cover 219

30/8/2014 9:12 PM

™ÂÏ›‰· 3

ENHMEPøTIKO ¢E§TIO
¶ANE§§HNIOY
™Y§§O°OY
¢I¶§øMATOYXøN
A°PONOMøN
TO¶O°PAºøN
MHXANIKøN
TÂ‡¯Ô˜ 219

IÔ ‡Ó È Ô ˜ - IÔ ‡ÏÈ Ô ˜ - A‡ÁÔ ˘ ÛÙÔ˜ 2 014

¶ANE§§HNIO ™YNE¢PIO

∞°PONOMøN & ∆O¶O°PAºøN ªHXANIKøN

ENTY¶O K§EI™TO AP. A¢EIA™ 1630/01 KEM¶A
E¶I™TPOºE™: APAXøBH™ 61 - 106 81 A£HNA

4

o

26

-

28

™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2 0 1 4

¢ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË
¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ¢ÈÏˆÌ·ÙÔ‡¯ˆÓ
∞ÁÚÔÓﬁÌˆÓ & ∆ÔÔÁÚ¿ÊˆÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ
™Â Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂ ÙÔÓ
™‡ÏÏÔÁÔ ¢ÈÏˆÌ·ÙÔ‡¯ˆÓ ∞ÁÚÔÓﬁÌˆÓ ∆ÔÔÁÚ¿ÊˆÓ
ªË¯·ÓÈÎÒÓ µﬁÚÂÈ·˜ ∂ÏÏ¿‰·˜

£ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË

∫∂¡∆ƒ√ ¢π∞¢√™∏™
∂ƒ∂À¡∏∆π∫ø¡ ∞¶√∆∂§∂™ª∞∆ø¡ ∞.¶.£. (∫∂.¢.∂.∞.)
3Ë˜ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ – ¶·ÓÂÈÛÙËÌÈÔ‡ÔÏË

™˘ÓÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Î·È ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó
- ∆Â¯ÓÈÎﬁ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ∂ÏÏ¿‰·˜
- ∆Ì‹Ì· ∞ÁÚÔÓﬁÌˆÓ & ∆ÔÔÁÚ¿ÊˆÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ ¶ÔÏ˘ÙÂ¯ÓÈÎ‹˜ ™¯ÔÏ‹˜ ∞¶£
- ™¯ÔÏ‹ ∞ÁÚÔÓﬁÌˆÓ & ∆ÔÔÁÚ¿ÊˆÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ ∂ª¶
- ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Î¿ – ∆ÔÈÎ¿ ∆Ì‹Ì·Ù· & ™‡ÏÏÔÁÔÈ ∞∆ª

cover 219

30/8/2014 9:13 PM

™ÂÏ›‰· 4

4.E¶ITPO¶H 219

30/8/2014 9:15 PM

™ÂÏ›‰· 1

4.E¶ITPO¶H 219

31/8/2014 12:29 PM

™ÂÏ›‰· 2

Aπό την
Eπιτροπή ∆ελτίου
Ενόψει του επερχόµενου 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου
ΑΤΜ που θα λάβει χώρα στη Θεσσαλονίκη στο διάστηµα
από 26 έως 28 Σεπτεµβρίου, στο παρόν τεύχος θα έχετε
την ευκαιρία να δείτε το πλήρες πρόγραµµα αυτού, καθώς και πληροφορίες που αφορούν το κόστος συµµετοχής, όπως και προτάσεις διαµονής σε ξενοδοχεία της
πόλης. Επίσης, παρουσιάζονται οι χορηγοί του συνεδρίου και τα µέλη των επιτροπών αυτού (Επιστηµονική και
Οργανωτική), που συνέβαλαν στην πραγµατοποίησή του.
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Στη συνέχεια, παρατίθεται ρεπορτάζ από την Ηµερίδα
της Χαλκίδας και από την 9η Πανελλαδική Συνδιάσκεψη
ΑΤΜ, που πραγµατοποιήθηκαν το διήµερο 28-29 Ιουνίου.
Στη συνδιάσκεψη παρουσιάστηκε ο απολογισµός ενός
έτους της διοίκησης του ΠΣ∆ΑΤΜ, τον οποίο έχετε τη δυνατότητα να αναγνώσετε στο σχετικό θέµα που αφορά
τη συνδιάσκεψη, µαζί µε την οµιλία του Προέδρου του
ΠΣ∆ΑΤΜ.

Στη στήλη ∆ραστηριότητα Συλλόγου, παρουσιά-

XÚ‹ÛÙÔ˜ °Ô‡Ó·ÚË˜

ζονται επίσης κάποιες παρεµβάσεις του ΠΣ∆ΑΤΜ, που
έγιναν το τελευταίο χρονικό διάστηµα, µεταξύ των οποίων και η συµµετοχή του ΠΣ∆ΑΤΜ στη δηµόσια διαβούλευση της ΕΚΧΑ ΑΕ για τις µελέτες επαναπροσδιορισµού θέσης και ορίων γεωτεµαχίων. Πλούσια είναι η στήλη των
Απόψεων, όπου φιλοξενούνται τα άρθρα τριών συναδέλφων, του τ. Προέδρου του ΠΣ∆ΑΤΜ Στέφανου Ξεκαλάκη,
του Χρήστου Ντάλα και του Θάνου ∆ογάνη.
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Σε αυτό το τεύχος, εισάγουµε για πρώτη φορά τη
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στήλη «Νοµοθετικές Eξελίξεις», σκοπός της οποίας είναι
η ενηµέρωση των συναδέλφων για νέες νοµοθετικές ρυθµίσεις που επηρεάζουν ή σχετίζονται άµεσα µε τα επαγγελµατικά µας αντικείµενα. Το διάστηµα του καλοκαιριού ψηφίστηκε ο Νόµος 4269/2014 «Χωροταξική και πολεοδοµική µεταρρύθµιση – Βιώσιµη ανάπτυξη», ο οποίος
σχετίζεται µε πλήθος δραστηριοτήτων των ΑΤΜ, για αυτό γίνεται µια εκτενής παρουσίαση των επίµαχων διατάξεων και των αλλαγών που εισάγει, υπό την επιµέλεια
του µέλους της Επιτροπής ∆ελτίου συν. Ευάγγελου Στεφανή. Επίσης, ο συν. Μιχάλης Αναγνωστόπουλος, µέλος
της Επιτροπής ∆ελτίου, επεξηγεί τα αποτελέσµατα της
ψήφισης του άρθρου 11 του Ν.4281/2014, που αφορά τη
χάραξη αιγιαλού.

Τέλος, στα ∆ιεθνή Θέµατα γίνεται αναφορά στην 27η ΓΣ
της FIG, που έλαβε χώρα 16-21 Ιουνίου στην Κουάλα
Λουµπούρ της Μαλαισίας και κατέληξε µε την εκλογή,
για πρώτη φορά στην κορυφαία θέση του Προέδρου της
FIG, της συναδέλφου Χρυσής Πότσιου. Πρόκειται για µια
σπουδαία επιτυχία, που αντανακλά σε όλο των κλάδο
των Ελλήνων Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών. Πολλά συγχαρητήρια από όλους και καλή επιτυχία στα νέα
της καθήκοντα!

Ραντεβού στη Θεσσαλονίκη 26-28 Σεπτεµβρίου!
Xρήστος Γούναρης
Υπεύθυνος Σύνταξης
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¶EPIEXOMENA
6 EÈÛËÌ¿ÓÛÂÈ˜

32 ¢Ú·ÛÙËÚÈÔÙËÙ· ¶ÂÚ. TÌËÌ·ÙˆÓ & ™˘ÏÏÔÁˆÓ
◗ ÿ‰Ú˘ÛË ÙÔÈÎÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙË Ã›Ô

8 ¢Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙ· ™˘ÏÏﬁÁÔ˘
◗ 4Ô ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ ∞∆ª, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË 26 – 28 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2014 «O ÚﬁÏÔ˜
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗

ÙÔ˘ ∞ÁÚÔÓﬁÌÔ˘ ∆ÔÔÁÚ¿ÊÔ˘ ªË¯·ÓÈÎÔ‡ ÛÙËÓ ·Ó·Û˘ÁÎÚﬁÙËÛË ÙË˜ ¯ÒÚ·˜»
¶ÚﬁÁÚ·ÌÌ· ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˘ ™˘ÓÂ‰Ú›Ô˘ ∞∆ª
¢È‹ÌÂÚÔ 28-28 πÔ˘Ó›Ô˘ ÛÙË Ã·ÏÎ›‰·, OÌÈÏ›· ÙÔ˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ¶™¢∞∆ª °È¿ÓÓË
ª·¯›Î·, ∂ÈÛ‹ÁËÛË ¢.™. ¶™¢∞∆ª
¶ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Â› ÙÔ˘ ÂÚÈÂ¯ÔÌ¤ÓÔ˘ ÛÂ ‰È·ÁˆÓÈÛÌﬁ Ô˘ ÚÔÎ‹Ú˘ÍÂ Ô OÚÁ·ÓÈÛÌﬁ˜
§ÈÌ¤ÓÔ˜ ∏ÁÔ˘ÌÂÓ›ÙÛ·˜
¶·Ú¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘ ¶™¢∞∆ª Î·È ·Î‡ÚˆÛË ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ °¤Ú·Î·-¶·ÏÏ‹ÓË˜
ÏﬁÁˆ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ
∞‰ÈÎ·ÈÔÏﬁÁËÙÔ˜ ·ÔÎÏÂÈÛÌﬁ˜ ÙˆÓ ∞∆ª ·ﬁ ÙË «‰˘Ó·ÙﬁÙËÙ· ¤Î‰ÔÛË˜ ‚Â‚·›ˆÛË˜
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ È‰ÈˆÙÈÎÔ‡ È·ÙÚÂ›Ô˘»
™˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ¶™¢∞∆ª ÛÙË ‰ËÌﬁÛÈ· ‰È·‚Ô‡ÏÂ˘ÛË ÙË˜ ∂∫Ã∞ ∞.∂. ÁÈ· ÙÈ˜ ÌÂÏ¤ÙÂ˜
Â·Ó·¯ˆÚÔı¤ÙËÛË˜
¶ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÂ ÚÔÎ‹Ú˘ÍË ¤ÚÁˆÓ Î·È ÌÂÏÂÙÒÓ ÙË˜ ¢∂∏ ÏﬁÁˆ ·Ú¿Î·Ì„Ë˜ ÙË˜
ÎÂ›ÌÂÓË˜ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜
¶ÚÔÛÊ˘Á‹ ÙÔ˘ ¶™¢∞∆ª Î·Ù¿ Ú¿ÍË˜ ·ÔÙÂÚÌ·ÙÈÛÌÔ‡ Î·È ÔÚÈÔı¤ÙËÛË˜ ¢ËÌ.
¢·ÛÒÓ ÙË˜ ¢/ÓÛË˜ ¢·ÛÒÓ ¶.∂. §¿ÚÈÛ·˜
™‡ÓÔ‰Ô˜ OÏÔÌ¤ÏÂÈ·˜ & ¢È¿ÛÎÂ„Ë ÙË˜ ÌﬁÓÈÌË˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∫ÙËÌ·ÙÔÏÔÁ›Ô˘,
∑¿ÂÈÔ 24/06/2014
∂Î·È‰Â˘ÙÈÎﬁ Ù·Í›‰È ÛÂ °ÂÚÌ·Ó›· & ∞˘ÛÙÚ›·, 6-11/07/2014
¢.™. ÛÙË §¿ÚÈÛ·, 19/07/2014

29 ¢È·‚Ô˘ÏÂ˘ÛË ÁÈ· TÚÔÔÔÈËÛË K·Ù·ÛÙ·ÙÈÎÔ˘
◗ ¶ÚﬁÙ·ÛË ÙË˜ ¶∞™∫ & ™˘ÓÂÚÁ·˙ﬁÌÂÓÔÈ ∞∆ª Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙËÓ ÙÚÔÔÔ›ËÛË Î·Ù·ÛÙ·-

ÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ¶™¢∞∆ª

◗ ∞ÓÔÈ¯Ù‹ Û˘ÓÂ‰Ú›·ÛË ÙÔÈÎÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∞∆ª ¡ÔÌÔ‡ ƒÂı‡ÌÓË˜

34 NÂ· ·Ô ÙÔÓ KÏ·‰Ô
◗ ¢È·Û˘ÏÏÔÁÈÎ‹ ∂ÈÙÚÔ‹ ÁÈ· ÙÔ ıÂÛÌÈÎﬁ Ï·›ÛÈÔ ¿ÛÎËÛË˜ ÙÔ˘ Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘

ªË¯·ÓÈÎÔ‡
◗ ™‡ÛÎÂ„Ë ÁÈ· ÙËÓ ÔÚÂ›· ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË˜ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ∫ÙËÌ·ÙÔÏÔÁ›Ô˘

38 AÔ„ÂÈÛ
◗ O ¡ﬁÌÔ˜ 4663/30, ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ¡Ù¿Ï·˜, ∞∆ª
◗ °È·Ù› Ù· ‰Â‰ÔÌ¤Ó· ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ∫ÙËÌ·ÙÔÏÔÁ›Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂ›ÓÔ˘Ó ÂÙ·ÛÊÚ¿ÁÈÛÙ·

ÛÙËÓ ∂∫Ã∞ ∞.∂., £¿ÓÔ˜ ¢ÔÁ¿ÓË˜, ∞∆ª
◗ OÈ ‰È¿ÊÔÚÔÈ Ù‡ÔÈ Û˘Ó‰ÈÎ·ÏÈÛÙ‹, Ë ÂÈÚÚÔ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙ· Û˘ÏÏÔÁÈÎ¿ ‰ÚÒÌÂÓ· Î·È Ë ÌÔ-

Óﬁ‰ÚÔÌË ÂÈÏÔÁ‹ ÁÈ· ÙË ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË ÙË˜ ‚ÈˆÛÈÌﬁÙËÙ· ÙÔ˘ ¶™¢∞∆ª, ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ •ÂÎ·Ï¿ÎË˜, ∞∆ª

44 NÔÌÔıÂÙÈÎÂÛ EÍÂÏÈÍÂÈÛ
◗ ¡. 4269: ÃˆÚÔÙ·ÍÈÎ‹ Î·È ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎ‹ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË – ‚ÈÒÛÈÌË ·Ó¿Ù˘ÍË
◗ Ã¿Ú·ÍË ·ÈÁÈ·ÏÔ‡

46 ¢ÈÂıÓË £ÂÌ·Ù·
◗ FIG – ∂ÎÏÔÁ‹ Ó¤Ô˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Î·È ∞ÓÙÈÚÔ¤‰ÚˆÓ

49 £ÂÛÂÈÛ ¶·Ú·Ù·ÍÂˆÓ
◗
◗
◗
◗
◗
◗

¶∞™∫ & ™˘ÓÂÚÁ·˙ﬁÌÂÓÔÈ ATM
™YNEP°A™IA ¢KM-¢A¶ TÔÔÁÚ¿ÊˆÓ
¶∞¡∂¶π™∆∏ªO¡π∫∏ ∞∆ª
A§§H§E°°YH ∆ÔÔÁÚ¿ÊˆÓ
¢∏∫π ∆ÔÔÁÚ¿ÊˆÓ
™˘ÛÂ›ÚˆÛË ∞ÚÈÛÙÂÚÒÓ ∆ÔÔÁÚ¿ÊˆÓ
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ÂÈÛËÌ¿ÓÛÂÈ˜
∂›ıÈÛÙ·È ÔÈ ÂÚÁ·ÛÈ·Î¤˜ ÛÂ˙ﬁÓ Ó· ÂÎÎÈÓÔ‡Ó Î¿ıÂ ™ÂÙ¤Ì‚ÚË ﬁÙ·Ó ﬁÏÔÈ Ï¤ÔÓ ¤¯Ô˘Ó Á˘Ú›ÛÂÈ ·ﬁ
ÙÈ˜ ıÂÚÈÓ¤˜ ‰È·ÎÔ¤˜ ÙÔ˘˜.
∂ÓÒ ÁÈ· ﬁÏÔ˘˜ ÏÔÈﬁÓ Ë ∂ÏÏËÓÈÎ‹ ¶ÔÏÈÙÂ›·, ¤ÓÂÎ· ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ï¿‚ÂÈ, ¤¯ÂÈ ÊÚÔÓÙ›ÛÂÈ
Ó· ÂÏ·¯ÈÛÙÔÔÈËıÔ‡Ó, ÁÈ· Î¿ÔÈÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ÊÚﬁÓÙÈÛÂ Ó· ÂÎÏÂ›„Ô˘Ó, ·ÊÔ‡ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÛÙ·
ıÂÚÈÓ¿ ÙÌ‹Ì·Ù· ÙË˜ ‚Ô˘Ï‹˜ ÊÚﬁÓÙÈÛÂ Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙˆÓ Î¿Ùˆ (Î·È ÙˆÓ ¿Óˆ;;;)
ÔÚ›ˆÓ ÛÙ· ÌÂÏÂÙËÙÈÎ¿ Î·È ÂÚÁÔÏËÙÈÎ¿ Ù˘¯›·, ÂÓÒ ‚ÚÈÛÎﬁÌ·ÛÙÂ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÛÙËÓ ÎÔÚ‡ÊˆÛË
ÙˆÓ ‰ÈÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÁÈ· ÙÈ˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎ¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙÂ˜ Î·È ÂÓ ·Ó·ÌÔÓ‹ ÙˆÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘
™Ù∂ ÁÈ· ÙÈ˜ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎ¤˜ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ Î·È ÙÔ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎﬁ ‰ÈÎ·›ˆÌ· Û‡ÓÙ·ÍË˜ ÂÍ·ÚÙËÌ¤ÓˆÓ ÙÔÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ ‰È·ÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ.
∫ÔÈÓÒ˜ Ì¤Û· ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘ ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ‰ÂÓ Ï‹Í·ÌÂ!!!
¢ÂÓ Ì’ ·Ú¤ÛÂÈ Ó· ÌÔÈÚÔÏ·ÙÚÒ, Ô‡ÙÂ Ó· ÁÎÚÈÓÈ¿˙ˆ. ÕÏÏˆÛÙÂ, Ë ÙÈÌ‹ Ô˘ ¤¯ÂÙÂ Î¿ÓÂÈ Û’ ÂÌ¤Ó·
Î·È ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ Ô˘ ··ÚÙ›˙Ô˘Ó ÙÔ ¢.™. ÙÔ˘ ¶™¢∞∆ª ‰ÂÓ Â›Ó·È ÁÈ· à la carte
ÂÓ·Û¯ﬁÏËÛË ÌÂ Ù· ÙÂÎÙ·ÈÓﬁÌÂÓ· ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô, ·ÏÏ¿ ÁÈ· Û˘ÓÂ¯‹ Â·ÁÚ‡ÓËÛË Î·È ·Ú¤Ì‚·ÛË
Â’ ·˘ÙÒÓ.
∫È ÂÂÈ‰‹ Ì’ ·Ú¤ÛÂÈ Ó· ‚Ï¤ˆ Î·È Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ·ﬁ ÌÈ· ·ÈÛÈﬁ‰ÔÍË ÛÎÔÈ¿, ÂÓ Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ Î·Ù·ÈÁÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ÓÔÌÔıÂÙËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ·ÚÓËÙÈÎÒÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÂÈÏÔÁÒÓ ‚Ï¤ˆ Î·È Î¿ÔÈÂ˜ ·¯Ù›‰Â˜ ÊˆÙﬁ˜ Ô˘ ÌÔ˘ ‰›ÓÔ˘Ó ÙË ‰È¿ıÂÛË ÁÈ· ·ÎﬁÌ· ÈÔ ¤ÓÙÔÓË ·ÚÂÌ‚·ÙÈÎ‹ ‰Ú¿ÛË.
∫·Ù·Ú¯‹Ó Â›Ó·È Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙˆÓ ÀÔ˘ÚÁÒÓ ¶∂.∫.∞. Î·È ∞Ó¿Ù˘ÍË˜ Î·È ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎﬁÙËÙ·˜
ÁÈ· ÂÍÂ‡ÚÂÛË Ï‡ÛË˜ ÛÙÔ ı¤Ì· ÙË˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ﬁÙËÛË˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Û‡ÓÙ·ÍË˜ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ∫ÙËÌ·ÙÔÏÔÁ›Ô˘. ∞Ó ·˘Ùﬁ ÂÈ‚Â‚·ÈˆıÂ› ÛÙËÓ Ú¿ÍË ÙﬁÙÂ Û‡ÓÙÔÌ· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ë Ù·˘Ùﬁ¯ÚÔÓË Û˘Ì‚·ÛÈÔÔ›ËÛË ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÌÂÏÂÙÒÓ Ô˘ Ú·ÎÙÈÎ¿ Î·È ÏÔÁÈÎ¿ ı· ÛËÌ·›ÓÂÈ ÂÎ·ÙÔÓÙ¿‰Â˜ Ó¤Â˜ ı¤ÛÂÈ˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ÁÈ· Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ ∞∆ª Î·È ··Û¯ﬁÏËÛË ÌÂ ˘ÂÚÁÔÏ·‚ÈÎ‹ ÌÔÚÊ‹
ÔÏÏÒÓ ·˘Ù··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓˆÓ Û˘Ó·‰¤ÏÊˆÓ Ô˘ Â‰Ú¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÈ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Û‡ÓÙ·ÍË˜ ÙÔ˘ ∂.∫.,
Ú·ÎÙÈÎ¿ ‰ËÏ·‰‹ ÛÂ ﬁÏË ÙË ÃÒÚ·.
∫·È ¤Ó·˜ ·ÎﬁÌ· ÏﬁÁÔ˜ Ô˘ Â›Ì·È ·ÈÛÈﬁ‰ÔÍÔ˜ ﬁÙÈ ÙÂÏÈÎ¿ ‹ÚıÂ Ë ÒÚ· ·ﬁ Ù· ÏﬁÁÈ· Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘ÌÂ ÛÙËÓ Ú¿ÍË Â›Ó·È Ë ﬁÏÔ Î·È ÈÔ ¤ÓÙÔÓË ·ÓÙ›ÏË„Ë ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÁÎ·ÈﬁÙËÙ· ‡·ÚÍË˜ ÙÔ˘ ∂.∫.
™ÙÈ˜ ·Ú¯¤˜ ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘, ÛÙÔ Û¿ÏÔ Ô˘ ÚÔÎÏ‹ıËÎÂ ÌÂ ÙÔ Ï¿ıÔ˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌﬁ ÙˆÓ ÂÛﬁ‰ˆÓ
ÙÔ˘ ∂¡ºπ∞ Ô˘ ÂÈ‰Â›ÓˆÓÂ ·ÎﬁÌ· ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚÔ ÙËÓ ‹‰Ë ÂÍ·ÓÙÏËÌ¤ÓË ÊÔÚÔ‰ÔÙÈÎ‹ ÈÎ·ÓﬁÙËÙ·
ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, ÔÏÏÔ› Â›·Ó ﬁÙÈ ‰ÂÓ ı· ˘‹Ú¯·Ó ·˘Ù¤˜ ÔÈ ·ÛÙÔ¯›Â˜ ·Ó Ë ÃÒÚ· Â›¯Â
∫ÙËÌ·ÙÔÏﬁÁÈÔ!!!
¢ÂÓ Â›Ó·È ﬁÌˆ˜ ÌﬁÓÔ ·˘Ùﬁ Ô˘ ÌÔ˘ ‰›ÓÂÈ ‰‡Ó·ÌË Î·È ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·. ∂›Ó·È Ë Û‡ÌÓÔÈ· Ô˘ ÁÈ· ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÂÈ‚Â‚·ÈÒıËÎÂ ÛÙË Ã·ÏÎ›‰· ·ﬁ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ‰ÔÌÒÓ ∞∆ª ÛÂ ﬁ,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ
˘ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÎÒÓ Ì·˜ ÛÙﬁ¯ˆÓ. ∆Ô ÁÂÁÔÓﬁ˜ ﬁÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎ‹ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Î·È Û˘ÌﬁÚÂ˘ÛË ÙË˜ ¢ÈÔ›ÎËÛË˜ ÙÔ˘ ¶™¢∞∆ª ÌÂ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ¢.™. ™˘ÏÏﬁÁˆÓ Î·È ∆ÌËÌ¿ÙˆÓ ∞∆ª ·ÔÙÂÏÂ› ÙË ‚¿ÛË ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÚˆÙÔ‚Ô˘ÏÈÒÓ Î·È ·ÚÂÌ‚¿ÛÂˆÓ Ô˘ ı· Î·Ù·ÛÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ‚ÈÒÛÈÌÔ Î·È ÚÔÔÙÈÎ¿ ÂÍÂÏ›ÍÈÌÔ.
∞˘Ùﬁ ÈÛÙÂ‡ˆ ﬁÙÈ ı· ÂÈÛÊÚ·ÁÈÛıÂ› Î·È ÛÙÔ 4Ô ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ Û˘Ó¤‰ÚÈﬁ Ì·˜, ·ﬁ ÙÈ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜
ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ﬁÏÔÈ ÚÔÛ‰ÔÎÔ‡ÌÂ Ó· ‰ÔıÔ‡Ó ÔÈ ··ÓÙ‹ÛÂÈ˜ ÂÎÂ›ÓÂ˜ Ô˘ ı· ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó ÙÔ ·ÚﬁÓ Î·È ı· ÂÁÁ˘ËıÔ‡Ó ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ Î·È Î·Ù’ Â¤ÎÙ·ÛË ﬁÏˆÓ ÙˆÓ Û˘Ó·‰¤ÏÊˆÓ ·ÓÂÍ·ÚÙ‹Ùˆ˜ ÙÔ˘ Â‰›Ô˘ ‹ ÙÔ˘ ÁÂˆÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘ ··Û¯ﬁÏËÛË˜.
¢›ÓÔ˘ÌÂ ÏÔÈﬁÓ Ú·ÓÙÂ‚Ô‡ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ÛÙÈ˜ 26 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ﬁ¯È ÌﬁÓÔ ÁÈ· Ó· ‰ÈÂ˘Ú‡ÓÔ˘ÌÂ ÙÔ˘˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡˜ Ì·˜ ÔÚ›˙ÔÓÙÂ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· Ó· ÛÙÂ›ÏÔ˘ÌÂ
¤Ó· Ì‹Ó˘Ì· ˆ˜ Ô ÎÏ¿‰Ô˜ ÂÓˆÌ¤ÓÔ˜ ‰›ÓÂÈ ÙÔ “·ÚÒÓ” ÁÈ· Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÛÂÈ ÙÔ ‰ÈÎﬁ ÙÔ˘ Ì¤ÏÏÔÓ.

°È¿ÓÓË˜ M·¯›Î·˜
¶ƒ√∂¢ƒ√™ ¶™¢∞∆ª
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¶ÚﬁÛÎÏËÛË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙÈ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ 4Ô˘ ¶·ÓÂÏÏËÓ›Ô˘ ™˘ÓÂ‰Ú›Ô˘ ∞.∆.ª.
£ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË 26 - 28 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2014
Αγαπητοί συνάδελφοι, βρισκόµαστε πλέον στην τελική ευθεία για τη διεξαγωγή του 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου ΑΤΜ, το
οποίο, όπως γνωρίζετε, θα πραγµατοποιηθεί από τον Πανελλήνιο Σύλλογο ∆ιπλωµατούχων Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών,
σε συνεργασία µε τον Σύλλογο ∆ιπλωµατούχων Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών Βόρειας Ελλάδας, το Τεχνικό Επιµελητήριο
Ελλάδας, το Τµήµα Αγρονόµων & Τοπογράφων Μηχανικών Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ και τη Σχολή Αγρονόµων & Τοπογράφων
Μηχανικών ΕΜΠ, στις 26, 27 & 28 Σεπτεµβρίου 2014 και θα έχει τίτλο: «O ÚﬁÏÔ˜ ÙÔ˘ AÁÚÔÓﬁÌÔ˘ TÔÔÁÚ¿ÊÔ˘ MË¯·ÓÈÎÔ‡ ÛÙËÓ ·Ó·Û˘ÁÎÚﬁÙËÛË ÙË˜ ¯ÒÚ·˜»
Το συνέδριο θα λάβει χώρα στη Θεσσαλονίκη, στο ΚΕΝΤΡΟ ∆ΙΑ∆ΟΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΘ
(ΚΕ.∆.Ε.Α.), Λεωφ. 3ης Σεπτεµβρίου – Πανεπιστηµιούπολη.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Η ∆ιοίκηση του ΠΣ∆ΑΤΜ λαµβάνοντας υπόψη την οικονοµική συγκυρία, αλλά και
θέλοντας να τιµήσει τους συναδέλφους ΑΤΜ που από το υστέρηµά τους είναι
συνεπείς στις οικονοµικές τους υποχρεώσεις έναντι του Συλλόγου, οι οποίες αποτελούν άλλωστε και το µοναδικό έσοδο του ΠΣ∆ΑΤΜ µε το οποίο καλύπτει τις
βασικές λειτουργικές του ανάγκες, αποφάσισε όπως το κόστος συµµετοχής στο
συνέδριο ορισθεί σε:
∆ΩΡΕΑΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ για τους συναδέλφους ΑΤΜ που είναι οικονοµικά τακτοποιηµένοι για τα έτη 2013 - 2014. Υπενθυµίζουµε ότι η ετήσια συνδροµή του
Συλλόγου ανέρχεται στο ποσό των πέντε Ευρώ (€5), δηλαδή δέκα Ευρώ (€10)
τα δύο έτη, και µπορεί να καταβληθεί ακόµα και την ώρα προσέλευσης στο χώρο
του συνεδρίου.
∆ΩΡΕΑΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ για τους ανέργους
Πέντε Ευρώ (€5) για τους φοιτητές & σπουδαστές
Τριάντα Ευρώ (€30) για όλους τους άλλους συµµετέχοντες
Αρ. Λογαριασµού ΠΣ∆ΑΤΜ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ:
5080-071615-938 (IBAN GR21 0172 0800 0050 8007 1615 938)
SWIFT: PIRBGRAA
Για οιαδήποτε πληροφορία µπορείτε να απευθύνεστε στη Γραµµατεία του
ΠΣ∆ΑΤΜ στα τηλέφωνα: 210-33 01 045 & 210-33 01 089 (ώρες 10:00 – 14:00).

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ
1. Γεωδαιτικές υποδοµές και µεθοδολογίες
2. Τεχνολογίες αιχµής και Καινοτοµία
3. Σχεδιασµός και Οργάνωση του Χώρου: Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα, Κτηµατολόγιο, Περιβάλλον, Ανάπτυξη
4. Έργα Υποδοµής και ο Ρόλος του ΑΤΜ
5. Η εκπαίδευση του ΑΤΜ: Προκλήσεις και Προοπτικές
6. Το βήµα στους Φοιτητές: Εργασίες και Απόψεις (βράβευση της καλύτερης ∆ιπλωµατικής εργασίας µε το πέρας του Συνεδρίου)

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πρόεδρος : καθ. Κωνσταντίνος Κατσάµπαλος (Κοσµήτορας Α.Π.Θ.)
Αν. Πρόεδρος: καθ. ∆ηµήτριος Τσούλης (Πρόεδρος Τ.Α.Τ.Μ.)
Μέλη:
1. Γεωργούλα Όλγα
(Καθηγήτρια – ∆ιευθύντρια Τοµέα
Κτηµατολογίου, Φωτογραµµετρίας &
Χαρτογραφίας)
2. Κωτσάκης Χριστόφορος
(Καθηγητής – ∆ιευθυντής Τοµέα Γεωδαισίας & Τοπογραφίας)
3. Σιδηρόπουλος Επαµεινώνδας
(Αν. Καθηγητής – ∆ιευθυντής Τοµέα
Συγκοινωνιακών
&
Υδραυλικών
Έργων)
4. Σιόλας Άγγελος
(Καθηγητής – Κοσµήτορας Σ.Α.Τ.Μ.)
5. Ιωαννίδης Χαράλαµπος
(Καθηγητής – ∆ιευθυντής Τοµέα Τοπογραφίας)
6. Βλαστός Αθανάσιος
(Καθηγητής – ∆ιευθυντής Τοµέα Γεωγραφίας & Περ/κού Σχεδιασµού)
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7. Ψαριανός Βασίλειος
8. Γεώργιος Τσακίρης

9. Κάβουρας Μαρίνος
10.Πότσιου Χρυσή
11.Αρµενάκης Κώστας
12.Ξεκαλάκης Στέφανος
13.Θεοδωράκης Ιωάννης
14.Γούναρης Χρήστος
15.Καλογιαννάκης Μιχάλης
16.Τοκµακίδης Κώνσταντίνος
17. Σπυρίδης Άνθιµος
18.Μισιρλόγλου Συµεών
19.Πίλτσης Ιωάννης
20.Πρέσβελος Γιάννης
21.Πανόπουλος Γιώργος
22.Ηλιοδροµίτης Θάνος
23.Γιαννίρης Ιωάννης

(Καθηγητής – ∆ιευθυντής Τοµέα Έργων
Υποδοµής & Αγροτικής Ανάπτυξης)
(Καθηγητής – Υπεύθυνος Κέντρου
Εκτίµησης Φυσικών Κινδύνων & Προληπτικού Σχεδιασµού)
(Καθηγητής)
(Αν. Καθηγήτρια – Πρόεδρος FIG)
(Καθηγητής του Πανεπιστηµίου York Τορόντο Καναδά)
(Ε.Ε.Ε. ΑΤΜ ΤΕΕ)
(Ε.Ε.Ε. ΑΤΜ ΤΕΕ)
(Ε.Ε.Ε. ΑΤΜ ΤΕΕ)
(Ε.Ε.Ε. ΑΤΜ ΤΕΕ)
(Καθηγητής - Ε.Ε.Ε. ΑΤΜ ΤΕΕ)
(∆ρ. ΑΤΜ µελετητής ∆.Ε.)
(∆ρ. ΑΤΜ)
(µελετητής ∆.Ε.)
(µελετητής ∆.Ε.)
(∆ρ. ΑΤΜ)
(Υπ. ∆ρ. ΑΤΜ)
(µελετητής ∆.Ε.)

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πρόεδρος : Γεώργιος Τσακούµης
Αν. Πρόεδρος: Ελευθέριος Καραγκιόζης
Μέλη:
1. Σπίρτζης Χρήστος
(Πρόεδρος ΤΕΕ)

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

1/9/2014 11:54 AM
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Μπίλλιας Πάρις
Μαχίκας Ιωάννης
Κακαρδάκος Θεόδωρος
Τουρλάκης Παναγιώτης
Κωνσταντινίδη Μαρία
∆ηµητρίου Γιώργος
Νεστορής Γιώργος
Χρίστογλου Γιώργος
Ακριτίδης Χρόνης
Μήτρου ∆ηµήτριος
Ζυγούρη Βασιλική

(Πρόεδρος ΤΕΕ/ΤΚΜ)
(Πρόεδρος ΠΣ∆ΑΤΜ)
(Αντιπρόεδρος ΠΣ∆ΑΤΜ)
(Γ.Γ. ΠΣ∆ΑΤΜ)
(Ταµίας ΠΣ∆ΑΤΜ)
(Μέλος ∆.Σ. ΠΣ∆ΑΤΜ)
(Αντιπρόεδρος Σ∆ΑΤΜΒΕ)
(Γ.Γ. Σ∆ΑΤΜΒΕ)
(Γεν. Γραµµατέας ΤΕΕ)
(Μέλος ∆.Ε. ΤΕΕ/ΤΚΜ)
(Πρόεδρος Περιφερειακού Τµήµατος
ΑΤΜ ∆υτ. Ελλάδας)
13. Σαλόγιαννος Χρήστος
(Πρόεδρος Περιφερειακού Τµήµατος
ΑΤΜ Ανατ. Στερεάς Ελλάδας)
14. Χονδροδήµος ∆ηµήτρης
(Πρόεδρος Περιφερειακού Τµήµατος
ΑΤΜ Κεντρ. & ∆υτ. Θεσσαλίας)
15. Τζίτζικας Γιώργος
(Πρόεδρος Περιφερειακού Τµήµατος
ΑΤΜ ∆υτ. Μακεδονίας)
16. Ζαρπαλάς Θανάσης
(Πρόεδρος Περιφερειακού Τµήµατος
ΑΤΜ Ηπείρου)
17. Χατζηβασίλης Χάρης
(Πρόεδρος Συλλόγου ΑΤΜ Κρήτης)
18. Αποστολίδης Μιχάλης
(Πρόεδρος Συλλόγου ΑΤΜ Καβάλας)
19. Ιωαννίδης Λεωνίδας
(Πρόεδρος Συλλόγου ΑΤΜ Εύβοιας)
20. Aλπίδης Γιάννης
(Πρόεδρος Συλλόγου ΑΤΜ ∆ράµας)
21. Ζαχαριάς Νικόλαος
(µελετητής ∆.Ε.)
22. Χατζηλιάδης Παύλος
(µελετητής ∆.Ε.)
23. Ζαρκαδούλας Νίκος
(µελετητής ∆.Ε.)
24. Φωτοπούλου Λήδα
(µελετήτρια ∆.Ε.)
25. Αναγνωστόπουλος Μιχάλης (ΑΤΜ)
26. Κοσµάς Στέφανος
(ΑΤΜ – Μέλος Αντιπροσωπείας του
ΤΕΕ Τµήµατος ∆υτ. Ελλάδας)
27. Αραβίδου Κυριακή
(ΑΤΜ - Γ. Γ. ΕΜ∆Υ∆ΑΣ Κ. Μακεδονίας)
28. Νόνας Σωτήριος
(ΑΤΜ)
29. ∆ελίγκας Γιώργος
(ΑΤΜ)
30. Καράµπαµπα Θεοδώρα
(ΑΤΜ)
31. Πέππα Αικατερίνη
(ΑΤΜ)

¶ÚﬁÁÚ·ÌÌ· 4o˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˘ Û˘ÓÂ‰Ú›Ô˘ ATM
¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 26 ™∂¶∆∂ªµƒπ√À 2014
∞π£√À™∞ ∞ã (∫∂¡∆ƒπ∫∏ ∞π£√À™∞)
08:30 - 09:15
09:15 - 10:40
¶ƒ√∂¢ƒ∂π√
09:15 - 10:15
10:15 - 10:30
10:30 - 10:40
10:40 - 11:00
11:00 - 14:15
¶ƒ√∂¢ƒ∂π√
11:00 - 11:15
11:15 - 11:30
11:30 - 11:45
11:45 - 12:00
12:00 - 12:15
12:15 - 12:30
12:30 - 12:45

12:45 - 13:00

ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα λάβει χώρα έκθεση εταιρειών
και φορέων που ασχολούνται µε τα αντικείµενα της Τοπογραφίας,
της Γεωπληροφορικής και των Έργων Υποδοµής.

XOPHΓOI ΣYNE∆PIOY

13:00 - 13:15
13:15 - 13:30

XPYΣOΣ XOPHΓOΣ

13:30 - 13:45
13:45 - 14:00

APΓYPOI XOPHΓOI

14:00 - 14:15
14:15 - 15:15
15:15 - 18:00
¶ƒ√∂¢ƒ∂π√
15:15 - 15:30

XOPHΓOI
15:30 - 15:45

YΠOΣTHPIKTEΣ
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15:45 - 16:00
16:00 - 16:15
16:15 - 16:30

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ε.Π.Ε.

16:30 - 16:45
XOPHΓOΣ EΠIKOINΩNIAΣ
16:45 - 17:00

¶ƒ√™∂§∂À™∏ ™À¡∂¢ƒø¡, ∂°°ƒ∞º∂™, ¶ƒøπ¡√™ ∫∞º∂™ À¶√¢√Ã∏™
∆∂§∂∆∏ ∂¡∞ƒ•∏™
....................................................................
Ã∞πƒ∂∆π™ª√π ¶ƒ√™∫∂∫§∏ª∂¡ø¡
∫∏ƒÀ•∏ ∂¡∞ƒ•∏™ ™À¡∂¢ƒπ√À: À¶√Àƒ°√™ ¶∂.∫.∞.
√ªπ§π∞ ¶ƒ√∂¢ƒ√À ¶™¢∞∆ª °π∞¡¡∏ ª∞Ãπ∫∞
™À¡∆√ª√ ¢π∞§∂πªª∞ - ∫∞º∂™
∞ã ™À¡∂¢ƒπ∞ : ∆∂Ã¡√§√°π∂™ ∞πÃª∏™ & ∫∞π¡√∆√ªπ∞
....................................................................
√π ∂•∂§π•∂π™ ™∆√¡ Ãøƒ√ ∆ø¡ ¢√ƒÀº√ƒπ∫ø¡ ¢∂¢√ª∂¡ø¡
¶∞ƒ∞∆∏ƒ∏™∏™ °∏™ - PATRICIA DANKHA (AIRBUS DEFENCE &
SPACE)
∆∞ ¢√ƒÀº√ƒπ∫∞ ¢∂¢√ª∂¡∞ ™∆∏¡ À¶∏ƒ∂™π∞ ∆∏™ ¢∞™√§√°π∞™ ∫∞π ∏ ∂À∂§π•π∞ ∆ø¡ ON-LINE À¶∏ƒ∂™πø¡ - PATRICIA
DANKHA (AIRBUS DEFENCE & SPACE)
∂•∂§π•∂π™ ™∆∞ §√°π™ªπ∫∞ ∂¶∂•∂ƒ°∞™π∞™ ¢∂¢√ª∂¡ø¡ UAS T. KOCH, °. ∫∞§√À™∏
∞§§∞°∂™ ∫∞π ¡∂∂™ ∂•∂§π•∂π™ ™∆∞ ∂ƒ°∞§∂π∞ – §√°π™ªπ∫∞
ºø∆√°ƒ∞ªª∂∆ƒπ∞™ (PRECISION PHOTOGRAMMETRY &
DIGITAL MODELLING SOFTWARE) - T. KOCH, °. ∫∞§√À™∏
ºø∆√°ƒ∞ªª∂∆ƒπ∫∞ °∂øÃøƒπ∫∞ ¶ƒ√´√¡∆∞ ∞¶O ™À°Ãƒ√¡∂™
¶§∞∆º√ƒª∂™ ∞∂ƒ√ºø∆√°ƒ∞º∏™∏™ UAV - π. ¶∂∆ƒ√°∫ø¡∞™,
°. ª¶π§§∏ƒ∏™, ¢. ƒ∞ª¡∞§∏™
π∂ƒ∞ƒÃπ∫∏ ∂º∞ƒª√°∏ ∆∏™ ª∂£√¢√À SEMI-GLOBAL
MATCHING °π∞ ∆∏¡ æ∏ºπ∞∫∏ ™À™Ã∂∆π™∏ ∞∂ƒ√ºø∆√°ƒ∞ºπø¡ - ∂. ∆√Àƒ¡∞™
™À°∫ƒπ™∏ ¢π∫∆À∞∫ø¡ ∆∂Ã¡π∫ø¡ NRTK ª∂ ¢π∞º√ƒ∂∆π∫√À™
¢∂∫∆∂™ ∫∞π ™À™∆∏ª∞∆∞ GNSS ª∂™ø ∆ø¡ ¢π∫∆Àø¡ HERMES
∫∞π METRICANET - π. ∫∞ƒ√§√™, ™. ª¶π£∞ƒ∏™, ∫. ∫√¡∆√°πøƒ°√™, Ã. ¶π∫ƒπ¢∞™, ∞. ºø∆π√À
∏ ™Àªµ√§∏ ∆∏™ ∆∂Ã¡√§√°π∞™ ™∆π™ ∆ƒπ™¢π∞™∆∞∆∂™ ∞¶√∆À¶ø™∂π™ ª¡∏ª∂πø¡ - ¶. ∆√∫ª∞∫π¢∏™, ™. ™¶∞∆∞§∞™, ∫. ∆√∫ª∞∫π¢∏™, µ. ∆™π√À∫∞™
UAVs ™∆∏¡ ºø∆√°ƒ∞ªª∂∆ƒπ∞ ∫∞π ™∆∏¡ ∆∏§∂¶π™∫√¶∏™∏ √π ¡∂∂™ ∆∞™∂π™ - ∂. ∫∞ƒ∞Ã∞§π√À, ¢. ∫∞´ª∞ƒ∏™
UAV ∫∞π √π ∞∫ƒπµ∂π∂™ ∆ø¡ ∫√π¡ø¡ æ∏ºπ∞∫ø¡ ª∏Ã∞¡ø¡
π. °π∞¡¡πƒ∏™
µπª - Ã. ¶√∆™π√À
3D CITY MODEL USING LIDAR & DIGITAL COLOR IMAGERY IN
KALOCHORI REGION - ª. Ã∞ƒ∞§∞ª¶√¶√À§√À, Ã. ª∞¡∂™∏™,
∫. ∆™πµπ∫∏™, ∞. ™∞µ∞´¢∏™, ∫. ª∞∫ƒ∞, ∂. ƒ√µÀ£∏™, ∞. °∫∞¡∞™
∂ƒø∆∏™∂π™ - ™À∑∏∆∏™∏
¢π∞§∂πªª∞ - ∂§∞ºƒÀ °∂ÀªA
µã ™À¡∂¢ƒπ∞ : °∂ø¢∞π∆π∫∂™ À¶√¢√ª∂™ & ª∂£√¢√§√°π∂™
....................................................................
¶ƒ√µ§∏ª∞∆∞ ∫∞π ∂¶π§√°∂™ ™∆√ ™Ã∂¢π∞™ª√, À§√¶√π∏™∏
∫∞π Ãƒ∏™∏ ∂¡O™ ¢π∞Ãƒ√¡π∫√À °∂ø¢∞π∆π∫√À ¶§∞π™π√À
∞¡∞º√ƒ∞™ Àæ∏§∏™ ∞∫ƒπµ∂π∞™ °π∞ ∆√¡ ∂§§∞¢π∫√ Ãøƒ√
Ã. ∫ø∆™∞∫∏™
∏ ∂¶π¢ƒ∞™∏ ∆ø¡ ∆∞ÃÀ∆∏∆ø¡ ª∂∆∞∫π¡∏™∏™ ∆√À ∂§§∞¢π∫√À Ãøƒ√À ™∆∞ ¢π∫∆À∞ ª√¡πªø¡ ™∆∞£ªø¡ GNSS ∫∞π
™∆∏¡ π¢ƒÀ™∏ °∂ø¢∞π∆π∫√À DATUM. ∂º∞ƒª√°∏ ™∆√ ¢π∫∆À√
METRICANET-SMARTNET GREECE - ∞. ºø∆π√À, Ã. ¶π∫ƒπ¢∞™, ¢.
ƒø™™π∫√¶√À§√™
∞•π√§√°∏™∏ ∆√À ∂°™∞ 87 ª∂™ø ∂¡O™ ™À°Ãƒ√¡√À ª√¡∆∂§√À ∆∞ÃÀ∆∏∆ø¡ °π∞ ∆√¡ ∂§§∞¢π∫√ Ãøƒ√ - ª. Ã∞∆∑∏¡π∫√™, Ã. ∫ø∆™∞∫∏™
°∂ø¢∞π∆π∫∞ ™À™∆∏ª∞∆∞ ª∂∆ƒ∏™∏™ ∞¶Ÿ ∞¶√™∆∞™∏ ∫∞π ∏
™Àªµ√§∏ ∆√À™ ™∆∏¡ ∂¶π™∆∏ª∏ ∆√À ∆√¶√°ƒ∞º√À ª∏Ã∞¡π∫√À - ∂. §∞ª¶ƒ√À
°∂ø¢∞π∆π∫∂™ ∆∂Ã¡π∫∂™ °π∞ ∆∏¡ ∆ƒπ™¢π∞™∆∞∆∏ ∞¶∂π∫√¡π™∏
ª∏ °∂øª∂∆ƒπ∫ø¡ ∂¶πº∞¡∂πø¡ - °. ¶∞¡∆∞∑∏™
∂π¢π∫∂™ °∂øºÀ™π∫∂™ ∂ƒ°∞™π∂™ µ∞ƒÀ∆∏ª∂∆ƒπ∞™ ∫∞π °∂øª∞°¡∏∆π™ª√À ¶√À ∂∫∆∂§√À¡∆∞π ∞¶O ∆∏¡ °À™ ∫∞π ∂º∞ƒª√°∂™ ∞À∆ø¡ - °À™
∞À∆√ª∞∆∏ ∂¶∂•∂ƒ°∞™π∞ ¢∂¢√ª∂¡ø¡ ª√¡πªø¡ °∂øIOYNIO™ - IOY§IO™ - AY°OY™TO™ 2014 / ATM 219
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17:00 - 17:15
17:15 - 17:30

17:30 - 17:45

17:45 - 18:00
18:00 - 18:15
18:15 - 20:00
¶ƒ√∂¢ƒ∂π√
18:15 - 19:15
19:15 - 20:00

31/8/2014 12:32 PM

™ÂÏ›‰· 4

¢∞π∆π∫ø¡ ™∆∞£ªø¡ GNSS °π∞ ∂ƒ°∞™π∂™ Àæ∏§∏™
∞∫ƒπµ∂π∞™ - ¢. ¶∞ƒ∞¢∂π™∏™, ¢. ∞¡∞™∆∞™π√À, •. ¶∞¶∞¡π∫√§∞√À, ∞. ª∞ƒπ¡√À, ∂. ∑∞Ã∞ƒ∏™
∏ ∞•π√§√°∏™∏ ∆√À ª√¡∆∂§√À ª∂∆∞™Ã∏ª∞∆π™ª√À ∆∏™
3-¢ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∞™ ∆√À HTRS ™∆√ ∂°™∞ 87 °π∞ ∆√ ºÀ§§√
Ã∞ƒ∆∏ “¢ƒ∞ª∞” ¢. ∞ª¶∞∆∑π¢∏™, ¡. ¶. ¢∂ªπƒ∆∑√°§√À
∂¡∆∞•∏ ∆√¶√°ƒ∞ºπ∫ø¡ ¢π∞°ƒ∞ªª∞∆ø¡ ™∆√ ∫ƒ∞∆π∫√
™À™∆∏ª∞ ∞¡∞º√ƒ∞™ ª∂ Ãƒ∏™∏ ¢∂∫∆ø¡ GNSS ¶√§À Ã∞ª∏§√À ∫√™∆√À™, ª∂™ø ∫π¡∏∆√À ∆∏§∂ºø¡√À
(SMARTPHONE) ◊ TABLET - ¢. ™∆∞£∞™, ∞. ™π√À§∏™, °.
¶∏¡πø∆∏™, ∞. ª¶πª∏™
∂¡∆∞•∏ ¢π∞¡√ªø¡ À¶√Àƒ°∂π√À °∂øƒ°π∞™ ™∆√ ∂°™∞ 87
ª∂™ø ª∂∆ƒ∏™∂ø¡ GNSS: ∏ ¶∂ƒπ¶∆ø™∏ ∆√À ™À¡√π∫π™ª√À ¢∞™√Ãøƒπ√À ™∂ƒƒø¡ - ¡. ∞™§∞¡π¢∏™, Ã. ∫ø∆™∞∫∏™
∂ƒø∆∏™∂π™ - ™À∑∏∆∏™∏
™À¡∆√ª√ ¢π∞§∂πªª∞ - ∫∞º∂™
°ã ™À¡∂¢ƒπ∞ : ∆√ µ∏ª∞ ™∆√À™ º√π∆∏∆∂™
....................................................................
¶∞ƒ√À™π∞™∏ ¢π¶§øª∞∆π∫ø¡ ∂ƒ°∞™πø¡
∂ƒø∆∏™∂π™ - ™À∑∏∆∏™∏

™∞µµ∞∆√ 27 ™∂¶∆∂ªµƒπ√À 2014

12:45 - 13:00

13:00 - 13:15
13:15 - 13:30
13:30 - 13:45
13:45 - 14:00

14:00 - 14:30
14:30 - 15:30
15:30 - 15:45
15:45 - 16:00
16:00 - 16:15
16:15 - 16:30

∞π£√À™∞ ∞ã (∫∂¡∆ƒπ∫∏ ∞π£√À™∞)
16:30 - 16:45
08:30 - 09:30
09:30 - 11:30

¶ƒ√∂¢ƒ∂π√
09:30 - 09:45

09:45 - 10:00

10:00 - 10:15

10:15 - 10:30

10:30 - 10:45

10:45 - 11:00

11:00 - 11:15

11:15 - 11:30
11:30 - 12:00
¶ƒ√∂¢ƒ∂π√
12:00 - 12:15

12:15 - 12:30

12:30 - 12:45
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¶ƒ√™∂§∂À™∏ ™À¡∂¢ƒø¡, ∂°°ƒ∞º∂™, ¶ƒøπ¡√™ ∫∞º∂™ À¶√ ¢√Ã∏™
¢ã ™À¡∂¢ƒπ∞ : ™Ã∂¢π∞™ª√™ ∫∞π √ƒ°∞¡ø™∏ ∆√À Ãøƒ√À: °∂ ø°ƒ∞ºπ∫∞ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∞∫∞ ™À™∆∏ª∞∆∞, ∫∆∏ª∞∆√§√°π√,
¶∂ƒπµ∞§§√¡, ∞¡∞¶∆À•∏
....................................................................
°∂øÃøƒπ∫∞ ¢∂¢√ª∂¡∞ ∫∞π ¡∂∞ √π∫√¡√ªπ∞. ¢π∞Ã∂πƒπ™∏
∆∏™ °¡ø™∏™ °π∞ ∆∏¡ ¶∞ƒ∞°ø°∏ À¶∏ƒ∂™πø¡ ¶ƒ√™∆π£∂ª∂¡∏™ ∞•π∞™ - °. ª√À∆∂µ∂§∏™
∏ ™∏ª∞™π∞ ∆∏™ ∆À¶√¶√π∏™∏™ ∆ø¡ ¢π∞¢π∫∞™πø¡ ∫∞π ∆∞
¶ƒ√∆À¶∞ °π∞ ∆∞ ∂Àƒø¶∞´∫∞ ¶ƒ√°ƒ∞ªª∞∆∞ - INSPIRE,
COPERNICUS ÎÏ - ∞£∏¡∞ ∆ƒ∞∫∞ - OGC ¢/¡∆ƒπ∞ ∂Àƒø¶∞´∫ø¡ £∂ª∞∆ø¡
∏ Ãƒ∏™∏ ∆ø¡ °∂øÃøƒπ∫ø¡ ¢∂¢√ª∂¡ø¡ ∫∞π ∆ø¡ ∂º∞ƒª√°ø¡ ∆√À™ ™∆∏¡ ¶∞ƒ∞∫√§√À£∏™∏ ™À¡√ƒø¡ - ¢. ¶∂∆∞§∞
™À¡∆√ª√™ ∞¶√§√°π™ª√™ ∫∞π ¶ƒ√∆∞™∂π™ µ∂§∆πø™∏™ °π∞
∆∏¡ À§√¶√π∏™∏ ∆√À ¡.3882/2010 (√¢∏°π∞™ INSPIRE)
£. Ã∞∆∑∏Ãƒ∏™∆√™
∏ ∂º∞ƒª√°∏ ∫∞§ø¡ ¶ƒ∞∫∆π∫ø¡ ™∆√ ∂£¡π∫√ ∫∆∏ª∞∆√§√°π√ °π∞ T∏ ™Àªµ√§∏ ∆∏™ ∫√π¡√∆π∫∏™ √¢∏°π∞™
INSPIRE - ∞. ¶∞¶∞¢∞∫√™, ¢. ¶∂ƒ¶∂ƒπ¢√À
°∂øÃøƒπ∫∞ ¢∂¢√ª∂¡∞ ∫∞π ¶∂ƒπµ∞§§√¡: ∂º∞ƒª√°∂™
™∆∏¡ ∫§πª∞∆π∫∏ ∞§§∞°∏ ∫∞π ∆∏ ¢π∞µƒø™∏ ∞∫∆ø¡ - ¢.
¶∂∆∞§∞
™Ã∂¢π∞™ª√™ ∫∞π ∂º∞ƒª√°∏ ™À™∆∏ª∞∆√™ °∂ø°ƒ∞ºπ∫ø¡
¶§∏ƒ√º√ƒπø¡ ™∆√ ¶§∞π™π√ ∂¡O™ £∞§∞™™π√À ∫∆∏ª∞∆√§√°π√À °π∞ ∆∏¡ ∂§§∞¢∞ - ∞. ∞ƒµ∞¡π∆∏™, Ã. ¢∞¢∞§∞, ª.
¢∏ª∏∆ƒ√À§∏, ¢. ∑ø°ƒ∞ºπ™∆√™, ∞. πø∞¡¡√À, ∫. ™∆∂º∞¡π¢∏™
∂ƒø∆∏™∂π™ - ™À∑∏∆∏™∏
™À¡∆√ª√ ¢π∞§∂πªª∞ - ∫∞º∂™
....................................................................
¶ƒ√∫∞∆∞ƒ∫∆π∫√ À¶√µ∞£ƒ√ ∫∞π ¶ƒ√Ã∂πƒ∏ ∫∆∏ª∞∆√°ƒ∞º∏™∏ ™∆π™ ª∂§∂∆∂™ ∂£¡π∫√À ∫∆∏ª∞∆√§√°π√À - ∞.
¶∞¶∞¢√¶√À§√À
∂£¡π∫√ ∫∆∏ª∞∆√§√°π√: ∏ ª∂∆∞µ∞™∏ ∞¶O ∆√ ¢π™¢π∞™∆∞∆√ ™∆√ ∆ƒπ™¢π∞™∆∞∆√ ™À™∆∏ª∞ ª∂ µ∞™∏ ∆∞ ¢π∂£¡∏
¶ƒ√∆À¶∞ - °. ª∞¡∆√¶√À§√™, ¢. ¶∂ƒ¶∂ƒπ¢√À
∆√ ∫∆∏ª∞∆√§√°π∫√ ™À™∆∏ª∞ ∞¡∞°¡øƒπ™∏™ ∞°ƒ√∆∂ª∞Ãπø¡ (∫∆∏ª∞∆√§√°π∫√ ™.∞.∞.) - ∞. NTOKOY, ∞. ∞ƒµ∞¡π∆∏™
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16:45 - 17:00

17:00 - 17:15

17:15 - 17:30

17:30 - 18:00

¡√ªπ∫∏ ∫∞π ∆∂Ã¡π∫∏ ∂¶∂•∂ƒ°∞™π∞ ™À§§∂Ã£∂¡∆ø¡
™∆√πÃ∂πø¡ ∫∞π ∂π¢π∫∞ ¡√ªπ∫∞ ∫∞π ∆∂Ã¡π∫∞ ∑∏∆∏ª∞∆∞
∫∞∆A ∆∏¡ ∂¶∂•∂ƒ°∞™π∞ ∆ø¡ ¢∏§ø™∂ø¡ π¢π√∫∆∏™π∞™ ™∆π™
ª∂§∂∆∂™ ∂£¡π∫√À ∫∆∏ª∞∆√§√°π√À - ™. ∆∞¶∞
∂π™∏°∏™∏ ∆∏™ ∂∫Ã∞ ∞.∂
∂π™∏°∏™∏ ∆∏™ ∂∫Ã∞ ∞.∂
∂∫∆πª∏™∏ ∞•πø¡ ∞∫π¡∏∆ø¡ - µ∞™π∫∂™ ∞ƒÃ∂™ & ¶§∞π™π√
π. •À§∞™
¶√§∂√¢√ªπ∫√™ ™Ã∂¢π∞™ª√™ ∫∞π ∞•π∂™ ∞∫π¡∏∆ø¡: ª∂§∂∆∏ ∂¶πƒƒ√∏™ ∆ø¡ ¶√§∂√¢√ªπ∫ø¡ ∞§§∞°ø¡ ∆√À °¶™ µ∂ƒ√π∞™ ™∆π™ ∞•π∂™ ∞∫π¡∏∆ø¡ - ∞. •πºπ§π¢√À, Ã. µπ§∞¡√À, ∂.
∫∞ƒ∞Ã∞§π√À, ¡. ∫∞ƒ∞¡π∫√§∞™, ¢. ∫∞´ª∞ƒ∏™
∂ƒø∆∏™∂π™ - ™À∑∏∆∏™∏
¢π∞§∂πªª∞ - ∂§∞ºƒÀ °∂Àª∞
¶ƒ√™∏ª∞¡™∂π™ ∞°ƒ√∆π∫ø¡ ∞∫π¡∏∆ø¡ ™∆√ ¶§∞π™π√ ∆√À
∂ƒ°√À LSO25 - π. °π∞¡¡πƒ∏™ - π. ª∞Ãπ∫∞™
∏ ª∂∆∞ƒƒÀ£ªπ™∏ ∆√À Ã∞ƒ∆√°ƒ∞ºπ∫√À ¶§∞π™π√À ™∆∏¡
∂§§∞¢∞ ¶ƒ√µ§∏ª∞∆∞ - ¶ƒ√√¶∆π∫∂™ - ∞. º∞∆√Àƒ√À
£∂™ªπ∫∂™ °ƒ∞ªª∂™: ∏ ¶ƒ∞°ª∞∆π∫√∆∏∆∞ ∫∞π √ ∆ƒ√¶√™
∫∞∆∞°ƒ∞º∏™ ∆√À™ ª∂∆∞ ∆√¡ ¡. 4269/2014 - ¡. ∑∞Ã∞ƒπ∞™
∏ ™Àªµ√§∏ ∆ø¡ ¢∂π∫∆ø¡ µπø™πª∏™ ∞¡∞¶∆À•∏™ ™∆√¡
™Ã∂¢π∞™ª√ ∫∞π ™∆∏¡ √ƒ°∞¡ø™∏ ∆√À Ãøƒ√À - ¶.
∫∞ƒ∞´™∫√™
√ ¡. 4061/2012, ∏ ∫∞∆∞ƒ°∏™∏ ¢π∞∆∞•∂ø¡ ∆√À ∞°ƒ√∆π∫√À
∫ø¢π∫∞ ∫∞π √π ∂¶π¶∆ø™∂π™ ™∆∏¡ ∞™∫∏™∏ ∆√À ∂¶∞°°∂§ª∞∆√™ ∆√À ∞.∆.ª. - ¡. ∫∞§∞ª∞∫∏™
∞¡∞§À™∏ ∫∞π ∞¶√∆πª∏™∏ ∆ø¡ ∆∏ƒ√Àª∂¡ø¡ ™∆√πÃ∂πø¡
™∆√ ∏§∂∫∆ƒ√¡π∫√ ™À™∆∏ª∞ ∆√À ∆∂∂ °π∞ ∆π™ ¢∏§ø™∂π™
∫∞π µ∂µ∞πø™∂π™ ∆√À ¡. 4178/2013. ª∂§∂∆∏ ¶∂ƒπ¶∆ø™∏™:
¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ ∫ƒ∏∆∏™, ∏ƒ∞∫§∂π√ - ∫. Ã∞ª∏§√£øƒ∏™
¶√§∂√¢√ªπ∫√™ ™Ã∂¢π∞™ª√™ VS ¶∂ƒπµ∞§§√¡. ∞¶Ÿ ∆∏¡
∞¡∆π¶∞§√∆∏∆∞ ™∆∏ ™Àªºπ§πø™∏ - ∂. ª¶∞∫√°π∞¡¡∏™, Ã.
∫Àƒπ∞∫π¢∏™, ª. ™π∆∏, µ. ∂§∂À£∂ƒπ√À, ∞. ™π√§∞™
∏ √§√∫§∏ƒøª∂¡∏ ∞¡∞¶∆À•∏ ∆∏™ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞∫∏™ ∂¡√∆∏∆∞™ ∏§∂π∞™ - °. °∂øƒ°√À§∞, ¢. ¢∏ª√¶√À§√À, ª. £∂√¢øƒ√¶√À§√À, §. ¶∞¶∞¢∏ª∞™, ∫. ™∫π¡∆∑∏™, ∫. æ∞ƒƒ∞™
∂ƒø∆∏™∂π™ - ™À∑∏∆∏™∏

∫Àƒπ∞∫∏ 28 ™∂¶∆∂ªµƒπ√À 2014
∞π£√À™∞ ∞ã (∫∂¡∆ƒπ∫∏ ∞π£√À™∞)
09:15 - 10:00
10:00 - 11:00
¶ƒ√∂¢ƒ∂π√
10:00 - 10:15

10:15 - 10:30
10:30 - 10:45

10:45 - 11:00

11:00 - 11:15

11:15 - 11:30

11:30 - 11:45
11:45 - 12:00

¶ƒ√™∂§∂À™∏ ™À¡∂¢ƒø¡ , ∂°°ƒ∞º∂™, ¶ƒøπ¡√™ ∫∞º∂™ À¶√¢√Ã∏™
∂ã ™À¡∂¢ƒπ∞ : ∂ƒ°∞ À¶√¢√ª∏™ ∫∞π √ ƒ√§√™ ∆√À ∞∆ª
....................................................................
∂ƒ°∞ ∫∞π À¶√¢√ª∂™ ∆ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ∆√¶π∫∏™ ∞À∆√¢π√π∫∏™∏™. √ ƒ√§√™ ∆√À ∞∆ª. ∏ ¶∂ƒπ¶∆ø™∏ ∆√À ¢∏ª√À ∫√∑∞¡∏™ - °. ª¶π§πø¡∏™
√ ƒ√§√™ ∆√À ∞∆ª ™∆∞ ª∂°∞§∞ √¢π∫∞ ∂ƒ°∞ À¶√¢√ª∏™
¶. ™∞µµ∞´¢∏™
√ ƒ√§√™ ∆√À ∞°ƒ√¡√ª√À ∆√¶√°ƒ∞º√À ª∏Ã∞¡π∫√À
™∆∏ ª∂§∂∆∏ ∫∞π ∫∞∆∞™∫∂À∏ ∂ƒ°ø¡ ª∂∆ƒ√ - ∞∆∆π∫√ ª∂∆ƒ√
∏ °∂øª∞∆π∫∏ ∫∞π √ ∞À∆√ª∞∆π™ª√™ ∫∞£√¢∏°∏™∏™ ∫∞π
∂§∂°Ã√À ª∏Ã∞¡∏ª∞∆ø¡ ∆∂Ã¡π∫ø¡ ∂ƒ°ø¡. √π ™À°Ãƒ√¡∂™ ∂•∂§π•∂π™ - π. ¢√À∫∞™
∏ °∂ø¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏ ∫∞π √ ∞.∆.ª. ª∏Ã∞¡π∫√™ ™∆H ™À¡∆∏ƒ∏™∏, ¢π∞Ã∂πƒπ™∏ ∫∞π §∂π∆√Àƒ°π∞ ∞À∆√∫π¡∏∆√¢ƒ√ªø¡ - £. ¢√°∞¡∏™, °. ∫π√À™∏™, °. °∫∞¡π∞
°∂ø¶À§∏ ™∆∏¡ À¶∏ƒ∂™π∞ ∆ø¡ ∞À∆√∫π¡∏∆√¢ƒ√ªø¡
∂º∞ƒª√°∏™ ∆∏™ ∂°¡∞∆π∞™ √¢√À ∞∂ - ¶. ∫∞ƒ∞ª√™Ã√™, £.
ƒ√À™∆∞¡∏™, ∞. ∫∂Ã∞°π∞™, °. √π∫√¡√ª√¶√À§√™
∏ ∂º∞ƒª√°∏ ∂¶π°∂π√À ™∞ƒø∆∏ LASER ™∆∏¡ ¶∞ƒ∞∫∆π∞
∂ƒ∂À¡∞ - ∂. √π∫√¡√ª√À, £. ¶∞¡∞°√À
∂ƒ°∞ À¶√¢√ª∏™ °π∞ ¶√π√¡; - ∫. ¡∆∞§√À∫∞
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12:00 - 12:15
12:15 - 13:45
¶ƒ√∂¢ƒ∂π√
12:15 - 12:30

12:30 - 12:45
12:45 - 13:00

13:00 - 13:15
13:15 - 13:30

13:30 - 13:45

13:45 - 14:00
14:00 - 14:30
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™À¡∆√ª√ ¢π∞§∂πªª∞ - ∫∞º∂™
™∆ã ™À¡∂¢ƒπ∞: ∏ ∂∫¶∞π¢∂À™∏ ∆√À ∞∆ª: ¶ƒ√∫§∏™∂π™ & ¶ƒ√√¶∆π∫∂™
....................................................................
∞¶O ∆∏¡ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏ ∆√À Ãøƒ√À ™∆∏ Ãøƒπ∫∏ µ∂§∆π™∆√¶√π∏™∏: ªπ∞ √§√∫§∏ƒøª∂¡∏ ¶ƒ√™∂°°π™∏ °π∞ ∆∏¡
∂ƒ∂À¡∞ ∫∞π ∆∏¡ ∂∫¶∞π¢∂À™∏ ∆√À ∞∆ª - ∂. ™π¢∏ƒ√¶√À§√™
∏ ∞¡∞°∫∏ ∂ƒª∏¡∂π∞™ ¡√ªπ∫ø¡ √ƒø¡ ∫∞∆Õ ∆∏¡ ∆√¶√°ƒ∞ºπ∫∏ ∞¶√∆À¶ø™∏ - Ã. ∑∞µƒ∞∫§∏™
¶π™∆√¶√π∏™∏ À¶∏ƒ∂™πø¡ ª∏Ã∞¡π∫√À: √ ¢ƒ√ª√™ ∆∏™
¶√π√∆∏∆∞™ ¶ƒ√∫§∏™∏ ∫∞π ∞¡∞°∫∏ °π∞ ∆√N ™À°Ãƒ√¡√
∞∆ª - Ã. Ã∞∆∑∏µ∞™π§∏™, ª. º∞ƒ™∞ƒ∏™
∞À£∞πƒ∂∆∞ ¡√∫: TO ¶PIN TO META KAI OI ¶POO¶TIKE™
ª. ∫∞§√°π∞¡¡∞∫∏™, ∫. ∫∞ƒ∞∆™ø§∏™
¢π∂ÀƒÀ¡™∏ ∆ø¡ ∂ƒ°∞§∂πø¡ ∫∞π ∆∂Ã¡π∫ø¡ ∆√À ∞∆ª - ™Àªµ√§∏ ∆∏™ ∂∫¶∞π¢∂À™∏™, ∂¶∞°°∂§ª∞∆π∫∏ ∞•π√¶√π∏™∏ Ã. πø∞¡¡π¢∏™
√ ƒ√§√™ ∆√À ¢π∞¶π™∆∂Àª∂¡√À ∞∆ª ™∆∏ §∂π∆√Àƒ°π∞ ∆√À
∫∆∏ª∞∆√§√°π√À ™∂ ∂Àƒø¶∞π∫∂™ Ãøƒ∂™ - Ã. ∞∫ƒπ∆π¢∏™, π.
ª∞Ãπ∫∞™
µƒ∞µ∂À™∏ ∆ø¡ ¢π¶§øª∞∆π∫ø¡ ∂ƒ°∞™πø¡
∂ƒø∆∏™∂π™ - ™À∑∏∆∏™∏ - ™Àª¶∂ƒ∞™ª∞∆∞ ™À¡∂¢ƒπ√À

TÔ ÚﬁÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ™˘ÓÂ‰Ú›Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ï‹Úˆ˜ ÔÚÈÛÙÈÎÔÔÈËıÂ› Ì¤¯ÚÈ ÙË
ÛÙÈÁÌ‹ ÂÎÙ‡ˆÛË˜ ÙÔ˘ EÓËÌÂÚˆÙÈÎÔ‡ ¢ÂÏÙ›Ô˘. TËÓ ÙÂÏÈÎ‹ ÙÔ˘ ÌÔÚÊ‹
ÌÔÚÂ›ÙÂ Ó· ‰Â›ÙÂ ÛÙÔ site ÙÔ˘ ™˘ÏÏﬁÁÔ˘: www.psdatm.gr
∫∞∆A ∆∏ ¢π∞ƒ∫∂π∞ ∆√À ™À¡∂¢ƒπ√À, ™∆∏ µ√∏£∏∆π∫∏ ∞π£√À™∞
(∞π£√À™∞ µã), £∞ ¶ƒ∞°ª∞∆√¶√π√À¡∆∞π ¶∞ƒ√À™π∞™∂π™ ∆√¶√ °ƒ∞ºπ∫√À ∂•√¶§π™ª√À, §√°π™ªπ∫√À, ∂º∞ƒª√°ø¡ Î.Ï. ∞¶O ∆√À™
Ã√ƒ∏°√À™ ∆√À ™À¡∂¢ƒπ√À

•∂¡√¢√Ã∂π∞ ™∆∏ £∂™™∞§√¡π∫∏
✦PPORTO PALACE
26Ë˜ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 65, ∆ËÏ: + 30 2310 504504 & 504500, Fax: + 30 2310 540384
http://www.portopalace.gr
ªÔÓﬁÎÏÈÓÔ: 75€, ¢›ÎÏÈÓÔ: 85€, Parking: ¢ˆÚÂ¿Ó
¢ˆÚÂ¿Ó ¯Ú‹ÛË: Shuttle Bus ·ﬁ Î·È ÚÔ˜ ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙË˜ ﬁÏË˜, Á˘ÌÓ·ÛÙËÚ›Ô˘, spa

MAKEDONIA PALACE
✦M
ªÂÁ. ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 2, ∆ËÏ: + 30 2310 897197, Fax: +30 2310 897211
http://www.makedoniapalace.com
ªÔÓﬁÎÏÈÓÔ: 90€ (ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· 100€) - ¢›ÎÏÈÓÔ: 100€ (ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· 110€)
Parking: ¢ˆÚÂ¿Ó Î·ÙﬁÈÓ ‰È·ıÂÛÈÌﬁÙËÙ·˜, ÎÏÂÈÛÙﬁ ÌÂ 15€ ·Ó¿ ËÌ¤Ú·
¢ˆÚÂ¿Ó ¯Ú‹ÛË: Á˘ÌÓ·ÛÙËÚ›Ô˘ Î·È ÈÛ›Ó·˜

MEDITERRANEAN PALACE
✦M
™·Ï·Ì›ÓÔ˜ 3, ∆ËÏ: +30 2310 552554, Fax: +30 2310 552622
http://www.mediterranean-palace.gr
ªÔÓﬁÎÏÈÓÔ: 90€ - ¢›ÎÏÈÓÔ: 100€ - Parking: 8€ ·Ó¿ ËÌ¤Ú·

CAPSIS HOTEL
✦C
ªÔÓ·ÛÙËÚ›Ô˘ 18, ∆ËÏ: +30 2310 596800, Fax: +30 2310 510555
http:// www.capsishotels.gr
ªÔÓﬁÎÏÈÓÔ: 60€ - ¢›ÎÏÈÓÔ: 70€ - Parking: 8€ ·Ó¿ ËÌ¤Ú·
¢ˆÚÂ¿Ó ¯Ú‹ÛË: Á˘ÌÓ·ÛÙËÚ›Ô˘ Î·È ÈÛ›Ó·˜

ANATOLIA HOTEL
✦A
§·ÁÎ·‰¿ 13, ∆ËÏ: +30 2310 522422, Fax: +30 2310 513333
http://www.anatoliahotels.gr
ªÔÓﬁÎÏÈÓÔ: 75€ - ¢›ÎÏÈÓÔ: 84€ - Parking: 5€ ·Ó¿ ËÌ¤Ú·

HOTEL EGNATIA PALACE
✦H
∂ÁÓ·Ù›·˜ 61, ∆ËÏ: +30 2310 530675, Fax: +30 2310 531761
http://www.aegeonhotels.gr ñ ªÔÓﬁÎÏÈÓÔ: 65€ - ¢›ÎÏÈÓÔ: 75€

✦EEGNATIA HOTEL
∞ÓÙÈÁÔÓÈ‰ÒÓ 16, ∆ËÏ: +30 2310 530675, Fax: +30 2310 531761
http://www.aegeonhotels.gr ñ ªÔÓﬁÎÏÈÓÔ: 44€ - ¢›ÎÏÈÓÔ: 50€

™Â ·›ÛÙÂ˘ÙË
Ï¤ÔÓ ÙÈÌ‹!

¢Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙ· ™˘ÏÏﬁÁÔ˘
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¢π∏ª∂ƒ√ 28-29 π√À¡π√À ™∆∏ Ã∞§∫π¢∞
28 πÔ˘Ó›Ô˘ ∏ÌÂÚ›‰·
∂ÚÁ·ÏÂ›· ∆ÔÔÁÚ·Ê›·˜
29 πÔ˘Ó›Ô˘
9Ë ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· ™˘Ó‰È¿ÛÎÂ„Ë
Με µεγάλη επιτυχία πραγµατοποιήθηκε στη Χαλκίδα η ηµερίδα “Εργαλεία Τοπογραφίας” και η 9η Πανελλήνια Συνδιάσκεψη του κλάδου.
Τις εργασίες του διηµέρου παρακολούθησαν µε αµείωτο ενδιαφέρον πάνω από εκατό συνάδελφοι.
Την πρώτη µέρα (28 Ιουνίου), µετά τους χαιρετισµούς των ΤΕΕ, ΠΣ∆ΑΤΜ, Σ∆ΑΤΜ
Εύβοιας, δήµου Χαλκιδέων, που ήταν και οι συνδιοργανωτές του διηµέρου, µίλησαν
οι χορηγοί της ηµερίδας “Εργαλεία Τοπογραφίας” µε τη σειρά που κληρώθηκαν και
µε τα παρακάτω θέµατα:
•

•

•

•
•

•
•

•

•

“∂ÍÂÈ‰ÈÎÂ˘Ì¤Ó· ÂÚÁ·ÏÂ›· ÙÔÔÁÚ·Ê›·˜ Î·È Ô‰ÔÔÈ›·˜ ÁÈ· ÌË¯·ÓÈÎÔ‡˜ Î·È ÚÔÔÙÈÎ¤˜ ÛÂ Î·ÈÚÔ‡˜ ÎÚ›ÛË˜”. Οµιλητές: Κώστας
∆ηµητρίου, Εµπορικός ∆ιευθυντής ACE-Hellas, Βασίλης
Στουρνάρας, Τοπογράφος Μηχανικός, Κώστας Μάρκου, Πολιτικός Μηχανικός.
“™‡Á¯ÚÔÓÂ˜ ª¤ıÔ‰ÔÈ ∞ÔÙ‡ˆÛË˜ - ÃÚ‹ÛË ¡¤ˆÓ ∂ÚÁ·ÏÂ›ˆÓ
ÁÈ· ·Ô‰ÔÙÈÎﬁÙÂÚË ∂ÚÁ·Û›·”, από τη Metrica A.E. Οµιλητής:
Σταύρος Καραγιάννης, Αγρονόµος Τοπογράφος Μηχανικός
Ε.Μ.Π.
“UAV Î·È ÙÔ ÊˆÙÔÁÚ·ÌÌÂÙÚÈÎﬁ ÏÔÁÈÛÌÈÎﬁ PHOTOMOD”. Οµιλητής: Γιάννης Γιαννίρης, Αγρονόµος Τοπογράφος Μηχανικός,
MSc Φωτογραµµετρίας.
“™‡Á¯ÚÔÓÂ˜ ∆Â¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ Trimble” Οµιλητής: Κιτσινέλης Σόλων,
Αγρονόµος Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π.
“¶·ÚÔ˘Û›·ÛË ÚÔ˚ﬁÓÙˆÓ STONEX, ÏÔÁÈÛÌÈÎÒÓ CMTool &
MyRTK Î·È ÂÚÈÁÚ·Ê‹ UHF, GPS & Machine Controls” Οµιλητής: Χαράλαµπος Μίγας, υπεύθυνος πωλήσεων της
CIVILSHOP.
“V E R M - Λογισµικό Τοπογραφίας & Φωτογραµµετρίας” Οµιλητής: Ηλίας Μώκος, ∆ιπλ. Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π.
“ªË Â·Ó‰ÚˆÌ¤ÓÔ ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ Ù‡Ô˘ UAV Sensefly eBee Î·È
ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜”, Οµιλητής Μπιλλήρης Γρηγόρης, Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π., Γεν. ∆ιευθυντής JGC A.E. και “∞ﬁ ÙËÓ RTK
ÛÙË GNSS-Centric RTK ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·”, Οµιλητής: Μουγιάκος Ιωάννης, Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π., Αντιπρόεδρος JGC A.E.
“¡¤Â˜ ¶ÚÔËÁÌ¤ÓÂ˜ ∆Â¯ÓÔÏÔÁ›Â˜” Οµιλητής: Γιώργος Πολυκρέτης – Πρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος, της TREE
COMPANY Co S.A.
“¶·ÚÔ˘Û›·ÛË ÚÔ˚ﬁÓÙˆÓ ÙË˜ Esri (ArcGIS)” Οµιλητής: Ηλίας Λαζάρου Μarathon Data Systems.

Τη δεύτερη µέρα (29 Ιουνίου), έγινε η 9η Πανελλήνια Συνδιάσκεψη ∆ιπλωµατούχων Αγρονόµων & Τοπογράφων Μηχανικών.
Μετά τους χαιρετισµούς παρουσιάστηκαν εισηγήσεις για τα εξής
θέµατα:

ñ
ñ
ñ
ñ

∂¶∞°°∂§ª∞∆π∫∞ ¢π∫∞πøª∞∆∞ & £øƒ∞∫π™∏ ∫§∞¢π∫ø¡ ∫∂∫∆∏ª∂¡ø¡
∂£¡π∫√ ∫∆∏ª∞∆√§√°π√ & ¢π∞¶π™∆∂Àª∂¡√™ ∆√¶√°ƒ∞º√™
4√ ¶∞¡∂§§∏¡π√ ™À¡∂¢ƒπ√ ¢.∞.∆.ª.
∆ƒ√¶√¶√π∏™∏ ∆√À ∫∞∆∞™∆∞∆π∫√À ∆√À ¶™¢∞∆ª

Ακολούθησαν τοποθετήσεις και ελεύθερη συζήτηση.
Και τις δύο µέρες παρατέθηκε ελαφρύ µεσηµεριανό γεύµα.

XΟΡΗΓΟΙ ∆ΙΗΜΕΡΟΥ
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X·ÈÚÂÙÈÛÌﬁ˜
ÙÔ˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ¶™¢ATM,
°È¿ÓÓË M·¯›Î· ÛÙËÓ HÌÂÚ›‰·
Αγαπητοί Συνάδελφοι
Εκ µέρους του ΠΣ∆ΑΤΜ σας καλωσορίζουµε στη σηµερινή «αµιγώς τοπογραφική ηµερίδα».
Θα ήθελα να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τον Σύλλογο ∆ιπλωµατούχων Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών Εύβοιας,
το Περιφερειακό τµήµα του ΤΕΕ Εύβοιας
και τον ∆ήµο Χαλκιδέων για την άρτια
διοργάνωση της σηµερινής ηµερίδας αλλά και της αυριανής 9ης Πανελλήνιας
Συνδιάσκεψης ΑΤΜ.
Η διοργάνωση τόσο της σηµερινής ηµερίδας όσο και της αυριανής συνδιάσκεψης αποδεικνύουν έµπρακτα τις προσπάθειες του ΠΣ∆ΑΤΜ στο να επιτελεί το έργο του ακόµη και στην πιο δύσκολη οικονοµική περίοδο που βιώνει από την ίδρυσή του, αλλά και αποτελεί την καλύτερη
απάντηση σε αυτούς που πιστεύουν ότι
ο σύλλογος δεν είναι κοντά στα µέλη
του.
Στα της ηµερίδας όµως και έχοντας ως
δεδοµένο ότι την προηγούµενη Τετάρτη
18/6/2014 άνοιξαν οι οικονοµικές προσφορές για 20 από τις 28 µελέτες του
µεγάλου διαγωνισµού για την ολοκλήρωση του κτηµατολογίου στο υπόλοιπο
60% της χώρας, αλλά και τη δέσµευση
της διοίκησης της ΕΚΧΑ ότι µέχρι το τέλος του 2014 θα έχουν υπογραφεί περισσότερες από 40 συµβάσεις, η σηµερινή
ηµερίδα µε τίτλο «εργαλεία τοπογραφίας», αποτελεί ένα πολύ σηµαντικό
εφόδιο για όλους εσάς που µέσω των µελετών κτηµατολογίου και ακόµη περισσότερο της φάσης λειτουργίας του, βλέπεται µια ευκαιρία «επαγγελµατικής ανάτασης» για τα επόµενα χρόνια.
Και φυσικά εάν στα προηγούµενα προστεθεί και η επανεκκίνηση των µεγάλων
οδικών αξόνων και των έργων υποδοµής,
οι πιο αισιόδοξοι µπορούν να µιλάνε για
µια πενταετία που θα βγάλει τους µηχανικούς από το κάδρο της κρίσης και της
επαγγελµατικής ανέχειας.
Η σηµερινή ηµερίδα µέσω των εισηγήσεων που θα ακολουθήσουν θα καταδείξει
την αλµατώδη τεχνολογική ανάπτυξη
των «χρήσιµων εργαλείων του κλάδου»
προκειµένου οι µελέτες και τα έργα να
γίνονται και πιο γρήγορα και πιο αξιόπιστα. Αυτό βέβαια που ποτέ δεν πρέπει να
ξεχνάµε είναι ότι τα εργαλεία αυτά είναι
χρήσιµα και αξιόπιστα όταν οι χρήστες
έχουν το απαραίτητο γνωστικό και επιστηµονικό υπόβαθρο να τα χρησιµοποιούν και να αξιοποιούν τα αποτελέσµατά
τους.
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∆ËÓ ∫˘ÚÈ·Î‹ 29-6-2014 Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ ÛÙË Ã·ÏÎ›‰·, ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ∞ÛÙ¤ÚÈ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ã·ÏÎÈ‰¤ˆÓ, Ë
9Ë ¶·Ó. ™˘Ó‰È¿ÛÎÂ„Ë ∞∆ª. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÁÈ· ÌÈ· ·ÎﬁÌË ÊÔÚ¿ ˘‹Ú¯·Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎ¤˜ ·Ô˘Û›Â˜ ·ﬁ ·ÚÎÂÙÔ‡˜
ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ Î·È Û˘ÏÏﬁÁˆÓ ∞∆ª.
™ÙÈ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÙË˜ ™˘Ó‰È¿ÛÎÂ„Ë˜ Û˘ÌÌÂÙÂ›¯·Ó ÂÚ›Ô˘ 70 Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔÈ Î·È ˘‹Ú¯Â ÂÎÚÔÛÒËÛË ·ﬁ Ù·
ÙÌ‹Ì·Ù· Î·È ™˘ÏÏﬁÁÔ˘˜: µÔÚÂ›Ô˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ∫·‚¿Ï·˜, ª·ÁÓËÛ›·˜, ∞Ó·ÙÔÏÈÎ‹˜ ™ÙÂÚÂ¿˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ∂‡‚ÔÈ·˜,
¢˘ÙÈÎ‹˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ∫Ú‹ÙË˜ Î·È Ã·Ó›ˆÓ....... ∫·Ù¿ ÙÈ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÙË˜ Û˘Ó‰È¿ÛÎÂ„Ë˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎÂ Ô ·ÔÏÔÁÈÛÌﬁ˜ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ ÙË˜ ıËÙÂ›·˜ ÙÔ˘ ¢™ ·ÏÏ¿ Î·È Ô ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌﬁ˜ ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÛËÌ·ÓÙÈÎﬁÙÂÚˆÓ
‰Ú¿ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙÔ ÂﬁÌÂÓÔ ¤ÙÔ˜. ªÂÙ¿ ÙÔ ¤Ú·˜ ÙË˜ ÔÌÈÏ›·˜ ÙÔ˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ Û˘ÏÏﬁÁÔ˘, Û˘Ó. °È¿ÓÓË ª·¯›Î·, ÙÔÔıÂÙ‹ıËÎÂ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÙˆÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ - ∆ÔÈÎÒÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ Î·È ™˘ÏÏﬁÁˆÓ
∞∆ª, Î·ıÒ˜ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ·ÚÈıÌﬁ˜ ·ÚÂ˘ÚÈÛÎÔÌ¤ÓˆÓ Û˘Ó·‰¤ÏÊˆÓ. ŸÛÔÈ Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙÈ˜
ÂÎ‰ËÏÒÛÂÈ˜ ÙË˜ 9Ë˜ ¶·ÓÂÏÏ·‰ÈÎ‹˜ ™˘Ó‰È¿ÛÎÂ„Ë˜ ∞∆ª (ËÌÂÚ›‰· ™·‚‚¿ÙÔ˘ & ™˘Ó‰È¿ÛÎÂ„Ë) ·Ô˙ËÌÈÒıËÎ·Ó Ï‹Úˆ˜ ·ﬁ ÙË ÊÈÏÔÍÂÓ›· Î·È ¿ÚÙÈ· ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ ™˘ÏÏﬁÁÔ˘ ∂‡‚ÔÈ·˜.
∏ ¢ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ¶™¢∞∆ª ı¤ÏÂÈ Ó· Â˘¯·ÚÈÛÙ‹ÛÂÈ ﬁÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ ∞∆ª Ô˘ Û˘Ó¤‚·Ï·Ó ÛÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙË˜ Û˘Ó‰È¿ÛÎÂ„Ë˜, ÙÔ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îﬁ ÙÌ‹Ì· ∆∂∂ ∂‡‚ÔÈ·˜ ÙÔÓ ¢‹ÌÔ Ã·ÏÎÈ‰¤ˆÓ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÙÔÓ
Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ §ÂˆÓ›‰· πˆ·ÓÓ›‰Ë, ¶ÚﬁÂ‰ÚÔ ÙÔ˘ Û˘ÏÏﬁÁÔ˘ ¢∞∆ª ∂‡‚ÔÈ·˜.
∞Ó·ÓÂÒÓÔ˘ÌÂ ÙÔ Ú·ÓÙÂ‚Ô‡ Ì·˜ ÁÈ· ÙÔ 2015 ÛÙËÓ 10Ë ¶·ÓÂÏÏ·‰ÈÎ‹ ™˘Ó‰È¿ÛÎÂ„Ë ∞∆ª Î·È ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙Ô˘ÌÂ ﬁÏÔÈ ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ì·˜ ÛÙÔ 4Ô ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ ∞∆ª ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ÛÙÈ˜ 26, 27 & 28 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘.
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OÌÈÏ›· ÙÔ˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ¶™¢ATM, °È¿ÓÓË M·¯›Î· ÛÙËÓ 9Ë ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· ™˘Ó‰È¿ÛÎÂ„Ë
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Πριν λίγες µέρες συµπληρώθηκε ένας χρόνος
από την εκλογή της παρούσας διοίκησης στον
ΠΣ∆ΑΤΜ. Είθισται σε τέτοιες χρονικές περιόδους τόσο το ∆.Σ όσο και οι παρατάξεις να
προβαίνουν σε ένα απολογισµό της δράσης
τους, να υπερτονίζουν τις επιτυχίες τους, να
αποσιωπούν τα λάθη τους και γενικά µονίµως
να καταλήγουν πως ότι έχει γίνει µέχρι σήµερα
έχει γίνει καλώς καµωµένο και πως η πορεία θα
συνεχισθεί.
Ως Πρόεδρος του ∆.Σ. και αισθανόµενος το µεγάλο βάρος της ευθύνης που µου αναλογεί,
από την εµπιστοσύνη που όλοι εσείς δείχνετε
τόσο στο πρόσωπο µου αλλά και στο ∆.Σ., θα ακολουθήσω τον δύσκολο δρόµο, αυτόν της αλήθειας και
της αποτύπωσης της πραγµατικής κατάστασης, έτσι ώστε όλοι µαζί να βρούµε από κοινού τις λύσεις που
θα δώσουν ώθηση και προοπτική στον κλάδο. ∆εν θεωρώ ότι τα κάναµε όλα σωστά, δεν πιστεύω ότι
δεν κάναµε λάθη, δεν αγνοώ ότι υπήρχαν παραλήψεις, αλλά είµαι απόλυτα πεπεισµένος ότι έγινε το καλύτερο δυνατό αναλογικά µε τους ανθρώπινους πόρους που τρέχουν τον σύλλογο και την καθηµερινότητα των 2000 ενεργών συναδέλφων.
Η σηµερινή πραγµατικότητα λοιπόν συνάδελφοι έχει ως εξής:
Ο Σύλλογος εδώ και δεκαετίες είχε ως βασικό οικονοµικό αιµοδότη το ΤΕΕ. Μέσω των παρακρατήσεων
του 2% που αυτό εισέπραττε απέδιδε σηµαντικά ποσά στους κλαδικούς συλλόγους για τη λειτουργία
τους, πράγµα που πλέον µετά την κατάργηση από την Κυβέρνηση των υπέρ ΤΕΕ κρατήσεων έχει εκλείψει. Η εξέλιξη αυτή έχει οδηγήσει όλους τους κλαδικούς συλλόγους σε κατάσταση εξαθλίωσης και έχει
επηρεάσει τη δράση τους και την καθηµερινή παροχή υπηρεσιών προς τα µέλη τους.
Τι κάναµε γι αυτό: Προτείναµε να λειτουργήσουµε τον Σύλλογο σε πιο επαγγελµατικά δεδοµένα, κατά
τα πρότυπα Συλλόγων του εξωτερικού, ώστε να µπορούµε προοπτικά να κάνουµε σεµινάρια, να δίνουµε
πιστοποιήσεις και γενικά να προβαίνουµε σε δράσεις που θα αποφέρουν και οικονοµικά οφέλη για τον
ΠΣ∆ΑΤΜ, τα οποία θα περνάνε στα µέλη υπό τη µορφή παρεχόµενων υπηρεσιών προς αυτά. Προτείναµε
επίσης τη θέσπιση ενός οργάνου, αυτού της αντιπροσωπείας, όπου αντί να τρέχουν µόνο 11 µέλη ενός
∆.Σ. για τα πανελλήνιας εµβέλειας θέµατα, θα ασχολούνται αν όχι οι 100 συνάδελφοι που θα αποτελούν
το σώµα, σίγουρα πολλαπλάσιοι των µελών ενός ∆.Σ. Προκειµένου να γίνει αυτό απαιτούνταν αλλαγή
του απαρχαιωµένου µας καταστατικού η οποία όµως δεν έγινε, γιατί στην καταστατική συνέλευση εκτός
του ότι επικράτησαν τελικά οι αναχρονιστικές λογικές και οι συνδικαλιστικές σκοπιµότητες,
απουσίαζε η συντριπτική πλειοψηφία των συναδέλφων όταν έπρεπε όλοι µαζί να συµµετέχουµε στην καταστατική συνέλευση, που αποτελεί το µόνο όργανο που λαµβάνει τέτοιες αποφάσεις,
Τι κι αν επί της ουσίας έχετε δώσει µε την ψήφο σας πριν ένα χρόνο την πολιτική νοµιµοποίηση για τέτοιου είδους αλλαγές, τι κι αν όλα τα Τµήµατα και οι Σύλλογοι ΑΤΜ έχουν τοποθετηθεί θετικά στον εκσυγχρονισµό του καταστατικού λειτουργίας του Συλλόγου, την κρίσιµη µέρα, την ηµέρα που γίνεται η
τυπικά προβλεπόµενη από το καταστατικό διαδικασία µετρήσαµε µόνο απουσίες.
Γιατί τα αναφέρω όλα αυτά συνάδελφοι, γιατί πέραν όλων των άλλων θεµάτων που περιλαµβάνονται στον προγραµµατισµό δράσης του ΠΣ∆ΑΤΜ, πέραν των µαχών που δίνουµε για κρίσιµα διακλαδικά
θέµατα, έχουµε το επόµενο τρίµηνο µπροστά µας τρία πολύ σηµαντικά θέµατα που πρέπει να τα παλέIOYNIO™ - IOY§IO™ - AY°OY™TO™ 2014 / ATM 219
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ψουµε από κοινού όλοι µαζί.
Το πρώτο, αφορά στην έκδοση προεδρικών διαταγµάτων για τις επαγγελµατικές δραστηριότητες των µηχανικών και όχι µόνο, σε συνάρτηση
µε τη δουλειά που γίνεται όλα αυτά τα χρόνια για τη διασφάλιση των
επαγγελµατικών µας δικαιωµάτων. Το δεύτερο, την πορεία του Εθνικού
Κτηµατολογίου, που είναι άµεσα συνυφασµένη µε την εργασιακή απορρόφηση µεγάλου µέρους του κλάδου, αλλά και µε την επαγγελµατική
δραστηριοποίηση πολλών αυτοαπασχολούµενων συναδέλφων είτε υπό
µορφή υπεργολαβικής απασχόλησης, είτε λόγω σύνταξης τοπογραφικών
µελετών για ιδιώτες και το τρίτο, την επιτυχηµένη διοργάνωση του 4ου
Πανελληνίου Συνεδρίου ΑΤΜ στη Θεσσαλονίκη
Ήδη για το θέµα των προεδρικών διαταγµάτων έχει συσταθεί διασυλλογική επιτροπή που προσπαθεί να καταλήξει σε κοινό πόρισµα, όµως παράλληλα µ’ αυτό θα πρέπει όλες οι δοµές του κλάδου, όλοι εσείς όπου κι
αν δραστηριοποιήστε να κάνετε κοινωνούς των θέσεων του κλάδου
όλους εκείνους που µπορούν να επηρεάσουν καταστάσεις. Να συµµετέχετε σε επιτροπές που συστήνουν τα κατά τόπους ΤΕΕ, να παρεµβαίνετε
όπου και σε όποιον µπορείτε για να έχει ευτυχή κατάληξη η προσπάθεια.
Και βέβαια δεν µπορεί και δεν πρέπει να υπάρξει εφησυχασµός και αδράνεια στο κοµµάτι παρακολούθησης της εφαρµογής της κείµενης νοµοθεσίας στην επαγγελµατική µας καθηµερινότητα.
Στο θέµα του Εθνικού Κτηµατολογίου είναι χρέος όλων µας, ο καθένας
από το δικό του µετερίζι, να παλέψουµε για να προχωρήσει το πρόγραµµα. Όσοι πιστεύουν ότι το Κτηµατολόγιο είναι υπόθεση µόνο λίγων ιδιοκτητών Εταιρειών Ε’ τάξης και όσων εργάζονται στην ΕΚΧΑ Α.Ε. είναι βαθιά νυχτωµένοι. Το Κτηµατολόγιο είναι το µόνο έργο – πρόγραµµα που
είναι άµεσα συνυφασµένο µε την υπόσταση του κλάδου των ΑΤΜ. Ας
µην ξεχνάει κανείς ότι ένας εκ των σκοπών ιδρύσεως των Σχολών ΑΤΜ
ήταν η σύνταξη και λειτουργία του Εθνικού Κτηµατολογίου. Καταλαβαίνουµε την πίκρα πολλών συναδέλφων που περίµεναν ότι και τα ατοµικά
πτυχία θα είχαν ουσιαστικό ρόλο και λόγο στις επόµενες µελέτες. Άλλωστε, εµείς ήµασταν που παλέψαµε για να γίνει κάτι τέτοιο πράξη.
Κι εµείς εξοργιζόµαστε όταν, ενώ είχαµε λάβει διαβεβαιώσεις από την ΕΚΧΑ Α.Ε. στο αίτηµά µας ότι οι µελέτες επαναχωροθετήσεων θα βγουν για
ατοµικά πτυχία, ώστε να έχουν λόγο και ρόλο οι κατά τόπους συνάδελφοι, σήµερα στη διαβούλευση βλέπουµε να ζητούνται πτυχία ∆’ και Ε’
τάξης.
Αυτά όµως δεν µας πτοούν, για κάποια έχουµε ακόµα µάχες να δώσουµε
και κυρίως έχουµε να σχεδιάσουµε από κοινού και να κερδίσουµε το
στοίχηµα της µετά της σύνταξης του κτηµατολογίου εποχής, όπου βάσει
των στοχεύσεών µας φιλοδοξούµε να αποτελεί αντικείµενο για όλους
τους αυτοαπασχολούµενους ΑΤΜ.
Τέλος, για το θέµα του συνεδρίου, δεν περισσεύει κανένας, ένα συνέδριο
κρίνεται πετυχηµένο από τη συµµετοχή, την ποιότητα και το πλήθος των
εισηγήσεων, την παρεµβατικότητα σε θέµατα αιχµής αλλά και την ανάδειξη νέων ευκαιριών και πεδίων απασχόλησης. Για να γίνουν αυτά χρειάζεται η συµµετοχή και βοήθεια όλων σας τόσο στο οργανωτικό όσο και
στο επιστηµονικό κοµµάτι.
Συνάδελφοι,
Κάποιοι, ακόµη µέσα από το ∆.Σ., κατηγόρησαν το προεδρείο για
αδράνεια και αναποτελεσµατικότητα, φτάσανε µάλιστα στο σηµείο να πουν ότι ο σύλλογος δουλεύει αλά καρτ.
Συνάδελφοι, όλοι αυτοί είναι βαθιά νυχτωµένοι αν θεωρούν ότι
ένας σύλλογος µε 2000 ενεργά µέλη µπορεί να λειτουργήσει αλά
καρτ, είναι βαθιά νυχτωµένοι εάν νοµίζουν ότι µε συνδικαλιστικούς υπερβατισµούς µπορούν να καλύψουν την αδιαφορία τους
και την αποχή από την καθηµερινότητα του συλλόγου.
Συνάδελφοι, η ενασχόληση µε τον σύλλογο δεν πρέπει και δεν
µπορεί να θεωρείτε από κάποιους ως συνδικαλιστικό φροντιστήριο για πολιτική καριέρα ή ως σκαλοπάτι για το ΤΕΕ ή ακόµη χειρότερα για εύρεση επαγγελµατικού αντικειµένου.
Οι µήνες που έρχονται θα κρίνουν πολλά. Εµείς έχουµε την πίστη, τη διάθεση και την αποδεδειγµένη ικανότητα να διαχειριστούµε αυτές τις κρίσιµες καταστάσεις και να φέρουµε αποτελέσµατα.
Όµως για να γίνει αυτό πρέπει να τις δώσουµε τις µάχες όλοι µαζί. Γιατί
αυτό αποτελεί προϋπόθεση για να κερδίσουµε τον πόλεµο της επαγγελµατικής µας επιβίωσης και ευηµερίας. Αποτελεί προϋπόθεση για να φέρουµε τη δική µας άνοιξη στην καρδιά του προσεχούς φθινοπώρου.
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9η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝ∆ΙΑΣΚΕΨΗ
ΠΣ∆ΑΤΜ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ∆.Σ.
Και τι έχει κάνει η ∆ιοίκηση του ΠΣ∆ΑΤΜ
αυτό τον ένα χρόνο
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Είθισται µε το πέρας της χρονικής περιόδου ενός έτους από την ανάληψη των
καθηκόντων µιας ∆ιοίκησης να παρουσιάζεται τι έχει κάνει, ποιες προγραµµατικές δεσµεύσεις έχει τηρήσει, ποιους στόχους έχει επιτύχει ή ωριµάσει, κ.α.
Μέσα από την παράθεση των πεπραγµένων της, µπορεί ο κάθε συνάδελφος
να κρίνει το έργο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και να συµβάλει σε τυχόν
εξορθολογισµό πολιτικών ή επανακαθορισµού των στόχων βάσει των καταστάσεων και των συνθηκών που λαµβάνουν χώρα στο κοινωνικό – οικονοµικό – πολιτικό γίγνεσθαι.
Η παρούσα ∆ιοίκηση είχε την ατυχία να λειτουργεί µέσα σ’ ένα διαµορφωµένο περιβάλλον εξαιρετικά δυσµενές τόσο εξωτερικά, όσο και εσωτερικά. Απ’
τη µια είχαµε να αντιµετωπίσουµε τις κυβερνητικές επιλογές που κάθε άλλο
παρά συνέβαλαν στην ανάπτυξη της παραγωγικότητας και της απασχόλησης
κι απ’ την άλλη είχαµε µπροστά µας το οικονοµικό αδιέξοδο στο οποίο οδηγηθήκαµε από την αδυναµία του ΤΕΕ να στηρίξει οικονοµικά τους κλαδικούς
συλλόγους, λόγω περικοπής των υπέρ ΤΕΕ κρατήσεων.
Παρ’ όλα αυτά προσπαθήσαµε, προσπαθήσαµε πολύ και θεωρούµε ότι µε τους
πενιχρούς οικονοµικούς και ανθρώπινους πόρους που είχαµε στη διάθεσή
µας ως ∆ιοίκηση τηρήσαµε τις προγραµµατικές δεσµεύσεις που είχαν τεθεί στην 8η πανελλαδική
συνδιάσκεψη της Πάτρας.
Κι όλα αυτά εν µέσω άγονων κριτικών και υπονόµευσης για την εξυπηρέτηση
µικροπαραταξιακών σκοπιµοτήτων.
Σ’ όσους λοιπόν σήµερα απαξιώνουν υστερόβουλα τη δουλειά που έχει γίνει,
απαντάµε µε τη συνοπτική παράθεση των όσων έγιναν αυτό τον ένα χρόνο.
Αν πάλι κάποιοι που εµπλέκονται στα κλαδικά δρώµενα απλά αγνοούν το τι
έγινε, ευκαιρία να ενηµερωθούν µήπως και συµβάλουν στη δεύτερη χρονιά
της θητείας του ∆.Σ. για να κάνουµε ακόµα περισσότερα και να πάµε ακόµα
καλύτερα.
Θωράκιση επαγγελµατικών δικαιωµάτων
1. Τη χρονιά αυτή συνεχίστηκαν µε αµείωτη ένταση οι παρεµβάσεις σε δηµόσιες υπηρεσίες που παραλαµβάνουν τοπογραφικά συνταγµένα από µη έχοντες το δικαίωµα επαγγελµατίες. Παράλληλα η ∆ιοίκηση του Συλλόγου
στήριξε δηµόσιους λειτουργούς κατά των οποίων προσέφευγαν ελεύθεροι
επαγγελµατίες που δεν έχουν το δικαίωµα σύνταξης τοπογραφικών, επειδή
οι πρώτοι δεν παραλάµβαναν τα τοπογραφικά τους διαγράµµατα.
2. Σε συνεργασία µε τη δικηγόρο του ΤΕΕ συντάχθηκε υπόµνηµα το οποίο
κατατέθηκε στο ΣτΕ κατά την ηµέρα εκδίκασης της προσφυγής αποφοίτων
ΤΕΙ ∆οµικών Έργων που ζητούσαν να γίνουν δεκτά τοπογραφικά τους διαγράµµατα από φορείς του δηµοσίου (∆ήµος Νάουσας). Το Σύλλογο εκπροσώπησε στη διαδικασία ο Πρόεδρος συν. Γιάννης Μαχίκας.
3. Παγιώθηκε νοµοθετικά µέσα από το Ν. 4178/2013 (άρθρο 4) η υποχρεωτική προσκόµιση εξαρτηµένων τοπογραφικών στις δικαιοπραξίες. Μέσα από
τις παρεµβάσεις του ΠΣ∆ΑΤΜ εξέλειψαν οι στρεβλές διατυπώσεις του Ν.
4042.
4. Στο Π.∆. της ταυτότητας κτιρίου που βρίσκεται αυτή τη στιγµή στο ΣτΕ
έχουν ενσωµατωθεί όλες οι θέσεις του Συλλόγου σχετικά µε την αναγκαιότητα ύπαρξης εξαρτηµένου τοπογραφικού στο φάκελο του ακινήτου.
5. Ο ΠΣ∆ΑΤΜ αποτελεί βασικό συντελεστή της διακλαδικής επιτροπής για τα
επαγγελµατικά δικαιώµατα που συζητάει το νέο πλαίσιο ασκήσεως του
επαγγέλµατος µετά την κατάργηση του Ν. 4663/1930. Ήδη οι συνάδελφοι
Ι. Μαχίκας & Χρ. Λάλας επεξεργάζονται τις θέσεις που θα παρουσιασθούν
στη συνδιάσκεψη της Χαλκίδας. Με την ψήφιση του νόµου ήταν ο πρώτος
Σύλλογος που τοποθετήθηκε µε δελτίο τύπου λειτουργώντας καταλυτικά
στις εξελίξεις.
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6. Ο ΠΣ∆ΑΤΜ ήταν ο µόνος Σύλλογος που τοποθετήθηκε µε επιστολή του απέναντι στις θέσεις της Επιτροπής Ανταγωνισµού σχετικά µε τις επαγγελµατικές δραστηριότητες των µηχανικών.
Εθνικό Κτηµατολόγιο
1. Για πρώτη φορά σε νόµο για το κτηµατολόγιο εισάγεται η έννοια του διαπιστευµένου µηχανικού σε θέµατα κτηµατολογίου γεγονός που κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα θα αυξήσει το κύρος του επαγγέλµατος και θα εξασφαλίσει
επαγγελµατική ύλη µε θεσµοθετηµένες αµοιβές σε αυταπασχολούµενους
συναδέλφους.
2. Για πρώτη φορά σε νόµο για το κτηµατολόγιο υπάρχει πρόβλεψη ώστε οι
ΑΤΜ που στελεχώνουν τις επιτροπές ενστάσεων να προτείνονται από τον
ΠΣ∆ΑΤΜ ή τον εκάστοτε κατά τόπους Σύλλογο ή Τµήµα ΑΤΜ. Στο πλαίσιο
αυτό ήδη ο Σύλλογος έχει καλέσει τα µέλη του να εκδηλώνουν ενδιαφέρον
για τις µελέτες που εισάγονται στη φάση των ενστάσεων.
3. Η ∆ιοίκηση του ΠΣ∆ΑΤΜ συµµετείχε στη διαβούλευση για τις τεχνικές προδιαγραφές των µελετών κτηµατολογίου και για το διαγωνισµό που ολοκληρώνει το πρόγραµµα των κτηµατογραφήσεων. Βρίσκεται µε στοχευµένες
τοποθετήσεις και ισχυρή επιχειρηµατολογία σε όλες τις συναντήσεις που κάνουν οι φορείς µε το Υπουργείο και το τεχνικό κλιµάκιο της Task Force και
υπερασπίζεται τα συµφέροντα του κλάδου και του έργου.
4. Ο Πρόεδρος του ΠΣ∆ΑΤΜ το προηγούµενο διάστηµα κινήθηκε δραστήρια
(µε κατ΄ ιδίαν συναντήσεις µε τον Υπουργό ΠΕΚΑ, τον Γενικό Γραµµατέα
ΠΕΚΑ, τον Πρόεδρο και τους αντιπροέδρους της ΕΚΧΑ Α.Ε.) για να λυθούν
τα όποια προβλήµατα παρουσιάζονταν στην εξέλιξη των διαγωνισµών για
τις µελέτες των κτηµατογραφήσεων. Με µόνιµο επιχείρηµα την ανάγκη µαζικών αναθέσεων, για να δουλέψει το σύνολο του δυναµικού του κλάδου µε
αµοιβές αντάξιες των επιστηµονικών γνώσεων και των ευθυνών που αναλαµβάνει, κατόρθωσε να εισακουστεί και να κινητοποιήσει την πολιτική ηγεσία στην κατεύθυνση υπέρβασης των όποιων προβληµάτων.
Ο Σύλλογος δίπλα στα µέλη του (σεµινάρια, ηµερίδες, ενηµερώσεις,
υποστήριξη µελών, συµµετοχή σε περιφερειακές εκδηλώσεις)
1. Και αυτή τη χρονιά συνεχίσθηκε η συνεχής υποστήριξη και ενηµέρωση των
µελών µέσω της καθηµερινής αποστολής emails, ενώ ο Πρόεδρος του ∆.Σ.
βρισκόταν ανά πάσα στιγµή στη διάθεση του κάθε συναδέλφου.
2. Η ∆ιοίκηση του ΠΣ∆ΑΤΜ παρενέβη επιτυχώς προς τον Υπουργό ΠΕΚΑ για
την επαναλειτουργία του τµήµατος χορήγησης αεροφωτογραφιών του ΟΚΧΕ ώστε να εξυπηρετούνται οι συνάδελφοι.
3. Το ∆.Σ. παρενέβη επιτυχώς στην ΕΚΧΑ για να σταµατήσει ο αποκλεισµός
πρόσβασης των ΑΤΜ στα γεωχωρικά στοιχεία του Κτηµατολογικού Γραφείου Σαλαµίνας.
4. Προχώρησε σε συνεργασία µε το ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ στη διοργάνωση δύο σεµιναρίων (1) για το Εθνικό Κτηµατολόγιο και (2) για την επιµόρφωση νέων
ανέργων µηχανικών σε θέµατα WEB GIS. Ήδη προετοιµάζει σε συνεργασία
µε τη MARATHON DATA SYSTEMS πρόγραµµα δωρεάν εκµάθησης ARC GIS
για τους συναδέλφους σε κάθε µια από τις 13 Περιφέρειες της Χώρας.
5. Χορηγεί ελεύθερα τα αρχεία VLSO, LSO και DEM σε κάθε ενδιαφερόµενο
συνάδελφο.
6. Εκπρόσωποι του ∆.Σ. συµµετείχαν σε Γ.Σ. και εκδηλώσεις Τµηµάτων & Συλλόγων ΑΤΜ στη Λαµία, τη Χαλκίδα, τη ∆ράµα, ενώ πραγµατοποιήθηκε και
ανοιχτό κοινό ∆.Σ. µε το Σ∆ΑΤΜΒΕ στη Θεσσαλονίκη.
7. Ο ΠΣ∆ΑΤΜ συνδιοργάνωσε µαζί µε τα κατά τόπους περιφερειακά µας τµήµατα στην Πάτρα και στα Γιάννενα ηµερίδες µε θεµατολογία πάνω στα Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών και το Εθνικό Κτηµατολόγιο αντίστοιχα.
8. Συνέχισε τον επιτυχηµένο θεσµό των πανελλαδικών συνδιασκέψεων µε τη
διοργάνωση της 8ης συνδιάσκεψης στην Πάτρα, ενώ επίκειται στις 29 Ιουνίου η διοργάνωση της 9ης συνδιάσκεψης που θα λάβει χώρα στη Χαλκίδα.
9. Προετοιµάζεται το 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΑΤΜ που θα λάβει χώρα στις 26,
27 & 28 Σεπτεµβρίου στη Θεσσαλονίκη. Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής είναι ο συν. Γ. Τσακούµης και της Επιστηµονικής Επιτροπής ο Κοσµήτορας της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ συν. Κ. Κατσάµπαλος.
Ο Σύλλογος στηρίζει τους συναδέλφους στο δηµόσιο τοµέα
1. Το ∆.Σ. του ΠΣ∆ΑΤΜ παρενέβη προς τον Υπουργό ΠΕΚΑ για τον αποκλεισµό
των ΑΤΜ από το οργανόγραµµα της Γενικής ∆ιεύθυνσης Ορυκτών Πρώτων
Υλών της Γενικής Γραµµατείας Ενέργειας & Ορυκτών Πρώτων Υλών.
2. Εξέδωσε δελτίο τύπου για την υποστήριξη των συναδέλφων στη Γ.Γ.∆.Ε.
που βρέθηκαν υπό τη δαµόκλειο σπάθη της διαθεσιµότητας.
3. Παρενέβη επιτυχώς προς τον Υπουργό ΠΕΚΑ για τη διατήρηση της ∆ιεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρµογών στον καινούργιο οργανισµό του Υπουργείου.
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4. ∆ιασφάλισε τη δυνατότητα στους συναδέλφους ΑΤΜ που εργάζονται στο
ΥΠΕΚΑ να κρίνονται για την ανάληψη σηµαντικών θέσεων ευθύνης.
5. Στήριξε τους συναδέλφους που εργάζονται στο Πολυτεχνείο και βρέθηκαν
υπό τον κίνδυνο της διαθεσιµότητας.
Συµµετοχές και παρεµβάσεις
1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ: Μαζί µε το ΤΕΕ η ∆ιοίκηση του ΠΣ∆ΑΤΜ βρισκόταν πρώτη
στης επάλξεις για την ανατροπή των κυβερνητικών πολιτικών για το ασφαλιστικό. Και οι δικές της µάχες δεν περιοριζόταν µόνο στις συγκεντρώσεις,
αλλά επεκτεινόταν και στην ενεργό συµµετοχή δια εκπροσώπου της στην
προσφυγή που εκδικάστηκε το Μάιο στο ΣτΕ.
2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΧΟΛΗΣ: Ο ΠΣ∆ΑΤΜ συµµετείχε δια του Προέδρου του
στην επιτροπή αξιολόγησής της Σχολής ΑΤΜ του ΕΜΠ και πέρασε τις θέσεις
του στην τελική έκθεση για τη διασφάλιση της ακαδηµαϊκής της αυτονοµίας.
Παράλληλα συνοµιλεί µε τις ακαδηµαϊκές αρχές της Σχολής για τη φυσιογνωµία και τις κατευθύνσεις που θα πρέπει να έχει η ΣΑΤΜ µπροστά στις
προκλήσεις που µας περιµένουν.
3. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΥΠΕΚΑ: Ο ΠΣ∆ΑΤΜ συµµετείχε δια του Προέδρου του στις
επιτροπές για το Νέο Κτιριοδοµικό Κανονισµό και για το Νέο Οικοδοµικό Κανονισµό (ΝΟΚ)
4. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΟΚΧΕ: Η ∆ιοίκηση του Συλλόγου παρενέβη µε δελτίο τύπου,
αλλά και δια του εκπροσώπου της που τοποθετήθηκε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο ενάντια στην κατάργηση του ΟΚΧΕ.
5. ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 1945: Ο Σύλλογος αποδόµησε δηµόσια και µε επιστηµονική τεκµηρίωση τη θέση του πρώην Υπουργού ΠΕΚΑ κ. Λιβιεράτου
περί ακαταλληλότητας των αεροφωτογραφιών του 1945 για τη σύνταξη δασικών χαρτών.
6. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΕΜ: Η ∆ιοίκηση του ΠΣ∆ΑΤΜ παρενέβη µε επιστολή της
προς τον Υπουργό ΥΠΟΜΕ∆Ι κ. Χρυσοχοϊδη για την αναστολή της λειτουργίας της ΓΕΜ.
7. ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ: Συµµετέχει στο διάλογο που έχει ξεκινήσει για τη σύνταξη νέου νοµοθετικού πλαισίου για την
ανάθεση µελετών, έργων και προµηθειών του δηµοσίου.
8. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΥΝΑ∆ΕΛΦΩΝ ΑΠΟ ΜΕΛΕΤΕΣ: Το ∆.Σ. του ΠΣ∆ΑΤΜ
παρενέβη µε επιστολή του προς τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Τατούλη, το ∆ήµαρχο Παλλήνης και τον πρόεδρο του Οργανισµού Λιµένος
Ηγουµενίτσας για τις απαράδεκτες απαιτήσεις που ζητούνταν σε διαγωνισµούς µελετών και οδηγούσαν σε τεχνητό αποκλεισµό συναδέλφων.
9. ΑΠΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΟΥ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ: Ο
Σύλλογος παρενέβη µε επιστολή του προς τον Υπουργό για να ενηµερωθεί
σχετικά µε την αναιτιολόγητη υστέρηση στις διαδικασίες που οδήγησαν
στην απένταξη του έργου από το πρόγραµµα και να καλέσει για τον άµεσο
επανασχεδιασµό και την προκήρυξη του έργου που θα εξυπηρετήσει τόσο
τους ΑΤΜ, όσο και τους πολίτες.
10.ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΚΕΙΜΕΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΜΑΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ: Ο ΠΣ∆ΑΤΜ συµµετείχε δια του Αντιπροέδρου
του στη 2η Πρωτοβάθµια Επιτροπή Επίλυσης ∆ασικών Αµφισβητήσεων Αποκεντρ. ∆ιοικ. Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας στο ∆ικαστικό Μέγαρο Λάρισας,
και ενώπιον του Ειρηνοδίκη προέδρου της επιτροπής αυτής εξέθεσε τα επιχειρήµατα και τις αντιρρήσεις που διαφυλάττουν το κύρος της ειδικότητάς
µας και των συναδέλφων.
Αναδιοργάνωση ΠΣ∆ΑΤΜ – Θεσµοθετηµένη πανελλαδική έκφραση –
Συλλειτουργία & συνευθύνη µελών (Τροποποίηση καταστατικού)
Η διαφαινόµενη βούληση όλων των Τµηµάτων – Συλλόγων ΑΤΜ για τη διαµόρφωση ενός νέου τρόπου λειτουργίας του Συλλόγου, όπως αυτή εκφράστηκε το προηγούµενο διάστηµα στο σύνολο των κατά τόπους γενικών συνελεύσεων, δε µεταφράστηκε σε θεσµοθετηµένη αλλαγή καθώς στη συνέλευση
της 22/03/2014 δεν υπήρξε η καταστατικά προβλεπόµενη αυξηµένη
πλειοψηφία για να προβεί στις συµφωνηθείσες τροποποιήσεις.
Το γεγονός αυτό δεν µας πτοεί. Οι δεσµεύσεις τις ∆ιοίκησης απέναντι σε όλους
τους συναδέλφους εκπροσώπους τµηµάτων και συλλόγων ΑΤΜ που αντιπροσωπεύουν το σύνολο των ανά την Ελλάδα ΑΤΜ θα τηρηθούν στο ακέραιο.
Επειδή, ο ΠΣ∆ΑΤΜ,
Αποτελεί τον κλαδικό εκφραστή όλων των ΑΤΜ και ενσαρκώνει τις ελπίδες των
συναδέλφων για ένα καλύτερο αύριο.
Υπήρχε και πρέπει να συνεχίσει να υπάρχει χωρίς ψήγµατα επισφάλειας της
βιωσιµότητάς του.
Πρέπει να λειτουργήσει σε πρότυπα που θα υπηρετούν τις ανάγκες των µελών
του σε όλα τα επίπεδα και πρέπει να καλύπτει εν τοις πράγµασι όλο το φάσµα
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των ΑΤΜ τόσο γεωγραφικά, όσο και ως προς τοµέα δραστηριοποίησης.
Η ∆ιοίκηση του ΠΣ∆ΑΤΜ προσέρχεται εκ νέου στην υποβολή νέας συνθετικής
προτάσεως για την τροποποίησή του καταστατικού θεωρώντας ότι µε τον τρόπο αυτό αµβλύνονται οι όποιες ουσιαστικές ή µη διαφωνίες και καλεί το σύνολο των παρατάξεων να τοποθετηθεί ξεκάθαρα για το αν επιθυµεί να ακολουθηθεί η βούληση του συνόλου των κλαδικών δοµών, αλλά κυρίως αν θέλει ο Σύλλογος να συνεχίσει να λειτουργεί εύρυθµα στην υπηρεσία και προς το συµφέρον των µελών του.
1Ο ΘΕΜΑ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ & ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΚΛΑ∆ΙΚΩΝ
ΚΕΚΤΗΜΕΝΩΝ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΞΟΝΕΣ ΤΟΥ ∆Σ ΠΣ∆ΑΤΜ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΤΥΠΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΣΗ
ΤΟΥ Ν.4254/2014 (υποπαράγραφος ΙΓ.12), ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ∆ΙΑΛΟΓΟΥ ΚΑΙ
ΤΩΝ ∆ΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΕ & ΣΤΑ
ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝ∆ΙΑΣΚΕΨΗΣ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ
Α. Γενικά
Το ΕΜΠ και τα υπόλοιπα πολυτεχνεία έχουν δοµηθεί και εξελιχθεί κατά τα πρότυπα του “Ηπειρωτικού” (Continental) Ευρωπαϊκού συστήµατος εκπαίδευσης
των µηχανικών, µε γερό θεωρητικό υπόβαθρο σπουδών, αντίστοιχο αριθµό
µαθηµάτων, υλικοτεχνική και εργαστηριακή υποδοµή, συγκεκριµένες κατευθύνσεις, εµβαθύνσεις και ειδικεύσεις, διπλωµατική εργασία διαρκείας εξαµήνου, ενιαίο δίπλωµα και διάρκεια σπουδών πέντε έτη.
Το “Ηπειρωτικό” (Continental) Ευρωπαϊκό σύστηµα εκπαίδευσης των µηχανικών, αλλά και ο διαχρονικός ρόλος του κράτους στη χώρα µας και η κρατική
παρέµβαση σε όλους τους τοµείς (οικονοµία, ανάπτυξη, παιδεία, δηµόσια έργα), επηρέασε άµεσα και καταλυτικά όλα τα ζητήµατα των µηχανικών, την εκπαίδευση, τα επαγγελµατικά δικαιώµατα και την άσκηση του επαγγέλµατος.
Η ανώτατη τεχνική εκπαίδευση, τα πολυτεχνεία, οι ειδικότητες, το θεσµικό
πλαίσιο, τα επαγγελµατικά δικαιώµατα, η σύνδεση και η σχέση µε τις κατασκευές, τη βιοµηχανία, την οικοδοµική δραστηριότητα, η εξέλιξη των υποδοµών, όλα τα παραπάνω συνδέθηκαν άµεσα, από την ίδρυση του ελληνικού
κράτους µέχρι και σήµερα, µε την κρατική θέληση και λειτουργία, την ασκούµενη πολιτική, τις παρεµβάσεις, τον προσανατολισµό και το µοντέλο οικονοµίας και ανάπτυξης της χώρας. Η γραφειοκρατία, η αδράνεια και η αδυναµία
του κρατικού µηχανισµού, ο άτολµος και χρονικά περιορισµένος προγραµµατισµός, µαζί µε τις πολιτικές και εθνικές έντονες αναταράξεις, σηµατοδοτούν και
τις στρεβλώσεις, τα αρνητικά και τις αδυναµίες της εφαρµογής του παραπάνω
συστήµατος στη χώρα µας. Εκτός από τα αρνητικά και πέρα από τις επιµέρους
θεωρήσεις υπάρχουν και θετικές επιπτώσεις οι οποίες και καθόρισαν πολλούς
τοµείς και δραστηριότητες. Όχι ιδιαίτεροι φραγµοί στην πρόσβαση, στην εκπαίδευση και στο επάγγελµα. Υψηλό επίπεδο σπουδαστών, στέρεο υπόβαθρο
και γνώσεις, υλικοτεχνική υποδοµή και διδάσκοντες, κάλυψη των αναγκών της
χώρας σε υποδοµές και κατασκευές µε ικανοποιητική ποιότητα, ασφάλεια και
κόστος και στον δηµόσιο και στον ιδιωτικό τοµέα.
Το Αγγλοσαξονικό σύστηµα εκπαίδευσης των µηχανικών, µε σηµαντικές διαφορές στην εξέλιξη ανάµεσα στο Βρετανικό και τo Αµερικανικό µοντέλο, µορφοποιήθηκε ως ένα θεµελιακά διαφορετικό σύστηµα συγκρινόµενο µε το αντίστοιχο της Ηπειρωτικής Ευρώπης. Στην Αγγλία και τις Ηνωµένες Πολιτείες οι
µηχανικοί της βιοµηχανίας, των έργων υποδοµής, των κατασκευών µαζί µε τις
υπόλοιπες βαθµίδες (υποµηχανικοί, εργοδηγοί, ειδικευµένοι τεχνίτες) προήλθαν από µια εκβιοµηχάνιση, µια οικονοµία και µια ανάπτυξη από τα «κάτω»
και από το εσωτερικό των παραγωγικών µονάδων, χωρίς τη συµµετοχή και
την παρέµβαση του κρατικού µηχανισµού, στην εκπαίδευση και στον έλεγχο
των αντίστοιχων επαγγελµάτων. Στη Βρετανία, ακόµη και µέχρι σήµερα είναι
φανερή η διαφοροποίηση της τεχνικής εκπαίδευσης σε µια κατεύθυνση µε
βραχύχρονες σπουδές, χωρίς θεωρητικό υπόβαθρο, εξειδικευµένες σε στενά
όρια και µε βαρύτητα στην πρακτική άσκηση, την εµπειρία, τη σταδιακή, σε
βάθος χρόνου, αναβάθµιση του επιστηµονικού και επαγγελµατικού επιπέδου.
Στην Αµερική, σε κάποια φάση υπήρξε διαφοροποίηση µε την ενδυνάµωση
της κρατικής παρέµβασης στην εκπαίδευση και µε ενίσχυσή της, οικονοµικά
και θεσµικά, για ίδρυση σχολών, παράλληλα µε τη συνέχιση του αυξηµένου
ρόλου του ιδιωτικού τοµέα, των επιχειρήσεων και των βιοµηχανιών.
Τα παραπάνω ως επισηµάνσεις για την καλύτερη κατανόηση της πορείας µέχρι
σήµερα, αλλά και του πλαισίου µέσα στο οποίο πρέπει να αναζητήσουµε τις λύσεις και τις ρυθµίσεις µε τρόπο αντικειµενικό, ορθολογικό και ρεαλιστικό. Είναι
κατανοητό ότι η εξέλιξη όλων των ζητηµάτων που µας απασχολούν, σπουδές,
τίτλοι, άδεια άσκησης επαγγέλµατος, επαγγελµατικά δικαιώµατα, εµπειρία,
πρακτική άσκηση κτλ συνδέονται άµεσα από το σύστηµα εκπαίδευσης και το
σύστηµα άσκησης του επαγγέλµατος που εφαρµόστηκε στη χώρα µας.

Εδώ πρέπει να σηµειώσουµε και τη διαφορετική θεώρηση που εκφράζουν συνάδελφοι και η οποία στηρίζεται περισσότερο στο λεγόµενο αγγλοσαξονικό σύστηµα, το οποίο χαρακτηρίζεται από την περιορισµένη παρέµβαση του κράτους. Οι σχολές, το επίπεδο και το περιεχόµενο σπουδών καθορίζονται από τις
ανάγκες της παραγωγής, της οικονοµίας, της βιοµηχανίας. Η εµπειρία και η
πρακτική άσκηση καθορίζει τη θέση, το ρόλο και τα επαγγελµατικά δικαιώµατα
των µηχανικών. Συνοπτικά οι παρακάτω προτάσεις περιγράφουν αυτή τη διαφορετική θεώρηση.
α) Στο υφιστάµενο θεσµικό πλαίσιο η τεχνική ευθύνη των µηχανικών συνδέεται κατά κανόνα αυθαίρετα, µε ορισµένους ακαδηµαϊκούς τίτλους, που διατηρούν δια βίου «επαγγελµατικά δικαιώµατα». Το γεγονός δηµιουργεί αποκλεισµούς, διακρίσεις µεταξύ µηχανικών διαφόρων ειδικοτήτων και δεν αιτιολογείται από λόγους ∆ηµοσίου συµφέροντος.
β) Αντικατάσταση της «Άδειας Άσκησης Επαγγέλµατος βάσει ακαδηµαϊκών
προσόντων» µε διακριτούς επαγγελµατικούς τίτλους µέλους του ΤΕΕ (π.χ.
Τακτικό Μέλος, Εντεταλµένο Μέλος).
γ) Πιστοποίηση ικανοτήτων για την άσκηση δραστηριότητας, µετά από απόκτηση εµπειρίας, δια µέσου εξετάσεων.
δ) Προσδιορισµό των επαγγελµατικών δραστηριοτήτων που αποτελούν κατευθύνσεις των βασικών ακαδηµαϊκών τίτλων (πχ. δοµοστατικός, ενεργειακός
κ.α.) των µηχανικών για τις οποίες απαιτείται η ανάληψη διαβαθµισµένης τεχνικής ευθύνης και εποµένως η ύπαρξη νοµοθετικής ρύθµισης µόνο για αυτές τις δραστηριότητες.
ε) Το νέο πλαίσιο άσκησης του επαγγέλµατος του µηχανικού της τριτοβάθµιας
εκπαίδευσης στο ανώτερο επίπεδο επαγγελµατικών προσόντων θα είναι ουσιαστικά αυτορρυθµιζόµενο, εντός πλαισίων και αρχών που προσδιορίζονται
από τη δεοντολογία και τις καθιερωµένες καλές πρακτικές.
Με τη δοµή της εκπαίδευσης των µηχανικών και το πλαίσιο άσκησης του επαγγέλµατος του µηχανικού στην Ελλάδα. είναι πολύ δύσκολο να προωθηθούν και
να υλοποιηθούν οι παραπάνω προτάσεις, ακόµα και εάν δεχθούµε ότι περιέχουν θετικά σηµεία. Αν εξετάσουµε και τον αριθµό µηχανικών σήµερα, που είναι τετραπλάσιος από όσους µπορεί να απασχολήσει η χώρα, µε τα ΤΕΙ να
εντάσσονται στην ανώτατη εκπαίδευση, µε πλήθος πτυχιούχους από αµφιλεγόµενες σχολές του εξωτερικού και τους πτυχιούχους κολεγίων, οι παραπάνω
προτάσεις θα οδηγήσουν σε ακόµα µεγαλύτερη υποβάθµιση, ανεργία και κρίση
το σύνολο των µηχανικών.
Β. Η υποπαράγραφος ΙΓ.12 του Ν.4254/2014
Η υποπαράγραφος ΙΓ.12 του Ν.4254/2014 µας καλεί να απαντήσουµε στα εξής
ερωτήµατα:
i) στο άρθρο 1 αναφέρει για επάγγελµα Πολιτικού Μηχ., Αρχιτέκτονα Μηχ.,
Αγρονόµου-Τοπογράφου Μηχ. και Τοπογράφου Μηχ.
Συµφωνούµε στο αντικείµενο κάθε ορισµού; Ποιο είναι το συγκεκριµένο αντικείµενο κάθε επαγγέλµατος;
ii) στο άρθρο 4 παρ. 3 αναφέρει ότι µε Π.∆. καθορίζονται:
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·) ÂÈ‰ÈÎﬁÙËÙÂ˜ ÌÂ ÂÈ‰ÈÎﬁÙÂÚ· ÚÔÛﬁÓÙ· ¤Ú·Ó ÙÔ˘ ‚·ÛÈÎÔ‡ Î‡ÎÏÔ˘ ÛÔ˘‰ÒÓ
Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ‰ÈÎ·›ˆÌ· ¿ÛÎËÛË˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎ‹˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙ·˜ ¶ÔÏÈÙÈÎÔ‡, ∞Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ·, ∞ÁÚÔÓﬁÌÔ˘-∆ÔÔÁÚ¿ÊÔ˘ Î·È ∆ÔÔÁÚ¿ÊÔ˘.
‚) ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÁÂÓÈÎÒÓ Î·È ÂÈ‰ÈÎÒÓ ÁÓÒÛÂˆÓ Î·È ÈÎ·ÓÔÙ‹ÙˆÓ Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ ·)
Á) Â›Â‰· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎ‹˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙ·˜ Ô˘ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙Ô˘Ó ÙÈ˜ ··ÈÙ‹ÛÂÈ˜
ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ¤ÚÁˆÓ
‰) ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ› ÛÂ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ ÙÂ¯ÓÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ë ÌÂÏ¤ÙË Î·È Ë Î·Ù·ÛÎÂ˘‹ Î·È Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ··ÈÙÂ› È‰È·›ÙÂÚË ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎ‹ Î·È ÙÂ¯ÓÈÎ‹ Î·Ù¿ÚÙÈÛË Î·È ÁÓÒÛÂÈ˜ ÏﬁÁˆ ‰ËÌﬁÛÈÔ˘ Û˘ÌÊ¤ÚÔÓÙÔ˜ Î·È ‰ËÌﬁÛÈ·˜ ˘ÁÂ›·˜.
Πρέπει να επιδιώξουµε τα παραπάνω τέσσερα σηµεία να τα συγκεκριµενοποιήσουµε, µε αναφορά σε κάθε κλάδο, σχολή και κατεύθυνση, εξετάζοντας τις
επικαλύψεις, τα προβλήµατα αλλά και τις διαφορετικές αντιλήψεις.
Οι βασικές αρχές στις οποίες πρέπει να στηρίξουµε την ανάλυση και τις προτάσεις µας θεωρούµε ότι πρέπει να είναι σε γενικές γραµµές οι παρακάτω:
Γ. Βασικές αρχές
1. Σχολή, αντικείµενο, αποστολή, κατευθύνσεις, ειδικεύσεις
(βασικό αντικείµενο, θεωρητικό και τεχνολογικό υπόβαθρο, ειδικεύσεις και
κατευθύνσεις, παράδοση, διαµορφωµένη κατάσταση)
2. Περιεχόµενο, δοµή, ανάπτυξη σπουδών
(αριθµός µαθηµάτων, περιεχόµενο, δοµή προγράµµατος, κατευθύνσεις και
ειδικεύσεις, εργαστήρια, επιστηµονικό προσωπικό)
3. Άδεια άσκησης επαγγέλµατος
(Εξετάσεις ανά κατεύθυνση-ειδίκευση. Ουσιαστικές εξετάσεις. Σκοπός η
ύπαρξη των γνώσεων, η σύνθεσή τους και η δυνατότητα αντιµετώπισης και
IOYNIO™ - IOY§IO™ - AY°OY™TO™ 2014 / ATM 219
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επίλυσης ενός αντίστοιχου τεχνικού αντικειµένου. Με µορφή και περιεχόµενο που θα οµοιάζει µε το παλαιό (έως το 1982) σύστηµα των «8ώρων», µε
αντιµετώπιση ενός σύνθετου θέµατος, γραπτές εξετάσεις και τράπεζα ερωτήσεων και θεµάτων.
4. Επαγγελµατικά δικαιώµατα που απορρέουν από την ύπαρξη και την κάλυψη
των παραπάνω προϋποθέσεων. Ειδικές ρυθµίσεις για κοινές περιοχές, των
επικαλύψεις και αποφοίτους άλλων βαθµίδων.
∆. Συµπληρωµατικά σηµεία προς συζήτηση, µε ανάλογα ερωτηµατικά
για διερεύνηση των καλύτερων προτάσεων και λύσεων.
1. Για τις σχολές, τις κατευθύνσεις, τα γνωστικά αντικείµενα εξετάζεται ο εκσυγχρονισµός των προγραµµάτων σπουδών, ο εµπλουτισµός και η επικαιροποίηση των γνώσεων. Η προσαρµογή, αναδιάταξη, ανακατάταξη, ενοποίηση, όπου αυτό είναι απαραίτητο και στην έκταση που θα εκτιµηθεί.
2. Ο κορεσµός του επαγγέλµατος του µηχανικού και οι δυνατότητες αντιµετώπισης του προβλήµατος.
3. ∆ιακριτότητα ρόλων όσων εµπλέκονται στη µελέτη και κατασκευή του δοµηµένου περιβάλλοντος, αλλά και στους υπόλοιπους τοµείς δραστηριότητας
των µηχανικών, παίρνοντας όµως υπόψη και τις ιδιοµορφίες, τις αντικειµενικές επικαλύψεις, τα σύνθετα αντικείµενα, τις συνεργασίες, τα κοινά αντικείµενα.
4. Η πρακτική άσκηση και η εµπειρία, καθώς και η επιµέρους «πιστοποίηση» ή
ο έλεγχος σε επιµέρους δραστηριότητες, πρέπει να προωθούνται και να
εφαρµόζονται µόνον όταν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του αντικειµένου το
απαιτούν. Και πάντα κάτω από το πρίσµα της αντικειµενικότητας, της σπουδαιότητας και των απαιτήσεων του αντικειµένου και όχι ως µέσον αποκλεισµού και δηµιουργίας τεχνικών φραγµών. Ύπαρξη χρονικού διαστήµατος
από το δίπλωµα για άσκηση δραστηριοτήτων µόνο σε ορισµένες συγκεκριµένες περιπτώσεις.
5. Να εξεταστούν και συζητηθούν τα ισχύοντα στο χώρο των µελετών του δηµοσίου και στο χώρο κατασκευής των δηµοσίων έργων, όπως έχουν θεσµοθετηθεί και διαµορφωθεί ως κατάσταση έως σήµερα, οι πιθανές επιπτώσεις
από τις υπόλοιπες αλλαγές και η περίπτωση της αλλαγής του υπάρχοντος
θεσµικού πλαισίου.
Το ίδιο πρέπει να κάνουµε και για τον ιδιωτικό χώρο µελετών και έργων.
Εξέταση των πιθανών προσαρµογών που πρέπει να γίνουν σύµφωνα µε τα
νέα δεδοµένα, τη δηµιουργία µητρώου στον ιδιωτικό τοµέα αλλά και τις
απαιτήσεις για την πρόσβαση σε αυτά τα αντικείµενα.
6. Τα πτυχία των ΤΕΙ, σχολών του εξωτερικού και των κολεγίων πώς θα αντιµετωπιστούν σε συνδυασµό και µε την ισχύουσα κοινοτική νοµοθεσία αναγνώρισης επαγγελµατικών προσόντων ανεξάρτητα από ακαδηµαϊκούς τίτλους. Μόνο µε τις εξετάσεις άδειας επαγγέλµατος; Υπάρχουν άλλα µέτρα και
ρυθµίσεις ρεαλιστικές;
Ε. Οι σχολές Aγρονόµων Tοπογράφων Mηχανικών
1. Στις σχολές ο βασικός κύριος κορµός είναι τα µαθήµατα του Τοπογράφου
Μηχανικού και έχουν διαµορφωθεί κατευθύνσεις και ειδικεύσεις, όπως διαµορφώνονται σε συνδυασµό µε τους τοµείς, τα εργαστήρια και τις οµάδες µαθηµάτων στις δύο σχολές ΑΤΜ.
ΣΑΤΜ ΕΜΠ
ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ
Εργαστήριο Ανώτερης Γεωδαισίας
Εργαστήριο Γενικής Γεωδαισίας
Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης
Εργαστήριο Φωτογραµµετρίας
Εργαστήριο Χαρτογραφίας
ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ
Εργαστήριο Γεωγραφίας
Εργαστήριο Φυσικής Γεωγραφίας & Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Εργαστήριο Εγγειοβελτιωτικών Έργων & ∆ιαχείρισης Υδατικών Πόρων
Εργαστήριο ∆οµικής Μηχανικής & Στοιχείων Τεχνικών Έργων
Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής
ΣΑΤΜ ΠΣ ΑΠΘ
TOMEAΣ ΓEΩ∆AIΣIAΣ KAI ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ
Εργαστήριο Γεωδαιτικών Μεθόδων & ∆ορυφορικών Εφαρµογών
TOMEAΣ KTHMATOΛOΓIOY ΦΩTOΓPAMMETPIAΣ & XAPTOΓPAΦIAΣ (KΦX)
Εργαστήριο Φωτογραµµετρίας & Τηλεπισκόπησης
Εργαστήριο Κτηµατολογίου & Συστηµάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών
TOMEAΣ ΣYΓKOINΩNIAKΩN & Y∆PAYΛIKΩN EPΓΩN (ΣYE)
Εργαστήριο Υδραυλικών Έργων & ∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος.
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Έχουµε εποµένως µια διαµορφωµένη κατάσταση µε τις εξής βασικές κατευθύνσεις- ειδικεύσεις και τα βασικά αντικείµενα επαγγελµατικής απασχόλησης
των ΑΤΜ.
Α. Τοπογραφία-γεωδαισία-χαρτογραφία-φωτογραµµετρία - γεωπληροφορική
Β. Συγκοινωνιακά έργα και µελέτες
Γ. Υδραυλικά έργα και µελέτες
∆. Πολεοδοµία - χωροταξία - περιφερειακή - ανάπτυξη - διαχείριση ακινήτων
Ε. Κατασκευές - κτηριακά - οικοδοµικά - δηµόσια έργα
Είναι προφανές ότι δεκάδες άλλες δραστηριότητες µπορούν να ασκηθούν και
να αναπτυχθούν σε επιµέρους τοµείς και αντικείµενα, όµως το σηµαντικό σήµερα είναι να προσανατολιστούµε στις βασικές κατευθύνσεις και ειδικεύσεις.
ΣΤ. Σηµερινή κατάσταση στον επαγγελµατικό χώρο, πρόσβαση και
απασχόληση των ΑΤΜ
1. Για τα ισχύοντα σήµερα στο χώρο των µελετών του δηµοσίου όπως έχει θεσµοθετηθεί και διαµορφωθεί η κατάσταση από το 1977.

(1) ÃˆÚÔÙ·ÍÈÎ¤˜ Î·È Ú˘ıÌÈÛÙÈÎ¤˜ ÌÂÏ¤ÙÂ˜. ∞ƒÃ, ¶√§, ∆√¶, ¶Ã¶∞
(2) ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎ¤˜ Î·È Ú˘ÌÔÙÔÌÈÎ¤˜ ÌÂÏ¤ÙÂ˜. ∞ƒÃ, ¶√§, ∆√¶, ¶Ã¶∞
(6) ∞Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎ¤˜ ÌÂÏ¤ÙÂ˜ ÎÙÈÚÈ·ÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ. ∞ƒÃ, ¶√§
(7) ∂È‰ÈÎ¤˜ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎ¤˜ ÌÂÏ¤ÙÂ˜ (‰È·ÌﬁÚÊˆÛË˜ ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Î·È ÂÍˆÙÂÚÈÎÒÓ ¯ÒÚˆÓ, ·ÔÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË˜ ÌÓËÌÂ›ˆÓ, ‰È·Ù‹ÚËÛË˜ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ,
ÔÈÎÈÛÌÒÓ Î·È ÙÔ›Ô˘). ∞ƒÃ
(8) ™Ù·ÙÈÎ¤˜ ÌÂÏ¤ÙÂ˜ (ÌÂÏ¤ÙÂ˜ ÊÂÚÔ˘ÛÒÓ Î·Ù·ÛÎÂ˘ÒÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ Î·È ÌÂÁ¿ÏˆÓ ‹
ÂÈ‰ÈÎÒÓ ÙÂ¯ÓÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ). ¶√§
(9) ªË¯·ÓÔÏÔÁÈÎ¤˜, ËÏÂÎÙÚÔÏÔÁÈÎ¤˜ Î·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ¤˜ ÌÂÏ¤ÙÂ˜. ª∏Ã, ∏§,
¡∞À¶, √¶ & ¢
(10) ªÂÏ¤ÙÂ˜ Û˘ÁÎÔÈÓˆÓÈ·ÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ (Ô‰ÒÓ, ÛÈ‰ËÚÔ‰ÚÔÌÈÎÒÓ ÁÚ·ÌÌÒÓ, ÌÈÎÚÒÓ ÙÂ¯ÓÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ, ¤ÚÁˆÓ ˘Ô‰ÔÌ‹˜ ·ÂÚÔÏÈÌ¤ÓˆÓ) Î·È Î˘ÎÏÔÊÔÚÈ·Î¤˜ ÌÂÏ¤ÙÂ˜.
(11) ªÂÏ¤ÙÂ˜ ÏÈÌÂÓÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ. ¶√§, ∆√¶
(13) ªÂÏ¤ÙÂ˜ ˘‰Ú·˘ÏÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ (ÂÁÁÂÈÔ‚ÂÏÙÈˆÙÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ, ÊÚ·ÁÌ¿ÙˆÓ,
˘‰ÚÂ‡ÛÂˆÓ, ·Ô¯ÂÙÂ‡ÛÂˆÓ) Î·È ‰È·¯Â›ÚÈÛË˜ ˘‰·ÙÈÎÒÓ ﬁÚˆÓ. ¶√§, ∆√¶
(14) ∂ÓÂÚÁÂÈ·Î¤˜ ÌÂÏ¤ÙÂ˜ (ıÂÚÌÔËÏÂÎÙÚÈÎ¤˜, ˘‰ÚÔËÏÂÎÙÚÈÎ¤˜, ˘ÚËÓÈÎ¤˜,
‹ÈˆÓ ÌÔÚÊÒÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜). ª∏Ã, ∏§, ¡∞À¶, Ã∏ª
(15) µÈÔÌË¯·ÓÈÎ¤˜ ÌÂÏ¤ÙÂ˜ (ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡, Û¯Â‰È·ÛÌÔ‡ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜).
ª∏Ã, ∏§, ¡∞À¶, Ã∏ª
(16) ªÂÏ¤ÙÂ˜ ÙÔÔÁÚ·Ê›·˜ (ÁÂˆ‰·ÈÙÈÎ¤˜, ÊˆÙÔÁÚ·ÌÌÂÙÚÈÎ¤˜, ¯·ÚÙÔÁÚ·ÊÈÎ¤˜,
ÎÙËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎ¤˜ Î·È ÙÔÔÁÚ·ÊÈÎ¤˜). ∆√¶, ¶√§
(17) ÃËÌÈÎ¤˜ ÌÂÏ¤ÙÂ˜ Î·È ¤ÚÂ˘ÓÂ˜. Ã∏ª
(18) ªÂÏ¤ÙÂ˜ ÃËÌÈÎ‹˜ ªË¯·ÓÈÎ‹˜ Î·È ÃËÌÈÎÒÓ ∂ÁÎ·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ. Ã∏ª
(19) ªÂÙ·ÏÏÂ˘ÙÈÎ¤˜ ÌÂÏ¤ÙÂ˜ Î·È ¤ÚÂ˘ÓÂ˜. ª∂∆, √¶
(20) °ÂˆÏÔÁÈÎ¤˜, ˘‰ÚÔÁÂˆÏÔÁÈÎ¤˜ Î·È ÁÂˆÊ˘ÛÈÎ¤˜ ÌÂÏ¤ÙÂ˜ Î·È ¤ÚÂ˘ÓÂ˜. ª∂∆
(21) °ÂˆÙÂ¯ÓÈÎ¤˜ ÌÂÏ¤ÙÂ˜ Î·È ¤ÚÂ˘ÓÂ˜. ¶√§, ª∂∆
(27) ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎ¤˜ ÌÂÏ¤ÙÂ˜. √§√π
(28) ªÂÏ¤ÙÂ˜ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÎ‹˜ Î·È ‰ÈÎÙ‡ˆÓ. ∏/À
2. Για τα ισχύοντα στα δηµόσια έργα και στο Μητρώο εµπειρίας κατασκευαστών έργων του δηµοσίου. Οι Κατηγορίες Έργων στις οποίες κατατάσσονται
τα µέλη ΜΕΚ και η δυνατότητα πρόσβασης των ειδικοτήτων είναι η παρακάτω.
Το τελευταίο διάστηµα έχουν γίνει και αλλαγές στην πρόσβαση των νέων ειδικοτήτων µηχανικοί περιβάλλοντος, ορυκτών πόρων, παραγωγής και διοίκησης.
Οδοποιία ΠΟΛ, ΤΟΠ
Οικοδοµικά ΠΟΛ, ΤΟΠ, ΑΡΧ
Υδραυλικά ΠΟΛ, ΤΟΠ
Λιµενικά ΠΟΛ, ΤΟΠ
Ηλεκτροµηχανολογικά ΜΗΧ. ΗΛ, ΝΑΥΠ
Υδραυλικά υπό πίεση ΜΗΧ, ΗΛ, ΝΑΥΠ
Βιοµηχανικά Ενεργειακά ΠΟΛ, ΜΗΧ, ΗΛ, ΜΕΤ., ΧΗΜ
Πλωτών Έργων & Εγκαταστάσεων Ναυπηγείων ΝΑΥΠ
Σηράγγων ΜΕΤ
Αποκαλύψεως Μεταλλείων ΜΕΤ
Γεωτρήσεων ΜΕΤ
Καθαρισµού & Επεξεργασίας Νερού, Υγρών, Στερεών & Αερίων Αποβλήτων
ΜΕΤ, ΧΗΜ
Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού ΗΛ/ΝΙΚΟΙ
Πρασίνου ΑΡΧ
Γίνεται, εδώ και µεγάλο χρονικό διάστηµα, συζήτηση για τη θεσµοθέτηση αντίστοιχου µητρώου για τα ιδιωτικά έργα. Πρέπει να εξεταστούν οι αναγκαίες
ρυθµίσεις και προσαρµογές που πρέπει να γίνουν σύµφωνα µε τα νέα δεδοµένα. Είναι σηµαντικό να σηµειωθεί ότι οι απαιτήσεις σε σπουδές, γνώσεις, εµπειρία για τη µελέτη ενός έργου είναι διαφορετικές από τις απαιτήσεις για την κα-
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τασκευή, την εφαρµογή δηλαδή µιας ήδη εκπονηθείσας και εγκεκριµένης µελέτης. Εποµένως και η εξέταση της δυνατότητας πρόσβασης των διαφόρων ειδικοτήτων µηχανικών γίνεται µε διαφορετικούς και λιγότερο «αυστηρούς»
όρους.
3. Στα ιδιωτικά έργα όπου ίσχυε το άρθρο 4 του Ν4663/1930, όπου προέβλεπε ότι εν τη ασκήσει του επαγγέλµατος του ΠΟΛ νοείται συνυπάρχουσα και η
άσκηση του επαγγέλµατος του ΑΡΧ και ΤΟΠ. Το οποίο καταργήθηκε. Πρέπει
να περάσουµε στη νέα κατάσταση, όπως θα την καθορίσουν οι ρυθµίσεις των
Π.∆. του Ν.4254/2014.
Ιδιαίτερα όσον αφορά οικοδοµικά - κτηριακά (αρχιτεκτονικά, στατικά, Η/Μ),
σε µη σύνθετα κτήρια, σε απλά, σε µικρού µεγέθους, θα συνεχίζουµε να τα
αντιµετωπίζουµε ως κοινό αντικείµενο. Και τι σηµαίνει απλά ή µικρού µεγέθους. Ένας όροφος, δύο όροφοι, αγροτικές αποθήκες κτλ.
Ο Ν.4663/1930 ΦΕΚ Α 149 05.09.1930 και ο Ν.6422/1934 ΦΕΚ Α 412
28.11.1934 στα άρθρα που δεν έχουν αλλάξει αναφέρουν:
Ο Ν.4663/1930

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Πίνακας 1

¢Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙ· ™˘ÏÏﬁÁÔ˘
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Πίνακας 2

ÕÚıÚÔ 7: «¶ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ ÂÚ› ·ÏÒÓ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎÒÓ ‹ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎÒÓ ÂÚÁ·«Õ
ÛÈÒÓ Î·È Ì¤¯ÚÈ ‰ÈˆÚﬁÊˆÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ, ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ë ¿ÛÎËÛÈ˜ ÙÔ˘ Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜
¿ÓÂ˘ ¯Ú‹ÛÂˆ˜ ÙÔ˘ Ù›ÙÏÔ˘ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓÔ˜ ‹ ÌË¯·ÓÈÎÔ‡:
·) ∂È˜ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÊÒÓˆ˜ Ùˆ ·ÚıÚ. 3 ÙÔ˘ ¡ÔÌ. 4663 ·ÛÎÔ‡ÓÙ·˜ ÙÔ Â¿ÁÁÂÏÌ·
ÙÔ˘ ÙÔÔÁÚ¿ÊÔ˘.»
∫·È Ô ¡.6422/1934
ÕÚıÚÔ 3: ¢È’ ·Ï¿˜ ÌË¯·ÓÔÏÔÁÈÎ¿˜ ‹ ËÏÂÎÙÚÔÏÔÁÈÎ¿˜ (‹ ËÏÂÎÙÚÔÌË¯·ÓÔÏÔÁÈ«Õ
Î¿˜) ÂÁÎ·Ù·ÛÙ¿ÛÂÈ˜, ˆ˜ ·‡Ù·È ı¤ÏÔ˘ÛÈ Î·ıÔÚÈÛı‹ Î·È Î·Ù·Ù·¯ı‹ ‰È· ÙˆÓ ÂÎ‰ÔıËÛÔÌ¤ÓˆÓ ¢/ÙˆÓ, Û˘ÌÊÒÓˆ˜ Ùˆ ¿ÚıÚ. 5 ÙÔ˘ ·ÚﬁÓÙÔ˜ ÓﬁÌÔ˘, ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ë ¿ÛÎËÛÈ˜ ÙÔ˘ Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜, ¿ÓÂ˘ ﬁÌˆ˜ ¯Ú‹ÛÂˆ˜ ÙÔ˘ Ù›ÙÏÔ˘ «‰ÈÏˆÌ·ÙÔ‡¯Ô˘ ÌË¯·ÓÔÏﬁÁÔ˘», ‹ «‰ÈÏˆÌ·ÙÔ‡¯Ô˘ ËÏÂÎÙÚÔÏﬁÁÔ˘» ‹ «‰ÈÏˆÌ·ÙÔ‡¯Ô˘
ÌË¯·ÓÔÏﬁÁÔ˘ – ËÏÂÎÙÚÔÏﬁÁÔ˘», ‹ «‰ÈÏˆÌ·ÙÔ‡¯Ô˘ Ó·˘ËÁÔ‡»:
……………………………………………………………………………
2. ∞˘ÙÔ‰ÈÎ·›ˆ˜ ‰Â Î·È ¿ÓÂ˘ ÙË˜ ˆ˜ ¿Óˆ ·‰Â›·˜ ÙÔ˘ (Â› ÙË˜ ™˘ÁÎÔÈÓˆÓ›·˜)
ÀÔ˘ÚÁÔ‡ ÂÈ˜ ÙÔ˘˜ ÎÂÎÙËÌ¤ÓÔ˘˜ ‰›ÏˆÌ· ∞ÓˆÙ¿ÙË˜ ∆Â¯ÓÈÎ‹˜ ™¯ÔÏ‹˜ ËÌÂ‰·‹˜ ‹ ·ÏÏÔ‰·‹˜ ¿ÏÏˆÓ ÂÈ‰ÈÎÔÙ‹ÙˆÓ.»
Ζ. Τα ζητήµατα που απασχολούν σήµερα τον χώρο των διπλωµατούχων µηχανικών και µας επηρεάζουν άµεσα ως ΑΤΜ και οι βασικές µας
κατευθύνσεις.
Α. Παίρνοντας υπ’ όψιν την ύπαρξη και συνύπαρξη δύο επιστηµονικών και
επαγγελµατικών αντικειµένων στις σχολές ΑΤΜ, αυτή του Τοπογράφου και
αυτή του Αγρονόµου (Αγροτικού) Μηχανικού επιδιώκουµε, προσπαθούµε
και κατοχυρώνουµε τα αντίστοιχα σηµερινά επαγγελµατικά δικαιώµατα στις
βασικές κατευθύνσεις. (τοπογραφία, υδραυλικά, συγκοινωνιακά, πολεοδοµικά)
Β. Να διατηρήσουµε την πρόσβαση στα οικοδοµικά-κτηριακά (αρχιτεκτονικά,
στατικά, Η/Μ), σε µη σύνθετα κτήρια, ένα αντικείµενο που ιδιαίτερα στην
περιφέρεια και για τον ελεύθερο επαγγελµατία ΑΤΜ, αποτελεί απαραίτητο
πεδίο ενασχόλησης, συµπληρωµατικού του τοπογραφικού αντικειµένου και
αναγκαίο για την επαγγελµατική και οικονοµική αυτάρκεια του ΑΤΜ.
Γ. Προσπαθούµε να αντιµετωπίσουµε µια προσπάθεια απόκτησης πρόσβασης
στις τοπογραφικές µελέτες άλλων κλάδων (χωροτάκτες, περιβαλλοντολόγοι,
αρχιτέκτονες, ΤΕΙ έργων υποδοµής κτλ) πρόσβαση, η οποία δεν δικαιολογείται από κανένα λογικό ή πραγµατικό επιχείρηµα, αλλά αποτελεί καθαρά
επιδίωξη συµπλήρωσης του περιορισµένου επαγγελµατικού αντικειµένου
των ειδικοτήτων τους.
∆. Για την υποστήριξη των θέσεων µας προσπαθούµε να κάνουµε τις απαραίτητες συνεργασίες µε άλλους κλάδους, να αξιοποιήσουµε τις διαδικασίες
που θα αναπτυχθούν στο ΤΕΕ, να κινητοποιήσουµε τους καθηγητές και τις
σχολές ΑΤΜ των Πολυτεχνείων.
Ε. Επιµένουµε στις βασικές αρχές της παραγράφου Γ του κειµένου για τις προϋποθέσεις πρόσβασης σε αντικείµενο απασχόλησης (επαγγελµατικά δικαιώµατα). Οι προϋποθέσεις πρέπει να αναφέρονται και να καλύπτονται από τον
τίτλο της Σχολής, το αντικείµενο, την αποστολή, τις κατευθύνσεις-ειδικεύσεις και το περιεχόµενο σπουδών. Να συνοδεύονται απαραίτητα από άδεια
άσκησης επαγγέλµατος, µε εξετάσεις ανά κατεύθυνση-ειδίκευση. Είναι προφανές ότι δεν συµφωνούµε µε συνεχείς εξετάσεις, πιστοποιήσεις και «αναβαθµίσεις», µε διαίρεση των µηχανικών σε κατηγορίες και επίπεδα, µε αποκλεισµούς επικαλούµενοι την εµπειρία, µε µηχανικούς «υπεύθυνους» των
νεότερων µηχανικών, µε αποδυνάµωση του ρόλου του ΤΕΕ, µε την αντικατάσταση της σηµασίας και της βαρύτητας του τίτλου και του περιεχοµένου
σπουδών από µια αµφιλεγόµενη εµπειρία ή πρακτική άσκηση.

Για το πρόγραµµα σπουδών, τις κατευθύνσεις και τα µαθήµατα στη ΣΑΤΜ
ΕΜΠ:
http://www.survey.ntua.gr/files/secr_announcements/proptyxiakes/odigosspoudwn-akad-imer/odigos-spoudwn-2012-2013.pdf
2Ο ΘΕΜΑ: ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ & ∆ΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Αγαπητοί συνάδελφοι ο ΠΣ∆ΑΤΜ, ως επίσηµος επιστηµονικός φορέας όλων
των Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών, παρακολουθεί στενά, σχεδόν καθηµερινά, το θέµα του Εθνικού Κτηµατολογίου, ενός έργου το οποίο θα απασχολήσει είτε άµεσα είτε έµµεσα το 50% των µελών του συλλόγου µας. Μην ξεχνάµε άλλωστε ότι οι Σχολές των Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών ιδρύθηκαν εκτός των άλλων για να εκπαιδεύσουν µηχανικούς µε σκοπό τη σύνταξη
Εθνικού Κτηµατολογίου.
Το Εθνικό Κτηµατολόγιο αυτή τη χρονική στιγµή είναι στην πιο κρίσιµη φάση
του και θα πρέπει όλοι οι εµπλεκόµενοι να αναλάβουν άµεσα πρωτοβουλίες και
τα κατάλληλα µέτρα προκειµένου να ολοκληρωθεί η κτηµατογράφηση έως το
2020 όπως έχουµε ως χώρα δεσµευτεί. Ως απαραίτητο αναπτυξιακό εργαλείο
και ως υποδοµή για κάθε προσπάθεια στη χώρα επείγει γιατί είναι έργο ενταγµένο στο Μνηµόνιο µε συγκεκριµένο αυστηρό και ανελαστικό χρονοδιάγραµµα. Το επόµενο εξάµηνο είναι ιδιαίτερα κρίσιµο και θα πρέπει να εστιαστεί η
προσοχή όλων προκειµένου να µην υπάρξουν καθυστερήσεις σε όλους τους
υπό εξέλιξη διαγωνισµούς που θα θέσουν σε κίνδυνο την έγκαιρη υλοποίηση
του έργου. Πέραν από τη κτηµατογράφηση και τη λειτουργία Κτηµατολογίου,
πρέπει να ολοκληρωθούν άµεσα οι υποστηρικτικές µελέτες που έχουν προκηρυχτεί, όπως η σύνταξη και κύρωση δασικών χαρτών, τα LSO 25 κ.λπ.
ΤΑ ΤΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΑΜΕΣΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΠΣ∆ΑΤΜ ΘΑ ΠΙΕΣΕΙ ΓΙΑ ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ
1. ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ: Να ολοκληρωθούν άµεσα, οι εκκρεµείς διαγωνισµοί.
• Κλείνουµε σχεδόν 6 χρόνια από τον Σεπτέµβριο του 2008 όταν και κατατέθηκαν οι προσφορές για 22 συµβάσεις στις 107 περιοχές της χώρας που είχαν προηγηθεί οι µελέτες ενεργών τίτλων και ισχύει το παράλογο να εκκρεµούν ακόµη οι υπογραφές τριών (3) συµβάσεων και η επαναπροκύρηξη των
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δύο άκαρπων µελετών.
• ο διαγωνισµός της Πάρνηθας, ο οποίος ακλούθησε τον διαγωνισµό του 2008
δεν έχει ολοκληρωθεί επίσης και βρίσκεται στο τελικό στάδιο για υπογραφή
της σύµβασης.
• οι δύο διαγωνισµοί του 2012 ΚΤΗΜΑ 11Α (21 συµβάσεις) και ΚΤΗΜΑ 11Β (14
συµβάσεις) βρίσκονται στο στάδιο της αξιολόγησης και µόνο ελάχιστες από
αυτές (λιγότερες από 10) έχουν συµβασιοποιηθεί ή βρίσκονται στο τελικό
στάδιο για υπογραφή της σύµβασης.
• ο τελευταίος µεγάλος διαγωνισµός ΚΤΗΜΑ 13 (28 συµβάσεις) για το υπόλοιπο της χώρας, ενώ προκηρύχτηκε µε πανηγυρικό τρόπο και είχε προβλεφθεί
ότι θα ολοκληρωθεί µε διαδικασίες «FAST TRACK» µετά και από την ψήφιση
του Ν4164/2013, βρίσκεται σε «ύπνωση». Αρχικά είχε προγραµµατιστεί το
άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών για τις 15 Απριλίου 2014, και µετά
αναιτιολόγητη αναβολή άνοιξαν τελικά οι οικονοµικές προσφορές για τις 20
από τις 28 µελέτες στις 18 Ιουνίου, χωρίς όµως να είναι γνωστό το χρονοδιάγραµµα για την υπογραφή των εν λόγω συµβάσεων.
Θα πρέπει επιτέλους να καταλάβουν, όλοι οι εµπλεκόµενοι, τόσο από την
πλευρά της ΕΚΧΑ όσο και από την πλευρά της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΚΑ,
ότι θα πρέπει επιτέλους να αναλάβουν την πρωτοβουλία αλλά και την ευθύνη
που τους αναλογεί ώστε να γίνουν όλες οι απαραίτητες νοµοθετικές ή µη
ενέργειες ώστε µε νόµιµες διαδικασίες να επιλυθούν άµεσα όλες οι εκκρεµότητες για την ολοκλήρωση των µελετών.
2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ: Πρέπει να αναληφθεί
επιτέλους νοµοθετική πρωτοβουλία από το ΥΠΕΚΑ για τη λειτουργία των «οριστικών» Κτηµατολογικών Γραφείων. Η εφαρµογή της πρέπει να υλοποιηθεί
οπωσδήποτε µέσα στο 2014 γιατί για τις περιοχές στις οποίες συντάσσεται τώρα Κτηµατολόγιο κινδυνεύουµε να οδηγηθούµε πάλι σε µεταβατικά κτηµατολογικά γραφεία, τα οποία θα λειτουργούν µε την ευθύνη των άµισθων υποθηκοφυλάκων. Η υποχρέωση στο µνηµόνιο για λειτουργία οριστικών γραφείων
στα αστικά κέντρα µέχρι το 2015 και σε όλη τη χώρα µέχρι το 2020 σε συνδυασµό µε το θετικό κλίµα που υπάρχει στο Υπουργείο ∆ικαιοσύνης απαιτούν
άµεσες πρωτοβουλίες.
3. ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΚΧΑ Α.Ε.: Το µνηµόνιο προβλέπει ότι η
Ελληνική Κυβέρνηση θα ενισχύσει το έργο µε τους απαραίτητους πόρους. Οι
παραπάνω στόχοι δεν µπορούν να υλοποιηθούν εάν δεν ενισχυθεί η ΕΚΧΑ Α.Ε.
µε επιπλέον έµπειρο επιστηµονικό προσωπικό προκειµένου να φέρει σε πέρας
το δύσκολο έργο που έχει µπροστά της.
Είναι στο χέρι όλων µας να προσφέρουµε στη χώρα αυτό που οι περισσότερες
αναπτυγµένες και µη χώρες έχουν εδώ και χρόνια. Η ανάπτυξη, οι επενδύσεις,
ο κάθε Έλληνας πολίτης δικαιούνται ένα σύγχρονο Κτηµατολόγιο. ∆εν είµαστε
πια στο 2003, µε την αποδεδειγµένη ποιότητα των νέων µελετών, έχει ανατραπεί πλήρως η αρνητική εικόνα για το έργο και ο πολίτης κατανοεί πλέον την
αναγκαιότητα ολοκλήρωσης του Εθνικού Κτηµατολογίου.
Τέλος θέλουµε να επισηµάνουµε ότι το Εθνικό Κτηµατολόγιο είναι ένα πρόγραµµα που διαχειρίζεται ευαίσθητα δεδοµένα τόσο για τους πολίτες, όσο και
για το κράτος.
Ο χαρακτήρας του έργου δεν µπορεί παρά να είναι δηµόσιος και αυτό για κανένα λόγο δεν µπορεί και δεν πρέπει να ανατραπεί.
Άλλωστε πέραν όλων των άλλων η υλοποίηση και λειτουργία του όχι µόνο δεν
βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισµό αλλά αντιθέτως εισφέρει σηµαντικά έσοδα στο κράτος, τα οποία και θα αυξηθούν µε την ολοκλήρωση του έργου και
την µετάβαση σε καθεστώς πλήρους λειτουργίας
(·ÔÛ¿ÛÌ·Ù· ·ﬁ ÂÈÛÙÔÏ‹ ∫·ı. ∞. ∞Ú‚·Ó›ÙË ÚÔ˜ ÙÔÓ À. ¶∂∫∞)
∆ΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
Εδώ και µερικά χρόνια είχε ξεκινήσει στο κλάδο µας ένας προβληµατισµός γύρω από το θεσµό των διαπιστευµένων τοπογράφων Μηχανικών, πώς µπορεί να
υλοποιηθεί, ποιες ακριβώς αρµοδιότητες µπορούν να µεταφερθούν στους µηχανικούς, ποια θα είναι τα οφέλη για την κοινωνία και για τον κλάδο, πώς
εφαρµόζεται σε διάφορες χώρες. Αποτέλεσµα αυτού του προβληµατισµού
ήταν κατ’ αρχήν να υποβληθεί στη διεπιστηµονική επιτροπή του κτηµατολογίου το 2009 µια πρόταση για καθιέρωση θεσµού διαπιστευµένων φορέων-µονάδων υποστήριξης των κτηµατολογικών γραφείων.
Είναι συνηθισµένο φαινόµενο τοπογραφικές εργασίες να γίνονται από Χηµικούς
Μηχανικούς, από δασολόγους, από εµπειροτέχνες κτλ. Το κράτος όχι µόνο δεν
ελέγχει το γεγονός αυτό, αλλά και αποδέχεται τις εργασίες αυτές στο κτηµατολόγιο, στα συµβόλαια, στις διοικητικές πράξεις κτλ.
Θεσµοί οι οποίοι λειτουργούν στην Ευρώπη και σε όλο τον ανεπτυγµένο κόσµο
από χρόνια, στη χώρα µας παραµένουν απαξιωµένοι.
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Στις επισκέψεις µελών του ∆.Σ. στον σύλλογο των διαπιστευµένων Γερµανών
συναδέλφων µας, µε θλίψη διαπιστώσαµε ότι ο θεσµός αυτός λειτουργεί από
το έτος 1949.
Τελικά όµως καταφέραµε µετά από αλλεπάλληλες πιέσεις στην πολιτική ηγεσία
της χώρας να γίνει πλέον νόµος του κράτους ο ∆ιαπιστευµένος Μηχανικός
(Ν4164/2013)
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ÚÔÂ‰ÚÈÎﬁ ‰È¿Ù·ÁÌ· Ô˘ ÂÎ‰›‰ÂÙ·È ‡ÛÙÂÚ· ·ﬁ ÂÈÛ‹ÁËÛË ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜ «∫∆∏ª∞∆√§√°π√ ∞¡ø¡Àª∏ ∂∆∞πƒ∂π∞», ﬁˆ˜ ·˘Ù‹ ÌÂÙÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Î·È ÚﬁÙ·ÛË
ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁÔ‡ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ & ∫ÏÈÌ·ÙÈÎ‹˜ ∞ÏÏ·Á‹˜, ‰‡Ó·Ù·È Ó·
Û˘ÛÙ‹ÓÂÙ·È ÛÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ & ∫ÏÈÌ·ÙÈÎ‹˜ ∞ÏÏ·Á‹˜
ÂÈ‰ÈÎﬁ ÌËÙÚÒÔ ‰È·ÈÛÙÂ˘Ì¤ÓˆÓ ÌË¯·ÓÈÎÒÓ Î·È Ó· ÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂÈ˜,
Ë ‰È·‰ÈÎ·Û›· Î·È Ù· ÂÈ‰ÈÎﬁÙÂÚ· ÚÔÛﬁÓÙ· ÂÁÁÚ·Ê‹˜ ÛÙÔ ÌËÙÚÒÔ ·˘Ùﬁ, Î·ıÒ˜
Î·È ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ·ÚÂ¯ÔÌ¤ÓˆÓ ˘ÔÛÙËÚÈÎÙÈÎÒÓ ÙÂ¯ÓÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÚÔ˜
Ù· ∫ÙËÌ·ÙÔÏÔÁÈÎ¿ °Ú·ÊÂ›·.»
Έτσι λοιπόν σήµερα θα δώσουµε κάποιες νέες κατευθύνσεις για την καθιέρωση
του θεσµού αυτού επιτέλους και στη χώρα µας οι οποίες φιλοδοξούµε να αποτελέσουν τη βάση για µια παραπέρα συζήτηση στα πλαίσια διαβούλευσης που
θα ξεκινήσει µε όλους του συναδέλφους ΑΤΜ, τους διαφόρους φορείς, τους
επαγγελµατικούς συλλόγους κτλ προκειµένου να βγει µέχρι τέλος του 2014 το
Π.∆. που θα καθορίζει τις λεπτοµέρειες του θεσµού.
Γενικά µπορούµε να πούµε ότι έως σήµερα η πολιτεία έχει µεταφέρει αρµοδιότητες στους τοπογράφους έµµεσα µε την ευθύνη στη σύνταξη της δήλωσης
του Ν.651/1977 επί των τοπογραφικών διαγραµµάτων.
Πρόσφατα επίσης έχει δώσει περιορισµένες αρµοδιότητες µε την εισαγωγή του
ενεργειακού επιθεωρητή και των ελεγκτών δόµησης.
Με τη δήλωση του Ν.651/1977, ο συντάκτης Μηχανικός αναλαµβάνει την ευθύνη για την πιστή εφαρµογή της υφιστάµενης πολεοδοµικής νοµοθεσίας. Θα
πρέπει να προσεχθεί στο σηµείο αυτό ότι η ευθύνη του Μηχανικού δεν επεκτείνεται σε τυχόν περιορισµούς που θέτει η πολιτεία κατά καιρούς για την
αξιοποίηση των ακινήτων σε κάθε περιοχή.
Την τελική ευθύνη για την οικοδοµησιµότητα κάθε ακινήτου την έχουν οι αρµόδιες Υπηρεσίες (αρχαιολογία, ∆ασαρχείο, Κτηµατολογική υπηρεσία κτλ) και
όχι ο συντάκτης µηχανικός της δήλωσης αυτής. Εποµένως µε την έννοια αυτή
η συγκεκριµένη µεταβίβαση θεωρείται και περιορισµένη.
Η Πολιτεία οφείλει να µεταβιβάσει στον Τοπογράφο Μηχανικό αρµοδιότητες
τις οποίες η ίδια διατηρεί έως σήµερα και οι οποίες περιλαµβάνονται στους τοµείς των δραστηριοτήτων του επαγγελµατία Μηχανικού. Η µεταβίβαση αρµοδιοτήτων από την πολιτεία πρέπει να γίνει µε τρόπο που να εξασφαλίζει κατ’
αρχήν τα συµφέροντα της πολιτείας, την εγκυρότητα των πράξεων και των
συναλλαγών, την ακρίβεια - αξιοπιστία των µεταβολών.
Η µεταβίβαση αρµοδιοτήτων της πολιτείας για θέµατα του Εθνικού
Κτηµατολογίου θα γίνει προς τους ∆ΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟΥΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ οι οποίοι θα είναι εν δυνάµει όλοι το Αγρονόµοι Τοπογράφοι Μηχανικοί, θα είναι πρόσωπα που αναγνωρίζονται-εξουσιοδοτούνται
από την πολιτεία να προσφέρουν ανεξάρτητες, έγκυρες και υψηλής ποιότητας
Υπηρεσίες σε όλους τους τοµείς της διαχείρισης των ακινήτων καθώς και στο
επίπεδο της τοπογραφίας εντός των πλαισίων των αρµοδιοτήτων του επαγγέλµατός των και αποσυµφορίζοντας έτσι εργασίες που γίνονται από τα Κτηµατολογικά Γραφεία ή κεντρικά από την ΕΚΧΑ Α.Ε.
Γενικά η πολιτεία µπορεί να µεταβιβάσει αρµοδιότητες τις οποίες σήµερα έχει
και οι οποίες αποτελούν τα προκαταρκτικά στάδια πρόσβασης σε δεδοµένα,
αναγνώριση - εντοπισµό προβλήµατος, ελέγχου-τεκµηρίωσης, διόρθωσης, καταχώρησης διαφόρων πράξεων, βεβαίωση συµβατότητας κτλ.
Συγκεκριµένα µπορούν να µεταβιβασθούν αρµοδιότητες:
- Πρόσβαση-ελεγχόµενη στις βάσεις δεδοµένων χωρικών στοιχείων.
- Σύνταξη φακέλου χωρικών µεταβολών.
- Έλεγχος - εφαρµογή τίτλων - εντοπισµός µεταβολής - τεκµηρίωση - διαπραγµάτευση µε όµορους - καταχώρηση µεταβολής στη βάση.
- Καταχώρηση εγγραπτέων πράξεων.
- Καταχώρηση πράξεων απαλλοτριώσεων.
Ο ορισµός του κατ΄ αρχήν γίνεται από το ΤΕΕ, από επιτροπή που θα συσταθεί
για τον σκοπό αυτό και η οποία θα αποτελείται:
Από ένα Νοµικό µε µακρά εµπειρία στο Αστικό δίκαιο – στέλεχος της ΕΚΧΑ Α.Ε
- Από έναν αγρονόµο τοπογράφο µηχανικό µε µακρά εµπειρία σε θέµατα κτηµατολογίου – στέλεχος της ΕΚΧΑ Α.Ε.
- Από έναν αγρονόµο τοπογράφο της ∆/νσης Τοπογραφικών Εφαρµογών του
ΥΠΕΚΑ
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- Από εκπρόσωπο του δικηγορικού συλλόγου
- Από εκπρόσωπο του συλλόγου συµβολαιογράφων
- Από εκπρόσωπο του ΠΣ∆ΑΤΜ (εισηγητής.)
Στην επιτροπή αυτή οι ενδιαφερόµενοι για διαπίστευση υποβάλλουν αιτήσεις
και απαραίτητα δικαιολογητικά.
Ποιοι έχουν δικαίωµα υποβολής αιτήσεων:
- Όσοι έχουν αποφοιτήσει από τις σχολές των ΑΤΜ ή ισοδύναµες σχολές του
εξωτερικού.
- Όσοι έχουν εργαστεί ως ελεύθεροι επαγγελµατίες για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των τεσσάρων (4) ετών και δεν διατελούν σε υπαλληλική σχέση µε τον
δηµόσιο ή ιδιωτικό τοµέα.
- Να διαθέτουν αποδεδειγµένα ενεργή επαγγελµατική έδρα.
- Να διαθέτουν αποδεδειγµένα ανάλογο τεχνολογικό εξοπλισµό καθώς και αντίστοιχο λογισµικό.
-Να µην έχουν καταδικασθεί για αδικήµατα του ποινικού κώδικα.
Τα ακριβή δικαιολογητικά που θα υποβάλλονται στην επιτροπή θα καθορισθούν από την ίδια µετά την συγκρότησή της.
∆ιαδικασία διαπίστευσης
Μετά την εξέταση των δικαιολογητικών όσοι θα επιλεγούν θα κληθούν να δώσουν γραπτές και προφορικές εξετάσεις. Οι γραπτές εξετάσεις θα περιλαµβάνουν γενικά αντικείµενα όπως:
- Τεχνικά θέµατα εκτέλεσης τοπογραφικών εργασιών
- Θέµατα κτηµατολογίου
- Θέµατα αιγιαλού - παραλίας
- Θέµατα δασικά, παλαιών διανοµών, αναδασµών
- Γνώση, νοµοθεσίας κτηµατολογίου εποικιστικής νοµοθεσίας
- Θέµατα αστικού δικαίου, δασικής νοµοθεσίας
Στις προφορικές εξετάσεις θα κρίνεται επίσης η γενικότερη εικόνα του υποψηφίου από πλευράς ικανότητας και επικοινωνίας.
Οι επιτυχόντες στις παραπάνω εξετάσεις θα ονοµάζονται διαπιστευµένοι τοπογράφοι Μηχανικοί.
Στη συνέχεια οι επιτυχόντες στον διαγωνισµό αυτό, θα παρακολουθούν σεµινάριο διάρκειας 2-3 εβδοµάδων στο οποίο θα ενηµερώνονται από εκπροσώπους φορέων, επαγγελµατιών για τα θέµατα που θα διαχειριστούν, τη σχετική
νοµοθεσία, τον τρόπο επικοινωνίας και χειρισµού των διαφόρων υποθέσεων
και θα λαµβάνουν πρακτικές οδηγίες χειρισµού αντιστοίχων υποθέσεων.
Τέλος θα υποχρεούνται όπως παρακολουθήσουν σε περιβάλλον εργασίας τη
λειτουργία υπηρεσιών της ΕΚΧΑ Α.Ε. και των οριστικών κτηµατολογικών γραφείων.
Μετά και την ολοκλήρωση της παραπάνω εκπαίδευσης, θα διενεργείται από
την επιτροπή έλεγχος της έδρας που έχει δηλωθεί και θα δίνεται η σχετική
άδεια λειτουργίας.
Η επιτροπή που θα συσταθεί στο ΤΕΕ για την ορισµό και παρακολούθηση της
λειτουργίας των διαπιστευµένων θα αποφασίσει και τα εξής :
- Θα ορίσει τα ακριβή δικαιολογητικά που θα απαιτούνται να προσκοµισθούν
από τους ενδιαφερόµενους.
- Θα ορίσει τα αντικείµενα στα οποία θα εξεταστούν.
- Θα ορίσει τα αντικείµενα στα οποία θα γίνει η επιµόρφωση στους επιτυχόντες.
- Θα προγραµµατίζει την εκπαίδευση στους φορείς -Υπηρεσίες.
- Θα καταγράψει τα δεδοµένα στα οποία θα έχουν πρόσβαση από κάθε υπηρεσία οι διαπιστευµένοι.
- Θα καταγράψει τις συγκεκριµένες εργασίες ανά τοµέα οι οποίες θα εκτελούνται µόνο από τους διαπιστευµένους.
- Θα καταρτίσει κανονισµό λειτουργίας και κώδικα δεοντολογίας.
- Θα ορίσει τις συγκεκριµένες αρµοδιότητες ανά τοµέα οι οποίες θα µεταβιβαστούν στον διαπιστευµένο τοπογράφο µηχανικό.
Η παραπάνω πρόταση όπως έχουµε ήδη αναφέρει αποτελεί τη γενική βάση για
παραπέρα διαβούλευση.
3Ο ΘΕΜΑ: 4Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΑΤΜ
O Πανελλήνιος Σύλλογος ∆ιπλωµατούχων Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών, πιστός και συνεπής στο ραντεβού του µε τα µέλη του συναδέλφους ΑΤΜ,
µε τον τεχνικό κόσµο της χώρας, και µε την κοινωνία, διοργανώνει τον προσεχή Σεπτέµβριο το 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγρονόµων & Τοπογράφων Μηχανικών. Η συνεργασία για τη διοργάνωση αυτή µε τον Σύλλογο ∆ιπλωµατούχων
Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών Βορείου Ελλάδος και µε τόπο διεξαγωγής
τη Θεσσαλονίκη, έρχεται να επιβεβαιώσει µε τον καλύτερο τρόπο την πρόθεση
όλων για την ενιαία έκφραση σε όλη την επικράτεια.
‘Οπως έχει καθιερωθεί, σε κάθε συνέδριο συγκεντρώνονται οι προβληµατισµοί

όλων των ΑΤΜ µε ανταλλαγή απόψεων γύρω από τις εξελίξεις που αφορούν
την επιστηµονική ειδικότητα και επαγγελµατική δραστηριότητά µας, ενισχύοντας µε αυτό τον τρόπο τις εσωτερικές δοµές του ΠΣ∆ΑΤΜ, δυναµώνοντας τη
θέση των µελών ΑΤΜ στον τεχνικό κόσµο, και αναδεικνύοντας τον ρόλο του
διπλωµατούχου ΑΤΜ µέσα στην κοινωνία, καθιστώντας τον κλάδο απαραίτητο
συνοµιλητή και σύµβουλο της πολιτείας για την ανάπτυξη της χώρας. Ταυτόχρονα, τονώνεται το κύρος και η υπόσταση του ΠΣ∆ΑΤΜ στη διεθνή κοινότητα
των επιστηµόνων και µηχανικών.
Για να επιτευχθούν όλα τα παραπάνω, πιστές στο ραντεβού τους παραµένουν
και οι δύο Πανεπιστηµιακές Σχολές µας, του τµήµατος Αγρονόµων & Τοπογράφων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ και της Σχολής Αγρονόµων
& Τοπογράφων Μηχανικών του ΕΜΠ, που συµβάλλουν στο κύρος και στην
αξιοπιστία και δίνουν προστιθέµενη αξία στην όλη διοργάνωση µε τη συµµετοχή τους, αφού αναλαµβάνουν την επιστηµονική επιτροπή του συνεδρίου.
Οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις, οι νέες µέθοδοι και πρακτικές στην άσκηση
του επαγγέλµατος του ΑΤΜ, τα ζητήµατα του χώρου υπό το πρίσµα του ΑΤΜ,
οι σύγχρονες και µελλοντικές τάσεις στην έρευνα και στην εκπαίδευση, η συµβολή του ΑΤΜ στην ορθολογική ανάπτυξη της χώρας θα παρουσιαστούν µέσα
από τις θεµατικές ενότητες του συνεδρίου.
Συγκεκριµένα οι θεµατικές ενότητες του συνεδρίου έχουν διαµορφωθεί από
την επιστηµονική και την οργανωτική επιτροπή ως εξής:
1. Γεωδαιτικές Υποδοµές και Μεθοδολογίες
2. Τεχνολογίες Αιχµής και Καινοτοµία
3. Σχεδιασµός και Οργάνωση του Χώρου: Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα, Κτηµατολόγιο, Περιβάλλον, Ανάπτυξη
4. Έργα Υποδοµής και ο Ρόλος του ΑΤΜ
5. Η εκπαίδευση του ΑΤΜ: Προκλήσεις & Προοπτικές
6. Το βήµα στους φοιτητές: Εργασίες & Απόψεις (βράβευση της καλύτερης ∆ιπλωµατικής εργασίας µε το πέρας του Συνεδρίου)
∆ίνεται το βήµα λοιπόν στους συναδέλφους ΑΤΜ, ακαδηµαϊκούς και µη, για
την παρουσίαση των τεκµηριωµένων απόψεων και επιστηµονικών εργασιών
τους, σε µία κορυφαία διεργασία για τον κλάδο µας.
Για πρώτη φορά δίνεται το βήµα σε ξεχωριστή ενότητα στους φοιτητές για να
ακουστούν και οι απόψεις των µελλοντικών συναδέλφων, και να θεµελιωθούν
οι γέφυρες επικοινωνίας µε τον ΠΣ∆ΑΤΜ. Οι απόψεις τους πρέπει να ληφθούν
σοβαρά υπόψη και να αποτελέσουν οδηγό για τις µελλοντικές δράσεις του
συλλόγου, αλλά και να αισθανθούν και οι ίδιοι οι φοιτητές ότι µια οργανωµένη
δοµή θα τους υποδεχτεί και θα τους αγκαλιάσει, όταν αποφοιτήσουν και αποφασίσουν να ενταχθούν στο επιστηµονικό και παραγωγικό δυναµικό της χώρας.
Είναι γεγονός ότι το σύγχρονο οικονοµικό, κοινωνικό και επαγγελµατικό περιβάλλον µεταβάλλεται συνεχώς, µε συνεχείς δυσάρεστες εκπλήξεις. Οι κανόνες
και οι προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλµατος δεν µπορούν να θεωρηθούν δεδοµένοι. Σε µία εποχή που οι δείκτες της ανεργίας πλήττουν τη χώρα, η αναζήτηση για νέα πεδία εφαρµογής και απασχόλησης των ΑΤΜ θα εξυπηρετηθεί από τις εργασίες του συνεδρίου µας. Ταυτόχρονα δίνονται εφόδια
για αύξηση της παραγωγικότητας και αποτελεσµατικότητας των συναδέλφων
ΑΤΜ µέσα από τις µεθοδολογίες που θα παρουσιαστούν.
Ένας άλλος στόχος του συνεδρίου είναι η επικοινωνία µε την κοινωνία, η ανάδειξη των ΑΤΜ ως τους πλέον ικανούς και ειδικούς συµβούλους των πολιτών
σε θέµατα που άπτονται της ειδικότητάς µας.
Πάνω από όλα όµως, η συγκέντρωση των προβληµατισµών του κλάδου µας,
σε αυτή την δύσκολη εποχή, µέσα από τις απαραίτητες ζυµώσεις και ανταλλαγές απόψεων και ιδεών, µπορεί να συνθέσει προτάσεις και λύσεις προς την πολιτεία και την πολιτική ηγεσία, δείχνοντας µε αυτό τον τρόπο και προς όλες τις
κατευθύνσεις τις δυνατότητες και την τεχνογνωσία των ΑΤΜ, για δυναµική
συµβολή στην ανασυγκρότηση και έξοδο της χώρας από αυτή τη δυσάρεστη
οικονοµική πραγµατικότητα.
Μπροστά στις νέες προκλήσεις και νέες ισορροπίες που διαµορφώνονται, είναι
υποχρέωση του ΠΣ∆ΑΤΜ να σταθεί στο ύψος του, διοργανώνοντας ένα συνέδριο που θα δείξει τον δρόµο και θα καθορίσει την προοπτική του κλάδου µας
µε κύρος και αξιοπιστία στη νέα εποχή.
4ο ΘΕΜΑ: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΠΣ∆ΑΤΜ
Το Σάββατο 22 Μαρτίου 2014 πραγµατοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων
του ΤΕΕ παρουσία µικρού αριθµού οικονοµικά τακτοποιηµένων συναδέλφων η
καταστατική συνέλευση του ΠΣ∆ΑΤΜ.
Στη συνέλευση ετέθη προς ψήφιση η πρόταση τροποποίησης του καταστατικού, όπως αυτή είχε προκύψει και συµφωνηθεί κατά τις εργασίες της 7ης και
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8ης Πανελλαδικής Συνδιασκέψεως των ΑΤΜ παρουσία περισσοτέρων από 100
εκπροσώπων από όλους τους ανά την Ελλάδα Συλλόγους και Τµήµατα ΑΤΜ.
Η διαφαινόµενη βούληση όλων των Τµηµάτων – Συλλόγων ΑΤΜ για τη διαµόρφωση ενός νέου τρόπου λειτουργίας του Συλλόγου, όπως αυτή εκφράστηκε το
προηγούµενο διάστηµα στο σύνολο των κατά τόπους γενικών συνελεύσεων, δε
µεταφράστηκε σε θεσµοθετηµένη αλλαγή καθώς στη συνέλευση δεν υπήρξε η
καταστατικά προβλεπόµενη αυξηµένη πλειοψηφία για να προβεί στις συµφωνηθείσες τροποποιήσεις.
Έτσι σήµερα εξακολουθεί ο Σύλλογος να λειτουργεί µε ένα απαρχαιωµένο για
τις σηµερινές ανάγκες και προκλήσεις καταστατικό και να βρίσκεται µετέωρος
ως προς την λογιστική του λειτουργία.
Θυµίζουµε ότι η αναγκαιότητα τροποποίησης του καταστατικού απορρέει από:
1. Τα προβλήµατα που εντόπισε η λογίστρια του Συλλόγου ως προς την κατάταξή του από φοροτεχνικής απόψεως. Η αναφορά σχετίζεται µε το πώς χαρακτηρίζεται ο συνδικαλιστικός µας φορέας (σύλλογος ή σωµατείο) γεγονός
που καθιστά έως σήµερα, βάσει των τελευταίων νόµων του Υπ. Οικ. αµφίσηµη την υπαγωγή του για την έκδοση παραστατικών και βιβλίων στη ∆.Ο.Υ. ή
στη Νοµαρχία.
2. Στην καταστατική αδυναµία, σύµφωνα µε το νέο αυστηρό φορολογικό πλαίσιο, να αιτιολογήσει δράσεις του όπως σεµινάρια, συνέδρια, κ.α.
3. Στην καταστατική αδυναµία του να δικαιολογήσει οικονοµικές εισροές ακόµα
και από επιχορηγήσεις του ΤΕΕ!!!
ΤΑ ΤΡΙΑ ΑΥΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΜΕΤΕΩΡΗ ΚΑΙ ΤΟ ∆.Σ. ΕΚΤΕΘΕΙΜΕΝΟ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΥΠΕΡΒΑΙΝΟΥΝ
ΤΗΝ ∆ΡΑΣΗ ΤΟΥ.
4. Τη διάθεση για εφαρµογή στην πράξη της νέας συλλογικής κουλτούρας που
διαµορφώθηκε τα τελευταία χρόνια µε τη θεσµική εκπροσώπηση των συναδέλφων από κάθε νοµό της χώρας.
5. Την ανάγκη αναπλήρωσης του οικονοµικού αδιεξόδου που δηµιουργείται από
τη δραστική µείωση της οικονοµικής υποστήριξης από το ΤΕΕ µέσω θεσµικής
εθελοντικής συµµετοχής σε κεντρικό επίπεδο ακόµα περισσοτέρων ανά την
Ελλάδα συναδέλφων και µέσα από την περαιτέρω δραστηριοποίηση του Επιστηµονικού µας Φορέα σε θέµατα δια βίου εκπαίδευσης.
Το αποτέλεσµα της καταστατικής συνέλευσης είναι απολύτως σεβαστό, όµως δεν απαντάει σε κανένα από τα προηγούµενα ζητήµατα καθόσον διατηρεί αναλλοίωτο το υφιστάµενο καταστατικό που µπορεί
ανά πάσα στιγµή να αποτελέσει τη θρυαλλίδα για τη λειτουργική απορύθµιση του Συλλόγου.
Επειδή, ο ΠΣ∆ΑΤΜ
Αποτελεί τον κλαδικό εκφραστή όλων των ΑΤΜ και ενσαρκώνει τις ελπίδες των
συναδέλφων για ένα καλύτερο αύριο.
Υπήρχε και πρέπει να συνεχίσει να υπάρχει χωρίς ψήγµατα επισφάλειας της
βιωσιµότητάς του.
Πρέπει να λειτουργήσει σε πρότυπα που θα υπηρετούν τις ανάγκες των µελών
του σε όλα τα επίπεδα και πρέπει να καλύπτει εν τοις πράγµασι όλο το φάσµα
των ΑΤΜ τόσο γεωγραφικά, όσο και ως προς τοµέα δραστηριοποίησης.
Η ∆ιοίκηση του ΠΣ∆ΑΤΜ, προσέρχεται εκ νέου στην υποβολή νέας συνθετικής
προτάσεως για την τροποποίησή του καταστατικού θεωρώντας ότι µε τον τρόπο αυτό αµβλύνονται οι όποιες ουσιαστικές ή µη διαφωνίες και καλεί το σύνολο
των παρατάξεων να τοποθετηθεί ξεκάθαρα για το αν επιθυµεί να ακολουθηθεί η
βούληση του συνόλου των κλαδικών δοµών, αλλά κυρίως αν θέλει ο Σύλλογος
να συνεχίσει να λειτουργεί εύρυθµα στην υπηρεσία και προς το συµφέρον των
µελών του.
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Μπαίνουµε πλέον στη δεύτερη και τελευταία χρονιά της θητείας της παρούσας
διοίκησης. Τη χρονιά αυτή θα κριθούν πολλά, αφού θα ολοκληρωθεί η σύνταξη
των Π.∆. για τις επαγγελµατικές δραστηριότητες των µηχανικών, θα βγουν οι
αποφάσεις του ΣτΕ για το ασφαλιστικό και τα δικαιώµατα στα τοπογραφικά, θα
διαφανεί αν το κτηµατολόγιο οδεύει προς ολοκλήρωση ή προς ναυάγιο και πολλά άλλα. Το να απαριθµούµε προβλήµατα που συναντάµε στη συνδικαλιστική
µας καθηµερινότητα είτε αυτά είναι οικονοµικά, είτε έλλειψης συναδέλφων που
θα ασχοληθούν ενεργά µε το σύλλογο δεν έχει νόηµα. ∆εχόµαστε την κατάσταση ως έχει και κοιτάµε αποκλειστικά και µόνο να επιτελέσουµε κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο το έργο για το οποίο µας έχετε εµπιστευθεί. Από εσάς ζητάµε
τις ιδέες σας, τη γόνιµη κριτική σας και τη συµπαράστασή σας σε κάθε δράση
του συλλόγου. Από τα συνδικαλιστικά στελέχη που κόπτονται για το πώς λειτουργεί ο σύλλογος και για το τι αποτέλεσµα παράγει ζητάµε κατ’ ελάχιστο να
σταµατήσουν να υπονοµεύουν τη συνδικαλιστική έκφραση του κλάδου και ακόµα καλύτερα αν έχουν τη διάθεση να συµβάλουν ώστε να πάµε το σύλλογο και
κατ’ επέκταση τον κλάδο ακόµα πιο µπροστά.
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√ ¶™¢∞∆ª ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂ ÙÔÓ ™∂°ª Î·È ÙÔÓ ™ª∂ ·ÚÂÓ¤‚ËÛ·Ó ÛÙÔÓ ‰È·ÁˆÓÈÛÌﬁ Ô˘ ÚÔÎ‹Ú˘ÍÂ
Ô √ÚÁ·ÓÈÛÌﬁ˜ §ÈÌ¤ÓÔ˜ ∏ÁÔ˘ÌÂÓ›ÙÛ·˜ ∞∂ ÌÂ ÙËÓ ÈÔ Î¿Ùˆ
ÂÈÛÙÔÏ‹.

¶ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Â› ÙÔ˘ ÂÚÈÂ¯ÔÌ¤ÓÔ˘
ÙˆÓ ÚÔÎËÚ‡ÍÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ «∂ÎﬁÓËÛË ªÂÏÂÙÒÓ ÀÏÔÔ›ËÛË˜ ∂ÌÔÚÂ˘Ì·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘
£ÂÛÚˆÙ›·˜. ¢È·‰ÈÎ·Û›Â˜ ∞, µ & °. (ªÂÏ¤ÙÂ˜:
∆ÔÔÁÚ·ÊÈÎ‹, ÃˆÚÔı¤ÙËÛË˜, ÃˆÚÔÙ·ÍÈÎ‹,
∫˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜, ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎ‹, ™¶∂, M¶E)»
Αξιότιµε Κύριε Πρόεδρε,
Τις τελευταίες ηµέρες ο Πανελλήνιος Σύλλογος ∆ιπλωµατούχων Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών έχει γίνει αποδέκτης πλειάδας διαµαρτυριών µελών του σχετικά µε τις προκηρυχθείσες µελέτες:

«∂ÈÏÔÁ‹ ·Ó·‰ﬁ¯Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎﬁÓËÛË ÌÂÏÂÙÒÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË˜ ∂ÌÔÚÂ˘Ì·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ £ÂÛÚˆÙ›·˜ – ‰È·ÁˆÓÈÛÙÈÎ‹ ‰È·‰ÈÎ·Û›· ∞’ ÌÂ ÙÈ˜ ÂÍ‹˜
˘ÔÌÂÏ¤ÙÂ˜: ·) ∆ÔÔÁÚ·ÊÈÎ‹ ∞Ó¿Ï˘ÛË/ªÂÏ¤ÙË ¯ˆÚÔı¤ÙËÛË˜, ‚) ÃˆÚÔÙ·ÍÈÎ‹ ÌÂÏ¤ÙË, Á) ªÂÏ¤ÙË ÙÔ˘ ∞ÓÙ›ÎÙ˘Ô˘ ÙË˜ ∫˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜, ‰) ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎ‹ ªÂÏ¤ÙË, Â) ∞Ó¿Ù˘ÍË ∂È¯ÂÈÚËÌ·ÙÈÎÔ‡/∂ÂÓ‰˘ÙÈÎÔ‡ ™¯Â‰›Ô˘»
και προεκτιµώµενη αξία σύµβασης 585.000 EUR.

«∂ÈÏÔÁ‹ ·Ó·‰ﬁ¯Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎﬁÓËÛË ÌÂÏÂÙÒÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË˜ ∂ÌÔÚÂ˘Ì·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ £ÂÛÚˆÙ›·˜ – ‰È·ÁˆÓÈÛÙÈÎ‹ ‰È·‰ÈÎ·Û›· µ’ ÌÂ ÙÈ˜ ÂÍ‹˜
˘ÔÌÂÏ¤ÙÂ˜: ·) ƒ˘ıÌÈÛÙÈÎÔ‡ ™¯Â‰›Ô˘ – ∞’ Î·È µ’ Ê¿ÛË, ‚) ™ÙÚ·ÙËÁÈÎ‹˜
¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎ‹˜ ∂ÎÙ›ÌËÛË˜ (™¶∂), Á) ∂ÎÙ›ÌËÛË˜ ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ∂ÈÙÒÛÂˆÓ (∂¶∂)» και προεκτιµώµενη αξία σύµβασης 497.000 EUR.
«∂ÎﬁÓËÛË ÙˆÓ ··Ú·›ÙËÙˆÓ ÌÂÏÂÙÒÓ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹ ÙˆÓ ÎÙÈÚÈ·ÎÒÓ
ÂÁÎ·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ Î·È ˘Ô‰ÔÌÒÓ ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÂ˘Ì·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘. ∆Ô ∂ÌÔÚÂ˘Ì·ÙÈÎﬁ ∫¤ÓÙÚÔ £ÂÛÚˆÙ›·˜ ı· ·Ó·Ù˘¯ıÂ› ÌÂ ÙÔ ‰È¯ˆÚÈÎﬁ ÌÔÓÙ¤ÏÔ
(¡.3333/05 Î·È 3710/08) Î·È ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ ÏÈÌÂÓÈÎﬁ ÙÌ‹Ì· Î·È
Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ÂÓ‰Ô¯ÒÚ·. ™Â Î¿ıÂ ¤Ó· ·ﬁ ·˘Ù¿ ı· ÂÎÔÓËıÔ‡Ó ÍÂ¯ˆÚÈÛÙ¿ ÔÈ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÂ˜ ÌÂÏ¤ÙÂ˜» και προεκτιµώµενη αξία σύµβασης
900.000 EUR.
Εξετάζοντας το περιεχόµενο της προκήρυξης, και µε δεδοµένο ότι o
ΟΛΗ, ως δηµόσιος φορέας, υπάγεται στην υποχρέωση εφαρµογής των
διατάξεων του Ν.3316/2004, θα θέλαµε να επισηµάνουµε τα εξής:
Η επιλεγείσα διαδικασία πάσχει νοµιµότητας, καθόσον το δηµοπρατούµενο αντικείµενο και των τριών συµβάσεων υπάγεται -σαφώς και ευθέως- στις διατάξεις του Ν.3316/2005 περί «∞Ó¿ıÂÛË˜ Î·È ÂÎÙ¤ÏÂÛË˜ ‰Ë-

ÌÔÛ›ˆÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ÂÎﬁÓËÛË˜ ÌÂÏÂÙÒÓ Î·È ·ÚÔ¯‹˜ Û˘Ó·ÊÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ». Συγκεκριµένα το αντικείµενο των συµβάσεων αφορά µελέτες διαφόρων κατηγοριών του άρθρου 2 του Ν.3316/05 (χωροταξικές, πολεοδοµικές, οικονοµικές, αρχιτεκτονικές, στατικές, ΗΛΜ, κυκλοφορικές, λιµενικές, τοπογραφικές, γεωτεχνικές, περιβαλλοντικές), των οποίων η
ανάθεση πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του κεφαλαίου Β’
του ανωτέρω νόµου «¢È·‰ÈÎ·Û›Â˜ Û‡Ó·„Ë˜ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ÌÂÏÂÙÒÓ Î·È ·ÚÔ¯‹˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ».
Επισηµαίνεται ότι ο Ν.3316/2005 έχει εισαχθεί στην ελληνική νοµοθεσία
προς εναρµόνιση της χώρας µας µε το ευρωπαϊκό δίκαιο (Οδηγίες 17 και
18 του 2004). Συγκεκριµένα, στην παρ. 1 του άρθρου 2 του νόµου αυτού ορίζεται ότι «1. √ ÓﬁÌÔ˜ ·˘Ùﬁ˜ Ú˘ıÌ›˙ÂÈ ÙË Û‡Ó·„Ë Î·È ÂÎÙ¤ÏÂÛË

ﬁÏˆÓ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ, ·ÓÂÍ·ÚÙ‹Ùˆ˜ ·Í›·˜, ÁÈ· ÙËÓ ÂÎﬁÓËÛË
ÌÂÏÂÙÒÓ Î·È ·ÚÔ¯‹ ÏÔÈÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÌË¯·ÓÈÎÔ‡ Î·È ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÂÏÂ˘ıÂÚ›ˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ Î·ÙËÁÔÚÈÒÓ ÌÂÏÂÙÒÓ ÙË˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 2,
Ô˘ ÂÌ›ÙÔ˘Ó Î·ı` ‡ÏËÓ ÛÙÔ “¶·Ú¿ÚÙËÌ· ππ ∞” ÙË˜ √‰ËÁ›·˜
2004/18/∂∫ Î·È ÛÙÔ “¶·Ú¿ÚÙËÌ· XVII∞” ÙË˜ √‰ËÁ›·˜ 2004/17/∂∫,
ﬁˆ˜ ÂÎ¿ÛÙÔÙÂ ÈÛ¯‡Ô˘Ó, ﬁÙ·Ó ÔÈ ÌÂÏ¤ÙÂ˜ ‰ÂÓ ÂÎÔÓÔ‡ÓÙ·È Î·È ÔÈ ˘ËÚÂÛ›Â˜ ‰ÂÓ ·Ú¤¯ÔÓÙ·È ·ﬁ ÙÔ ÚÔÛˆÈÎﬁ ÙË˜ ·Ó·ı¤ÙÔ˘Û·˜ ∞Ú¯‹˜. °È· ÙÈ˜
·ÓˆÙ¤Úˆ Û˘Ì‚¿ÛÂÈ˜ Ô˘ ÂÌ›ÙÔ˘Ó ÛÙÔ Â‰›Ô ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙˆÓ ·ÓˆÙ¤Úˆ
√‰ËÁÈÒÓ, Ô ·ÚÒÓ ÓﬁÌÔ˜ ÂÓ·ÚÌÔÓ›˙ÂÈ ÙÔ ÂıÓÈÎﬁ ‰›Î·ÈÔ ÚÔ˜ ·˘Ù¤˜.».
Συνεπώς, η προκήρυξη, η ανάθεση και η συµβασιοποίηση των συγκεκριµένων αντικειµένων µε οποιαδήποτε άλλη διαδικασία, όπως εν προκειµένω η επιλεγείσα από τον ΟΛΗΓ, καθίσταται µη σύννοµη και ακυρωτέα,
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καθόσον αφενός ο ΟΛΗΓ υπάγεται στους Αναθέτοντες Φορείς του Παραρτήµατος IX της Οδηγίας 17/2004/ΕΚ, αφετέρου, όπως άλλωστε αναφέρεται και στις δηµοσιευθείσες προκηρύξεις, οι ζητούµενες υπηρεσίες εντάσσονται στην κατηγορία 12 (CPC 867) του Παραρτήµατος ΧVΙΙ Α της Οδηγίας 17/2004/ΕΚ. Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι στους διαγωνισµούς έχουν χρησιµοποιηθεί οι πρότυπες προκηρύξεις του
Ν.3316/05, και µάλιστα µε αναφορές σε κατηγορίες µελετών κ.λπ., χωρίς
όµως να εφαρµόζεται ο νόµος όπως επιβάλλεται.
Πάγια επιδίωξη κάθε αναθέτουσας αρχής είναι και επιβάλλεται να είναι η
διασφάλιση της νοµιµότητας και του υγιούς ανταγωνισµού σε κάθε διαγωνιστική διαδικασία. Έχοντας τη βεβαιότητα ότι κι εσείς ενστερνίζεστε την
άποψη ότι η διασφάλιση των κανόνων υγιούς ανταγωνισµού αποτελεί κρίσιµο παράγοντα για την επίτευξη των στόχων κάθε διαγωνιστικής διαδικασίας, αναµένουµε την αποδοχή του αιτήµατός µας και παραµένουµε στη
διάθεσή σας για οτιδήποτε χρειασθείτε επί θεµάτων που άπτονται του επιστηµονικού και επαγγελµατικού µας ενδιαφέροντος.

√ ¶™¢∞∆ª ·ÚÂÓ¤‚Ë ÌÂ ÙËÓ ÈÔ Î¿Ùˆ ÂÈÛÙÔÏ‹,
ÛÂ "ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÎ‹" ÚÔÎ‹Ú˘ÍË ÌÂÏ¤ÙË˜ Ú¿ÍË˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜
ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ °¤Ú·Î· - ¶·ÏÏ‹ÓË˜. ªÂÙ¿ Î·È ·ﬁ ÙËÓ
·Ú¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘ ™˘ÏÏﬁÁÔ˘ Ô ¢È·ÁˆÓÈÛÌﬁ˜ ·Î˘ÚÒıËÎÂ.

¶ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Â› ÙÔ˘ ÂÚÈÂ¯ÔÌ¤ÓÔ˘
ÙË˜ ÚÔÎ‹Ú˘ÍË˜ ÙË˜ ÌÂÏ¤ÙË˜ «ªÂÏ¤ÙË
Ú¿ÍË˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÂÚÈÔ¯ÒÓ ¶∂1
∫·Ú·Ô‡˙È–¶∂8 ¶··¯ˆÚ¿ÊÈ, ¶∂9 ª¿ÚÈ˙·
Î·È ¶∂13 ¡¤· ¶·ÏÏ‹ÓË»
Αξιότιµε Κύριε ∆ήµαρχε,
Μέσω του διαδικτύου πληροφορηθήκαµε την προκήρυξη της µελέτης
«Μελέτη πράξης εφαρµογής περιοχών ΠΕ1 Καραούζι–ΠΕ8 Παπαχωράφι,
ΠΕ9 Μάριζα και ΠΕ13 Νέα Παλλήνη».
Εξετάζοντας το περιεχόµενο της προκήρυξης, θα θέλαµε να επισηµάνουµε
τα εξής:
Πάγια επιδίωξη κάθε αναθέτουσας αρχής είναι και επιβάλλεται να είναι η
διασφάλιση του υγιούς ανταγωνισµού σε κάθε διαγωνιστική διαδικασία.
Προϋπόθεση γι’ αυτό αποτελεί η συµµετοχή όσο το δυνατόν περισσότερων εταιρειών, οι οποίες βεβαίως θα πρέπει να έχουν την τεχνογνωσία για
την επιτυχή υλοποίηση του υπό ανάθεση έργου σύµφωνα µε τις ισχύουσες προδιαγραφές, στο βέλτιστο χρόνο και µε το µικρότερο δυνατό κόστος.
Εν προκειµένω, επειδή πρόκειται για τεχνική µελέτη, ο νοµοθέτης έχει
προβλέψει εδώ και χρόνια ότι η ικανότητα εκπόνησης συγκεκριµένου µελετητικού αντικειµένου πιστοποιείται από συγκεκριµένη δηµόσια αρχή, τη
Γνωµοδοτική Επιτροπή Μελετών (Γ.Ε.Μ.), η οποία και κατατάσσει το µελετητικό δυναµικό, ατοµικό και εταιρικό, σε κατηγορίες και αντίστοιχες τάξεις.
Συνεπώς, η κάθε αναθέτουσα αρχή είναι απολύτως διασφαλισµένη ως προς την ποιοτική εκπόνηση της µελέτης που αναθέτει αν
αποταθεί στο σύνολο του µελετητικού δυναµικού των αντίστοιχων κατηγοριών, βάσει µελετητικού αντικειµένου, και των αντίστοιχων, βάσει προϋπολογισµού, τάξεων πτυχίων.
Στο συγκεκριµένο διαγωνισµό διαπιστώσαµε ότι δεν ακολουθείται αυτή η
αρχή, αλλά επιλέγεται τεχνηέντως, δια µέσου απαιτήσεως για ειδική τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα, ο αποκλεισµός µεγάλου αριθµού µελετητικών εταιρειών οι οποίες, παρότι καλύπτουν τις προϋποθέσεις του νόµου
και έχουν την µελετητική κατηγορία και τάξη πτυχίου, αδυνατούν να συµµετέχουν στον εν θέµατι διαγωνισµό.
Για το Σύλλογό µας, η επιλογή ενός αναδόχου πρέπει να βασίζεται
στην αξιολόγηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των προσφορών και όχι στην εφεύρεση τυπικών παραµέτρων που θα θέσουν
φραγµό σε συναδέλφους που επιθυµούν να συµµετέχουν.
Ακόµα όµως κι αν για τον οιοδήποτε λόγο εξακολουθεί να υφίσταται η
απαίτηση για τεχνική καταλληλότητα, αυτή είναι προφανές ότι δεν µπορεί

να ορίζεται σε ποσά ίδια µε τον προϋπολογισµό της µελέτης.
Είναι τουλάχιστον άτοπο να πιστεύει κανείς ότι κάποιος που έχει εκπονήσει στο παρελθόν µελέτη πράξης εφαρµογής, ακόµα και µικρότερου οικονοµικού αντικειµένου, δεν έχει την τεχνογνωσία να εκπονήσει αντίστοιχου
µελετητικού αντικειµένου, αλλά πολλαπλάσιου προϋπολογισµού µελέτη.
Για ποιό λόγο λοιπόν µπαίνει ως κριτήριο το ποσοτικό, όταν στα ποιοτικά
δεδοµένα όποιος έχει κάνει τουλάχιστον µια αντίστοιχη µελέτη, ανεξαρτήτως προϋπολογισµού, έχει την απόλυτη γνώση των διαδικασιών εκπόνησής της;
Πολλώ δε µάλλον στην περίπτωση της εν θέµατι µελέτης όπου πρόκειται
επί της ουσίας για «συρραφή» 4 αυτοτελών µελετών (ΠΕ1 Καραούζι–ΠΕ8 Παπαχωράφι, ΠΕ9 Μάριζα και ΠΕ13 Νέα Παλλήνη) που κάλλιστα θα µπορούσαν να προκηρυχθούν ξεχωριστά δίνοντας πιθανά,
ανάλογα µε το οικονοµικό αντικείµενο, τη δυνατότητα συµµετοχής και σε
µελετητικά πτυχία κατώτερα της Ε’ τάξεως και σίγουρα δίνοντας δουλειά
σε περισσότερα του ενός σχηµάτων, σε µια περίοδο όπου ο µελετητικός
κλάδος βρίσκεται σε δεινή κατάσταση.
Παρότι, λοιπόν, µια τέτοια επιλογή θα µείωνε το χρόνο εκτέλεσης των µελετών, θα µείωνε το ρίσκο για το ∆ήµο, αφού, σε περίπτωση όπου για οιοδήποτε λόγο αστοχίας δεν θα υπήρχε πρόβληµα µε το σύνολο του µελετητικού αντικειµένου, η αναθέτουσα αρχή, όχι µόνο δεν προκήρυξε αντίστοιχο µε τις ενότητες αριθµό µελετών, αλλά, λόγω της καταλληλότητας
που ζητείται, οδηγεί τη διαδικασία στον αποκλεισµό µεγάλου αριθµού
Εταιρειών.
Ένα δεύτερο σηµαντικό θέµα που προκύπτει είναι η τήρηση των διαδικασιών ανάθεσης µελέτης δηµοσίων έργων.
Ως γνωστόν, ο νόµος που ακολουθείται σε τέτοιου είδους διαγωνιστικές
διαδικασίες είναι ο 3316/2005. Στο άρθρο 17 αυτού, γίνεται αναφορά για
τον έλεγχο της τεχνικής και επαγγελµατικής καταλληλότητας.
Συγκεκριµένα ορίζεται ότι: «1. ∏ ÙÂ¯ÓÈÎ‹ Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎ‹ ÈÎ·ÓﬁÙËÙ·

¢Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙ· ™˘ÏÏﬁÁÔ˘
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ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎﬁÓËÛË ÙË˜ ÌÂÏ¤ÙË˜ ‹ ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ÙË˜ ˘ËÚÂÛ›·˜ ÌÔÚÂ› Ó· ·ÍÈÔÏÔÁÂ›Ù·È È‰›ˆ˜ ‚¿ÛÂÈ ÙË˜ ÙÂ¯ÓÔÁÓˆÛ›·˜ ÙÔ˘˜, ÙË˜ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎﬁÙËÙ·˜, ÙË˜ ÂÌÂÈÚ›·˜ Î·È ÙË˜ ·ÍÈÔÈÛÙ›·˜ ÙÔ˘˜. °È· ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô
ÙË˜ ÈÎ·ÓﬁÙËÙ·˜ ·˘Ù‹˜ Ë ·Ó·ı¤ÙÔ˘Û· ∞Ú¯‹ ÌÔÚÂ› Ó· ˙ËÙ¿ ÌÂ ÙËÓ ÚÔÎ‹Ú˘ÍË, ﬁÏ· ‹ Î¿ÔÈ· ·ﬁ Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ÛÙÔÈ¯Â›·, ·Ó¿ÏÔÁ· ÌÂ ÙË Ê‡ÛË, ÙËÓ
ÔÛﬁÙËÙ· ‹ ÙË ÛÔ˘‰·ÈﬁÙËÙ· Î·È ÙË ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ: ·) ∫·Ù¿ÏÔÁÔ
ÌÂ ÙÈ˜ Î˘ÚÈﬁÙÂÚÂ˜ ÌÂÏ¤ÙÂ˜ ‹ ˘ËÚÂÛ›Â˜ ·ÚﬁÌÔÈ·˜ Ê‡ÛË˜ Ô˘ ÚÔÛÊ¤ÚıËÎ·Ó ÁÈ· ¯ÚÔÓÈÎﬁ ‰È¿ÛÙËÌ· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÂÓÙ·ÂÙ›·˜ Î·È ÙÔ ÔÏ‡ ‰ÂÎ·ÂÓÙ·ÂÙ›·˜ ÚÈÓ ÙËÓ ËÌ¤Ú· ÙË˜ ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ÚÔÛÊÔÚÒÓ. ∆Ô ¯ÚÔÓÈÎﬁ ·˘Ùﬁ
‰È¿ÛÙËÌ· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ·Ó¿ÏÔÁÔ ÙÔ˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜, ÙË˜ ÔÏ˘ÏÔÎﬁÙËÙ·˜
Î·È ÙˆÓ ÂÍÂÈ‰ÈÎÂ˘Ì¤ÓˆÓ ··ÈÙ‹ÛÂˆÓ ÙË˜ ÚÔ˜ ·Ó¿ıÂÛË Û‡Ì‚·ÛË˜ Î·È Î·ıÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÚÔÎ‹Ú˘ÍË. √ Î·Ù¿ÏÔÁÔ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙÔ ÔÛﬁ ÙË˜ Î¿ıÂ
Û‡Ì‚·ÛË˜, ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎﬁ ‰È¿ÛÙËÌ· ·ÚÔ¯‹˜ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·È ÙÔÓ ÂÚÁÔ‰ﬁÙË Â›ÙÂ ÚﬁÎÂÈÙ·È ÁÈ· ‰ËÌﬁÛÈÔ Â›ÙÂ ÁÈ· È‰ÈˆÙÈÎﬁ ÊÔÚ¤·. ∏ ÂÎﬁÓËÛË ÙˆÓ
ÌÂÏÂÙÒÓ Î·È Ô ‚·ıÌﬁ˜ ÂÈÙ˘¯Ô‡˜ ˘ÏÔÔ›ËÛ‹˜ ÙÔ˘˜ Î·Ù¿ ÙË Ê¿ÛË ÂÎÙ¤ÏÂÛË˜ ÙˆÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯ˆÓ ¤ÚÁˆÓ, Ô ÔÔ›Ô˜ ÎÚ›ÓÂÙ·È ÌÂ ‚¿ÛË ÙËÓ ÏËÚﬁÙËÙ·,
Â¿ÚÎÂÈ·, Â˘ÛÙÔ¯›· ÂÈÏÔÁÒÓ, ·ÎÚ›‚ÂÈ· ÂÎÙÈÌ‹ÛÂˆÓ ÙˆÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓˆÓ
ﬁÚˆÓ Î·È ÙÔ ÎﬁÛÙÔ˜ ˘ÏÔÔ›ËÛË˜ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ÌÂ ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎ¿ Ô˘
¤¯Ô˘Ó ÂÎ‰ÔıÂ› ‹ ıÂˆÚËıÂ› ·ﬁ ÙËÓ ·ÚÌﬁ‰È· ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ÂÚÁÔ‰ﬁÙË - ‰ËÌﬁÛÈÔ˘ ÊÔÚ¤· ‹ ÌÂ ‚Â‚·›ˆÛË ÙÔ˘ È‰ÈÒÙË ÂÚÁÔ‰ﬁÙË Î·È ·Ó Ù¤ÙÔÈ· ‚Â‚·›ˆÛË
‰ÂÓ ÌÔÚÂ› Ó· ÂÎ‰ÔıÂ›, ÌÂ ˘Â‡ı˘ÓË ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ˘Ô„ËÊ›Ô˘. ∞Ó·ÏﬁÁˆ˜
·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È Ë Î·ÏﬁÙÂ¯ÓË, ÂÈÙ˘¯‹˜ Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎ‹ ÂÎÏ‹ÚˆÛË
Û‡Ì‚·ÛË˜ ·ÚÔ¯‹˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ… ».
Στον εν θέµατι διαγωνισµό ζητείται η τεχνική καταλληλότητα να αποδειχθεί µε την προηγούµενη, εντός δεκαετίας, εκπόνηση µιας τουλάχιστον
µελέτης παρόµοιας φύσης προϋπολογισµού ίσου ή µεγαλύτερου της προεκτιµώµενης αµοιβής!!!
Η απαίτηση αυτή, πέραν του ότι είναι αδιανόητη ως προς την ουσία της, αντιβαίνει στο πνεύµα του νοµοθέτη και τις νοµοθετικές
διατάξεις του Ν.3316/2005.
Αδιανόητη και άνευ ουσίας είναι γιατί, όπως προαναφέρουµε, αν κάποιος
µελετητής έχει εκπονήσει έστω και µια αντίστοιχη µελέτη ανεξαρτήτως οικονοµικού αντικειµένου έχει πλέον την ειδική τεχνογνωσία για να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της µελέτης.
Επίσης, είναι απορίας άξιον γιατί δεν κρίνεται από την αναθέτουσα αρχή
ικανός κάποιος µελετητής που καλύπτει αθροιστικά τα ποσοτικά δεδοµένα
που θέτει η υπηρεσία για να διαπιστωθεί η τεχνική καταλληλότητα, ειδικότερα στην περίπτωση αυτής της µελέτης όπου, όπως προαναφέραµε, αποτελείται από άλλες αυτοτελείς µελέτες µικρότερου αντικειµένου.
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Αν δηλαδή κάποιος έχει εκπονήσει δέκα µελέτες των €100.000 υπολείπεται κάποιου που έχει εκπονήσει µία αντίστοιχου αντικειµένου µελέτη του
€1.000.000;
Αυτό είναι και το σηµείο που η προκήρυξη έρχεται σε αντίθεση µε το νόµο, αφού στο άρθρο 17, ως ανωτέρω, η αναφορά γίνεται για κατάλογο
κυριότερων συναφών µελετών από το άθροισµα του οικονοµικού αντικειµένου των οποίων προκύπτει η τεχνική καταλληλότητα.
Γιατί λοιπόν επιλέγεται η µία µελέτη;
Και γιατί επιλέγεται το χρονικό διάστηµα της δεκαετίας αντί για τη δεκαπενταετία; Υπάρχει άραγε κανείς που πρεσβεύει ότι κάποιος που εκπόνησε
πριν δεκαπέντε χρόνια παρόµοια µελέτη έχει ξεχάσει σήµερα πως αυτή εκπονείται;
Κατόπιν των ανωτέρω διαπιστώσεων και των ερωτηµάτων που εύλογα
δηµιουργούνται από το περιεχόµενο των τευχών του διαγωνισµού, ο Πανελλήνιος Σύλλογος ∆ιπλωµατούχων Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών
σας καλεί:
Να προχωρήσετε στην ακύρωση του διαγωνισµού για την εκπόνηση της εν θέµατι µελέτης και στην επαναπροκήρυξη µεγαλύτερου αριθµού µελετών χωρίς την προαπαίτηση συγκεκριµένης ειδικής τεχνικής & επαγγελµατικής ικανότητας, έτσι ώστε να λάβει
µέρος και να εργασθεί το µέγιστο δυνατό µελετητικό δυναµικό, που καλύπτει βάσει νόµου την απαίτηση των κατηγοριών και των τάξεων µελετητικών πτυχίων σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του αντικειµένου και τους προϋπολογισµούς των µελετών.
Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή εµµείνει στην απόφαση
της για προκήρυξη µιας µελέτης και στην απαίτησή για ειδική τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα των υποψηφίων, τότε αυτή
να αφορά περίοδο δεκαπενταετίας, να λαµβάνει υπόψη ως άθροισµα το σύνολο των εκπονηθέντων και οριστικώς παραληφθέντων
µελετών συναφούς αντικειµένου και βέβαια να ζητάει το µίνιµουµ
οικονοµικό αντικείµενο παλαιοτέρων µελετών που να πιστοποιεί
την τεχνογνωσία του συµµετέχοντα σε εργασίες παρόµοιας φύσεως.
Έχοντας τη βεβαιότητα ότι κι εσείς ενστερνίζεστε την άποψη ότι η διασφάλιση των κανόνων υγιούς ανταγωνισµού αποτελεί κρίσιµο παράγοντα
για την επίτευξη των στόχων κάθε διαγωνιστικής διαδικασίας, αναµένουµε
την αποδοχή του αιτήµατός µας και παραµένουµε στη διάθεσή σας για
οτιδήποτε χρειασθείτε επί θεµάτων που άπτονται του επιστηµονικού &
επαγγελµατικού µας ενδιαφέροντος.

√ ¶™¢∞∆ª ÂÓËÌÂÚÒıËÎÂ ·ﬁ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ ÁÈ· ÙÔÓ
Û˘ÓÂ¯È˙ﬁÌÂÓÔ ·ÔÎÏÂÈÛÌﬁ ÙˆÓ ∞∆ª ·ﬁ ÙË ‰˘Ó·ÙﬁÙËÙ·
˘ÔÁÚ·Ê‹˜ Î·Ùﬁ„ÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ‚Â‚·›ˆÛË˜
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ È·ÙÚÂ›Ô˘ Î·È ·¤ÛÙÂÈÏÂ ÛÙÔÓ π·ÙÚÈÎﬁ ™‡ÏÏÔÁÔ
∞ıËÓÒÓ ÙËÓ ÈÔ Î¿Ùˆ ÂÈÛÙÔÏ‹.

∞‰ÈÎ·ÈÔÏﬁÁËÙÔ˜ ·ÔÎÏÂÈÛÌﬁ˜
ÙˆÓ ¢ÈÏˆÌ·ÙÔ‡¯ˆÓ ∞ÁÚÔÓﬁÌˆÓ
∆ÔÔÁÚ¿ÊˆÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ ·ﬁ ÙË
«‰˘Ó·ÙﬁÙËÙ· ¤Î‰ÔÛË˜ ‚Â‚·›ˆÛË˜
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ È‰ÈˆÙÈÎÔ‡ È·ÙÚÂ›Ô˘»
Αξιότιµε Πρόεδρε,
Μόλις πρόσφατα πληροφορηθήκαµε από συναδέλφους µας ότι στα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών
προκειµένου για έκδοση βεβαίωσης λειτουργιάς ιδιωτικού ιατρείου, περιλαµβάνεται η κάτοψη του προτεινόµενου χώρου σε κλίµακα 1:50 και η βεβαίωση χρήσης γης θεωρηµένα από διπλωµατούχο ÔÏÈÙÈÎﬁ ÌË¯·ÓÈÎﬁ, ‹

·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ·.
Αξιοσηµείωτο δε είναι ότι το ΦΕΚ 84/2001 (όροι και προϋποθέσεις, διαδικασία και προδιαγραφές για την ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικών φορέων
παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας) δεν περιορίζεται
στις ειδικότητες ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ÌË¯·ÓÈÎÔ‡ Î·È ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ·, παρά αναφέρει ότι
η βεβαίωση χρήσης γης καθώς και η κάτοψη πρέπει να είναι υπογεγραµµέ-
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να από διπλωµατούχο µηχανικό (άρθρο 7 παρ.2).
Θα θέλαµε να σας επισηµάνουµε, ώστε να γίνει απόλυτα κατανοητό, ότι οι
∆ιπλωµατούχοι Αγρονόµοι Τοπογράφοι Μηχανικοί είναι απόφοιτοι των δυο
µεγαλύτερων πολυτεχνικών σχολών της χώρας, του Εθνικού Μετσόβιου
Πολυτεχνείου και του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, είναι
πενταετούς φοιτήσεως και έχουν ακριβώς τα ίδια δικαιώµατα, γνώσεις, κατάρτιση, σπουδές, όπως και ο Αρχιτέκτονας και ο Πολιτικός για τις αντίστοιχες εργασίες, όπως αυτά απορρέουν και από τον Ν.4663/1930 όπου
στο άρθρο 7 αναφέρεται «¶ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ ÂÚ› ·ÏÒÓ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎÒÓ ‹ ÔÈ-

ÎÔ‰ÔÌÈÎÒÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Î·È Ì¤¯ÚÈ ‰ÈˆÚﬁÊˆÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ, ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ë ¿ÛÎËÛË˜
ÙÔ˘ Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜ ¿ÓÂ˘ ¯Ú‹ÛÂˆ˜ ÙÔ˘ Ù›ÙÏÔ˘ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓÔ˜ ‹ ÌË¯·ÓÈÎÔ‡:
·) ∂È˜ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÊÒÓˆ˜ Ùˆ ·ÚıÚ. 3 ÙÔ˘ ¡ÔÌ. 4663 ·ÛÎÔ‡ÓÙ·˜ ÙÔ Â¿ÁÁÂÏÌ· ÙÔ˘ ÙÔÔÁÚ¿ÊÔ˘».
Γίνεται αντιληπτό εποµένως ότι είναι άδικο, µη νόµιµο και αδικαιολόγητο
να µη γίνονται δεκτές από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών κατόψεις και βεβαιώσεις χρήσης γης από ∆ιπλωµατούχους Αγρονόµους Τοπογράφους Μηχανικούς, προκειµένου για έκδοση βεβαίωσης λειτουργιάς ιδιωτικού ιατρείου.
Έχοντας τη βεβαιότητα ότι κι εσείς ενστερνίζεστε την άποψη ότι είναι
απαραίτητη η διασφάλιση της νοµιµότητας και των κανόνων υγιούς ανταγωνισµού, αναµένουµε την αποδοχή του αιτήµατός µας και παραµένουµε
στη διάθεσή σας για οτιδήποτε χρειασθείτε επί θεµάτων που άπτονται του
επιστηµονικού και επαγγελµατικού µας ενδιαφέροντος.

√ ¶™¢∞∆ª Û˘ÌÌÂÙÂ›¯Â ÛÙË ‰ËÌﬁÛÈ· ‰È·‚Ô‡ÏÂ˘ÛË ÙË˜ ∂∫Ã∞
ÁÈ· ÙÈ˜ ÌÂÏ¤ÙÂ˜ Â·Ó·¯ˆÚÔı¤ÙËÛË˜ ÙﬁÛÔ ÌÂ ÙËÓ ÈÔ Î¿Ùˆ
ÂÈÛÙÔÏ‹ ﬁÛÔ Î·È ÌÂ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ˜ ÙÔ˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ÌÂ ÙË
‰ÈÔ›ÎËÛË ÙË˜ ∂∫Ã∞.

™˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ¶™¢∞∆ª ÛÙË ‰ËÌﬁÛÈ·
‰È·‚Ô‡ÏÂ˘ÛË ÙË˜ ∂∫Ã∞ ∞.∂. ÁÈ· Ù· ÙÂ‡¯Ë
ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ «∞¡∞£∂™∏ ª∂§∂∆ø¡
¶ƒ√™∞ƒª√°∏™ ∫∆∏ª∞∆√§√°π∫ø¡
¢π∞°ƒ∞ªª∞∆ø¡ §√°ø
∂¶∞¡∞¶ƒ√™¢π√ƒπ™ª√À £∂™∏™
∫∞π √ƒπø¡ °∂ø∆∂ª∞Ãπø¡»
Κύριε Πρόεδρε,
∆ια της παρούσης επιστολής θα θέλαµε να σας γνωστοποιήσουµε τις απόψεις του Πανελληνίου Συλλόγου ∆ιπλωµατούχων Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών επί των τευχών που συνέταξαν οι υπηρεσιακοί παράγοντες της ΕΚΧΑ Α.Ε. για το διαγωνισµό «∞¡∞£∂™∏ ª∂§∂∆ø¡ ¶ƒ√™∞ƒ-

ª√°∏™ ∫∆∏ª∞∆√§√°π∫ø¡ ¢π∞°ƒ∞ªª∞∆ø¡ §√°ø ∂¶∞¡∞¶ƒ√™¢π√ƒπ™ª√À £∂™∏™ ∫∞π √ƒπø¡ °∂ø∆∂ª∞Ãπø¡».
1.Ο Πανελλήνιος Σύλλογος ∆ιπλωµατούχων ΑΤΜ προσέρχεται στη διαβούλευση αυτή µε έντονο σκεπτικισµό που απορρέει από τη στάση των ∆ιοικήσεων της ΕΚΧΑ Α.Ε. εδώ και πλέον δέκα χρόνια ως προς τη διάθεση
αξιολόγησης, αξιοποίησης και αποδοχής των θέσεων του Συλλόγου.
Έως σήµερα, στην πλειονότητά τους, οι θέσεις του ΠΣ∆ΑΤΜ, παρότι δικαιώθηκαν στην πράξη, αγνοήθηκαν προκλητικά από τις
∆ιοικήσεις και δυστυχώς από την πλειονότητα των υπηρεσιακών
παραγόντων της ΕΚΧΑ Α.Ε.
2.Η διοίκηση του ΠΣ∆ΑΤΜ κατά την τελευταία συνάντηση µε που είχε µε
υπηρεσιακούς παράγοντες της ΕΚΧΑ Α.Ε. είχε λάβει την διαβεβαίωση ότι
οι «ÌÂÏ¤ÙÂ˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ ÎÙËÌ·ÙÔÏÔÁÈÎÒÓ ‰È·ÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÏﬁÁˆ Â·Ó·ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡ ı¤ÛË˜ Î·È ÔÚ›ˆÓ ÁÂˆÙÂÌ·¯›ˆÓ» θα απευθύνονται σε ντόπιους συναδέλφους οι οποίοι γνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής και µπορούν να ανταπεξέλθουν οικονοµικότερα και αποδοτικότερα στην εκτέλεση των εν λόγω συµβάσεων. Αντί αυτού στο τεύχος της
διαβούλευσης βλέπουµε να ζητείτε για την µία από τις τρεις µελέτες τάξη πτυχίου Γ΄ ή ∆΄ και για της άλλες δύο µελέτες τάξη πτυχίου Ε΄. ∆εν
µπορεί και δεν πρέπει να αποτελεί ακόµη και η διόρθωση του κτηµατολογίου υπόθεση των λίγων.
3.∆ιαχρονική θέση του ΠΣ∆ΑΤΜ ήταν και είναι η αξιοποίηση όλου
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του δυναµικού του κλάδου µε όσο το δυνατό περισσότερες µελέτες. Η ικανοποίηση της θέσεως αυτής διασφαλίζει την άρτια, εντός
χρονοδιαγραµµάτων και χωρίς τον κίνδυνο αστοχίας εκπόνησης της κάθε µελέτης. ∆εν κατανοούµε γιατί να προκηρυχτούν µόνο τρεις µελέτες
και όχι αρκετές περισσότερες, τουλάχιστον σε επίπεδο καποδιστριακού
ΟΤΑ.
4.Oι ιδιαίτερα υψηλές απαιτήσεις του άρθρου 20: «Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια - Ειδική Τεχνική και Επαγγελµατική Ικανότητα»
αποτελούν ξεκάθαρη καταστρατήγηση των κανόνων του υγιούς ανταγωνισµού, αφού αφαιρούν επί της ουσίας τη δυνατότητα στους συναδέλφους που βρίσκονται στην κάθε περιοχή µελέτης να συµµετέχουν
στο διαγωνισµό.
Κατόπιν τούτου, ζητάµε:
• να προκηρυχτούν περισσότερες από τρεις µελέτες, µε αποτέλεσµα να απευθύνονται και σε χαµηλότερη τάξη πτυχίου
• την απόσυρση της απαίτησης για ειδική τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα ή τουλάχιστον την αισθητή µείωση αυτής.
Κύριε Πρόεδρε,
Είµαστε βέβαιοι ότι, οι καταλληλότεροι για να διορθώσουν τα προβλήµατα σε παλαιότερες µελέτες κτηµατολογίου είναι οι ντόπιοι συνάδελφοι.
Αυτοί απασχολούνται καθηµερινά µε τα εν λόγω προβλήµατα, αυτοί γνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής αλλά είναι και αυτοί που
έχουν τη δυνατότητα να ευαισθητοποιήσουν και να κινητοποιήσουν τους
πολίτες προκειµένου να ολοκληρωθούν σωστά και γρήγορα οι εν λόγω
µελέτες.
Σε κάθε περίπτωση, αναµένουµε, ως επιστηµονικός φορέας των κύριων
παραγωγών του έργου, την πρόσκλησή σας για να συζητήσουµε και να
συµφωνήσουµε ως προς το τελικό περιεχόµενο των τευχών του διαγωνισµού.

™ÙË Û˘ÓÂ¯È˙ﬁÌÂÓË ÚﬁÎÏËÛË ÙË˜ ¢∂∏ ÁÈ· ÚÔÎ‹Ú˘ÍË ¤ÚÁˆÓ Î·È ÌÂÏÂÙÒÓ ·Ú·Î¿ÌÙÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÎÂ›ÌÂÓË ÓÔÌÔıÂÛ›·
Î·È ÂÊ·ÚÌﬁ˙ÔÓÙ·˜ ‰ÈÎ¿ ÙË˜ ÎÚÈÙ‹ÚÈ·, Ô ¶™∞¢∆ª ·¿ÓÙËÛÂ
ÌÂ ÙËÓ ÈÔ Î¿Ùˆ ÂÈÛÙÔÏ‹.

¶ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Â› ÙÔ˘ ÂÚÈÂ¯ÔÌ¤ÓÔ˘
ÙË˜ ÚÔÎ‹Ú˘ÍË˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ «∫∞∆∞°ƒ∞º∏
™∆À§ø¡ ∫∞π ∞¶√∆À¶ø™∏ ∆∏™ √¢∂À™∏™
∆ø¡ °ƒ∞ªªø¡ ª∆»
(∂ÚÁÔÏ·‚›· ¢¶∞/∂¶ – 6657)
Αξιότιµε Κύριε ∆/ντα Σύµβουλε,
Μέσω του διαδικτύου πληροφορηθήκαµε την προκήρυξη του έργου
«ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΤΥΛΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ Ο∆ΕΥΣΗΣ ΤΩΝ
ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΤ».
Εξετάζοντας το περιεχόµενο της προκήρυξης, θα θέλαµε να επισηµάνουµε τα εξής:

Πάγια επιδίωξη κάθε αναθέτουσας αρχής είναι και επιβάλλεται να είναι η
διασφάλιση του υγιούς ανταγωνισµού σε κάθε διαγωνιστική διαδικασία.
Προϋπόθεση γι’ αυτό αποτελεί η συµµετοχή όσο το δυνατόν περισσότερων εταιρειών, οι οποίες βεβαίως θα πρέπει να έχουν την τεχνογνωσία
για την επιτυχή υλοποίηση του υπό ανάθεση έργου σύµφωνα µε τις ισχύουσες προδιαγραφές, στο βέλτιστο χρόνο και µε το µικρότερο δυνατό
κόστος.
Εν προκειµένω, επειδή επί της ουσίας πρόκειται για τεχνική τοπογραφική µελέτη, ο νοµοθέτης έχει προβλέψει εδώ και χρόνια ότι η ικανότητα εκπόνησης συγκεκριµένου µελετητικού αντικειµένου πιστοποιείται από
συγκεκριµένη δηµόσια αρχή, τη Γνωµοδοτική Επιτροπή Μελετών
(Γ.Ε.Μ.), η οποία και κατατάσσει το µελετητικό δυναµικό, ατοµικό και
εταιρικό, σε κατηγορίες και αντίστοιχες τάξεις.
Συνεπώς, η κάθε αναθέτουσα αρχή είναι απολύτως διασφαλισµένη ως προς την ποιοτική εκπόνηση της µελέτης που αναθέτει µόνο εάν αποταθεί στο σύνολο του µελετητικού δυναµικού των
αντίστοιχων κατηγοριών, βάσει µελετητικού αντικειµένου και
των αντίστοιχων, βάσει προϋπολογισµού, τάξεων πτυχίων.
Στο συγκεκριµένο διαγωνισµό διαπιστώσαµε ότι δεν ακολουθείται αυτή η
αρχή, αλλά επιλέγεται τεχνηέντως, και να µην ζητείται µελετητικό πτυχίο
αλλά και δια µέσου απαιτήσεως για ειδική τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα (άρθρο 7, παρ. 3.2 & 3.3), ο αποκλεισµός µεγάλου αριθµού τοπογράφων µελετητών ή µελετητικών εταιρειών οι οποίες, παρότι καλύπτουν
τις προϋποθέσεις του νόµου και έχουν τη µελετητική κατηγορία και τάξη
πτυχίου, αδυνατούν να συµµετέχουν στον εν θέµατι διαγωνισµό.
Για το Σύλλογό µας, η επιλογή ενός αναδόχου πρέπει να βασίζεται στην αξιολόγηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των προσφορών και όχι στην εφεύρεση τυπικών παραµέτρων που θα θέσουν φραγµό σε συναδέλφους που επιθυµούν να συµµετέχουν.
Είναι τουλάχιστον άτοπο να πιστεύει κανείς ότι οποιοσδήποτε ∆ιπλωµατούχος Αγρονόµος Τοπογράφος Μηχανικός, που δεν έχει «‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈ ËıÂ› ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÚÈÂÙ›· ÛÂ ˘ËÚÂÛ›Â˜ Û¯ÂÙÈÎ¤˜ ÌÂ ÙÔ ∫ÙËÌ·ÙÔÏﬁÁÈÔ» ,
δεν έχει την τεχνογνωσία να εκπονήσει αντίστοιχου αντικειµένου έργο.
Για ποιό λόγο λοιπόν µπαίνει ως κριτήριο η πιο πάνω απαίτηση;
Κατόπιν των ανωτέρω διαπιστώσεων και των ερωτηµάτων που εύλογα
δηµιουργούνται από το περιεχόµενο του τεύχους του διαγωνισµού, ο Πανελλήνιος Σύλλογος ∆ιπλωµατούχων Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών σας καλεί:
Να προχωρήσετε στην ακύρωση του διαγωνισµού για την εκπόνηση της εν θέµατι µελέτης και στην επαναπροκήρυξη καλώντας
µελετητή ∆ιπλωµατούχο Αγρονόµο Τοπογράφο Μηχανικό και
χωρίς την προαπαίτηση συγκεκριµένης ειδικής τεχνικής και
επαγγελµατικής ικανότητας, έτσι ώστε να λάβει µέρος το µέγιστο δυνατό µελετητικό δυναµικό, που καλύπτει βάσει νόµου την απαίτηση του
αντικειµένου και του προϋπολογισµού της µελέτης.
Έχοντας τη βεβαιότητα ότι κι εσείς ενστερνίζεστε την άποψη ότι η διασφάλιση των κανόνων υγιούς ανταγωνισµού αποτελεί κρίσιµο παράγοντα
για την επίτευξη των στόχων κάθε διαγωνιστικής διαδικασίας, αναµένουµε την αποδοχή του αιτήµατός µας και παραµένουµε στη διάθεσή σας για
οτιδήποτε χρειασθείτε επί θεµάτων που άπτονται του επιστηµονικού και
επαγγελµατικού µας ενδιαφέροντος.

∞ ¡ ∞ ∫ √ π ¡ ø ™ ∏

¢˘Ó·ÙﬁÙËÙ· ·ÔÛÙÔÏ‹˜
ÙÔ˘ ¢ÂÏÙ›Ô˘ ∞∆ª ÛÂ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ‹ ÌÔÚÊ‹
∆Ô ‰ÂÏÙ›Ô ÙÔ˘ ¶™¢∞∆ª ÂÎ‰›‰ÂÙ·È ¤ÍÈ ÊÔÚ¤˜ ÙÔ ¯ÚﬁÓÔ Î·È ·ÔÛÙ¤ÏÏÂÙ·È ‰ˆÚÂ¿Ó ÛÂ ﬁÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜
∞ÁÚÔÓﬁÌÔ˘˜ ∆ÔÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ ªË¯·ÓÈÎÔ‡˜. ™Â Â›ÛÌ· ÙˆÓ ¯·ÏÂÒÓ Î·ÈÚÒÓ Î·È ·Ú¿ ÙÈ˜ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎ¿
‰˘ÛÌÂÓÂ›˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¤˜ Û˘Óı‹ÎÂ˜, ı· Û˘ÓÂ¯›ÛÂÈ Ó· ‰È·Ó¤ÌÂÙ·È ‰ˆÚÂ¿Ó ÛÂ ﬁÏÔ˘˜. ¶·Ú’ ﬁÏ· ·˘Ù¿,
Â¿Ó Î¿ÔÈÔ˜ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ˜ ÂÈı˘ÌÂ› Ó· Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ ‰ÂÏÙ›Ô ÛÂ „ËÊÈ·Î‹ ÌÔÚÊ‹ Î·È ﬁ¯È ¤ÓÙ˘Ô, ·Ú·Î·ÏÂ›Ù·È Ó· ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ ÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ¢ÂÏÙ›Ô˘ ÌÂ Û¯ÂÙÈÎﬁ Ì‹Ó˘Ì· ÛÙÔ psdatm@tee.gr, ÌÂ ÎÔÈÓÔÔ›ËÛË ÛÙÔ evi.liappi@gmail.com, ·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ Î·È ÙÔÓ ·ÚÈıÌﬁ ÌËÙÚÒÔ˘ ÙÔ˘, ¤ÙÛÈ ÒÛÙÂ Ó·
ÙÔ˘ ·ÔÛÙ¤ÏÏÂÙ·È Î¿ıÂ ÊÔÚ¿ Ô˘ ·˘Ùﬁ ÂÎ‰›‰ÂÙ·È.
∏ ∂¶π∆ƒ√¶∏ ¢∂§∆π√À TOY ¶™¢∞∆ª
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∏ ∂ÈÙÚÔ‹ ¢ÂÏÙ›Ô˘ ÙÔ˘ ¶™¢∞∆ª ¤¯ÂÈ ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙË˜ ¤Î‰ÔÛË˜ ÙÔ˘ ‰ÂÏÙ›Ô˘, ÙË ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË ¿ÚıÚˆÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡
ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓÙÔ˜ ÌÂ ı¤Ì·Ù· Ô˘ ¿ÙÔÓÙ·È ÙÔ˘
Â˘Ú¤ˆ˜ Ê¿ÛÌ·ÙÔ˜ ÁÓˆÛÙÈÎÔ‡ ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓÔ˘
ÙÔ˘ ∞∆ª. °È· ÙÔ ÏﬁÁÔ ·˘Ùﬁ, ﬁÔÈÔ˜ ÂÎ ÙˆÓ
Û˘Ó·‰¤ÏÊˆÓ ¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙﬁÙËÙ· Î·È ÂÈı˘ÌÂ›, ·Ú·Î·ÏÂ›Ù·È Ó· ·ÔÛÙÂ›ÏÂÈ ÙÔ ¿ÚıÚÔ
ÙÔ˘ ÛÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ‹ ‰ÈÂ‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ ™˘ÏÏﬁÁÔ˘, ÌÂ ÙËÓ ÂÈÏ¤ÔÓ ·Ú¿ÎÏËÛË ÙÔ ¿ÚıÚÔ
·˘Ùﬁ, Ó· Î·Ù·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÏÔÁÈÎﬁ ·ÚÈıÌﬁ ÛÂÏ›‰ˆÓ!
∏ ∂¶π∆ƒ√¶∏ ¢∂§∆π√À TOY ¶™¢∞∆ª
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MÂ ÙËÓ ÌÂ ·Ú. ¶ÚˆÙ. 235/10-07-2012 ÚÔÛÊ˘Á‹ ÙÔ˘ ¶™¢∞∆ª ∫·Ù¿ ÙË˜ ÌÂ ·Ú.
¶ÚˆÙ. 3752/55206¶∂/2012 Ú¿ÍË˜ ·ÔÙÂÚÌ·ÙÈÛÌÔ‡ Î·È ÔÚÔı¤ÙËÛË˜ ¢ËÌ. ¢·ÛÒÓ
ÙË˜ ¢/ÓÛË˜ ¢·ÛÒÓ ¶.∂. §¿ÚÈÛ·˜ (∞ÔÎÂÓÙÚˆÌ¤ÓË ¢ÈÔ›ÎËÛË £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ™Ù. ∂ÏÏ¿‰·˜ – °ÂÓÈÎ‹ ¢ÈÂ‡ı˘ÓÛË ¢·ÛÒÓ Î·È
∞ÁÚÔÙÈÎÒÓ ÀÔı¤ÛÂˆÓ), ÂÈÛËÌ¿ÓıËÎ·Ó
Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù· ‚Ï¿‚Ë˜ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ Û˘ÌÊ¤ÚÔÓÙÔ˜ Ô˘ ÚÔÎ‡ÙÔ˘Ó ·ﬁ ÙËÓ ·Ú¿ÓÔÌË Û‡ÓÙ·ÍË Î·È ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ Û¯ÂÙÈÎÔ‡
ÙÔÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ‰È·ÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Ô˘ Û˘ÓÔ‰Â‡ÂÈ ÙËÓ ·ÓˆÙ¤Úˆ Ú¿ÍË ·˘Ù‹ ·ﬁ ÁÂˆÙÂ¯ÓÈÎﬁ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ· ÂÈ‰ÈÎﬁÙËÙ·˜ ÁÂˆﬁÓÔ˘, Î·È ˙ËÙ‹ıËÎÂ Ë ·Ó¿ÎÏËÛ‹ ÙË˜. ∏
Ú¿ÍË ·ÔÙÂÚÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ·ÊÔÚ¿ ‰·ÛÈÎ‹
¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ ¢. ∆ÂÌÒÓ.
™ÙÈ˜ 12-6-2014 Ô ¶™¢∞∆ª ÎÏ‹ıËÎÂ ÛÙË
Û˘ÓÂ‰Ú›·ÛË ÙË˜ 2Ë˜ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∂›Ï˘ÛË˜ ¢·ÛÈÎÒÓ ∞ÌÊÈÛ‚ËÙ‹ÛÂˆÓ ÙË˜ ∞ÔÎÂÓÙÚˆÌ¤ÓË˜ ¢ÈÔ›ÎËÛË˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ – ™Ù. ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙÔ ¢ÈÎ·ÛÙÈÎﬁ ª¤Á·ÚÔ §¿ÚÈÛ·˜. ∏ Û˘ÓÂ‰Ú›·ÛË ¤Ï·‚Â ¯ÒÚ·
ÙËÓ 24Ë πÔ˘Ó›Ô˘, Î·È ÙÔÓ ¶™¢∞∆ª ÂÎÚÔÛÒËÛÂ Ô ·ÓÙÈÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢.™. Û˘Ó. £Âﬁ‰ˆÚÔ˜ ∫·Î·Ú‰¿ÎÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÍ¤ıÂÛÂ
ÂÓÒÈÔÓ ÙË˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ Î·È ﬁÏ· Ù· ÂÈ¯ÂÈÚ‹Ì·Ù· Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ Ù· ‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù· ˘ÔÁÚ·Ê‹˜ ÙÔÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ ÌÂÏÂÙÒÓ ·ﬁ ÙÔ˘˜
¤¯ÔÓÙÂ˜ ÙÔ ÓﬁÌÈÌÔ ‰ÈÎ·›ˆÌ· Î·È ÌﬁÓÔÓ ·˘ÙÔ‡˜. ∂Ó Û˘ÓÂ¯Â›· ÔÈ ÂÎÚﬁÛˆÔÈ ÙË˜
¢/ÓÛË˜ ¢·ÛÒÓ ¶.∂. §¿ÚÈÛ·˜, ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘˜ Ó· ·ÓÙÈÎÚÔ‡ÛÔ˘Ó Ù· ÂÈ¯ÂÈÚ‹Ì·Ù· ·˘Ù¿, ÂÂÛ‹Ì·Ó·Ó ÛÙÔÓ ∂ÈÚËÓÔ‰›ÎË ÚﬁÂ‰ÚÔ ÙË˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ ﬁÙÈ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·Û˘ÓÙ¿ÍÂÈ ÙÔ Û¯ÂÙÈÎﬁ ÙÔÔÁÚ·ÊÈÎﬁ ‰È¿ÁÚ·ÌÌ· Ô˘ Û˘ÓÔ‰Â‡ÂÈ ÙËÓ Â›Ì·¯Ë Ú¿ÍË
·ÔÙÂÚÌ·ÙÈÛÌÔ‡, Î·È ﬁÙÈ ÙÔ Û˘Ó˘ÔÁÚ¿ÊÔ˘Ó Ï¤ÔÓ ¶ÔÏ. ªË¯·ÓÈÎﬁ˜, ¢·ÛÔÏﬁÁÔ˜
Î·È °ÂˆﬁÓÔ˜!!!
√ ·ÓÙÈÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢.™. ÂÂÛ‹Ì·ÓÂ ÛÙÔÓ
ÚﬁÂ‰ÚÔ ÙË˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘˜ ÚÔÊ·ÓÂ›˜
ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ Ô˘ ÚÔÎ‡ÙÔ˘Ó ·ﬁ ÙËÓ Û˘Ó˘ÔÁÚ·Ê‹ ·ﬁ ÌË ¤¯ÔÓÙÂ˜ ÙÔ ‰ÈÎ·›ˆÌ· Û‡ÓÙ·ÍË˜ ÙË˜ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë˜ ÙÔÔÁÚ·ÊÈÎ‹˜ ÌÂÏ¤ÙË˜, Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó ÛÂ ·Ú·Ï¿ÓËÛË ÙË˜ ÔÏÈÙÂ›·˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÙË˜
ÎÔÈÓˆÓ›·˜. ∞Ó¤‰ÂÈÍÂ Â›ÛË˜ ÙÔ˘˜ ÚÔÊ·ÓÂ›˜ Û˘Ó‰ÈÎ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡˜ ÏﬁÁÔ˘˜ Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ¯ÂÈÚÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ (¢·ÛÔÏﬁÁÔ˘˜, °ÂˆﬁÓÔ˘˜ ¢/ÓÛË˜ ¢·ÛÒÓ & ¢. ∆ÂÌÒÓ) ÛÙËÓ “˘ÛÙÂÚﬁ‚Ô˘ÏË” ·˘Ù‹ Ï‡ÛË ÙË˜
Û˘Ó˘ÔÁÚ·Ê‹˜, ÌÂ ÙÂÏÈÎﬁ ÛÎÔﬁ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ‰Â‰ÈÎ·ÛÌ¤ÓÔ˘ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙËÓ ÎÂ›ÌÂÓË ÓÔÌÔıÂÛ›·, ·Ú·Ï·ÓÒÓÙ·˜ ·ÎﬁÌ· Î·È
·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÈÙÚÔ‹.
∆¤ÏÔ˜, Î·Ù¤ıÂÛÂ ÂÎ Ì¤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ¶™¢∞∆ª
ÙÔ ·ÎﬁÏÔ˘ıÔ ˘ﬁÌÓËÌ·, ÙÔ ÔÔ›Ô Û˘ÓÙ¿¯ıËÎÂ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂ ÙËÓ ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎ‹ ∂ÈÙÚÔ‹ ∂È‰ÈÎﬁÙËÙ·˜ ∞∆ª ÙÔ˘ ∆∂∂.

™ÂÏ›‰· 21

Αθήνα, 07.07.14
Υπόµνηµα
Του Πανελληνίου Συλλόγου ∆ιπλωµατούχων Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών που
εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αραχώβης 61 και εκπροσωπείται νοµίµως.
ΠΡΟΣ
2η Πρωτοβάθµια Επιτροπή Επίλυσης ∆ασικών Αµφισβητήσεων Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
………………………….
Σε συνέχεια της από 10/07/2012 προσφυγής του Πανελληνίου Συλλόγου ∆ιπλωµατούχων Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών για την ακύρωση – διόρθωση – άλλως µεταρρύθµιση της από 22-062012 (αριθµ. πρωτ. 3752/55206ΠΕ/2012) πράξης αποτερµατισµού και οριοθέτησης ∆ηµοσίων ∆ασών της ∆ιεύθυνσης ∆ασών Λάρισας (Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Θεσσαλίας και Στ. Ελλάδας – Γενική ∆ιεύθυνση ∆ασών και Αγροτικών Υποθέσεων), η οποία εκδόθηκε κατά παράβαση του
ισχύοντος νοµοθετικού πλαισίου περί σύνταξης και εκπόνησης εξαρτηµένου τοπογραφικού διαγράµµατος καθώς υποβλήθηκε και προσαρτήθηκε, κατά παράβαση του νόµου, Τοπογραφικό διάγραµµα υπογεγραµµένο και εκπονούµενο από πρόσωπο που κατά
τις κείµενες διατάξεις δεν διαθέτει τα απαιτούµενα επαγγελµατικά προσόντα – δικαιώµατα και της από 24/06/2014 ακρόασης του κ. Θεόδωρου Κακαρδάκου, Αντιπροέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Π.Σ.∆.Α.Τ.Μ. από την αρµόδια επιτροπή, θα θέλαµε επιπροσθέτως να επισηµάνουµε τα εξής:
Η προσκόµιση νέου τοπογραφικού διαγράµµατος υπογεγραµµένου από ∆ιπλωµατούχο Πολιτικό
Μηχανικό καλύπτει την απαίτηση του νόµου σχετικά µε τη σύνταξη και υπογραφή του εξαρτηµένου τοπογραφικού διαγράµµατος από έχοντα το δικαίωµα επαγγελµατία.
Η υπογραφή αυτή είναι και η µόνη που θα πρέπει να εµφαίνεται στο τοπογραφικό διάγραµµα, αφού:
«Σύµφωνα µε:
Τη διάταξη του άρθρου 5 του Ν.4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α)
Τη διάταξη του άρθρου 8 του Ν.4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α)
Τη διάταξη του άρθρου 9 του Ν.4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α)
Τη διάταξη του άρθρου 3 του Ν.4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α).
Τη διάταξη του άρθρου 3 του Ν. 4663/1930
Τη διάταξη του άρθρου 4 του Ν. 4663/1930
Τη διάταξη του άρθρου µόνου του Β. ∆/τος 769/1972 (ΦΕΚ 223 Α)
Τη διάταξη του της παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.∆ 4564/1966
Την υπ΄ αριθµ. 678/2005 απόφαση Ολ. ΣΤΕ
Την υπ΄ αριθµ. 451/2010 Γνωµοδότηση του Ν.Σ.Κ
Την εγκύκλιο ∆ΤΕ/β/34285/375/24-09-2010 του ΥΠΕΚΑ
Το µε αρ. Πρωτ. 26134/09-10.05.2010 έγγραφο του Τ.Ε.Ε.
Θεσπίζονται και ρυθµίζονται τα απαιτούµενα επαγγελµατικά δικαιώµατα που δίδουν το
δικαίωµα υπογραφής αυτών.
Επίσης, κανονίζεται µε περισσή αυστηρότητα ο έλεγχος της τήρησής τους και η προσωπική ευθύνη του µηχανικού (ποινική – πειθαρχική) σε περίπτωση αστοχίας.
Εν όψει των ανωτέρω καθίσταται σαφές ότι η συνυπογραφή από επαγγελµατία, µη κατέχοντα εκ του νόµου τα επαγγελµατικά δικαιώµατα σύνταξης και εκπόνησης τοπογραφικών διαγραµµάτων, ως προβλέπουν οι προδιαγραφές, είναι αδιάφορη από νοµικής απόψεως.
Επίσης, την ευθύνη σε αστικό και ποινικό επίπεδο φέρει αποκλειστικά ο συντάξας Μηχανικός, ο οποίος άλλωστε έχει απέναντι στο νόµο τα επαγγελµατικά δικαιώµατα προς
υπογραφή.»
Βάσει των ανωτέρω η ύπαρξη υπογραφών επί του τοπογραφικού από Γεωπόνο και ∆ασολόγο ουδεµία σηµασία έχουν, καθόσον αν το τοπογραφικό δεν πληροί τις προδιαγραφές ή έχει το οιοδήποτε πρόβληµα τυπικό ή µετρητικό, ο µόνος που θα κληθεί να λογοδοτήσει σε αστικό και ποινικό επίπεδο είναι ο υπογράφων ∆ιπλωµατούχος Πολιτικός Μηχανικός. Τουναντίον, η ύπαρξη επιπροσθέτων υπογραφών δηµιουργεί σύγχυση τόσο στον εντέλλοντα τη σύνταξη της τοπογραφικής µελέτης, όσο και γενικότερα στο κοινωνικό σύνολο για το ποιος και µέχρι ποίου βαθµού έχει το δικαίωµα σύνταξης τοπογραφικών µελετών.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Και όσους άλλους προσθέσουµε νόµιµα, µε την επιφύλαξη παντός νοµίµου δικαιώµατός µας.
ΖΗΤΟΥΜΕ
Την επαναπροσκόµιση του τοπογραφικού διαγράµµατος που συνοδεύει την από 22-062012 (αριθµ. πρωτ. 3752/55206ΠΕ/2012) πράξη αποτερµατισµού και οριοθέτησης ∆ηµοσίων ∆ασών της ∆ιεύθυνσης ∆ασών Λάρισας (Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Θεσσαλίας και Στ. Ελλάδας – Γενική ∆ιεύθυνση ∆ασών και Αγροτικών Υποθέσεων) µε την υπογραφή αποκλειστικά και µόνο
του έχοντα το επαγγελµατικό δικαίωµα ∆ιπλωµατούχου Μηχανικού.

¢Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙ· ™˘ÏÏﬁÁÔ˘

8-28.¢PA™THPIOTHTA 219

Μετά τιµής,
Για το ∆.Σ.
Ο Πρόεδρος
Ιωάννης Μαχίκας

Ο Γεν. Γραµµατέας
Παναγιώτης Τουρλάκης
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™‡ÓÔ‰Ô˜ OÏÔÌ¤ÏÂÈ·˜ & ¢È¿ÛÎÂ„Ë
ÙË˜ MﬁÓÈÌË˜ EÈÙÚÔ‹˜ KÙËÌ·ÙÔÏÔÁ›Ô˘

∂∫¶∞π¢∂À∆π∫√ ∆∞•π¢π
™∂ °∂ƒª∞¡π∞ & ∞À™∆ƒπ∞

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.
συν. Γιάννης Μαχίκας
εκπροσώπησε
τον
ΠΣ∆ΑΤΜ τη ∆ευτέρα
23 & την Τρίτη 24
Ιουνίου 2014, στο
Ζάππειο Μέγαρο, στη
Σύνοδο της Ολοµέλειας και τη ∆ιάσκεψη
της Μόνιµης Επιτροπής Κτηµατολογίου,
υπό την Προεδρία της
«Εθνικό Κτηµατολόγιο
&
Χαρτογράφηση
ΑΕ». Την έναρξη των
εργασιών της Συνόδου
της Μόνιµης Επιτροπής
Κτηµατολογίου
κήρυξε ο Υπουργός
Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιµατικής αλλαγής, Γιάννης Μανιάτης.

Ο πρόεδρος του ∆.Σ. του ΠΣ∆ΑΤΜ συν. Γιάννης Μαχίκας, µε τον Γενικό
Γραµµατέα του ΤΕΕ συν. Χρόνη Ακριτίδη, στελέχη της ΕΚΧΑ Α.Ε. καθώς
και µέλη της οµάδας τεχνικής βοήθειας της Task Force (TFGR) για το Εθνικό Κτηµατολόγιο, συµµετείχε από τις 6 Ιουλίου έως τις 11 Ιουλίου 2014,
σε εβδοµάδα εργασίας που πραγµατοποιήθηκε στη Γερµανία και στην Αυστρία. Το ταξίδι χρηµατοδοτήθηκε και διοργανώθηκε από την οµάδα τεχνικής υποστήριξης της Task Force (TFGR) για το Εθνικό Κτηµατολόγιο. Σκοπός του ταξιδίου ήταν να δούνε οι συµµετέχοντες από κοντά και να κατανοήσουν πλήρως τη λειτουργία και την προστιθέµενη αξία του Κτηµατολογίου τόσο στη Γερµανία όσο και στην Αυστρία.

Η Μόνιµη Επιτροπή Κτηµατολογίου της Ε.Ε., της οποίας την προεδρία
ασκούσε για το πρώτο εξάµηνο του 2014, στο πλαίσιο της Ελληνικής
Προεδρίας, η «Εθνικό Κτηµατολόγιο & Χαρτογράφηση ΑΕ», αποτελείται από τους Επίσηµους Φορείς Κτηµατολογίου των Κρατών-Μελών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αποστολή της είναι η προώθηση της ευρύτερης πληροφόρησης σχετικά µε τις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και των Κρατών-Μελών στον τοµέα του Κτηµατολογίου. Μέσω
της πληροφόρησης αυτής, καθώς και της ανταλλαγής τεχνογνωσίας και
βέλτιστων πρακτικών µεταξύ των µελών της, η Επιτροπή συµµετέχει
σε ευρωπαϊκές στρατηγικές και αναπτύσσει κοινές πρωτοβουλίες, µε
σκοπό την επίτευξη µεγαλύτερου συντονισµού µεταξύ των διαφορετικών Κτηµατολογικών Συστηµάτων των Κρατών-Μελών και των χρηστών τους.
Κατά τη διάρκεια της Συνόδου συζητήθηκαν µία σειρά σηµαντικών θεµάτων για τα ευρωπαϊκά κτηµατολογικά συστήµατα, µε τη συµµετοχή
εκπροσώπων των επίσηµων φορέων Κτηµατολογίου των Κρατών-Μελών της Ε.Ε. καθώς και άλλων συναφών Οργανισµών.

Στη Γερµανία (Αννόβερο) το
πρόγραµµα περιλάµβανε: επίσκεψη στον Οργανισµό Γεωπληροφορικής και Κτηµατολογίου της Κάτω Σαξονίας
(LGLN) και παρουσίαση της
λειτουργίας του από ανώτερα
στελέχη, επίσκεψη στο κεντρικό Κτηµατολογικό Γραφείο του
Αννόβερο και παρουσίαση των
υπηρεσιών που προσφέρονται και των εργασιών που πραγµατοποιούνται,
συνάντηση µε τον αντιπρόεδρο του συλλόγου ∆ιαπιστευµένων Τοπογράφων Μηχανικών της Γερµανίας (BDVI) και ανάλυση του θεσµού και του
ρόλου στη λειτουργία και ανάπτυξη του Κτηµατολογίου της Γερµανίας.
Στην Αυστρία το πρόγραµµα περιλάµβανε: επίσκεψη στο Κτηµατολογικό
γραφείο του Kufstein και παρουσίαση της λειτουργίας του από στελέχη αυτού, επίσκεψη στο υποθηκοφυλακείο της πόλης και συνάντηση µε τον
προϊστάµενό του, επίσκεψη στο ∆ήµο και παρουσίαση από στελέχη του
∆ήµου της χρησιµότητας των χωρικών και περιγραφικών δεδοµένων του
Κτηµατολογίου για τις υπηρεσίες προς τους πολίτες, επίσκεψη στα γραφεία
ιδιωτικής εταιρείας ∆ιαπιστευµένου Τοπογράφου και πλήρη παρουσίαση
των εργασιών που εκτελούνται για το Κτηµατολόγιο, επίσκεψη στην Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας του Tyrol και παρουσίαση από στελέχη της
χρησιµότητας των δεδοµένων του Κτηµατολογίου στην αντιµετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και τέλος συνάντηση µε στελέχη και τη διοίκηση του Οµοσπονδιακού Γραφείου Μετεωρολογίας και Τοπογραφίας του
Tyrol.

¢™ ™∆∏¡ §∞ƒπ™∞
Στη Λάρισα, την έδρα του Αντιπροέδρου του ∆Σ, συν. Θοδωρή Κακαρδάκου, πραγµατοποιήθηκε η 21η συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβούλιου του
ΠΣ∆ΑΤΜ στις 19 Ιουλίου 2014. Στη συνεδρίαση συµµετείχαν, µέλη των ∆Σ του Πανελληνίου Συλλόγου του Περιφερειακού Τµήµατος Κεντρικής - ∆υτικής Θεσσαλίας, του Τοπικού Τµήµατος ΑΤΜ Ν. Μαγνησίας αλλά και µεµονωµένοι συνάδελφοι από τη Λάρισα, τον Βόλο, τα Τρίκαλα και την Καρδίτσα.
Το ∆Σ πέραν των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης συζήτησε και τρέχοντα θέµατα της καθηµερινότητας των ΑΤΜ της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Η φιλοξενία του ∆Σ του Περιφερειακού Τµήµατος Κεντρικής και ∆υτικής Θεσσαλίας και προσωπικά του προέδρου του συν. ∆. Χονδροδήµου και του Αντιπροέδρου του ΠΣΑ∆ΤΜ δικαίωσαν την επιλογή για την πραγµατοποίηση του εν λόγω ∆Σ στην πόλη της Λάρισας.

™ÙË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È Ô ¶ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡
∆Ì‹Ì·ÙÔ˜ ∫ÂÓÙÚÈÎ‹˜ - ¢˘ÙÈÎ‹˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜, Û˘Ó. ¢. ÃÔÓ‰ÚÔ‰‹ÌÔ˜,
Ô °ÂÓ. °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ¶™¢∞∆ª Û˘Ó. ¶. ∆Ô˘ÚÏ¿ÎË˜, Ô ∞ÓÙÈÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶™¢∞∆ª Û˘Ó. £. ∫·Î·Ú‰¿ÎÔ˜ Î·È Ô ¶ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙÔ˘
¶™¢∞∆ª Û˘Ó. °. ª·¯›Î·˜
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Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Στο πλαίσιο των αποφάσεων που ελήφθησαν κατά τις διεργασίες της 9ης Πανελλήνιας Συνδιάσκεψης,
που πραγµατοποιήθηκε στη Χαλκίδα στις 29 Ιουνίου 2014, ήταν και η απόφαση για αυστηρό χρονοδιάγραµµα διαδικασιών τροποποίησης του καταστατικού του ΠΣ∆ΑΤΜ.
Το χρονοδιάγραµµα που εγκρίθηκε µε αυξηµένη πλειοψηφία είναι το εξής:
• Μέχρι 30 Σεπτεµβρίου 2014 συγκέντρωση προτάσεων από ∆.Σ. Τµηµάτων / Συλλόγων, παρατάξεων
και αυτόνοµων συναδέλφων.
• Μέχρι τέλος του 2014 το ∆.Σ. του ΠΣ∆ΑΤΜ θα προχωρήσει σε διαβούλευση µε όλους όσους στείλουν προτάσεις και θα δηµοσιοποιήσει την τελική «συνθετική πρόταση».
• Η τελική «συνθετική πρόταση» θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο για ένα µήνα (µέχρι τέλος Ιανουαρίου).
• Θα συγκεντρωθούν τα σχόλια/παρατηρήσεις, θα ενσωµατωθούν στο τελικό κείµενο και θα προκηρυχτεί περί τα τέλη Μαρτίου Καταστατική συνέλευση ταυτόχρονα µε απολογιστική Γενική Συνέλευση και Πανελλαδική Συνδιάσκεψη στην Αθήνα (έδρα του ΠΣ∆ΑΤΜ).
* Όλες οι προτάσεις θα βρίσκονται αναρτηµένες στον διαδικτυακό χώρου του ΠΣ∆ΑΤΜ
(www.psdatm.gr)
Ο Πρόεδρος του ΠΣ∆ΑΤΜ
Γιάννης Μαχίκας
Αθήνα 03/07/2014

¶ƒ√∆∞™∏ ∆∏™ ¶∞™∫ & ™À¡∂ƒ°∞∑√ª∂¡√π ∞∆ª
™Ã∂∆π∫∞ ª∂
∆∏¡ ∆ƒ√¶√¶√π∏™∏ ∆√À ∫∞∆∞™∆∞∆π∫√À ∆√À ¶™¢∞∆ª
Σε συνέχεια των όσων οµόφωνα αποφασίστηκαν
στην 9η Πανελλαδική Συνδιάσκεψη του κλάδου
σχετικά µε τις διαδικασίες που θα ακολουθηθούν
για την τροποποίηση του καταστατικού του Συλλόγου, η ΠΑΣΚ & ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΑΤΜ υποβάλει προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του
ΠΣ∆ΑΤM. την πρότασή της για την τροποποίηση
του καταστατικού.
Παρακαλείται η ∆ιοίκηση του Συλλόγου όπως
προωθήσει την πρόταση αυτή προς όλες τις Παρατάξεις που συµµετέχουν στον ΠΣ∆ΑΤΜ, προς
τις ∆ιοικήσεις όλων των περιφερειακών δοµών
του Συλλόγου και βέβαια όπως τη δηµοσιοποιήσει µαζί µε όποια άλλη πρόταση υποβληθεί
στους συναδέλφους µέλη του Συλλόγου, µε κάθε πρόσφορο τρόπο, έτσι ώστε να υπάρξει η
απαραίτητη όσµωση που θα οδηγήσει στο επιθυµητό αποτέλεσµα που δεν είναι άλλο από την
επιτυχή ολοκλήρωση των διαδικασιών τροποποίησης του καταστατικού.
Οι βασικοί άξονες της νέας πρότασης, σύµφωνα
µε τα πέντε σηµεία που έθεσε η εισήγηση του
∆.Σ. του ΠΣ∆ΑΤΜ προς το σώµα της 9ης Πανελλαδικής Συνδιάσκεψης, τα όσα επίσηµα είχαν
ακουστεί στην καταστατική συνέλευση από τους
παρευρισκοµένους εκπροσώπους Τµηµάτων /
Συλλόγων & Παρατάξεων, αλλά και τις τοποθετήσεις των εκπροσώπων των Τµηµάτων & Συλλόγων ΑΤΜ στη Χαλκίδα είναι:
1. Άµεση εκλογή Προέδρου από το σώµα
µε σχετική πλειοψηφία. Ο κάθε υποψήφιος Πρόεδρος που θα πάρει πάνω από
5% επί των εγκύρων ψηφοδελτίων (δηλαδή για το 2013 θα έπρεπε να πάρει 89
ψήφους) µπαίνει αυτοδικαίως στην
αντιπροσωπεία του ΠΣ∆ΑΤΜ.
Ο εκάστοτε Πρόεδρος του Συλλόγου, αποτελεί τον κύριο εκφραστή των θέσεών του και
την προµετωπίδα στην προσπάθεια θωράκισης των δικαιωµάτων του κλάδου και στη δια-

µόρφωση συνθηκών για ευοίωνες προοπτικές.
Η εκλογή του δεν είναι δυνατόν να υπόκειται
σε λογικές και καταστάσεις παρασκηνιακών
µεθοδεύσεων και συµφωνιών.
Οι ανά την Ελλάδα συνάδελφοι πρέπει
να έχουν άµεσο λόγο στην εκλογή αυτού
που θα τους εκπροσωπεί. Λόγω της πανελλαδικότητας του εκλεκτορικού σώµατος δεν
είναι δυνατή η διενέργεια διπλής διαδικασίας
(κατά τα πρότυπα των ∆ικηγορικών Συλλόγων) ώστε να επιτευχθεί η απόλυτη πλειοψηφία. Θεωρούµε δίκαιο οι συµµετέχοντες που
δεν εκλέγονται Πρόεδροι, αλλά λαµβάνουν
ένα σηµαντικό αριθµό ψήφων να αποτελούν
µέλη της αντιπροσωπείας, αφού δεν θα έχουν
αλλιώς τη δυνατότητα του εκλέγεσθαι σ’ αυτή.
2. Εκλογή 120 µελών αντιπροσωπείας (µείον των άνω του 5% υποψηφίων προέδρων) µε αναλογική εκπροσώπηση ανά
κάλπη/τµήµα (σύµφωνα µε τον αριθµό
των ψηφισάντων) και εφαρµογή τετραγωνικού πίνακα, ίδια µε του ΤΕΕ, για την
εκπροσώπηση των παρατάξεων.
Είναι εξαιρετικά σηµαντικό για τη δυναµική του Συλλόγου η αντιπροσώπευση
να αναφέρεται στους ενεργούς συναδέλφους. Με τον τρόπο αυτό τα µέλη έρχονται δίπλα στις δοµές του Συλλόγου και
έτσι ενισχύεται η παρεµβατική τους
ισχύ.
Επειδή είχε τεθεί ως θέµα, βάσει του προηγούµενου σχεδίου, η αλλοίωση της αναλογικότητας στην εκπροσώπηση των παρατάξεων, εισάγεται η διαδικασία εφαρµογής του τετραγωνικού πίνακα, οπότε, όπως προκύπτει
και από τον ΠΙΝΑΚΑ 1: E∆PEΣ ΠAPATAΞEΩN, η κάθε συµµετέχουσα παράταξη
διατηρεί την εκλογική της δυναµική στο σώµα
της αντιπροσωπείας.

Προφανέστατα για να µην υπάρχει αλλοίωση της τοπικής βούλησης, αλλά και για
να διασφαλίζεται η αναλογικότητα τα
ψηφοδέλτια θα είναι ανά παράταξη (κατά τα
πρότυπα αυτών του ΤΕΕ), τα κατά τόπους µέλη θα ψηφίζουν µόνο τους αντίστοιχους κατά
τόπους υποψηφίους κι αν η παράταξη δεν έχει
υποψήφιο στο τµήµα/κάλπη τότε το ψηφοδέλτιο θα προσµετράται στο συνολικό αποτέλεσµα της παράταξης. Οµοίως αν η παράταξη
έχει υποψήφιο στο τµήµα/κάλπη, αλλά ο ψηφοφόρος έχει επιλέξει να σταυρώσει µόνο κάποιον εκτός των κατά τόπους υποψηφίων το
ψηφοδέλτιο προσµετράται στην παράταξη,
ενώ αν υπάρχει σταυρός σε τοπικό υποψήφιο
και σε υποψήφιο άλλου τµήµατος/κάλπης το
ψηφοδέλτιο προσµετράται στην παράταξη και
λαµβάνεται υπόψη ο σταυρός µόνο για τον
τοπικό υποψήφιο.
Η διαδικασία αυτή όπως είναι φυσικό επιτρέπει και την ύπαρξη ενιαίων ψηφοδελτίων ή
τοπικών ψηφοδελτίων ανά κάλπη. Στην περίπτωση αυτή οι κατά τόπους συνάδελφοι θα
µπορούν να συγκροτούν ψηφοδέλτιο (π.χ.
Τοπογράφοι Μηχανικοί Νοµού Α’) όπου θα
εκλέξει βάσει της απλής αναλογικής τους αντιπροσώπους που του αντιστοιχούν σύµφωνα
µε το µέτρο που προκύπτει από τα συγκεντρωτικά πανελλαδικά αποτελέσµατα. Είναι
προφανές ότι αφού το ψηφοδέλτιο αυτό θα
έχει υποψηφίους στο συγκεκριµένο νοµό,
εφόσον εκλέγει αντιπρόσωπο, αυτός θα είναι
αποκλειστικά από το νοµό αυτό. Παρόλ’ αυτά
το ψηφοδέλτιο θα µπορεί να το ψηφίσει ο οιοσδήποτε ανά την Ελλάδα συνάδελφος.
Χαρακτηριστικά είναι τα παραδείγµατα των
παρατάξεων του ΤΕΕ Αυτόνοµοι Μηχανικοί
Ανατολικής Κρήτης και Ανεξάρτητη Παρέµβαση Μηχανικών Θράκης. Επισυνάπτεται και ο
τετραγωνικός πίνακας των τελευταίων εκλογών του ΤΕΕ για να γίνει κατανοητό το παράδειγµα (βλέπε ΠΙΝΑΚΑ 2: TETPAΓΩNIKOΣ
ΠINAKAΣ TEE, ΠΙΝΑΚA 3: Ε∆ΡΕΣ ΑΝΑ
ΑΝΑ ∆ΟΜΗ & ΠINAKA 4: E∆PEΣ ΑΝΑ
KAΛΠH).
Στο σηµείο αυτό θέλουµε να επαναλάβουµε τη θέση της ΠΑΣΚ & ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΑΤΜ σχετικά µε την κάθοδο στις αρχαιρεσίες του ΠΣ∆ΑΤΜ σε ενιαίο ψηφοδέλτιο, όπως αυτή είχε εκφραστεί δηµόσια
τόσο σε γενικές συνελεύσεις, όσο και µέσα
από τη σελίδα της παράταξης:

¢È·‚Ô‡ÏÂ˘ÛË ÁÈ· ÙÚÔÔÔ›ËÛË Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎÔ‡
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“∆· Ì¤ÏË ÙË˜ ¶∞™∫ & ™À¡∂ƒ°∞∑√ª∂¡√π
∞∆ª ¤¯ÔÓÙ·˜ Î·Ù¿ ÓÔ˘ ÙÈ˜ ÂÈı˘Ì›Â˜ Î·È ÙÈ˜
·Ó¿ÁÎÂ˜ ﬁÏˆÓ ÙˆÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ Ì·¯ﬁÌÂÓˆÓ
Û˘Ó·‰¤ÏÊˆÓ ﬁˆ˜ ·˘Ù¤˜ Ì·˜ ÙÈ˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ ‰È· ˙ÒÛË˜ ÛÙÈ˜ Ì¿¯Â˜ Ô˘ ﬁÏÔÈ Ì·˙›
‰ÒÛ·ÌÂ Ï¿È Ï¿È ÁÈ· Ù· ‰›Î·È· ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘
Î·È Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ Ë¯ËÚﬁ Ì‹Ó˘Ì· Ô˘ ÂÍ¤ÂÌ„·Ó ÔÈ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔÈ ÂÈ˜ ‰ÈÏÔ‡Ó, ÙﬁÛÔ ÛÙÈ˜
ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ 2011, ﬁÛÔ Î·È ÛÂ ·˘Ù¤˜ ÙÔ˘
2013 ﬁÙ·Ó ¿Ú· ÔÏÏÔ› ˘ÂÚ¤‚ËÛ·Ó ÙÈ˜ ‰È·¯ˆÚÈÛÙÈÎ¤˜ ÁÚ·ÌÌ¤˜ Î·È ÛÙ‹ÚÈÍ·Ó ÙËÓ ¶∞™∫
& ™À¡∂ƒ°∞∑√ª∂¡√π ∞∆ª, Î·ÏÔ‡ÌÂ ÁÈ· ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÙÈ˜ ·Ú·Ù¿ÍÂÈ˜, ÙÔ˘˜ ÂÎÏÂÁÌ¤ÓÔ˘˜ ÛÙ· ¢.™. ﬁÏˆÓ ÙˆÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ – ∆ÔÈÎÒÓ ∆ÌËÌ¿ÙˆÓ & ™˘ÏÏﬁÁˆÓ Î·È Î˘Ú›ˆ˜
ﬁÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó·
·Û¯ÔÏËıÔ‡Ó ÂÓÂÚÁ¿ ÌÂ Ù· Û˘Ó‰ÈÎ·ÏÈÛÙÈÎ¿
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ÎÏ·‰ÈÎ¿ ‰ÚÒÌÂÓ· ÛÙË Û˘ÁÎÚﬁÙËÛË ÂÓﬁ˜ ÂÓÈ·›Ô˘ „ËÊÔ‰ÂÏÙ›Ô˘ ÙÔ ÔÔ›Ô ı· Î·Ù¤ÏıÂÈ ÛÙÈ˜
ÂﬁÌÂÓÂ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Î·È ·ﬁ ÙÔ ÔÔ›Ô ÔÈ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔÈ Ì·˜ ı· ÂÈÏ¤ÍÔ˘Ó ÙÔ˘˜ Î·Ù¿ ÙËÓ ÎÚ›ÛË ÙÔ˘˜ ÈÔ ¿ÍÈÔ˘˜ Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ÙÈ˜ Ù‡¯Â˜
ÙÔ˘ ™˘ÏÏﬁÁÔ˘ Î·È Î·Ù’ Â¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘.”
3. ∆εκατριαµελές ∆.Σ. όπου, πλην του Προέδρου, τα υπόλοιπα µέλη θα εκλέγονται
από την αντιπροσωπεία. Στη συνέχεια
από το ∆.Σ. θα εκλέγονται τα υπόλοιπα 4
µέλη του προεδρείου.
Το ∆.Σ. είναι αυτό που θα έχει την ευθύνη της
λειτουργίας του Συλλόγου και της εφαρµογής
των πολιτικών κατευθύνσεων που θα δίδονται
από την αντιπροσωπεία. Η έµµεση εκλογή του
απ’ την αντιπροσωπεία επ’ ουδενί δεν επηρεάζει την αναλογική ισχύ των παρατάξεων και
µέσα σ’ αυτό. Καθιστά δε δεδοµένο τον έλεγχο στην άσκηση των καθηκόντων του εκάστοτε Προέδρου, αφού όπως συµβαίνει και σε
παραδείγµατα εφαρµογής της άµεσης εκλογής
Προέδρου, το πρόσωπο αυτό µπορεί είτε να
κατέρχεται αυτόνοµα, είτε να στηρίζεται από
παρατάξεις που δεν έχουν την πλειοψηφία
εντός του ∆.Σ.
4. Πρόβλεψη για Γ.Σ. σε κάθε τµήµα, αλλά
και στην Αθήνα ως επικουρικό όργανο
του ΠΣ∆ΑΤΜ, πέραν αυτού της αντιπροσωπείας που παραµένει το κυρίαρχο όργανο.
Η θεσµοθέτηση της αντιπροσωπείας ως µετεξέλιξης της διαδικασίας των πανελλαδικών
συνδιασκέψεων προκύπτει αναντίρρητα από
τη δυσκολία της ταυτοπρόσωπης παρουσίας
των ανά την Ελλάδα συναδέλφων στην ετήσια απολογιστική γενική συνέλευση του
ΠΣ∆ΑΤΜ.
Η ύπαρξη του συγκεκριµένου οργάνου
δεν ακυρώνει τη διαδικασία και την ισχύ
των Γ.Σ. των ανά την Ελλάδα δοµών του
Συλλόγου, ούτε λειτουργεί αποτρεπτικά στη
σύγκλιση γενικών συνελεύσεων του ΠΣ∆ΑΤΜ
στην Αθήνα όποτε το ∆.Σ. ή ο προβλεπόµενος
αριθµός των µελών το κρίνει αναγκαίο.
5. Πρόβλεψη για σεµινάρια, δια βίου εκπαίδευση, κ.α.
Η επιστήµη και το επάγγελµα του Αγρονόµου
Τοπογράφου Μηχανικού υπόκειται διαρκώς σε
µεταβολές απόρροια των ραγδαίων τεχνολογικών, και όχι µόνο, εξελίξεων. Νέα νοµοθετήµατα, νέες πρακτικές καθιστούν αναγκαία τη
συνεχή επιµόρφωση των µελών. Έχει πολλάκις παρατηρηθεί πως όποτε ο Σύλλογος υλοποιούσε τέτοιου είδους δράσεις η παρουσία
των συναδέλφων ήταν µαζική. Πλέον, εν έτη
2014 οι διαδικασίες αυτές πρέπει να γίνονται
πιο οργανωµένα, πιο επαγγελµατικά και η παρακολούθησή τους θα πρέπει να έχει ένα επίσηµο αντίκρισµα για όποιον τις παρακολουθεί.
∆εν είναι δυνατόν να στρουθοκαµηλίζουµε
όταν δεκάδες µη πιστοποιηµένοι ανά την Ελλάδα φορείς παρέχουν αµφιβόλου επιπέδου
γνώσεις σε συναδέλφους µας. Ή θα δούµε
την αλήθεια κατάµατα ή θα µας ξεπεράσουν
οι εξελίξεις. Καλώς ή κακώς τα πράγµατα
οδεύουν σ’ αυτή την κατεύθυνση το θέµα είναι αν ο Σύλλογος θα είναι πρωταγωνιστής και
άρα συνδιαµορφωτής των εξελίξεων ή αν θα
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απεµπολήσει το θεσµικό του ρόλο επί αντικειµένων που άπτονται του γνωστικού και επαγγελµατικού του αντικειµένου.
6. Τριετής θητεία. Εντός ενός µηνός από
την έκδοση των οριστικών αποτελεσµάτων ο νέος Πρόεδρος του ∆.Σ. καλεί τα
µέλη της αντιπροσωπείας σε ειδική συνεδρίαση για την εκλογή των τριών µελών του προεδρείου της και των µελών
του ∆.Σ. Αφού εκλεγούν τα µέλη του
∆.Σ. ο Πρόεδρος του ∆.Σ. εντός µιας
εβδοµάδας καλεί τα µέλη του ∆.Σ. για
την εκλογή των 4ων υπολοίπων θέσεων
του προεδρείου.
Η πράξη έχει δείξει ότι στο διάστηµα των δύο
χρόνων πάνω που µια ∆ιοίκηση βρίσκει ένα
ρυθµό λειτουργίας και παραγωγής έργου καλείται να προκηρύξει εκλογές. Θεωρούµε εύλογο το διάστηµα της τριετίας για να µπορέσει η εκάστοτε ∆ιοίκηση του Συλλόγου να
αναπτύξει τις δράσεις επί των οποίων έχει κριθεί και εκλεγεί.
7. Πρόβλεψη για µάξιµουµ 2 θητείες συνεχούς προεδρικής θητείας και µάξιµουµ 5
συνεχείς θητείες σε ∆.Σ.
Η πράξη έχει δείξει ότι µέσα στο διάστηµα
µιας συνεχούς εξαετίας (2 θητείες x 3 χρόνια
ανά θητεία) ένας Πρόεδρος µπορεί να προσφέρει τα µέγιστα στην υπηρεσία του Συλλόγου και των µελών του. Οµοίως και όποιος
συνάδελφος βρίσκεται επί 15 συναπτά έτη
στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Η πρόβλεψη αυτή
εισέρχεται στο καταστατικό για να µη δηµιουργούνται παγιωµένες καταστάσεις που µπορούν να λειτουργήσουν αλλοτριωτικά προς
τους σκοπούς και τις ανάγκες του κλαδικού
µας φορέα και να υπάρχει ανανέωση του στελεχιακού δυναµικού του Συλλόγου.
8. Πρόβλεψη διαµόρφωσης των άρθρων
του καταστατικού έτσι ώστε να εξυπηρετηθούν τα λογιστικά θέµατα του ΠΣ∆ΑΤΜ, όπως αυτά περιγράφηκαν στην εισήγηση του ∆.Σ. του ΠΣ∆ΑΤΜ για την 9η
πανελλήνια συνδιάσκεψη της Χαλκίδας,
ήτοι:

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

Ù·›ˆÓ ÓﬁÌˆÓ ÙÔ˘ À. √ÈÎ. ·ÌÊ›ÛËÌË ÙËÓ ˘·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ·Ú·ÛÙ·ÙÈÎÒÓ Î·È
‚È‚Ï›ˆÓ ÛÙË ¢.√.À. ‹ ÛÙË ¡ÔÌ·Ú¯›·.
‚. ∫·Ù·ÛÙ·ÙÈÎ‹ ·‰˘Ó·Ì›·, Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔ Ó¤Ô
·˘ÛÙËÚﬁ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎﬁ Ï·›ÛÈÔ, Ó· ·ÈÙÈÔÏÔÁ‹ÛÂÈ
‰Ú¿ÛÂÈ˜ ÙÔ˘ ﬁˆ˜ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ·, Û˘Ó¤‰ÚÈ·, Î.·.
Á. ∫·Ù·ÛÙ·ÙÈÎ‹ ·‰˘Ó·Ì›· ÙÔ˘ Ó· Ï¿‚ÂÈ ÂÈ‰ÔÙ‹ÛÂÈ˜ ·ﬁ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ∂™¶∞ Î·È Ó· ‰ÈÎ·ÈÔÏÔÁ‹ÛÂÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¤˜ ÂÈÛÚÔ¤˜ ·ÎﬁÌ· Î·È ·ﬁ
ÂÈ¯ÔÚËÁ‹ÛÂÈ˜ ÙÔ˘ ∆∂∂!!!
Η τροποποίηση του καταστατικού θα πρέπει να συνοδεύεται και από τους αντίστοιχους κανονισµούς: (1) Αντιπροσωπείας, (2)
Εκλογών, (3) Περιφερειακών Τµηµάτων, (4) ∆ιοικητικού Συµβουλίου, (5) Γενικής Συνέλευσης,
(6) Επιτροπών & Οµάδων Εργασίας και (7) Κώδικα ∆εοντολογίας κατά τα πρότυπα αυτού της
CLGE.
Οι ανωτέρω προτάσεις προσπαθούν να συνταιριάξουν τις απόψεις όλων των συναδέλφων που
συµµετείχαν στις διαδικασίες της καταστατικής
συνέλευσης, τόσο αυτών που εκπροσωπούν
Τµήµατα ή Συλλόγους ΑΤΜ, όσο και αυτών που
εκπροσωπούν παρατάξεις.
Θεωρούµε σηµαντικό ο κάθε ένας που επιθυµεί να εκφράσει την άποψή του για την
αλλαγή στο καταστατικό να κατεβάσει τη
δική του πρόταση και να µην περιορίζεται
απλά και µόνο στην κριτική έναντι όσων
έχουν αφιερώσει χρόνο και κόπο στη σύνταξη προτάσεων.
Το ∆.Σ. του Συλλόγου πρέπει να είναι ανοικτό σε
οιαδήποτε πρόταση υποβληθεί, η οποία θα λαµβάνει υπόψη τη βούληση όλων των Τµηµάτων
και Συλλόγων ΑΤΜ για ύπαρξη αντιπροσωπείας
και την αναγκαιότητα για αλλαγή συγκεκριµένων
άρθρων, ώστε να µην διακυβευθεί η λειτουργία
και η βιωσιµότητα του Συλλόγου.
Αναµένουµε µε ενδιαφέρον τις τοποθετήσεις
των υπολοίπων παρατάξεων που συµµετέχουν
στο Σύλλογο και ιδιαιτέρως την προσέγγιση των
∆.Σ. των Τοπικών & Περιφερειακών Τµηµάτων
και Συλλόγων σύµφωνα µε τα δεδοµένα που
έχουν προκύψει.
Για οποιαδήποτε πληροφορία – διευκρίνιση
σχετικά µε την πρόταση της ΠΑΣΚ & ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΑΤΜ µπορείτε να απευθύνεστε
στους συναδέλφους:
Μιχάλη Καλογιαννάκη, τηλ. 6974197526
Στέφανο Ξεκαλάκη, τηλ. 6976402004
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¶INAKA™ 3: E¢PE™ ANA ¢OMH

¶INAKA™ 4: E¢PE™ ANA KA§¶H

Την πρόταση και τους πίνακες σε ευδιάκριτη µορφή µπορείτε να τους βρείτε στο site του Συλλόγου και ειδικότερα στο χώρο όπου έχει διατεθεί από το
∆.Σ. για την υποβολή θέσεων και απόψεων για τη διαβούλευση της τροποποίησης του καταστατικού.
http://psdatm.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=1134&Itemid=193
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ÿ‰Ú˘ÛË TÔÈÎÔ‡ TÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙË X›Ô
έµφαση στα επαγγελµατικά δικαιώµατα και το Κτηµατολόγιο.
Το “παρών” στη διαδικασία ίδρυσης του τοπικού τµήµατος Χίου,
έδωσαν η ταµίας του ΠΣ∆ΑΤΜ Μαρία Κωνσταντινίδη και ο πρώην
Πρόεδρος του ΠΣ∆ΑΤΜ Στέφανος Ξεκαλάκης.
Η προσωρινή διοίκηση του τµήµατος αποτελείται από την Πρόεδρο ∆έσποινα Ψυχή, τον αντιπρόεδρο Ιωάννη Βολάκη, τη γραµµατέα Ευγενία Μαρίνη, την ταµία Ευαγγελία Κουνενάκη και το µέλος Κώστα Στράντζαλη.

Τ

ην Παρασκευή, 18 Ιουλίου 2014, ο ΠΣ∆ΑΤΜ απέκτησε την
28η πλέον δοµή του στον Νοµό Χίου.

Η ιδρυτική συνέλευση έλαβε χώρα το απόγευµα της Παρασκευής,
στην πόλη της Χίου, στα γραφεία του Τεχνικού Επιµελητηρίου, µε
ενθουσιώδη συµµετοχή νέων συναδέλφων αλλά και τη σηµαντική
και µε θέρµη στήριξη των παλαιοτέρων. Συζητήθηκαν θέµατα και
προβληµατισµοί των συναδέλφων σχετικά µε την καθηµερινότητά
τους, αλλά και γενικότερα θέµατα που αφορούν όλο τον κλάδο µε

Με τη νέα δοµή
του ΠΣ∆ΑΤΜ, ο
Σύλλογος
γίνεται
ακόµα δυνατότερος µε κατεύθυνση
την αντιµετώπιση
των προβληµάτων
που
αντιµετωπίζουν οι ΑΤΜ σε
ακόµα ένα Νοµό
της χώρας, µε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.

AÓÔÈ¯Ù‹ Û˘ÓÂ‰Ú›·ÛË
TÔÈÎÔ‡ TÌ‹Ì·ÙÔ˜ ATM NÔÌÔ‡ PÂı‡ÌÓË˜

Π

ραγµατοποιήθηκε την Τρίτη 12 Αυγούστου στο Ρέθυµνο
ανοιχτή συνεδρίαση του Τοπικού Τµήµατος ΑΤΜ Νοµού
Ρεθύµνης.

Η τετράωρης διάρκειας συνεδρίαση διεξήχθη παρουσία του Προέδρου της Νοµαρχιακής Επιτροπής ΤΕΕ/Τ.∆.Κ. Νοµού Ρεθύµνης
συν. Στέλιου Ξεζωνάκη και του Επιµελητή της Επιστηµονικής Επιτροπής ΑΤΜ του ΤΕΕ συν. Στέφανου Ξεκαλάκη.
Τα θέµατα που περιελάµβανε η ατζέντα της συζήτησης ήταν:
1. Προοπτικές και δυνατότητες υπαγωγής των 12 περιοχών του
∆ήµου Ρεθύµνης στις διατάξεις του άρθρου 19Α του Ν.
2664/1998 περί Επαναπροσδιορισµού ορίων µετά την από 126-2014 απάντηση ΕΚΧΑ ΑΕ στο αίτηµα για χορήγηση στοιχείων.
2. Πορεία προκήρυξης µελετών κτηµατογράφησης του υπόλοιπου
της Χώρας. Προετοιµασία στο
Ρέθυµνο.
3. Επαγγελµατικά δικαιώµατα Τοπογράφων µετά τον Ν.
4254/2014 σε αναµονή της έκδοσης των προβλεπόµενων
Π.∆. και της σχετικής γνωµοδότησης του ΤΕΕ. Η κατάσταση στο Ρέθυµνο.
4. Αλλαγές στα άρθρα 4, 5, 6, 7Α
του Ν. 2971/2001 περί Χάραξης Αιγιαλού και παραλίας και
η κατάσταση στο Ρέθυµνο.
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5. Νέο Καταστατικό ΠΣ∆ΑΤΜ.
6. Συνεργασία µε την νέα Νοµαρχιακή Επιτροπή Ρεθύµνου του
ΤΕΕ/Τ∆Κ και τους υπόλοιπους επαγγελµατικούς συλλόγους Μηχανικών στο Ρέθυµνο µετά την προσπάθεια “ΑΤΖΕΝΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ 2014”.
Βάσει των όσων συζητήθηκαν από µέρους της ∆ιοίκησης του Τοπικού Τµήµατος θα δοθεί το προσεχές διάστηµα ιδιαίτερη βαρύτητα στην προετοιµασία της επιχειρηµατολογίας από µέρους της
∆ηµοτικής Αρχής του Ρεθύµνου για να ενταχθούν οι “προβληµατικές” περιοχές υπό καθεστώς επαναπροσδιορισµού των ορίων και
θα υπάρξει προβολή προς την τοπική κοινωνία της αναγκαιότητας
συµµετοχής τους στη διαδικασία υποβολής δηλώσεων κτηµατολογίου για τα επόµενα προγράµµατα και στη χρησιµότητα της
ύπαρξης - προσκόµισης εξαρτηµένου τοπογραφικού.
Στα θέµατα 3-4-5 θα συνεχισθεί η γόνιµη συνεργασία µε τη ∆ιοίκηση του ΠΣ∆ΑΤΜ ώστε να διαµορφωθεί ενιαία θέση επ’ ωφελεία
του κλάδου, αλλά και του κοινωνικού συνόλου.
Τέλος, µε την παρουσία του νέου
Προέδρου της Νοµαρχιακής συν.
Στέλιου Ξεζωνάκη εγκαινιάζεται
µια νέα περίοδος συνεργασίας του
Τοπικού Τµήµατος µε το ΤΕΕ η
οποία ευελπιστούµε να καταστεί
διαρκής και γόνιµη.
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Αθήνα 11 Ιουνίου 2014

∞¡∞∫√π¡ø™∏
¢π∞™À§§√°π∫∏™ ∂¶π∆ƒ√¶∏™

£ÂÛÌÈÎﬁ ¶Ï·›ÛÈÔ ÕÛÎËÛË˜
ÙÔ˘ ∂·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ªË¯·ÓÈÎÔ‡
Με την ψήφιση του Ν.4254/2014 µε τίτλο: «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης
της ελληνικής οικονοµίας στο πλαίσιο εφαρµογής του Ν.4046/2012 και άλλες
διατάξεις», και µε βάση τις υποπαραγράφους:

™∆.23: ¶ƒ√™√¡∆∞ ∂¶∞°°∂§ª∞∆πø¡ ∏§∂∫∆ƒπ∫ø¡ ∫∞π ª∏Ã∞¡√§√°π∫ø¡ ∂°∫∞∆∞™∆∞™∂ø¡
π°.12: ƒÀ£ªπ™∂π™ °π∞ ∆√ ∂¶∞°°∂§ª∞ ∆√À ¶√§π∆π∫√À ª∏Ã∞¡π∫√À, ∞ƒÃπ∆∂∫∆√¡√™ ∫∞π ∆√¶√°ƒ∞º√À
το υφιστάµενο θεσµικό πλαίσιο άσκησης του επαγγέλµατος του Μηχανικού
δύναται να αναθεωρηθεί ριζικά.
Για τις ρυθµίσεις που επαγγέλλονται και οι δύο υποπαράγραφοι, προβλέπεται
η έκδοση Προεδρικών ∆ιαταγµάτων τα οποία προκύπτουν µετά από εισήγηση
(Υποπαράγραφος ΣΤ.23) η σύµφωνη γνώµη (Υποπαράγραφος ΙΓ.12) του ΤΕΕ,
γεγονός που δηµιουργεί διακρίσεις µεταξύ των µηχανικών διαφόρων ειδικοτήτων και ελέγχεται η συνταγµατικότητά του.
Οι Πανελλήνιοι Σύλλογοι των βασικών ειδικοτήτων των διπλωµατούχων µηχανικών αποφάσισαν να συµβάλλουν στο έργο του ΤΕΕ, προκειµένου να σταθεί
στο ύψος του κύρους και του θεσµικού του ρόλου και να ανταποκριθεί στη
βελτίωση του υφιστάµενου νοµοθετικού πλαισίου.
Το ΤΕΕ, ως θεσµοθετηµένος σύµβουλος της Πολιτείας, οφείλει να επεξεργαστεί τάχιστα τις βελτιώσεις στην κατεύθυνση ενός συνολικού, σύγχρονου,
απλού, ενιαίου και σαφούς πλαισίου άσκησης του επαγγέλµατος, το οποίο θα
περιγράφει τις κοινές επαγγελµατικές δραστηριότητες, και όπου κριθεί αναγκαίο (και αναλογικό µε γνώµονα τον υπέρτερο λόγο του δηµοσίου συµφέροντος) θα τεκµηριώνει τις αποκλειστικές επαγγελµατικές δραστηριότητες.
Οι Πανελλήνιοι Σύλλογοι, ως αρµόδιοι φορείς, συµφώνησαν και ήδη ξεκίνησαν
τη διενέργεια διαλόγου, στοχεύοντας στην επεξεργασία και την επιστηµονική
τεκµηρίωση των θέσεων που θα προκύψουν από τη συνέργεια των επιµέρους
ειδικοτήτων. Η συνέργεια των Συλλόγων θα αποδώσει τους βασικούς άξονες
του πλαισίου και των Π∆, που πρέπει να διαµορφώσει το ΤΕΕ για την άσκηση
του επαγγέλµατος του Μηχανικού.
Η διεπιστηµονική αυτή µελέτη/συµφωνία στο θέµα των νοµοθετικά ρυθµιζόµενων δραστηριοτήτων είναι απαραίτητη, ώστε οι λύσεις να είναι διαρκείς και
σταθερές, να υπηρετούν τις αρχές της συνταγµατικής τάξης και να µην θέτουν σε κίνδυνο το δηµόσιο συµφέρον, την επιστηµονική εγκυρότητα και την
αξιοπρέπεια κατά την άσκηση του επαγγέλµατος του µηχανικού.
Σύλλογος Αρχιτεκτόνων ∆ιπλωµατούχων Ανωτάτων
Σχολών - Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων (ΣΑ∆ΑΣ - ΠΕΑ)
Πανελλήνιος Σύλλογος ∆ιπλωµατούχων Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (ΠΣ∆ΜΗ)
Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος (ΣΠΜΕ)
Πανελλήνιος Σύλλογος Χηµικών Μηχανικών (ΠΣΧΜ)
Πανελλήνιος Σύλλογος ∆ιπλωµατούχων Αγρονόµων
& Τοπογράφων Μηχανικών (ΠΣ∆ΑΤΜ)
Ένωση Μηχανικών Πληροφορικής & Επικοινωνιών
Ελλάδος (ΕΜηΠΕΕ)
Πανελλήνιος Σύλλογος Μηχανικών Μεταλλείων
& Μεταλλουργών Μηχανικών (ΠΣΜΜΜΕ)
Σύλλογος ∆ιπλωµατούχων Ναυπηγών Μηχανικών
Ελλάδος (Σ∆ΝΜΕ)
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™‡ÛÎÂ„Ë
ÁÈ· ÙËÓ ÔÚÂ›· ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË˜
ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ∫ÙËÌ·ÙÔÏÔÁ›Ô˘
Σε σύσκεψη που πραγµατοποιήθηκε τη ∆ευτέρα 14 Ιουλίου, ο
Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, Γιάννης Μανιάτης τόνισε τη σηµαντικότητα της πορείας του Εθνικού
Κτηµατολογίου. Η σύσκεψη πραγµατοποιήθηκε µε τη συµµετοχή
του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΚΑ, Νίκου Ταγαρά, του ΓΓ Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος, Σωκράτη Αλεξιάδη, και του Προέδρου του ∆Σ και ∆ιευθύνοντα Συµβούλου της ΕΚΧΑ - Εθνικό Κτηµατολόγιο & Χαρτογράφηση ΑΕ, Ηλία Λιακόπουλου. Στη σύσκεψη
έλαβαν µέρος ο Γενικός Γραµµατέας του ΤΕΕ συν. Χρόνης Ακριτίδης, ο πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών συν. Γιάννης Μαχίκας, καθώς και ο Πρόεδρος του
Συνδέσµου Εταιρειών Γεωπληροφορικής και Κτηµατολογίου συν.
Γιάννης Πρέσβελος.
Κατά τη σύσκεψη, ο Γιάννης Μανιάτης ενηµερώθηκε για την πορεία
υλοποίησης του έργου του Εθνικού Κτηµατολογίου, σε συνέχεια και
των νοµοθετικών ρυθµίσεων που έγιναν το τελευταίο διάστηµα.
Όπως τονίστηκε, εντός του έτους θα συµβασιοποιηθούν οι υπόλοιπες συµβάσεις για την ολοκλήρωση της κτηµατογράφησης σε όλη
τη χώρα.
Το έργο συνεχίζεται µε διασφαλισµένη χρηµατοδότηση, µετά και τη
σχετική δέσµευση της Κυβέρνησης, ενώ έχουν επιλυθεί εκκρεµότητες του παρελθόντος, επιτρέποντας την απρόσκοπτη ολοκλήρωσή
του.
Υπογραµµίζεται ότι τις επόµενες εβδοµάδες υλοποιούνται, µετά και
την προβλεπόµενη θεσµοθέτησή τους στο νοµοσχέδιο για τα Ρυθµιστικά Σχέδια, τα δύο πρώτα οριστικά Κτηµατολογικά Γραφεία της
χώρας, στη Θεσσαλονίκη και στον Πειραιά, και δηµιουργούνται, οι
δύο πρώτες, οριστικές δοµές για την οργανωµένη καταγραφή των
ακινήτων. Το επόµενο διάστηµα θα γίνει η προκήρυξη των δασικών
χαρτών για την υπόλοιπη χώρα.
Ο Υπουργός ΠΕΚΑ, Γιάννης Μανιάτης, σχετικά µε το θέµα δήλωσε
ότι “το Εθνικό Κτηµατολόγιο είναι το µεγαλύτερο µεγάλο έργο της
χώρας και αποτελεί πρώτη προτεραιότητα του Υπουργείου.
Γι αυτό στηρίζεται από την κυβέρνηση και εξασφαλίστηκε η απρόσκοπτη χρηµατοδότησή του, ώστε να υλοποιηθούν όλα τα χρονοδιαγράµµατα έγκαιρα. Οργανώνουµε την γεωχωρική πληροφοριακή
βάση της χώρας σε µια ενιαία πλατφόρµα, απαντώντας επιτέλους
στα µεγάλα ερωτήµατα “Πού µπορώ να κάνω τι και πότε θα αδειοδοτηθώ”, προκειµένου να αντιµετωπίσουµε µε ρεαλισµό και µε αποτελεσµατικότητα το µεγάλο εγχείρηµα της µετάβασης στο παραγωγικό µοντέλο µιας οικονοµίας που δηµιουργεί επενδύσεις και θέσεις
εργασίας”.
Από την πλευρά του, ο Αναπληρωτής Υπουργός ΠΕΚΑ, Νίκος Ταγαράς, αναφέρθηκε στην ανάγκη η ολοκλήρωση του έργου του Εθνικού Κτηµατολογίου µαζί µε τους δασικούς χάρτες να κλείσουν σύντοµα το παζλ της χωροταξικής και πολεοδοµικής µεταρρύθµισης,
που θα δώσει στον πολίτη πρόσβαση σε όλα τα γεωχωρικά δεδοµένα, συµβάλλοντας αποτελεσµατικά στην αντιµετώπιση της γραφειοκρατίας και κυρίως υλοποιώντας έναν µεγάλο στρατηγικό στόχο της
χώρας.
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13ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Ã·ÚÙÔÁÚ·ÊÈÎ‹
∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎ‹
∂Ù·ÈÚÂ›·
∂ÏÏ¿‰·˜

Υπό την Αιγίδα της
International Cartographic Association

∏ Ã·ÚÙÔÁÚ·Ê›· ÛÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô: ™‡Á¯ÚÔÓÂ˜ ∆¿ÛÂÈ˜ Î·È ¶ÚÔÔÙÈÎ¤˜
¶∞∆ƒ∞ 22 - 24 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2014
ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ: «Αγορά Αργύρη», Αγίου Ανδρέα 12 - Πάτρα

ΣYNEPΓAZONTAI KAI YΠOΣTHPIZOYN

ΓPAMMATEIA - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

• ∆ήµος Πατρέων • Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας • ∆ΕΥΑΠ • Α∆ΕΠ
• Σχολή Αγρονόµων & Τοπογράφων Μηχανικών, ΕΜΠ
• Τµήµα Αγρονόµων & Τοπογράφων Μηχανικών, ΑΠΘ
• Πανεπιστήµιο Πατρών
• Πανεπιστήµιο Αιγαίου
• ΕΚΧΑ Α.Ε. • ΤΕΕ ∆υτικής Ελλάδας
• ΠΣ∆ΑΤΜ – Περιφερειακό Τµήµα ∆υτικής Ελλάδας
• International Cartographic Association
• ICA - Commission on Digital Technologies in Cartographic Herit

Ιστοσελίδα XEEE: http://xeee.web.auth.gr
email: xeee-conf@topo.auth.gr Τηλ: 2310 996138 / 2310 996095
Fax: 2310 996415
Προεγγραφή στο Συνέδριο [µέχρι 19 Σεπτεµβρίου]:
50€ / Φοιτητές: 20€ στο λογαριασµό της ΧΕΕΕ:
Τράπεζα Πειραιώς 5202-002152-568
Κατά την εγγραφή στο συνέδριο, είναι απαραίτητη η προσκόµιση του
παραστατικού κατάθεσης σε φωτοαντίγραφο.
Εγγραφή κατά τις ηµέρες του συνεδρίου: 60€ / Φοιτητές: 30€

ΠPOΓPAMMA
Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2014
16:30 – 18:30 Εγγραφή Συνέδρων
18:30 – 20:30 Τελετή Έναρξης Συνεδρίου Βλ. Πρόγραµµα Τελετής

Πέµπτη 23 Οκτωβρίου 2014
08:00 – 09:00 Εγγραφή Συνέδρων
1Η ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ: ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ & ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
Προεδρείο: Α. Κουσουλάκου – Χρ. Μπούτουρα
09:00 Ε. Γκαδόλου, Ε. Στεφανάκης: Οι Ιστορικοί Χάρτες στο Σηµασιολογικό Ιστό µε βάση το Πρότυπο Dublin Core.
09:15 Α. Τσάτσαρης, Γ. Γρηγορακάκης, Π. Ιωαννίδης, ∆. Σκουλουφιανάκης, Σ. Καρέγλη: Ψηφιακή Χαρτογραφία και Αρχαιολογία. Ένα Χαρτογραφικό Ταξίδι στην Τεγεάτιδα Γη του Μύθου και της Ιστορίας, όπως παρουσιάζεται στην Επανέκθεση του Αρχαιολογικού Μουσείου Τεγέας.
09:30 Α. Παπαποστόλου: ∆ιαδραστικοί & ∆υναµικοί Χάρτες στο ∆ιαδίκτυο
µε Χρήση Λογισµικών Ανοικτού Κώδικα: Οπτικοποίηση της Μικρασιατικής Εκστρατείας.
09:45 Ε. Σαββίδου, Α. Κουσουλάκου: Χαρτογραφία και Λογοτεχνία: Μια
Ελληνική Εφαρµογή µε ∆ιαδικτυακές Αναφορές.
10:00 Ι. Πολυµενίδης, Μ. Πολυχρονίδης: Βόλος, Χαρτογραφία στο ∆ιαδίκτυο. Μια παλιά µα πάντα φρέσκια Ιστορία.
10:15 C. Balletti, F. Guerra, Β. Τσιούκας, P. Vernier: Creation of DTM
and Orthoimage of the Cephalonia Island from Old Aerial Photographs.
10:30 Χ. Μπούτουρα, Θ. Μπαργιώτα, Α. Τσορλίνη: Καταγραφή και ∆ιαχείριση Πολιτιστικής Πληροφορίας µε τη Xρήση Τεχνολογιών ∆ιαδικτύου:
Εφαρµογή για τους Αρχαίους Χώρους Θέασης και Ακρόασης.
10:45 Χ. ∆άδαλα, Α. Κόνιαρος, Α. Κουσουλάκου, Γ. Μπουτούλης,
Χ. Μπούτουρα, Ε. Ρώµα-Αθανασιάδου, Κ. Τασιόπουλος, Α. Τσαούση:
∆ιαδραστικός Χάρτης Νεότερων Μνηµείων Θεσσαλονίκης.
11:00 – 11:30 Παρουσίαση Posters
11:00 – 11:30 ∆ιάλειµµα – Καφές

2Η ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ: ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ - ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Προεδρείο: Β. Νάκος - Α. Φατούρου
11:30 Π. Σαµαρτζής: ∆ιαδικτυακές Υπηρεσίες Γεωχωρικών ∆εδοµένων και
∆ηµόσια ∆ιοίκηση: Η περίπτωση των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
11:45 Θ. Κουκολέτσος: ∆ιαχρονική Σύγκριση Οδικών ∆ικτύων OpenStreetMap και Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού σε 3 περιοχές της Ελλάδας µε Αυτοµατοποιηµένη Μεθοδολογία.
12:00 Μ. Γιαννίου, Ι. Σταυροπούλου, ∆. Μάστορης: Το ΕΓΣΑ87 και η
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Υλοποίησή του µέσω του Ελληνικού Συστήµατος Εντοπισµού HEPOS.
12:15 C. Balletti, C. Gottardi, M. Calzavara, F. Rizzi, P. Vernier:
Distribution over the Intranet of a 1:100000 scale Map Collection of Greece.
12:30 Α. Σκοπελίτη: Συγκριτική Εξέταση Έντυπων Χαρτών και Χαρτών ∆ιαδικτύου Εθνικών Χαρτογραφικών Οργανισµών.
12:45 Α. ∆άρρα, Μ. Κάβουρας, Μ. Κόκλα, Α. Μπαγλατζή, Κ. Πάστρα,
Ε. Τοµαή: Ανάπτυξη Ανοιχτής ∆ιαδικτυακής Πλατφόρµας για την Ενίσχυση
της Γεωχωρικής Σκέψης.
13:00 Α. Μυλωνάς, Μ. Τρύφωνα: ∆ιερεύνηση Ίδρυσης Ηλεκτρονικής Τράπεζας Χαρτών.
13:15 Κ. Μαγγίνα, Ι. Παλαντά, Π. Λαφαζάνη: Γεωγραφική Ανάλυση της
Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας και ∆ιαδικτυακή Απόδοσή της. Ο κυβερνοχώρος
συναντά τη Χαρτογραφία.
13:30 – 14:00 Συζήτηση
14:00 – 15:00 Μεσηµεριανή διακοπή

3Η ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ: ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
Προεδρείο: Μ. Κάβουρας – Μ. Κόκλα
15:00 Μ. Αζά, Α. Κουσουλάκου: Τρισδιάστατη Χαρτογραφική Αναπαράσταση Αστικών Περιοχών µε τη Χρήση Μεταβαλλόµενης Προοπτικής: Αξιοποιώντας τις ∆υνατότητες Συνδυασµού Ελεύθερου ∆ιαδικτυακού και Εµπορικού
Λογισµικού.
15:15 Μ. Βαΐτης, Χ. Φείδας, Ν. Σουλακέλλης, Π. Συµεωνίδης, Σ. Παντελόπουλος, Α. Παπακωνσταντίνου, Ν. Κουκουρουβλή, Σ. Τασκάρης, ∆. Νταλαπέρας, Ε. Τριανταφύλλου: ∆ιαδικτυακό Σύστηµα Γεωγραφικών Πληροφοριών για το Κλίµα της Ελλάδας.
15:30 Μ. Κάβουρας, Ι. Παρασχάκης, Ι. Χατζηνικολής, Ε. Γιανούτσου,
Λ. ∆ινάκης, ∆. Μπαντέ, Γ. Πανόπουλος, ∆. Σαραφίδης: ∆ιαδικτυακό Σύστηµα Γεωγραφικών Πληροφοριών Ασύρµατου ∆ικτύου και ∆οµικής Υποδοµής ΟΤΕ.
15:45 Ι. Μήτζιας, Α. Κουσουλάκου: Οι Ψηφιακές ∆ιαστάσεις του Λειτουργικού Σχεδιασµού. Εφαρµογή σε ένα ∆ιαδικτυακό Αρχαιολογικό Χάρτη της
Θεσσαλονίκης.
16:00 Σ. Σταµατίου - Κώνστας: ∆ικτυακές και ∆ιαδικτυακές Χαρτογραφικές Εφαρµογές στο ∆ήµο Πατρέων.
16:15 Ι. Ανδρεανίδου, Α. Κουσουλάκου, Ζ. Παπαρίζου: ∆ηµιουργία ∆ιαδικτυακού Χάρτη Κίνησης για την Παρουσίαση της ∆ιαχρονικής Εξέλιξης Αστικών Περιοχών: το Παράδειγµα της Θεσσαλονίκης.
16:30 – 17:00 ∆ιάλειµµα – Καφές

4Η ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ: ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ & ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
Προεδρείο: Α. Σκοπελίτη – Β. Τσιούκας
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17:00 Α. Σκοπελίτη, Λ. Τσούλος, Β. Αντωνίου: Μία Πρόταση για τη ∆ιδασκαλία των Τεχνολογιών Χαρτοσύνθεσης σε Περιβάλλον ∆ιαδικτύου.
17:15. Ν. Τζελέπης, Β. Κρασανάκης, Β. Νάκος: Αξιοποίηση Ελεύθερου
Λογισµικού/Λογισµικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) για τη ∆ηµιουργία ∆ιαδικτυακών Χαρτών στην Εκπαίδευση.
17:30 Λ. Στάµου, Α. Σκοπελίτη: Χάρτες στο διαδίκτυο: Συνήθης χαρτογραφική Πρακτική ή µια νέα Χαρτογραφική Κουλτούρα;
17:45 Γ. Τάταρης, Π. Στρατάκης, Κ. Αθανασιάδης, Α. Κλωνάρη, Ι.
Κωτσάνης, Ι. Σαλονικίδης, Ζ. Μανουσαρίδης: ∆ηµιουργία Ψηφιακού
Χαρτογραφικού Υλικού για την Ελληνική Πρωτοβάθµια & ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση (πολυχάρτες & τρισδιάστατοι χάρτες).
18:00 – 18:30 Συζήτηση

Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2014
08:00 - 09:00 Εγγραφή Συνέδρων

5Η ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ: ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΕΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ I
Προεδρείο: Ν. Σουλακέλλης – Α. Τσορλίνη
09:00 ∆. Λοΐσιος, Θ. Κουκολέτσος, Ε. Ξυνογαλάς: Ανάπτυξη ∆ικτυακής
Εφαρµογής ∆ιάχυσης και Ανάλυσης Γεωχωρικών ∆εδοµένων και Πληροφοριών (Πιλοτική Εφαρµογή Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού).
09:15 Γ. Ουζουνίδης, Ι. Καρακούνος, Κ. Λάσδα: Οπτικοποίηση Τουριστικής Πληροφορίας σε ∆ιαδικτυακό Χάρτη µε χρήση Ελεύθερου και Ανοικτού
Λογισµικού ΣΓΠ (Συστηµάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών).
09:30 Α. Αλεβιζάκης, Β. Νάκος: ∆ιαδραστικός Ηχητικός Χάρτης σε Περιβάλλον ∆ιαδικτύου. Χάρτης Θορύβου της Πόλης της Βέροιας.
09:45 Α. Παπακωνσταντίνου, ∆. Καβρουδάκης, Ν. Σουλακέλλης, Η.
Λάτσης: Απεικόνιση Γεωγραφικής Ανάλυσης ∆εδοµένων Οικονοµικών Ροών
Παγκόσµιας Κλίµακας µε τη Χρήση ∆ιαδικτυακών Υπηρεσιών.
10:00 Β. Καλπάκης, Α. Κουσουλάκου: Σύνθεση και Θέαση Χαρτών Κίνησης σε ∆ιαδικτυακό Περιβάλλον.
10:15 Α. Τσορλίνη, I. Iosifescu, L. Hurni: Digital Analysis of Historical
Maps using Web Technologies.
10:30 Σ. Καµηλιέρης, Α. Μήτρου, Γ. Μαυρέλλης, Θ. Βάκκας, Γ. Παπαδάκη: GET SDI Portal®: Ελληνική Ολοκληρωµένη Χαρτογραφική Πλατφόρµα Ανοικτού Κώδικα.
10:45 Γ. Μαυρέλλης, Α. Θελερίτης, Γ. Παπαδάκη, Θ. Βάκκας, Σ. Αθανασίου: PublicaMundi: Εργαλεία Ελεύθερων και Ανοικτών Λογισµικών για
την Αποτελεσµατικότερη Εκµετάλλευση Ανοικτών Γεωχωρικών ∆εδοµένων.
11:00 – 11:30 Παρουσίαση Posters
11:00 – 11:30 ∆ιάλειµµα – Καφές

6Η ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ: ΠΡΟΤΥΠΑ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ
Προεδρείο: Μ. Βαΐτης – Ν. Καρανικόλας
11:30 Μ. Συντζανάκη, Λ. Τσούλος: Σχεδιασµός Συστήµατος ∆ιαχείρισης
Ποιότητας για την Παραγωγή Χαρτών.
11:45 Π. Βουδούρης, Σ. Καµπανάκης, Α. Κόνιαρος: Η Γεωγραφική Θέση
ως Συνδετικός Κρίκος για τη Συγκέντρωση, Αναζήτηση και ∆ιάχυση Γεωχωρικών και Συσχετιζόµενων µε αυτών ∆εδοµένων. Υλοποίηση ∆ιαδικτυακής
Εφαρµογής Ανοικτού Κώδικα.
12:00 Ν. Μπλάνα: Λ. Τσούλος: Ανάπτυξη Μοντέλου Εκτίµησης της Ποιότητας του Χάρτη κατά το Μετασχηµατισµό της Γενίκευσης.
12:15 Γ. Γιαννοπούλου, ∆. Σαραφίδης, Ι. Παρασχάκης, Λ. ∆ινάκης, Α.
Αρβανίτης, Π. Λαφαζάνη, Μ. Παπαδοπούλου: ∆ωρεάν Χαρτογραφικά
Εργαλεία στο ∆ιαδίκτυο. Σύγκριση και Αξιολόγηση.
12:30 Β. Αντωνίου, Α. Σκοπελίτη, Λ. Τσούλος: Χαρτογραφώντας µε VGI
∆εδοµένα: Ευκαιρίες και Προκλήσεις.
12:45 Α. Κατσίνα: Εξελίξεις και Τάσεις µέσα από τις Ευρωπαϊκές και ∆ιεθνείς Πολιτικές για τη ∆ιαχείριση της Γεωπληροφορίας.
13:00 Ι. Καββαδάς: Έλεγχος και ∆ιασφάλιση Ποιότητας Κτηµατολογικών
Στοιχείων - ∆είκτης Ποιότητας Κτηµατολογικής Βάσης.
13:15 ∆. Γούλας, Χ. Μολυβάς, Λ. Χούσος: Οργάνωση και Λειτουργία
Γραµµής Παραγωγής Γεωχωρικών ∆εδοµένων Κλίµακας 1:50.000 - ∆ιερεύνηση Στοιχείων Ποιότητας (Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού).
13:30 – 14:00 Συζήτηση

14:00 – 15:00 Μεσηµεριανή διακοπή

7Η ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ: ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΕΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ II
Προεδρείο: Μ. Μυρίδης – Β. Παππάς
15:00 Α. Παπακωνσταντίνου, Ν. Αθανάσης, Β. Κοψαχείλης ,Ν. Σουλακέλλης: Νεογεωγραφία και Χαρτογραφική ∆ιαδικτυακή Απεικόνιση. Η
Χρήση Ελεύθερων Γεωγραφικών ∆εδοµένων και Λογισµικού Ανοιχτού Κώδικα
σε Φορητές Συσκευές.
15:15 Γ. Γιαννοπούλου, ∆. Σαραφίδης, Ι. Παρασχάκης, Λ. ∆ινάκης, Α.
Αρβανίτης, Π. Λαφαζάνη, Μ. Παπαδοπούλου: ∆ηµιουργία Χαρτών µε τη
Χρήση Φορητών Συσκευών.
15:30 Μ. Κουρούνη, Α. Τσαµπάζη: ∆ιαδραστικός Τουριστικός Χάρτης για
την Πόλη της Θεσσαλονίκης µε τρέχοντα Καλλιτεχνικά Γεγονότα.
15:45 Σ. Κωστοπούλου, Ν. Καρανικόλας, Θ. Ρουστάνης: Χαρτογράφηση των Φεστιβάλ Τοπικών Προϊόντων και Τροφίµων µέσα από τη ∆ιασυνοριακή Σχέση Ελλάδας-Βουλγαρίας.
16:00 Α. Χριστοδούλου, ∆. Σαραφίδης, Π. Λαφαζάνη, Λ. Άγα, Μ. Μυρίδης: Ο Ηλεκτρονικός Άτλαντας του Ελληνικού Μοναχισµού στο ∆ιαδίκτυο.
16:15 Ν. Ρεµπής, Β. Παππάς: Εντοπισµός Γεωγραφικά Αποκλεισµένων Περιοχών και Κατοίκων από το Αγαθό της Υγείας.
16:30 – 17:00 ∆ιάλειµµα – Καφές
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8Η ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Προεδρείο: Α. Κουσουλάκου, Χρ. Μπούτουρα, Β. Νάκος, Ν. Σουλακέλλης, Λ.
Τσούλος
17:00 – 19:00 Συµπεράσµατα - Προτάσεις - Κλείσιµο Συνεδρίου

Posters
∆. Καλλιδροµίτου, Μ. Μποναζούντας, Α. Κασσελά, Κ. Χολέβας,
Β. Κουσκουνά, Γ. Καβύρης: “Greco-Risks” – Ελληνικό Σύστηµα ∆ιαχείρισης Συστηµάτων Φυσικών Κινδύνων.
Π. Αγουρόγιαννης, Κ. Καλαµποκίδης, Π. Παλαιολόγου, Γ. Τάταρης:
Χαρτο-γραφική Απεικόνιση Γεωγραφικών ∆εδοµένων για τη ∆ιαχείριση Πυρκαγιών στην Αχαΐα.
Σ. Βαγιώτα, Β. Παππάς: Χαρτογράφηση Εγκληµάτων Ιδιοκτησίας στο Σχέδιο Πόλεως Πατρών.
Μ. Πάφη, ∆. Σταθάκης: Χαρτογράφηση Αστικών ∆εικτών µε Πρόσωπα
Chernoff.
Ν. Ρέµπης, ∆. Σταθάκης: Μέτρηση και Αποτίµηση της Αστικής Εξάπλωσης
στον Εκτός Σχεδίου χώρου του ∆ήµου Βόλου.
Π. Καραΐσκος: Η Συµβολή των ∆εικτών στη ∆ιασφάλιση της Ποιότητας
Χαρτο-γραφικών Υποβάθρων που σχετίζονται µε τον Αστικό Χώρο.
Φ. Τριπολιτσιώτου: ∆ιδασκαλία της Γεωγραφίας της Μακεδονίας µε τη
χρήση διαδραστικών χαρτών.
Μ. Τασσοπούλου, Ο. Γεωργούλα, Μ. Μπέκα: Περιδιαβαίνοντας τον
Ασφοντυλίτη – ∆ηµιουργία Γεωγραφικού Συστήµατος Πληροφοριών για τον
οικισµό του Ασφοντυλίτη στην Αµοργό.
Χ. Σταύρου, Κ. Καλογερόπουλος: Αναπαριστώντας χαρτογραφικά την Ελλάδα του 1947 και συγκρίνοντάς την µε το σήµερα. Παραδείγµατα Σύγχρονης Αποτύπωσης.
Γ. Σιδηρόπουλος, ∆. Καλπάκης: Οι πηγές του Νείλου στην Γεωγραφία του
Πτολεµαίου πριν και µετά τον Πλανούδη.
Α. Ρωµαΐδου, Ο. Στρατηγάκη, Ι. Λιµνιώτη: Η νέα Έκδοση της Βάσης ∆εδοµένων Οδικού δικτύου της ∆ΜΕΟ και Eφαρµογές στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση.
∆. Τσουκαλά, Ι. Πυλιώτης, Ν. Καλλίθρακας - Κόντος, Κ. Ποτηριάδης,
Ε. Μανούτσογλου: Μελέτη Έκκλησης Ραδονίου σε Σπηλαιώδεις ∆οµές της
∆. Κρήτης και Χαρτογραφική Απεικόνιση της Χωρικής Κατανοµής τους.

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ
Εκθέσεις χαρτών: - “Χαρτών Μνήµες, Πάτρα 1831 – 1944.
Έκθεση χαρτών και διαγραµµάτων για την πόλη”.
- Έκθεση Χαρτών της Υδρογραφικής Υπηρεσίας
Έκθεση εταιρειών: Geospatial Enabling Technologies
Geotech
Marathon Data Systems
IOYNIO™ - IOY§IO™ - AY°OY™TO™ 2014 / ATM 219
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30 Ιουνίου 2014
Αγαπητοί συνάδελφοι,

Θα περίµενε κανείς το γεγονός να πανηγυρισθεί ιδιαίτερα από τον ΠΣ∆ΑΤΜ – ενδεχόµενα
να αφιερωθεί και ένα τεύχος του δελτίου.
Παραδόξως όµως ουδείς ασχολήθηκε. Μοναδική αναφορά λίγων λέξεων “θετικό βήµα” µε µισή καρδιά και στο περιθώριο δελτίο τύπου για
να στηριχθούν κάποιοι οξύτατοι χαρακτηρισµοί σε ανακοίνωση του ΤΕΕ “διατάξεις σε
βάρος της κοινωνίας και των µηχανικών που
αντιπαλεύουν τη λογική, την πρόοδο, την ανάπτυξη, την εξέλιξη, την αξιοπρέπεια και τα
συµφέροντα της πατρίδας”. Ποιες αλήθεια είναι αυτές οι διατάξεις και πώς κολλάνε στο ότι
“η ελεύθερη άσκηση του επαγγέλµατος του
ΑΤΜ επιτρέπεται µόνο στους κατόχους διπλώµατος ΑΤΜ κτλ”;
Έστειλα και ένα κείµενο “Ο Νόµος 4663/30” να
δηµοσιευθεί στο δελτίο σαν αποφώνηση όλων
όσων γράψαµε και προσπαθήσαµε, απ’ όταν
νεαρός µηχανικός ασχολήθηκα µε τα κοινά των
ΑΤΜ.
Το κείµενο αυτό δεν δηµοσιεύθηκε – “ο δαίµων
του τυπογραφείου”, µε διαβεβαίωσε ο Πρόεδρος.
Περίεργες συµπτώσεις.
Τα κείµενά µου από κάποιους θεωρούνται
“ασεβή” και για το λόγο αυτό όταν έβγαινε το
δελτίο του ΤΕΕ, πολλές φορές έπεφταν σε
“πληθώρα ύλης” και χανόντουσαν.
Θέλω να πιστεύω στο “δαίµονα” και όχι ότι
επαναλαµβάνονται τα ίδια και στο σύλλογό
µας. Παλαιότερα πάντως, σαν επί πολλά χρόνια
υπεύθυνος του δελτίου του συλλόγου, φρόντιζα ιδιαίτερα να δηµοσιεύονται τα “ασεβή” κείµενα.
Συναδελφικά
Χρήστος Ντάλας
Υ.Γ. Παράκληση, αυτό το γράµµα να δηµοσιευθεί µαζί µε το κείµενο “Ο Νόµος 4663/30” που
έστειλα.

√ ‰·›ÌˆÓ ÙÔ˘ Ù˘ÔÁÚ·ÊÂ›Ô˘
∞Ú¯‹ ÙÔ˘ ™˘ÏÏﬁÁÔ˘ Â›Ó·È ﬁÙÈ Ù· ÂÓ˘ﬁÁÚ·Ê· ¿ÚıÚ· ‰ËÌÔÛÈÂ‡ÔÓÙ·È ¯ˆÚ›˜ ÏÔÁÔÎÚÈÛ›· Î·È Ê˘ÛÈÎ¿ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡ÛÂ
Ó· Â›Ó·È ÂÍ·›ÚÂÛË ÙÔ ¿ÚıÚÔ ÙÔ˘ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˘ ¡Ù¿Ï·, ÙÔ ÔÔ›Ô «Ô
‰·›ÌˆÓ ÙÔ˘ Ù˘ÔÁÚ·ÊÂ›Ô˘» Í¤¯·ÛÂ ÛÂ
¤Ó· Û˘ÚÙ¿ÚÈ!
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O ¡ﬁÌÔ˜ 4663/30

Ο Ν.4663/30, µόνιµος καηµός όλων των γενεών ΑΤΜ που στοίχειωσε για 84 χρόνια, καταργήθηκε µε το τελευταίο πολυνοµοσχέδιο.
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του Xρήστου Nτάλα

πό τα πολλά του πολυνοµοσχεδίου
που ψηφίστηκε πρόσφατα από την
Βουλή (Ν. 4254/07-04-2014 ΦΕΚ
85/07-04-2014) περιλαµβάνεται και
τούτο: Στην παράγραφο 1Γ-12 του
Κεφ. Α µε τίτλο “Ρυθµίσεις για το επάγγελµα
του Πολιτικού Μηχανικού, Αρχιτέκτονος και
Τοπογράφου” αναφέρεται:

Α

∆· ¿ÚıÚ· 1,2,3 Î·È 4 ÙÔ˘ ¡.
4663/30 “¶ÂÚ› ÂÍ·ÛÎ‹ÛÂˆ˜ ÙÔ˘
Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ªË¯·ÓÈÎÔ‡, ∞Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓÔ˜ Î·È ∆ÔÔÁÚ¿ÊÔ˘” ·ÓÙÈÎ·ı›ÛÙ·Ù·È ˆ˜ ÂÍ‹˜:
(ÕÚıÚÔ 3)
∏ ÂÏÂ‡ıÂÚË ¿ÛÎËÛË ÙÔ˘ Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ∆ÔÔÁÚ¿ÊÔ˘ ªË¯·ÓÈÎÔ‡
/ ∞ÁÚÔÓﬁÌÔ˘ - ∆ÔÔÁÚ¿ÊÔ˘ ªË¯·ÓÈÎÔ‡ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È ÌﬁÓÔ ÛÙÔ˘˜ Î·Ùﬁ¯Ô˘˜ ‰ÈÏÒÌ·ÙÔ˜ ∆ÔÔÁÚ¿ÊÔ˘ ªË¯·ÓÈÎÔ‡ / ∞ÁÚÔÓﬁÌÔ˘ - ∆ÔÔÁÚ¿ÊÔ˘
ªË¯·ÓÈÎÔ‡ ÙˆÓ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ ÙË˜ ∞ÓÒÙ·ÙË˜ ÂÎ·›‰Â˘ÛË˜ ÙË˜ ËÌÂ‰·‹˜ ‹
ÈÛﬁÙÈÌˆÓ Û¯ÔÏÒÓ ÙË˜ ·ÏÏÔ‰·‹˜ Î·È
ÛÂ ﬁÛÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·ÁÓˆÚÈÛıÂ› Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔ ¶.¢. 38/2010.
Τα παραπάνω µοιάζουν σαν µια περίπου αυτονόητη ρύθµιση ρουτίνας. Ίσως όµως δεν γνωρίζουν όλοι ότι το επάγγελµα του Τοπογράφου
θεσµοθετήθηκε το µακρινό 1930 περ. σαν ένας
κλάδος των Πολιτικών Μηχανικών και αυτό
εξακολουθούσε να ισχύει µέχρι σήµερα. Στο
άρθρο 4 του καταργηθέντα Ν. 4663/30 αναφερόταν:

∂Ó ÙË ·ÛÎ‹ÛÂÈ ÙÔ˘ Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜
ÙÔ˘ ‰ÈÏˆÌ·ÙÔ‡¯Ô˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ÌË¯·ÓÈÎÔ‡ ÓÔÂ›Ù·È Û˘Ó˘¿Ú¯Ô˘Û· Î·È
Ë ÂÍ¿ÛÎËÛË ÙÔ˘ Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜
ÙÔ˘ ÙÔÔÁÚ¿ÊÔ˘ ÙË˜ ·ÛÎ‹ÛÂˆ˜
ÙÔ˘ Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÙÔÔÁÚ¿ÊÔ˘ ÂÚÈÔÚÈ˙ﬁÌÂÓË˜ ÂÈ˜ Î·ı·ÚÒ˜
ÙÔÔÁÚ·ÊÈÎ¿˜ ÂÚÁ·Û›·˜.
Η παραπάνω διάταξη που στοίχειωσε για 84
χρόνια, ήταν η βασική πηγή της κακοδαιµονίας
του κλάδου. Η τετραετής φοίτηση και οι διακρίσεις στο δηµόσιο πριν κάποια χρόνια, η αίσθηση που υπήρχε παλαιότερα για δεύτερης
κατηγορίας µηχανικούς είχαν την πηγή τους σ’
αυτό το άρθρο. Όσο κι αν σήµερα έχουν αρθεί
οι διακρίσεις και ο ΑΤΜ έχει κατακτήσει θέση
ισότιµη µε τους άλλους µηχανικούς, το θεσµικό
άγος παρέµεινε.
Απ’ όταν νέος µηχανικός ασχολήθηκα µε τα
κοινά των τοπογράφων η κατάργηση του άρθρου 4 του Ν. 4663/30 ήταν µόνιµη διεκδίκηση. Στον προγραµµατισµό του συλλόγου και
στα προγράµµατα των παρατάξεων πάντα
υπήρχε το αίτηµα κοπιαρισµένο από προηγού-

µενες γενιές για να περάσει αυτούσιο στις νεώτερες. Παλαιότερα είχαµε συντάξει και σχέδιο
νόµου µε άρθρο µόνο την κατάργηση του άρθρου 4 του Ν. 4663 και µε διατύπωση ίδια µε
του πολυνοµοσχεδίου – φυσικά “φωνή βοώντος”……..
Πώς όµως διατηρήθηκε ένας τέτοιος αναχρονισµός; Πώς θεσµοθέτηση επαγγέλµατος εποχής
που µετρούσαν µε αλυσίδες και αφορούσε κάποιες δεκάδες επιστήµονες παρέµεινε στην
εποχή της δορυφορικής γεωδαισίας µε τον κλάδο να έχει περάσει τις επτά χιλιάδες ψυχές;
Γιατί το προφανές ότι δεν µπορεί να υπάρχουν
µηχανικοί δύο ταχυτήτων και ότι η υγιής παραγωγική διαδικασία απαιτεί ξεκάθαρους ρόλους
έπρεπε να το επιβάλλει η τρόικα;
Η απάντηση, όπως και σε πολλά άλλα δεινά
του νεοελληνικού κράτους, έχει να κάνει µε το
πελατειακό κράτος και τις παθογένειες του µαζικού κινήµατος. Η τόσο προφανής θεσµική τακτοποίηση φρέναρε από τον φόβο αντιδράσεων πολυπληθέστερων και πιο δυνατών κλάδων. Η λεγόµενη πρωτοπορία του µαζικού κινήµατος επαναστατική στα λόγια, στη πράξη
όµως δύναµη της στασιµότητας, του συντεχνιασµού και τελικά της ιδιοτέλειας.
Πρόκειται για τις ίδιες δοµές που διατηρούσαν
µέχρι πρόσφατα την κράτηση του 2% επί των
µελετών έτσι ώστε ένα µικρό µέρος µελών του
ΤΕΕ να καλύπτει το µεγαλύτερο µέρος του
προϋπολογισµού του. Οι ίδιες δοµές που είχαν
επιβάλλει διάφορους παράλογους πόρους σε
βάρος µικρών τµηµάτων των µηχανικών υπέρ
ΤΣΜΕ∆Ε και ΕΜΠ. Όποιος πρόλαβε να θεσµοθετήσει σε βάρος άλλων φυσικά δεν το καταργεί ποτέ επειδή πρέπει να πληρώσει ο ίδιος.
Ακούγεται ειρωνικό ότι ο 4663 καταργήθηκε
όχι από τους αγώνες µας ούτε επειδή το αποφάσισε ένα κανονικό κράτος. ∆εν ήταν αποτέλεσµα πίεσης κάποιων µε τα “ασυµβίβαστα”, τα
“αδιαπραγµάτευτα” και τις “κόκκινες γραµµές”.
Αυτοί που τον κατάργησαν δεν τους γνωρίζαµε
και δεν µας γνώριζαν, πιθανόν να µην γνώριζαν
καν ελληνικά. Έκαναν απλά το προφανές και το
αυτονόητο. Ήταν σίγουρα µια νίκη του ορθολογισµού και βέβαια µια ήττα του πελατειακού
κράτους των συντεχνιών.
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°È·Ù› Ù· ‰Â‰ÔÌ¤Ó·
ÙÔ˘ EıÓÈÎÔ‡ KÙËÌ·ÙÔÏÔÁ›Ô˘ Ú¤ÂÈ
Ó· ÌÂ›ÓÔ˘Ó ÂÙ·ÛÊÚ¿ÁÈÛÙ· ÛÙËÓ EKXA A.E.
του Θάνου ∆ογάνη
Αγρονόµου & Τοπογράφου Μηχανικού
Α.Μ. ΤΕΕ 33787
∆ρ. Μηχανικός Ε.Μ.Π.

Εισαγωγή
Τον Σεπτέµβρη του 2010 είδαµε, µε χαρά να ψηφίζεται ο νόµος 3882/2010, που έστω και καθυστερηµένα εισήγαγε, κατ’ επιταγήν της κοινοτικής
οδηγίας “INSPIRE”, την “κοινοχρησία” της Γεωγραφικής Πληροφορίας και στη χώρα µας.
Ακολούθησαν απογραφές και καταγραφές δεδοµένων, φτιάχτηκαν τα περίφηµα Κοµβικά Σηµεία
Επαφής (ΚΟΣΕ), έγιναν απανωτά παρουσιάσεις,
ηµερίδες και συνέδρια, µέσα σε γενικό ενθουσιασµό. Ο δρόµος για την Εθνική Υποδοµή Γεωπληροφορίας (ΕΥΓΕΠ) είχε στρωθεί µε ροδοπέταλα.
∆ηµιουργήθηκαν
και
µερικά
site
(http://geodata.gov.gr/geodata/,
http://data.gov.gr/) µε κάποια αποσπασµατικά γεωγραφικά δεδοµένα που έδειχναν ότι υπάρχει διάθεση για διαµοιρασµό της γεωγραφικής πληροφορίας. Προκηρύχθηκαν διαγωνισµοί και σε ό,τι είχε
σχέση µε γεωγραφική πληροφορία “κοτσάραν” και
ένα Ó· Â›Ó·È Û˘Ì‚·Ùﬁ ÌÂ INSPIRE και όλοι ήταν
ήσυχοι ότι κάναν το καθήκον τους. Όµως ΕΥΓΕΠ
ακούµε και ΕΥΓΕΠ δεν βλέπουµε.
Μέχρι που µια µέρα (τον χαρακτηρισµό ωραία ή
αποφράδα κλπ αφήνω να τον επιλέξετε εσείς) ο
ΟΚΧΕ έκλεισε και η µεν εταιρεία Κτηµατολόγιο Α.Ε.
πήρε από τον ΟΚΧΕ το «Χ» (χαρτογραφήσεων) και
µετονοµάσθηκε σε Εθνικό Κτηµατολόγιο ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε. η δε υποδοµή γεωγραφικών πληροφοριών (ΕΥΓΕΠ) πέρασε στην αρµοδιότητα της
∆ιεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρµογών του ΥΠΕΚΑ. Θα ήθελα σε αυτό το σηµείο να σας θυµίσω ότι
το ένα από τα εννέα σύνολα δεδοµένων που περιγράφονται στο Παράρτηµα Ι της οδηγίας INSPIRE
και της µετάφρασης του Ν.3882/2010 αφορούν τα
γεωτεµάχια του Κτηµατολογίου και τα δύο από τα
τέσσερα σύνολα του Παραρτήµατος ΙΙ αφορούν
την υψοµετρία και τους Ορθοφωτοχάρτες. Και για
τα τρία σύνολα δεδοµένων η Κτηµατολόγιο Α.Ε.
χρηµατοδοτήθηκε (από τον φορολογούµενο ή και
τους κουτόφραγκους από το Γ΄ ΚΠΣ µέσω της Κοινωνίας της Πληροφορίας) αλλά:
• Για τους ορθοφωτοχάρτες όλης της χώρας που
είχαν παραχθεί την περίοδο 2007-2009 η Κτηµατολόγιο Α.Ε. ανέβασε το 2010 στο διαδίκτυο µια
«υπηρεσία θέασης» πολλαπλά παραποιηµένη για
λόγους εθνικής ασφάλειας και µε όσους περιορισµούς µπορούσε να επιβάλλει ώστε να την κάνει
πρακτικά από δύσχρηστη έως άχρηστη.
• Για τους ορθοφωτοχάρτες κλίµακας 1:1000 που
είχαν παραχθεί την ίδια περίοδο για όλες τις παραθαλάσσιες, παραλίµνιες και παρόχθιες ζώνες
της χώρας τηρείται σιγή ιχθύος και η ύπαρξή
τους δεν δηµοσιοποιείται.
• Για τα όρια των γεωτεµαχίων του κτηµατολογίου,

αυτά τα λίγα που υπάρχουν από τα µέχρι τώρα προγράµµατα που έχουν καταλήξει σε
κτηµατολογικές εγγραφές, η πληροφορία παραµένει ερµητικά κλεισµένη στα κατά τόπους
κτηµατολογικά γραφεία, τα οποία τη χορηγούν
κατόπιν αιτήσεως για καθένα γεωτεµάχιο χωριστά και έναντι τσουχτερού αντιτίµου (σχεδόν 50
ευρώ).
• Το δε ψηφιακό µοντέλο εδάφους παραµένει στα
κιτάπια(2) και η ύπαρξη του είναι άγνωστη στο ευρύ κοινό των Μηχανικών.
Για την αυστηρή περιφρούρηση των γεωχωρικών
δεδοµένων προβάλλονται διάφορες προφάσεις
όπως Â›Ó·È ÚÔÛˆÈÎ¿ ‰Â‰ÔÌ¤Ó·, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÏÂÁ¯ıÂ›, ‰ÂÓ Â›Ó·È ÔÚÈÛÙÈÎ¿ ÎÏ. Βέβαια οι προφάσεις
αυτές δεν εµπόδισαν την εν λόγω εταιρεία να πουλήσει αυτά τα δεδοµένα µε σύµβαση αποκλειστικής διάθεσης στον ΟΤΕ. Ευτυχώς ο σηµερινός
Υπουργός ΠΕΚΑ Γιάννης Μανιάτης µε νοµοθετική
παρέµβαση ήρε τη δέσµευση για την αποκλειστική
διάθεση των δεδοµένων στον ΟΤΕ.
Εγώ δεν µπορώ να καταλάβω τι σόι προσωπικά δεδοµένα είναι αυτά όταν όλη η διαδικασία του Κτηµατολογίου υπόκειται στην αρχή της δηµοσιότητας και ο κάθε πολίτης µπορεί να πάει σε ένα γραφείο κτηµατογράφησης ή σε ένα κτηµατολογικό
γραφείο και να µάθει τα πάντα για οποιοδήποτε
ΚΑΕΚ δηλαδή σε ποιόν ανήκει το οποιοδήποτε ακίνητο και αντίστροφα. Ακόµα περισσότερο δεν µπορώ να καταλάβω ποια προσωπικά δεδοµένα µπορεί
να θίγει το ψηφιακό µοντέλο εδάφους!

Τι κάνουν οι σύλλογοι και το ΤΕΕ
Σε αυτό το σηµείο είναι ενδιαφέρον να δούµε τι
κάνουν οι συλλογικοί φορείς και ιδιαίτερα ο ΠΣ∆ΑΤΜ που υποτίθεται ότι ενδιαφέρεται για το σύνολο
των Αγρονόµων και Τοπογράφων Μηχανικών.
Ο ΠΣ∆ΑΤΜ κατά καιρούς, µέσα από τις περιορισµένες δυνατότητες που έχει, εκφράζεται γενικά θετικά για τον Ν.3882/2010 και την οδηγία INSPIRE.
Τον τελευταίο καιρό στα πλαίσια της προσπάθειάς
του να προστατέψει το επάγγελµα από τους άσχετους προωθεί µέσα από ηµερίδες και περιφερειακές
συνδιασκέψεις τον “θεσµό του διαπιστευµένου τοπογράφου µηχανικού”.
Ο “διαπιστευµένος” λοιπόν θα είναι ελεύθερος
επαγγελµατίας και µόνον αυτός:
• Θα έχει δικαίωµα πρόσβασης στις βάσεις δεδοµένων χωρικών στοιχείων
• Θα έχει δικαίωµα να συντάσσει φάκελο χωρικών
µεταβολών
• Θα κάνει έλεγχο και εφαρµογή ορίων βάσει τίτλων ιδιοκτησίας
• Θα εντοπίζει τις απαιτούµενες µεταβολές
• Θα διαπραγµατεύεται µε τους όµορους ιδιοκτήτες
• Θα κάνει τις µεταβολές στην κτηµατολογική βάση

• Θα καταχωρεί εγγραπτέες πράξεις
• Θα καταχωρεί πράξεις απαλλοτριώσεων
Με άλλα λόγια ο “διαπιστευµένος” θα είναι ο δερβέν - αγάς1 (άρχων του περάσµατος) του ιδιοκτησιακού καθεστώτος στα ηλεκτρονικά κιτάπια2 του
Εθνικού Κτηµατολογίου. Στο σχέδιο του Προεδρικού ∆ιατάγµατος ή τουλάχιστον στο κείµενο που
είδαµε από τον σύλλογο τα πάσης µορφής δικαστήρια, η αρχή της δηµοσιότητας, τα κτηµατολογικά γραφεία τι γίνονται; Η απάντηση έρχεται αβίαστα. Τα υποκαθιστά ο “διαπιστευµένος”!!!
Ενδιαφέρον βέβαια έχει και το πώς θα γίνεσαι, πάντα κατά τον σύλλογο, “∆ιαπιστευµένος”. Ο ορισµός σου θα γίνεται από το ΤΕΕ και συγκεκριµένα
από «Επιτροπή» (sic) που θα συσταθεί για τον
σκοπό αυτό. Στην επιτροπή οι ενδιαφερόµενοι για
διαπίστευση θα υποβάλλουν τις αιτήσεις και τα
απαραίτητα δικαιολογητικά. Ποια δικαιολογητικά;
Πάλι αυτή η επιτροπή θα ορίσει.
Ενδιαφέροντες επίσης είναι και οι περιορισµοί για
το ποιοι “δυνάµει” θα διαπιστευτούν.
• ∆εν διατελούν σε υπαλληλική σχέση µε δηµόσιο
ή ιδιωτικό τοµέα.
• Έχουν ανάλογο τεχνολογικό εξοπλισµό (τι ακριβώς; πάλι η “Επιτροπή” θα αποφασίσει).
• Έχουν και αντίστοιχο λογισµικό (sic!!). (Άραγε
ένα Autocad, ένα GIS και ένας SQL Server ή
έστω µια Access φτάνουν; ή θα βγει πάλι κανένα λογισµικό πάντα “διαπιστευµένο” που θα γίνει το διαβατήριο για να διαπιστευτεί κανείς).
Αφού περάσουν από την Επιτροπή τα δικαιολογητικά σου θα δώσεις βεβαίως και γραπτές εξετάσεις.
Σε ποιους; Στην “Επιτροπή”. Ενδεικτικά προτείνεται και η θεµατολογία των εξετάσεων. Και εάν περάσεις τις γραπτές εξετάσεις θα δώσεις βεβαίως και
προφορικές, πάντα στην “Επιτροπή”. Εδώ παραθέτω αυτούσιο το κείµενο εισήγησης, οι υπογραµµίσεις δικές µου. “™ÙÈ˜ ÚÔÊÔÚÈÎ¤˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ˜ ı· ÎÚ›-
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ÓÂÙ·È Â›ÛË˜ Ë ÁÂÓÈÎﬁÙÂÚË ÂÈÎﬁÓ· ÙÔ˘ ˘Ô„ËÊ›Ô˘
·ﬁ ÏÂ˘Ú¿˜ ÈÎ·ÓﬁÙËÙ·˜ Î·È ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜”. (No
Comments όπως θα έλεγαν και οι αγγλοσάξωνες
σύµµαχοί µας).
Τελειώσαµε; Αµ δε. Εδώ έρχεται και το απαραίτητο
σεµινάριο για την πρακτική σου εξάσκηση. Όταν
περάσεις και το σεµινάριο η “Επιτροπή” θα έρθει
στην έδρα σου και θα σε χρίζει “∆ιαπιστευµένο”!!
(ουφ επιτέλους).
Εν τέλει τι προβλέπεται για την “Επιτροπή”; Τίποτα το ιδιαίτερο µόνο τα παρακάτω: (Το κείµενο αυτούσιο από την εισήγηση)

ñ £· ÔÚ›ÛÂÈ Ù· ·ÎÚÈ‚‹ ‰ÈÎ·ÈÔÏÔÁËÙÈÎ¿ Ô˘ ı· ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È Ó· ÚÔÛÎÔÌÈÛıÔ‡Ó ·ﬁ ÙÔ˘˜ ÂÓ‰È·ÊÂÚﬁÌÂÓÔ˘˜.
ñ £· ÔÚ›ÛÂÈ Ù· ·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓ· ÛÙ· ÔÔ›· ı· ÂÍÂÙ·ÛÙÔ‡Ó.
ñ £· ÔÚ›ÛÂÈ Ù· ·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓ· ÛÙ· ÔÔ›· ı· Á›ÓÂÈ Ë
ÂÈÌﬁÚÊˆÛË ÛÙÔ˘˜ ÂÈÙ˘¯ﬁÓÙÂ˜.
ñ £· ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÛÙÔ˘˜ ÊÔÚÂ›˜ -ÀËÚÂÛ›Â˜.
ñ £· Î·Ù·ÁÚ¿„ÂÈ Ù· ‰Â‰ÔÌ¤Ó· ÛÙ· ÔÔ›· ı· ¤¯Ô˘Ó
ÚﬁÛ‚·ÛË ·ﬁ Î¿ıÂ ˘ËÚÂÛ›· ÔÈ ‰È·ÈÛÙÂ˘Ì¤ÓÔÈ.
ñ £· Î·Ù·ÁÚ¿„ÂÈ ÙÈ˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÂ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ ·Ó¿
ÙÔÌ¤· ÔÈ ÔÔ›Â˜ ı· ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ÌﬁÓÔ ·ﬁ ÙÔ˘˜
‰È·ÈÛÙÂ˘Ì¤ÓÔ˘˜.
ñ £· Î·Ù·ÚÙ›ÛÂÈ Î·ÓÔÓÈÛÌﬁ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È ÎÒ‰ÈÎ·
‰ÂÔÓÙÔÏÔÁ›·˜.
ñ £· ÔÚ›ÛÂÈ ÙÈ˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÂ˜ ·ÚÌÔ‰ÈﬁÙËÙÂ˜ ·Ó¿
ÙÔÌ¤· ÔÈ ÔÔ›Â˜ ı· ÌÂÙ·‚È‚·ÛÙÔ‡Ó ÛÙÔÓ ‰È·ÈÛÙÂ˘Ì¤ÓÔ ÙÔÔÁÚ¿ÊÔ ÌË¯·ÓÈÎﬁ.
∆ηλαδή ζητάµε από τον Υπουργό ΠΕΚΑ και τον
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Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας να υπογράψουν ένα
Προεδρικό ∆ιάταγµα που θα εξουσιοδοτεί το ΤΕΕ
να φτιάξει µια “Επιτροπή” και µετά αυτή η “Επιτροπή” θα αποφασίσει τι αρµοδιότητες θα δώσει
στον εαυτό της. Μήπως το έχουµε χάσει τελείως;
Θα ζητούσα από τους συντάκτες της πρότασης να
απαντήσουν και στα παρακάτω εύλογα ερωτήµατα
που ανακύπτουν:
• Θα πληρώνουν συνδροµή οι “∆ιαπιστευµένοι”;
Αν ναι πόσο;
• Ποσό καιρό θα κρατάει η “∆ιαπίστευση” του
“∆ιαπιστευµένου”; Ένα χρόνο, δύο χρόνια, ισόβια; Θα µεταβιβάζεται όπως γίνεται µε τους Υποθηκοφύλακες;
• Πόσο θα κοστίζει;
• Ο αριθµός των “∆ιαπιστευµένων” θα είναι ανοικτός; Όποιος έχει τα προσόντα θα “διαπιστεύεται” ή θα κλείσει ο κατάλογος και όσοι πρόλαβαν
τον Κύριον οίδαν (εγνώρισαν).
• Τι διαπίστευση πρέπει να έχουν αυτοί που θα
µας διαπιστεύσουν;
Η απάντηση σε αυτά τα ερωτήµατα: “ı· Ù· ··ÓÙ‹ÛÂÈ Ë ∂ÈÙÚÔ‹” δεν µε καλύπτει.
∆ικαίως θα πει κανείς: Εσύ που διαφωνείς τι προτείνεις;
Οι δύο προτάσεις που παρατίθενται είναι συµπληρωµατικές η µία της άλλης:
Πρόταση πρώτη
Τα δεδοµένα της ΕΚΧΑ δηλαδή κτηµατολογικά διαγράµµατα, ορθοφωτοχάρτες και ψηφιακά µοντέλα
εδάφους να διατίθενται ελεύθερα και δωρεάν
στο internet µε τις τεχνολογίες και τις διαδικασίες
όπως αυτές έχουν γραφεί στον Ν.3882/2010 και
την οδηγία INSPIRE. Χωρίς άνω τελείες, ψιλά
γράµµατα και περιορισµούς. Χωρίς επίσης χωρίς να
γίνεται διαχωρισµός µεταξύ ιδιωτών και δηµοσίου.
Τη δυνατότητα αυτή τη δίνει ο ισχύων
Ν.3882/2010. Επίσης δεν πρέπει να γίνεται διαχωρισµός ανάλογα µε το στάδιο της µελέτης. Νοµικά
υπάρχουν ή αν δεν υπάρχουν να φτιαχτούν τα κείµενα για αποποίηση ευθύνης αν τα δεδοµένα δεν
είναι οριστικά.
Η δηµοσιοποίηση αυτή θα βελτιώσει και την αξιοπιστία του έργου. Θα υπάρχει έλεγχος, δηµοσιότητα, που είναι και βασική αρχή του Κτηµατολογίου,
και κριτική από πολύ περισσότερους. Στη ΓαιαΟΣΕ,
µε την οποία συνεργάζοµαι και η οποία δεν έχει
τίποτα να κρύψει, η δηµοσιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του ΟΣΕ και η κριτική (καλόπιστη
ή κακόπιστη) µας έχει ωφελήσει πολλαπλά στη
βελτίωση της πληροφορίας. (Λεπτοµέρειες δείτε
εδώ)
Από τα στοιχεία των δικαιούχων θα πρέπει να είναι
προσβάσιµα µόνο το είδος δικαιώµατος, το ποσοστό, το όνοµα και ο ΑΦΜ. Για να αντλεί κανείς τα
στοιχεία των δικαιούχων θα πρέπει να υπάρχουν οι
ίδιοι περιορισµοί που υπάρχουν και για τους ΑΦΜ
φυσικών προσώπων. Από τον Μάιο του 2014 οποιοσδήποτε φορολογούµενος µπορεί να αναζητεί το
ονοµατεπώνυµο οποιουδήποτε φορολογούµενου
από τον ΑΦΜ του µέσω εφαρµογής της Γενικής
Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων. Οι µόνοι περιορισµοί που υπάρχουν είναι ο αριθµός (για
φυσικά πρόσωπα αναζήτηση µέχρι 1.000 ΑΦΜ τον
µήνα και για νοµικά πρόσωπα µέχρι 15.000 ΑΦΜ
τον µήνα). Η υποχρέωση της ΓΓΠΣ είναι να κοινοποιεί στον ενδιαφερόµενο ότι έχουν αναζητηθεί τα
στοιχεία του καθώς και το ΑΦΜ και το όνοµα αυτού που τα αναζήτησε. Αυτό γίνεται αυτόµατα. Η
ΕΚΧΑ Α.Ε. µπορεί να χρησιµοποιήσει τον ίδιο ακριATM 219 / IOYNIO™ - IOY§IO™ - AY°OY™TO™ 2014

βώς µηχανισµό (µέσω ΑΦΜ) ταυτοποίησης µέσω
της ΓΓΠΣ. Η υλοποίηση της εφαρµογής αναζήτησης ΑΦΜ στην ΓΓΠΣ έγινε καθ’ υπόδειξη της Αρχής
Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων. Κάποιος άλλος, που ενδιαφέρθηκε, έλυσε τα νοµικά θέµατα
έστω και αν του πήρε κάποιο χρόνο και καλό είναι
η εµπειρία να αξιοποιηθεί.
Τι θα κερδίσουµε σαν κλάδος και πολίτες αυτής
της χώρας µε αυτήν την πρόταση:
• Οι δηµόσιες υπηρεσίες θα έχουν ένα εργαλείο για
σχεδιασµό και δεν θα χρειάζεται να περιµένουν
τις ειδικές µελέτες κτηµατογράφησης που γίνονται για κάθε δηµόσιο έργο, προκειµένου να
υπολογίσουν το κόστος της απαλλοτρίωσης. Πόσες φορές ο φορολογούµενος θα πληρώνει την
ίδια εργασία; Το ίδιο βέβαια ισχύει και µε τις επεκτάσεις σχεδίου πόλεως που οι ∆ηµότες δηλώνουν το ίδιο ακίνητο ξανά και ξανά και βέβαια τη
δήλωση αυτή την ξαναπληρώνουν µέσω των φόρων τους.
• Οι ιδιοκτήτες ακινήτων φυσικά πρόσωπα, νοµικά
πρόσωπα και δηµόσιοι οργανισµοί θα µπορούν
να εντοπίζουν τις καταπατήσεις που επιχειρούνται µέσω των κτηµατογραφήσεων για τη σύνταξη Εθνικού Κτηµατολογίου και να αντιδρούν
εγκαίρως αναθέτοντας στον ιδιώτη Μηχανικό της
επιλογής τους την υπόθεση και εκείνος µε τη σειρά του θα µπορεί να ελέγχει χωρίς χρονοβόρες
και δαπανηρές διαδικασίες τα δεδοµένα και να
µεθοδεύει τις κινήσεις του.
• Οι επιχειρήσεις θα µπορούν να “κτίσουν” πάνω
σε αυτήν την πληροφορία και να δηµιουργήσουν
καινοτόµα προϊόντα προστιθέµενης αξίας
(εφαρµογές real estate, ακριβέστερους χάρτες,
υπηρεσίες γεωκωδικοποίησης κ.λπ.). Πρέπει να
ζητήσει το ελληνικό δηµόσιο ανταποδοτικό τέλος
για αυτές τις υπηρεσίες; ΟΧΙ. Αρκετά χρήµατα εισπράττει το ελληνικό δηµόσιο από το ανταποδοτικό τέλος κτηµατογράφησης, ας τα ανταποδώσει κάποτε! Αλλά ακόµα κι αν κάποια ιδιωτική
επιχείρηση καταφέρει και βγάλει κάτι τις ως κέρδος από τα δεδοµένα και τις υπηρεσίες θα πληρώσει φόρους, ΦΠΑ, µπορεί και να προσλάβει
και µερικά άτοµα και να πληρώσει και κανένα
ΤΣΜΕ∆Ε. Έτσι µόνον µπορεί να δροµολογηθεί
κάποια ανάπτυξη και όχι µε σοβιετικού τύπου
επιτροπές που περιορίζουν την άσκηση του
επαγγέλµατος σε λίγους και τελικά θα φτάσουν
στον απόλυτο έλεγχο της αγοράς των ακινήτων.
• Οι κτηµατολογικοί αριθµοί (ΚΑΕΚ) και κατ’ επέκτασιν και το Κτηµατολόγιο ως θεσµός θα µπουν
στην καθηµερινότητά µας. Το ότι βγήκε η υποχρέωση αναγραφής του ΚΑΕΚ από το Ε9 αποτελεί όνειδος για την Κτηµατολόγιο Α.Ε. (νυν
ΕΚΧΑ ΑΕ) και για τον κλάδο µας. ∆εν µας θεωρούν αξιόπιστους.
• Οι πολίτες θα δουν ότι τα χρήµατα που έδωσαν
για το Κτηµατολόγιο αξιοποιήθηκαν. Αν υλοποιηθούν, οι “∆ιαπιστευµένοι”, όπως προτείνεται, αυτό που εύλογα θα πει ο καθένας είναι “Ë Û˘ÓÙÂ-

¯Ó›· ÙˆÓ ÙÔÔÁÚ¿ÊˆÓ ÌÂ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ¤ÛÙËÛÂ ÌÈ·
Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· Ê¿ÌÚÈÎ· ÁÈ· Ó· ‚Á¿˙ÂÈ ÏÂÊÙ¿” και
δυστυχώς όσοι το πουν θα έχουν δίκιο.
Πρόταση ∆εύτερη
Η δεύτερη πρόταση ξεκινάει από τέσσερις αρχές:
1.Την αρχή της ∆ηµοσιότητας του Κτηµατολογίου.
2.Όλες οι µεταβολές στο Κτηµατολόγιο ελέγχονται, πραγµατοποιούνται και επικυρώνονται µόνο
από ∆ηµόσιους Λειτουργούς.

3.Οι περιγραφικές πληροφορίες των ακινήτων είναι
άρρηκτα δεµένες µε τις γεωµετρικές.
4.Η επικοινωνία του πολίτη µε το Κτηµατολόγιο θα
πρέπει να γίνεται αποφεύγοντας όσο είναι δυνατόν τη φυσική του παρουσία στα Κτηµατολογικά
Γραφεία. Η επαφή µε τις δηµόσιες υπηρεσίες
καλλιεργεί τις συνθήκες της συνδιαλλαγής. Η
επαφή µε τις δηµόσιες υπηρεσίες θα γίνεται µόνον σε εξαιρετικές περιπτώσεις για διαδικασίες
που δεν έχουν, ακόµα, προβλεφθεί.
Όλες οι συναλλαγές θα γίνονται µόνο µέσω ∆ιαδικτύου, όπως επεβλήθη και για τις ∆ΟΥ. Τα απαιτούµενα έγγραφα, διαγράµµατα, βεβαιώσεις θα
πρέπει να έχουν ψηφιακή µορφή. Οι τοπογράφοι, οι δικηγόροι, οι συµβολαιογράφοι εξουσιοδοτούνται και δρουν κατ’ εντολή του συναλλασσόµενου πολίτη. Ειδικά τα ψηφιακά τοπογραφικά διαγράµµατα θα πρέπει να έχουν κατάλληλη δοµή ώστε όταν γίνουν οι έλεγχοι και ληφθούν όλες οι απαραίτητες εγκρίσεις από τους ∆ηµόσιους Λειτουργούς και µόνο απ’ αυτούς
αυτόµατα να ενηµερώνεται η βάση του Κτηµατολογίου.
Η ροή των εργασιών, των ελέγχων και των επικυρώσεων πρέπει να είναι προδιαγεγραµµένη και
τυποποιηµένη. Το ίδιο ισχύει και για τα υποβλητέα έγγραφα και αρχεία από τον πολίτη και τους
εξουσιοδοτηµένους ή πληρεξούσιους δικηγόρους
και µηχανικούς. Τα παραδοτέα αυτά θα έχουν αυστηρές προδιαγραφές, που αν δεν τηρούνται, µέχρι κεραίας, οι συναλλαγές δεν θα πραγµατοποιούνται.
Θα αναφέρω ένα µικρό παράδειγµα µε τα βήµατα
που θα ακολουθούνται για το πώς οραµατίζοµαι
µια συναλλαγή – ενηµέρωση του Κτηµατολογίου
για µια νόµιµη κατάτµηση ιδιοκτησίας.
1.Ο πολίτης υποβάλει το αίτηµα του συµπληρώνοντας µια ηλεκτρονική φόρµα. Η ταυτοποίηση του
γίνεται µέσα από το σύστηµα ταυτοποιήσεων
της ΓΓΠΣ. Στην φόρµα συµπληρώνονται τα στοιχεία του τοπογράφου και του συµβολαιογράφου
που έχουν αναλάβει την υπόθεσή του.
2.Το σύστηµα αφού ελέγξει την ταυτότητα του
πολίτη (όπως είπαµε µέσω κάποιου συστήµατος
ταυτοποιήσεων), του µηχανικού (µέσω συστήµατος ταυτοποιήσεων π.χ. του ΤΕΕ) και του
Συµβολαιογράφου µέσα από τον Σύλλογο Συµβολαιογράφων κάνει αποδεκτή την αίτηση και
εκδίδει τον Αριθµό πρωτοκόλλου και την ταυτότητα πληρωµής.
3.Ο πολίτης µε την ταυτότητα πληρωµής καταβάλει το αντίτιµο για τη συναλλαγή είτε µέσω web
banking, µε ταχυπληρωµή µέσω ΕΛΤΑ ή Τράπεζας ή µε πιστωτική κάρτα.
4.Ο συµβολαιογράφος συµπληρώνει αριθµούς
συµβολαίου και ανεβάζει στο σύστηµα το συµβόλαιο που διέπει τη δικαιοπραξία. (Έτσι λύνεται
και το πρόβληµα της αυτόµατης ενηµέρωσης).
5.Ο µηχανικός ανεβάζει το διάγραµµα συµπληρώνει τα πεδία της δήλωσης του Ν.651/1977 και
υποβάλει και τα τυχόν σχόλιά του. Κάποια στιγµή , ελπίζω στο ορατό µέλλον, η διαδικασία
ελέγχου του Ν.651/1977 να γίνεται αυτόµατα
από τα αντίστοιχα αρχεία της Πολεοδοµίας και
των εγκεκριµένων χρήσεων γης.
6.Αν για τη δικαιοπραξία απαιτείται η καταβολή
φόρων ή παραβόλου µέσω του taxisnet πραγµατοποιούνται οι αντίστοιχες συναλλαγές.
7.Όταν ολοκληρωθούν όλα τα παραπάνω µε τις
οριστικές υποβολές από τον πολίτη, τον ή τους
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µηχανικούς και τους νοµικούς ξεκινάει σειρά
ελέγχων και ψηφιακών υπογραφών από τους ∆ηµόσιους Λειτουργούς στο Κτηµατολόγιο για την
οριστική καταχώριση της πράξης.
8.Με την οριστική καταχώριση της πράξης ειδοποιείται ο Πολίτης από το σύστηµα και µπορεί πλέον
να κατεβάσει όσες φορές θέλει και να τυπώσει το
απόσπασµά του.
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του Στέφανου Ξεκαλάκη*

Επίλογος
Θεωρώ ότι οι καιροί των κλειστών επαγγελµάτων
και των συντεχνιακών διεκδικήσεων έχουν παρέλθει ανεπιστρεπτί. Η κατοχύρωση του επαγγέλµατός µας µπορεί να επιτευχθεί µόνο µέσα από τη
διαρκή επιστηµονική µας ανέλιξη και εξέλιξη.
Στις λύσεις που προτείνουµε ως κλάδος βασικός
στόχος πρέπει να είναι η βελτίωση των διαδικασιών και της καθηµερινότητας των συµπολιτών
µας. Μπορεί κάποια από αυτά που προτείνω να
φαίνονται ουτοπικά σε σχέση µε τα συναλλακτικά
ήθη που επικρατούν σήµερα στη χώρα µας, αλλά
πιστεύω ότι µόνο βάζοντας ουτοπικούς στόχους
και οράµατα θα µπορέσουµε να πάµε τον τόπο µας
ένα βήµα µπρος γιατί µε πρακτικές σαν αυτές που
προτείνει ο σύλλογος τον πάµε δύο βήµατα πίσω.

Σηµειώσεις
1 Η λέξη ∆ερβέναγας ή ντερβέναγας ή ντερβεναγάς είναι
τουρκική λέξη σύνθετη εκ των περσικού “ντερµπέντ” (=
δίοδος, πέρασµα) και “Αγάς” (= αρχηγός - τοπάρχης) που
σηµαίνει τον επιτετραµένο αρχηγό φρουράς διάβασης ή περάσµατος (∆ερβένι).
2 Από την τουρκική kitap < αραβική__, kitab, ιερό βιβλίο
(από την wikipedia)

πως στη ζωή, έτσι και στο συνδικαλισµό
υπάρχουν πολλοί τύποι ανθρώπων που
µπορεί να συναντήσει κανείς.
Ένας τύπος είναι αυτοί που εκλέγονται και λάµπουν δια της απουσίας τους µέχρι να έρθει η
επόµενη προεκλογική περίοδος. Πρόκειται για
τους λεγόµενους «κηφήνες», αφού παίρνουν τον
τίτλο για να καλύψουν την εγωπάθειά τους, δεν
βοηθάνε, αλλά δεν παρεµποδίζουν κιόλας τη λειτουργία του Συλλόγου.
Ένας άλλος τύπος είναι αυτοί που εκλέγονται για
να εξυπηρετήσουν τα δικά τους συµφέροντα είτε
αυτά είναι σε επίπεδο πολιτικής ή συνδικαλιστικής
ανέλιξης, είτε σε επίπεδο επαγγελµατικής ανέλιξης. Αυτός ο τύπος συνδικαλιστή είναι ενεργός,
όµως σε πολλές περιπτώσεις για να γίνει το δικό
του µπορεί να πατήσει επί πτωµάτων. Είναι ο τύπος που πουλάει και αγοράζει τα πάντα στο βωµό
της εξυπηρέτησης των προσωπικών του σκοπιµοτήτων. Είναι επικίνδυνος γιατί µπορεί ανά πάσα
στιγµή να πάει σε ένα Υπουργό ή σε µια υπηρεσία
και να πει θα σας βάλω πλάτη συνδικαλιστικά για
να µην γκρινιάζουν τα µέλη µου, αλλά κι εσείς θα
µου δώσετε µια δουλίτσα ή µια θεσούλα.

Ό

Υπάρχει ο τύπος του συνδικαλιστή που πάνω απ’
όλα βάζει το κόµµα και την παράταξή του. ∆εν θα
παρεκκλίνει ποτέ από τη γραµµή, δεν θα εναντιωθεί ποτέ στον πολιτικό του φορέα και γενικά θα
είναι πάντα της λογικής το κόµµα και η παράταξη
να κερδίζουν και όλοι οι άλλοι να πα να…….
Προφανέστατα ούτε αυτός δύναται να εξυπηρετήσει τα συµφέροντα µιας κοινωνικής οµάδας, ενός
κλάδου, ενός συνδικαλιστικού φορέα. ∆εν µπορεί
να το κάνει γιατί διαρκώς έχει στο µυαλό του πως
θα υπονοµεύσει τους συνδικαλιστές των άλλων
παρατάξεων που συµµετέχουν στο ∆.Σ. και τη γενικότερη δράση του συνδικαλιστικού φορέα, προκειµένου να καταστεί αρεστός στην κοµµατική ή
παραταξιακή νοµενκλατούρα.
Υπάρχει βέβαια και ο τύπος του συνδικαλιστή που
αντιλαµβάνεται το συνδικαλισµό µέσα από την
ανθρωποκεντρική του διάσταση. Πιστεύει πως µόνο µέσα από συλλογική διεκδικητική δράση µπορούν να επιτευχθούν στόχοι που ανεβάζοντας το
σύνολο του κλάδου, θα ανεβάσουν και αυτόν.
Αυτή η περίπτωση συνδικαλιστή είναι η πιο
ωφέλιµη για ένα κοινωνικό σύνολο, για ένα
κλάδο, αλλά και η πιο τρωτή. Κι είναι τρωτή
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γιατί ο µόνος τρόπος να επιβιώσει απέναντι στους
άλλους προαναφερόµενους τύπους είναι να στηρίζεται από την πλατιά µάζα των συναδέλφων, ηθικά
αλλά και στην πράξη. Είναι και η πιο σπάνια, όχι
επειδή δεν υπάρχουν άνθρωποι που µπορούν να
παίξουν αυτό το ρόλο, αντιθέτως κατά τη γνώµη
µου οι περισσότεροι αυτό το σκοπό θα ήθελαν να
υπηρετήσουν, αλλά επειδή είναι αυτοί που απογοητεύονται εύκολα και αποχωρούν αφήνοντας
πεδίο δόξης λαµπρό σε αλλότριες συνδικαλιστικές
συµπεριφορές.
Υπάρχουν και άλλοι τύποι συνδικαλιστών, όµως
αυτοί είναι οι βασικοί. Τους απαντάει κανείς όλους
σε κάθε συνδικαλιστική έκφανση µε διαφορετική
αναλογία. Όσο αυξάνεται το ποσοστό του ενός τύπου, µειώνεται η ποσοτική δυναµική των άλλων
και ο εκάστοτε συνδικαλιστικός φορέας αποκτά
την αντίστοιχη φιλοσοφία και ταυτότητα.
Τώρα θα µου πείτε γιατί τα λέω όλα αυτά; Τι
σχέση έχουν µε τον ΠΣ∆ΑΤΜ;
Έχουν τεράστια σχέση και εξηγώ το γιατί.
Τα τελευταία χρόνια έγινε ένα µεγάλο άλµα ως
προς την προσέγγιση της λειτουργίας και των διεκδικήσεων του κλαδικού επιστηµονικού µας φορέα.
Η προσέγγιση βασιζόταν στο εξής τρίπτυχο:
1. Ο Σύλλογος υπάρχει για να υποστηρίζει το σύνολο των µελών του ανεξαρτήτως του τοµέα που
δραστηριοποιούνται ή της γεωγραφικής τους
αναφοράς µέσα από µια ορθολογιστική οπτική,
επιστηµονικά τεκµηριωµένη που λαµβάνει υπόψη το κοινωνικό και οικονοµικό γίγνεσθαι.
2. Ο Σύλλογος ως επιστηµονικός φορέας καλείται
να παρεµβαίνει ενεργητικά, ιεραρχώντας προτεραιότητες και καταστάσεις και µε τις προτάσεις
του να δίνει απαντήσεις και λύσεις σε θέµατα
που άπτονται του επιστηµονικού του ενδιαφέροντος, έτσι ώστε να συµβάλει στην ανάπτυξη των
παραγωγικών δοµών και κατ’ επέκταση της Χώρας. ∆εν πρόκειται για ένα εργατικό σωµατείο,
αλλά για ένα φορέα που βλέπει τη βελτίωση της
θέσης και του επιπέδου των µελών του µέσα
από την εφαρµογή ενός νέου παραγωγικού µοντέλου που και ο ίδιος θα συνδιαµορφώσει. Καλώς ή κακώς οι Έλληνες µηχανικοί βλέπουν το
βιοτικό τους επίπεδο να ανεβαίνει όταν υπάρχει
ανάπτυξη στη Χώρα, όταν αυξάνονται τα κονδύλια του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων
για υποδοµές, όταν τα ευρωπαϊκά κονδύλια
στρέφονται προς µελέτες και έργα.
3. Ο Σύλλογος αποτελεί την προµετωπίδα του
κλάδου σε κάθε του διεκδίκηση. Όταν είναι
ισχυρός και παρεµβατικός συµβάλει στην ανύψωση του κύρους και του βιοτικού επιπέδου
των µελών του. Αν ο Σύλλογος µπει σε φάση
συνδικαλιστικής νωθρότητας, κανένα ΤΕΕ
και κανένας άλλος φορέας δεν θα µπορέσει
να απαντήσει στα αιτήµατα και τις ανάγκες
του κλάδου των ΑΤΜ. Όσες φορές πετύχαµε
πράγµατα για τον κλάδο (ΕΠΑ, ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ, ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΟ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ), ο Σύλλογος ήταν η κινητήριος δύναµη και το ΤΕΕ ακολουθούσε υποστηρικτικά. Αν ο Σύλλογος είναι
αδύναµος κανείς δεν θα γυρίσει να κοιτάξει τον κλάδο.
Μέσα από την προσέγγιση αυτή διαµορφώσαµε
όλοι µαζί µια νέα συλλογική αντίληψη που µετουσιώθηκε σε αποκεντρωµένη δράση και σε δοµές
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ρας. Αυτό ήταν µια κατάκτηση, ήταν ένα αξιοζήλευτο αποτέλεσµα που όµοιό του δεν έχει συναντηθεί σε κανένα άλλο επιστηµονικό σύλλογο µηχανικών. Γι’ αυτό και αγκαλιάστηκε από τους συναδέλφους, γι’ αυτό και τα ποσοστά συµµετοχής στις
αρχαιρεσίες του ΠΣ∆ΑΤΜ αυξήθηκαν εκθετικά.
ΓΙ’ ΑΥΤΟ ΚΑΙ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΠΟΡΕΣΕ ΝΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΥΝ∆ΙΚΑΛΙΣΤΗ.
Σήµερα βρισκόµαστε σε ένα µεταίχµιο.
Η επόµενη περίοδος θα κρίνει πολλά σε ό,τι αφορά
στις επαγγελµατικές δραστηριότητες των µηχανικών και του τεχνικού κόσµου γενικότερα, στο κτηµατολόγιο ως προς τη σύνταξη και τη λειτουργία
του, στη µορφή άσκησης του ελευθέριου επαγγέλµατος και στην επιβίωση ή µη των αυταπασχολούµενων συναδέλφων και των µικρών και µεσαίων
εταιρειών, στους επαγγελµατικούς ορίζοντες που
θα ανοίξουν ή δε θα ανοίξουν για τον κλάδο και σε
πολλά άλλα.
Γι αυτή τη χρονιά υπάρχει µια πραγµατικότητα και
µια διαπίστωση.
Η πραγµατικότητα είναι ότι ο Σύλλογος δεν έχει το
οικονοµικό υπόβαθρο για να λειτουργήσει.
Η διαπίστωση είναι πως µετά λύπης µου παρατηρώ
το τελευταίο διάστηµα µια ραθυµία, µια αδράνεια
από µέρους πολλών συναδέλφων που στελεχώνουν τις δοµές του Συλλόγου στο σύνολο της επικράτειας, µάλλον ως απόρροια του προβληµατισµού και της απογοήτευσης για την επαγγελµατική
και κοινωνική καθηµερινότητα. Θα έλεγα ότι αυτό
είναι εύλογο, αλλά επουδενί δεν είναι αποδεκτό.
Και δεν είναι αποδεκτό γιατί ο κόσµος δεν µας ψήφισε για να µοιρολατρούµε και να µπαίνουµε σε
λογικές ωχαδερφισµού. Μας τίµησε µε την ψήφο
του για να αναζητούµε τρόπους παρέµβασης που
θα δίνουν λύσεις στα προβλήµατα τα δικά του που
ταυτοχρόνως είναι και δικά µας.
Ό,τι µέχρι σήµερα έχουµε πετύχει, που για κάποιους φαίνεται µικρό, όµως, αν κανείς το εκτιµήσει βάσει των συνθηκών που επικρατούν την τελευταία πενταετία στο κοινωνικοοικονοµικό και πολιτικό γίγνεσθαι και κάνει και µια αναδροµή στην
αφετηρία απ’ την οποία ξεκινήσαµε την προσπάθεια, στην πραγµατικότητα είναι πολύ µεγάλο, το
έχουµε πετύχει όλοι µαζί.
Αν δεν υπήρχαν τα ∆.Σ. των κατά τόπους Τµηµάτων και Συλλόγων µας να ενηµερώνουν για τις περιπτώσεις που διαπιστωνόταν παραβίαση της κείµενης νοµοθεσίας στα επαγγελµατικά δικαιώµατα,
δε θα µπορούσαµε να είµαστε στις υπηρεσίες και
να παλεύουµε για την εφαρµογή των νόµων.
Αν δεν υπήρχαν οι δοµές του Συλλόγου να κάνουν
συνελεύσεις και να διοργανώνουν ηµερίδες δεν θα
µπορούσε ο Σύλλογος να είναι πραγµατικά δίπλα
στα µέλη του, έτσι ώστε κι αυτά να του το ανταποδίδουν µε την ενεργό συµµετοχή τους στα κλαδικά δρώµενα.
Κι αν δεν αυξανόταν ο αριθµός των συναδέλφων
που δραστηριοποιούνται στα δρώµενα του Συλλόγου, τότε ακόµα η λογική που θα επικρατούσε δεν
θα εξυπηρετούσε τα συµφέροντα όλου του κλάδου.
Έτσι έχουν τα πράγµατα, κάθε δράση έχει και µια
αντίδραση. Βρίσκεσαι δίπλα στους συναδέλφους,
έρχονται κι αυτοί δίπλα σε σένα. Απ’ αυτούς ενισχύεις την παρεµβατική σου ισχύ και σ’ αυτούς
την επιστρέφεις µέσα από την επίτευξη των συλ-

λογικών διεκδικήσεων και στοχοθετήσεων.
Στο δια ταύτα λοιπόν απάντηση στο πρόβληµα το
οικονοµικό υπάρχει. Όσο πιο λίγοι είναι οι οικονοµικοί πόροι, τόσο περισσότεροι πρέπει να
είναι οι ανθρώπινοι πόροι που απασχολούνται µε το Σύλλογο σε κεντρικό ή τοπικό επίπεδο.
Μόνο µε την αύξηση του στελεχιακού δυναµικού
που απασχολείται εθελοντικά µε τον κλάδο µπορούµε να καλύψουµε την οικονοµική ανεπάρκεια
και να ανοιχθούµε µε ευρύτητα στα πεδία συνδικαλιστικής δράσης. Μέσα από τη συµµετοχή όλων
των µελών των κατά τόπους ∆.Σ. και την ενεργοποίηση και άλλων, εκτός ∆.Σ., συναδέλφων µπορούν να έρθουν οι νέες ιδέες, να υπάρξει ολοκληρωµένη διαχείριση της καθηµερινότητας, σφαιρική
εποπτεία επί παντός θέµατος που άπτεται του επιστηµονικού ή επαγγελµατικού ενδιαφέροντος, επιτυχείς παρεµβάσεις και υλοποίηση των κλαδικών
στόχων.
Και βέβαια όλα αυτά δεν µπορούν να γίνουν παρά
µόνο αν υπάρχουν θεσµοθετηµένοι ρόλοι για τον
κάθε ένα που συµµετέχει, από τους οποίους θα
προκύπτουν και τα όρια της ευθύνης και των υποχρεώσεων εκάστου εξ ηµών που εκτιθέµεθα στην
κρίση των συναδέλφων.
Γι’ αυτό και
Όσο κι αν κάποιοι συνδικαλιστές παλαιάς κοπής και
ανύπαρκτης προσφοράς στα συλλογικά δρώµενα
φωνασκούν και απειλούν ότι θα ανοίξουν κεφάλια
αν προχωρήσουµε στην τροποποίηση του καταστατικού που εισάγει το πανελλαδικό όργανο της
αντιπροσωπείας.
Όσο κι αν κάποιοι άλλοι βάζουν πάνω απ’ όλα την
παραταξιακή τους συνείδηση και λειτουργούν µε
λογική «το κουκί και το ρεβίθι» υπαναχωρώντας
των αρχικών τους τοποθετήσεων και υπονοµεύοντας την προσπάθεια.
Εµείς θα πρέπει να βρούµε τον τρόπο να θωρακίσουµε όσα έως σήµερα κατορθώσαµε. Να διασφαλίσουµε τον επί της ουσίας πανελλαδικό χαρακτήρα του Συλλόγου που αποτελεί προαπαίτηση για
να µην επικρατήσουν συνδικαλιστικές λογικές και
πρακτικές που θα µας γυρίσουν χρόνια πίσω, θα
αποµακρύνουν το Σύλλογο από τον ιδρυτικό του
σκοπό και ως απόρροια αυτών θα οδηγήσουν ξανά
την πλατιά µάζα των συναδέλφων στο να µας γυρίσει την πλάτη.
Άλλωστε,
ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ∆ΕΝ ΗΡΘΑΜΕ ΩΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ,
ΣΤΑ ΚΛΑ∆ΙΚΑ ∆ΡΩΜΕΝΑ ΕΜΠΛΑΚΗΚΑΜΕ ΩΣ
ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΜΕ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΝΑ ΑΦΗΣΟΥΜΕ ΤΟ ΘΕΤΙΚΟ ΜΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΣΤΟ
ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΤΗ ∆ΙΚΗ ΜΑΣ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ
ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΡΙΟ ΤΟΥ ΚΛΑ∆ΟΥ.
ΚΙ ΑΥΤΟ ΑΚΟΜΑ ΚΙ ΑΝ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΓΥΡΙΣΕΙ
ΑΝΑΠΟ∆Α ΕΜΕΙΣ ΕΧΟΥΜΕ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ,
ΤΑ ΨΥΧΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΘΕΛΗΣΗ
ΝΑ ΤΟ ΠΕΤΥΧΟΥΜΕ ΚΑΙ ΘΑ ΤΟ ΠΕΤΥΧΟΥΜΕ.
–––––––––––––––––––––––
* √ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ •ÂÎ·Ï¿ÎË˜ ‰ÈÂÙ¤ÏÂÛÂ ¶ÚﬁÂ‰ÚÔ˜

ÙÔ˘ ¶™¢∞∆M ·ﬁ ÙÔ ª¿ÈÔ ÙÔ˘ 2009 ¤ˆ˜ Î·È ÙÔÓ
πÔ‡ÓÈÔ ÙÔ˘ 2013 & Û‹ÌÂÚ· Â›Ó·È ÂÈÌÂÏËÙ‹˜ ÙË˜
∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎ‹˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∞∆ª ÛÙÔ ∆∂∂ Î·È Ì¤ÏÔ˜
ÙË˜ ∞ÓÙÈÚÔÛˆÂ›·˜ ÙÔ˘ ∆∂∂.
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¡. 4269: Ãøƒ√∆∞•π∫∏ ∫∞π ¶√§∂√¢√ªπ∫∏
ª∂∆∞ƒƒÀ£ªπ™∏ – µπø™πª∏ ∞¡∞¶∆À•∏
Κυκλοφόρησε σε ΦΕΚ και είναι πλέον νόµος του
Κράτους ο Ν. 4269/2014 (ΦΕΚ 142 Α/28 – 06 –
2014) και ο οποίος τιτλοφορείται «Χωροταξική και
πολεοδοµική µεταρρύθµιση – βιώσιµη ανάπτυξη».
Σύµφωνα µε τη σχετική αιτιολογική έκθεση, µε την
εφαρµογή του νόµου τίθενται νέα επίπεδα χωροταξικού και πολεοδοµικού σχεδιασµού, ανατρέποντας
µε τα µέχρι σήµερα δεδοµένα τόσο σε επίπεδο
στρατηγικής και σχεδιασµού όσο και σε επίπεδο
εφαρµογής. ∆εδοµένου ότι µέχρι σήµερα έννοιες
όπως Γ.Π.Σ., Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. και Ρυµοτοµικό Σχέδιο
ήταν καθηµερινές στο λεξιλόγιο του Αγρονόµου Τοπογράφου Μηχανικού, έννοιες πρακτικές που ανατρέπονται µε τον παρόντα νόµο, κρίθηκε αναγκαίο
να επισηµανθούν τα κυριότερα σηµεία του νόµου
προς ενηµέρωση των συναδέλφων.
Ο νόµος επιµερίζεται σε δύο βασικά κεφάλαια: το
πρώτο κεφάλαιο που αναφέρεται στον χωροταξικό
και πολεοδοµικό σχεδιασµό και το δεύτερο κεφάλαιο που αναφέρεται στις κατηγορίες και το περιεχόµενο των χρήσεων γης. Η παρακάτω παρουσίαση
ακολουθεί τη δοµή των άρθρων του νόµου.
Κεφάλαιο Α: χωροταξικός και πολεοδοµικός
σχεδιασµός
Στο κεφάλαιο Α τίθενται οι βασικές έννοιες και το
νέο πνεύµα του νοµοθέτη: το σύστηµα του ¯ˆÚÈÎÔ‡
Û¯Â‰È·ÛÌÔ‡ το οποίο ιεραρχεί τα επίπεδα µε βάση
τη γεωγραφική κλίµακα, ήτοι ο ÛÙÚ·ÙËÁÈÎﬁ˜ Î·È Ô
Ú˘ıÌÈÛÙÈÎﬁ˜ ¯ˆÚÈÎﬁ˜ Û¯Â‰È·ÛÌﬁ˜ καθώς και οι ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔÈ ˘Ô‰Ô¯Â›˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ. Ο χωρικός
σχεδιασµός ασκείται σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και διακρίνεται ανάλογα µε το περιεχόµενό του σε στρατηγικό ή ρυθµιστικό.
➘ Το υψηλότερο επίπεδο είναι η εθνική χωροταξική
στρατηγική, η οποία διαµορφώνεται από την Κυβέρνηση. Συντάσσεται από τον Υπουργό ΠΕ.Κ.Α.
και πέραν της εθνικής αναπτυξιακής στρατηγικής
της χώρας, λαµβάνει υπόψη το εκάστοτε ισχύον
Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής και το εθνικό πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων. Τον Υπουργό ΠΕ.Κ.Α. βοηθά το Εθνικό
Συµβούλιο Χωροταξίας.
Ο στρατηγικός χωρικός σχεδιασµός υλοποείται µέσω των ∂ıÓÈÎÒÓ ÃˆÚÔÙ·ÍÈÎÒÓ ¶Ï·ÈÛ›ˆÓ (∂.Ã.¶.).
Τα πλαίσια αυτά αποτελούν σύνολα κειµένων και
διαγραµµάτων µε τα οποία παρέχονται οι κατευθύνσεις για τη χωρική οργάνωση των κύριων εθνικών
πόλων και αξόνων ανάπτυξης, τη δοµή του οικιστικού δικτύου της χώρας, τη διάρθρωση των τοµέων
και κλάδων παραγωγικών δραστηριοτήτων, των δικτύων υποδοµής, την οργάνωση των περιοχών ιδιαίτερης σηµασίας και την προώθηση σχεδίων, προγραµµάτων και έργων µείζονος σηµασίας. Τα Εθνικά
Χωροταξικά Πλαίσια υπόκεινται σε διαδικασία Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης, έχουν δε µε
τις Στρατηγικές Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) κοινές διαδικασίες διαβούλευσης
και εγκρίσεων.
Η αναθεώρηση των Πλαισίων είναι δυνατή κάθε πέντε χρόνια, εφόσον προκύπτει τεκµηριωµένη ανάγκη ή έχουν εν των µεταξύ προκύψει ειδικά ή απρόβλεπτα ζητήµατα, π.χ. ανάγκη αντιµετώπισης εξαιρετικών αναγκών από φυσικές ή τεχνολογικές καταστροφές. Τα Εθνικά Χωροταξικά Πλαίσια αντικαθιστούν τα έως σήµερα «Ειδικά Πλαίσια Χωροταξικού
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Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης».
➘ Το επόµενο επίπεδο αποτελούν τα ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Î¿
ÃˆÚÔÙ·ÍÈÎ¿ ¶Ï·›ÛÈ·. Κατ’ αναλογία µε το υπερκείµενο επίπεδο των Εθνικών Πλαισίων, εξειδικεύουν τις κατευθύνσεις του στρατηγικού σχεδιασµού σε περιφερειακό επίπεδο.
Τα Περιφερειακά Πλαίσια εκπονούνται για όλες τις
Περιφέρειες της χώρας πλην της Περιφέρειας Αττικής. Στα πλαίσια αυτά περιλαµβάνονται και οι εγκεκριµένοι οργανωµένοι υποδοχείς δραστηριοτήτων
καθώς και τα εγκεκριµένα σχέδια δηµόσιων ή ιδιωτικών επενδύσεων µεγάλης κλίµακας σύµφωνα µε τις
διατάξεις που τις διέπουν. Στο αναπτυξιακό πρόγραµµα κάθε Περιφέρειας περιλαµβάνονται κατά
προτεραιότητα τα έργα και οι δράσεις που προωθούν την εφαρµογή των Περιφερειακών Πλαισίων.
Ειδική µνεία, τοµή ενδεχοµένως του Νόµου, είναι η
θεσµοθέτηση του χρονικού περιορισµού των δύο
µηνών που τίθεται ως προθεσµία στα Περιφερειακά
Συµβούλια των Περιφερειών της χώρας να αποφανθούν επί των προτάσεων των Πλαισίων. Με την παρέλευση της προθεσµίας αυτής, η διαδικασία συνεχίζεται χωρίς τη σχετική γνώµη. ∆ίδεται επιπλέον
προθεσµία ενός µήνα σε περιπτώσεις όπου απαιτείται η γνώµη συναρµόδιων υπουργείων, µε την παρέλευση της οποίας η διαδικασία συνεχίζεται δίχως
τη σύµφωνη γνώµη των Υπουργείων. Η ίδια χρονική
ρήτρα διέπει γενικότερα το Νόµο, θέτοντας έτσι αυστηρότερους χρονικούς περιορισµούς αλλά και τη
δυνατότητα εξέλιξης της διαδικασίας σε περιπτώσεις
κωλυσσιεργειών τυχόν εµπλεκόµενων φορέων.
Τα Περιφερειακά Πλαίσια υπόκεινται σε ΣΜΠΕ µε
κοινές διαδικασίες διαβούλευσης και έγκρισης.
Κατ΄αντιστοιχία µε τα Εθνικά Πλαίσια, αναθεωρούνται ανά πενταετία πλην ειδικών αναγκών.
Για την περιοχή της Αττικής, θέση Περιφερειακού
Πλαισίου επέχει το Ρυθµιστικό Σχέδιο της Αθήνας,
όπως εκάστοτε ισχύει. Το εκάστοτε Ρυθµιστικό Σχέδιο της Αθήνας λαµβάνεται υπόψη κατά την εκπόνηση των Περιφερειακών Πλαισίων της Στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου σε ζητήµατα αλληλεπίδρασης και συνεπικάλυψης. Αντίστοιχα, ισχύοντες
κατευθύνσεις του Ρυθµιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης λαµβάνονται υπόψη κατά την κατάρτιση του
Περιφερειακού Πλαισίου Κεντρικής Μακεδονίας. Τα
Περιφερειακά Χωροταξικά Πλαίσια αντικαθιστούν τα
εως σήµερα «Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού
Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανπατυξης».
➘Ο χωροταξικός σχεδιασµός ολοκληρώνεται µε το
τελευταίο επίπεδο που είναι ο ƒ˘ıÌÈÛÙÈÎﬁ˜ ÃˆÚÈÎﬁ˜ ™¯Â‰È·ÛÌﬁ˜, ο οποίος υλοποιείται µέσω των
Τοπικών & Ειδικών Χωρικών Σχεδίων και ο οποίος
αντικαθιστά τα µέχρι σήµερα γνωστά Γενικά Πολεοδοµικά Σχέδια (ΓΠΣ), τα Σχέδια Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) καθώς και τις Πολεοδοµικές Μελέτες.
Τα Τοπικά Χωρικά Σχέδια (Τ.Χ.Σ.) αποτελούν σύνολο κειµένων και διαγραµµάτων µε τα οποία καθορίζονται οι γενικές χρήσεις γης, οι γενικοί όροι και περιορισµοί δόµησης καθώς και κάθε άλλο µέτρο,
όρος ή περιορισµός που απαιτείται για την ολοκληρωµένη χωρική ανάπτυξη και οργάνωση της περιοχής ενός πρωτοβάθµιου ΟΤΑ. Τα Τ.Χ.Σ. καλύπτουν
την έκταση µιας ή περισσοτέρων δηµοτικών ενοτήτων ή και το σύνολο της έκτασης του οικείου ∆ή-

µου, δύνανται όµως και να εκπονούνται σε διαδηµοτικό επίπεδο, εναρµονιζόµενα µε τις κατευθύνσεις
του υπερκείµενου επιπέδου σχεδιασµού. Έτσι, για
κάθε δηµοτική ενότητα, καθορίζονται οι ακόλουθες
κατηγορίες περιοχών:
➼ √È ÔÈÎÈÛÙÈÎ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜: περιοχές που εξυπηρετούν τη διαβίωση και την οργανωµένη οικονοµική και κοινωνική ζωή. Περιλαµβάνουν όλες τις
εντός σχεδίου περιοχές, τους οικισµούς προ του
1923, τους οικισµούς µε πληθυσµό κάτω των
2000 κατοίκων και τις προς πολεοδόµηση για οικιστική χρήση περιοχές. Περιλαµβάνουν επιπλέον
τις Περιοχές Ειδικά Ρυθµιζόµενης Πολεοδόµησης
(τις µέχρι σήµερα γνωστές ΠΕΡΠΟ) µε χρήση
πρώτης ή δεύτερης κατοικίας, τις Περιοχές Πολεοδοµικής Επιβάρυνσης καθώς και τις ζώνες συγκέντρωσης δόµησης και υποδοχής συντελεστή
δόµησης που προβλέπει ο Ν. 4178/2013 περί τακτοποίησης των αυθαιρέτων.
➼ √È ÂÚÈÔ¯¤˜ ·Ú·ÁˆÁÈÎÒÓ Î·È ÂÈ¯ÂÈÚËÌ·ÙÈÎÒÓ
‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ: πρόκειται για εντός ή και εκτός
σχεδίου και εκτός ορίων οικισµού περιοχές οι
οποίες προσφέρονται για τη χωροθέτηση µεµονωµένων ή οργανωµένων παραγωγικών και επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων. Καθορίζονται οι
χρήσεις γης και οι όροι και οι περιορισµοί δόµησης.
➼ ¶ÂÚÈÔ¯¤˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜: περιοχές οι οποίες διαθέτουν αξιόλογα φυσικά ή πολιστιστικά στοιχεία,
περιοχές µε ειδικά νοµικά καθεστώτα καθώς και
περιοχές που έχουν χαρακτηρισθεί ως γαίες υψηλής παραγωγικότητας.
➼ ¶ÂÚÈÔ¯¤˜ ÂÏ¤Á¯Ô˘ ¯Ú‹ÛÂˆÓ ÁË˜: εκτός σχεδίου
και εκτός ορίων οικισµού περιοχές, ιδίως πέριξ
των οικιστικών ή παραγωγικών περιοχών.
Η κίνηση της διαδικασίας για τη σύνταξη Τ.Χ.Σ. γίνεται είτε από τον οικείο ∆ήµο είτε από το ΥΠΕΚΑ.
Σηµαντικό είναι εδώ να αναφερθεί η δυνατότητα
τροποποίησης των ήδη εγκεκριµένων Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.). Μετα την έγκριση των
Τ.Χ.Σ, οι ΖΟΕ που έχουν ενταχθεί σε αυτά παύουν
να ισχύουν ως αυτοτελείς ρυθµίσεις. Κατά αντιστοιχία µε τα υπερκείµενα επίπεδα σχεδιασµού, τα Τοπικά Πλαίσια αναθεωρούνται ανά πενταετία µε τεκµηριωµένη αιτιολόγηση, πλην ειδικών περιπτώσεων.
Τα ∂È‰ÈÎ¿ ÃˆÚÈÎ¿ ¶Ï·›ÛÈ· (∂.Ã.™.) καταρτίζονται
για τη χωρική οργάνωση και ανάπτυξη περιοχών
ανεξαρτήτως διοικητικών ορίων που µπορεί να λειτουργήσουν ως υποδοχείς σχεδίων, έργων και προγραµµάτων υπερτοπικής κλίµακας. Εντάσσονται στο
ίδιο επίπεδο σχεδιασµού µε τα Τ.Χ.Σ. Η εγκρισή
τους γίνεται µε Προεδρικό ∆ιάταγµα, µε το οποίο
µπορεί να καθορίζονται και οι οριογραµµές τυχόν
υφιστάµενων υδατορεµάτων ύστερα απο την υποβολή του φακέλου οριοθέτησης που προβλέπει ο
πρόσφατος νόµος 4258/2014. Σηµειώνεται µάλιστα
ότι στις περιπτώσεις που ο φορέας κίνησης της διαδικασίας του Ε.Χ.Σ. είναι και κύριος της προ πολεοδόµησης έκτασης, η διαδικασία της δηµοσιότητας
που ο παρόν νόµος προβλέπει, παραλείπεται. Αντίστοιχα επίσης µε τα Τ.Χ.Σ., ΖΟΕ που ενσατώνονται
σε αυτά, καταργούνται. Οι ρυθµίσεις των Ειδικών
Σχεδίων είναι δεσµευτικές για τα εκπονούµενα ΕΧΣ
καθώς και για κάθε ένταξη περιοχών που καλύπτονται από ΕΧΣ. Ως Ε.Χ.Σ. εννοούνται οι µέχρι σήµερα
Περιοχές Ολοκληρωµένης Τουριστικής Ανάπτυξης
(ΠΟΤΑ), οι Περιοχές Οργανωµένης Ανάπτυξης Παραγωγικών ∆ραστηριοτήτων (ΠΟΑΠ∆), τα Επιχειρηµατικά Πάρκα, τα Εµπορευµατικά Κέντρα και τα Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης ∆ηµοσίων Ακινήτων
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καθώς και τα Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης
Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΣΧΑ∆Α και ΕΣΧΑΣΕ
αντίστοιχα). Επιπλέον, ως Ειδικό Χωρικό Σχέδιο νοείται και το Τοπικό Ρυµοτοµικό Σχέδιο που προέβλεπε ο Ν.1337/1983.
Με το άρθρο 9 του Νόµου καθορίζονται τα ανώτατα
όρια του συντελεστή δόµησης, τα οποία είναι συνάρτηση των χρήσεων και τα οποία έχουν εύρος
από 0,8 (για χρήση κύριας κατοικίας) έως 1,2 (για
περιοχές που προορίζονται για εγκαταστάσεις κοινής
ωφέλειας). Σε κάθε περίπτωση, ο σ.δ. δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 0,8 επί του συνόλου της εκτάσεως που αποµένει µετά την αφαίρεση του τµήµατος που αποδίδεται σε κοινόχρηστους χώρους. Με
τον νόµο όµως ήδη τίθενται οι παρεκλίσεις, καθώς
σε περιοχές παραγωγικών δραστηριοτήτων εφαρµόζονται οι µέγιστοι συντελεστές δόµησης που ορίζονται από τις οικείες διατάξεις για κάθε κατηγορία οργανωµένου υποδοχέα δραστηριοτήτων.
Με το άρθρο 10 θεσµοθετείται η έννοια του ƒ˘ÌÔÙÔÌÈÎÔ‡ Û¯Â‰›Ô˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜, το οποίο αντικαθιστά τη
µέχρι σήµερα γνωστή ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎ‹ ªÂÏ¤ÙË. Το Ρυµοτοµικό σχέδιο εφαρµογής εξειδικεύει τις ρυθµίσεις
περί χρήσεων γης και όρων δόµησης που έχουν ήδη
τεθεί µε τα υπερκείµενα επίπεδα σχεδιασµού και τα
Τοπικά ή Ειδικά Σχέδια. Καθορίζει επακριβώς επίσης
τους κοινόχρηστους, κοινωφελείς και οικοδοµήσιµους χώρους της προς πολεοδόµηση περιοχής καθώς και τα διαγράµµατα των δικτύων υποδοµής.
Καταρτίζεται για το σύνολο των προς πολεοδόµηση
περιοχών ή και για τµήµα αυτών, το οποίο πάντως
πρέπει να αποτελεί πολεοδοµική ενότητα. Τα Ρυµοτοµικά σχέδια πριν την έγκρισή τους εκτίθενται µε
το σχετικό τοπογραφικό διάγραµµα στον οικείο ∆ήµο επί είκοσι εργάσιµες ηµέρες και επιπλέον δηµοσιεύεται σε δύο εφηµερίδες. Η έγκρισή τους γίνεται µε
απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης ύστερα από τη γνώµη του οικείου ΣΥΠΟΘΑ και µετά από
εισήγηση της αρµόδιας υπηρεσίας της οικείας Περιφέρειας. Με την ίδια απόφαση κυρώνεται και η Πράξη Εφαρµογής, όπου απαιτείται, η η οποία συντάσσεται ταυτόχρονα και σε άµεση συσχέτιση µε τα Ρυµοτοµικά Σχέδια εφαρµογής. Κατ’ αντιστοιχία µε τα
υπόλοιπα επίπεδα σχεδιασµού, η αναθεώρηση των
Ρυµοτοµικών Σχεδίων γίνεται ανά πενταετία.
Τοµή του νέου Νόµου είναι η θεσµοθέτηση της ψηφιοποίησης και της ηλεκτρονικής καταγραφής των
θεσµικών γεωχωρικών δεδοµένων και η κωδικοποίηση της χωροταξικής και πολεοδοµικής νοµοθεσίας.
Ο χρονικός ορίζοντας αυτής της δράσης είναι το
2020, τα δε ψηφιακά στοιχεία θα αποθηκευθούν σε
κεντρική βάσητου ΥΠΕΚΑ. Η µορφοποίηση θα ακολουθήσει την οδηγία INSPIRE, οι δε θεσµικές γραµµές θα αποτυπωθούν στα υπόβαθρα της ΕΚΧΑ ΑΕ.
Τέλος, στο τελευταίο εδάφιο του Κεφαλαίου Α’ διευκρινίζεται ότι εκκρεµείς διαδικασίες έγκρισης ή τροποποίησης ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ και Πολεοδοµικών Μελετών συνεχίζονται µε βάση τις προισχύουσες διατάξεις.
Κεφάλαιο Β΄: Κατηγορίες και περιεχόµενο
χρήσεων γης
Στο κεφάλαιο αυτό καθορίζονται οι χρήσεις γης οι
οποίες επιτρέπονται από τον εν γένει χωρικό και πολεοδοµικό σχεδιασµό και οι οποίες, στη γενική µορφή τους, είναι οι εξής:
Κατοικία (Κ1)
Κατοικία επιπέδου γειτονιάς (Κ2)
Κατοικία ενδιάµεσου επιπέδου (ΜΚ)
Πολεοδοµικό κέντρο (ΠΚ)
Τουρισµός–αναψυχή–παραθεριστική κατοικία (ΤΑ)
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Εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας (ΚΩ)
Ελεύθεροι χώροι - αστικό πράσινο (ΠΡ)
Χονδρικό εµπόριο (ΧΕ)
Εγκαταστάσεις µέσων µαζικής µεταφοράς (ΜΜΜ)
Εγκαταστάσεις αστικών υποδοµών κοινής ωφέλειας (ΑΥ)
Παραγωγικές δραστηριότητες χαµηλής και µέσης
όχλησης (ΧΜΟ)
Παραγωγικές δραστηριότητες πολεοδοµικής εξυγίανσης (ΒΕ)
Τεχνολογικό πάρκο (ΤΠ)
Εµπορευµατικό κέντρο (ΕΚ)
Παραγωγικές εγκαταστάσεις υψηλής όχλησης (ΥΟ)
Ιδιαίτερες χρήσεις (ΙΧ)
Οριοθετηµένοι οικισµοί (ΟΟ)
Κύριο οδικό δίκτυο πόλεων (ΚΟ∆)
Οι παραπάνω χρήσεις γης, οι οποίες εξειδικέυονται
στα άρθρα 15 έως 32 του Νόµου, αντιστοιχίζονται
µε τους Κωδικούς Αριθµούς ∆ραστηριότητας (ΚΑ∆)
όπως αυτοί αναφέρονται στην εκάστοτε Εθνική
Ονοµατολογία Οικονοµικών ∆ραστηριοτήτων. Είναι
δυνατή η διασύνδεση των σχετικών µε τους ΚΑ∆
τηρούµενων ηλεκτρονικών βάσεων των Υπουργείων
και ο καθορισµός της αυτόµατης διαδικασίας αντιστοίχησης των σχετικών ΚΑ∆ µε τις χρήσεις γης.
Η ανάλυση των χρήσεων γης, η εξειδίκευση και η
εφαρµογή τους εµπεριέχονται στον Νόµο και περαιτέρω ανάλυση δεν αποτελεί αντικείµενο του παρόντος άρθρου. Σταχυολογούνται όµως δύο – τρία σηµαντικά και σίγουρα καινοτόµα σηµεία, τουλάχιστο
θεωρώντας τα έως σήµερα δεδοµένα:
 ∆εν υφίσταται πλέον η έννοια της «αµιγούς κατοικίας». Ορίζεται η χρήση κατοικία Κ1, όπου επιτρέπεται µόνο η κατοικία, πλην των γηπέδων που
έχουν πρόσωπο επί των εθνικών, επαρχιακών και
κύριων δηµοτικών οδών, οι οποίες δεν µπορούν
να χαρακτηρίζονται ως περιοχές Κ1. Το ίδιο συµβαίνει και την κατηγορία χρήσης γης κατοικίας επιπέδου γειτονιάς Κ2: κατά τον πολεοδοµικό σχεδιασµό και τον καθορισµό χρήσεων γης, για τις περιπτώσεις εντός σχεδίου που έχουν πρόσωπο σε
πρωτεύουσες αρτηρίες, λεωφόρους καθώς και στο
Βασικό Οδικό ∆ίκτυο, δεν µπορούν να χαρακτηρίζονται ως περιοχές Κ2. Αντίστοιχα συµβαίνει και
για τα εκτός σχεδίου γήπεδα που έχουν πρόσωπο
επί των εθνικών, επαρχιακών και κύριων δηµοτικών οδών. Για τις περιοχές που σύµφωνα µε το
ΦΕΚ 166∆/1987 ή άλλων Προεδρικών ή Βασιλικών
∆ιαταγµάτων έχει καθορισθεί χρήση αµιγούς κατοικίας, επιτρέπονται πλέον και άλλες χρήσεις, ειδικά δε η χρήση «γραφείο» πρέπει να είναι συµβατή µε την κύρια χρήση της κατοικίας.
 Στις περιοχές των οικισµών ΟΟ, επιτρέπεται η
υπέρβαση της συνολικής επιτρεπόµενης επιφάνειας δόµησης, υπό την προυπόθεση της προώθησης
και προβολής της περιοχής και των προιόντων της
καθώς και της εγκατάστασης χρήσεων που αξιοποιούν τα ιδιαίτερα πλεονεκτήµατα του τόπου.
 Στις περιοχές ιδιαίτερων χρήσεων ΙΧ περιλαµβάνοονται πλέον και κέντρα αποτέφρωσης νεκρών και
εγκαταστάσεις υποδοχής µεταναστών.
 Ως κύριοι οδικοί άξονες, επί των οποίων οικόπεδα
που έχουν πρόσωπο µπορούν να έχουν διάφορες
χρήσεις, νοούνται για την περιοχή της Αττικής και
της Θεσσαλονίκης οι πρωτεύοντες και δευτερύοντες άξονες των Ρυθµιστικών τους Σχεδίων, για δε
τις υπόλοιπες πόλεις οι λεωφόροι και οι πρωτεύουσες αρτηρίες των εγκεκριµένων Γενικών Πολεοδοµικών Σχεδίων.
 Ως κατοικία νοείται κτίριο που παρέχει χώρους

τουλάχιστο για ύπνο, σωµατική υγεινή και καθαριότητα, για µόνιµη ή εποχιακή διαµονή των κατοίκων, ήτοι µονοκατοικίες, διπλοκατοικίες και κτίρια διαµερισµάτων. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται να
χρησιµοποιούνται κτίρια κατοικίας για άσκηση
επαγγέλµατος, συµβατού προς την κύρια χρήση
του κτιρίου, όπως των ελευθέρων επαγγελµατιών.
Η εξαίρεση αυτή ισχύει εφ’ όσον η άσκηση του
επαγγέλµατος είναι επιτρεπτή από τον κανονισµό
του κτιρίου, δεν απαγορεύεται από τις ισχύουσες
διατάξεις περί υγιεινής και ασφάλειας και ευρίσκεται εντός της µόνιµης κατοικίας αυτού που ασκεί
το ελεύθερο επάγγελµα.

NÔÌÔıÂÙÈÎ¤˜ ÂÍÂÏ›ÍÂÈ˜
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EÈÌ¤ÏÂÈ·: E˘¿ÁÁÂÏÔ˜ ™ÙÂÊ·Ó‹˜, ATM

Ã¿Ú·ÍË ·ÈÁÈ·ÏÔ‡
Μετά από διαδοχικές, έντονες συζητήσεις και αντιδράσεις, τόσο σε πολιτικό επίπεδο όσο και σε ενδοκυβερνητικό (Υπουργεία Οικονοµικών και ΠΕΚΑ)
από τις προβλέψεις του αρχικού νοµοσχεδίου ψηφίσθηκαν µόνο οι διατάξεις σχετικά µε τον καθορισµό
του αιγιαλού. Οι αρχικά προτεινόµενες ρυθµίσεις
από το υπουργείο Οικονοµικών, για τις επιτρεπόµενες εκµεταλλεύσεις και επεµβάσεις στον αιγιαλό
αποσύρθηκαν.
Σύµφωνα µε το ψηφισθέν άρθρο 11, του Νόµου
4281/2014/ΦΕΚτΑ160 (µε το οποίο τροποποιείται ο
ν. 2971/2001/ΦΕΚ τΑ’ 285) και προκειµένου να επισπευστεί η διαδικασία χάραξης αιγιαλού, (καθώς σήµερα λιγότερο από το 10% του αιγιαλού της χώρας
είναι οριοθετηµένο), ορίζεται η χρησιµοποίηση του
ερευνητικού προγράµµατος της Κτηµατολόγιο Α.Ε.
(πλέον ΕΚΧΑ ΑΕ), µε βάση το οποίο έγινε προκαταρκτική χάραξη αιγιαλού σε όλη τη χώρα.
Οι χάρτες µε την προκαταρκτική χάραξη θα εξεταστούν και θα εγκριθούν από τις κτηµατικές υπηρεσίες µετά από γνωµοδότηση και των λοιπών εµπλεκόµενων υπηρεσιών. Η οριστική οριοθέτηση του αιγιαλού της χώρας αναµένεται να έχει ολοκληρωθεί
έως το 2016.
∆ιευκρινίζεται ότι η προκαταρκτική χάραξη έχει ήδη
«σηµειωθεί» µε κόκκινο χρώµα στους έγχρωµους
ορθοφωτοχάρτες ακριβείας µε υψοµετρική πληροφορία, κλίµακας τουλάχιστον 1:1.000 και φωτοληψίας ετών 2008-2009, που απεικονίζουν παράκτια
ζώνη εύρους τουλάχιστον 300 µέτρων από την
ακτογραµµή και αναµένεται να ενσωµατώνονται στο
εθνικό κτηµατολόγιο.
Η ρύθµιση περιλαµβάνει ένα από τα σηµεία που είχαν επικριθεί ως προβληµατικά. Συγκεκριµένα η χάραξη της ζώνης παραλίας σε επέκταση της γραµµής
αιγιαλού παύει να είναι υποχρεωτική και θα κρίνεται
από επιτροπή. Οι επικριτές της ρύθµισης κάνουν λόγο για γραφειοκρατική προσέγγιση, καθώς διαχωρίζεται ο ενιαίος χαρακτήρα αιγιαλού και παραλίας, ως
να επρόκειτο για χωριστές οντότητες που δεν χρήζουν του ίδιου βαθµού προστασίας (οι πιέσεις που
δέχεται η ζώνη της παραλίας είναι εξ ορισµού περισσότερες).
Τέλος και µέχρι την οριστική οριοθέτηση, τυχόν αιτήµατα καθορισµού οριογραµµής αιγιαλού από
οποιονδήποτε έχει έννοµο συµφέρον θα κατατίθενται στην αρµόδια κτηµατική υπηρεσία, η οποία και
υποχρεούται να τα εισάγει στην επιτροπή χωρίς καθυστέρηση, ενώ η σχετική απόφαση εκδίδεται το
αργότερο σε τρεις µήνες από την υποβολή της σχετικής αίτησης.

EÈÌ¤ÏÂÈ·: MÈ¯¿ÏË˜ AÓ·ÁÓˆÛÙﬁÔ˘ÏÔ˜, ATM
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∂ÎÏÔÁ‹
Ó¤Ô˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘
Î·È ∞ÓÙÈÚÔ¤‰ÚˆÓ
16 και 21 Ιουνίου 2014
Kuala Lumpur, Malaysia

Η Γενική Συνέλευση της FIG

Το παρόν και το µελλοντικό συµβούλιο:
Από αριστερά ο Αντιπρόεδρος 2010-2018 Rudolf
Staiger, ο Πρόεδρος 2011-14 Teo CheeHai,
η Πρόεδρος 2015-18 Chryssy Potsiou, η Αντιπρόεδρος 2015-18 Diane Dumashie και ο Αντιπρόεδρος 2012-16 Cheng Pengfei. Ο Αντιπρόεδρος Bruno Razza δυστυχώς δεν ήταν παρών
Ο Πρόεδρος
CheeHai Teo
χαιρετά
την εκλεγµένη
Πρόεδρο
Chryssy Potsiou

√ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ Û˘Á¯·›ÚÂÈ ÙË Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ ÃÚ˘Û‹
¶ﬁÙÛÈÔ˘ ÁÈ· ÙË ÛÔ˘‰·›· ·˘Ù‹ ‰È¿ÎÚÈÛË
Ô˘ ·ÓÙ·Ó·ÎÏ¿ ÛÂ ﬁÏÔ ÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ∞ÁÚÔÓﬁÌˆÓ ∆ÔÔÁÚ¿ÊˆÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ.
∂›Ó·È Ë ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô˘ ŒÏÏËÓ·˜ ÂÎÏ¤ÁÂÙ·È Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÙﬁÛÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹ ı¤ÛË.
∂˘ÂÏÈÛÙÔ‡ÌÂ ﬁÙÈ, ﬁˆ˜ ¿ÓÙ·, ¤ÙÛÈ Î·È ÙÒÚ· Ë ÃÚ˘Û‹ ·ﬁ ÙË Ó¤· ı¤ÛË Â˘ı‡ÓË˜ Ô˘
·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ı· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô Ì·˜
Ì¤Û· ·ﬁ ÙËÓ ÏËÚÔÊﬁÚËÛË Ô˘ ı· ‰›ÓÂÈ
ÁÈ· ÙÈ˜ Ù¿ÛÂÈ˜ Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó ·ÓÂ˘Úˆ·˚Î¿ Î·È ·ÁÎﬁÛÌÈ·, Ì¤Û· ·ﬁ ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË
‰ÈÂıÓÒÓ ËÌÂÚ›‰ˆÓ Î·È Û˘ÓÂ‰Ú›ˆÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È Ì¤Û· ·ﬁ ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¶™¢∞∆ª ÛÂ ‰ÈÂıÓ‹ Î·È ÂÏÏËÓÈÎ¿
ÊﬁÚÔ˘Ì.
∫·Ï‹ ÂÈÙ˘¯›· ÛÙ· Ó¤· ÛÔ˘ Î·ı‹ÎÔÓÙ· ÃÚ˘Û‹, Â›Ì·ÛÙÂ ‚¤‚·ÈÔÈ ﬁÙÈ ı· ÂÙ‡¯ÂÈ˜ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÛÔ˘.
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Η 27η Γενική Συνέλευση της FIG πραγµατοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του XXV Συνεδρίου της FIG στην
Kuala Lumpur, της Μαλαισίας. Το συνέδριο παρακολούθησαν περισσότεροι από 2500 σύνεδροι από 100
χώρες. Στη Γενική Συνέλευση συµµετείχαν 61 µέλη.

Εκλογές
Τα κυριότερα θέµατα που αποφασίστηκαν από τη Γενική Συνέλευση ήταν οι εκλογές Προέδρου και Αντιπροέδρων και η απόφαση για τις χώρες που θα διοργανώσουν την FIG Working Week 2017 και το FIG
Congress 2018.
Η αναπλ. Καθηγήτρια του ΕΜΠ Χρυσή Α. Πότσιου, εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας,
εκλέχθηκε Πρόεδρος για την περίοδο 2015-2018. Ήταν η µοναδική υποψήφια για τη προεδρία. Η αναπλ.
καθ. Χρ. Πότσιου δραστηριοποιείται στην FIG από το 1982 και υπηρέτησε ως αντιπρόεδρος από το 2011
και πρόεδρος της Task Force for Housing and Property, και ως FIG Commission 3 chair on Spatial
Information Management για την περίοδο 2006-2010. Από το1992, εργάζεται στο Εργαστήριο Φωτογραµµετρίας του ΕΜΠ, στον Τοµέα Τοπογραφίας, της Σχολής Αγρονόµων & Τοπογράφων Μηχανικών σε µόνιµη θέση. Παράλληλα έχει ερευνητική δραστηριότητα και εµπειρία από τη συµµετοχή της σε διάφορες µελέτες στον ιδιωτικό τοµέα στο παρελθόν. Την περίοδο 2005-2010 ήταν Λέκτορας στη Σχολή Αγρονόµων
Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ, στο αντικείµενο του Κτηµατολογίου και της ∆ιαχείρισης Γης; το 2010 εκλέχθηκε επίκουρος καθηγήτρια στο ίδιο αντικείµενο. Από το 2013 υπηρετεί ως αναπλ. Καθηγήτρια στο ΕΜΠ.
Η κα Πότσιου είναι επίσης εκλεγµένο µέλος του συµβουλίου του UN ECE Working Party on Land
Administration για την περίοδο 2001-2015 καθώς και εκλεγµένο µέλος του συµβουλίου του Πανελληνίου
Συλλόγου Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών. Με περισσότερο από 30 χρόνια εµπειρία στην εκπαίδευση, έρευνα και διεθνή επαγγελµατική κατάρτηση σε θέµατα διαχείρισης γης και κτηµατολογίου θα εκπροσωπήσει την FIG, έναν ευρέως αναγνωρισµένο Μη Κυβερνητικό Οργανισµό, στη διεθνή σκηνή. Η κα Πότσιου εκλέχθηκε στη θέση του Προέδρου της FIG µε µυστική ψηφοφορία. Η εκλογή της έγινε δεκτή µε
θερµό χειροκρότηµα από τη Γενική Συνέλευση. Στη Γενική Συνέλευση το ΤΕΕ εκπροσωπήθηκε από τον
Αντιπρόεδρο και νυν Γραµµατέα κ. Χρόνη Ακριτίδη.
Ο καθ. Rudolf Staiger, εκπρόσωπος της DVW Germany επανεκλέχθηκε στη θέση του Αντιπροέδρου και
µέλους του Συµβουλίου της FIG µετά από την επιτυχηµένη θητεία του την περίοδο 2010-2014, επίσης η
∆ρ Diane Dumashie, εκπρόσωπος του Royal Institution of Chartered Surveyors, United Kingdom εκλέχθηκε σε θέση του Αντιπροέδρου για την περίοδο 2015-18. Ο καθ. Staiger ήταν Πρόεδρος της FIG
Commission 5, Positioning and Measurement, την περίοδο 2006 – 2010. Είναι τακτικός καθηγητής στο
University of Applied Sciences, Department of Surveying Engineering and Geoinformatics in Bochum,
Germany. Εκπροσωπεί την Gesellschaft f_r Geodäsie, Geoinformation und Landmanagement e.V., DVW
(Society of Geodesy, Geoinformation and Landmanagement) που είναι µέλος της FIG.
Η ∆ρ. Diane Dumashie είναι πρόεδρος της FIG Task Force for Africa. Έχει εκπονήσει διδακτορική διατριβή
στο αντικείµενο του land economics and coastal planning και διευθύνει την ιδιωτική εταιρεία Dumashie
Ltd. Είναι ενεργό µέλος του Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS). Ήταν πρόεδρος της FIG
Commission 8 on Spatial Planning and Economic Development 2002-2010. Είναι µια διεθνώς αναγνωρισµένη επιστήµων για τα θέµατα της διαχείρισης γης της Αφρικής, τη θεσµοθέτηση και ανάπτυξη της γης
και της ακίνητης περιουσίας και την οικονοµική ανασυγκρότηση.
Η συνδιοργάνωση της FIG Working Week 2017 θα γίνει στο Helsinki, Finland, από την Finnish
Association of Geodetic and Land Surveyors (MIL) και την Finnish Association of Surveyors (MAKLI), µε τη
συνδροµή της National Land Survey of Finland (NLS). Το 2017 είναι η 100η επέτειος της ανεξαρτησίας της
Φινλανδίας. Το FIG Congress 2018 θα λάβει χώρα στην Istanbul, Turkey, και θα συνδιοργανωθεί από
το Επιµελητήριο των Τοπογράφων και των Κτηµατολόγων Μηχανικών της Τουρκίας (Turkish Chamber of
Survey and Cadastre Engineers). Το Turkish Chamber of Survey and Cadastre Engineers επί σειρά ετών
είχε εκφράσει το ενδιαφέρον του να διοργανώσει το συνέδριο στην Τουρκία και µε χαρά περιµένουν να
καλωσορίσουν όλους τους συνέδρους της FIG στην Istanbul.
Ο John Hohol, εκπρόσωπος της NSPS, USA και ο Iain Greenway, εκπρόσωπος του ICES, UK ανακυρήχθηκαν Επίτιµα Μέλη της Οµοσπονδίας. Και οι δύο ήταν πολύ δραστήριοι FIG επί σειρά ετών. Ένα νέο τακτικό µέλος προστέθηκε στην FIG, το The Institute of Surveyors (St. Lucia) Inc. ISSL, καθώς επίσης η Botswana Surveying and Mapping Association επιστρέφει ως τακτικό µέλος. Επιπροσθέτως,
τα παρακάτω µέλη εγγράφηκαν στην FIG ως affiliate, academic και corporate members:
• State Committee for Land and Cartography, State Aerogeodesy Corporation, Azerbaijan
• Central Office of Immovable Property Registration – IPRO Albania
• General Commission for Survey (GCS), General Directorate of Geodesy and Land Survey (GLS), Saudi
Arabia.
• MundoGEO, Brazil, (category F, regional level)
• The State Enterprise “State Land Cadastre Centre”, Ukraine (Category C, silver level)
• JKO Surveyors & Consultants (Pvt) Ltd, Sri Lanka (category F, regional level)
• University of Thies, UFR Science of engineering from Senegal

(Από το ενηµερωτικό e-mail που εστάλη στους συ-

∆υστυχώς αποχώρησαν τα ακόλουθα µέλη: Federaciόn Argentina de Agrimensores FADA, Argentina
και το Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico.

ναδέλφους για την εκλογή της Χρυσής Πότσιου
στην Προεδρία της FIG)

Όλοι οι εκλεγµένοι νέοι πρόεδροι των 10 FIG Commissions and Young Surveyors Network για την περίοδο
2015-2018 έγιναν δεκτοί µε θερµό χειροκρότηµα.
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∂Ó·¤ÚÈÂ˜ Ï‹„ÂÈ˜ ·ﬁ ÙË Skyfocuspowered by Landmark
H Landmark – °.§Ô˘ÙÚ›‰Ë˜ ‰ÈÂ˘Ú‡ÓÂÈ ÙË˜
“Â›ÁÂÈÂ˜” ˘ËÚÂÛ›Â˜ ÙË˜ ÛÂ “ÂÓ·¤ÚÈÂ˜”
·ÏÏ¿ Î·È ÛÂ ÊˆÙÔÁÚ·ÌÌÂÙÚÈÎ¤˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜, ÚÔÛÊ¤ÚÔÓÙ·˜ ÔÈÔÙÈÎ¤˜ Ï‡ÛÂÈ˜ ÁÈ·
¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Â‡ÚÔ˜ ÌÂÙÚËÙÈÎÒÓ Î·È ÌË,
ÂÊ·ÚÌÔÁÒÓ.
∏ Skyfocus ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙËÓ Â›ÁÂÈ· Î·È ÂÓ·¤ÚÈ· ÊˆÙÔÁÚ¿ÊËÛË Î·È ‚ÈÓÙÂÔÛÎﬁËÛË ÁÈ· ÌÂÙÚËÙÈÎ¤˜
ÂÚÁ·Û›Â˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÛÎÔÔ‡˜ ÚÔÒıËÛË˜ Î·È ÚÔ‚ÔÏ‹˜.
∏ ‰È·‰ÈÎ·Û›· ÙË˜ ˘ËÚÂÛ›·˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ:
ñ ÙËÓ ·Ó·Ï˘ÙÈÎ‹ ÌÂÏ¤ÙË ÙË˜ ÂÈı˘ÌËÙ‹˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜
ñ ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÂÍÂÏÈÁÌ¤ÓÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ªË ∂·Ó‰ÚˆÌ¤ÓÔ˘
√¯‹Ì·ÙÔ˜ (U.A.V.) Î·È „ËÊÈ·Î‹˜ Î¿ÌÂÚ·˜
ñ ÙËÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· Î·È ÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ
format
¶·Ú¤¯ÔÓÙ· ÚÔÓÔÌÈ·Î¿ ·Î¤Ù· ÂÓÔÈÎ›·ÛË˜. ∂ÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙÂ Ì·˙›
Ì·˜ ÁÈ· ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚÂ˜ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜.
www.skyfocus.gr
§. µÔ˘ÏÈ·ÁÌ¤ÓË˜ 248, 173 43, ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜
∆: 2109956801, 2109941954ñFF: 2109937871
email: info@skyfocus.gr

™ÂÈÚ¿ Leica Viva Unlimited
ªÈ· ·ÛÊ·Ï‹˜ Â¤Ó‰˘ÛË ÁÈ·
Ì¤ÁÈÛÙË ·ﬁ‰ÔÛË
√ Â˘¤ÏÈÎÙÔ˜ Û¯Â‰È·ÛÌﬁ˜ ‰›ÓÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙﬁÙËÙ· ¿ÌÂÛË˜
·Ó·‚¿ıÌÈÛË˜ ÁÈ· Ì¤ÁÈÛÙË ·ﬁ‰ÔÛË ﬁÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ¯ÚÂÈ·ÛÙÂ›.
∆· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· Leica Viva
Unlimited ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó Ï‹Úˆ˜ Î·È ÙÔ ∫ÈÓÂ˙ÈÎﬁ Û‡ÛÙËÌ·
ÏÔ‹ÁËÛË˜ BeiDou. ∂Í¿ÏÏÔ˘ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌﬁ ı¤ÛË˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó·
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ‰ÔÚ˘ÊﬁÚÔ˘˜ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎ¿ ·ﬁ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ·
GLONASS, ¯ˆÚ›˜ Ó· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ô ÂÓÙÔÈÛÌﬁ˜ ‰ÔÚ˘ÊﬁÚˆÓ GPS. ∏
ÌÂÏÏÔÓÙÈÎ‹ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙÔ˘ GNSS board ÌÂ ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚ· ·ﬁ 500
Î·Ó¿ÏÈ· Î·Ï‡ÙÂÈ ÙÈ˜ ·Ó¿ÁÎÂ˜ ÙˆÓ ¯ÚËÛÙÒÓ ·ÎﬁÌË Î·È ÌÂÙ¿ ÙÔ
2020. ∂›ÛË˜, ÌÂ ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· SmartLink, ·Ú¤¯ÂÙ·È ·‰È¿ÏÂÈÙË
ÂÚÁ·Û›· ÁÈ· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 10 ÏÂÙ¿, ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰È·ÎÔÂ›
Ë Û‡Ó‰ÂÛË ·ﬁ ÙÔ ÛÙ·ıÌﬁ ‚¿ÛË˜ ‹ ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ÙˆÓ ÛÙ·ıÌÒÓ ·Ó·ÊÔÚ¿˜, ÛÂ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÌÂ ·ÛÙ·ı¤˜ Û‹Ì· GPRS ‹ 3G. ∏ ÛÂÈÚ¿ Leica
Viva GNSS ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÛÎÂ˘·ÛÙÂ› ÌÂ ÙÈ˜ ˘„ËÏﬁÙÂÚÂ˜ ÚÔ‰È·ÁÚ·Ê¤˜
ÁÈ· Ó· ·Ú¤¯ÂÈ ÛÙÔ˘˜ ¯Ú‹ÛÙÂ˜ ·ÓıÂÎÙÈÎﬁ Î·È Â˘¤ÏÈÎÙÔ ÂÍÔÏÈÛÌﬁ,
ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‚·ÛÈÛÙÔ‡Ó.
www.metrica.gr, 210 2815440

¡¤· eBee / eBee Ag / eBee RTK
∏ ÂÙ·ÈÚ›· GEOSENSE ·ÓÙÈÚÔÛˆÂ‡ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ∂Ï‚ÂÙÈÎﬁ Ô›ÎÔ senseFlyì, ÚÔÛÊ¤ÚÂÈ Ù· Ó¤· ·ÂÚÔÌÔÓÙ¤Ï· eBee, eBee Ag Î·È eBee RTK, Î·Ù¿ÏÏËÏ· ÁÈ· Ï‹Úˆ˜ ·˘ÙÔÌ·ÙÔÔÈËÌ¤ÓÂ˜ ·ÂÚÔÊˆÙÔÁÚ·Ê‹ÛÂÈ˜.
TÔ eBee RTK, ÂÓÛˆÌ·ÙÒÓÂÈ Û‡Á¯ÚÔÓÔ RTK ‰¤ÎÙË GNSS (GPS, Glonass, SBAS, QZSS), Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜
‰ÈÔÚıÒÛÂÈ˜ ÛÂ Ú·ÁÌ·ÙÈÎﬁ ¯ÚﬁÓÔ, ·ﬁ ÔÔÈÔ‰‹ÔÙÂ ‰¤ÎÙË ÙË˜ ·ÁÔÚ¿˜ ‹ ·ﬁ Ù· ‰›ÎÙ˘· ÌﬁÓÈÌˆÓ
ÛÙ·ıÌÒÓ ·Ó·ÊÔÚ¿˜ Ì¤Ûˆ DirectIP / NTRIP (Hepos, È‰ÈˆÙÈÎ¿ ‰›ÎÙ˘· ÎÏ).
¶·Ú·ÁˆÁ‹ ÔÚıÔÊˆÙÔ¯·ÚÙÒÓ Î·È Ó¤ÊÔ˘˜ ÛËÌÂ›ˆÓ ÌÂ ·ÎÚ›‚ÂÈ· Ô˘ ÊÙ¿ÓÂÈ Ù· 3cm ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÛËÌÂ›ˆÓ GCP (ÊˆÙÔÛÙ·ıÂÚ¿).
ŸÏ· Ù· ·Ú·¿Óˆ ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÔÓÙ·È ÌÂ ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ÔÏÔÎÏËÚˆÌ¤ÓÔ˘ ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡ Ô˘ Û˘ÓÔ‰Â‡ÂÈ Ù· ·ÂÚÔÌÔÓÙ¤Ï·.
°È· ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚÂ˜ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜:

www.geosense.gr - info@geosense.gr
T & F: 2310953353 – 2310 953350

∆Ô Û˘ÓÂÚÁ·ÙÈÎﬁ ¤ÚÁÔ ACRITAS
∏ Geosystems Hellas ∞.∂., ˆ˜ Â›ÛËÌÔ
Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ si-cluster (∂ÏÏËÓÈÎﬁ˜ ™˘ÓÂÚÁ·ÙÈÎﬁ˜ ™¯ËÌ·ÙÈÛÌﬁ˜ ¢È·ÛÙËÌÈÎ‹˜ ∆Â¯ÓÔÏÔÁ›·˜ Î·È ∂Ê·ÚÌÔÁÒÓ), Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ
ÛÙÔ Û˘ÓÂÚÁ·ÙÈÎﬁ ¤ÚÁÔ ACRITAS ÛÙÔ
ÔÔ›Ô ™˘ÓÙÔÓÈÛÙ‹˜ ŒÚÁÔ˘ Â›Ó·È Ë ÂÙ·ÈÚ›· SPACE HELLAS SA, Î·È ÙÔ ÔÔ›Ô
ÛÙÔ¯Â‡ÂÈ ÛÙËÓ ¤ÚÂ˘Ó·, ÙÔÓ Û¯Â‰È·ÛÌﬁ,
ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÙËÓ ÂÈÎ‡ÚˆÛË ÔÏÔÎÏËÚˆÌ¤ÓˆÓ ÂÊ·ÚÌÔÁÒÓ ‚·ÛÈÛÌ¤ÓˆÓ ÛÂ ÙÂ¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ ‰È·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÙ‹ÚËÛË Î·È ÙËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË Î·›ÚÈˆÓ ÙÔÌ¤ˆÓ
Ì¤Ûˆ ÚÔËÁÌ¤ÓˆÓ ÙÂ¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ ‰È¿ıÂÛË˜ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ·ﬁ ÔÏÏ·ÏÔ‡˜ ·ÈÛıËÙ‹ÚÂ˜.
∏ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙË˜ Geosystems Hellas ÂÛÙÈ¿˙ÂÈ ÛÙËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÏËÌÌ˘ÚÒÓ ÌÂ ¯Ú‹ÛË ‰ÔÚ˘ÊÔÚÈÎÒÓ ÂÈÎﬁÓˆÓ ÁÈ· ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛË˜ ÁÂˆÚÁ›·˜ Î·È ‰È·¯Â›ÚÈÛË˜ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹˜ - ·ÒÏÂÈ·˜ ÁÂˆÚÁÈÎÒÓ ÂÈ‰ÒÓ, Î·ıÒ˜ Î·È ÛÙË Ê‡Ï·ÍË Î·È ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ¯ÂÚÛ·›ˆÓ Û˘ÓﬁÚˆÓ Î·È ¢È·¯Â›ÚÈÛË˜ ∫·Ù·ÛÙÚÔÊÒÓ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ Û˘ÓﬁÚˆÓ ∞Ó·ÙÔÏÈÎ¿ ÙÔ˘ ÔÙ·ÌÔ‡ Œ‚ÚÔ˘.

www.geosystems-hellas.gr
210 2846144-145
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∆Â¯ÓÔÏÔÁ›· Hybrid Positioning
∏ ÙÂ¯ÓÔÏÔÁ›· Ì·˜… ·Ú·ÁˆÁÈÎﬁÙËÙ¿ Û·˜…!!!!!!
ÃÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ¤Ó· Û˘Ó‰˘·ÛÌﬁ ÙÂ¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ Î·È Ï‡ÛÂˆÓ Ô˘ Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈÌÂ˜
ÌﬁÓÔ ·ﬁ ÙÔ ÏÔÁÈÛÌÈÎﬁ MAGNETTM ÙË˜ Topcon Ì·˙› ÌÂ ÙÈ˜ ÚÔÌÔÙÈÎ¤˜ Î·È GNSS
Ï‡ÛÂÈ˜ Ô˘ ÚÔÛÊ¤ÚÂÈ Ë ÂÙ·ÈÚ›· Ì·˜, ÌÔÚÂ›ÙÂ Ó· ¤¯ÂÙÂ ÙÔ ·ﬁÏ˘ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Û˘ÏÏÔÁ‹˜ Î·È ‰È·¯Â›ÚÈÛË˜ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ·ﬁ ÙÔ Â‰›Ô ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô.
∏ ∆Â¯ÓÔÏÔÁ›· Hybrid Positioning ·ÍÈÔÔÈÂ› ‰Â‰ÔÌ¤Ó· GNSS Î·È °Âˆ‰·ÈÙÈÎÒÓ
™Ù·ıÌÒÓ Ù·˘Ùﬁ¯ÚÔÓ·, ÁÈ· ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙË˜ ·Ú·ÁˆÁÈÎﬁÙËÙ·˜ Î·È ·Ô‰ÔÙÈÎﬁÙËÙ·˜
ÛÙÈ˜ ÈÔ ··ÈÙËÙÈÎ¤˜ Û˘Óı‹ÎÂ˜ Â‰›Ô˘.
∞ÍÈÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙﬁÛÔ ÙÈ˜ ÌÂÙÚ‹ÛÂÈ˜ ·ﬁ ¤Ó· °Âˆ‰·ÈÙÈÎﬁ ¢¤ÎÙË ∂ÓÙÔÈÛÌÔ‡ £¤ÛË˜
GPS GNSS Î·È ÂÓﬁ˜ °Âˆ‰·ÈÙÈÎÔ‡ ™Ù·ıÌÔ‡, Î¿ıÂ ÂÚÁ·Û›· ÌÔÚÂ› Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆıÂ›
ÈÔ ÁÚ‹ÁÔÚ· Î·È ÌÂ ÙËÓ ·ÎÚ›‚ÂÈ· Ô˘ ··ÈÙÂ›Ù·È.
∫¿ÔÈ· ·ﬁ Ù· ‚·ÛÈÎ¿ ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· ÙË˜ ÙÂ¯ÓÔÏÔÁ›·˜ Hybrid Positioning Â›Ó·È Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ:
ñ Hybrid lock
ñ Hybrid resection
ñ Hybrid Switch
°Ú‹ÁÔÚË ÂÓ·ÏÏ·Á‹ ÌÂÙ·Í‡ ¢¤ÎÙË GPS Î·È °Âˆ‰·ÈÙÈÎÔ‡ ™Ù·ıÌÔ‡
∂‡ÎÔÏË ÂÓ·ÏÏ·Á‹ ÌÂ ÙÔ ¿ÙËÌ· ÂÓﬁ˜ ÎÔ˘ÌÈÔ‡
∞ÔÊ˘Á‹ Ó¤Ô˘ ÛÙËÛ›Ì·ÙÔ˜ °Âˆ‰·ÈÙÈÎÔ‡ ™Ù·ıÌÔ‡ (·ÏÏ·Á‹ ÛÙ¿ÛÂˆÓ) ÎÙÏ.
ñ Auto – Localization
∞˘ÙﬁÌ·ÙË ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ÛÂ ÙÔÈÎﬁ Û‡ÛÙËÌ· Û˘ÓÙÂÙ·ÁÌ¤ÓˆÓ
Localization
www.treecomp.gr
Bing Map ˘ﬁ‚·ıÚÔ
Localization ÔÏÏ·ÏÒÓ ÛËÌÂ›ˆÓ
210 94 73 600
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∆∞ ∆ƒ∂Ã√¡∆∞ £∂ª∞∆∞ ∆√À ∫§∞¢√À
Μπαίνοντας στον πρώτο µήνα του φθινοπώρου και µετά από την καλοκαιρινή περίοδο που συνοδεύτηκε από κυβερνητικές αποφάσεις που φαίνεται να αλλάζουν άρδην το τοπίο στην άσκηση του επαγγέλµατος των
αυταπασχολούµενων ή των εχόντων µικρές και µεσαίες εταιρείες ΑΤΜ
(κατάργηση κάτω ορίων στα µελετητικά & κατασκευαστικά πτυχία και
αναµονή Π.∆. για το θέµα των άνω ορίων), µε το θέµα των επαγγελµατικών δραστηριοτήτων ανοικτό και µε άλλα νοµοθετήµατα που επηρεάζουν
τον κλάδο, αλλά κυρίως την κοινωνία και το οικοσύστηµα (π.χ. αιγιαλός)
σε ισχύ, ο ΠΣ∆ΑΤΜ καλείται να διαχειριστεί άµεσα µια κατάσταση που θα
οδηγεί σε συγκεκριµένες πρωτοβουλίες και στοχεύσεις όπως µεταξύ άλλων:
1. Στη διασφάλιση ότι µετά την έκδοση των προεδρικών διαταγµάτων για
τις επαγγελµατικές δραστηριότητες όχι µόνο δεν θα απεµποληθεί καµία
σηµερινή δραστηριότητα που ασκεί ο ΑΤΜ, αλλά αντιθέτως θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την ύπαρξη αποκλειστικών δραστηριοτήτων σε πεδία που αποδεδειγµένα µπορούν να ασκηθούν µόνο
από ΑΤΜ.
2. Στη διασφάλιση ότι στις υπό συµβασιοποίηση νέες (και τελευταίες) µελέτες κτηµατολογίου θα εργασθεί το µεγαλύτερο δυνατό τµήµα του
δυναµικού του κλάδου µε µισθούς αντάξιους των σπουδών και της ευθύνης που αναλαµβάνουν.
3. Στην προσπάθεια για να προκύψει αντικείµενο για τα ατοµικά πτυχία
και για τα γραφεία της περιφέρειας που γνωρίζουν τα τοπικά προβλήµατα και της ιδιοµορφίες της κάθε περιοχής µέσα από συµβάσεις πλαίσιο για µελέτες επαναχωροθέτησης ή υποστηρικτικής επίβλεψης των
µελετών του κτηµατολογίου.
4. Στην ανάληψη πρωτοβουλιών µαζί µε το ΤΕΕ για τη διασφάλιση των
αυταπασχολούµενων συναδέλφων και των µικρών και µεσαίων εταιρειών στο νέο τοπίο που διαµορφώνεται σε συνάρτηση µε τη συνεχή
άσκηση πιέσεων για την ασφαλιστική και φορολογική ελάφρυνση του
κλάδου.
5. Στη συµµετοχή, εκ του επιστηµονικού του ρόλου, στην κατοχύρωση
των θεσµικών γραµµών µέσα από διαδικασίες διαφάνειας και επιστηµονικού ορθολογισµού, ώστε να µην διαταραχθεί το οικολογικό ισοζύγιο
επ’ ωφελεία µεγάλων συµφερόντων που νέµονται τη γη εν καιρώ έλλειψης πλαισίου ελέγχου και Εθνικού Κτηµατολογίου.
6. Στην από κοινού µε το ΤΕΕ διαµόρφωση και υποστήριξη προτάσεως
για την αναδιάρθρωση της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης ώστε να απαντάει στις ανάγκες του σήµερα και του αύριο και να µη «γεννάει» ανέργους, αλλά και στην αναζήτηση ενός µοντέλου αξιολόγησης στο δηµόσιο τοµέα που θα αναδεικνύει το ρόλο των Ελλήνων µηχανικών, θα
λειτουργεί αποτρεπτικά στα φαινόµενα διαφθοράς και θα επιβραβεύει
τους άξιους και ικανούς.
Είναι και πολλά άλλα θέµατα, τα οποία συζητήθηκαν στη συνδιάσκεψη
της Χαλκίδας, και περιλαµβάνονται στον προγραµµατισµό δράσης του
Συλλόγου.
Για να µη µείνουν όµως όλες αυτές οι στοχεύσεις στα χαρτιά απαιτείται
σήµερα η ενεργητική παρουσία όλων όσων εµπλέκονται µε τα κλαδικά
δρώµενα για την υπεράσπιση των συµφερόντων της ολότητας του κλάδου και όχι για την εξυπηρέτηση προσωπικών ή παραταξιακών σκοπιµοτήτων, ο θεσµικός επανασχεδιασµός της οργανωτικής λειτουργίας του
Συλλόγου και η αναζήτηση νέων επαγγελµατικών πεδίων δράσης για την
προοπτική διασφάλιση του κλάδου.

∏ ∞¡∞°∫∞π√∆∏∆∞ ¢π∞ª√ƒºø™∏™
¡∂√À ¶§∞π™π√À £∂™ªπ∫∏™ √ƒ°∞¡ø™∏™
∫∞π √ ƒ√§√™ ∆ø¡ ¶∞ƒ∞∆∞•∂ø¡
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Έχουµε κουραστεί ως Παράταξη να τοποθετούµαστε για το θέµα της
τροποποίησης του καταστατικού. Όλοι όσοι κοιτάνε τον εαυτό τους στον
καθρέφτη θεωρούν ότι το κάνουµε από συνδικαλιστική σκοπιµότητα. Είναι τόσο κοντόφθαλµοι που δεν καταλαβαίνουν την αναγκαιότητα να περάσουµε σε ένα επόµενο στάδιο θεσµικής πλέον πανελλαδικής συγκρότησης που θα συσπειρώσει όλους όσους ενδιαφέρονται να ασχοληθούν µε
τον κλάδο µέσα από µια ανιδιοτελή, αλτρουιστική διάθεση και χωρίς καµία πρόθεση παραταξιακής περιχαράκωσης.
Η ΠΑΣΚ & ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΑΤΜ έχει αποδείξει πολλάκις στο παρελθόν, αλλά και σήµερα, ότι το µόνο που την ενδιαφέρει είναι ο κλάδος, για
το µόνο που αγωνίζεται είναι η επιβίωση και η προοπτική των µελών του
Συλλόγου και όχι η εξυπηρέτηση µικροπαραταξιακών λογικών και προσωπικών επιδιώξεων.
Είναι η µόνη παράταξη που πάλεψε για την πανελλαδική υπόσταση του
ΠΣ∆ΑΤΜ και η µόνη που πραγµατικά θέλει αυτό να θεσµοθετηθεί και
στην πράξη. Όλοι οι άλλοι κρύβονται πίσω από προσωπικές ή παραταξιακές σκοπιµότητες γι αυτό και αρκούνται στο να κριτικάρουν τις θέσεις
που παράγει η ΠΑΣΚ και για το θέµα αυτό.
Στο τεύχος που κρατάτε στα χέρια σας, η παράταξή µας υποβάλει µια
ακόµα ολοκληρωµένη πρόταση τροποποίησης καταστατικού και επαναφέρει το θέµα των ενιαίων ψηφοδελτίων όπου οι συνάδελφοι θα κληθούν
να επιλέξουν τους κατά την κρίση τους πιο άξιους και ικανούς να διοικούν
το Σύλλογο.
Αναµένουµε ξεκάθαρες τοποθετήσεις από τις άλλες παρατάξεις.
Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδηµα……..

∆√ 4Ô ¶∞¡∂§§∏¡π√ ™À¡∂¢ƒπ√ ∞∆ª
ø™ ∂À∫∞πƒπ∞ ™À™¶∂πƒø™∏™
∫∞π ¢π∞ª√ƒºø™∏™ ¶ƒ√√¶∆π∫ø¡
°π∞ ∆√¡ ∫§∞¢√
Στις 26 Σεπτεµβρίου η καρδιά του κλάδου θα χτυπάει δυνατά από την
πόλη της Θεσσαλονίκης.
Το πρώτο συνέδριο που διεξάγεται εκτός Αθηνών ευελπιστούµε ότι θα
αποτελέσει εφαλτήριο για την επανασυσπείρωση των συναδέλφων γύρω
από το Σύλλογο. Είναι γεγονός ότι τα προβλήµατα όλων µας την τελευταίο περίοδο έχουν επιφέρει κόπωση και απογοήτευση. Το δόγµα του
σοκ στο οποίο µας υπέβαλαν επέδρασε κατά τέτοιο τρόπο που να λειτουργεί ανασχετικά στη διαµόρφωση συλλογικοτήτων και στην ανάληψη
πρωτοβουλιών συνδικαλιστικής δράσης. Στη Θεσσαλονίκη επί τρεις ηµέρες είναι ευκαιρία να βρεθούµε, να αξιολογήσουµε καταστάσεις, να αναζητήσουµε δρόµους διαφυγής από τη µιζέρια και επανοριοθέτησης των
κλαδικών προτεραιοτήτων που θα συµβάλουν στη βιώσιµη απασχόληση
του συνόλου του κλάδου.
Στο συνέδριο αυτό θα σχεδιάσουµε µαζί την µετά τη σύνταξη του κτηµατολογίου εποχή, θα αναζητήσουµε νέες επαγγελµατικές διεξόδους και θα
δώσουµε προοπτική στις γενιές των τοπογράφων που έρχονται.
Πιστεύουµε πολύ σ’ αυτό το συνέδριο. Το βλέπουµε ως µια τεράστια ευκαιρία να ξαναπιάσουµε το µίτο από την αρχή για να οδηγηθούµε στην
έξοδο από το λαβύρινθο της κρίσης. Να µη λείψει κανείς!!!
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™YNEP°A™IA ¢KM-¢A¶ TÔÔÁÚ¿ÊˆÓ

∞¶√º∞™∂π™ °π∞ ∞§§∞°∂™
- √Ãπ ™∂ ∞∂¡∞∂™ ™À∑∏∆∏™∂π™
∞§§∞°∏ ¡√√∆ƒ√¶π∞™
™∆√¡ ∫§∞¢√ ∂¢ø ∫∞π ∆øƒ∞

¢π∞¶π™∆∂Àª∂¡√™
∆√¶√°ƒ∞º√™
Ένα χρόνο µετά τον Ν.4163/2013 κανένα Π.∆. δεν έχει εκδοθεί και η
EKXA Α.Ε., που υποτίθεται ότι λειτουργεί µε κριτήρια Α.Ε. συζητάει
αν, πώς, πότε θα εφαρµόσει τη σχετική διάταξη για την καθιέρωση

Eίναι γνωστό ότι ο σύλλογος εδώ και αρκετά χρόνια έχει αλλάξει την

του θεσµού. Πλήρης δηλαδή ακύρωση του Νόµου στην πράξη. Του

ατζέντα των θεµάτων που τον απασχολούσαν έως το 2000 περίπου.

νόµου που δυστυχώς ήρθε από τις υποχρεώσεις του µνηµονίου και

Η αλλαγή αυτή ξεκίνησε µε τις προτάσεις της ∆ΚΜ-∆ΑΠ και ιδιαίτε-

όχι όπως έπρεπε από τις αυτονότητες ανάγκες εξορθολογισµού του

ρα από την προεδρία του συναδέλφου Χρόνη Ακριτίδη, νυν Γενικού

βαθέως κράτους, γεγονός το οποίο είχε από πριν επισηµανθεί-προ-

γραµµατέα του ΤΕΕ, και βέβαια συνεχίσθηκαν τόσο στην προεδρία

ταθεί κατ’ αρχήν από την ∆ΚΜ-∆ΑΠ και στη συνέχεια από τον σύλ-

του Γιάννη Πρέσβελου του ∆ηµοκρατικού Kινήµατος, του Στέφανου
Ξεκαλάκη της ΠAΣK όσο και στην τρέχουσα του Γιάννη Μαχίκα της
ΠΑΣΚ. Στο διάστηµα αυτό καθιερώθηκε το εξαρτηµένο τοπογραφικό

λογο. Στο θέµα αυτό και µετά το πρόσφατο ταξίδι των στελεχών της
EKXA A.E. στη Γερµανία και Αυστρία, περιµένουµε άµεσα συγκεκριµένες αποφάσεις.

διάγραµµα, έγιναν ενέργειες για τη διασφάλιση των ελάχιστων αµοιβών, συντάχθηκε µελέτη για την αναθεώρηση του θεσµικού πλαισί-

∫∞∆∞™∆∞∆π∫√ ∆√À ™À§§√°√À

ου άσκησης των πραγµατογνωµοσυνών (η οποία εκκρεµεί στο ΤΕΕ),
προτάθηκαν παρεµβάσεις στη λειτουργία του κτηµατολογίου, αλλαγή του νοµοθετικού πλαισίου διενέργειας των διαγωνισµών του κτηµατολογίου, συντάχθηκε πρόταση για αναθεώρηση των προδιαγραφών των τοπογραφικών διαγραµµάτων (επίσης εκκρεµεί στο ΤΕΕ),
έγιναν παρεµβάσεις για τη διασφάλιση των επαγγελµατικών δικαιωµάτων µας, έγινε πρόταση αλλαγής του καταστατικού, πρόταση για

πλέον καταστατικού του συλλόγου και την ενιαία έκφραση του κλάδου. ∆εν συµφωνούν κυρίως οι αριστερές -µην ξεχνάµε... προοδευτικές παρατάξεις. Και επαναλαµβάνεται η ίδια συζήτηση. ∆ηλαδή συζητάµε για να... συζητάµε σε ένα διάλογο χωρίς αρχή, µέση και τέλος, ο οποίος κρατάει τουλάχιστον 12 χρόνια. Ενώ τα πράγµατα αλλάζουν γύρω µας δραµατικά και γρήγορα, εµείς συζητάµε αν ο σύλ-

καθιέρωση του διαπιστευµένου τοπογράφου κτλ. Πολλές όµως από

λογος θα έχει αντιπροσωπεία των 120 ατόµων, αν ο πρόεδρος θα

τις παραπάνω προτάσεις δεν υλοποιήθηκαν ακόµη (Θεσµικό πλαίσιο

εκλέγεται από την αντιπροσωπεία κτλ. Όταν στις γενικές συνελεύ-

πραγµατογνωµοσυνών, προδιαγραφές διαγραµµάτων -πλην των οι-

σεις εµφανίζονται 30-35 άτοµα -πάντα οι ίδιοι, όταν ο σύλλογος δεν

κοδοµικών αδειών, εξορθολογισµός του λειτουργούντος κτηµατολο-

έχει να πληρώσει τις βασικές του υποχρεώσεις (ενοίκια, γραµµα-

γίου κτλ). Άλλες επιβλήθηκαν στην πολιτεία ως προαπαιτούµενα του

τεία), όταν το προεδρείο µετακινείται µε δικά του έξοδα για υποχρε-

Μνηµονίου (αλλαγή νοµοθετικού πλαισίου διαγωνισµών, εισαγωγή

ώσεις του συλλόγου, όταν συνάδελφοι συµµετέχουν σε διεθνείς

θεσµού διαπιστευµένου, επιτάχυνση κτηµατολογίου κτλ) και άλλες

δραστηριότητες, επίσης µε δικά τους έξοδα, περιµένουµε να λει-

ακόµη βρίσκονται σε αέναη συζήτηση (καταστατικό, έκδοση Π.∆. για

τουργήσει ένα σώµα 120 ατόµων!

διαπιστευµένο). Θα αναρωτηθούµε βέβαια όλοι µας πού οφείλεται
αυτή η κατάσταση. Κατά την άποψή µας, οφείλεται αφ’ ενός µεν
στον βαθύ κρατισµό που χαρακτηρίζει την Ελληνική Πολιτεία και
την κοινωνία γενικότερα από το 1981 και µετά, αφ’ ετέρου δε στον
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Από το 2002 περίπου συζητάµε για την αλλαγή του απαρχαιωµένου

Είναι γεγονός ότι εδώ και 3-4 χρόνια βιώνουµε µια περίοδο δραµατικών αλλαγών.
Ας προσπαθήσουµε όµως στην περίοδο αυτή, ο καθένας από την
πλευρά του και όλοι µαζί ως επαγγελµατικός και επιστηµονικός φορέας, να βοηθήσουµε να αλλάξουν ορισµένα αυτονόητα πράγµατα,

συντηρητισµό και λαϊκισµό που διακατέχει µέρος και του κλάδου

τα οποία αν και χαρακτηρίζουν τις πολιτισµένες και σύγχρονες κοι-

µας, κυρίως δε των πάλαι ποτέ αυτοαποκαλούµενων προοδευτικών

νωνίες, σε µάς αποτελούν ακόµη στεγανά ενός απύθµενου κρατι-

παρατάξεων της αριστεράς και του ΠΑΣΟΚ. Ας δούµε δυο χαρακτη-

σµού και «κόκκινες γραµµές» ενός κακώς εννοουµένου συνδικαλι-

ριστικές περιπτώσεις.

στικού κινήµατος, το οποίο έχει πλέον καταρρεύσει.
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Στις 11 Ιούλη πραγµατοποιήθηκε ηµερίδα της Πανεπιστηµονικής Μηχανικών µε θέµα «ÃÚ‹ÛË °Ë˜: °È·
ÔÈÔÓ; ∆Ô ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙÔ ƒ˘ıÌÈÛÙÈÎÔ‡ ™¯Â‰›Ô˘ ∞ÙÙÈÎ‹˜». Στην ηµερίδα πραγµατοποιήθηκαν εισηγήσεις στα θέµατα: «Χρήση γης και καπιταλιστική ανάπτυξη» και «Οι οικονοµικοί στόχοι της άρχουσας τάξης στην Αττική» και οι ακόλουθες παρεµβάσεις: «Οι εξελίξεις στο Ελληνικό και στο παράκτιο µέτωπο»,
«Αλλαγή χρήσεων γης στη Νέα Φιλαδέλφεια», «Οι εξελίξεις στη δασική πολιτική».
Στην κεντρική εισήγηση περιγράφτηκαν αναλυτικά οι βασικοί άξονες που διαρθρώνουν το αναπτυξιακό σχέδιο της άρχουσας τάξης για την Ελλάδα και ειδικότερα για την Αττική, ενώ επισηµάνθηκε όσον
αφορά το χαρακτήρα αυτού του σχεδίου: «Ο προαναφερθείς αστικός σχεδιασµός αποτελεί τη βάση της χωροταξικής πολιτικής του νέου Ρυθµιστικού Σχεδίου Αθήνας. Οι περιοχές και οι χρήσεις γης στις οποίες επικεντρώνεται η
ανάπτυξη το επόµενο διάστηµα αποτυπώνουν τις συγκεκριµένες κλαδικές προτεραιότητες. Η υλοποίηση και η εφαρµογή του θα έχει ως αποτέλεσµα την επιτάχυνση της καπιταλιστικής ανάπτυξης στην περιοχή της Αττικής, µιας ανάπτυξης που προϋποθέτει αύξηση του βαθµού εκµετάλλευσης, εφαρµογή αντιλαϊκών αναδιαρθρώσεων, µιας ανάπτυξης αναπόσπαστα δεµένης µε τη σχετική εξαθλίωση της εργατικής
τάξης, και των λαϊκών στρωµάτων της Αττικής γενικότερα.
Το αστικό σχέδιο δεν στοχεύει στην ικανοποίηση των οξυµένων και διευρυνόµενων λαϊκών αναγκών. Η σχεδιαζόµενη ανάπτυξη µε γνώµονα το ποσοστό κέρδους, θα οδηγήσει σε ένταση της ανισόµετρης ανάπτυξης, ανάµεσα σε κλάδους και περιοχές της Αττικής
και της χώρας, ενώ οδηγεί αντικειµενικά σε διόγκωση µιας σειράς παρασιτικών δραστηριοτήτων, κοινωνικά άχρηστων απ’ τη σκοπιά της µελλοντικής σοσιαλιστικής οργάνωσης. Μια σειρά από αναγκαία έργα, απαραίτητα για τις λαϊκές ανάγκες δεν προωθούνται µε κριτήριο το ποσοστό κέρδους. Ταυτόχρονα, σε συνθήκες καπιταλισµού, η ανάδειξη της Αττικής σε τουριστικό προορισµό πολυτελείας, σηµαίνει
ότι προωθείται η αξιοποίηση των τελευταίων µεγάλων ελεύθερων χώρων της Αττικής για να κατασκευαστούν πολυτελείς τουριστικές υποδοµές και εγκαταστάσεις για τη διακίνηση εµπορευµάτων, στερώντας χώρους που µπορούν και πρέπει να αξιοποιηθούν για την κάλυψη των σύγχρονων λαϊκών αναγκών. Για τα λαϊκά στρώµατα της Αττικής η εν λόγω εξέλιξη ισοδυναµεί µε σταδιακή εξώθησή τους από το θαλάσσιο µέτωπο. Την ίδια στιγµή, οι αλλαγές στη «χωρική πολιτική» που προωθούνται στοχεύουν επίσης στη µεγαλύτερη κερδοφορία για
τους οµίλους, µέσα από τη διασφάλιση νέων επενδυτικών πεδίων, την άρση περιορισµών στη χρήση γης προς όφελος του µεγάλου κεφαλαίου, την επιτάχυνση της συγκέντρωσης γης και τεχνικών έργων, την προώθηση των ιδιωτικοποιήσεων.
Η συγκεκριµένη χωρική πολιτική για το µεγάλο κεφάλαιο δεν είναι τέκνο της κρίσης, των µνηµονίων και της τρόικας, όπως
θέλουν να την εµφανίσουν ορισµένες πολιτικές δυνάµεις, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ. Αντίθετα, η πολιτική αυτή προωθείται διαχρονικά, τόσο
στην κρίση όσο και στην ανάπτυξη, σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, αφού απαντά στην ανάγκη των µονοπωλιακών οµίλων για
θωράκιση της ανταγωνιστικότητάς τους, για ανακοπή της πτωτικής τάσης του ποσοστού κέρδους».
Κλείνοντας, ο εισηγητής, αναφέρθηκε στη µοναδική ρεαλιστική διέξοδο, απ’ τη σκοπιά των λαϊκών αναγκών: «Η καπιταλιστική ιδιοκτησία
στη γη και στα συγκεντρωµένα µέσα παραγωγής, η ανάπτυξη της παραγωγής µε κριτήριο το ποσοστό κέρδους, κοντολογίς η οικονοµική και
πολιτική κυριαρχία των µονοπωλίων, παράγουν τον αντιλαϊκό χωροταξικό σχεδιασµό που προωθεί σήµερα η κυβέρνηση. Η ανάγκη των µονοπωλίων για θωράκιση της κερδοφορίας τους «παράγει» την αντιλαϊκή πολιτική, απαιτεί µέτρα φθηνής εργατικής δύναµης
και µέτρα διευκόλυνσης των επενδυτικών σχεδίων των µονοπωλιακών οµίλων. Γι’ αυτό και η απάντηση του κινήµατος δεν
µπορεί να δοθεί µε αποσπασµατικές µάχες που περιορίζονται στην καταψήφιση κάποιων νοµοσχεδίων, που συσκοτίζουν τον
πραγµατικό αντίπαλο, την άρχουσα τάξη και την ΕΕ που τη στηρίζει, όπως υποστηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Μια τέτοια αντιπαράθεση αποδέχεται στην πράξη τη σηµερινή κατάσταση όπου οι λαϊκές ανάγκες θυσιάζονται στο βωµό της επιχειρηµατικής δράσης του µεγάλου κεφαλαίου, συσκοτίζει τις αιτίες της εφαρµοζόµενης πολιτικής, συµβάλλει στην καλλιέργεια µειωµένων απαιτήσεων και έχει, ως τελικό στόχο, τη συστράτευση των λαϊκών δυνάµεων πίσω από το ένα ή το άλλο αστικό µπλοκ.
Αντίθετα, η απάντηση του κινήµατος πρέπει να σηµαδεύει τον πραγµατικό αντίπαλο, την άρχουσα τάξη και την πολιτική
της. Με αφετηρία την πάλη για την πλήρη κατάργηση του συνολικού αντιλαϊκού νοµοθετικού πλαισίου για τις χρήσεις γης, των ευρωπαϊκών
οδηγιών που προωθούν χρήσεις γης προς όφελος των οµίλων, στους αιγιαλούς, στα δάση, στους ελεύθερους χώρους, στη χωροταξία, στα µεγάλα έργα, την πάλη για την κατάργηση της επιχειρηµατικής δράσης του µεγάλου κεφαλαίου στους ελεύθερους χώρους, µονόδροµος για το
λαϊκό κίνηµα είναι η συγκέντρωση δυνάµεων για την αποφασιστική σύγκρουση µε την εξουσία της άρχουσας τάξης και την ΕΕ που τη στηρίζει. Τελικά, ο χωροταξικός σχεδιασµός προς όφελος του λαού απαιτεί έναν ριζικά διαφορετικό δρόµο ανάπτυξης, όπου η γη και τα συγκεντρωµένα µέσα παραγωγής θα αποτελούν κοινωνική ιδιοκτησία και η παραγωγή θα αναπτύσσεται µε κεντρικό επιστηµονικό
σχεδιασµό και εργατικό έλεγχο, απαιτεί εργατική εξουσία που θα αποδεσµεύσει τη χώρα απ’ την ΕΕ και το ΝΑΤΟ».
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£∂ª∂§π∞∫∂™ ∞§§∞°∂™
™∆∏¡ ∞™∫∏™∏ ∆√À ∂¶∞°°∂§ª∞∆√™ ∆√À ª∏Ã∞¡π∫√À
Το τελευταίο διάστηµα είχαµε σοβαρές νοµοθετικές αλλαγές σε θεµελιώδεις
τοµείς άσκησης του επαγγέλµατός µας. Νέες διατάξεις για τα Επαγγελµατικά
δικαιώµατα των ∆ιπλωµατούχων Μηχανικών, κατάργηση ανώτερων και κατώτερων ορίων σε µελέτες και δηµόσια έργα και κατάργηση όλης της ισχύουσας µέχρι σήµερα νοµοθεσίας για µελέτες και δηµόσια έργα. Συγκεκριµένα:
1. Με το Ν.4254 ΦΕΚ Α 85/7-4-2014 και την Υποπαράγραφο ΙΓ.12: Ρυθµίσεις για το επάγγελµα του Πολιτικού, Αρχιτέκτονος και Τοπογράφου αναφέρει ότι: η ελεύθερη άσκηση του επαγγέλµατος του Πολιτικού Μηχανικού,
Αρχιτέκτονος Μηχανικού και Τοπογράφου Μηχανικού/Αγρονόµου–Τοπογράφου Μηχανικού επιτρέπεται µόνον στους κατόχους αντίστοιχου διπλώµατος
των Ιδρυµάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή ισοτίµων σχολών της αλλοδαπής. Με Π.∆. ορίζονται: α) Ειδικότητες µηχανικών µε
ειδικότερα προσόντα, πέραν του βασικού κύκλου σπουδών, που
έχουν το δικαίωµα άσκησης επαγγελµατικών δραστηριοτήτων των
παραπάνω ειδικοτήτων. β) Το σύνολο των γενικών και ειδικών γνώσεων
και ικανοτήτων που απαιτούνται για την άσκηση των δραστηριοτήτων του
προηγούµενου εδαφίου. γ) Επίπεδα επαγγελµατικής δραστηριότητας που
προσδιορίζουν τις απαιτήσεις για την ανάληψη συγκεκριµένων έργων κατά
την άσκηση των εν λόγω επαγγελµατικών δραστηριοτήτων. δ) Περιορισµοί
ως προς τη δυνατότητα άσκησης συγκεκριµένης επαγγελµατικής δραστηριότητας σε περιπτώσεις τεχνικών έργων ή τµηµάτων αυτών των οποίων η
µελέτη και η κατασκευή και η λειτουργία τους απαιτεί ιδιαίτερη επιστηµονική και τεχνική κατάρτιση και γνώση για λόγους δηµοσίου συµφέροντος και
δηµόσιας ασφάλειας.
2. Με το N.4278 ΦΕΚ Α 157/4-8-2014 και µε το άρθρο 59 «Άρση περιορισµών συµµετοχής εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δηµόσια έργα» καταργήθηκαν τα ανώτατα και κατώτατα όρια προϋπολογισµού δηµοσίων έργων και προεκτιµώµενων αµοιβών µελετών ανά κατηγορία
και τάξη, µε βάση τα οποία έχουν δικαίωµα συµµετοχής στις αναθέσεις δηµοσίων έργων, µελετών και συναφών υπηρεσιών, οι εγγεγραµµένοι στο
Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) και στα Μητρώα Μελετητών
και Εταιρειών Μελετών της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Έργων. Οι διατάξεις για τα κατώτατα όρια εφαρµόζονται και σε εκκρεµείς διαδικασίες
ανάθεσης δηµοσίων έργων, µελετών και συναφών υπηρεσιών (ανοικτές,
κλειστές και µε διαπραγµάτευση) στις οποίες δεν έχουν υποβληθεί προσφορές µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου. Η ισχύς των διατάξεων,
όσον αφορά τα ανώτατα όρια, ορίζεται µε προεδρικό διάταγµα, µε το οποίο
θα καθορίζονται οι προϋποθέσεις συµµετοχής στις διαδικασίες ανάθεσης δηµοσίων έργων και µελετών.
3. Με το N.4281 ΦΕΚ Α 160/8-8-2014 ΜΕΡΟΣ Β΄ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙ-ΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ, ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,
άρθρα 14-201, καταργείται όλο το νοµοθετικό πλαίσιο για δηµόσια
έργα και µελέτες και αντικαθίσταται από τις αντίστοιχες οδηγίες
της Ε.Ε., ενώ προβλέπεται η έκδοση το επόµενο διάστηµα Π.∆. για
µητρώα εργοληπτών και µελετητών (εγγραφή, προϋποθέσεις, κριτήρια, τήρηση, κτλ) και για κανονισµούς ανάθεσης και εκτέλεσης δηµόσιων συµβάσεων.
Το ∆ηµοκρατικό Κίνηµα µέσα από τις διαδικασίες του ∆.Σ. του συλλόγου,
του ΤΕΕ, της κοινής δράσης µε τους υπόλοιπους επαγγελµατικούς συλλόγους των µηχανικών συµµετέχει, συνεισφέρει και δραστηριοποιείται για την
προβολή των ζητηµάτων, την ενηµέρωση, την άµβλυνση των επιπτώσεων,
και την επίτευξη του καλύτερου, όσο είναι δυνατόν, περιεχόµενου στα επικείµενα Π.∆. Πιστεύουµε ότι µε τη συµµετοχή, τη δράση, την κινητοποίηση και τη συνεργασία, µπορούµε ακόµα και ενάντια στις χειρότερες ρυθµίσεις να βρούµε το δρόµο για άσκηση τους επαγγέλµατός µας χωρίς τεχνικούς φραγµούς, στεγανά, εµπόδια και αποκλεισµούς, µε ισοτιµία, αξιοκρατία και διαφάνεια.

ª∏∆ƒø√ ¢π∞¶π™∆∂Àª∂¡ø¡ ª∏Ã∞¡π∫ø¡
Ένα ζήτηµα που συζητιέται έντονα το τελευταίο διάστηµα, είναι για τον «διαπιστευµένο µηχανικό». Αυτό ξεκίνησε από το Ν.4164/2013, στο άρθρο 2 του
οποίου αναφέρεται: Τροποποίηση και συµπλήρωση του Ν.2664/1998
(Α΄275), όπως ισχύει: «Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της εταιρείας «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.» και πρόταση του Υπουργού
Π.Ε.Κ.Α., δύναται να συστήνεται στο Υπουργείο Π.Ε.Κ.Α., ειδικό µητρώο
διαπιστευµένων µηχανικών και να ορίζονται οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και τα ειδικότερα προσόντα εγγραφής στο µητρώο αυτό, καθώς και το πλαίσιο των παρεχοµένων υποστηρικτικών τεχνικών υπηρεσιών προς τα Κτηµατολογικά Γραφεία». Η διάταξη αυτή είχε την υποστήριξη του προηγούµενου ∆.Σ. του συλλόγου, της περιόδου 2011-2013. Θεωρούσαν οι συνάδελφοι τότε, ότι ένας τέτοιος θεσµός θα αναβαθµίσει τον
ΑΤΜ και θα εµποδίσει άλλες ειδικότητες να ασχοληθούν µε τα Κτηµατολογικά
Γραφεία.
Η συζήτηση σήµερα και οι αντιρρήσεις που έχουν παρουσιαστεί, γίνονται για
το περιεχόµενο του Π.∆. Μέχρι σήµερα δεν υπάρχει καµία συγκεκριµένη τελική απόφαση από το σύλλογο. Οι περισσότερες παρατάξεις δεν έχουν τοποθετηθεί συγκεκριµένα και εµφανίζονται και µε διαφορετικές απόψεις. Αυτό που
υπάρχει ως βάση, είναι µια εισήγηση του ∆.Σ. στη Συνδιάσκεψη της Χαλκίδας
τον Ιούνιο, η οποία είχε ως σκοπό το άνοιγµα της συζήτησης, πριν τη διαµόρφωση µιας συγκεκριµένης θέσης. Το περιεχόµενο της εισήγησης είχε πολλές
αδυναµίες, αναιτιολόγητες θέσεις και ατεκµηρίωτες απαιτήσεις και διαδικασίες.
Χαρακτηριστικά µπορούµε να αναφέρουµε: α) Η σύνθεση της επιτροπής που
ορίζει τον «διαπιστευµένο» έχει ως µέλη Πρωτοδίκη, στέλεχος της ΕΚΧΑ,
υπάλληλο του ΥΠΕΚΑ, εκπρόσωπο του ∆ΣΑ και του Συλλόγου Συµβολαιογράφων. Προφανώς είναι µια σύνθεση αδικαιολόγητη και υποτιµητική
για τους διπλωµατούχους ΑΤΜ. β) Το δικαίωµα υποβολής αίτησης έχουν
οι κάτοχοι µελετητικού πτυχίου κατηγορίας 16 και τεχνολογικού εξοπλισµού
και λογισµικού και οι έχοντες εργαστεί τέσσερα χρόνια στο αντικείµενο.
Υπερβολικές απαιτήσεις χωρίς αιτιολογία και αναλογικότητα. γ) ∆ιαδικασία εγγραφής µε γραπτές και προφορικές εξετάσεις. Οι γραπτές εξετάσεις
θα περιλαµβάνουν γενικά αντικείµενα όπως: Τεχνικά θέµατα εκτέλεσης τοπογραφικών εργασιών, θέµατα κτηµατολογίου, θέµατα αιγιαλού – παραλίας, θέµατα δασικά, παλαιών διανοµών, αναδασµών, γνώση νοµοθεσίας κτηµατολογίου, εποικιστικής νοµοθεσίας, θέµατα αστικού δικαίου, δασικής νοµοθεσίας.
Στις προφορικές εξετάσεις θα κρίνεται επίσης η γενικότερη εικόνα του υποψηφίου από πλευράς ικανότητας και επικοινωνίας! Οι επιτυχόντες στις εξετάσεις
θα ονοµάζονται διαπιστευµένοι Τοπογράφοι Μηχ. ∆εν τελειώσαµε όµως εδώ!
Πρέπει να συµµετέχουν για 2-3 βδοµάδες σε σεµινάριο. Έχει και συνέχεια! Θα
υποχρεούνται να παρακολουθήσουν τη λειτουργία υπηρεσιών της ΕΚΧΑ Α.Ε.
και των οριστικών κτηµατολογικών γραφείων. Είναι προφανές ότι οι θέσεις αυτές δεν µπορεί να γίνουν αποδεκτές από το σύνολο των ΑΤΜ
και ο σχολιασµός τους είναι το λιγότερο αρνητικός.
Το ∆ηµοκρατικό Κίνηµα στο ∆.Σ. του ΠΣ∆ΑΤΜ διαφώνησε ριζικά και έντονα
µε όλα τα σηµεία της εισήγησης, τις εξετάσεις, την επιτροπή εξετάσεων, τα
κριτήρια κτλ. Τόνισε την προχειρότητα, την ανεδαφικότητα και το αναιτιολόγητο των προτάσεων αυτών. Αλλά και στη Συνδιάσκεψη της Χαλκίδας πολλοί
συνάδελφοι, από όλη την Ελλάδα, εξέφρασαν σηµαντικές αντιρρήσεις. Οι θέσεις, όπως αποτυπώνονται στην εισήγηση του ∆Σ, οδηγούν σε αδικαιολόγητους αποκλεισµούς, σε µονοπώληση και έλεγχο των δραστηριοτήτων σε αυτόν τον τοµέα. Σε κάθε περίπτωση είναι αντιεπιστηµονικές, ανορθολογικές και
ανεφάρµοστες.
Η ορθή αντιµετώπιση του ζητήµατος πρέπει να ξεκινά από τη βασική
θέση, ότι οι τεχνικές υπηρεσίες των Κτηµατολογικών Γραφείων θα
εκτελούνται από το προσωπικό τους, δηλαδή από δηµόσιους λειτουργούς. Εάν η πολιτεία επιλέξει να προχωρήσει σε µητρώο «διαπιστευµένων» αυτό πρέπει να είναι ανοικτό σε κάθε διπλωµατούχο
ΑΤΜ. Κάθε φραγµός, εµπόδιο και τεχνικός αποκλεισµός είναι ενέργεια ενάντια στη διαφάνεια, την αξιοκρατία και την ισοτιµία όλων
των ΑΤΜ και αντιβαίνει στις βασικές αρχές µιας δηµοκρατικής πολιτείας.
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√ µÔ˘ÎÂÊ¿Ï·˜ Î·È Ô ¢Ô‡ÚÂÈÔ˜ ÿÔ˜…
Βρισκόµαστε για άλλη µια φορά µπροστά σε µια µεγάλη επιτυχία του
ΠΣ∆ΑΤΜ. Το συνέδριο του κλάδου πραγµατοποιήθηκε µε απόλυτη επιτυχία στη Θεσσαλονίκη και σύσσωµος ο κλάδος επιστρέφει στις δουλειές του
ικανοποιηµένος από τα αποτελέσµατα του συνεδρίου.
Όχι, δεν έγινε το συνέδριο του συλλόγου, που διαφηµίζεται στις πρώτες
σελίδες του δελτίου, µέχρι να φτάσετε στην τελευταία του. Απλά µετά από
τόσα χρόνια εµπειρίας στα δελτία του συλλόγου προδηµοσιεύουµε αυτά
που θα διαβάσετε στις πρώτες σελίδες του επόµενου τεύχους.
Όµως η πραγµατικότητα είναι διαφορετική.
Το τελευταίο διάστηµα µια σειρά από εξελίξεις αποκαλύπτουν πως συνεχίζεται αµείωτη, η επίθεση της κυβέρνησης και της τρόικας απέναντι στα
ασφαλιστικά µας δικαιώµατά µας. Πρόσφατα µάλιστα το ΤΣΜΕ∆Ε ξεκίνησε
να στέλνει επιστολές σε συναδέλφους που έχουν ληξιπρόθεσµες οφειλές,
µε απειλή ότι θα τις διαβιβάσει στο ΚΕΑΟ. Η ενεργοποίηση των διαδικασιών αναγκαστικής είσπραξης µε κατασχέσεις, πλειστηριασµούς, ακόµα και
η προσωποκράτηση, είναι προ των πυλών για χιλιάδες αυτοαπασχολούµενους, εργαζόµενους µε δελτίο και ανέργους που χρωστούν πάνω από
10.000 ευρώ.
• Ξεκίνησε η επιβολή των εξοντωτικών αυξήσεων των εισφορών. Για τους
"ελεύθερους επαγγελµατίες", δηλαδή τους ανέργους, τους µισθωτούς µε
δελτίο, τους αυτοαπασχολούµενους, το χαράτσι του ΤΣΜΕ∆Ε υπερβαίνει
τα 2500 ευρώ το εξάµηνο για µετά το 93 ασφαλισµένους 10ετίας. Επιβεβαιώνεται για άλλη µια φορά πως έχουµε να κάνουµε µε ένα ταµείο τραπεζίτη, που µας ξεζουµίζει συστηµατικά για να διατηρήσει την κερδοφορία του.
• Προετοιµάζεται η συµµετοχή του ταµείου σε νέα αύξηση του µετοχικού
κεφαλαίου της Τράπεζας Αττικής που µπορεί να φτάσει έως και τα 400
εκ, τη στιγµή που οι απώλειες του αποθεµατικού, µόνο από αυτή την
«επένδυση» ανέρχονται σε εκατοντάδες εκατοµµύρια, ενώ διάφοροι κατασκευαστικοί και επιχειρηµατικοί όµιλοι κέρδισαν από τις εισφορές µας.
• Οι πρόσφατες ρυθµίσεις στον τοµέα της υγείας ισοδυναµούν πλέον µε
µηδενικές παροχές προς τους ασφαλισµένους.
• Πάνω από το 40% των συναδέλφων παραµένουν ανασφάλιστοι, ενώ οι
περίφηµες παροχές ασθένειας σε ανασφάλιστους γίνεται µε κριτήρια που
αποκλείουν ένα µεγάλο κοµµάτι.
• Συνεχίζεται η χυδαία κοροϊδία απέναντι στους άνεργους µηχανικούς,
αφού δεν τους αναγνωρίζεται καν η ιδιότητα του ανέργου, ούτε το άθλιο
επίδοµα ανεργίας, παρά τις εισφορές που παρακρατούνται για το σκοπό
αυτό. Αντ’ αυτού καλούνται να πληρώσουν και αυτοί, τις υπέρογκες εισφορές και σε περίπτωση καθυστέρησης επιβάλλονται τοκογλυφικές επιβαρύνσεις, και
• Με πρόσφατες νοµοθετικές ρυθµίσεις µειώθηκαν ακόµη περισσότερο οι
εργοδοτικές εισφορές, καταργούνται µια σειρά «κοινωνικοί πόροι» που
στήριζαν τη λειτουργία των ταµείων, ενώ προωθείται άµεσα νέα µείωση
των συντάξεων. Παράλληλα προωθείται η περαιτέρω ενοποίηση των
ταµείων, µε στόχο την ισοπέδωση στον χαµηλότερο κοινό παρονοµαστή της ασφαλιστικής κάλυψης και την αφαίµαξη των όποιων αποθεµατικών θα έχουν αποµείνει µέχρι τότε.
Όλα τα παραπάνω δεν αποτελούν κάποιες «κακές επιλογές», αλλά µια πολιτική που στόχο έχει την απαλλαγή των εργοδοτών και του κράτους
από κάθε υποχρέωση στην κοινωνική ασφάλιση, τη διάλυση της δηµόσιας ασφάλισης και περίθαλψης, την εφαρµογή του ανταποδοτικού συστήµατος και τη στροφή προς την ιδιωτική ασφάλιση. Παράλληλα το πέταγµα χιλιάδων συναδέλφων από το επάγγελµα λόγω και των ληστρικών εισφορών, σε µια περίοδο όπου η ανεργία και η υποαπασχόληση,
έχει γίνει ο κανόνας στον κλάδο, θα οδηγήσουν την πλειοψηφία των συναδέλφων εκτός σύνταξης και περίθαλψης.
Είναι σαφές ότι η µάχη για τα ασφαλιστικά µας δικαιώµατα µπαίνει σε κρίσιµη καµπή. Ο αγώνας που ξεκίνησε το προηγούµενο διάστηµα,
πρέπει να συνεχιστεί, να µαζικοποιηθεί και να κλιµακωθεί, ώστε
να επιβάλουµε την ανατροπή των υπέρογκων αυξήσεων εισφορών και τη δραστική µείωσή τους, την µη αποστολή των στοιχείων και την κατάργηση του ΚΕΑΟ, την ιατροφαρµακευτική περίθαλψη για όλους.

√ ∂ÊÈ¿ÏÙË˜ Î·È Ë ÎÂÚÎﬁÔÚÙ·
Την ίδια στιγµή οι κυβερνητικές παρατάξεις που διοικούν το σύλλογο βρίσκονται στην κυριολεξία σε διατεταγµένη υπηρεσία και µε λύσσα προσπα-
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θούν να υλοποιήσουν τις επιταγές των πολιτικών τους προϊσταµένων. ∆ύο
είναι τα ζητήµατα που καλούνται να υλοποιήσουν που είναι άρρηκτα συνδεδεµένα µεταξύ τους. Η τροποποίηση του καταστατικού του συλλόγου
και οι πιστοποιήσεις-διαπιστεύσεις. Με πρόφαση την αποµαζικοποίηση του
συλλόγου που οι ίδιοι έχουν καταφέρει µε την πολιτική που έχουν ακολουθήσει στην ηγεσία του συλλόγου 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-διαπιστεύσεις για την εύρεση εργασίας, φυσικά επ’ αµοιβή.
Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγµα της προσπάθειας διοργάνωσης σεµιναρίου βασικών γνώσεων GIS µε πιστοποίηση που προωθεί ο σύλλογος
Τοπογράφων Βορείου Ελλάδας. Τι µας λέει το διαφηµιστικό υλικό.
• Οι διπλωµατούχοι µηχανικοί πρέπει να πληρώσουν αν θέλουν να δουλέψουν στο Κτηµατολόγιο.
• Οι διπλωµατούχοι µηχανικοί πρέπει να «πιστοποιηθούν» από έναν ιδιωτικό φορέα αν θέλουν να δουλέψουν στο Κτηµατολόγιο.
Κανείς δεν γνωρίζει τι είναι ακριβώς ο ιδιωτικός φορέας πιστοποίησης και
µε ποιο δικαίωµα δίνει πιστοποιήσεις.
Να µην επιτρέψουµε το «εµπόριο ελπίδας». Η «πιστοποίηση» που
προωθούν ισοδυναµεί µε δήλωση επαγγελµατικής ανεπάρκειας.
∆εν είµαστε αντίθετοι στη διοργάνωση σεµιναρίων που έχουν σαν σκοπό
την επαγγελµατική µας επιµόρφωση. Θα επικροτούσαµε µάλιστα τη διοργάνωση δωρεάν σεµιναρίων για τους νέους άνεργους µηχανικούς υπό την
αιγίδα του συλλόγου. Το σίγουρο είναι ότι οι νέοι άνεργοι συνάδελφοι που
σήµερα ζητούν απεγνωσµένα εργασία έχουν πολύ περισσότερες γνώσεις
στις «νέες τεχνολογίες» από τα αφεντικά manager που είναι στα όρια της
σύνταξης και καλούνται να τους προσλάβουν.
Στην ίδια λογική προωθείται και ο ρόλος του «διαπιστευµένου» τοπογράφου. Με πρόσχηµα ότι αντίστοιχοι θεσµοί λειτουργούν από χρόνια στην
Ευρώπη προωθούν µια διαφορετική κατηγορία τοπογράφων, µε άλλα
επαγγελµατικά δικαιώµατα που θα τα αποκτούν µε «θολό» τρόπο, για
άγνωστο χρόνο, µε «θολά» κριτήρια, και από άγνωστο φορέα διαπίστευσης. Το Κτηµατολόγιο στην Ευρώπη έχει ολοκληρωθεί εδώ και δύο αιώνες.
Στην Ελλάδα είµαστε εδώ και είκοσι χρόνια στην προσπάθεια εκπόνησης
των µελετών κτηµατογράφησης και εδώ και δέκα χρόνια στην προσπάθεια
οριστικοποίησης των αρχικών κτηµατολογικών εγγραφών. Το ιδιοκτησιακό
καθεστώς δεν είναι ξεκάθαρο και υπάρχει κίνδυνος αυθαιρεσίας στην
εφαρµογή των ορίων των ακινήτων. Η παρερµηνεία των παλαιών συµβολαιογραφικών 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 διόρθωση των ορίων ενός γεωτεµαχίου. Η καταχώριση της µεταβολής στην κτηµατολογική βάση πρέπει γίνεται από τον Προϊστάµενο του Κτηµατολογικού Γραφείου και τη ∆ιεύθυνση χωρικών µεταβολών της ΕΚΧΑ Α.Ε. εφόσον υπάρχουν οι νόµιµες προϋποθέσεις.
Όσο αφορά την πρόσβαση στις βάσεις δεδοµένων χωρικών στοιχείων, τα
κτηµατολογικά διαγράµµατα πρέπει να αναρτώνται στο διαδίκτυο ενηµερωµένα µε τις γεωµετρικές µεταβολές ώστε να έχουν πρόσβαση σε αυτά
όλοι οι πολίτες δωρεάν.
ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΟ ΠΤΥΧΙΟ. ΚΑΜΙΑ
∆ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΩΝ Η∆Η ΚΑΤΟΧΥΡΩΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΚΑΘΕ ΕΠΕΚΤΑΣΗ Ή ∆ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΧΤΗ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥ ΣΥΝΑ∆ΕΛΦΟΥΣ ΚΑΙ
Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ
ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΝΑ∆ΕΛΦΟΣ ΛΑΒΕΙ ΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΑΑ ΓΙΑ
ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙ
ΣΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ
ΝΑ ΚΙΝΗΘΕΙ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
Ερµού & Φωκίωνος 11, 4ος όροφος, ΑΘΗΝΑ, http://www.somt.gr,
τηλ. επικοινωνίας 6936760879, 6977806266

cover 219

30/8/2014 9:14 PM

™ÂÏ›‰· 5

