ

κι εσύ να κυνηγάς το µεροκάµατο. Ψήφισες ∆ΚΜ-∆ΑΠ γιατί είναι

φιλελεύθεροι και τώρα ετοιµάζεται η τράπεζα να σου πάρει το σπί-

τι. Ψήφισες Αλληλεγγύη για να «διεκδικήσεις αξιοπρεπή δουλειά»

και σου προέκυψε έκπτωση 65% στις µελέτες του Κτηµατολογίου

και πάνω από 75% στις υπόλοιπες. Ψήφισες ∆ηµοκρατικό Κίνηµα

για την υπεράσπιση των συµφερόντων του κλάδου και σου βγήκε

ΣΕΓΕΚ και τα συµφέροντα των αφεντικών. Στήριξες τα αφεντικά

σου µε τους «Μηχανικούς επί τω έργω» και σου βγήκε το εισιτήριο

για την έρηµο. Στήριξες την ΕΛΕΜ που στήριξε την ανακεφαλαιο-

ποίηση στην τράπεζα Αττικής και εξανεµίστηκαν τα λεφτά από το

ΤΣΜΕ∆Ε. Στήριξες αυτούς που στήριζαν τον Σηµίτη και τον Γιωργά-

κη για να σου βγει ο Σπρίτζης που σου αυξάνει τις ασφαλιστικές ει-

σφορές ενώ σου έχουν εξανεµιστεί τα εισοδήµατα. Στήριξες τους

συνδικαλιστές της «βορείου Ελλάδος» για να έχεις τη µεγαλύτερη

ανεργία στην περιοχή σου. Ψήφισες Πανεπιστηµονική που σε κα-

λούσε να µην ψηφίσεις ΟΧΙ στο δηµοψήφισµα, αλλά µετά το «κόµ-

µα» είναι πρωτοπορία στους αγώνες του 60%. Ήρθε η ώρα να

ψηφίσεις και να δράσεις διαφορετικά.

™˘ÛÂ›ÚˆÛË  AÚÈÛÙÂÚÒÓ  TOÔÁÚ¿ÊˆÓ
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∞•π√¶ƒ∂¶∂π™ √ƒ√π ¢π∞µπø™∏™ 

°π∞ ªπ™£ø∆√À™  ™À¡∞¢∂§º√À™ 

∫∞π ∂§∂À£∂ƒ√À™ ∂¶∞°°∂§ª∞∆π∂™

Μετά από συνεχόµενα χρόνια λιτότητας η κατάσταση έχει φτάσει

στο απροχώρητο για τους συναδέλφους στον δηµόσιο και ιδιωτικό

τοµέα. Η ανεργία και η µετανάστευση συνεχίζουν να κυριαρχούν,

ενώ οι µισθοί για όσους έχουν δουλειά δεν µπορούν να καλύψουν

κατά κανόνα τις αυξανόµενες ανάγκες. Η κατάργηση των συλλογι-

κών συµβάσεων έχει δηµιουργήσει συνθήκες γαλέρας σε γραφεία

και εργοτάξια. Σε αυτό το ασφυκτικό τοπίο το αίτηµα για αυξήσεις

σε µισθούς και συντάξεις και άρση όλων των περικοπών και αντι-

δραστικών νοµοθετηµάτων, που επιβλήθηκαν από τον Γενάρη του

2010 είναι αναγκαίο να κερδηθεί. Εµείς παλεύουµε ο σύλλογος

το επόµενο διάστηµα να ταχθεί στο η πλευρό των συναδέλ-

φων για διεκδίκηση συλλογικής σύµβασης εργασίας που θα

ορίζει αξιοπρεπείς όρους διαβίωσης µε βάση τις ανάγκες

µας, θα απαιτεί µείωση του χρόνου εργασίας, θα καλύπτει

όλους τους εργαζόµενους µισθωτούς µε ∆ελτίο Παροχής

Υπηρεσιών, θα θέτει τους όρους για την κατάργηση όλων

των επισφαλών µορφών εργασίας και θα απαιτεί την κάλυ-

ψη των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζοµένων από την

εργοδοσία. 

Απαιτούµε την άµεση επαναφορά των ελάχιστων αµοιβών,

µέτρα προστασίας των αυτοαπασχολούµενων συναδέλφων απέναντι

στις απαιτήσεις των µεγάλων κατασκευαστικών και µελετητικών

εταιριών για κακοπληρωµένη υπερεργασία. Απαιτούµε µέτρα τόνω-

σης του κατασκευαστικού κλάδου στην κατεύθυνση ενός εναλλακτι-

κού µοντέλου ανάπτυξης µε εκτεταµένα προγράµµατα εργατικής κα-

τοικίας και σύγχρονες κοινωνικές υποδοµές, µε επίκεντρο την ελλη-

νική ύπαιθρο και τις επαρχιακές πόλεις και την τόνωση της πρωτογε-

νούς αγροτικής παραγωγής και µεταποίησης µε δηµόσια δαπάνη.

∆∞ ∞™º∞§π™∆π∫∞ ª∞™ ¢π∫∞πøª∞∆∞ 

∫∞π ¢π∂∫¢π∫∏™∂π™ ¡∞ µ°√À¡ •∞¡∞ 

™∆√ ¶ƒ√™∫∏¡π√

Λέµε όχι στη διάλυση των ασφαλιστικών ταµείων. Απαιτούµε κα-

τάργηση όλων των αντιασφαλιστικών νόµων. Άµεση ακύρωση των

υπέρογκων αυξήσεων εισφορών στο ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕ∆Ε, δραστική µεί-

ωση των ασφαλιστικών εισφορών, αναγνώριση των ανέργων, µη

χρέωση µε εισφορές όσων δεν έχουν εισόδηµα από το επάγγελµα.

Άµεση κατάργηση των τοκογλυφικών επιβαρύνσεων στις χρωστού-

µενες οφειλές. Κατάργηση του ΚΕΑΟ. Λέµε όχι στη χρήση των

αποθεµατικών των ταµείων για την αποπληρωµή του χρέους. Απαι-

τούµε άµεση αποδέσµευση του ΤΣΜΕ∆Ε από την τράπεζα Αττικής.

Άµεση κάλυψη των απωλειών των Ασφαλιστικών Ταµείων από το

κράτος (PSI, Τράπεζα Αττικής κ.ά.). Απαιτούµε δηµόσια δωρεάν

υγεία για όλους, περίθαλψη ανεξάρτητα από χρέη προς το ταµείο.

Άρση όλων περικοπών που επιβλήθηκαν στις συντάξεις. Απαιτούµε

µείωση των χρόνων που απαιτούνται για συνταξιοδότηση.

√Ãπ ™∆∏¡ ∂•√¡∆ø∆π∫∏ º√ƒ√§√°∏™∏

Απαιτούµε ενιαία φορολογική κλίµακα µε τους µισθωτούς, άµεση

κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης και του τέλους επιτηδεύµα-

τος, αφορολόγητο όριο στο επίπεδο αξιοπρεπούς διαβίωσης. Να

σταµατήσουν οι πλειστηριασµοί και οι κατασχέσεις κινητής και ακί-

νητης περιουσίας για χρέη σε εφορία, ταµεία, τράπεζες. Επιπλέον

απαιτούµε την κατάργηση όλων των χαρατσιών, των κεφαλικών

φόρων και των φοροµπηχτικών νόµων, όπως ο ΕΝΦΙΑ κ.ά.

ª∞∑π ª∂ ∆∏¡ ∫√π¡ø¡π∞ ∫√¡∆ƒ∞ 

™∆√ •∂¶√À§∏ª∞ ∆√À ¢∏ª√™π√À ¶§√À∆√À

Οι εργαζόµενοι στα τεχνικά επαγγέλµατα δεν θα επιτρέψουµε το

ξεπούληµα του δηµόσιου πλούτου χάριν µιας πρόσκαιρης «ανάπτυ-

ξης» έτσι ώστε να κερδοσκοπούν σε βάρος του κοινωνικού συνό-

λου και στο διηνεκές ιδιωτικά συµφέροντα. Θέλουµε δηµόσιες

επιχειρήσεις στην ενέργεια, στα δίκτυα, στις µεταφορές.

Θέλουµε ποιοτικές υπηρεσίες δωρεάν για το λαό που θα σέ-

βονται το περιβάλλον. Λέµε όχι στην απελευθέρωση της

αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και στο ξεπούληµα της ∆ΕΗ.

Λέµε όχι στην ιδιωτικοποίηση του Ελληνικού, των λιµανιών

και των αεροδροµίων. Απαιτούµε εδώ και τώρα τη ριζική

αναθεώρηση των συµβάσεων παραχώρησης των αυτοκινη-

τοδρόµων, κανένα διόδιο σε µη κατασκευασµένο τµήµα και

την κατάργηση των πρόσφατων ληστρικών αυξήσεων στα

διόδια. Απαιτούµε την άµεση κατάργηση του ΤΑΙΠΕ∆ και

κάθε µορφής ιδιωτικοποιήσεων δηµόσιων επιχειρήσεων.

Ζητάµε να ακυρωθούν οι ιδιωτικοποιήσεις που έχουν ήδη

γίνει. Παλεύουµε ενάντια στην «απελευθέρωση των αγο-

ρών» και την εµπορευµατοποίηση των βασικών κοινωνι-

κών αγαθών. Απαιτούµε την επαναφορά του ∆ηµόσιου

Ελέγχου σε ∆ηµόσια και Ιδιωτικά έργα, ενάντια στις fast

track διαδικασίες εξυπηρέτησης συµφερόντων.

¶™¢∞∆ª: √ ∂ÊÈ¿ÏÙË˜ Î·È Ë ÎÂÚÎfiÔÚÙ·

Τα τελευταία 2 χρόνια περισσότερο από κάθε άλλη περίοδο του

παρελθόντος ο Σύλλογος βρίσκεται σε βαθιά κρίση. Τη στιγµή που

η πλειοψηφία των συναδέλφων δίνει τη µάχη της επιβίωσης, είναι

αστείο το µεγαλύτερο µέρος της δραστηριότητας ενός Συλλόγου

να είναι η διοργάνωση ηµερίδων και συνεδρίων (χωρίς καν να

µπαίνουµε στη συζήτηση για τη θεµατολογία τους και την επιστη-

µονική τους επάρκεια). Όχι µόνο έχει αποµακρυνθεί από τα

καθηµερινά προβλήµατα, τις ανάγκες και τα αιτήµατα των

συναδέλφων αλλά τελικά η δράση του έρχεται σε αντίθεση

µε αυτά, βρίσκεται σε άλλη λογική από την εξυπηρέτησή

τους. ∆ύο είναι τα ζητήµατα που προσπάθησαν να υλοποιήσουν,

οι παρατάξεις που διοικούν τον σύλλογο, που είναι άρρηκτα συνδε-

δεµένα µεταξύ τους. Η τροποποίηση του καταστατικού του συλλό-

γου και οι πιστοποιήσεις-διαπιστεύσεις. Προσπαθούν να αλλάξουν

το καταστατικό του συλλόγου έχοντας δύο κυρίως στόχους. Ο

πρώτος είναι να µετατραπεί η διοίκηση του συλλόγου σε ένα µικρό

ΤΕΕ µε αντιπροσωπεία και διοικούσα καταργώντας στην ουσία την

αναλογική αντιπροσώπευση, και ο δεύτερος είναι η µετατροπή του

συλλόγου σε Κέντρο Επαγγελµατικής κατάρτισης (ΚΕΚ) µε την

απόκτηση ΑΦΜ από όπου θα εκδίδονται πιστοποιήσεις-διαπιστεύ-

σεις για την εύρεση εργασίας, φυσικά επ’ αµοιβή. Αντί να ενισχύο-

νται οι συνελεύσεις και η συµµετοχή των συναδέλφων στα επιµέ-

ρους τµήµατα ανά την Ελλάδα θέλει να δηµιουργήσει ξεχωριστά

όργανα “αντιπροσωπείες” που θα είναι πιο εύκολα ελεγχόµενα και

προσδεµένα στη λογική της συνδιαλλαγής, στη λογική της “ατοµι-

κής λύσης µε τις κατάλληλες επαφές και διασυνδέσεις” που έχει η

πλειοψηφία των παρατάξεων και µελών του ∆.Σ. ∆εν είναι τυχαίο

πως µέλη και συνδικαλιστές της ΠΑΣΚ αλλά και άλλων πα-

ρατάξεων, µεταπήδησαν τα τελευταία χρόνια από το ΠΑ-
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ΣΟΚ στο ΣΥΡΙΖΑ “την ανερχόµενη δύναµη”, όχι από τη σκο-

πιά της κριτικής στην πολιτική των µνηµονίων και της πρόσ-

δεσης - µε οποιοδήποτε τίµηµα - στην Ευρωπαϊκή Ένωση

που πρέσβευε η τότε κυβέρνηση, αλλά µένοντας πιστοί στη

λογική του κυβερνητικού συνδικαλισµού. Στην ίδια λογική προ-

ωθείται και ο ρόλος του «διαπιστευµένου» τοπογράφου. Με πρόσχη-

µα ότι αντίστοιχοι θεσµοί λειτουργούν από χρόνια στην Ευρώπη

προωθούν µια διαφορετική κατηγορία τοπογράφων, µε άλλα επαγ-

γελµατικά δικαιώµατα που θα τα αποκτούν µε «θολό» τρόπο, για

άγνωστο χρόνο, µε «θολά» κριτήρια, και από άγνωστο φορέα διαπί-

στευσης. Το Κτηµατολόγιο στην Ευρώπη έχει ολοκληρωθεί εδώ και

δύο αιώνες. Στην Ελλάδα είµαστε εδώ και είκοσι χρόνια στην προ-

σπάθεια εκπόνησης των µελετών κτηµατογράφησης και εδώ και δέ-

κα χρόνια στην προσπάθεια οριστικοποίησης των αρχικών κτηµατο-

λογικών εγγραφών. Το ιδιοκτησιακό καθεστώς δεν είναι ξεκάθαρο

και υπάρχει κίνδυνος αυθαιρεσίας στην εφαρµογή των

ορίων των ακινήτων. Η παρερµηνεία των παλαιών συµβο-

λαιογραφικών εγγράφων και δικαστικών αποφάσεων και η

µετατόπιση των ορίων στην επιθυµητή θέση µέσω ενός

πρόσφατου τοπογραφικού διαγράµµατος είναι η συνήθης

πρακτική των διαφόρων καταπατητών.

Οι προτεινόµενες «αρµοδιότητες» του «διαπιστευµένου»

δεν είναι τίποτε παραπάνω από τη δουλειά που µπορεί να

κάνει ο οποιοσδήποτε µηχανικός που αναλαµβάνει τη διόρ-

θωση των ορίων ενός γεωτεµαχίου. 

Ταυτόχρονα ο Σύλλογος είναι ο µεγάλος απών από την πα-

ρακολούθηση της σύνταξης του ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟ-

ΛΟΓΙΟΥ. Το µόνο που κάνει είναι να «παρευρίσκεται και να

χαιρετίζει» σαν µαϊντανός σε κάθε δραστηριότητα που

διοργανώνεται, ενώ ο ΣΕΓΕΚ έχει γίνει ο επίσηµος συνοµι-

λητής της ΕΚΧΑ Α.Ε. Αποτέλεσµα της πολιτικής που χαράσ-

σεται από ΣΕΓΕΚ και ΕΚΧΑ είναι η συνεχώς µειούµενοι προ-

ϋπολογισµοί των µελετών µε άµεσο αντίκτυπο τόσο στην

ποιότητα του παραγόµενου έργου, όσο και στις συνθήκες

και όρους εργασίας των µηχανικών. 

Παράλληλα το σύνηθες στα γραφεία είναι οι προσλήψεις

νέων µηχανικών, που επειδή δεν έχουν τη δυνατότητα να

εγγραφούν στο ΤΕΕ προσλαµβάνονται όχι ως µηχανικοί

αλλά ως διοικητικοί υπάλληλοι µέσω επιδοτούµενων προ-

γραµµάτων. Η κατάσταση αυτή ουσιαστικά αµφισβητεί το

δικαίωµα των µηχανικών να εκπονούν µελέτες και µπορεί

να δίνει πρόσκαιρα ένα µεροκάµατο, αλλά υπονοµεύει την

επαγγελµατική και επιστηµονική τους υπόσταση. 

Το ζητούµενο λοιπόν είναι “εδώ και τώρα αλλαγή

των συσχετισµών” στον Σύλλογο. Την λογική της

πρόσδεσης στην εκάστοτε κυβέρνηση, της ατοµι-

κής λύσης, της συνδιαλλαγής και του συµβιβασµού

στους µηχανισµούς, τη δοκιµάσαµε και οδήγησε το

Σύλλογο σε κρίση. Ας δοκιµάσουµε και την άλλη,

να γίνει το νέο ∆Σ µοχλός επαναδραστηριοποίησης

των συναδέλφων, πεδίο συλλογικής οργάνωσης

των διεκδικήσεων όλων των καθηµερινών ζητηµά-

των που αντιµετωπίζουν ‘µικρών” ή “µεγάλων”,

ενίσχυσης αυτών που πλήττονται περισσότερο,

στήριξης των νέων συναδέλφων και αλληλεγγύης. 

∂ÓÙfi˜ ÂÎÙfi˜ Î·È ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ

Θέλουµε µια ευρεία αγωνιστική συσπείρωση στο σύλλο-
γο, µια συµµαχία των τοπογράφων που θέλουν να ζή-
σουν από τη δουλειά τους είτε αυτοί είναι µισθωτοί, αυ-
τοαπασχολούµενοι, δηµόσιοι υπάλληλοι, ερευνητές, είτε
τώρα πλήττονται από την ανεργία.

Πιστεύουµε στην οικοδόµηση ενός ριζοσπαστικού ρεύµα-
τος που θα ορθώσει αναχώµατα σε όλες εκείνες τις ρυθ-
µίσεις που στοχεύουν στην εξαθλίωση των εργαζόµενων
µηχανικών και στην περαιτέρω υπαγωγή της ανάπτυξης
στις ανάγκες κερδοφορίας του κεφαλαίου. Θα σταθούµε
απέναντι σε διλήµµατα «κακού-λιγότερο κακού» και στις
Ερινύες της αριστερής διαχείρισης.

1. Αδάµου ∆ηµήτρης, Φλώρινα
2. Βαζούρας Αλέξης, Αθήνα
3. Βασιλάκης Παναγιώτης, Αθήνα
4. Βλάχος ∆ηµήτρης, Αθήνα
5. Γαβριηλίδης Κωνσταντίνος, Πάτρα
6. Γαϊτανάρος Τάκης, Αθήνα
7. Γκίµτσας Γιώργος, Τρίκαλα
8. Γρηγοριάδου Ισµήνη του Φώτιου, Χαλκιδική
9. Γκουλιούµη Ντίνα, Κέρκυρα

10. Γκούτη Έλλη, Αθήνα
11. Γώγος Πασχάλης, Ξάνθη
12. Ηλιοπούλου ∆ήµητρα, Αθήνα
13. Ιωαννίδη Βίκυ, Αθήνα
14. Θεοδωρακόπουλος ∆ηµήτρης, Καλαµάτα
15. Καραµολέγκος Ματθαίος, Αθήνα 
16. Καροπούλου Σισυ, Αθήνα
17. Κεχαγιόγλου Νίκος, Αθήνα
18. Κόκας Κωνσταντίνος, Αθήνα
19. Κοµιανού ∆ήµητρα-Βασιλεία, Θεσσαλονίκη
20. Κρίθαρη Ματούλα, Αθήνα
21. Λώλος Γιώργος, Αγρίνιο
22. Μαυροδάκος Γεώργιος, Αθήνα
23. Μήτζιας Γιάννης, Θεσσαλονίκη
24. Μπακοπάνος Λευτέρης, Αθήνα
25. Μπαλάτσα Ιωάννα, Αθήνα
26. Οικονόµου Γιώργος, Ρέθυµνο
27. Παπαγιάννη Φανή, Αθήνα
28. Παπαδοπούλου Τέτη, Αθήνα
29. Παπαθανασόπουλος Πέτρος, Αθήνα
30. Πετρέλης Νίκος, Αθήνα
31. Πετροδασκαλάκης Βασίλης, Ρέθυµνο
32. Στάθης Γιάννης ,Θεσσαλονίκη
33. Στεντούµης Χρήστος, Αθήνα
34. Στεφανής Γιώργος, Αθήνα
35. Σύψας Σπύρος, Αθήνα
36. Σωτηροπούλου Παναγιώτα (Νότα), Αθήνα
37. Τζαµουράνης Γιώργος, Καλαµάτα

™˘ÛÂ›ÚˆÛË  AÚÈÛÙÂÚÒÓ  TOÔÁÚ¿ÊˆÓ

ΨΗΦΟ∆ΕΛΤΙΟ 
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MÔÚÔ‡ÌÂ!
°È·Ù› ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ 
¤¯ÂÈ ·ÏÈ¿ Î·Ú‰È¿!

ææHHººOO¢¢EE§§TTIIOO

ÀÀÔÔ„„‹‹ÊÊÈÈÔÔÈÈ  ÁÁÈÈ··  ÙÙÔÔ  ¢¢ÈÈÔÔÈÈÎÎËËÙÙÈÈÎÎfifi  ™™˘̆ÌÌ‚‚ÔÔ‡‡ÏÏÈÈÔÔ

1. µ·Ó‰ÒÚÔ˜ µ·Û›ÏË˜ ÙÔ˘ °ÂÚ¿ÛÈÌÔ˘, ∞£∏¡∞

2. ª·ÎÏ·Ù˙‹ ∆Ô‡Ï· ÙÔ˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘, µ√§√™

3. ªÈÙ¿ÎÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ÙÔ˘ E˘·ÁÁ¤ÏÔ˘, ∞£∏¡∞

4. ¡fiÓ·˜ ™ˆÙ‹ÚË˜ ÙÔ˘ HÏ›·, £∂™™∞§√¡π∫∏

5. ¡Ù¿ÛÈÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó· ÙÔ˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘, §∞ƒπ™™∞

6. ¶·¿ ∫·ÙÂÚ›Ó· – ∞Ì˘Á‰·ÏÈ¿ ÙÔ˘ KˆÓ/ÓÔ˘, Ã∞§∫π¢∞ 

7. ™·ÓÙ ¶¤ÙÚÔ˜ ÙÔ˘ XÚ‹ÛÙÔ˘, ∞£∏¡∞

8. ™Â¯ÈÒÙË ª·Ú›· ÙÔ˘ AÓ·ÛÙ·Û›Ô˘, ∞£∏¡∞ 

9. ™Ù·ÁÈ¿ÓÓË AÛËÌÔ‡Ï· (ª›Ó·) ÙÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘, ∞£∏¡∞

10. º·ÙÔ‡ÚÔ˘ ∞Ï›ÎË ÙÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘, ∞£∏¡∞

11. Ã·Ù˙Ë·Ú¿Û¯Ô˜ ÕÁÁÂÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘, ∞£∏¡∞

ÀÀÔÔ„„‹‹ÊÊÈÈÔÔÈÈ  ÁÁÈÈ··  ÙÙËËÓÓ  EEÍÍÂÂÏÏÂÂÁÁÎÎÙÙÈÈÎÎ‹‹  ∂∂ÈÈÙÙÚÚÔÔ‹‹

1. ªÔ˘ÙÂ‚ÂÏ‹˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ÙÔ˘ N¤ÛÙÔÚ·, ∞£∏¡∞

2. TÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏfiÔ˘ÏÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ ÙÔ˘ XÚ‹ÛÙÔ˘, K√ª√∆∏¡∏

E∫§√°∂™ T√¶√°ƒ∞ºø¡

K˘ÚÈ·Î‹ 20 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2015
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º¤ÙÔ˜ ÛÎÂÊÙ‹Î·ÌÂ Ó· ÚˆÙÔÙ˘‹ÛÔ˘ÌÂ, ·Ó ÌÔÚÂ›
Ó· ÂÓÓÔËıÂ› ˆ˜ ÚˆÙÔÙ˘›· ÌÈ· Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ·Ú¿Ù·-
ÍË.

∂ÌÂ›˜ ÈÛÙÂ‡Ô˘ÌÂ fiÙÈ ÌÔÚÂ› Ó· ıÂˆÚËıÂ›, fiÙ·Ó ÁÈ·
ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙË˜ ‰ÂÓ ÂÍ˘ËÚÂÙÔ‡ÓÙ·È ÚÔÛˆÈÎ¤˜
ÂÈ‰ÈÒÍÂÈ˜ Î·ıÒ˜ Î·È fiÙ·Ó ÌÂ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙË˜ ÂÌ-
Ê·Ó›˙ÔÓÙ·È Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÂ˜ ÛÎ¤„ÂÈ˜ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó·
·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó Ù· Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ÂÚ·ÁÌ¤Ó·.

ªÔÚÔ‡ÌÂ ÏÔÈfiÓ Ó· ·Ó·‰Â›ÍÔ˘ÌÂ ÙËÓ «ÚˆÙÔ-
Ù˘›·» Ì·˜, Î·È Ó· ÎÚÈıÔ‡ÌÂ ÁÈ’ ·˘Ù‹.

∏ ·fiÊ·Û‹ Ì·˜ ·˘Ù‹ Î·ıÔ‰ËÁÂ›Ù·È, Û·ÊÒ˜, Î·È ·fi
ÙË ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË ÔÏÈÙÈÎ‹ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙË ¯ÒÚ·, fiÔ˘
·fi ÙË ÌÈ· ÌÂÚÈ¿ ¤¯Ô˘ÌÂ ÌÈ· ÔÏÈÙÈÎ‹ ·ÏÏ·Á‹ ÛÙËÓ
ÎÂÓÙÚÈÎ‹ ÂÍÔ˘Û›·, ÂÓÒ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ¤¯Ô˘Ó ·Ó·ÙÚ·-
Â› fiÏÂ˜ ÔÈ Î·ÙÂÛÙËÌ¤ÓÂ˜ ÌÔÚÊ¤˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ Î·È
Û˘Ó‰ÈÎ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. ∫·È Ù· ‰‡Ô fiÌˆ˜ ·˘Ù¿
·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÌÈ· Â˘Î·ÈÚ›· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË Î·ÈÓÔ‡Ú-
ÁÈˆÓ ‰ÔÌÒÓ Î·È Ú·ÎÙÈÎÒÓ, Ô˘ ı· Û˘ÓÂÈÛÊ¤ÚÔ˘Ó
Î·È ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· ‰Ô˘Ï¤„Ô˘Ó Î·Ï‡ÙÂÚ· Î·È ·Ô-
ÛÙ·ÛÈˆÔÈËÌ¤Ó· ·fi ·ÁÎ˘ÏÒÛÂÈ˜ ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜
Î·È ı· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ Ó· ·ÔÊ¤ÚÂÈ ‚¤ÏÙÈ-
ÛÙ· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù·.

¢ÂÓ Â›Ì·ÛÙÂ Â‰Ò ÁÈ· Ó· Î·Ù·ÁÁÂ›ÏÔ˘ÌÂ fi,ÙÈ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ
Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·, Ô‡ÙÂ ÁÈ· Ó· Ô‡ÌÂ fiÙÈ ÔÈ ·fi„ÂÈ˜ Ì·˜
Â›Ó·È ÔÈ Î·Ï‡ÙÂÚÂ˜. 

E›Ì·ÛÙÂ ÁÈ· Ó· ·Ó·‰Â›ÍÔ˘ÌÂ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ ÙÚfi-
Ô˘˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È ÁÈ· Ó· ı¤ÛÔ˘ÌÂ Ó¤Â˜ ÚÔÙ¿-
ÛÂÈ˜ ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È.

¢ÂÓ ı¤ÏÔ˘ÌÂ Ó· Î·Ù·ÁÁÂ›ÏÔ˘ÌÂ ÙÈ˜ ¿ÏÏÂ˜ ·Ú·Ù¿-
ÍÂÈ˜ ÁÈ’ ·˘Ù¿ Ô˘ ‰ÂÓ ¤Î·Ó·Ó ‹ ÁÈ’ ·˘Ù¿ Ô˘ ‰ÂÓ ÛÎ¤-
ÊÙËÎ·Ó Ó· Î¿ÓÔ˘Ó. 

¢ÂÓ Â›Ì·ÛÙÂ ÂÌÂ›˜, Ô˘ ı· ‚¿ÏÔ˘ÌÂ Ì¤ÙÚÔ ÛÙÔÓ
·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÔ‰Â˘ÙÈÎfiÙËÙ·.

¢ÂÓ Â›Ì·ÛÙÂ ÂÌÂ›˜, Ô˘ ı· ÂÈ‰ÈÒÍÔ˘ÌÂ Ó· Ô˘ÏËıÂ›
ÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·Î¿ ÙÔ «ÌË ¯ÂÈÚfiÙÂÚ·» Û·Ó «Â›ÙÂ˘ÁÌ·»,
ÁÈ· ÙÈ˜ ÂÈ‰ÈÒÍÂÈ˜ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘, ÂÂÈ‰‹ ·˘Ùfi ‚ÔÏÂ‡ÂÈ
ÁÈ· Ó· Ê·ÓÔ‡ÌÂ Î·ÏÔ› Î·È ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ·ÏÏ¿ Î·È
ÛÙÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜.

∞Ó·ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÈ˜ ·Ó¿ÁÎÂ˜ fiÏˆÓ Ì·˜ Û‹ÌÂÚ·, ÂÓ
Ì¤Ûˆ ÌfiÚ·˜, ·Ó·˙ËÙÔ‡ÌÂ ÌÈ· ÎÔÈÓˆÓ›· ÛÙËÓ ÔÔ›·

ÔÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¤˜ ·Í›Â˜ ı· ¤¯Ô˘Ó ¿„ÂÈ Ó· Î·Ù¤¯Ô˘Ó
ÎÂÓÙÚÈÎ‹ (‹ ÌÔÓ·‰ÈÎ‹) ı¤ÛË, fiÔ˘ Ë ÔÈÎÔÓÔÌ›· ı·
¤¯ÂÈ Í·Ó·ÌÂ› ÛÙË ı¤ÛË ÙË˜, ‰ËÏ·‰‹ ı· ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ
¤Ó· ·Ïfi Ì¤ÛÔ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ ‚›Ô˘, Î·È fi¯È ‡ÛÙ·ÙÔ˜
ÛÎÔfi˜, fiˆ˜ Ì·˜ ÙÔÓ ÂÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó. ∞Ó·˙ËÙÔ‡ÌÂ ÌÈ·
¿ÏÏË ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙË˜ ÂÚÁ·Û›·˜, Ë ÔÔ›· Ú¤ÂÈ Ó·
¿„ÂÈ Ó· Â›Ó·È ·ÁÁ·ÚÂ›· Î·È Ó· Á›ÓÂÈ Â‰›Ô ÚÔ‚ÔÏ‹˜
ÙˆÓ ÈÎ·ÓÔÙ‹ÙˆÓ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ, Î·È ¤Ó·˜ ÂÈÛÙËÌÔ-
ÓÈÎfi˜ Û‡ÏÏÔÁÔ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÂ ·˘Ùfi.
ªÂ ÔÈÔ ÙÚfiÔ fiÌˆ˜; √ ÙÚfiÔ˜ Â›Ó·È ·Ïfi˜ Î·È ÍÂ-
ÎÈÓ¿ÂÈ ·fi ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔÌ¤·, Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ‰ËÌÈ-
Ô˘ÚÁ‹ÛÂÈ Î·ÈÓÔÙfiÌÂ˜ ‰Ú¿ÛÂÈ˜ ¿Óˆ ÛÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ ı·
¯Ù›ÛÂÈ Ô È‰ÈˆÙÈÎfi˜ ÙÔÌ¤·˜, Ú¤ÂÈ ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜
Ó· Î·ÈÓÔÙÔÌÂ› ÂÂÓ‰‡ÔÓÙ·˜ ÛÂ ÙÔÌÂ›˜ È‰È·›ÙÂÚ·
˘„ËÏÔ‡ Ú›ÛÎÔ˘, Ô˘ ÔÈ È‰ÈÒÙÂ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó·
·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó. ∫¿ÙÈ Ô˘ ÛÂ ·˘Ùfi ÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ ÙÔ ¤¯Ô˘-
ÌÂ ÍÂ¯¿ÛÂÈ, ÂÓÒ ÛÂ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÂ˜ ‰ÂÎ·ÂÙ›Â˜ ˘‹Ú-
Í·ÌÂ ÚˆÙÔfiÚÔÈ.  

ªÔÚÔ‡ÌÂ ÌÂ ·Ï¤˜ Ú·ÎÙÈÎ¤˜ Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘ÌÂ Ù·
Ú¿ÁÌ·Ù·, ·ÚÎÂ› Ó· ÌËÓ ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘ÌÂ ÙËÓ Â·-
ÙËÌ¤ÓË Ô˘ ÂÊ·ÚÌfiÛÙËÎÂ ¤ˆ˜ Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ
Î·È Ó· ·Ó·ÙÚ¤„Ô˘ÌÂ Ù· «ÛÙÂÁ·Ó¿» Ô˘ ··ÁÔÚÂ‡-
Ô˘Ó Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘ÌÂ. N· ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÔ˘ÌÂ ‰ËÏ·‰‹
ÙÔ ·˘ÙÔÓfiËÙÔ, ·˘Ùfi Ô˘ fiÏÔÈ ÔÈ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔÈ ·Ó¿
ÙËÓ ÂÈÎÚ¿ÙÂÈ· ÛÎ¤ÊÙÔÓÙ·È Î·È ˙ËÙÔ‡Ó ·fi ÙË ‰ÈÔ›-
ÎËÛË ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Ó· Î¿ÓÂÈ.

ªÔÚÔ‡ÌÂ Ó· ·ÓÙÈÏËÊıÔ‡ÌÂ ÙÔ ÚfiÏÔ Ì·˜ ˆ˜ Û˘-
ÓÔÌÈÏËÙ¤˜, Ô˘ ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ÂÓ‰È·Ê¤ÚÂÈ Ó· «ÂÚ¿ÛÂÈ» Ë
ÚfiÙ·Û‹ ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Ó· ÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ ÙÂÎÌË-
Ú›ˆÛË ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ (ÁÈ· ÙÔ ÎÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ, ÁÈ· ÙË ÓÔ-
ÌÔıÂÛ›· ÛÙ· ‰ËÌfiÛÈ· ¤ÚÁ·, ÁÈ· ÙÈ˜ ÌÂÏ¤ÙÂ˜ Ô˘ ‚·Ï-
ÙÒÓÔ˘Ó, ÁÈ· Ù· ·ÓÔÈ¯Ù¿ ‰Â‰ÔÌ¤Ó· Î·È ÙfiÛ· ¿ÏÏ·) Ì¤-
Ûˆ Û˘ÓÂÚÁ·ÛÈÒÓ Î·È ÌÂ ¿ÏÏÔ˘˜ ÊÔÚÂ›˜ (¶·ÓÂÈÛÙ‹-
ÌÈ· Î·È π‰ÈÒÙÂ˜) Î·È ÌÂ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÔÏÔÎÏËÚˆÌ¤-
ÓˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ - ÙÂ¯ÓÈÎÒÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ, Ô˘ ı· Â›Ó·È ÍÂ-
ÎÔÌÌ¤ÓÂ˜ ·fi Û˘Ó‰ÈÎ·ÏÈÛÙÈÎ¤˜ ÂÌÌÔÓ¤˜ Î·È Û˘ÌÊ¤-
ÚÔÓÙ·.

ªÔÚÔ‡ÌÂ Ó· Â·Ó·Ê¤ÚÔ˘ÌÂ ÛÙÔÓ ™‡ÏÏÔÁÔ ÙÈ˜
ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎ¤˜ ÂÈÙÚÔ¤˜, Ô˘ ı· ·Ú¿ÁÔ˘Ó ¤ÚÁÔ
Ô˘Û›·˜, Ì¤Û· ·fi ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË Î·È Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ fiÏˆÓ
Ì·˜.

ªÔÚÔ‡ÌÂ Ó· ‰ÈÂÎ‰ÈÎ‹ÛÔ˘ÌÂ ÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ‰Ë-
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ÌÔ„ËÊÈÛÌ¿ÙˆÓ – ·ÎfiÌ· Î·È ÁÈ· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔ-
ÚÔ‡Ó ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎ¿ Ì›· Â·Ú¯›· – Ì¤Û· ·fi ÙÔ site
ÙÔ˘ ¶™¢∞∆ª, Ô˘ ı· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ‰ÂÛÌÂ˘ÙÈÎ¤˜ ·Ô-
Ê¿ÛÂÈ˜ ÁÈ· ÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ.

ªÔÚÔ‡ÌÂ Ó· ‰ÈÂÎ‰ÈÎ‹ÛÔ˘ÌÂ ¤Ó·Ó ·ÓÔÈ¯Ùfi ‰È¿-
ÏÔÁÔ, ÛÂ fiÏ· Ù· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô
(ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓÂ˜ ÓÔÌÔıÂÛ›Â˜, ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜ ÙÚÔÔÔ›Ë-
ÛË˜ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ, ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜ Û˘ÓÂÚÁ·ÛÈÒÓ, Î.Ï.), Ì¤-
Û· ·fi ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ‰È·ÏfiÁÔ˘ ÛÙÔ
site.

ªÔÚÔ‡ÌÂ Ó· ‰ÈÂÎ‰ÈÎ‹ÛÔ˘ÌÂ ÙËÓ ¿ÚÛË ÙˆÓ Â-
ÚÈÔÚÈÛÌÒÓ Î·È ÙˆÓ ÓÔÌÈÎÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ô˘
ÂÌÔ‰›˙Ô˘Ó ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ ÙÂ¯ÓÔÏÔ-
ÁÈÒÓ, Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È ¿ÌÂÛ· ÌÂ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ∞ÁÚÔ-
ÓfiÌÔ˘ ∆ÔÔÁÚ¿ÊÔ˘ ªË¯·ÓÈÎÔ‡.

ñ Ó· Û˘Ì‚¿ÏÔ˘ÌÂ Î·È Ó· ÚÔÙÂ›ÓÔ˘-
ÌÂ Î·ıÔÚÈÛÌfi ÓÔÌÈÎÔ‡ Ï·ÈÛ›Ô˘
ÁÈ· ÙË ¯Ú‹ÛË ÌË Â·Ó‰ÚˆÌ¤ÓˆÓ
·ÂÚÔ¯ËÌ¿ÙˆÓ (UAVs, Drones) Î·È
ÙË ¯Ú‹ÛË ÎÈÓÔ‡ÌÂÓˆÓ Û˘ÛÙËÌ¿-
ÙˆÓ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ
(mobile mapping), 

ñ Ó· ··ÈÙ‹ÛÔ˘ÌÂ ÙÔÓ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈ-
ÛÌfi ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ·Ô¯·Ú·-
ÎÙËÚÈÛÌÔ‡ ÁÂˆÁÚ·ÊÈÎÒÓ ‰Â‰ÔÌ¤-
ÓˆÓ ÙË˜ °À™ Î·È ÙËÓ Â·ÓÂÍ¤Ù·ÛË
ÙˆÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌÒÓ ÂÌÈÛÙÂ˘ÙÈÎfiÙË-
Ù·˜, Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·Ô-
Ï‡Ùˆ˜ Î·Ó¤Ó· ÓfiËÌ·, Î·È ‰˘Û¯Â-
Ú·›ÓÔ˘Ó ÙÔ ·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓfi Ì·˜.

ªÔÚÔ‡ÌÂ Ó· ‰ÈÂÎ‰ÈÎ‹ÛÔ˘ÌÂ
ÙËÓ ·ÂÏÂ˘ı¤ÚˆÛË ÙˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ
ÙÔ˘ HEPOS ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Û˘Ó·-
‰¤ÏÊÔ˘˜, ÌÂ ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË Ù·
ÙÂÏÈÎ¿ ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ÙˆÓ ÌÂÙÚ‹ÛÂ-
ˆÓ Ó· ÂÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ÛÙËÓ ∂∫Ã∞,
‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ Î·È ÛÙË ‰ËÌfiÛÈ·
˘ËÚÂÛ›· ¤Ó· ·Ú¯Â›Ô fiÏˆÓ ÙˆÓ ÎÔ-
Ú˘ÊÒÓ ÙˆÓ ÌÂÙÚËÌ¤ÓˆÓ ÛËÌÂ›ˆÓ
ÛÂ fiÏË ÙËÓ ÂÈÎÚ¿ÙÂÈ· ÙË˜ ¯ÒÚ·˜,
‰ÈÂ˘ÎÔÏ‡ÓÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿
ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜, ‰ËÏ·‰‹ ÙË˜ ·Ú·Áˆ-

Á‹˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ ÎÙËÌ·ÙÔÏÔÁ›Ô˘, ÂÓÒ Û‹ÌÂÚ· fiÏ·
·˘Ù¿ Ù· ‰Â‰ÔÌ¤Ó· ‰ÂÓ Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ˘’ fi„Ë Î·È Â›-
Ó·È Î·Ù’ Ô˘Û›·Ó ¿¯ÚËÛÙ·.

ªÔÚÔ‡ÌÂ Ó· ‰ÈÂÎ‰ÈÎ‹ÛÔ˘ÌÂ ÂÚÁ·ÛÈ·Î¿ ‰ÈÎ·ÈÒ-
Ì·Ù· ÁÈ· fiÏÔ˘˜. ¢ÈÎ·ÈÒÌ·Ù· Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ¤¯Ô˘Ó Î·-
Ù·ÚÁËıÂ› Î·È Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰ÒÛÂÈ ÛËÌ·Û›·,
fiˆ˜ ÔÈ ÌÈÛıÔ› ÌÂÚÔÎ¿Ì·ÙÔ˘ ÛÙÈ˜ ÌÂÏ¤ÙÂ˜ ÎÙËÌ·ÙÔ-
ÏÔÁ›Ô˘ (Â›ÙÂ ÛÂ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ Â›ÙÂ ÛÂ ˘ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˘˜),
Ô˘ Î·ÓÂ›˜ Ï¤ÔÓ ‰ÂÓ ÂÏ¤Á¯ÂÈ.

ªÔÚÔ‡ÌÂ
Ó· ‰ÈÂÎ‰ÈÎ‹ÛÔ˘ÌÂ 
Ó· ÌËÓ ¯¿ÛÔ˘ÌÂ ¿ÏÏÂ˜ Â˘Î·ÈÚ›Â˜

ææHHººOO¢¢EE§§TTIIOO

ÀÀÔÔ„„‹‹ÊÊÈÈÔÔÈÈ  ÁÁÈÈ··  ÙÙÔÔ  ¢¢ÈÈÔÔÈÈÎÎËËÙÙÈÈÎÎfifi  ™™˘̆ÌÌ‚‚ÔÔ‡‡ÏÏÈÈÔÔ
1. µ·Ó‰ÒÚÔ˜ µ·Û›ÏË˜ ÙÔ˘ °ÂÚ¿ÛÈÌÔ˘, ∞£∏¡∞

2. ª·ÎÏ·Ù˙‹ ∆Ô‡Ï· ÙÔ˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘, µ√§√™

3. ªÈÙ¿ÎÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ÙÔ˘ E˘·ÁÁ¤ÏÔ˘, ∞£∏¡∞

4. ¡fiÓ·˜ ™ˆÙ‹ÚË˜ ÙÔ˘ HÏ›·, £∂™™∞§√¡π∫∏

5. ¡Ù¿ÛÈÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó· ÙÔ˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘, §∞ƒπ™™∞

6. ¶·¿ ∫·ÙÂÚ›Ó· – ∞Ì˘Á‰·ÏÈ¿ ÙÔ˘ KˆÓ/ÓÔ˘, Ã∞§∫π¢∞ 

7. ™·ÓÙ ¶¤ÙÚÔ˜ ÙÔ˘ XÚ‹ÛÙÔ˘, ∞£∏¡∞

8. ™Â¯ÈÒÙË ª·Ú›· ÙÔ˘ AÓ·ÛÙ·Û›Ô˘, ∞£∏¡∞ 

9. ™Ù·ÁÈ¿ÓÓË AÛËÌÔ‡Ï· (ª›Ó·) ÙÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘, ∞£∏¡∞

10. º·ÙÔ‡ÚÔ˘ ∞Ï›ÎË ÙÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘, ∞£∏¡∞

11. Ã·Ù˙Ë·Ú¿Û¯Ô˜ ÕÁÁÂÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘, ∞£∏¡∞

ÀÀÔÔ„„‹‹ÊÊÈÈÔÔÈÈ  ÁÁÈÈ··  ÙÙËËÓÓ  EEÍÍÂÂÏÏÂÂÁÁÎÎÙÙÈÈÎÎ‹‹  ∂∂ÈÈÙÙÚÚÔÔ‹‹
1. ªÔ˘ÙÂ‚ÂÏ‹˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ÙÔ˘ N¤ÛÙÔÚ·, ∞£∏¡∞

2. TÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏfiÔ˘ÏÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ ÙÔ˘ XÚ‹ÛÙÔ˘, K√ª√∆∏¡∏
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ΑΓΡΟΝΟΜΟΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

Φίλες και φίλοι συνάδελφοι,

Ενώ όλος ο κόσµος θα ψωνίζει τα δώρα των Χριστουγέννων, καθώς την Κυριακή πριν τα Χριστούγεννα όλα τα κα-
ταστήµατα είναι ανοικτά, και ενώ γενικότερα «δεν διατίθεται διάθεση» από όλους µας οι Αγρονόµοι Τοπογράφοι
Μηχανικοί καλούνται να εκλέξουν τη νέα διοίκηση του συλλόγου τους στις 20 του ∆εκέµβρη! Οι πολύπαθες εκλογές
του ΠΣ∆ΑΤΜ αρχικά είχαν οριστεί για την 1Η Ιουλίου και αναβλήθηκαν ως συνέπεια του πρωτόγνωρου γεγονότος
του κλεισίµατος των τραπεζών, στη συνέχεια ενώ είχαν προγραµµατιστεί για το φθινόπωρο ακολούθησαν οι εθνι-
κές εκλογές, κατέληξαν (ας σταυρώσουµε βέβαια τα δάκτυλα µας για κάθε ενδεχόµενο) να οριστούν για τις 20 ∆ε-
κεµβρίου του 2015.

Τα προβλήµατα του κλάδου τεράστια, καθώς βρισκόµαστε στην πιο κρίσιµη καµπή της µεγαλύτερης οικονοµικής
κρίσης που έχει περάσει µεταπολεµικά η χώρα µας. Το καταστρεπτικό έργο της ύφεσης στο επαγγελµατικό τοπίο
των αγρονόµων τοπογράφων µηχανικών, ήρθε να συµπληρώσει ένας καταιγισµός νοµοθετηµάτων που έγιναν πρό-
χειρα για τις ανάγκες των µνηµονίων και να ολοκληρώσει το καταστροφικό τελευταίο εξάµηνο µε τα capital
controls, τον άθλιο διχασµό του ψευτοδιλήµµατος του δηµοψηφίσµατος, η ψήφιση του νέου µνηµονίου, η κοροϊ-
δία της ρύθµισης της ασφαλιστικής κατηγορίας στο ΤΣΜΕ∆Ε και µια ατελείωτη λίστα άλλων γεγονότων, µε αποτέ-
λεσµα να µετατρέψουν την άσκηση του επαγγέλµατός µας από πραγµατικό άθλο σχεδόν άπιαστο όνειρο.

Σε όλη αυτή τη δύσκολη διαδροµή µια οµάδα ενεργών ΑΤΜ από τον ιδιωτικό και τον δηµόσιο τοµέα
αποφασίσαµε, παραµερίζοντας ιδεολογικές διαφορές, ότι θα πρέπει να πάρουµε συγκεκριµένες πρω-
τοβουλίες για την αντιµετώπιση των προβληµάτων που µας συνθλίβουν καθηµερινά, µέσω των συλ-
λογικών δοµών του κλάδου µας. Οφείλουµε µε τη συµµετοχή µας και την ενεργή παρουσία µας να δώσουµε εκ
νέου πνοή στον σύλλογό µας και να µην τα παρατήσουµε. Το οφείλουµε τόσο στον εαυτό µας που έχει ανάγκη να
ξεφύγει από τη µίζερη κατάσταση που έχουµε περιπέσει και να βρει δυναµική διέξοδο σε κάτι δηµιουργικό όσο και
στους συναδέλφους που στην παρούσα συγκυρία έχουν περισσότερη ανάγκη από ποτέ µια χείρα βοηθείας έστω για
τις πλέον απλές δραστηριότητες. Οι επερχόµενες εκλογές αποτελούν το πρώτο βήµα σε µια προσπάθεια που τώρα
ξεκινά και έχει ως στόχο την αλλαγή νοοτροπίας στη λειτουργία του συλλόγου. Στην προσπάθειά µας αυτή καλού-
µε όσους συναδέλφους πιστεύουν πως µπορούν να συνδράµουν να συµµετέχουν και µας υποστηρίξουν και εµείς
µε τη σειρά µας να µην τους απογοητεύσουµε. Ο συνδυασµός των Ενεργών ΑΤΜ περιλαµβάνει συναδέλφους, που
είτε έχουν εµπειρία ως εκπρόσωποι  µηχανικών, είτε συµµετέχουν σε µια εκλογική διαδικασία για πρώτη φορά, εί-
ναι αποφασισµένοι να συνεργαστούν µε καλή πίστη µε όλους, για την επίτευξη των στόχων και την
επίλυση των προβληµάτων του κλάδου.

Ορισµένες από τις βασικές προτάσεις µας όπως ήδη έχουν διατυπωθεί αφορούν:

✓ Στην επανεκκίνηση, σε συνεργασία µε την πολιτεία του προγράµµατος του Εθνικού Κτηµατολογίου,
µε όρους που θα εξασφαλίζουν το δηµόσιο συµφέρον, τον υγιή ανταγωνισµό και αξιοπρεπείς συν-
θήκες εργασίας για τους συναδέλφους. Ειδικότερα στο θέµα του εθνικού Κτηµατολογίου πρέπει να αφιερώ-
σουµε µεγάλη προσπάθεια της νέας θητείας του διοικητικού συµβουλίου. Ο σύλλογός µας ως ο πιο αρµόδιος φο-
ρέας οφείλει άλλοτε να στέκεται στο πλάι της ΕΚΧΑ και να αναδεικνύει τα καλώς παραχθέντα και άλλοτε να ασκεί
την απαραίτητη κριτική για τα κακώς κείµενα. Επίσης, πρέπει να αρχίσουµε να συνδιαµορφώνουµε το ρόλο του
ΑΤΜ στην επόµενη µέρα της λειτουργίας του κτηµατολογίου στις περιοχές που ολοκληρώνεται, καθώς αυτό θα
αποτελέσει το επιστηµονικό µας αντικείµενο για τα επόµενα χρόνια.

✓ Στη συµβολή του συλλόγου σε κάθε προσπάθεια (από το ΤΕΕ, διασυλλογική κτλ) για την επίλυση
των ασφαλιστικών θεµάτων του κλάδου, µε προτεραιότητα στο διαχωρισµό των εισφορών για ιατροφαρ-
µακευτική περίθαλψη από τις συνταξιοδοτικές και την αναστολή των διατάξεων για τις παράλογες αυξήσεις των
εισφορών του Ν.3986/2011 (άρθρο 44, § 14 κ΄15). Ειδικότερα τώρα κατόπιν της εξαπάτησης των συναδέλφων
µε την αλλαγή ασφαλιστικής κατηγορίας πρέπει να δράσουµε άµεσα!

✓ Στην αναβάθµιση του επαγγέλµατος µέσα από τη θέσπιση προδιαγραφών, που θα απαιτούν τη µέγιστη
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επιστηµονική και επαγγελµατική πληρότητα, όσων συντάσσουν τοπογραφικά διαγράµµατα, έτσι ώστε να ξεχωρί-
σει η «ήρα από το στάρι», στον επαγγελµατικό στίβο, µε ό,τι αυτό συνεπάγεται τόσο για τη διασφάλιση του δη-
µοσίου συµφέροντος όσο και για τη συγκράτηση των αµοιβών µας σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο και τη διασφάλι-
ση των επαγγελµατικών µας δικαιωµάτων. Αυτό πρέπει να γίνει παράλληλα µε µια οργανωµένη προσπάθεια ενη-
µέρωσης (εκδηλώσεις, ΜΜΕ, διαδίκτυο κτλ) των συναδέλφων, των φορέων και της κοινωνίας για τη σηµασία που
έχει η εργασία µας για την περιουσία των πολιτών και του κράτους. 

✓ Στην ανάδειξη του ρόλου των ΑΤΜ σε ένα δηµόσιο τοµέα που θα έχει επιτελικό και ελεγκτικό ρόλο.
Οι δηµόσιοι υπάλληλοι συνάδελφοι πρέπει να αποκτήσουν τον πραγµατικό τους ρόλο ως µηχανικοί που δίνουν
λύσεις στα προβλήµατα που άπτονται των αρµοδιοτήτων τους και όχι να έχουν «δεµένα» τα χέρια από την πολυ-
νοµία, την αναξιοκρατία και την ανυπαρξία οποιουδήποτε προγραµµατισµού. 

✓ Στην αντιµετώπιση της απελπιστικής κατάστασης που έχουν οδηγήσει οι «ελεύθερες εκπτώσεις»,
τον κλάδο των µελετητών δηµοσίων έργων, µε προώθηση των πορισµάτων της σχετικής οµάδας εργασίας
του υπουργείου, στα οποία κατέληξε το περασµένο καλοκαίρι (µε συµµετοχή του ΤΕΕ, συλλόγων και υπηρεσια-
κών παραγόντων) και κινούνται προς την κατεύθυνση της βελτίωσης του υπάρχοντος θεσµικού πλαισίου για τις
µελέτες δηµοσίων έργων.

✓ Στην επίτευξη της πανελλήνιας έκφρασης των ΑΤΜ µε βάση όσα αποφασίσθηκαν προ τετραετίας -
µετά από πολυετή διάλογο- και την τροποποίηση των σχετικών άρθρων του καταστατικού του συλ-
λόγου. Γενικότερα θεωρούµε ότι το καταστατικό του συλλόγου θα πρέπει να απαλλαγεί από απαρχαιωµένες δια-
τάξεις, που δυσχεραίνουν τη λειτουργία του.

✓ Στη συνεχή επιµόρφωση των συναδέλφων για τις σύγχρονες επιστηµονικές εξελίξεις σε συνεργασία µε το
Πανεπιστήµιο και τον ιδιωτικό τοµέα, σε συνδυασµό µε την ενηµέρωση των συναδέλφων για νέες επαγγελµατι-
κές πρακτικές που δηµιουργούν ευκαιρίες απασχόλησης για τον κλάδο. Παράλληλα ο σύλλογος θα πρέπει να
συµβάλλει στην προσπάθεια για την προώθηση επαγγελµατικών στρατηγικών που θα περιλαµβά-
νουν την υγιή επιχειρηµατικότητα και την καινοτοµία, στην οποία ο κλάδος µας έχει το πλεονέκτηµα
λόγω τεχνογνωσίας. Είναι άκρως απαραίτητο συλλογικά να δώσουµε τα κατάλληλα ερεθίσµατα και τη
γνώση στους νέους -και όχι µόνο- συναδέλφους για παραµέτρους που πρέπει να περιλαµβάνουν τα επαγ-
γελµατικά τους πλάνα, στο σηµερινό ζοφερό οικονοµικό περιβάλλον, όπως είναι η δηµιουργία αξίας, το υπολογι-
σµένο ρίσκο, η ανταγωνιστικότητα, η εξωστρέφεια, η δικτύωση και οι επιχειρηµατικές συνέργειες σε οικονοµικές
δραστηριότητες υπάρχουσες αλλά και νέες.

Φίλες και φίλοι συνάδελφοι,

Οι Ενεργοί ΑΤΜ ήρθαν για να προσθέσουν, ο ρόλος µας θα είναι δηµιουργικός, δυναµικός και συνε-

χής, όχι µηδενιστικός και παθητικός. Με προτάσεις για οργανωµένες οµάδες εργασίας που θα προ-

τείνουν συγκεκριµένες ενέργειες στο νέο ∆.Σ. του Συλλόγου και συνεργία χωρίς προκαταλήψεις µε

όλες τις παρατάξεις για την επίτευξη των παραπάνω στόχων. 

Ιδιαίτερα στην παρούσα συγκυρία, οφείλουµε πρώτα απ’ όλα να προσέλθουµε στην εκλογική δια-

δικασία και να παραµερίσουµε την εν µέρη δικαιολογηµένη αποστασιοποίησή µας από τον σύλλο-

γο. Εµείς σας ζητάµε να µας τιµήσετε µε την εµπιστοσύνη σας και να µας κρίνετε αυστηρά για την

τήρηση των πεπραγµένων µας µέσα στα επόµενα 2 έτη.

ΑΓΡΟΝΟΜΟΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

25-46.EK§O°E™ ¶™¢ATM 225  2/12/2015 3:12 PM  ™ÂÏ›‰· 45



46 ATM 225 / OKTøBPIO™ - NOEMBPIO™ - ¢EKEMBPIO™ 2015

EÎ
ÏÔ

Á¤
˜ 

¶™
¢A

TM

ΨHΦO∆EΛTIO
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (Θεσσαλονίκη)
2 ΒΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ (Ιωάννινα)
3 ΓΑΛΑΝΟΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ (Αθήνα)
4 ΓΚΟΥΤΖΙΟΣ ΒΑΛΑΝΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Χαλκιδική)
5 ΗΛΙΑ∆ΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Θεσσαλονίκη)
6 ΙΩΑΝΝΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ (Θεσσαλονίκη)
7 ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ (Θεσσαλονίκη)
8 ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ (Θεσσαλονίκη)
9 ΜΑΡΚΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ (Καβάλα)

10 ΜΙΣΙΡΛΟΓΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ του ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ (Θεσσαλονίκη)
11 ΜΠΑΛΛΑΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Θεσσαλονίκη)
12 ΜΩΥΣΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (Κιλκίς)
13 ΝΑΣΤΟΣ ΖΗΣΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Θεσσαλονίκη)
14 ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΡΓΥΡΙΟΥ (Γρεβενά)
15 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ (Κατερίνη)
16 ΠΕΡΑΝΤΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Θεσσαλονίκη)
17 ΠΕΤΡΟΓΚΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Αθήνα)
18 ΠΟΡΙΚΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ του Α∆ΑΜΑΝΤΙΟΥ (Αθήνα)
19 ΡΑΠΤΗ ΧΡΥΣΗ του ΙΩΑΝΝΗ (Κοζάνη)
20 ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ (Θεσσαλονίκη)
21 ΤΖΟΓΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ (Βέροια)
22 ΤΟΚΜΑΚΙ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Θεσσαλονίκη)
23 ΤΡΙΜΙΝΤΖΙΟΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ του ΗΛΙΑ (Τρίκαλα)

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1 ΝΕΣΤΟΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ (Θεσσαλονίκη)
2 ΤΣΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Θεσσαλονίκη)
3 ΧΡΙΣΤΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ (Θεσσαλονίκη)

25-46.EK§O°E™ ¶™¢ATM 225  2/12/2015 3:13 PM  ™ÂÏ›‰· 46



cover 225 A  1/12/2015 4:59 PM  ™ÂÏ›‰· 5



cover 225 A  1/12/2015 4:58 PM  ™ÂÏ›‰· 2


