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TRIMBLE R8s GNSS

ΕΝΑΣ ∆ΕΚΤΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟΣ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΑ. ΑΠΟΛΥΤΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΙΜΟΣ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ.
∆ιαµορφώστε το δέκτη σας µε γνώµονα τις ανάγκες σας στο
πεδίο. Με προσφερόµενες διαµορφώσεις για post-processing,
base, rover και επιπλέον ρυθµίσεις για επέκταση της λειτουργικότητας όταν η εργασία σας το απαιτεί.
Οι νέοι δέκτες Trimble R8s διαθέτουν ενσωµατωµένη την τεχνολογία Trimble 360 που περιλαµβάνει 440 κανάλια ταυτόχρονης λήψης σήµατος.

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

Ακόµη, σας προσφέρουν εντελώς δωρεάν την εφαρµογή
Trimble DL, που σας επιτρέπει τη χρήση του smartphone σας
αντί του χειριστηρίου.
Γνωρίστε τους δέκτες της νέας σειράς της Trimble R8s και
εκµεταλλευτείτε τις απεριόριστες δυνατότητες διαµόρφωσης.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε µαζί µας.

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

www.geotech.gr • www.geotech-eshop.gr
www.geotech-marine.gr
info@geotech.gr
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Aπό την
Eπιτροπή ∆ελτίου
Το τεύχος που κρατάτε στα χέρια σας ήταν
προγραµµατισµένο για τις 15 Μαου. Όµως οι ηµεροµηνίες των εκλογών του συλλόγου δεν επέτρεψαν να κλείσει την ύλη του πριν τις 12 Ιουνίου. Αυτό γιατί οι υποψηφιότητες έληγαν στις 10 Ιουνίου και οι παρατάξεις
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δεν ανταποκρίθηκαν στην προτροπή µας να παραδώσουν το περιεχόµενο των σελίδων τους πιο νωρίς ώστε
να προλάβουµε να τις επεξεργαστούµε τυπογραφικά.
Έτσι αν κάποιοι από σας βοηθούντος και του ταχυδροµείου δεν λάβετε το τεύχος πριν την ηµεροµηνία των
εκλογών, δηλαδή πριν την 1η Ιουλίου, µην τα βάλετε µε
τη συνταχτική επιτροπή. Οι προθεσµίες ήταν ασφυκτικές και κάναµε ότι µπορούσαµε. Επί πλέον, αυτή η µετατόπιση ηµεροµηνιών βάζει σε κίνδυνο και την έκδοση
του καλοκαιρινού δελτίου που είναι προγραµµατισµένο
για τις 10 Ιουλίου.

Οι σελίδες µας είναι και πάλι περιορισµένες

°È¿ÓÓË˜ °È·ÓÓ›ÚË˜

γιατί ο συνδυασµός διαφηµίσεων και ύλης αφιερωµένης

∂¶π∆ƒ√¶∏ ¢∂§∆π√À

στις παρατάξεις δεν επαρκεί ώστε να δηµοσιεύσουµε

°ÈÒÚÁÔ˜ ¢ËÌﬁÔ˘ÏÔ˜, MÈ¯¿ÏË˜ K·ÏÔÁÈ·ÓÓ¿ÎË˜,
∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ˜ ∫ÔÚ¤ÏË˜, ¢ËÌ‹ÙÚË˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë˜,
M·Ú›· KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë, XÚ‹ÛÙÔ˜ §¿Ï·˜,
°È¿ÓÓË˜ M·¯›Î·˜, ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ •ÂÎ·Ï¿ÎË˜,
°È¿ÓÓË˜ ¶··‰ﬁÔ˘ÏÔ˜, ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ ™ÙÂÊ·Ó‹˜

Y¶EY£YNO™ ™YMºøNA ME TO NOMO
°È¿ÓÓË˜ M·¯›Î·˜

EK¢O™H-¢IAºHMI™H

τις πέντε επιστηµονικές - τεχνικές ανακοινώσεις που
µας έστειλαν οι συνάδελφοι ανταποκρινόµενοι στο κάλεσµά µας, τους ευχαριστούµε γι αυτό. Φυσικά τα άρθρα
τους θα δηµοσιευτούν στα επόµενα τεύχη όπως και όλα
όσα “κόψαµε” από το τεύχος αυτό.

E˘·ÁÁÂÏ›· §È¿Ë
TËÏ./Fax: 210 86 46 350, 6977 262610
E-mail: evi.liappi@gmail.com

Όπως θα διαπιστώσετε διαβάζοντας το τεύχος

E•øºY§§O
EÎÏÔÁ¤˜ ¶™¢ATM 2015
H§/KH ™E§/™H

που διεκδικούν την ψήφο σας. ∆ιαβάστε προσεκτικά τις
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µας έγιναν αρκετές ανακατατάξεις στις παρατάξεις
σελίδες τους πριν ψηφίσετε. Να ξέρετε τουλάχιστον τι
λένε στα χαρτιά.

Το επόµενο τεύχος θα κυκλοφορήσει µε το νέο ∆Σ
του συλλόγου και ελπίζουµε µέχρι τότε να έχει σταµατήσει αυτό το κλίµα αβεβαιότητας στην κεντρική πολιτική σκηνή.
Να περνάτε καλά
Η επιτροπή δελτίου
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¶EPIEXOMENA
6 EÈÛËÌ¿ÓÛÂÈ˜

14 NÔÌÔıÂÙÈÎÂÛ EÍÂÏÈÍÂÈÛ
◗ ¡¤· ÓÔÌÔıÂÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ¿ÙÔÓÙ·È ÙÔ˘ ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓÙÔ˜ ÙÔ˘ ∞∆ª

8 ¢Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙ· ™˘ÏÏﬁÁÔ˘
◗ ¶ÚﬁÛÎÏËÛË ÛÂ ¤ÎÙ·ÎÙË °ÂÓÈÎ‹ ™˘Ó¤ÏÂ˘ÛË
◗ ∂ÎÏÔÁ¤˜ ÁÈ· ÙÔÓ ¶™¢∞∆ª Î·È Ù· ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Î¿

◗ ¶·Ú¿Ù·ÛË ¤ˆ˜ 26-06-2015 ÁÈ· Ú‡ıÌÈÛË ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÔÊÂÈÏÒÓ - ÔÊÂÈÏ¤˜ ÛÂ ·-

ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎ¿ Ù·ÌÂ›·, Ú‡ıÌÈÛË ÔÊÂÈÏÒÓ
◗ ™‡ÓÙ·ÍË ÙÔÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ ‰È·ÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ¶Ú¿ÍÂˆÓ Ã·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡

◗ ∆ÔÈÎ¿ ∆Ì‹Ì·Ù· & ™˘ÏÏﬁÁÔ˘˜ ∞∆ª, ∆ÂÙ¿ÚÙË 1Ë πÔ˘Ï›Ô˘ 2015
◗ ™˘Ó¤¯ÈÛË ÙÔ˘ ŒÚÁÔ˘ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ∫ÙËÌ·ÙÔÏÔÁ›Ô˘
◗ ∫·Ù·ÓÔÌ‹ ÂÈ¯ÔÚ‹ÁËÛË˜ ∆∂∂ ÛÙÔ˘˜ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˘˜ ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡˜ ™˘ÏÏﬁÁÔ˘˜

¢ÈÏˆÌ·ÙÔ‡¯ˆÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ ÁÈ· ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2015
◗ ¶ÚÔÛÊ˘Á‹ ÙÔ˘ ¶™¢∞∆ª ÚÔ˜ ÙË ·ﬁÊ·ÛË ÙË˜ ¢/ÓÛË˜ ¢·ÛÒÓ ¡. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ ÁÈ·

¤Î‰ÔÛË Ú¿ÍË˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡ ÌÂ ÙÔÔÁÚ·ÊÈÎﬁ ‰È¿ÁÚ·ÌÌ· Û˘ÓÙ·ÁÌ¤ÓÔ ·ﬁ
ªË¯·ÓÔÏﬁÁÔ ªË¯·ÓÈÎﬁ

17 EÎÏÔÁÂÛ ¶™¢ATM
◗ ¢HMOKPATIKH ™YM¶APATA•H A°PONOMøN TO¶O°PAºøN MHXANIKøN
◗ ENøMENOI TO¶O°PAºOI ñ ™YNEP°A™IA ¢KM-¢A¶ TÔÔÁÚ¿ÊˆÓ
◗ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªO¡π∫∏ ∞∆ª
◗ ENOTHTA (PIZO™¶A™TIKH ¶PøTOBOY§IA MHXANIKøN, A§§H§E°°YH,
¢HMOKPATIKO KINHMA)

13 ¢È·‚Ô˘ÏÂ˘ÛË ÁÈ· ÙÚÔÔÔÈËÛË Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎÔ˘
◗ ∂ÓËÌ¤ÚˆÛË ÌÂÏÒÓ ·o ÙÔ ¢.™. ÙÔ˘ ¶™¢∞∆ª ÁÈ· ÙÈ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂÈ˜ ÛÙË ‰È·‰ÈÎ·Û›· ÙÚÔ-

ÔÔ›ËÛË˜ ÙÔ˘ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ™˘ÏÏﬁÁÔ˘

◗ ™˘ÛÂ›ÚˆÛË ∞ÚÈÛÙÂÚÒÓ ∆OÔÁÚ¿ÊˆÓ
◗ AYTONOMOI TO¶O°PAºOI
◗ ENEP°OI A°PONOMOI TO¶O°PAºOI MHXANIKOI
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ÂÈÛËÌ¿ÓÛÂÈ˜
∞Á·ËÙÔ› Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔÈ, ·Á·ËÌ¤ÓÔÈ ÌÔ˘ Ê›ÏÔÈ,
·˘Ù¤˜ Â›Ó·È ÔÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÂÈÛËÌ¿ÓÛÂÈ˜ Ô˘ ˘ÔÁÚ¿Êˆ ˆ˜ ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶™¢∞∆ª.
∆ËÓ 1Ë πÔ˘Ï›Ô˘ ÎÏÂ›ÓÂÈ ÌÈ· ÔÏ‡ ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹ ÂÚ›Ô‰Ô˜ ÙË˜ ˙ˆ‹˜ ÌÔ˘, ÌÈ· ‰ÈÂÙ›· ﬁÔ˘
ÂÛÂ›˜ ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÌÂ ÙÈÌ‹Û·ÙÂ Î·È ÌÂ ÂÈÏ¤Í·ÙÂ ÛÙÔ ÙÈÌﬁÓÈ ÙË˜ ‰ÈÔ›ÎËÛË˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏﬁÁÔ˘.
∞˘Ù¿ Ù· ‰˘Ô ¯ÚﬁÓÈ· ˆ˜ ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÂÓﬁ˜ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ Û˘ÏÏﬁÁÔ˘ ÌÔ˘ ·Ê‹ÓÔ˘Ó ÌÈ· ¤ÓÙÔÓ·
ÁÏ˘ÎﬁÈÎÚË ·›ÛıËÛË.
°Ï˘ÎÈ¿ ÁÈ·Ù› ˆ˜ ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏﬁÁÔ˘ ÁÓÒÚÈÛ· ÙÔÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ ÛÂ ﬁÏ· Ù· ÛËÌÂ›·
ÙË˜ ÂÈÎÚ¿ÙÂÈ·˜, ¤Î·Ó· Ê›ÏÔ˘˜ Î·È Û˘ÓÂÚÁ¿ÛÙËÎ· ÌÂ ÂÎÏËÎÙÈÎÔ‡˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘
ÌÔÈÚ¿ÛÙËÎ·Ó Ì·˙› ÌÔ˘ ÙËÓ ÂÈı˘Ì›· ÁÈ· Û˘ÏÏÔÁÈÎ¤˜ ‰Ú¿ÛÂÈ˜ Î·È ÌÂ ‚Ô‹ıËÛ·Ó ÛÙËÓ
·Ó¿‰ÂÈÍË Î·È ÙËÓ ·Ó¿Ù·ÛË ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘.
¶ÈÎÚ‹ ÁÈ·Ù› ·Ó·ÁÎ¿ÛÙËÎ· Ó· Û˘Ó˘¿Ú¯ˆ ÌÂ ‰˘Û¿ÚÂÛÙÔ˘˜ - ÌÈÎÚÔ‡˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÔÈ
ÔÔ›ÔÈ Ì¤Û· ·ﬁ ÙËÓ ·Ó˘·ÚÍ›· ÙÔ˘˜ Î·È ÙËÓ Î·ÎÔÚÔ·›ÚÂÙË ÎÚÈÙÈÎ‹, ÙÔ ÌﬁÓÔ Ô˘
Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó ‹Ù·Ó Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÂ›· ÙÔ˘ Û˘ÏÏﬁÁÔ˘ ‰›ÓÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÏﬁÁÔ ÛÙËÓ ‡·ÚÍ‹ ÙÔ˘˜.
∞Ê‹Óˆ ﬁÌˆ˜ ÙËÓ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ Û˘ÏÏﬁÁÔ˘ ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ﬁÙÈ ÙﬁÛÔ ÂÁÒ ﬁÛÔ Î·È ÔÈ Û˘ÓÔ‰ÔÈﬁÚÔÈ ÌÔ˘ ·ﬁ ÙÔ ¢™, ÌÂ ÙÔ˘˜ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ ﬁÚÔ˘˜
Ô˘ Â›¯·ÌÂ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ Ì·˜, Î·È ·ÊÈÂÚÒÓÔÓÙ·˜ ¯ÚﬁÓÔ ·ﬁ ÙËÓ ÚÔÛˆÈÎ‹ Ì·˜ ˙ˆ‹
Î¿Ó·ÌÂ, ﬁ,ÙÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÌÔÚÔ‡Û·ÌÂ Î·È ‚¿Ï·ÌÂ ¤Ó· ÏÈı·Ú¿ÎÈ ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË ÈÛÙÔÚ›·
ÙÔ˘ ¶™¢∞∆ª. ∂›Ì·ÛÙ·Ó ‰›Ï· ÛÂ ﬁÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ ‰›ÓÔÓÙ·˜ Ï‡ÛÂÈ˜ Î·È
ÚÔÛÊ¤ÚÔÓÙ·˜ ÛÙ‹ÚÈÍË Â›ÙÂ ·˘ÙÔ› ‹Ù·Ó ÂÏÂ‡ıÂÚÔÈ Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›Â˜, Â›ÙÂ ‰ËÌﬁÛÈÔÈ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ›, Â›ÙÂ ‚ÚÈÛÎﬁÙ·Ó ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, Â›ÙÂ ÛÙËÓ ∫Ú‹ÙË, Â›ÙÂ ÛÙË ¢Ú¿Ì·, Â›ÙÂ ÔÔ˘‰‹ÔÙÂ ¿ÏÏÔ˘.
∞Á·ËÙÔ› Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔÈ Î·È ÌÂÙ¿ ÙÈ˜ 2 πÔ˘Ï›Ô˘ ı· Û˘ÓÂ¯›Ûˆ Ó· Â›Ì·È ‰›Ï· ÛÙÔÓ Û‡ÏÏÔÁÔ Î·È ı· Â›Ì·È ÛÙË ‰È¿ıÂÛË ÙË˜ Ó¤·˜ ‰ÈÔ›ÎËÛË˜ ÁÈ· Ó· ÚÔÛÊ¤Úˆ ˆ˜ ·ÏÒ˜
ÛÙÚ·ÙÈÒÙË˜ ﬁÙ·Ó Î·È ﬁÔÙÂ ÌÔ˘ ˙ËÙËıÂ›, ·ÏÏ¿ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔÈ Ì·˙› ÌÂ ÂÌ¤Ó· Î·È ÙÔ Ó¤Ô
¢.™. ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›ÛÙÂ ‰›Ï· ÛÙÔÓ Û‡ÏÏÔÁÔ Î·È ﬁÏÔÈ ÂÛÂ›˜, ÁÈ·Ù› Û‹ÌÂÚ· ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚÔ ·ﬁ ÔÙ¤ Â›Ó·È ·Ó·ÁÎ·›Â˜ ÔÈ Û˘ÏÏÔÁÈÎ¤˜ - Û˘Ì·ÁÂ›˜ ‰È·‰ÈÎ·Û›Â˜ ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘ÌÂ Ó· ‚ÁÔ‡ÌÂ ·ﬁ ÙÔ ÙÔ‡ÓÂÏ ÙË˜ ··ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·˜ Î·È Ó· ÌÔ‡ÌÂ ÛÙËÓ Ô‰ﬁ ÙË˜ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·˜.
™·˜ Â˘¯·ÚÈÛÙÒ ÔÏ‡.

°È¿ÓÓË˜ M·¯›Î·˜
¶ƒ√∂¢ƒ√™ ¶™¢∞∆ª
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Αθήνα, 11.05.2015
Αρ. Πρωτ.: 088

¶ƒ√™∫§∏™∏ ™∂ ∂∫∆∞∫∆∏ °∂¡π∫∏ ™À¡∂§∂À™∏
Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Πανελλήνιου Συλλόγου ∆ιπλωµατούχων Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών σύµφωνα µε τα άρθρα 15 και 17 του καταστατικού καλεί τα µέλη του σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την Παρασκευή 29.05.2015 στις 18:00 στα γραφεία του Συλλόγου (Αραχώβης 61, Αθήνα).
Εάν δεν επιτευχθεί η απαιτούµενη απαρτία η Συνέλευση θα επαναληφθεί την Παρασκευή 05.06.2015 στις 18:00 στα γραφεία του Συλλόγου
(Αραχώβης 61, Αθήνα).
Εάν πάλι δεν υπάρχει η απαιτούµενη απαρτία η Συνέλευση θα επαναληφθεί την Παρασκευή 12.06.2015 στις 18:00 στα γραφεία του Συλλόγου
(Αραχώβης 61, Αθήνα).
Εάν και πάλι δεν υπάρχει απαρτία, η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ θα γίνει ΟΠΩΣ∆ΗΠΟΤΕ και ανεξάρτητα από τον αριθµό των παρόντων το Σάββατο
20.06.2015 στα γραφεία του ΤΕΕ (Νίκης 4, Αθήνα, 1ος όροφος) στις 10:30 π.µ.
Τα θέµατα που θα συζητηθούν στη Γενική Συνέλευση είναι:

1.∫ÂÓÙÚÈÎ‹ ∂ÊÔÚÂ˘ÙÈÎ‹ ∂ÈÙÚÔ‹
2.∂ÈÎ‡ÚˆÛË ÂÎÏÔÁÈÎÒÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·È ÂÎÏÔÁ¤˜ ÌÂ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÙÔ˘ ¶™¢∞∆ª (¶Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó 2 Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔÈ
ÂÊÔÚÂ˘ÙÈÎ‹ Î·È Ó· Â›Ó·È ·Ô‰Â¯ÙÔ› ·ﬁ Ì›ÓÈÌÔ˘Ì 2 ·Ú·Ù¿ÍÂÈ˜)
3.ŒÁÎÚÈÛË ÂÊÔÚÂ˘ÙÈÎÒÓ ÂÈÙÚÔÒÓ ÛÂ Î¿ÏÂ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË Ô ¶™¢∞∆ª
4.∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙˆÓ ˘ÔÏÔ›ˆÓ ÂÎÏÔÁÈÎÒÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ Á›ÓÔÓÙ·È ÌÂ Â˘ı‡ÓË ÙˆÓ ÏÔÈÒÓ ∆ÌËÌ¿ÙˆÓ & ™˘ÏÏﬁÁˆÓ ∞∆ª
5.∞·ÏÏ·Á‹ ·ﬁ Û˘Ó‰ÚÔÌ¤˜ ·ÚÂÏıﬁÓÙˆÓ ÂÙÒÓ Î·È Î·ıÔÚÈÛÌﬁ˜ Û˘Ó‰ÚÔÌ‹˜ ÁÈ· ÙÈ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜
6.OÌÈÏ›Â˜ ÂÎÚÔÛÒˆÓ ·Ú·Ù¿ÍÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙˆÓ ÚÔÂÎÏÔÁÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜
Κατά τη Γενική Συνέλευση, σύµφωνα µε το άρθρο 30 του καταστατικού, θα εκλεγεί η κεντρική εφορευτική επιτροπή και θα εγκριθούν οι ορισµένες από το ∆.Σ. του ΠΣ∆ΑΤΜ εφορευτικές επιτροπές για τις πρωτεύουσες των νοµών που είναι εγγεγραµµένοι περισσότεροι από 30 ΑΤΜ και για τις έδρες των Περιφερειακών Τµηµάτων του ΤΕΕ όπου αυτές δεν υπάγονται σε Περιφερειακά - Τοπικά Τµήµατα ή Συλλόγους ΑΤΜ.
ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΠΣ∆ΑΤΜ θα πραγµατοποιηθούν την ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 από
τις 12:00 έως τις 20:00 και στην περιφέρεια Αττικής θα διεξαχθούν στο κτίριο ΛΑΜΠΑ∆ΑΡΙΟ της Σχολής Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών στην ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ.
Με νεώτερη ανακοίνωση θα γνωστοποιηθούν οι χώροι και οι ώρες διεξαγωγής των εκλογών: (1) στις έδρες των Περιφερειακών - Τοπικών Τµηµάτων και Συλλόγων ΑΤΜ καθώς και (2) στους νοµούς που υπάγονται σε Περιφερειακά Τµήµατα ή Συλλόγους, (3) στις έδρες των Περιφερειακών
Τµηµάτων του ΤΕΕ και (4) στις υπόλοιπες πρωτεύουσες των νοµών που είναι εγγεγραµµένοι περισσότεροι από 30 Αγρονόµοι Τοπογράφοι Μηχανικοί και δεν υπάγονται σε δοµή του Συλλόγου.
Η προθεσµία για υποβολή υποψηφιοτήτων λήγει την ΤΕΤΑΡΤΗ 10/06/2015 στις 14:00. (Καµία επιπλέον υποψηφιότητα δεν θα ληφθεί υπόψη πλην αυτών που θα έχουν κατατεθεί ιδιοχείρως από τον εκπρόσωπο της κάθε παράταξης µέχρι την ως άνω ηµεροµηνία και ώρα. Θα πραγµατοποιηθεί υποχρεωτικά έλεγχος ότι οι υποψήφιοι είναι µέλη του ΤΕΕ και ταµειακώς εντάξει).
Για το ∆.Σ.
Ο Πρόεδρος
Ιωάννης Μαχίκας

ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΣ∆ΑΤΜ

ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ - ΤΟΠΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ & ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΑΤΜ

ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015
Την Τετάρτη 1 Ιουλίου 2015 θα πραγµατοποιηθούν στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και σε άλλες 43 πόλεις της χώρας
οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΠΣ∆ΑΤΜ.
Παράλληλα θα πραγµατοποιηθούν στα κατά τόπους Περιφερειακά - Τοπικά Τµήµατα και Συλλόγους ΑΤΜ οι αρχαιρεσίες για την
ανάδειξη των ∆ιοικητικών τους Συµβουλίων.
Στην Αθήνα οι εκλογές θα διεξαχθούν από τις 12:00 έως τις 21:00 και θα λάβουν χώρα στο Λαµπαδάριο κτίριο της Σχολής των
ΑΤΜ στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου.
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Στη Θεσσαλονίκη οι εκλογές θα διεξαχθούν από τις
12:00 έως τις 21:00 και θα λάβουν χώρα στο κτίριο του
Περιφερειακού Τµήµατος του ΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας.

Αναλυτικότερα οι εκλογές θα διεξαχθούν στις εξής πόλεις:

¢Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙ· ™˘ÏÏﬁÁÔ˘

8-12.DRASTHRIOTHTA 223

Για τις υπόλοιπες 43 πόλεις µπορείτε να δείτε τη διάρκεια
της ψηφοφορίας στον πίνακα που ακολουθεί. Σε κάθε περίπτωση το καταληκτικό ωράριο για το σύνολο των
διαδικασιών είναι 21:00.
Κάθε συνάδελφος µπορεί να ψηφίσει για τις αρχαιρεσίες του ΠΣ∆ΑΤΜ σε οποιοδήποτε ανά την Ελλάδα
εκλογικό τµήµα, ενώ στις αρχαιρεσίες των Περιφερειακών
- Τοπικών Τµηµάτων & Συλλόγων συµµετέχουν µόνο οι συνάδελφοι που δραστηριοποιούνται στις περιοχές ευθύνης
τους και είναι εγγεγραµµένοι στα µητρώα του αντίστοιχου
Περιφερειακού Τµήµατος του ΤΕΕ.
Οι συνάδελφοι που εδράζονται σε Περιφερειακές Ενότητες
όπου δεν υπάρχει εκλογικό τµήµα µπορούν να ψηφίσουν
µόνο για τις αρχαιρεσίες του ΠΣ∆ΑΤΜ στην κοντινότερη σε
αυτούς πόλη ή σε οιαδήποτε άλλη επιθυµούν.
Στην ψηφοφορία συµµετέχουν οι συνάδελφοι ΑΤΜ (τακτικά
& οµότιµα µέλη ΤΕΕ) που είναι οικονοµικά τακτοποιηµένοι.
Η συνδροµή µπορεί να πληρωθεί ταυτοχρόνως µε την
άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος και ανέρχεται στο
ποσό των 10,00€ για όλους τους συναδέλφους πλην
αυτών που δεν έχουν συµπληρώσει πενταετία από
την κτήση του διπλώµατος, οπότε καταβάλουν 5€.
Για την άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος οι συνάδελφοι
θα πρέπει να προσκοµίζουν αστυνοµική ταυτότητα ή οιοδήποτε άλλο έγγραφο που αποδεικνύει την ταυτότητά τους.
ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΙΚΗ
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ (ωράρια, διευθύνσεις χώρων, κ.α.)
ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΣΤΕ ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΠΣ∆ΑΤΜ ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ 210 3301045
(καθηµερινές από 10:00 έως 14:00), ΑΠΟ ΤΟ SITE
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ (www.psdatm.gr) ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΤΑ
ΤΟΠΟΥΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ - ΤΟΠΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ
ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τα τµήµατα που δεν υπάρχει χώρος εκλογών και ωράρια θα µπορέσετε να ενηµερωθείτε αν και πού
τελικά θα γίνουν εκλογές στο διαδικτυακό τόπο του Συλλόγου.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΠΕΙ∆Η ΕΝ∆ΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΞΟΥΝ
ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ
ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ Ή ΩΣ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΚΑΠΟΙΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

(ΛΟΓΩ

Α∆ΥΝΑΜΙΑΣ

ΥΠΑΡΞΗΣ

ΕΦΟ-

ΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΘΕ ΟΠΩΣ,
ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΣΑΣ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ, ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΤΟ SITE ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Ή
ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΕΤΕ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΠΣ∆ΑΤΜ.
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∆Ô ∆∂∂ ÌÂ ÙËÓ ∞10/™31/2012 ·ﬁÊ·ÛË ÙË˜ ‰ÈÔÈÎÔ‡Û·˜ ÂÈÙÚÔ‹˜
ÙÔ˘ ÛÙÈ˜ 11/12/2012, ·ÔÊ¿ÛÈÛÂ ÙË Û‡ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ «¶·Ú·ÙËÚËÙËÚ›Ô˘
∂ıÓÈÎÔ‡ ∫ÙËÌ·ÙÔÏÔÁ›Ô˘», ÙÔ ÔÔ›Ô Â› ÙË˜ Ô˘Û›·˜ ı· ‹Ù·Ó Ë Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙË˜ ‰ÈÂÈÛÙËÌÔÓÈÎ‹˜ ÂÈÙÚÔ‹˜, Ë ÔÔ›· Û˘ÌÌÂÙÂ›¯Â ÂÓÂÚÁ¿ ÛÙË
‰È·ÌﬁÚÊˆÛË ÙˆÓ ÙÂ¯ÓÈÎÒÓ ÚÔ‰È·ÁÚ·ÊÒÓ Î·È ÙË˜ ÂÍ¤ÏÈÍË˜ ÙˆÓ ÌÂÏÂÙÒÓ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ∫ÙËÌ·ÙÔÏÔÁ›Ô˘. ∆Ô ¶·Ú·ÙËÚËÙ‹ÚÈÔ ·ﬁ ÙËÓ ËÌ¤Ú· Ô˘ Û˘ÛÙ‹ıËÎÂ Û˘ÓÂ‰Ú›·ÛÂ ÌﬁÓÔ ‰˘Ô ÊÔÚ¤˜ ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯ÂÈ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÂ ·Ú·ÁˆÁ‹ ı¤ÛÂˆÓ Â› ÙˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ∫ÙËÌ·ÙÔÏÔÁ›Ô˘ (ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Î·È Û‡ÓÙ·ÍË). ŸÙ·Ó ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ ÙÔ˘ 2015 Ô
¶™¢∞∆ª ÎÏ‹ıËÎÂ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÛÂ ¤ÎÙ·ÎÙË Û˘ÓÂ‰Ú›·ÛË ÙÔ˘ ¶·Ú·ÙËÚËÙËÚ›Ô˘ Î·Ù¤ıÂÛÂ ÙÔ ÈÔ Î¿Ùˆ ÎÂ›ÌÂÓÔ:

™˘Ó¤¯ÈÛË ÙÔ˘ ŒÚÁÔ˘
ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ∫ÙËÌ·ÙÔÏÔÁ›Ô˘
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος ∆ιπλωµατούχων Αγρονόµων & Τοπογράφων Μηχανικών, που έχει επιφορτιστεί µέσω των 6500 µάχιµων συναδέλφων να
συνδράµει ώστε να ολοκληρωθεί το µεγαλύτερο από τα µεγάλα έργα, το
ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ, παρακολουθεί τις τελευταίες ηµέρες να παίζεται
για µια ακόµη φορά ένα θέατρο παραλόγου στην ολοκλήρωση του σύγχρονου “γεφυριού της Άρτας”. Οι καθυστερήσεις, οι αναβολές, οι εµπλοκές, η µη χρηµατοδότηση, η αναβλητικότητα έχει γίνει διαχρονικό συστατικό του προγράµµατος.
Οι µεγάλοι χαµένοι από την καθυστέρηση της ολοκλήρωσης του Εθνικού
Κτηµατολογίου, πέρα από την οικονοµία και την ανάπτυξη της χώρα µας,
είναι και οι χιλιάδες ∆ιπλωµατούχοι Αγρονόµοι & Τοπογράφοι Μηχανικοί
κατά πρώτο λόγο, αλλά και οι άλλες ειδικότητες µηχανικών και άλλων εργαζοµένων που θα βυθιστούν ακόµα περισσότερο στην ανεργία, την υποαπασχόληση και την οικονοµική υποβάθµιση.
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος ∆ιπλωµατούχων Αγρονόµων & Τοπογράφων Μηχανικών δεν έχει σταµατήσει 20 χρόνια τώρα να αναφέρει τα αυτονόητα,
να κάνει συγκεκριµένες προτάσεις, να δικαιώνεται εκ των υστέρων για τις
λάθος επιλογές των διοικήσεων και των πολιτικών ηγεσιών ενώ τα προβλήµατα, οι καθυστερήσεις και οι χαµηλοί ρυθµοί εκπόνησης του προγράµµατος του Εθνικού Κτηµατολογίου συνεχίζονται και ανακυκλώνονται.
Γι’ αυτό, κόντρα στην παραφιλολογία που αναπτύσσεται το τελευταίο διάστηµα και στα ασύστολα ψεύδη που διακινούνται και δηλητηριάζουν την
καθηµερινότητα του Συλλόγου, ως απόρροια µικροπαραταξιακών µαταιοδοξιών και επιχειρηµατικών συµφερόντων, ο Πρόεδρος και το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο του Συλλόγου συνεχίζουν αταλάντευτα την προσπάθεια για να
καταστήσουν τις εδώ και χρόνια δηµόσια εκπεφρασµένες θέσεις του κλάδου, ως αναπόσπαστο κοµµάτι της ασκούµενης κυβερνητικής πολιτικής,
συµµετέχοντας και στο Παρατηρητήριο του ΤΕΕ για το Εθνικό Κτηµατολόγιο βάζοντας τις πιο κάτω αρχές:
• Να ολοκληρωθούν όλες οι εν ενεργεία µελέτες σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα χρονοδιαγράµµατα (χωρίς αναίτιες καθυστερήσεις εκ µέρους της
ΕΚΧΑ).
• Να ολοκληρωθούν άµεσα όλες οι διαγωνιστικές διαδικασίες και να υπογραφούν ταυτόχρονα όλες οι υπόλοιπες συµβάσεις, στις οποίες δεν
υπάρχουν ασφαλιστικά µέτρα (ΚΤΙΜΑ 11Α - ΚΤΙΜΑ 11Β - ΚΤΙΜΑ 13 &
ΚΤΙΜΑ 14).
• Να αναρτώνται ταυτόχρονα µε τις κτηµατογραφήσεις και οι δασικοί
χάρτες, εκµεταλλευόµενοι τις διατάξεις του Ν.4164/2013 για κύρωση
αυτών από την ΕΚΧΑ Α.Ε.
• Να ενισχυθεί η ΕΚΧΑ Α.Ε. µε εξειδικευµένο - τεχνικό προσωπικό µε
αποκλειστική αρµοδιότητα τις µελέτες Κτηµατολογίου.
• Να δοθεί λειτουργική, διοικητική και οικονοµική ευελιξία στην ΕΚΧΑ
Α.Ε. προκειµένου να προχωρήσει ταχύτερα το έργο της σύνταξης και
λειτουργίας του Κτηµατολογίου. Η σύνθεση της νέας διοίκησης, θα είναι ένας από τους πιο σηµαντικούς παράγοντες για µια επιτυχή πορεία
του προγράµµατος.
• Να γίνεται ουσιαστική επίβλεψη από την ΕΚΧΑ Α.Ε. για τήρηση του
Προγράµµατος Ποιότητας ‘Έργου και έλεγχος για την ύπαρξη συµβάσεων εργασίας των ατόµων που εργάζονται στα ανάδοχα σχήµατα και για
την τήρηση της εργατικής και ασφαλιστικής νοµοθεσίας.
• Να ανοίξουν επιτέλους τα οριστικά κτηµατολογικά γραφεία.
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• Να γίνουν οριστικές εγγραφές των δικαιωµάτων των πιλοτικών και του
πρώτου προγράµµατος, να νοµοθετηθεί ορθολογική, ευέλικτη και χωρίς αναίτιες καθυστερήσεις διαδικασία διόρθωσης αυτών ώστε να γίνει
κατανοητό και το όφελος του Κτηµατολογίου.
• Να αναδειχθεί ο αναπτυξιακός ρόλος του Κτηµατολογίου, χρησιµοποιώντας τις κτηµατολογικές εγγραφές για το σύνολο των µελετών (ΖΟΕ,
ΓΠΣ, Π.Μ. κ.λπ.)

√ ¶™¢∞∆ª ¤¯ÂÈ Î·Ù·Ê¤ÚÂÈ Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÂÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¿ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›·
¯ÚﬁÓÈ· ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎ¿ Î·È ÌﬁÓÔ ·ﬁ ÙÈ˜ ¯ÔÚËÁ›Â˜ Î·È ÙÈ˜ Û˘Ó‰ÚÔÌ¤˜
ÙˆÓ Û˘Ó·‰¤ÏÊˆÓ, Î·ıÒ˜ ÙÔ ∆∂∂ ¤¯ÂÈ ‰ÒÛÂÈ ÛÙÔÓ Û‡ÏÏÔÁÔ Ì·˜ ÁÈ· ÙÔ
2013 Î·È ÙÔ 2014 ÌﬁÓÔ 12.000€.
™ÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ∆∂∂ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÂÈ¯ÔÚ‹ÁËÛË˜ ÛÙÔ˘˜ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˘˜ ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡˜ ™˘ÏÏﬁÁÔ˘˜, Ô Û‡ÏÏÔÁÔ˜ ·¤ÛÙÂÈÏÂ ÙËÓ
ÈÔ Î¿Ùˆ ÂÈÛÙÔÏ‹ ﬁÔ˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ·ÎﬁÌË ÊÔÚ¿ Ë ÔÏ‡
Î·Î‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ™˘ÏÏﬁÁÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ·Ú¿ÎÏËÛË
ÁÈ· ·Ú·¯ÒÚËÛË ÁÚ·ÊÂ›Ô˘ ÂÓÙﬁ˜ ÙÔ˘ ∆∂∂ ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ó· Û˘ÓÂ¯›ÛÂÈ
Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÂ› o Û‡ÏÏÔÁÔ˜ ··ÏÏ·ÁÌ¤ÓÔ˜ ·ﬁ ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎﬁ ‚¿ÚÔ˜
ÙÔ˘ ÂÓÔÈÎ›Ô˘.

∫·Ù·ÓÔÌ‹ ÂÈ¯ÔÚ‹ÁËÛË˜ ∆∂∂
ÛÙÔ˘˜ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˘˜ ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡˜
™˘ÏÏﬁÁÔ˘˜ ¢ÈÏˆÌ·ÙÔ‡¯ˆÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ
ÁÈ· ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2015
Αγαπητέ Συνάδελφε Θοδωρή,
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος ∆ιπλωµατούχων Αγρονόµων & Τοπογράφων Μηχανικών, αυτή την περίοδο της λειτουργίας του, βρίσκεται σε πολύ δύσκολη οικονοµική κατάσταση. Αδυνατώντας να καλύψει οικονοµικά ακόµα και
βασικές καθηµερινές λειτουργίες του.
Οι Σύλλογοι µέχρι και πριν από δυο χρόνια είχαν σταθερές προσόδους από
την επιχορήγηση και τουλάχιστον κρίνοντας απ’ το δικό µας Σύλλογο τα
λεφτά έπιαναν τόπο στο έπακρο και καταναλώνονταν µε φειδώ και ορθολογική αντίληψη του τι σηµαίνει αναγκαία ανελαστική δαπάνη λειτουργίας
του Συλλόγου.
Μια παράµετρος που πρέπει να ληφθεί υπόψη, για την ορθή κατανοµή επιχορήγησης, είναι πόσο «ζωντανός» είναι ένας Επιστηµονικός Σύλλογος.
Κατά τη γνώµη µου δεν είναι ζωντανός ο Σύλλογος που κόβει µόνο πολυτελείς πίτες καλώντας τους εκάστοτε κυβερνώντες, αλλά ο Σύλλογος που
κάνει ηµερίδες, συνέδρια, σεµινάρια, αυτός που ενηµερώνει καθηµερινά τα
µέλη του, που τον αισθάνονται δίπλα τους, έτσι ώστε η χρηµατοδότηση
του ΤΕΕ να προσδίδει εµµέσως πολλαπλά οφέλη στα µέλη του Συλλόγου
που είναι και µέλη του ΤΕΕ και όχι στους ∆ιοικούντες των Συλλόγων που
κάνουν δηµόσιες σχέσεις.
Το ∆.Σ. του ΠΣ∆ΑΤΜ τα τελευταία δύο χρόνια έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειµένου να µειώσει τα λειτουργικά έξοδα του Συλλόγου (η µοναδική υπάλληλος του συλλόγου εργάζεται τέσσερις ώρες ηµερησίως αντί για πλήρες οκτάωρο, έχουν καταργηθεί οι αποζηµιώσεις µελών
του ∆.Σ. της περιφέρειας για µετακινήσεις και καλύπτονται από τους ίδιους, έχουν καταργηθεί όλα τα έξοδα µετακινήσεων των µελών του ∆.Σ.
προς τα τοπικά και περιφερειακά τµήµατα, έχουν καταργηθεί οι δυο από
τις τρεις τηλεφωνικές συνδέσεις κ.α.), αλλά δυστυχώς δεν µπορεί να καλύψει τα λιγοστά µηνιαία έξοδα µε αποτέλεσµα να χρωστάει ήδη 19 ενοίκια
(από τον Σεπτέµβριο του 2013) µε ορατό πλέον τον κίνδυνό τόσο της
έξωσης όσο και της απαίτησης των µη καταβληθέντων ενοικίων µέσω δικαστικής οδού.
Ήδη το ∆.Σ. του ΠΣ∆ΑΤΜ αποφάσισε, ως έσχατη λύση, να απευθυνθεί στο
ΤΕΕ στις 17/02/2015 προκειµένου να ενισχύσει οικονοµικά τον σύλλογο
προκειµένου να καλύψει το υφιστάµενο χρέος των ενοικίων που ανέρχεται
σήµερα στο ποσό των 10.450€ (19Χ550€), αλλά και για να παραχωρηθεί
χώρος γραφείου εντός του ΤΕΕ προκειµένου να συνεχίσει να λειτουργεί o
σύλλογος απαλλαγµένος από το οικονοµικό βάρος του ενοικίου.
Ακολουθεί ο πίνακας των πραγµατικών - ανελαστικών δαπανών για την
οµαλή λειτουργία του συλλόγου για το έτος 2015.
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*Σηµείωση: Στον ως άνω πίνακα δεν έχουν περιληφθεί: α) έξοδα για
διοργάνωση σεµιναρίων, ηµερίδων, συνεδρίων (προσπαθούµε να αποσβένονται µέσω χορηγιών ή αντίτιµου συµµετοχής) και β) έξοδα µετάβασης και οδοιπορικών των εκτός Αθήνας µελών του ∆.Σ. και αποζηµίωση
µελών ∆.Σ. που πηγαίνουν σε Γ.Σ., παραστάσεις σε υπηρεσίες, ηµερίδες
της Περιφέρειας, ταξίδια για συνέδρια στο εξωτερικό (καλύπτονται µε ιδίους πόρους).

∏ ¢ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ¶·ÓÂÏÏËÓ›Ô˘ ™˘ÏÏﬁÁÔ˘ ¢ÈÏˆÌ·ÙÔ‡¯ˆÓ ∞ÁÚÔÓﬁÌˆÓ ∆ÔÔÁÚ¿ÊˆÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ, ÈÛÙ‹ ÛÙÈ˜ ·Ú¯¤˜ ÙË˜ Î·È ÌÂ ÁÓÒÌÔÓ· ¿ÓÙ· ÙËÓ ÚÔ¿ÛÈÛË ÙˆÓ Û˘ÌÊÂÚﬁÓÙˆÓ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘, ¤¯ÂÈ Â‰Ò
Î·È Î·ÈÚﬁ ÂÓÙÂ›ÓÂÈ ÙÈ˜ ÚÔÛ¿ıÂÈ¤˜ ÙË˜ ÁÈ· ÙË ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË ÙˆÓ
Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ∞∆ª.
™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùﬁ, ÚÔÛÊÂ‡ÁÂÈ ¤Ó·ÓÙÈ Î¿ıÂ Ú¿ÍË˜ ‰ÈÔ›ÎËÛË˜ Ô˘
˘Ô›ÙÂÈ ÛÙËÓ ·ÓÙ›ÏË„Ë ÙË˜ Î·È Ï‹ÙÙÂÈ ÙÔ Î‡ÚÔ˜ Î·È Ù· Û˘ÌÊ¤ÚÔÓÙ· ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘.
∆Ô ›‰ÈÔ ¤Ú·ÍÂ Î·È ¤Ó·ÓÙÈ ÙË˜ ·ﬁÊ·ÛË˜ ÙË˜ ¢/ÓÛË˜ ¢·ÛÒÓ ¡.
∫·Ú‰›ÙÛ·˜ (¢·Û·Ú¯Â›Ô ªÔ˘˙·Î›Ô˘) ÁÈ· ¤Î‰ÔÛË Ú¿ÍË˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡ ÌÂ ÙÔÔÁÚ·ÊÈÎﬁ ‰È¿ÁÚ·ÌÌ· Û˘ÓÙ·ÁÌ¤ÓÔ ·ﬁ ªË¯·ÓÔÏﬁÁÔ
ªË¯·ÓÈÎﬁ, ·ÔÛÙ¤ÏÏÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÈÔ Î¿Ùˆ ÚÔÛÊ˘Á‹.

Προσφυγή
(Άρθρο 24 Ν.2690/1999)
Του Πανελληνίου Συλλόγου ∆ιπλωµατούχων Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αραχώβης 61
και εκπροσωπείται νοµίµως.
ΠΡΟΣ
1. ∆ιεύθυνση ∆ασών Ν. Καρδίτσας (Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Θεσσαλίας/Στερεάς Ελλάδας – Γενική ∆ιεύθυνση ∆ασών και Αγροτικών Υποθέσεων).
2. Γενικό Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας/Στερεάς Ελλάδας, όπως νόµιµα εκπροσωπείται
Koινοποίηση
1. Ενδιαφερόµενο Αιτούντα την έκδοση Πράξης Χαρακτηρισµού Έκτασης εταιρεία «Α & F ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Ε.Π.Ε.»
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΗ – ∆ΙΟΡΘΩΣΗ - ΆΛΛΩΣ ΜΕΤΑΡΥΘΜΙΣΗ
Της από 5069/237805/28-11-2013 πράξης Χαρακτηρισµού Έκτασης της
∆ιεύθυνσης Ν. Καρδίτσας (Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Θεσσαλίας/Στερεάς
Ελλάδας – Γενική ∆ιεύθυνση ∆ασών και Αγροτικών Υποθέσεων).

………………………….
Στις 22/04/2015 λάβαµε γνώση της έκδοσης της ως άνω διοικητικής πράξης Χαρακτηρισµού Έκτασης της ∆ιεύθυνσης ∆ασών Ν. Καρδίτσας (Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Θεσσαλίας/Στερεάς Ελλάδας – Γενική ∆ιεύθυνση
∆ασών και Αγροτικών Υποθέσεων).
Η ανωτέρω πράξη 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 Μηχανολόγο Μηχανικό, πρόσωπο που κατά τις κείµενες διατάξεις δεν διαθέτει τα απαιτούµενα
επαγγελµατικά προσόντα – δικαιώµατα.
Ειδικότερα, την ακύρωση άλλως διόρθωση ή µεταρρύθµιση της
από 28-11-2013 (αριθµ.πρωτ.5069/237805) πράξης Χαρακτηρισµού
Έκτασης της ∆ιεύθυνσης ∆ασών Ν. Καρδίτσας αιτούµαστε για τους
κάτωθι ουσιαστικούς και βάσιµους λόγους.
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 998/1979 «Περί προστασίας ∆ασών
και δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας» (ΦΕΚ 289/τΑ/1979).
Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του Ν.998/1979 µετά την ισχύ του
Ν.3208/2003 «Προστασία ∆ασικών οικοσυστηµάτων, κατάρτιση ∆ασολογίου, ρύθµιση εµπραγµάτων δικαιωµάτων επί ∆ασών & ∆ασικών εν γένει
εκτάσεων» (ΦΕΚ 303/τΑ/2003) και του Ν.3818/2010 «Προστασία δασών
και δασικών εκτάσεων του Ν. Αττικής, σύσταση Ειδικής Γραµµατείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ17/τΑ/2010).
Τη διάταξη του άρθρου 3 του Ν. 4663/1930
Τη διάταξη του άρθρου 4 του Ν. 4663/1930
Τη διάταξη του άρθρου µόνου του Β.∆/τος 769/1972 (ΦΕΚ 223 Α)
Τη διάταξη της παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.∆ 4564/1966
Την υπ΄αριθµ. 678/2005 απόφαση Ολοµέλειας ΣΤΕ
Την υπ΄αριθµ.451/2010 Γνωµοδότηση του Ν.Σ.Κ επί σχετικού ερωτήµατος της Κτηµατολόγιο Α.Ε. µε αριθµό πρωτ.1275/26.07.2010
Την εγκύκλιο ∆ΤΕ/β/34285/375/24-09-2010 του ΥΠΕΚΑ
Το µε αρ. Πρωτ. 26134/09-10.05.2010 έγγραφό του Τ.Ε.Ε
Τη διάταξη των άρθρων 3, 5, 8, 9 του Ν.4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α)
Τις διατάξεις του Ν. 4254/2014 (υποπαράγραφος ΙΓ. 12)
Σας αναφέρουµε τα ακόλουθα :
1. Η µελέτη τεχνικού έργου, ο τρόπος ελέγχου από τις αρµόδιες
υπηρεσίες και ο καθορισµός αποκλειστικών επαγγελµατικών δικαιωµάτων, υπόκεινται στην εποπτεία του κράτους, λόγω της
ανάγκης διασφάλισης του δηµοσίου συµφέροντος.
Η εποπτεία του κράτους έχει υλοποιηθεί µε τη λήψη µέτρων
στους εξής άξονες:
α) Άξονας 1 – µελετητής – Μηχανικός
Θέσπιση υποχρεωτικών προδιαγραφών και επαγγελµατικών δικαιωµάτων,
έλεγχος της τήρησής τους στις µελέτες, προσωπική ευθύνη του
µηχανικού (ποινική – πειθαρχική) σε περίπτωση αστοχίας. Για τη
θέσπιση υποχρεωτικών προδιαγραφών και τον καθορισµό των
επαγγελµατικών δικαιωµάτων βασική νοµοθετική εξουσιοδότηση παρέχουν τα άρθρα 53 και επόµενα του Ν.∆. 17 Ιουλ.- 16
Αυγ. 1923. Υπάρχουν δε προδιαγραφές και για πολύ ειδικά θέµατα (π.χ. για τη θέσπιση ειδικών κανονισµών, όπως ο αντισεισµικός, ο κτιριοδοµικός, για την πυροπροστασία, για τη θερµοµόνωση, για τις ηλεκτρικές και µηχανολογικές εγκαταστάσεις, για τις
τοπογραφικές εργασίες1 (Π.∆. 696/1975 – άρθρα 108 και επόµενα,
κλπ.).
β) Άξονας 2 – Έλεγχος Τεχνικών υπαλλήλων και Υπηρεσιών Προστασία
του Φυσικού Περιβάλλοντος.
Θέσπιση διοικητικής διαδικασίας χορήγησης πράξεων χαρακτηρισµού εκτάσεων και χορήγηση αυτών ύστερα από προηγούµενο
έλεγχο και διασφάλιση των µέτρων. Για τον έλεγχο της τήρησης
των υποχρεωτικών προδιαγραφών χορηγήθηκε αρµοδιότητα
στις ∆ιευθύνσεις ∆ασών καθώς και ορίστηκε ειδική διαδικασία
προς τούτο (Άρθρο 14 του Ν. 998/1979 (ΦΕΚ 289/τΑ/1979), άρθρα 3
και 4 του Ν.998/1979 µετά την ισχύ του Ν.3208/2003 (ΦΕΚ
303/τΑ/2003) και του Ν.3818/2010 (ΦΕΚ17/τΑ/2010)).
2. Σύµφωνα µε το ισχύον σήµερα νοµοθετικό πλαίσιο2, όσον αφορά τη
σύνταξη και την εκπόνηση τοπογραφικών διαγραµµάτων, για λόγους που
A¶PI§IO™ - MA´O™ - IOYNIO™ 2015 / ATM 223
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αφορούν το δηµόσιο συµφέρον και την προστασία του περιβάλλοντος
κατά το άρθρο 24 παρ. 2 του Συντάγµατος, αποκλειστικό δικαίωµα σύνταξης και εκπόνησης τοπογραφικών διαγραµµάτων εξηρτηµένων από το
κρατικό σύστηµα συντεταγµένων ΕΓΣΑ 1987, έχουν οι ∆ιπλωµατούχοι
Αγρονόµοι και Τοπογράφοι Μηχανικοί, καθώς και οι ∆ιπλωµατούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί. Επίσης, περιορισµένα δικαιώµατα σύνταξης εξαρτηµένων
τοπογραφικών διαγραµµάτων έχουν οι Πτυχιούχοι Πολιτικοί Υποµηχανικοί (οι σχολές Υποµηχανικών καταργήθηκαν το 1977).
Εν προκειµένω και όσον αφορά τη διαπίστωση του χαρακτήρα εκτάσεως
(ενώπιον των δασικών υπηρεσιών), όπου απαραίτητη προϋπόθεση είναι
η προσκόµιση εξαρτηµένου τοπογραφικού διαγράµµατος, καθίσταται σαφές ότι το συγκεκριµένο επαγγελµατικό δικαίωµα εντάσσεται στο πεδίο
των διατάξεων περί ασκήσεως επαγγέλµατος Μηχανικού και µάλιστα
αποτελεί ad hoc τεχνικό έργο εκπόνησης τοπογραφικών εργασιών, κατά
την έννοια των άρθρων 107-119 του Π.∆. 696/1974. Και τούτο διότι το
τοπογραφικό διάγραµµα που προσκοµίζεται στις δασικές υπηρεσίες απαιτείται επειδή µε αυτό θα γίνει ο ακριβής και σαφής προσδιορισµός των
ορίων, του εµβαδού και της θέσης του ακινήτου, για το οποίο θα αποφανθούν στη συνέχεια οι δασικές υπηρεσίες (ως προς το χαρακτήρα αυτού).
3. Κατά το ισχύον πλαίσιο (άρθρο 14 του Ν.998/1979 (ΦΕΚ
289/τΑ/1979), άρθρα 3 και 4 του Ν.998/1979 µετά την ισχύ του
Ν.3208/2003 (ΦΕΚ 303/τΑ/2003) και του Ν.3818/2010 (ΦΕΚ17/τΑ/2010)
τα αρµόδια όργανα (υπάλληλοι, δασολόγοι, εξουσιοδοτούµενοι για τον
έλεγχο των στοιχείων και την έκδοση της πράξης χαρακτηρισµού) είναι
υποχρεωµένα να εφαρµόζουν την κείµενη νοµοθεσία όσον αφορά τις
προδιαγραφές, τις ευθύνες και τα δικαιώµατα σύνταξης και εκπόνησης
τοπογραφικών διαγραµµάτων και λοιπών µελετών που απαιτούνται για
την έκδοση της πράξης. Τυχόν δε παράλειψή τους ή παράνοµη ενέργειά
τους έχει σαν αποτέλεσµα:
α) την ακύρωση της διοικητικής πράξης η οποία εκδόθηκε κατά παράβαση των κείµενων διατάξεων.
β) τη διερεύνηση για τη διαπίστωση τυχόν ποινικών και πειθαρχικών ευθυνών των οργάνων που στα πλαίσια της άσκησης των καθηκόντων
τους, µε τις πράξεις τους ή τις παραλείψεις τους, προχώρησαν στην έκδοση παρανόµων διοικητικών πράξεων.
4. Σύµφωνα µε τις ως άνω αναφερόµενες διατάξεις (άρθρο 3 του
Ν.4663/1930 άρθρο 4 του Ν.4663/1930, άρθρο µόνου του Β.∆/τος
769/1972 (ΦΕΚ 223 Α),παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.∆ 4564/1966, την
υπ΄αριθµ.678/2005 απόφαση Ολ. ΣΤΕ), όσον αφορά τη σύνταξη και την
εκπόνηση τοπογραφικών διαγραµµάτων και για λόγους που αφορούν το
δηµόσιο συµφέρον και την προστασία του περιβάλλοντος (οικιστικό –
φυσικό), σύµφωνα µε το άρθρο 24 του Συντάγµατος, αποκλειστικό δικαίωµα σύνταξης και εκπόνησης τοπογραφικών διαγραµµάτων εξηρτηµένων
από το κρατικό σύστηµα συντεταγµένων ΕΓΣΑ 1987 έχουν οι ∆ιπλωµατούχοι Αγρονόµοι και Τοπογράφοι Μηχανικοί καθώς και οι ∆ιπλωµατούχοι
Πολιτικοί Μηχανικοί. Επίσης, περιορισµένα δικαιώµατα σύνταξης εξαρτηµένων τοπογραφικών διαγραµµάτων έχουν οι Πτυχιούχοι Πολιτικοί Υποµηχανικοί (οι σχολές Υποµηχανικών καταργήθηκαν το 1977, βλ.κ. σχετ.
εγκύκλιο ΥΠΕΚΑ και Τ.Ε.Ε η οποία κωδικοποιεί την κείµενη νοµοθεσία).
Με βάση τα ανωτέρω και τη σχετική υπ΄αριθµ. 451/2010 Γνωµοδότηση
του Ν.Σ.Κ καθίστανται σαφή τα εξής:
α) ουδεµία αµφισβήτηση υφίσταται όσον αφορά το επαγγελµατικό δικαίωµα των Μηχανικών για τη σύνταξη και την εκπόνηση εξηρτηµένων τοπογραφικών διαγραµµάτων.
β) ο συγκεκριµένος Μηχανικός ως Μηχανολόγος Μηχανικός, ο
οποίος φέρεται ως συντάξας και εκπονών το προσαρτώµενο για
την πράξη χαρακτηρισµού εκτάσεως τοπογραφικό διάγραµµα,
δεν διαθέτει τα απαιτούµενα εκ του νόµου επαγγελµατικά προσόντα και δικαιώµατα προς βλάβη του δηµοσίου συµφέροντος.
γ) Οι αρµόδιες υπηρεσίες και οι εξουσιοδοτούµενοι υπάλληλοι υποχρεούνται στα πλαίσια των καθηκόντων τους όπως εφαρµόζουν την κείµενη
νοµοθεσία και τις σχετικές εγκύκλιους – οδηγίες κωδικοποίησης ιεραρχικά
προϊσταµένων αρχών στο πλαίσιο της διοίκησης αναφορικά µε το συγκεκριµένο θέµα.
5. ∆ιοικητική πράξη είναι η κυριαρχική πράξη διοικητικής αρχής, που ρυθµίζει µια συγκεκριµένη ή αόριστο αριθµό περιπτώσεων διοικητικού δικαίου, µε εξωτερικές έννοµες συνέπειες και άµεση νοµική ισχύ. ΕπισηµαίνεATM 223 / A¶PI§IO™ - MA´O™ - IOYNIO™ 2015

ται δε ότι σύµφωνα µε πάγια αρχή του διοικητικού δικαίου, η διοικητική
πράξη, από την έναρξη της ισχύος της έως την ακύρωσή της µε δικαστική απόφαση ή µε διοικητική πράξη ή την ανάκληση ή κατάργησή της
ή γενικά την παύση της ισχύος της, κατά οποιοδήποτε τρόπο,
παράγει όλα τα έννοµα αποτελέσµατά της, και έναντι των διοικητικών αρχών (ΣτΕ 2519/1982, 264/2005), ανεξάρτητα από το
αν τυχόν έχει νοµική πληµµέλεια. Κατ’ εφαρµογή του τεκµηρίου νοµιµότητας των διοικητικών πράξεων, το διοικητικό όργανο που έχει
εκδώσει την πράξη µπορεί να επανεξετάσει τη νοµιµότητά της,
εφόσον θέλει να την ανακαλέσει και συντρέχουν οι προϋποθέσεις της ανακλήσεως (408/2003, 1612/2008 κ.ά.).
Συνεπώς, αντιλαµβανόµενοι την ευθύνη της διοίκησης, υπό την ισχύ των
συγκεκριµένων πιθανόν “παρανόµων’’ διοικητικών πράξεων, δίδεται η
εντύπωση στον πολίτη ότι ορθώς εκτελούνται εργασίες κατασκευής, καταρτίζονται δικαιοπραξίες, παράγονται πληθώρα σχετικών άλλων πράξεων, οι οποίες στηρίζονται στην ακυρωτέα λόγω νοµικών πληµµελειών
άδεια χαρακτηρισµού εκτάσεως της αρµόδιας υπηρεσίας της ∆ιεύθυνσης
∆ασών. Η διατάραξη δε που θα επέλθει στις συναλλαγές, όταν µελλοντικά αποκαλυφθεί το σφάλµα, θα είναι µη αναστρέψιµη!
Οι διοικητικές πράξεις που εκδόθηκαν κατά παράβαση του θεσµικού πλαισίου, ως λεπτοµερώς αναλύεται, είναι ακυρωτέες κατά γενική αρχή του
διοικητικού δικαίου. Προς το συµφέρον δε των αιτούντων πολιτών, και
µε κύριο γνώµονα την προστασία του οικιστικού περιβάλλοντος και της
περιουσίας των πολιτών οι αρµόδιες υπηρεσίες οφείλουν να προχωρήσουν σε διορθώσεις των παρανόµων εκδοθεισών πράξεων χαρακτηρισµού εκτάσεων θεραπεύοντας τις ελλείψεις ως προς το θέµα της σύνταξης και της υπογραφής των τοπογραφικών διαγραµµάτων και ενηµερώνοντας τους ενδιαφεροµένους για την ανάγκη διόρθωσης, άλλως οφείλουν να προβούν σε ανάκληση των αδειών που εσφαλµένα εκδόθηκαν.
6. Kατά τα ανωτέρω σας καλούµε, εντός νοµίµου προθεσµίας από την
υποβολή του παρόντος αιτήµατος, όπως προβείτε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ανάκλησης άλλως διόρθωσης ή µεταρρύθµισης και θεραπείας της από 28-11-2013 (αριθµ.πρωτ.5069/237805) πράξης Χαρακτηρισµού Έκτασης της ∆ιεύθυνσης ∆ασών Ν. Καρδίτσας που παρανόµως εκδόθηκε σε αντίθεση µε το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο.
7. Περαιτέρω, ο ΠΣ∆ΑΤΜ, επιφυλασσόµενος παντός νοµίµου δικαιώµατός
του, ως έχων έννοµο συµφέρον και υποχρέωση εκ του καταστατικού
του, σε περίπτωση όπου η διοίκηση δεν προχωρήσει στη διόρθωση άλλως ανάκληση των σχετικών πράξεων θα προσφύγει στο αρµόδιο διοικητικό δικαστήριο για την ακύρωση αυτών ενηµερώνοντας τον αρµόδιο εισαγγελέα και τον επιθεωρητή δηµόσιας διοίκησης για τις σχετικές παράνοµες ενέργειες ή παραλείψεις των οργάνων των ∆ιευθύνσεων ∆ασών
στα πλαίσια των καθηκόντων τους.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Και όσους άλλους προσθέσουµε νόµιµα, µε την επιφύλαξη παντός νοµίµου δικαιώµατός µας.
ΖΗΤΟΥΜΕ
Να γίνει δεκτή η παρούσα αίτηση ανακλήσεως – διορθώσεως άλλως µεταρρυθµίσεως της από 28-11-2013 (αριθµ.πρωτ.5069/237805) πράξης
Χαρακτηρισµού Έκτασης της ∆ιεύθυνσης ∆ασών Ν. Καρδίτσας.
Μετά τιµής,
Για το ∆.Σ. του Π.Σ.∆.Α.Τ.Μ.
O Πρόεδρος O Γεν. Γραµµατέας
Mαχίκας Iωάννης Tουρλάκης Παναγιώτης

Στα άρθρα 107 – 119 του Π.∆. 696/1974 περί προδιαγραφών τοπογραφικών, κτηµατογραφικών και χαρτογραφικών εργασιών (που εκδόθηκαν κατ΄
εξουσιοδότηση του άρθρου 52 του από 17/07 - 16/08/1923 Ν.∆ ) αποτυπώνονται περιοριστικά και µε απόλυτη σαφήνεια οι επί µέρους επιστηµονικές εργασίες που καλύπτουν όλο το φάσµα των τοπογραφικών και κτηµατογραφικών εργασιών τεχνικού έργου όπως µετρήσεις µηκών, κ.α.
2 άρθρο 3 του Ν. 4663/1930, άρθρο 4 του Ν. 4663/1930, άρθρο µόνο του
Β.∆/τος 769/1972 (ΦΕΚ 223 Α), παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.∆ 4564/1966,
υπ΄αριθµ.678/2005 απόφαση Ολ.ΣΤΕ υπ΄αριθµ.451/2010 γνωµοδότηση του
Ν.Σ.Κ., την µε αρ. Πρωτ. 26134/09-10.05.2010 γνωµοδότηση του Τ.Ε.Ε.
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1. Οι συζητήσεις για αλλαγή του καταστατικού του ΠΣ∆ΑΤΜ, έχουν κρατήσει περισσότερο από δέκα χρόνια. Αυτό το διάστηµα υπήρξαν διατυπώσεις θέσεων και προτάσεων, ανταλλαγή απόψεων, διαβουλεύσεις
και διαδικασίες καταστατικών συνελεύσεων. Το µεγάλο διάστηµα που
πέρασε οφείλεται στη σοβαρότητα του ζητήµατος και στην απαίτηση
και την αναγκαιότητα να επιτευχθεί συναίνεση, συµφωνία και αυξηµένη πλειοψηφία και συµµετοχή στις γενικές συνελεύσεις.
2. Στις 5/2/2011, σε κοινή συνεδρίαση των ∆.Σ. του Πανελληνίου Σ∆ΑΤΜ
και του Σ∆ΑΤΜ Βορείου Ελλάδος, µε συµµετοχή 19 µελών των δύο
∆.Σ. (10 από τον ΠΣ∆ΑΤΜ και 9 από τον Σ∆ΑΤΜΒΕ) αποφασίστηκαν,
µε µία µόνο αρνητική γνώµη, οι παρακάτω βασικές αρχές για την τροποποίηση του καταστατικού του Πανελληνίου Συλλόγου:
Α. ∆ηµιουργία Αντιπροσωπείας. Στην Αντιπροσωπεία εκπροσωπούνται
αναλογικά όλα τα περιφερειακά και τοπικά τµήµατα του συλλόγου.
Β. Εκλογή του ∆.Σ. από την Αντιπροσωπεία. Αναλογική εκπροσώπηση
όλων των συνδυασµών στην Αντιπροσωπεία και το ∆.Σ.
Γ. Εκλογικό σύστηµα η απλή αναλογική.
Η συµφωνία αυτή είχε έρθει ως αποτέλεσµα των προσπαθειών που είχαν γίνει τα προηγούµενα χρόνια για αλλαγή του καταστατικού µε στόχο την πανελλαδική οµογενοποίηση του συλλόγου και την εξασφάλιση
της συµµετοχής στις διαδικασίες και στη λειτουργία του, όλων των περιφερειών και τµηµάτων.
3. Στο χρονικό διάστηµα 2011-2014 δεν έγινε δυνατόν παρά τις προσπάθειες του ∆.Σ. του συλλόγου και των ∆.Σ. των τµηµάτων του συλλόγου στην περιφέρεια, να ολοκληρωθεί η διαδικασία µε την επίτευξη
της αναγκαίας πλειοψηφίας σε καταστατική Γ.Σ. του Συλλόγου.
4. Στην Πανελλήνια Συνδιάσκεψη της Χαλκίδας στις 29-06-2014, για τις
διαδικασίες τροποποίησης του καταστατικού αποφασίστηκε η συνέχιση
της προσπάθειας, του διαλόγου και της προετοιµασίας µε συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα.
Στο ∆.Σ. του ΠΣ∆ΑΤΜ στις 4/07/2014 εγκρίθηκε το παρακάτω χρονοδιάγραµµα, το οποίο είχε προταθεί και είχε συµφωνηθεί στην Πανελλήνια Συνδιάσκεψη της Χαλκίδας της 29-06-2014, για τις διαδικασίες τροποποίησης του καταστατικού:
Α. Τον Μάρτιο του 2015 θα γινόταν στην Αθήνα Γενική Συνέλευση
απολογιστική, καταστατική και ταυτόχρονα συνδιάσκεψη µε τη συµµετοχή όσο γίνεται περισσοτέρων µελών από όλη την Ελλάδα. Βασικό
θέµα η τροποποίηση του καταστατικού.
Β. Μέχρι τις 30/9/2014 έπρεπε να έχουν διαµορφωθεί οι προτάσεις και
οι θέσεις των παρατάξεων και των συναδέλφων και να έχουν σταλεί
στο ∆Σ του συλλόγου.
Γ. Μέχρι τις 31/12/2014 οι τελικές διαµορφωµένες προτάσεις ανά άρθρο και µε τελική “νοµική” διατύπωση θα δηµοσιεύονταν στην ιστοσελίδα του συλλόγου και θα αποστέλλονταν σε όλα τα µέλη του συλλόγου.
∆. Για ένα µήνα θα γινόταν συζήτηση, διαβούλευση και παρεµβάσεις.
Ε. Αµέσως µετά την 30/01/2015 και την τελική διαµόρφωση, θα ακολουθούσε η ενηµέρωση των µελών του συλλόγου µέχρι την καταστατική Συνέλευση-Συνδιάσκεψη του Μαρτίου.
5. Σε ∆.Σ. του συλλόγου στις 16/01/2015, αποφασίστηκε να δηµιουργηθεί µια επιτροπή από τρεις συναδέλφους του ∆.Σ. (Τουρλάκης - Κακαρδάκος - Λάλας), οι οποίοι θα εξέταζαν τις κατατεθείσες προτάσεις
για να προτείνουν τη συνέχιση των διαδικασιών και να εισηγηθούν στο
∆.Σ. τις επόµενες ενέργειες που έπρεπε να γίνουν.
Μέχρι εκείνη τη χρονική στιγµή υπήρχε η αίσθηση ότι θα υπάρξει σύγκλιση της πλειοψηφίας των δυνάµεων που δρουν παραταξιακά στον
χώρο του συλλόγου και των δυνάµεων - συναδέλφων που δραστηριοποιούνται στα τµήµατα του συλλόγου στην περιφέρεια.
Ιδιαίτερα µε βάση την πρόταση του ∆.Σ. του συλλόγου της Βορείου Ελλάδος υπήρχε η προσδοκία να υπάρξει συµφωνία και
κοινή θέση τουλάχιστον όσον αφορά την ύπαρξη και λειτουργία της αντιπροσωπείας ως αποφασιστικού οργάνου για τα κεντρικά ζητήµατα του συλλόγου.

Σε αντίθεση µε τις ελπίδες και µε τις προσδοκίες που είχαν καλλιεργηθεί, προέκυψε µε τη δηµοσιοποίηση µιας πρότασης από µια σηµαντική
οµάδα συναδέλφων που εκπροσωπούν τις παρατάξεις ∆ΚΜ-∆ΑΠ, Αλληλεγγύη, Πανεπιστηµονική και Συσπειρώσεις, µιας θέσης σε αντίθετη
κατεύθυνση από την κατεύθυνση της δηµιουργίας αντιπροσωπείας.
Μετά από αυτή την εξέλιξη το πρόγραµµα για Γ.Σ. την Άνοιξη δεν ήταν
ρεαλιστικό να υλοποιηθεί, γιατί η πρόταση υπέρ της αντιπροσωπείας,
λόγω της αλλαγής θέσης των εκπροσώπων της ∆ΚΜ-∆ΑΠ εµφανίστηκε
λιγότερο ενισχυµένη σε σχέση µε την πρότερη πλειοψηφία, όπως αυτή
είχε δηµιουργηθεί στην Γ.Σ. του Μαρτίου του 2014,στην οποία δεν είχε
γίνει δυνατόν να εξασφαλιστεί η ενισχυµένη πλειοψηφία που απαιτείται για την αλλαγή του καταστατικού.
6. Στις 10/02/2015 η επιτροπή ενηµέρωσε το ∆.Σ. ότι από την παράθεση
των προτάσεων συνάδει ότι δεν προκύπτουν κοινά σηµεία που να
εµπεριέχονται σε αυτές.
Υπάρχουν κοινά σηµεία στην καλύτερη περίπτωση µεταξύ 3 προτάσεων.
∆εδοµένου του γεγονότος αυτού, ερωτήθηκε το ∆.Σ. και συζητήθηκε η
κατεύθυνση προς την οποία θα έπρεπε να κινηθεί ο σύλλογος, ώστε να
προκύψει το επιθυµητό τελικό σχέδιο τροποποίησης του καταστατικού
του ΠΣ∆ΑΤΜ που θα υποβληθεί στην Καταστατική Συνέλευση.
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7. Το ∆.Σ. στις 17/04/2015, µετά από διάλογο στη βάση όλων των παραπάνω, διαπίστωσε και κατέληξε ότι στη διάρκεια του διαλόγου δηµοσιεύτηκαν σηµαντικές προτάσεις για την αλλαγή και βελτίωση του καταστατικού και των κανόνων λειτουργίας του συλλόγου.
Υπήρξαν όµως και προτάσεις σε αντίθετη κατεύθυνση, να παραµείνουν
δηλαδή τα πράγµατα ως έχουν.
Το ∆.Σ. εκτίµησε και αποφάσισε να µην αφεθεί το ζήτηµα στην αδράνεια και την απραξία, αλλά εκτιµώντας την αναγκαιότητα της αλλαγής,
να συνεχιστεί η προσπάθεια, ο διάλογος και η αναζήτηση σηµείων σύγκλισης.
8. Η αλλαγή του καταστατικού είναι αναγκαία, για να καλυφθεί το κενό
που υπάρχει στη λειτουργία του συλλόγου, όσον αφορά την ύπαρξη
ενός αντιπροσωπευτικού, πανελλαδικού οργάνου, που θα αποφασίζει
σε τακτά χρονικά διαστήµατα για τα σηµαντικά ζητήµατα του συλλόγου και των µελών του.
Ενός οργάνου που θα εκπροσωπούνται όλα τα τµήµατα και θα εξασφαλίζεται η µέγιστη δυνατή αντιπροσωπευτικότητα και συµµετοχή
στις διαδικασίες του συλλόγου.
Η πρόταση για δηµιουργία αντιπροσωπείας βασίζεται στην
ανάγκη αναβάθµισης της λειτουργίας του συλλόγου σε µια κατεύθυνση που εξασφαλίζει τη συλλογικότητα, τη συµµετοχή
και την αποτελεσµατικότητα.
Σε αυτό το πλαίσιο το ∆.Σ. αποφάσισε τα εξής:
➘ Να ενηµερώσει τα µέλη, το σύλλογο και τα περιφερειακά - τοπικά
τµήµατα για τις εξελίξεις.
➘ Να καλέσει τις περιφερειακές δοµές να εξετάσουν όλα τα ζητήµατα,
που έχουν προκύψει, λαµβάνοντας υπόψη και το σύνολο των προτάσεων που έχουν δηµοσιοποιηθεί έως σήµερα.
➘ Να ζητήσει ιδιαίτερη εξέταση του ζητήµατος µε βάση την πρόταση
του ∆.Σ. Βορείου Ελλάδος, θεωρώντας την ως εκείνη που συγκεντρώνει τα καλύτερα στοιχεία για να αποτελέσει βάση της συζήτησης
και της επιζητούµενης σύγκλισης.
➘ Να καλέσει το νέο ∆.Σ., που θα προκύψει από τις εκλογές, να επιληφθεί της προσπάθειας και να συνεχίσει τις διαδικασίες για την ωρίµανση των προϋποθέσων για αλλαγή του καταστατικού.
➘ Να αποφασιστεί, προετοιµαστεί και οργανωθεί το Φθινόπωρο, µια Πανελλαδική Συνδιάσκεψη στη Θεσσαλονίκη µε στόχο κυρίως να εκφραστεί η γνώµη των περιφερειακών τµηµάτων και να συζητηθεί η επανεξέταση του ζητήµατος και το πλαίσιο συνέχισης της προσπάθειας.
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∆εδοµένης της πολυνοµοθεσίας που χαρακτηρίζει τη χώρα τα τελευταία
τέσσερα χρόνια, η Επιτροπή ∆ελτίου αποφάσισε την καταγραφή των τελευταίων νοµοθετηµάτων που άπτονται του ενδιαφέροντος του ΑΤΜ,
ώστε οι συνάδελφοι να ενηµερώνονται και να ανατρέχουν όταν χρειάζεται
στα σχετικά νοµοθετήµατα. Σκοπός της Επιτροπής είναι η συνεχής ενηµέρωση σε νοµοθετικά ζητήµατα που αφορούν τον κλάδο (νόµοι, εγκύκλιοι,
αποφάσεις, σηµαντικές διοικητικές πράξεις, άλλα γενικότερα ενδιαφέροντα
θέµατα), ώστε να διευκολύνεται η εργασία όλων µας. Παρακάτω λοιπόν
καταγράφονται οι τελευταίες εξελίξεις:
➢Κυκλοφόρησε η εγκύκλιος 7 της 1-4-2015 σχετικά µε τα όρια ισχύος
πτυχίων µελετών ανά τάξη και κατηγορία για τη χρονική περίοδο από
21/3/2015 - 20/3/2016. Η εγκύκλιος έχει εκδοθεί από το Υπουργείο Οικονοµίας, υποδοµών, ναυτιλίας και τουρισµού και ακολουθεί την µε αρ.
5/2015 εγκύκλιο του ιδίου φορέα µε θέµα: «Αναπροσαρµογή τιµής συντελεστή (τκ) του Κανονισµού Προεκτιµωµένων Αµοιβών Μελετών και
Υπηρεσιών για το έτος 2015», η οποία αναφέρεται παρακάτω.
➢Κυκλοφόρησε η Εγκύκλιος 5/10-3-2015 σχετικά µε την αναπροσαρµογή του συντελεστή (τκ) του κανονισµού προεκτιµώµενων αµοιβών µελετών και υπηρεσιών για το έτος 2015. Ο συντελεστής (τκ) έχει πλέον
λάβει την τιµή 1,205 και ισχύει για προκηρύξεις µελετών που εγκρίθηκαν
µετά τις 20-03-2015.
➢∆ηµοσιεύτηκε η µε αριθµό 3/2015 Πυροσβεστική διάταξη από το
Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώµατος. Με τη διάταξη αυτή τροποποιούνται οι διαδικασίες µε βάση τις οποίες εκδίδονται τα πιστοποιητικά πυροπροστασίας, µε διευκρινίσεις σε τεχνικά θέµατα όπως οι βοηθητικοί χώροι, τα εµπορικά καταστήµατα και οι αθλητικές εγκαταστάσεις.
➢Κυκλοφόρησε η Β/7 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας σχετικά
µε τη ρύθµιση ληξιπρόθεσµων οφειλών του Ν. 4321/2015. Η εγκύκλιος
µέχρι σήµερα ανανεώνεται ανά τακτικά χρονικά διαστήµατα, οι συνάδελφοι όµως πρέπει να απευθυνθούν στους αντίστοιχους φορείς για λεπτοµέρειες και πιθανή ισχύ της ρύθµισης.
➢Ανακοινώθηκε η ολοκλήρωση του «Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού
Συστήµατος» και η διαδικτυακή Πύλη του έργου «Αρχαιολογικού
Κτηµατολογίου». Σύµφωνα µε το σχετικό δελτίο τύπου «∆Ô ∞Ú¯·ÈÔÏÔ-

ÁÈÎﬁ ∫ÙËÌ·ÙÔÏﬁÁÈÔ ·ÔÙÂÏÂ› ‚·ÛÈÎ‹ ÚÔÙÂÚ·ÈﬁÙËÙ· ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô˘
¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, ¶·È‰Â›·˜ Î·È £ÚËÛÎÂ˘Ì¿ÙˆÓ, Î·ıÒ˜ Û˘ÓÈÛÙ¿ ÙËÓ ÚÒÙË
ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË, ÂÓÈ·›·, Û˘ÛÙËÌ·ÙÈÎ‹ Î·È ‰È·ÚÎÒ˜ ÂÈÎ·ÈÚÔÔÈÔ‡ÌÂÓË
„ËÊÈ·Î‹ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ Î·È ÙÂÎÌËÚ›ˆÛË ÙˆÓ ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ∞ÎÈÓ‹ÙˆÓ Ô˘
‰È·¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ÌÓËÌÂ›ˆÓ, ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ
¯ÒÚˆÓ Î·È ÈÛÙÔÚÈÎÒÓ ÙﬁˆÓ, ¯·ÚÙÔÁÚ·ÊÒÓÙ·˜ ÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘˜ Ô˘ ‰È¤ÂÈ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙË˜ ÂÈÎÚ¿ÙÂÈ·˜. ∆Ô OÏÔÎÏËÚˆÌ¤ÓÔ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ·Îﬁ ™‡ÛÙËÌ·, Î·ıÒ˜ Î·È Ë Û¯ÂÙÈÎ‹ ‰È·‰ÈÎÙ˘·Î‹ ‡ÏË, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó ·ﬁ ¤ÓˆÛË ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÎ‹˜ ˘ﬁ ÙËÓ
ÂÔÙÂ›· Î·È ÙËÓ Î·ıÔ‰‹ÁËÛË ÙˆÓ ·ÚÌﬁ‰ÈˆÓ ¢ÈÂ˘ı‡ÓÛÂˆÓ ÙÔ˘
ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, ¶·È‰Â›·˜ Î·È £ÚËÛÎÂ˘Ì¿ÙˆÓ».
➢Με το νοµοσχέδιο της 30-03-2015 για τη ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων
οφειλών σε 100 δόσεις, θεσπίστηκαν και οι αλλαγές στη ρύθµιση του
καθορισµού της οριογραµµής του αιγιαλού. Πιο συγκεκριµένα, δόθηκε χρονικό περιθώριο 6 µηνών από την 1.1.2016 και µετά στις Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις ∆ηµόσιας Περιουσίας για να καταγράψουν την προκαταρκτική οριογραµµή αιγιαλού στις περιοχές που υφίσταται εγκεκριµένη οριογραµµή, για να αποτυπωθεί η τελευταία ως οριστική. Επίσης,
υπάρχει το όριο της 22ας Αυγούστου 2015 ως καταληκτικής ηµεροµηνίας
για την ολοκλήρωση του συγχρηµατοδοτούµενου έργου το οποίο επεξεργάζεται τη σάρωση και τη γεωαναφορά όλων των ήδη καθορισµένων
αιγιαλών.
➢Κυκλοφόρησε από το Υπουργείο Οικονοµικών έγγραφο µε το οποίο θεσπίζεται η απευθείας παραχώρηση, µε αντάλλαγµα, του δικαιώµατος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης µεγάλων λιµνών και πλεύσιµων ποταµών, στους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ Βαθµού. Συγκεκριµένα,
παραχωρείται απευθείας και µε το αντάλλαγµα που ορίζεται στο άρθρο 6
του συγκεκριµένου εγγράφου στους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης
(Ο.Τ.Α.) Α΄ Βαθµού της χώρας, το δικαίωµα της απλής χρήσης των κοι-
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νοχρήστων χώρων αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης µεγάλων λιµνών και πλεύσιµων ποταµών, που βρίσκονται στα όρια της διοικητικής τους περιφέρειας. Το δικαίωµα αυτό µπορεί να µεταβιβαστεί ολικά
ή µερικά από κάθε Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθµού σε υφιστάµενη δηµοτική ανώνυµη
εταιρία του άρθρου 266 του Ν.3463/2006 εφόσον περιλαµβάνεται στους
σκοπούς της ή µετά από σχετική τροποποίηση του καταστατικού της,
προκειµένου να περιλαµβάνεται στους σκοπούς της η άσκηση των δραστηριοτήτων του άρθρου 2. Ειδικά για τις παραλίες και τις παρόχθιες ζώνες, το δικαίωµα απλής χρήσης παραχωρείται εφόσον έχει συντελεσθεί η
προβλεπόµενη από τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 7 του
Ν.2971/2001 απαλλοτρίωση ή έχουν αυτές αποκτήσει τον κοινόχρηστο
χαρακτήρα τους µε άλλο τρόπο. Εγκρίνεται η περαιτέρω µεταβίβαση του
δικαιώµατος απλής χρήσης από τους ΟΤΑ Α΄ βαθµού προς τρίτους, µε
σύναψη σύµβασης µίσθωσης, έναντι ανταλλάγµατος, για την άσκηση
των δραστηριοτήτων.
➢Εξεδόθη απόφαση του Ε΄ Τµήµατος του Συµβουλίου της Επικρατείας σύµφωνα µε την οποία είναι παράνοµη η οικοδοµή σε οικόπεδο
άνω των 500τµ που ανεγείρεται σε οικισµό προϋφιστάµενο του 1923 εάν
δεν τηρηθεί η υποχρεωτική απόσταση των 4 µέτρων από την οικοδοµική
γραµµή. Η απόφαση διευκρινίζει το αντίστοιχο εδάφιο του Ν.1577/1985
και ορίζει τις προϋποθέσεις για την ελεύθερη τοποθέτηση του κτιρίου σε
σχέση µε τα πίσω και πλάγια όρια του οικοπέδου.
➢ Κυκλοφόρησε σε ΦΕΚ το Προεδρικό ∆ιάταγµα 28 µε το οποίο κωδικοποιούνται οι διατάξεις για την πρόσβαση σε δηµόσια έγγραφα και στοιχεία (ΦΕΚ 34 Α/23-03-2015). Το διάταγµα αυτό το θεωρούµε πολύ σηµαντικό, λαµβάνοντας υπόψη τη θεσµική εδώ και χρόνια υποχρέωση της
Πολιτείας να διαθέτει όλα τα δεδοµένα της ελεύθερα (και όχι µόνο τα χωρικά) αλλά και την καθηµερινή πρακτική όλων µας στην αναζήτηση των
δεδοµένων αυτών. Θυµίζουµε ως παράδειγµα της γενικευµένη αδυναµία
λήψης αντιγράφων εγκεκριµένων οικοδοµικών αδειών από τις αρµόδιες
Πολεοδοµικές ∆ιευθύνσεις και Υπηρεσίες ∆όµησης εάν δεν είσαι ο ιδιοκτήτης, ο επιβλέπων Μηχανικός ή δεν διαθέτεις έγγραφη εξουσιοδότηση
ή εισαγγελική εντολή. Αντιγράφουµε λοιπόν από τον ∫Ò‰ÈÎ· ¶ÚﬁÛ‚·ÛË˜ ÛÂ ‰ËÌﬁÛÈ· ¤ÁÁÚ·Ê· Î·È ÛÙÔÈ¯Â›· που εµπεριέχεται στο υπόψη
Προεδρικό ∆ιάταγµα:
«1. ∫¿ıÂ ÂÓ‰È·ÊÂÚﬁÌÂÓÔ˜ ¤¯ÂÈ ÙÔ ‰ÈÎ·›ˆÌ·, ‡ÛÙÂÚ· ·ﬁ ÁÚ·Ù‹ ·›-

ÙËÛ‹ ÙÔ˘, Ó· Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÁÓÒÛË ÙˆÓ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ÂÁÁÚ¿ÊˆÓ. ø˜ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎ¿ ¤ÁÁÚ·Ê· ÓÔÔ‡ÓÙ·È ﬁÛ· Û˘ÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È ·ﬁ ÙÈ˜ ‰ËÌﬁÛÈÂ˜ ˘ËÚÂÛ›Â˜, ﬁˆ˜ ÂÎı¤ÛÂÈ˜, ÌÂÏ¤ÙÂ˜, Ú·ÎÙÈÎ¿, ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎ¿ ÛÙÔÈ¯Â›·,
ÂÁÎ‡ÎÏÈÂ˜ Ô‰ËÁ›Â˜, ··ÓÙ‹ÛÂÈ˜ ÙË˜ ¢ÈÔ›ÎËÛË˜, ÁÓˆÌÔ‰ÔÙ‹ÛÂÈ˜ Î·È
·ÔÊ¿ÛÂÈ˜.
2. ŸÔÈÔ˜ ¤¯ÂÈ ÂÈ‰ÈÎﬁ ¤ÓÓÔÌÔ Û˘ÌÊ¤ÚÔÓ ‰ÈÎ·ÈÔ‡Ù·È, ‡ÛÙÂÚ· ·ﬁ
ÁÚ·Ù‹ ·›ÙËÛ‹ ÙÔ˘, Ó· Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÁÓÒÛË ÙˆÓ È‰ÈˆÙÈÎÒÓ ÂÁÁÚ¿ÊˆÓ
Ô˘ Ê˘Ï¿ÛÛÔÓÙ·È ÛÙÈ˜ ‰ËÌﬁÛÈÂ˜ ˘ËÚÂÛ›Â˜ Î·È Â›Ó·È Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ
˘ﬁıÂÛ‹ ÙÔ˘ Ë ÔÔ›· ÂÎÎÚÂÌÂ› ÛÂ ·˘Ù¤˜ ‹ ¤¯ÂÈ ‰ÈÂÎÂÚ·ÈˆıÂ› ·ﬁ
·˘Ù¤˜.
3. ∆Ô Î·Ù¿ ÙÈ˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÂ˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘˜ ‰ÈÎ·›ˆÌ· ‰ÂÓ ˘Ê›ÛÙ·Ù·È ÛÙÈ˜ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ Ô˘ ÙÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ È‰ÈˆÙÈÎ‹ ‹ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Î‹ ˙ˆ‹ ÙÚ›ÙÔ˘, ‹ ·Ó ·Ú·‚Ï¿ÙÂÙ·È ·ﬁÚÚËÙÔ ÙÔ ÔÔ›Ô ÚÔ‚Ï¤ÂÙ·È ·ﬁ ÂÈ‰ÈÎ¤˜ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜...».
Με το Π.∆. δίδονται διευκρινήσεις για το δικαίωµα πρόσβασης, τον τρόπο
λήψης καθώς και τον τρόπο και τη δυνατότητα διάθεσης της δηµόσιας
πληροφορίας. Αντιγράφουµε και πάλι από τον Κώδικα: «∆· ¤ÁÁÚ·Ê·, ÔÈ

ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ Î·È Ù· ‰Â‰ÔÌ¤Ó· ÙÔ˘ ‰ËÌﬁÛÈÔ˘ ÙÔÌ¤· ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ·ﬁ
ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÙË˜ ·Ó¿ÚÙËÛË˜, ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË˜ ‹ ·Ú¯ÈÎ‹˜ ‰È¿ıÂÛ‹˜ ÙÔ˘˜,
ÂÏÂ‡ıÂÚ· ÚÔ˜ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ¯Ú‹ÛË Î·È ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÁÈ· ÂÌÔÚÈÎÔ‡˜ ‹
ÌË ÂÌÔÚÈÎÔ‡˜ ÛÎÔÔ‡˜, ¯ˆÚ›˜ Ó· ··ÈÙÂ›Ù·È ÔÔÈ·‰‹ÔÙÂ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙÔ˘ ÂÓ‰È·ÊÂÚÔÌ¤ÓÔ˘ ‹ Ú¿ÍË ÙË˜ ‰ÈÔ›ÎËÛË˜ (·Ú¯‹ ÙË˜ ·ÓÔÈÎÙ‹˜ ‰È¿ıÂÛË˜ Î·È ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ¯Ú‹ÛË˜ ÙË˜ ‰ËÌﬁÛÈ·˜
ÏËÚÔÊÔÚ›·˜)».
➢Αντίστοιχη είναι και η Κατευθυντήρια Οδηγία 7/2015 που κυκλοφόρησε τον Φεβρουάριο µε θέµα την υποχρεωτική ανάρτηση των δηµοσίων
συµβάσεων στο κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο. Η οδηγία έχει εκδοθεί
από απευθείας από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Συµβάσεων
(www.hsppa.gr).
➢Κυκλοφόρησε στο ΦΕΚ 29 Α/19-03-2015 ο Νόµος 4320: Ρυθµίσεις
για τη λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής
κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων
και λοιπές διατάξεις. Στον Νόµο αυτόν, πέραν της αποφάσεων της Πολι-
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τείας για τη θέσπιση µέτρων αντιµετώπισης της κρίσης, εµπεριέχονται
διατάξεις που αφορούν άµεσα ή έµµεσα τον κλάδο. Επιγραµµατικά αναφέρουµε το άρθρο 30 για τις παροχές ασθένειας σε είδος για ανέργους
και υποαπασχολούµενους (παροχές ασθένειας σε απολέσαντες την
ασφαλιστική τους ικανότητα από 1-3-15 έως 29-2-16) ή το άρθρο 37
σχετικά µε το Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών Συµβάσεων.
➢Κυκλοφόρησε ο Νόµος 4329 (ΦΕΚ 53 Α/2-6-2015) µε θέµα την
«έκδοση διαταγής πληρωµής από διοικητική σύµβαση που έχει συναφθεί
στο πλαίσιο εµπορικής συναλλαγής και άλλες διατάξεις». Ο νόµος αυτός
αφορά την έκδοση διαταγής πληρωµής για χρηµατικές αξιώσεις µη αµφισβητούµενες, οι οποίες πηγάζουν από διοικητική σύµβαση που έχει συ-

¶·Ú¿Ù·ÛË ¤ˆ˜ 26-06-2015 ÁÈ· Ú‡ıÌÈÛË
·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÔÊÂÈÏÒÓ - ÔÊÂÈÏ¤˜
ÛÂ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎ¿ Ù·ÌÂ›·, Ú‡ıÌÈÛË ÔÊÂÈÏÒÓ
Στο νοµοσχέδιο του υπουργείου ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων
∆ικαιωµάτων µε τίτλο «Έκδοση διαταγής πληρωµής για αξιώσεις από διοικητική σύµβαση που έχει συναφθεί στο πλαίσιο εµπορικής συναλλαγής»,
που Ψηφίστηκε στην Ολοµέλεια της Βουλής, περιλαµβάνεται τροπολογία,
που αφορά την κατά ένα µήνα παράταση προθεσµίας για την υποβολή αίτησης υπαγωγής στο καθεστώς ρύθµισης του άρθρου 19 του
Ν.4324/2015.

NOMOΣ 4329/2015 ΦΕΚ A 53 Άρθρο 5
1. Η προθεσµία της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4324/2015 (Α 44) για
την υποβολή της αίτησης υπαγωγής σε καθεστώς ρύθµισης, παρατείνεται από τη λήξη της έως και την 26η Ιουνίου 2015. Η παράταση της
προηγούµενης παραγράφου ισχύει και για τους οφειλέτες της παρ. 8
του άρθρου 28 του N. 4321/2015.
2. Η παράταση της προηγούµενης παραγράφου δεν ισχύει για οφειλές που
οφείλονται σε οφειλές από µισθώµατα ακινήτων ιδιοκτησίας των ΦΚΑ.

ναφθεί στο πλαίσιο εµπορικής συναλλαγής και για τις οποίες έχει ολοκληρωθεί ο προληπτικός έλεγχος της σχετικής δαπάνης και έχει αποβεί θετικός για την πληρωµή της. Με το νόµο αυτόν δίδεται συν τοις άλλοις η
δυνατότητα στους συναδέλφους να απαιτήσουν την εξόφλησή τους από
το ∆ηµόσιο µε την έκδοση της διαταγής από τον δικαστή του αρµόδιου
Μονοµελούς Πρωτοδικείου. Επιπλέον και µε το άρθρο 5 δίδεται η δυνατότητα υπαγωγής σε καθεστώς ρύθµισης των νόµων 4321/2015 και
4324/2015 µέχρι και την 26η Ιουνίου. ∆ιευκρινίζεται µάλιστα ότι η παράταση της προηγούµενης παραγράφου δεν ισχύει για οφειλές που οφείλονται σε οφειλές από µισθώµατα ακινήτων ιδιοκτησίας των ΦΚΑ.

∂ÈÌ¤ÏÂÈ·: ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ ™ÙÂÊ·Ó‹˜, ∞∆ª

™‡ÓÙ·ÍË ÙÔÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ ‰È·ÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ
ÁÈ· ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ¶Ú¿ÍÂˆÓ Ã·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡
Εξεδόθη από το Τµήµα Ανατολικής Κρήτης του ΤΕΕ έγγραφο σχετικά µε
τη σύνταξη τοπογραφικών διαγραµµάτων για την έκδοση Πράξεων Χαρακτηρισµού.
Με το 1382/20-6-2015 έγγραφο αυτό, το ΤΕΕ/ΤΑΚ απευθύνεται στη ∆ιεύθυνση ∆ασών Ηρακλείου και βασίζεται στην από 20-10-2014 απόφαση
του Υπουργού ΠΕΚΑ.
Με το έγγραφο αυτό διευκρινίζεται - για µια ακόµη φορά θα προσθέταµε
εµείς - ποιος έχει το δικαίωµα της σύνταξης τοπογραφικού και ποιος δεν
το έχει.
Το θέµα ενδιαφέρει το µεγαλύτερο τµήµα των συναδέλφων, των οποίων
η κύρια απασχόληση είναι η σύνταξη τοπογραφικών και οι οποίοι συχνά
αντιµετωπίζουν προβλήµατα στις συναλλαγές τους µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες αλλά και τον αθέµιτο ανταγωνισµό άλλων επαγγελµατιών, οι οποίοι
ούτε έχουν το δικαίωµα αλλά και ούτε την πραγµατική γνώση για να συντάξουν ένα τοπογραφικό διάγραµµα, πόσο µάλλον ένα σωστό τοπογραφικό διάγραµµα.
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¡∂√ ‰È·‰ÈÎÙ˘·Îﬁ Î·Ù¿ÛÙËÌ· i-tools.gr
∏ ÔÏ‡¯ÚÔÓË ÂÌÂÈÚ›· Ì·˜
ÛÙÔÓ ÙÔÌ¤· ÙˆÓ ÌÂÙÚËÙÈÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Î·È Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›·
Ì·˜ ÌÂ Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›Â˜ ÙÔ˘ Î·Ù·ÛÎÂ˘·ÛÙÈÎÔ‡ ÎÏ¿‰Ô˘, Ô‰‹ÁËÛÂ Ù· ‚‹Ì·Ù· Ì·˜ ÛÙËÓ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹ ÙÔ˘ i-tools.gr. ¶ÚﬁÎÂÈÙ·È ÁÈ·
¤Ó· ‰È·‰ÈÎÙ˘·Îﬁ Î·Ù¿ÛÙËÌ· Ô˘ ·Â˘ı‡ÓÂÙ·È ÛÂ Î¿ıÂ Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›· Ô˘ ·Ó·˙ËÙ¿ ÂÒÓ˘Ì· ÚÔ˚ﬁÓÙ·, Î·Ù·ÍÈˆÌ¤ÓˆÓ Ô›ÎˆÓ ÌÂ ÂÁÁ‡ËÛË ÔÈﬁÙËÙ·˜ Î·È ÚÔÛÈÙ‹ ÙÈÌ‹. ™ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ·, ı· ‚ÚÂ›ÙÂ ÌÈ·
Â˘ÚÂ›· ÁÎ¿Ì· ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ Î·È ·ÚÂÏÎﬁÌÂÓˆÓ, ÔÏ‡ ÁÓˆÛÙÒÓ Ô›ÎˆÓ
ﬁˆ˜ geo-FENNEL, Leica Geosystems AG, Fluke Î.·. √ ÂÍÔÏÈÛÌﬁ˜ Ô˘ ÚÔÙÂ›ÓÔ˘ÌÂ Î·Ï‡ÙÂÈ ¤Ó· Â˘Ú‡ Ê¿ÛÌ· ÂÊ·ÚÌÔÁÒÓ, Ë
ÂÚÈ‹ÁËÛË Â›Ó·È ·Ï‹ Î·È ÔÈ ÂÚÈÁÚ·Ê¤˜ ÙˆÓ ÚÔ˚ﬁÓÙˆÓ Û·ÊÂ›˜.
™Ùﬁ¯Ô˜ Ì·˜ Â›Ó·È Ë ·ÏÔÔ›ËÛË ÙË˜ ‰È·‰ÈÎ·Û›·˜ Â‡ÚÂÛË˜, ÂÈÏÔÁ‹˜
Î·È ·Ú·ÁÁÂÏ›·˜ ÙÔ˘ ÂÈı˘ÌËÙÔ‡ ÚÔ˚ﬁÓÙÔ˜ ÒÛÙÂ Ó· ÌÔÚÂ›ÙÂ ÌÂ
·Ï¤˜ ÎÈÓ‹ÛÂÈ˜ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÙÂ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ô˘ ı· ‰ÈÂ˘ÎÔÏ‡ÓÂÈ ÙËÓ
Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ Û·˜ ÂÚÁ·Û›·. ÕÌÂÛ·, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ·.

ªÂ ·ﬁÏ˘ÙË ÂÈÙ˘¯›· ÛÙ¤ÊıËÎÂ ÙÔ
2015 EMEA Dealer Conference ÙË˜
SPECTRA PRECISION, Ô˘ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ ÛÙËÓ
∂ÏÏ¿‰· Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó· ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Metropolitan
ÛÙÈ˜ 19-21 ª·˝Ô˘ 2015. ™˘ÁÎÂÓÙÚÒıËÎ·Ó 150 ÂÚ›Ô˘ ·ÓÙÈÚﬁÛˆÔÈ ·ﬁ ∂˘ÚÒË, ª¤ÛË ∞Ó·ÙÔÏ‹ Î·È ∞ÊÚÈÎ‹ Î·È
Û˘˙ËÙ‹ıËÎ·Ó ÔÈ ÙÂ¯ÓÔÏÔÁÈÎ¤˜ ÂÍÂÏ›ÍÂÈ˜, Ù· Ó¤· ÚÔ˚ﬁÓÙ· Î·È ÔÈ ÛÙﬁ¯ÔÈ ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜. √ ÏﬁÁÔ˜ Ô˘ ÂÈÏ¤¯ıËÎÂ Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ ÁÈ· ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ÙË˜ ÂÎ‰‹ÏˆÛË˜, ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÌﬁÓÔ ÏﬁÁˆ ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ‡ ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓÙÔ˜ Î·È ÙË˜ ÁÂˆÁÚ·ÊÈÎ‹˜ ÙË˜ ı¤ÛË˜, ·ÏÏ¿ Î˘Ú›ˆ˜ ÏﬁÁˆ ÙË˜ Ì·ÎÚÔ¯ÚﬁÓÈ·˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÙË˜
ÂÙ·ÈÚÂ›·˜ Ì·˜ ÌÂ ÙË ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÙÚÈ· ÂÙ·ÈÚÂ›· Î·È ÙË˜ ÂÈÙ˘¯Ô‡˜ ·ÓÙÈÚÔÛÒÂ˘ÛË˜
ÙˆÓ ÚÔ˚ﬁÓÙˆÓ ÙË˜. ∞ﬁÚÚÔÈ· ÙË˜ ÂÈÙ˘¯›·˜ ·˘Ù‹˜, ÁÈ· ¿ÏÏË ÌÈ· ¯ÚÔÓÈ¿, Ë ·ÔÓÔÌ‹ ÙÔ˘ ‚Ú·‚Â›Ô˘ “2014 Year over Year Growth” ÛÙËÓ ÂÙ·ÈÚÂ›· Ì·˜, ÁÈ· ÙÈ˜
ˆÏ‹ÛÂÈ˜ Î·È ÙËÓ ¿ÚÙÈ· ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ÂÏ·ÙÒÓ Ì·˜.
∂˘¯·ÚÈÛÙÔ‡ÌÂ ﬁÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÏ¿ÙÂ˜ Î·È Û˘ÓÂÚÁ¿ÙÂ˜ ÙË˜ JGC ÁÈ· ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË
Ô˘ Ì·˜ ‰Â›¯ÓÂÙÂ ﬁÏ· ·˘Ù¿ Ù· ¯ÚﬁÓÈ· Î·È ‰ÂÛÌÂ˘ﬁÌ·ÛÙÂ Ó· Û˘ÓÂ¯›ÛÔ˘ÌÂ Ó·
·ÓÙ·ÔÎÚÈÓﬁÌ·ÛÙÂ ÛÙÈ˜ ÚÔÛ‰ÔÎ›Â˜ Î·È ÙÈ˜ ··ÈÙ‹ÛÂÈ˜ Û·˜, ÌÂ ÙËÓ ˘„ËÏ‹ ¿ÓÙ·
ÔÈﬁÙËÙ· ÙˆÓ ÚÔ˚ﬁÓÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ì·˜.
JGC ™˘ÛÙ‹Ì·Ù· °ÂˆÏËÚÔÊÔÚÈÎ‹˜ ∞.∂.
¶. ∆Û·Ï‰¿ÚË 3A & AÚÈÛÙÂ›‰Ô˘ ñ 151 22, ª·ÚÔ‡ÛÈ - ∞ı‹Ó·
∆ËÏ: 210 8023917, Fax: 210 6148178
Web: www.jgc.gr , E-mail: info@jgc.gr

∂ÈÛÎÂÊıÂ›ÙÂ Ì·˜ www.i-tools.gr
∂ÁÁÚ·ÊÂ›ÙÂ ÛÙÔ newsletter Ì·˜ & ÎÂÚ‰›ÛÙÂ ÎÔ˘ﬁÓÈ
·Í›·˜ 10€ ÁÈ· ÙËÓ ÂﬁÌÂÓË ·ÁÔÚ¿ Û·˜

PHOTOMOD 6 Ï‹Úˆ˜ 64bit, ·Û‡ÏÏËÙÂ˜ ‰˘Ó·ÙﬁÙËÙÂ˜

∆Ô Ó¤Ô PHOTOMOD 6 ‰È·ı¤ÙÂÈ Ó¤Ô ·ÎÚÈ‚‹ ·ÏÁﬁÚÈıÌÔ ÁÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÈÊ·ÓÂÈÒÓ (DSM) ÌÂ ÙË
¯Ú‹ÛË Â·Ó·ÏËÙÈÎ‹˜ ÌÂıﬁ‰Ô˘ ·ÎÚ›‚ÂÈ·˜ ÔÚıÔÊˆÙÔÁÚ·Ê›·˜.

∆Ô Ó¤Ô 64ÌÈÙÔ PHOTOMOD 6x64 ÚÔÛÊ¤ÚÂÈ Ó¤Â˜ ‰˘Ó·ÙﬁÙËÙÂ˜ ÛÂ ÌÂÁ¿ÏÔ ﬁÁÎÔ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Ô˘ ÂÚÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÌﬁÓÔ ·ﬁ ÙËÓ ‰È·ı¤ÛÈÌË ÌÓ‹ÌË. ŒÙÛÈ ÂÓÒ ÌÂ Ù· 32bit ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ÌﬁÓÔ 4GB ÎÂÓÙÚÈÎ‹˜ ÌÓ‹ÌË˜ ÌÂ ÙËÓ 64bit ¤Î‰ÔÛË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ﬁÏË Ë ‰È·ı¤ÛÈÌË
ÌÓ‹ÌË. ∆Ô Photomod Ì¿ÏÈÛÙ· Ô˘ Î¿ÓÂÈ ‰ÔÌËÌ¤ÓË ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÌÔÚÂ›
Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ ﬁÏË ÙËÓ ‰È·ı¤ÛÈÌË ÌÓ‹ÌË ÛÂ ¤Ó· ‰›ÎÙ˘Ô ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ.
ŒÙÛÈ ÛÂ ¤Ó· ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ÌÂ 48GByte ÎÂÓÙÚÈÎ‹ ÌÓ‹ÌË ÌÔÚÂ› Î·ÓÂ›˜.
ñ ¡· ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÂ› 100.000 ÎÔÈÓ¤˜ ·ÂÚÔÊˆÙÔÁÚ·Ê›Â˜ ÌÂ 16.000.000
ÛËÌÂ›· Û‡Ó‰ÂÛË˜
ñ∞ÂÚÈﬁÚÈÛÙÔ ·ÚÈıÌﬁ ‰È·Ó˘ÛÌ¿ÙˆÓ (vectors)
ñ ‹ 3.000 ‰ÔÚ˘ÊÔÚÈÎ¤˜ ÂÈÎﬁÓÂ˜ ÌÂ 20.000 ÛËÌÂ›· Û‡Ó‰ÂÛË˜
ñ æËÊÈ·Îﬁ ªÔÓÙ¤ÏÔ ∂‰¿ÊÔ˘˜ ÌÂ ‰ÂÎ¿‰Â˜ ÂÎ·ÙÔÌÌ‡ÚÈ· ÛËÌÂ›· °È· ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚÂ˜ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ °È¿ÓÓË˜ °È·ÓÓ›ÚË˜, ÙËÏ 210 3302759, email yyanniris@gmail.com

ÕÌÂÛË ·ÓÙ·ﬁÎÚÈÛË ÛÂ ˘ÚÎ·ÁÈ¤˜ ÌÂ ÙÔ ‰ÔÚ˘ÊﬁÚÔ WorldView-3

TÔ ∂ÚÂ˘ÓËÙÈÎﬁ ŒÚÁÔ 5DMuPLIS

ªÂ ÙËÓ Â˘ÂÏÈÍ›· Î·È ÙÈ˜ Ê·ÛÌ·ÙÈÎ¤˜ ‰˘Ó·ÙﬁÙËÙÂ˜ ÙÔ˘ WorldView-3, Ë Û˘ÏÏÔÁ‹ ‰ÔÚ˘ÊÔÚÈÎÒÓ ÂÈÎﬁÓˆÓ Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÍ¤ÏÈÍË ÙË˜ ˘ÚÎ·ÁÈ¿˜ ¯ˆÚ›˜ ÙÔ ÂÌﬁ‰ÈÔ ÙÔ˘ Î·ÓÔ‡ Á›ÓÂÙ·È
Ï¤ÔÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎﬁÙËÙ·. ∆· 8 Ê·ÛÌ·ÙÈÎ¿ Î·Ó¿ÏÈ· ÙÔ˘ SWIR ﬁ¯È ÌﬁÓÔ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· «‰ÈÂÈÛ‰‡ÛÔ˘Ó» ÙÔ˘ Î·ÓÔ‡, ÂÈÙÚ¤ÔÓÙ·˜ ÌÈ· Û·Ê‹ ÂÈÎﬁÓ· ÙË˜ ˘ÚÎ·ÁÈ¿˜ ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜,
·ÏÏ¿ Â›ÛË˜ ÂÓÙÔ›˙Ô˘Ó ÙÈ˜ ı¤ÛÂÈ˜ ÂÓÂÚÁÔ‡˜ Î·‡ÛË˜ ÛÙÔ ÌÈÎÚﬁÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùﬁ ¯ÚﬁÓÔ.

∏ Geosystems Hellas ∞.∂., Û·˜ ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓÂÚÁ‹ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙË˜ ˆ˜ Û˘ÓÙÔÓÈÛÙ‹˜ ÛÙo ∂ÚÂ˘ÓËÙÈÎﬁ ŒÚÁÔ 5DMuPLIS ÙÔ ÔÔ›Ô
¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÂ›Ù·È ·ﬁ ÙË °ÂÓÈÎ‹ °Ú·ÌÌ·ÙÂ›· ŒÚÂ˘Ó·˜ & ∆Â¯ÓÔÏÔÁ›·˜
(°°∂∆) Î·È ˘ÏÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ¢Ú¿ÛÂˆÓ «¢ÈÌÂÚ‹˜ ∂&∆ ™˘ÓÂÚÁ·Û›· ∂ÏÏ¿‰·˜-πÛÚ·‹Ï».
∆Ô ¤ÚÁÔ 5DMuPLIS ¤¯ÂÈ Û·Ó ÛÙﬁ¯Ô ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÂÓﬁ˜ ÔÏ˘‰È¿ÛÙ·ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ÙË˜ ÁË˜ ¤ÓÙÂ (5) ‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ (ÙÚÈÛ‰È¿ÛÙ·ÙÔ˜ ¯ÒÚÔ˜+¯ÚﬁÓÔ˜+ÎÏ›Ì·Î·), ÙÔ ÔÔ›Ô ı·
‚·ÛÈÛÙÂ› ÛÂ ˘¿Ú¯ÔÓÙ· ·Î¤Ù· ÙÚÈÛ‰È¿ÛÙ·ÙˆÓ ÁÂˆÁÚ·ÊÈÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ Î·È
ı· ·Ó·Ù‡ÍÂÈ ÙÈ˜ ··Ú·›ÙËÙÂ˜ ÚﬁÛıÂÙÂ˜ ÚÔ˘Ù›ÓÂ˜.
∆Ô Û‡ÛÙËÌ· ı· ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Î·È Î·Ù·ÛÎÂ˘ÒÓ ÛÙÔÓ ·ÛÙÈÎﬁ ¯ÒÚÔ ÛÂ ÙÚÂÈ˜
‰È·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ÌÂ ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ¯ÚﬁÓÔ Î·È ÛÂ ‰È¿ÊÔÚÂ˜ ÎÏ›Ì·ÎÂ˜. ∆Ô Û‡ÛÙËÌ· ı· ·ÍÈÔÏÔÁËıÂ› ÌÂ ¯Ú‹ÛË ·Ó¿ÏÔÁˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÛÙÔ πÛÚ·‹Ï. ™Ùﬁ¯Ô˜ Â›Ó·È Ë ¯Ú‹ÛË
ÎÙËÌ·ÙÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂÊ·ÚÌÔÁÒÓ (ÎÙËÌ·ÙÔÏﬁÁÈÔ 5 ‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ) ﬁÛÔ Î·È ÂÊ·ÚÌÔÁÒÓ ·ÛÙÈÎÔ‡ ·Ó·‰·ÛÌÔ‡ Î·È ·Ó·‰È·ÓÔÌ‹˜ ÙˆÓ È‰ÈÔÎÙËÛÈ·ÎÒÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÌÂÙ¿ ·ﬁ ÌÂÏ¤ÙÂ˜ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎ‹˜
·Ó·Û˘ÁÎÚﬁÙËÛË˜ ‹ ·Ó¿Ï·ÛË˜.
∆Ô ÚÔÙÂÈÓﬁÌÂÓÔ Î·ÈÓÔÙﬁÌÔ Û‡ÛÙËÌ· ı· ÂÈÎÂÓÙÚˆıÂ› ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÚﬁÛıÂÙˆÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÒÓ. ∏ ÈÛÚ·ËÏÈÓ‹ ÏÂ˘Ú¿ ı· ·Ó·Ù‡ÍÂÈ ÙÔ ÚˆÙﬁÙ˘Ô ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô (Cloud), ÂÓÒ Ë ÂÏÏËÓÈÎ‹ ÏÂ˘Ú¿ ı· ·Ó·Ù‡ÍÂÈ Ù· ÚﬁÛıÂÙ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿ ÁÈ· desktop ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜.
∏ Geosystems Hellas ÂÓÂÚÁÂ› ˆ˜ Û˘ÓÙÔÓÈÛÙ‹˜ ÁÈ· ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ﬁÏˆÓ ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘
¤ÚÁÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈÎ‹ ÏÂ˘Ú¿. ∂ÈÏ¤ÔÓ, Ô ÚﬁÏÔ˜ ÙË˜ Â›Ó·È Ó· ÂÓÛˆÌ·ÙÒÛÂÈ Ù· ÌÔÓÙ¤Ï· 5
‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ Î·È ÙÈ˜ ÚﬁÛıÂÙÂ˜ ÙÂ¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ ÛÂ ÂÌÔÚÈÎ¿ ÚˆÙﬁÙ˘·, ¤ÙÛÈ ÒÛÙÂ Ó· Â›Ó·È ‰˘Ó·Ù‹
Ë ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎÒÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ë Geosystems Hellas
ËÁÂ›Ù·È ÛÙÈ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙÂ˜ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÌÂ ÛÎÔﬁ ÙË Û˘ÁÎ¤ÓÙÚˆÛË Î·È ‰È·¯Â›ÚÈÛË
ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·ﬁ ÂÙÂÚÔÁÂÓÂ›˜ ËÁ¤˜. ÕÏÏÔ˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎﬁ˜ ÚﬁÏÔ˜ ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜ Â›Ó·È Ë ÂÎÌÂÙ¿ÏÏÂ˘ÛË ÙˆÓ ·Ú·ÁﬁÌÂÓˆÓ Ï·ÙÊﬁÚÌˆÓ Î·È Ë Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙË˜ ÛÙ· ÚﬁÙ˘·.

™ÙËÓ 1Ë ÂÈÎﬁÓ· ·ÂÈÎÔÓ›˙ÂÙ·È ÌÈ· ·Ï‹ ‰ÔÚ˘ÊÔÚÈÎ‹ ÂÈÎﬁÓ· ÛÙÔ ÔÚ·Ùﬁ Ê¿ÛÌ· (ÏﬁÁˆ
ÙÔ˘ Î·ÓÔ‡ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ‰˘Ó·ÙﬁÙËÙ· ·ÂÈÎﬁÓÈÛË˜ ÙÔ˘ Â‰¿ÊÔ˘˜). ™ÙË 2Ë ÂÈÎﬁÓ· Ô Û˘Ó‰˘·ÛÌﬁ˜ ÙˆÓ Î·Ó·ÏÈÒÓ 6-3-1, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ› ÌÈ· ÔÙÈÎ‹ ÚÔÛÔÌÔ›ˆÛË, ﬁÔ˘ Ù˘¯·›ÓÂÈ Ë
ÊˆÙÈ¿ Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÌÂ ÔÚÙÔÎ·Ï› ¯ÚÒÌ·. ™ÙËÓ 3Ë ÂÈÎﬁÓ· ·ÂÈÎÔÓ›˙ÂÙ·È ÌﬁÓÔ ÙÔ
Î·Ó¿ÏÈ 8. ∆¤ÏÔ˜, ÛÙËÓ 4Ë ÂÈÎﬁÓ·, ÌÂ ÙÔÓ Û˘Ó‰˘·ÛÌﬁ ﬁÏˆÓ ÙˆÓ Î·Ó·ÏÈÒÓ, ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·È Ù· ÛËÌÂ›· Ì¤ÁÈÛÙË˜ ¤ÓÙ·ÛË˜ ÙË˜ ˘ÚÎ·ÁÈ¿˜.
H TotalView Â›Ó·È Â›ÛËÌÔ˜ ÈÛÙÔÔÈËÌ¤ÓÔ˜ ÌÂÙ·ˆÏËÙ‹˜ ÙË˜ DigitalGlobe Î·È ÌÂ ÙËÓ
ÔÏ‡¯ÚÔÓË ÂÌÂÈÚ›· ÙˆÓ ÛÙÂÏÂ¯ÒÓ ÙË˜ ÌÔÚÂ› Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÛÙËÓ Â‡ÚÂÛË ÙË˜ ‚¤ÏÙÈÛÙË˜ Ï‡ÛË˜.
¢ÈÁÂÓ‹ AÎÚ›Ù· 47 Aı‹Ó·, 122 43
∆ËÏ. 210 5912644 ñ Fax: 211 7704104
Email: info@totalview.gr ñWeb site: www.totalview.gr
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¢∏ª√∫ƒ∞∆π∫∏
™Àª¶∞ƒ∞∆∞•∏
∞°ƒ√¡√ªø¡ ∆√¶√°ƒ∞ºø¡
ª∏Ã∞¡π∫ø¡

™ÂÏ›‰· 2

¢∏.™À.∞.∆.ª.: ™Àªª∂∆∂ÃOÀ¡ - À¶O™∆∏ƒπ∑OÀ¡
- ∞°ƒ√¡√ª√π ∆√¶√°ƒ∞º√π ª∏Ã∞¡π∫√π ∂¶π ∆ø ∂ƒ°ø
- ∞¡∞¡∂ø∆π∫∏ ™À¡∂ƒ°∞™π∞ ∞ƒπ™∆∂ƒø¡ ∞°ƒ√¡√ªø¡
∆√¶√°ƒ∞ºø¡ ª∏Ã∞¡π∫ø¡
- ∞¡∂•∞ƒ∆∏∆√π ™À¡∂ƒ°∞∑√ª∂¡√π ∞°ƒ√¡√ª√π
∆√¶√°ƒ∞º√π ª∏Ã∞¡π∫√π
- ∂§∂À£∂ƒ√π ∂¶∞°°∂§ª∞∆π∂™ ª∏Ã∞¡π∫√π (∂§.∂.ª.)
- ¶∞™∫ ∞°ƒ√¡√ªø¡ ∆√¶√°ƒ∞ºø¡ ª∏Ã∞¡π∫ø¡

ŸÏÔÈ ÔÈ ‰ÚﬁÌÔÈ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙËÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ ™˘ÏÏﬁÁÔ˘
∞ÎﬁÌ· Î·È ·Ó ﬁÏ· ‚·›Ó·Ó Î·ÏÒ˜. ∞ÎﬁÌ· Î·È ·Ó ÔÈ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔÈ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ¿ÓÂÚÁÔÈ ‹ Â›¯·Ó Î·ÏÔ‡˜ ÌÈÛıÔ‡˜ Î·È ÔÈ
·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎ¤˜ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ‹Ù·Ó ÏÔÁÈÎ¤˜. ∞ÎﬁÌ· Î·È ÙﬁÙÂ Ë ‡·ÚÍË ÂÓﬁ˜ Ì·¯ËÙÈÎÔ‡ Î·È ·˘ÙﬁÓÔÌÔ˘ Û˘ÏÏﬁÁÔ˘ ı·
‹Ù·Ó ÂÈ‚Â‚ÏËÌ¤ÓË. ¶ﬁÛÔ Ì¿ÏÏÔÓ ÙÒÚ·.
ªÂ Ô‰ËÁﬁ ÙÔ ·Ú·¿Óˆ Î·È ·ÓÙ·ÔÎÚÈÓﬁÌÂÓÔÈ ÛÙÔ Î¿ÏÂÛÌ· ÙË˜ ¶∞™∫ & ™˘ÓÂÚÁ·˙ﬁÌÂÓÔÈ ÁÈ· ÎÔÈÓﬁ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ
·ÔÊ·Û›Û·ÌÂ Ó· ÂÓÒÛÔ˘ÌÂ ÙÈ˜ ‰˘Ó¿ÌÂÈ˜ Ì·˜ ÁÈ· Ó· ¿ÌÂ ÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ·ÎﬁÌ· ÈÔ ÌÚÔÛÙ¿ Î·È Û˘ÁÎÚÔÙÔ‡ÌÂ ÙËÓ
¢∏ÌÔÎÚ·ÙÈÎ‹ ™ÀÌ·Ú¿Ù·ÍË ∞ÁÚÔÓﬁÌˆÓ & ∆ÔÔÁÚ¿ÊˆÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ (¢∏.™À.∞.∆.ª.).
∆ËÓ Û˘Ì·Ú¿Ù·ÍË ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó:
∞°ƒ√¡√ª√π ∆√¶√°ƒ∞º√π ª∏Ã∞¡π∫√π ∂¶π ∆ø ∂ƒ°ø
∞¡∞¡∂ø∆π∫∏ ™À¡∂ƒ°∞™π∞ ∞ƒπ™∆∂ƒø¡ ∞°ƒ√¡√ªø¡ ∆√¶√°ƒ∞ºø¡ ª∏Ã∞¡π∫ø¡
∞¡∂•∞ƒ∆∏∆√π ™À¡∂ƒ°∞∑√ª∂¡√π ∞°ƒ√¡√ª√π ∆√¶√°ƒ∞º√π ª∏Ã∞¡π∫√π
∂§∂À£∂ƒ√π ∂¶∞°°∂§ª∞∆π∂™ ª∏Ã∞¡π∫√π (∂§.∂.ª.)
¶∞™∫ ∞°ƒ√¡√ªø¡ ∆√¶√°ƒ∞ºø¡ ª∏Ã∞¡π∫ø¡

∞¤Ó·ÓÙÈ ÛÂ ·Ú·Ù·ÍÈ·Î¤˜ Ú·ÎÙÈÎ¤˜ ··Í›ˆÛË˜ ÙÔ˘
Û˘ÏÏﬁÁÔ˘ ÌÂ ÙË ÌË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘.
∞¤Ó·ÓÙÈ ÛÂ „˘¯ÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡˜
ÂÎ‚È·ÛÌÔ‡˜.
∞¤Ó·ÓÙÈ ÛÂ ﬁÏÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó ÙÔÓ Û‡ÏÏÔÁÔ
Ì·Á·˙¿ÎÈ ÙÔ˘˜.
√ ¶™¢∞∆ª ‰ÂÓ Â›Ó·È ÎÔÈÓÔÚ·Í›·.
∏ ™˘Ì·Ú¿Ù·ÍË Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ¤¯ÂÈ Î·È ·ÚﬁÓ Î·È
·ÚÂÏıﬁÓ Î·È Ì¤ÏÏÔÓ, ÁÈ·Ù› ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Î¿ÓÔ˘Ó ÙÈ˜ ·Ú·Ù¿ÍÂÈ˜.
Œ¯ÂÈ ·ÚﬁÓ Î·È ·ÚÂÏıﬁÓ. ∞ÚÎÂ› Î¿ÔÈÔ˜ Ó· ‰È·‚¿ÛÂÈ
ÙÔÓ ·ÔÏÔÁÈÛÌﬁ ÙË˜ ‰ÈÔ›ÎËÛË˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏﬁÁÔ˘ ÛÙÔ
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ‰ÂÏÙ›Ô ÁÈ· Ó· ÙÔ Î·Ù·Ï¿‚ÂÈ. ÕÏÏˆÛÙÂ ÙËÓ
Â˘ı‡ÓË ÙË˜ ‰ÈÔ›ÎËÛË˜ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰˘Ô ¯ÚﬁÓÈ· ÙËÓ Â›¯·Ó ·˘ÙÔ› Ô˘ ¤Î·Ó·Ó ÙÔ Î¿ÏÂÛÌ· ÁÈ· Î¿ıÔ‰Ô ÛÙÈ˜
ÂÎÏÔÁ¤˜ ÌÂ ÎÔÈÓﬁ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ.
Œ¯ÂÈ ﬁÌˆ˜ Î·È Ì¤ÏÏÔÓ, ÁÈ·Ù› 45 ·ﬁ ÙÔ˘˜ 72 ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ ÙË˜ Û˘Ì·Ú¿Ù·ÍË˜ Â›Ó·È Ó¤ÔÈ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔÈ ÌÈ·˜ Î·È
·ÔÊÔÈÙ‹Û·Ó ÌÂÙ¿ ÙÔ 2000.
∞˘Ù¿ Ô˘ Ì·˜ ¤ÓˆÛ·Ó Â›Ó·È ÔÏ‡ ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚ· ·ﬁ
·˘Ù¿ Ô˘ Ì·˜ ¯ÒÚÈ˙·Ó.
∞˘Ù¿ Ô˘ Ì·˜ ¤ÓˆÛ·Ó Â›Ó·È Ë ÂÎÚÔÛÒËÛË ﬁÏˆÓ ÙˆÓ
Û˘Ó·‰¤ÏÊˆÓ Â›ÙÂ Â›Ó·È ÛÙËÓ £¿ÛÔ Â›ÙÂ ÛÙËÓ ∫Ú‹ÙË Â›ÙÂ Â›Ó·È ÛÂ ¤Ó· ÌÈÎÚﬁ ÙÂ¯ÓÈÎﬁ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙË˜ ∞ı‹Ó·˜. ∂›ÙÂ Â›Ó·È Î¿ÔÈÔ˜ ÌÂÏÂÙËÙ‹˜ Â›ÙÂ Â›Ó·È Î·Ù·ÛÎÂ˘·ÛÙ‹˜.
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∂›ÙÂ ¤¯ÂÈ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Â›ÙÂ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ. ∂›ÙÂ ı· Ì·˜ ÂÈÏ¤ÍÂÈ Ó·
ÙÔÓ ÂÎÚÔÛˆ‹ÛÔ˘ÌÂ Â›ÙÂ ﬁ¯È.
∞˘Ù¿ Ô˘ Ì·˜ ¤ÓˆÛ·Ó Â›Ó·È Ë ÂÓÂÚÁ‹ ‰ÈÂÎ‰›ÎËÛË ·ÈÙËÌ¿ÙˆÓ ﬁˆ˜ Ë ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË ÙÔ˘ Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ùﬁ˜ Ì·˜ ÌÂ
ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÙˆÓ ¶ÚÔÂ‰ÚÈÎÒÓ ¢È·Ù·ÁÌ¿ÙˆÓ Ù· ÔÔ›·
ı· Û˘ÌÊˆÓÔ‡Ó ÌÂ Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÛÔ˘‰ÒÓ Ì·˜, Ë
ÈÛﬁÚÚÔË Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙÔ˘ Î·Ù·ÛÎÂ˘·ÛÙÈÎÔ‡ Î·È ÌÂÏÂÙËÙÈÎÔ‡ ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ ÛÂ ﬁÏÂ˜ ÙÈ˜ ‚·ıÌ›‰Â˜ ÙˆÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯ˆÓ Ù˘¯›ˆÓ, Ë ÌÂ›ˆÛË ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ
Î·È Ë ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË ÙË˜ ‚ÈˆÛÈÌﬁÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡
Ì·˜ ÊÔÚ¤·, Ë ÌÂ›ˆÛË ÙË˜ ÊÔÚÔÏﬁÁËÛË˜ ÙˆÓ ÂÏÂ‡ıÂÚˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ, Ë ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ﬁÚˆÓ ÙÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ∂ÂÓ‰‡ÛÂˆÓ, Ë ·ÔÙÚÔ‹ ÙË˜
¯Ú‹ÛË˜ ÙÔ˘ ¢ÂÏÙ›Ô˘ ¶·ÚÔ¯‹˜ ÀËÚÂÛÈÒÓ ˆ˜ Û¯¤ÛË˜
ÂÍ·ÚÙËÌ¤ÓË˜ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È Ë ·Ô‰Ô¯‹ ÙË˜ ÁÓˆÌÔ‰ﬁÙËÛË˜ ÙÔ˘ ¡.™.∫. ÁÈ· ÙÔ ÙÔÔÁÚ·ÊÈÎﬁ ‰È¿ÁÚ·ÌÌ· Î·È Ë
·ﬁÛ˘ÚÛË ÙË˜ Ô‰ËÁ›·˜ ÙË˜ ·ÂÚ¯ﬁÌÂÓË˜ ‰ÈÔ›ÎËÛË˜
ÙË˜ ∂∫Ã∞ ∞∂.
∫·ÏÔ‡ÌÂ Î¿ıÂ ÌÂÌÔÓˆÌ¤ÓÔ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ Ô˘ ÈÛÙÂ‡ÂÈ
ﬁÙÈ ÔÈ ∆ÔÔÁÚ¿ÊÔÈ ªË¯·ÓÈÎÔ› ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÎÚÔÛˆ ËıÔ‡Ó ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎﬁÙÂÚ· ·ﬁ ÌÈ· ¢ÈÔ›ÎËÛË, Ô˘
ı· ÚÔÎ‡„ÂÈ ·ﬁ ¤Ó· ÂÓˆÙÈÎﬁ Î·È Ì·¯ËÙÈÎﬁ „ËÊÔ‰¤Ï ÙÈÔ Ó· Ì·˜ ÛÙËÚ›ÍÂÈ.
¡· ÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙËÓ ¢∏ÌÔÎÚ·ÙÈÎ‹ ™ÀÌ·Ú¿Ù·ÍË ∞ÁÚÔÓﬁ ÌˆÓ & ∆ÔÔÁÚ¿ÊˆÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ.
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- ∞°ƒ√¡√ª√π ∆√¶√°ƒ∞º√π ª∏Ã∞¡π∫√π ∂¶π ∆ø ∂ƒ°ø
- ∞¡∞¡∂ø∆π∫∏ ™À¡∂ƒ°∞™π∞ ∞ƒπ™∆∂ƒø¡ ∞°ƒ√¡√ªø¡ ∆√¶√°ƒ∞ºø¡ ª∏Ã∞¡π∫ø¡
- ∞¡∂•∞ƒ∆∏∆√π ™À¡∂ƒ°∞∑√ª∂¡√π ∞°ƒ√¡√ª√π ∆√¶√°ƒ∞º√π ª∏Ã∞¡π∫√π
- ∂§∂À£∂ƒ√π ∂¶∞°°∂§ª∞∆π∂™ ª∏Ã∞¡π∫√π (∂§.∂.ª.)
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- ¶∞™∫ ∞°ƒ√¡√ªø¡ ∆√¶√°ƒ∞ºø¡ ª∏Ã∞¡π∫ø¡

æHºO¢E§TIO
À¶√æ∏ºπ√π °π∞ ∆√ ¢π√π∫∏∆π∫√ ™Àªµ√À§π√
∞/∞
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

√¡√ª∞∆∂¶ø¡Àª√
¡√ª√™
∞°°∂§∏™ ∂À∞°°∂§√™ ÙÔ˘ ¢∏ª∏∆ƒπ√À
£∂™™∞§√¡π∫∏™
∞°°∂§√¶√À§√™ ∂ƒø∆√∫ƒπ∆√™ ÙÔ˘ °∂øƒ°π√À ∫√ƒπ¡£√À
∞∫ƒπµ∞™ Ã∞ƒ∞§∞ª¶√™ ÙÔ˘ ªπÃ∞∏§
Ã∞¡πø¡
∞¡∆ø¡√¶√À§√™ ∞¡∆ø¡π√™ ÙÔ˘ ∞£∞¡∞™π√À ∞ƒ°√§π¢∞™
µ∞™π§∞∫∏™ °∂øƒ°π√™ ÙÔ˘ ¢π√¡À™π√À
∑∞∫À¡£√À
°∞¡π∞™ ¡π∫√§∞√™ ÙÔ˘ °∂øƒ°π√À
∫∞ƒ¢π∆™∞™
°∞ƒ°∞µ∞¡∏™ £∂√¢øƒ√™ - ∞°°∂§√™
ÙÔ˘ Ãƒ∏™∆√À
§∞ƒπ™∞™
°∞∆™√À§∏™ Ã∞ƒ∞§∞ª¶√™ (ª¶∞ª¶∏™)
ÙÔ˘ ™¶Àƒπ¢ø¡∞
∫∂ƒ∫Àƒ∞™
°π∞•√°§√À πø∞¡¡∏™ (°π∞°∫√™) ÙÔ˘ °∂øƒ°π√À §∞∫ø¡π∞™
°∫∞∆∑∏ƒ√À§∏™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ÙÔ˘ πø∞¡¡∏
∫∞µ∞§∞™
°ƒ∏°√ƒ∞∫∏™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ÙÔ˘ ∂ªª∞¡√À∏§
ƒ∂£Àª¡√À
°ø¡πø∆∞∫∏™ ∫ø™∆∞¡∆π¡√™ ÙÔ˘ ªπÃ∞∏§
§∞™π£π√À
¢∂™À§∞™ ™¶Àƒπ¢ø¡ ÙÔ˘ ¡π∫√§∞√À
∞∆∆π∫∏™
¢√°∞¡∏™ ∞£∞¡∞™π√™ (£∞¡√™)
ÙÔ˘ ∂À™∆∞£π√À
∞∆∆π∫∏™
∑∞ƒ¶∞§∞™ £∞¡∞™∏™ ÙÔ˘ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À
πø∞¡¡π¡ø¡
∑∞º∂πƒ∏™ µ∞™π§∂π√™ ÙÔ˘ ¡π∫√§∞√À
∆ƒπ∫∞§ø¡
∑√À§√Àª∏™ °ƒ∏°√ƒπ√™ ÙÔ˘ ¶√§À∫∞ƒ¶√À
£∂™™∞§√¡π∫∏™
£∂√¢øƒ∞∫√¶√À§√™ ¶∞¡∞°πø∆∏™ ÙÔ˘ ∏§π∞ ∞∆∆π∫∏™
£∂√¢øƒ√¶√À§√™ ™∆À§π∞¡√™ ÙÔ˘ ¶∞¡∞°πø∆∏ µ√πø∆π∞™
£ƒ∞æπª∏™ µ∞™π§∂π√™ ÙÔ˘ ¢∏ª∏∆ƒπ√À
º£πø∆π¢√™
∫∞§√°π∞¡¡∞∫∏™ ªπÃ∞∏§ ÙÔ˘ ™¶Àƒπ¢ø¡∞
∞∆∆π∫∏™
∫∞ƒ∞°∂øƒ°√¶√À§√™ Ãƒ∏™∆√™ ÙÔ˘ ∞¢∞ª
∞∆∆π∫∏™
∫∞ƒ∆™∞°∫√À§∏™ Ã∞ƒ∞§∞ª¶√™ (Ã∞ƒ∏™)
ÙÔ˘ ∂À∞°°∂§√À
∞∆∆π∫∏™
∫∞ƒÀ™∆π¡√™ ∂ªª∞¡√À∏§ ÙÔ˘ πø∞¡¡∏™
∞∆∆π∫∏™
∫∞∆™∞∫πøƒ∏ ∂πƒ∏¡∏ - ÃƒÀ™√µ∞§∞¡∆√À
ÙÔ˘ °∂øƒ°π√À
∞π∆ø§/¡π∞™
∫∂ƒ∞™π∞™ °∂øƒ°π√™ ÙÔ˘ ™ø∆∏ƒπ√À
∞π∆ø§/¡π∞™
∫√°π∞™ °∂øƒ°π√™ ÙÔ˘ πø∞¡¡∏
∏ª∞£π∞™
∫√¡∆√°π∞¡¡∏™ ∞¡¢ƒ∂∞™ ÙÔ˘ πø∞¡¡∏
∞∆∆π∫∏™
∫√™ª∞™ Ãƒ∏™∆√™ ÙÔ˘ ¢π√¡À™π√À
∞∆∆π∫∏™
∫√∆™ø¡∏™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ÙÔ˘ ∏§π∞
∏°√Àª∂¡π∆™∞™
∫ƒπ£∞ƒ∞™ ¡π∫√§∞√™-∂πƒ∏¡∞π√™ ÙÔ˘ °∂øƒ°π√À ∏§∂π∞™
∫ø¡™∆∞¡∆π¡π¢∏ ª∞ƒπ∞ ÙÔ˘ ªπÃ∞∏§
∞∆∆π∫∏™
∫ø™∆√¶√À§√™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ÙÔ˘ °∂øƒ°π√À ∞Ã∞π∞™
§∂À∫πªªπ∞∆∏™ Ã∞ƒ∞§∞ª¶√™ (ª¶∞ª¶∏™)
ÙÔ˘ ¡π∫√§∞√À
ª∂™™∏¡π∞™
§π√∫√™ Ãƒ∏™∆√™ ÙÔ˘ µ∞™π§∂π√À
∫∞™∆√ƒπ∞™
§√∏™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ÙÔ˘ Ãƒ∏™∆√À
∞∆∆π∫∏™
ª∞¡∞¡∞™ °π∞¡¡∞∫∏™ ÙÔ˘ ∞£∞¡∞™π√À
∞∆∆π∫∏™
ª∞ƒ¡∂§§√™ πø∞¡¡∏™ ÙÔ˘ ∂ªª∞¡√À∏§
∏ƒ∞∫§∂π√À

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

ª∞ƒ√™ °∂øƒ°π√™ ÙÔ˘ ∞£∞¡∞™π√À
ª∞Àƒ√∂π¢∏™ ∞ƒπ™∆∂π¢∏™ (∞ƒ∏™) ÙÔ˘ °∂øƒ°π√À
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Όραµά µας είναι ο ΠΣ∆ΑΤΜ να είναι ο σύλλογος όλων των συναδέλφων ΑΤΜ, χωρίς καµία εξαίρεση και διάκριση.
Έχουµε θέσει ως στόχο να δηµιουργήσουµε το σύλλογο που θα βρίσκεται πραγµατικά και ουσιαστικά δίπλα σε κάθε συνάδελφο ΑΤΜ.
Ποτέ άλλοτε δε χρειαστήκαµε τόσο, όσο σήµερα υποστήριξη και προστασία ενάντια στα κυρίαρχα προβλήµατα της
ανεργίας και υποαπασχόλησης, των εξαιρετικά χαµηλών αµοιβών, των µεγάλων καθυστερήσεων πληρωµών ή ακόµα και της µη καταβολής των δεδουλευµένων και φυσικά των υπέρογκων και δυσανάλογων ασφαλιστικών εισφορών που οδηγούν την πλειοψηφία των συναδέλφων στην αδυναµία και παύση άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας.
Είναι πλέον καθήκον όλων µας, ο ΠΣ∆ΑΤΜ να είναι παρών και ενεργός, και να προσφέρει λύσεις µε συγκεκριµένες προτάσεις και δράσεις, σε όλους τους συναδέλφους ΑΤΜ και κυρίως στους νέους διπλωµατούχους ΑΤΜ,
που καλούνται να εισέλθουν στο δυσµενέστερο επαγγελµατικό στίβο, που θα µπορούσε κανείς να σκεφτεί ότι
υπάρχει.

∂¡øª∂¡√π ∆√¶√°ƒ∞º√π…
...√§√π ª∞∑π, ª∂ √ƒ∞ª∞ ∫∞π ™Ã∂¢π√...
...ª¶√ƒ√Àª∂ ¡∞ ∆∞ ∫∞∆∞º∂ƒ√Àª∂
Την Τετάρτη 1η Ιουλίου ζητούµε τη στήριξή σας, για την Αναγέννηση και την Επανεκκίνηση του ΠΣ∆ΑΤΜ, του συλλόγου όλων των ΑΤΜ, έχοντας Όραµα, Σχέδιο και συγκεκριµένες προτάσεις. Πρέπει να αποκατασταθεί το χαµένο κύρος και
η θέση του συλλόγου µας στον τεχνικό κόσµο και στην κοινωνία.
∆εσµευόµαστε για:
• Εύρυθµη και ουσιαστική λειτουργία του Συλλόγου.
Αποκατάσταση της εύρυθµης και δηµοκρατικής λειτουργίας
του ∆.Σ. του ΠΣ∆ΑΤΜ, µε βάση την πρόταση της Συνεργασίας ∆ΚΜ-∆ΑΠ Τοπογράφων, που έχει ήδη κατατεθεί και
αποδεχθεί η πλειοψηφία του ∆.Σ., αλλά ποτέ δεν τηρήθηκε.
• Αποκατάσταση αµφίδροµης επικοινωνίας µε τις περιφερειακές δοµές του ΠΣ∆ΑΤΜ.
• Ενεργοποίηση των επιστηµονικών επιτροπών του ΠΣ∆ΑΤΜ.
• ∆ηµιουργία ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, µε σκοπό
την καταγραφή προσφερόµενων θέσεων, την άµεση ενηµέρωση όλων των συναδέλφων ΑΤΜ για αυτές, τηρώντας
τη διαφάνεια στην απρόσκοπτη και συνεχή ενηµέρωση
όλων ανεξαιρέτως, για όλες τις δυνατότητες και ευκαιρίες απασχόλησης και δραστηριότητας που δηµιουργούνται.
• Το ΠΑΡΑΤΗΡΗΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ θα αποτελέσει ταυτόχρονα τη
βασική δοµή στη διεκδίκηση των θεµάτων που αφορούν τις
ασφαλιστικές εισφορές. Άµεσοι στόχοι διεκδίκησης του
ΠΣ∆ΑΤΜ για το ασφαλιστικό:
1. Μείωση ασφαλιστικών εισφορών κατά 30% τουλάχιστον για όλους.
2. Αποδέσµευση ρύθµισης από πληρωµή τρεχουσών για
διάστηµα 2 ως 3 ετών.
3. Πάγωµα απαιτήσεων οφειλών στο ΤΣΜΕ∆Ε επίσης για
διάστηµα 2 ως 3 ετών.
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4. Απαλλαγή ανέργων για όσο διάστηµα ευρίσκονται
σε ανεργία – πλήρης ιατροφαρµακευτική κάλυψη
ανεξάρτητα της πληρωµής των εισφορών.
∆ηµιουργία ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΕΡΓΩΝ για την υποστήριξη των συναδέλφων που δραστηριοποιούνται στον τοµέα
κατασκευής και επίβλεψης έργων.
∆ιαρκής επιµόρφωση των µελών του συλλόγου σε αντικείµενα άµεσου επαγγελµατικού ενδιαφέροντος, µε τη
διοργάνωση σεµιναρίων και επιστηµονικών ηµερίδων σε
τακτά χρονικά διαστήµατα. Η διάχυση της επιστηµονικής
γνώσης και των σύγχρονων επαγγελµατικών µεθοδολογιών
και τεχνικών πρέπει να είναι συνεχής, ώστε οι συνάδελφοι
ΑΤΜ να ενθαρρύνονται ειδικά αυτή την περίοδο που βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας, να ενηµερώνονται για τις
εξελίξεις, αλλά και να βρουν την υποστήριξη που επιβάλλεται ο ΠΣ∆ΑΤΜ να παρέχει σε όλους.
∆ιατύπωση προτάσεων και διαρκής συνεργασία µε τα
Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα, τις Σχολές των Τοπογράφων σε θέµατα προπτυχιακής και µεταπτυχιακής εκπαίδευσης, προκειµένου να επιτευχθεί η βέλτιστη εναρµόνιση
παροχής γνώσης και αναγκών αγοράς εργασίας.
Ανασχεδιασµός και αναβάθµιση της ιστοσελίδας του
ΠΣ∆ΑΤΜ, µε σκοπό τη δηµιουργία κόµβου αµφίδροµης επικοινωνίας και ενηµέρωσης όλων των ΑΤΜ, για όλα τα ζητήµατα (επιστηµονικά, επαγγελµατικά, κοινωνικά, διαβουλεύσεις κλπ).
Επανακαθορισµός στόχων και ύλης του ενηµερωτικού δελτίου του ΠΣ∆ΑΤΜ, ώστε να αναβαθµιστεί και να γίνει ουσιαστική η έκδοση και διακίνησή του. Το ενηµερωτικό δελτίο µπορεί και οφείλει να συµβάλλει στην κατεύθυνση της
διάχυσης της γνώσης, της ενηµέρωσης και ανταλλαγής
απόψεων και διαλόγου µεταξύ όλων των ΑΤΜ.
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• Άµεση προώθηση του ζητήµατος Τροποποίησης του Καταστατικού του ΠΣ∆ΑΤΜ, µε βασικές αλλαγές, οι οποίες
θα συµβάλλουν στην ουσιαστική και αποτελεσµατική λειτουργία του ΠΣ∆ΑΤΜ. Οι προτάσεις αυτές έχουν ήδη κατατεθεί στο σχετικό κείµενο πρότασης τροποποίησης του Καταστατικού από τον περασµένο Ιανουάριο και έχουν δηµοσιευτεί στο ενηµερωτικό δελτίο του ΠΣ∆ΑΤΜ.
• Άµεση µετεγκατάσταση της έδρας του ΠΣ∆ΑΤΜ σε χώρο
ιδιοκτησίας του ΤΕΕ, µε σκοπό τον περιορισµό των λειτουργικών εξόδων.
• Άµεση απαίτηση της οικονοµικής ενίσχυσης που δικαιούται
ο ΠΣ∆ΑΤΜ από τη διοίκηση του ΤΕΕ.
• Συνεργασία µε το ΤΕΕ για τη νοµική υποστήριξη των
µελών του σε εργασιακά ζητήµατα.
• Μέριµνα για την έκδοση των Π.∆. των τελευταίων νοµοθετηµάτων, που αφορούν τα επαγγελµατικά δικαιώµατα και
απαίτηση τήρησης από την πολιτεία των κατοχυρωµένων
επαγγελµατικών δικαιωµάτων µας.
• Προώθηση του σχεδίου, που ήδη έχει κατατεθεί στο ΤΕΕ
για την αναθεώρηση του καθεστώτος διενέργειας πραγµατογνωµοσυνών.
• Σύνταξη κώδικα επαγγελµατικής δεοντολογίας ΑΤΜ και
υπογραφή από τα µέλη του ΠΣ∆ΑΤΜ.
• ∆ιεκδίκηση υποχρεωτικής καταβολής αµοιβών µέσω του
συστήµατος αµοιβών ΤΕΕ σε κάθε δικαιοπραξία, καθώς και
υποχρεωτική επισύναψη στο αντίστοιχο τοπογραφικό διάγραµµα.
• Συνδροµή του Συλλόγου στον έλεγχο από τις αρµόδιες
υπηρεσίες της τήρησης των επαγγελµατικών δικαιωµάτων,
καθώς και αξιοπρεπών αµοιβών των συναδέλφων.
• Προώθηση µελετών κτηµατολογίου που βρίσκονται σε φάση αξιολόγησης.
• Άµεση αναθεώρηση του νοµοθετικού πλαισίου που διέπει
το λειτουργούν κτηµατολόγιο.
• Ένταξη στο κτηµατολόγιο των παράλληλων µητρώων που
έχουν συνταχθεί από διάφορες Υπηρεσίες.
• Αναθεώρηση του νοµοθετικού πλαισίου διενέργειας των
διαγωνισµών µε σκοπό την απλοποίηση των διαδικασιών, τη µείωση της γραφειοκρατίας, τη συντόµευση της διαδικασίας ανάθεσης.
• Ενεργή, συλλογική και µαχητική συµµετοχή στις διαβουλεύσεις που διεξάγονται (για τη θεσµοθέτηση ή την αλλαγή
θεσµικού πλαισίου ή για την προκήρυξη µεγάλων έργων)
και διεξαγωγή εσωτερικών (εντός του Συλλόγου, µε συµµετοχή των µελών του) διαβουλεύσεων για τα θέµατα αυτά ή
και για άλλα θέµατα που αφορούν τις δραστηριότητες των
µελών του Συλλόγου.

σία µελών του ∆Σ του ΠΣ∆ΑΤΜ.
Σήµερα, µετά από 6 χρόνια διοίκησης της ΠΑΣΚ (ή όπως αλλιώς ονοµάζεται σήµερα), η λειτουργία του Συλλόγου χαρακτηρίζεται από παντελή ανυπαρξία:
• ∆ράσεων για την υποστήριξη των µελών του και ειδικά των
ανέργων και των υποαπασχολούµενων.
• Ενηµέρωσης των µελών του και στην επικοινωνία µεταξύ
τους, λόγω κυρίως της απαξίωσης της λειτουργίας του δικτυακού τόπου.
• ∆ράσεων στα φλέγοντα και επίκαιρα θέµατα ανάθεσης και
εκτέλεσης µελετών και έργων

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

√ ¶™¢∞∆ª ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÁÈ· ﬁÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ∞∆ª!

Σήµερα, ο Σύλλογός µας βρίσκεται ένα βήµα από τη διάλυσή του και οδηγείται µε µαθηµατική ακρίβεια σε
αφανισµό.
• Για πρώτη φορά προβλέπεται στο τέλος του 2015 ΧΡΕΟΣ
€_5.000, βάσει του ψηφισµένου προϋπολογισµού!
• Οι συνάδελφοι γύρισαν την πλάτη στο σύλλογο, γεγονός
που αποτυπώνεται στην πολύ µικρή ανταπόκριση που
υπήρξε στο κάλεσµα της ∆ιοίκησης της ΠΑΣΚ για ΓΣ στα
κατά τόπους Περιφερειακά και Τοπικά Τµήµατα µε παρου-
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Η Συνεργασία ∆ΚΜ-∆ΑΠ Τοπογράφων αρχικά µετείχε στο
προεδρείο καταλαµβάνοντας µε εκπρόσωπό της τη θέση του
αντιπροέδρου. Η παράταξη της ΠΑΣΚ ή όπως αλλιώς αυτοπροσδιορίζεται, σύντοµα απέδειξε ότι επιθυµούσε «διακοσµητική» παρουσία και τυπική κάλυψη µόνο, µεθοδεύοντας
τον αποκλεισµό µας από όλες τις κινήσεις εκπροσώπησης του
ΠΣ∆ΑΤΜ, µη δείχνοντας καµία διάθεση για εποικοδοµητική
συνεργασία, εξυπηρετώντας παράλληλα τις πολιτικέςκοµµατικές αλλά και επαγγελµατικές σκοπιµότητές
τους.
Είναι γεγονός ότι τα όσα έχουν λάβει χώρα ειδικά τα τελευταία δύο χρόνια στον ΠΣ∆ΑΤΜ, συνέβαλλαν στη δυσµενή
θέση και απαξίωσή του. Οι εµµονές σε πρακτικές και λογικές
ιδιοκτησιακής αντίληψης για τον σύλλογο, πρέπει να
τεθούν επιτέλους στο περιθώριο. Οι µονίµως επικαλούµενοι την πλειοψηφία εντός του συλλόγου, άργησαν να καταλάβουν ότι πλέον αποτελούν τη µειοψηφία στην κοινωνία, και
επιχειρούν να διασώσουν τη συνδικαλιστική τους υπόσταση
από το τελευταίο οχυρό που τους απέµεινε, κληροδοτώντας
τον ΠΣ∆ΑΤΜ στον επόµενο εκλεκτό τους. Επιχειρούν µε
αυτό τον τρόπο να συνεχίσουν να εξυπηρετούν πολιτικές ή/και επαγγελµατικές σκοπιµότητες των υποστηρικτών τους και µόνο αυτών.
Το ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟ∆ΕΛΤΙΟ, το οποίο πρώτη η παράταξή
µας το ζήτησε πριν από αρκετά χρόνια στο σύλλογο και θα
συνεχίσει να µάχεται για αυτό, δεν αρκεί απλά να το επικαλούµαστε, αλλά να το υποστηρίζουµε µε τις πράξεις µας και
τις συµπεριφορές µας.
Καλούµαστε όλοι τώρα να δώσουµε τέλος σε αυτή τη διαχείριση των τελευταίων ετών, και να αποκαταστήσουµε το κύρος και τη σοβαρότητα της υπόστασης ενός επιστηµονικού
συλλόγου Μηχανικών, οι οποίοι όπως έχουν αποδείξει πάντα
βρίσκονται µπροστά και πριν από τις εξελίξεις.

Για αυτό το λόγο, µετέχουµε στις εκλογές
την 1η Ιουλίου, και σας καλούµε όλους να στηρίξετε
την προσπάθεια για την ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ
και ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ του ΠΣ∆ΑΤΜ.

æ∏ºπ∑√Àª∂ ™À¡∂ƒ°∞™π∞
¢∫ª-¢∞¶ ∆√¶√°ƒ∞ºø¡
-∂¡øª∂¡√π ∆√¶√°ƒ∞º√π
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™˘Ó·‰¤ÏÊÈÛÛ· – ™˘Ó¿‰ÂÏÊÂ Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÂÛ·È ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎﬁ ‹ ÛÙÔ ‰ËÌﬁÛÈÔ ÙÔÌ¤·
∞˘ÙÔ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓË Î·È ·˘ÙÔ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓÂ, ÕÓÂÚÁË Î·È ÕÓÂÚÁÂ
√È ÙÂÚ¿ÛÙÈÂ˜ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎ¤˜ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ Ì·˜ Ê¤ÚÓÔ˘Ó ¯Ú¤Ë, Ì·˜ ÛÙÂÚÔ‡Ó ÙËÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎ‹ Î¿Ï˘„Ë, Ì·˜ ÂÙÔ‡Ó ¤Íˆ ·’ ÙÔ Â¿ÁÁÂÏÌ·. ∏ ˘Ô¯ÒÚËÛË ÌÈÛıÒÓ Î·È ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÒÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÛÂ È‰ÈˆÙÈÎﬁ Î·È ‰ËÌﬁÛÈÔ ÙÔÌ¤·, Ë ÊÔÚÔÏËÛÙÂ›· Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÛÂ ÌÂ›ˆÛË Î·Ù¿ Û¯Â‰ﬁÓ 50% ÙÔ˘ ‚ÈÔÙÈÎÔ‡ Ì·˜ ÂÈ¤‰Ô˘ ÛÙËÓ 5ÂÙ›·. √È ¿ÓÂÚÁÔÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ÛÙÔÈ¯ÂÈÒ‰Â˜ ‰ÈÎ·›ˆÌ· ÛÂ ˘ÁÂ›· –ÚﬁÓÔÈ· –Â›‰ÔÌ· ·ÓÂÚÁ›·˜.
∏ Â˘ÚˆÂÓˆÛÈ·Î‹ ÔÏÈÙÈÎ‹ ÙË˜ «·ÂÏÂ˘ı¤ÚˆÛË˜» ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ, ÙˆÓ ÈÛÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ Î·È Ë ‰È·¯ÚÔÓÈÎ‹ ÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂˆÓ, Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ ÙÈ˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¤˜ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙˆÓ ÔÌ›ÏˆÓ. ∆Ô ∫ÙËÌ·ÙÔÏﬁÁÈÔ ‰ÂÓ ¤ÊÂÚÂ Â˘ËÌÂÚ›· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·˘Ù··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂ ÓÔ˘˜ Î·È ÌÈÛıˆÙÔ‡˜ ∞ÁÚÔÓﬁÌÔ˘˜-∆ÔÔÁÚ¿ÊÔ˘˜, ¤ÊÂÚÂ Î¤Ú‰Ë ÁÈ· ÙÈ˜ ∞ÓÒÓ˘ÌÂ˜ ∂Ù·ÈÚÂ›Â˜ Ô˘ ·Ú¯ÈÎ¿ ÌÔ›Ú·Û·Ó ÙËÓ ›Ù·. ∏
Î·ÈÙ·ÏÈÛÙÈÎ‹ ÎÚ›ÛË, Ô ÌÂÙ·Í‡ ÙÔ˘˜ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌﬁ˜ Ô‰‹ÁËÛÂ ÛÂ ·ÎﬁÌ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Û˘ÁÎ¤ÓÙÚˆÛË, ÛÂ ÌÈ· ¯Ô‡ÊÙ· ÌÂÁ¿ÏÂ˜ ÎÙËÌ·ÙÔÏÔÁÈÎ¤˜ ÂÙ·ÈÚ›Â˜ Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ÌÔÓ·‰ÈÎÔ‡˜ ÎÂÚ‰ÈÛÌ¤ÓÔ˘˜. ∏ ÂÚÁ·˙ﬁÌÂÓË ÏÂÈÔ„ËÊ›· Ê˘ÙÔ˙ˆÔ‡ÌÂ ˆ˜ ·˘Ù··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓÔÈ ‹ ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘ÌÂ ÁÈ· ¤Ó·Ó ¿ıÏÈÔ ÌÈÛıﬁ ÌÂ Â˘¤ÏÈÎÙÂ˜ ÂÚÁ·ÛÈ·Î¤˜ Û¯¤ÛÂÈ˜ Î·È 6‹ÌÂÚË ÂÚÁ·Û›·.

√ ™Àƒπ∑∞ ¢π∞∆∏ƒ∂π ∫∞π ∂¶∂∫∆∂π¡∂π ∆∏¡ ∞¡∆π§∞´∫∏ ¶√§π∆π∫∏ ¡¢-¶∞™√∫,
º∂ƒ¡∂π ¡∂∞ ª∂∆ƒ∞ - ª¡∏ª√¡π∞
À¿Ú¯ÂÈ Ï¤ÔÓ ·ÚÎÂÙ‹ Â›Ú· ÁÈ· Ó· Î·Ù·Ï¿‚Ô˘ÌÂ ˆ˜ Ë Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎ‹ ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ‰ÂÓ ¿ÏÏ·ÍÂ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎ¿ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ·Ú¿ ÙÔ ÎÏ›Ì· ·Ó·ÌÔÓ‹˜ ÁÈ· ÙË «ÌÂÁ¿ÏË ·ÏÏ·Á‹» Ô˘ ¤ÓÙÂ¯Ó· ÚÔÂÙÔ›Ì·ÛÂ ÙÔ ·ÛÙÈÎﬁ Û‡ÛÙËÌ· ÌÂ ﬁÏ· Ù· ‰ÂÎ·Ó›ÎÈ·
ÙÔ˘, ÙËÓ ·ÓËÁ˘ÚÈÎ‹ ˘Ô‰Ô¯‹ ÛÙË Ó¤· Î˘‚¤ÚÓËÛË. ∏ Î˘‚¤ÚÓËÛË ™Àƒπ∑∞-∞¡∂§, ﬁ¯È ÌﬁÓÔ ‰ÂÓ ÚÔ¯ˆÚ¿ ÛÙËÓ ·Ó·ÁÎ·›· ·ÔÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ ·ˆÏÂÈÒÓ Ô˘ ˘ÔÛÙ‹Î·ÌÂ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙË˜ ÎÚ›ÛË˜, ·ÏÏ¿ ·ÓÙ›ıÂÙ·, ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ Ó¤·, ·ÎﬁÌ· ÛÎÏËÚﬁÙÂÚ· Î·È
ÈÔ ÂÒ‰˘Ó· Ì¤ÙÚ·.

∏ Û˘ÌÊˆÓ›· Ô˘ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È Ó· ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ Ë Û˘ÁÎ˘‚¤ÚÓËÛË, ·ÔÙÂÏÂ› ¤Ó· Ó¤Ô ‚‹Ì· Â›ıÂÛË˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ì·˜. ∏ ·‡ÍËÛË
ÙË˜ ÊÔÚÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ º¶∞ Î·È ÙÔ˘ ¯·Ú·ÙÛÈÔ‡ ÙË˜ «·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜» ÌÂÙ·ÊÚ¿˙ÂÙ·È ÛÂ Ó¤· ·Ê·›Ì·ÍË ÙˆÓ ÂÈÛÔ‰ËÌ¿ÙˆÓ Ì·˜,
ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È Ó¤Ô˜ Á‡ÚÔ˜ Â›ıÂÛË˜ ÛÙ· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎ¿ Ì·˜ ‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù· ÌÂ ÙËÓ ÂÓÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Ù·ÌÂ›ˆÓ Î·È ÙÈ˜ ‰Ú·ÛÙÈÎ¤˜
ÌÂÈÒÛÂÈ˜ ÚÔ˜ Ù· Î¿Ùˆ ÁÈ· ÙÈ˜ Û˘ÓÙ¿ÍÂÈ˜.
∂È‰ÈÎ¿ ÁÈ· ÙÔ ∆™ª∂¢∂, Ë ÚﬁÛÊ·ÙË ·ﬁÊ·ÛË ÁÈ· Ó¤· ÙÔÔı¤ÙËÛË 200 ÂÎ Â˘ÚÒ ·’ Ù· ·ÔıÂÌ·ÙÈÎ¿ ÙÔ˘ Ù·ÌÂ›Ô˘ ÛÙË
Ì·‡ÚË ÙÚ‡· ÙË˜ ∆Ú¿Â˙·˜ ∞ÙÙÈÎ‹˜, ÛËÌ·›ÓÂÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎ¿ ˆ˜ Ù· ·ÔıÂÌ·ÙÈÎ¿, ÔÈ Û˘ÓÙ¿ÍÂÈ˜ Î·È ÔÈ ·ÚÔ¯¤˜, ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È
Î˘ÚÈÔÏÂÎÙÈÎ¿ ÛÙÔÓ ·¤Ú·.
∏ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎ‹ ÂÓ·ÏÏ·Á‹ ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏÂ› «·ÏÏ·Á‹ ÛÂÏ›‰·˜», ÁÈ·Ù› Ô Ú·ÁÌ·ÙÈÎﬁ˜ Ì·˜ ·ÓÙ›·ÏÔ˜, ÔÈ ÌÔÓÔˆÏÈ·ÎÔ› ﬁÌÈÏÔÈ, ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÙÔ˘˜ Î·È Ë ∂∂ Ô˘ ÙÔ˘˜ ÛÙËÚ›˙ÂÈ, ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ﬁÚıÈÔ˜. ∏ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎ‹ ÂÓ·ÏÏ·Á‹ ‰ÂÓ ¿ÏÏ·ÍÂ Ô‡ÙÂ ÙÈ˜ ‰È·ı¤ÛÂÈ˜ ÙˆÓ ÌÂÁ·ÏÔÌÂÙﬁ¯ˆÓ ÙˆÓ ÔÌ›ÏˆÓ, Ô‡ÙÂ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÊÙËÓ‹ ÂÚÁ·ÙÈÎ‹ ‰‡Ó·ÌË. √È ·ÔÏ‡ÛÂÈ˜ Û˘ÓÂ¯›˙ÔÓÙ·È, Ë ÂÚÁÔ‰ÔÙÈÎ‹ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·
·Ú·Ì¤ÓÂÈ, Ù· Ì¤ÙÚ· ÈÛÔ¤‰ˆÛË˜ ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ Ì·˜ ‰È·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È.

∏ ÛÙ¿ÛË ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ÛÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ
√ ÔÏ‡¯ÚˆÌÔ˜ «ı›·ÛÔ˜» ÙË˜ ·ÂÚ¯ﬁÌÂÓË˜ ‰ÈÔ›ÎËÛË˜ ÙÔ˘ ¶™¢∞∆ª, ÔÈ ·Ú·Ù¿ÍÂÈ˜ ¶∞™∫, ¢∫ª-¢∞¶, ¢∏.∫π. & ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë,
Û˘Ó‰ÈÎ·ÏÈÛÙÈÎÔ› ÂÎÊÚ·ÛÙ¤˜ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Ô˘ Û˘ÁÎÚﬁÙËÛ·Ó ÙÈ˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÂ˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ·ÛÙÈÎ‹ Î˘‚¤ÚÓËÛË (¶∞™√∫, ¡¢, ¢∏ª∞ƒ, ™Àƒπ∑∞) ÔÌﬁÊˆÓ· ·ÔÊ¿ÛÈ˙·Ó ÛÂ ﬁÏ· Ù· ı¤Ì·Ù·. ¶ÚÔÒıËÛ·Ó, ÌÂ ÊÚ·ÛÙÈÎ¤˜ ‰‹ıÂÓ «·ÓÙÈÚÚ‹ÛÂÈ˜», ÙËÓ
Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎ‹ ÔÏÈÙÈÎ‹ ∂.∂. - ÌÔÓÔˆÏ›ˆÓ. ™ÙËÚ›˙Ô˘Ó Ù· Û˘ÌÊ¤ÚÔÓÙ· ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ∫ÙËÌ·ÙÔÏÔÁ›Ô˘ (ÁÓˆÛÙÔ› È‰ÈÔÎÙ‹ ÙÂ˜ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ÌÂ Ù˙›ÚÔ˘˜ ‰ÂÎ¿‰ˆÓ ÂÎ·ÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ «ÛÙÔÏ›˙Ô˘Ó» Ù· „ËÊÔ‰¤ÏÙÈ¿ ÙÔ˘˜) . ∫·ÏÏÈ¤ÚÁËÛ·Ó ÙË ÌÔÈÚÔÏ·ÙÚ›· Î·È Û˘ÓÙÂ¯ÓÈ·Î¤˜ ·˘Ù·¿ÙÂ˜ ﬁÙÈ ÂÓÒ ÈÛÔÂ‰ÒÓÔÓÙ·È ÔÈ ˘ﬁÏÔÈÔÈ ÂÚÁ·˙ﬁÌÂÓÔÈ, ÔÈ ÙÔÔÁÚ¿ÊÔÈ Ù¿¯· ı· ÛˆıÔ‡Ó, Î·ıÒ˜ ÙÔ ∫ÙËÌ·ÙÔÏﬁÁÈÔ
ı· ·ÔÙÂÏ¤ÛÂÈ ÙË «°Ë ÙË˜ ∂·ÁÁÂÏ›·˜». ∂Ìﬁ‰ÈÛ·Ó ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎﬁ, ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ·Ó¤ÚÁˆÓ, ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙËÓ Î·Ù·Ï‹ÛÙÂ˘ÛË ÙˆÓ ·ÔıÂÌ·ÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ ∆™ª∂¢∂ Ì¤Ûˆ ÙË˜ ∆Ú¿Â˙·˜ ∞ÙÙÈÎ‹˜, ÁÈ· ™˘ÏÏÔÁÈÎ¤˜ ™˘Ì‚¿ÛÂÈ˜ ∂ÚÁ·Û›·˜.
∏ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙÔ˘ ¢™ ¤‚·ÏÂ ÛÙËÓ ¿ÎÚË Ù· ˙ˆÙÈÎ¿ Ì·˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ·ÓÙ›ıÂÙ· «·ÊÔÛÈÒıËÎÂ» ÛÙËÓ ÙÚÔÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ∫·Ù·ÛÙ·ÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ™˘ÏÏﬁÁÔ˘. ∂È‰ÈÒÎÔ˘Ó Ó· ÚÔÛ·ÚÌﬁÛÔ˘Ó ÙÔÓ ¶™¢∞∆ª ÛÙÔ Ó¤Ô ÙÔ›Ô Ô˘ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÈ Ë ·ÂÏÂ˘ı¤ÚˆÛË ÙÔ˘
Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜ Î·È Ë ·ÏÏ·Á‹ ‰ÔÌ‹˜ ÙÔ˘ ∆∂∂ ÌÂ ÙË ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ÛÂ ºÔÚ¤· ¶ÈÛÙÔÔ›ËÛË˜, Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ¤Ó· «ÌÈÎÚﬁ
∆∂∂» ÙˆÓ ∆ÔÔÁÚ¿ÊˆÓ. ™Ùﬁ¯Ô˜ Ë ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ÙÔ˘ Û˘ÏÏﬁÁÔ˘ ÛÂ ÊÔÚ¤· ·ÚÔ¯‹˜ Â’·ÌÔÈ‚‹ ÛÂÌÈÓ·Ú›ˆÓ Î·Ù¿ÚÙÈÛË˜ ÙÔ˘ «¢È·È ÛÙÂ˘Ì¤ÓÔ˘ ∞∆ª» Â˘ı˘ÁÚ·ÌÌÈÛÌ¤ÓÔÈ ÌÂ ÙËÓ ÔÏÈÙÈÎ‹ Î˘‚¤ÚÓËÛË˜, ∂∂, ÌÔÓÔˆÏ›ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎﬁÙËÙ·. ◊‰Ë ˘ÏÔÔ›ËÛ·Ó ÚﬁÁÚ·ÌÌ· Î·Ù¿ÚÙÈÛË˜ ÁÈ· Ó¤Ô˘˜ ¿ÓÂÚÁÔ˘˜ ∞∆ª ÌÂ ÙÔÓ ∞™∆π∂∆. ∆Ô Û¯¤‰ÈÔ ∫·Ù·ÛÙ·ÙÈÎÔ‡ ÔÚ›˙ÂÈ Ó¤· ‰ÔÌ‹ ÌÂ ·ÓÒÙ·ÙÔ
ﬁÚÁ·ÓÔ ÙËÓ ∞ÓÙÈÚÔÛˆÂ›·, Î·Ù·ÚÁÒÓÙ·˜ Î·È Ù˘ÈÎ¿ ÙÈ˜ ÁÂÓÈÎ¤˜ Û˘ÓÂÏÂ‡ÛÂÈ˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏﬁÁÔ˘ Ô˘ ÔÈ ›‰ÈÔÈ ¤¯Ô˘Ó ¯ÚﬁÓÈ·, Û˘ÓÂÈ24
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‰ËÙ¿, ˘Ô‚·ıÌ›ÛÂÈ. ∂È‰ÈÒÎÔ˘Ó Ó· Î·ÙÔ¯˘ÚÒÛÔ˘Ó Î·È Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎ¿ ÙËÓ Ï‹ÚË ˘ÔÙ·Á‹ ÙÔ˘ ™˘ÏÏﬁÁÔ˘ ÛÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÙË˜ Î˘Ú›·Ú¯Ë˜ ÔÏÈÙÈÎ‹˜, ÙËÓ ÂÈ¯ÂÈÚËÌ·ÙÈÎ‹ ÙÔ˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙ·, ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÔÓÙ¿˜ ÙÔÓ ÔÚÈÛÙÈÎ¿ ·ﬁ Ù· Ì¤ÏË ÙÔ˘. ∆· Û¯¤‰È¿ ÙÔ˘˜
·˘Ù¿ Ú¤ÂÈ Ó· ·Î˘ÚˆıÔ‡Ó ÛÙËÓ Ú¿ÍË. ∏ ¶∞¡∂¶π™∆∏ª√¡π∫∏ ÌÂ ÙËÓ ·Ú¤Ì‚·Û‹ ÙË˜ ÛÙÈ˜ °.™. ¤¯ÂÈ Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÂ ·˘Ùﬁ.
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∏ ÛÙ¿ÛË ÙˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ Ô˘ Î·ÙÂ‚·›ÓÔ˘Ó ÌÂ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ «∂ÓﬁÙËÙ·» ÂÓÛˆÌ·ÙÒÓÔÓÙ·˜ ÙÈ˜ ·Ú·Ù¿ÍÂÈ˜, ÙÔ˘ ·ÂÚ¯ﬁ ÌÂÓÔ˘ ¢™, ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë Î·È ¢∏.∫π., Â›Ó·È Ù·ÁÌ¤ÓË ÛÙÔÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎﬁ ÙÔ˘˜ ÚﬁÏÔ Ô˘ Â›Ó·È Ë Û˘Ó‰ÈÎ·ÏÈÛÙÈÎ‹ ÛÙ‹ÚÈÍË ÙË˜ ÂÊ·ÚÌÔ ˙ﬁÌÂÓË˜ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎ‹˜ ÔÏÈÙÈÎ‹˜ Ô˘ Û˘ÓÂ¯›˙ÂÈ Ó· ÙÛ·Î›˙ÂÈ Ù· ‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù¿ Ì·˜. ÕÏÏˆÛÙÂ, ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ÌË¯·ÓÈÎÒÓ, Ô ™Àƒπ∑∞
Â›Ó·È ‰ÔÎÈÌ·ÛÌ¤ÓÔ˜ ÔÏÏ·Ï¿. ∏ ÚÔÒıËÛË ÙÔ˘ ·ÓÙÈ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ ÓﬁÌÔ˘ 3518/2006 ¤ÁÈÓÂ ÌÂ ÙËÓ ÂÓÂÚÁ‹ ÛÙ‹ÚÈÍË ÙË˜ ÚÔÂ‰Ú›·˜ ™Àƒπ∑∞ (∞Ï·‚¿ÓÔ˜) ÛÙÔ ∆∂∂.
∂ÎÙﬁ˜ ·ﬁ ÙÔ ™Àƒπ∑∞ Ô˘ Ì·ÛÎ¿ÚÂ˘Â ÙËÓ ÔÏÈÙÈÎ‹ ÙÔ˘, Â˘ı‡ÓË ¤¯Ô˘Ó Î·È ﬁÛÔÈ, ¿Û¯ÂÙ· ·ﬁ ÙÈ˜ ÚÔı¤ÛÂÈ˜ ÙÔ˘˜, Û˘Ó¤‚·Ï·Ó
ÛÙËÓ ·¿ÙË ÙË˜ «·ÚÈÛÙÂÚ‹˜ Î˘‚¤ÚÓËÛË˜», ﬁˆ˜ ÔÈ ‰˘Ó¿ÌÂÈ˜ ÙË˜ ™À™¶∂πƒø™∏™ Ô˘ ÚﬁÛÎÂÈÓÙ·È ÛÙËÓ ∞¡∆∞ƒ™À∞. ∏ Â›Ú·
·’ ÙÈ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂÈ˜ ÁÈ· ÙÈ˜ ·˘Í‹ÛÂÈ˜ ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ Â›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ‹. √È ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂÈ˜ ·˘Ù¤˜ ÌÂ Â˘ı‡ÓË
ÙˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ÙË˜ ∞¡∆∞ƒ™À∞ Î·È ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ Î·È ˘ﬁ ÙËÓ ·ÈÁ›‰· ÙÔ˘ ∆∂∂, ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏ›ÛÙËÎ·Ó ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙÔÓ ÚﬁÂ‰ÚÔ ÙÔ˘
∂∆∞∞ -«Î·Îﬁ ™ÂÏÈ·Ó¿ÎË» ÌÂ ·›ÙËÌ· ÙË ÌË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ·˘Í‹ÛÂˆÓ, ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ·˘Úﬁ‚ÏËÙÔ ÙﬁÛÔ ÙÈ˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÂ˜ ·‚¿ÛÙ·ÎÙÂ˜ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎ¤˜ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ Ô˘ ¤ÊÂÚÂ Ô ¡.3518/2006, ﬁÛÔ Î·È ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎ‹ ·ÈÙ›· ÁÈ· ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ
·˘Í‹ÛÂˆÓ, ÙËÓ ÔÏÈÙÈÎ‹ ∂∂-¿Ú¯Ô˘Û·˜ Ù¿ÍË˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙ·Ô‰ÔÙÈÎﬁÙËÙ· ÛÙËÓ ∞ÛÊ¿ÏÈÛË. ÕÛ¯ÂÙ· ·ﬁ ÚÔı¤ÛÂÈ˜, Î·ÏÏÈ¤ÚÁËÛ·Ó
ÙËÓ ·ÓÙ›ÏË„Ë ˆ˜ ·ÚÎÂ› ÌÈ· ·ÏÏ·Á‹ ÛÙ· ÚﬁÛˆ· ÁÈ· Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ÔÈ ÔÏÈÙÈÎ¤˜. ¢ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó Â‡ÊÔÚÔ ¤‰·ÊÔ˜ Ó· ÂÚ·Ù‹ÛÂÈ
ÙÔ Û‡ÓıËÌ· ÙË˜ «·Ó·ÙÚÔ‹˜ ÙË˜ Î˘‚¤ÚÓËÛË˜» ˆ˜ ÎÂÓÙÚÈÎﬁ ÔÏÈÙÈÎﬁ Î·ı‹ÎÔÓ Ô˘, ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÙÔ˘ ·ÛÙÈÎÔ‡ ‰ÈÔÏÈÛÌÔ‡, Û˘Ó¤‚·ÏÂ ÛÙË Ï·˚Î‹ ÛÙ‹ÚÈÍË ÛÙÔ ™Àƒπ∑∞. ™‹ÌÂÚ·, ÔÈ ›‰ÈÂ˜ ‰˘Ó¿ÌÂÈ˜, ·ÛÎÔ‡Ó ÎÚÈÙÈÎ‹ ÛÙÔ ™Àƒπ∑∞ ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ÂÊ·ÚÌﬁ˙ÂÈ ÙÔ ÚﬁÁÚ·ÌÌ¿ ÙÔ˘. ¶ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ÂﬁÌÂÓË Ì¤Ú· ÌÂÙ¿ ÙË Û˘ÌÊˆÓ›·, ˘ËÚÂÙÔ‡Ó ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÂÓﬁ˜ Ó¤Ô˘ ﬁÏÔ˘-·Ó·¯ÒÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ı· ˙ËÙ¿ Ó· ÂÊ·ÚÌﬁÛÂÈ ÙÔ ÚÔÂÎÏÔÁÈÎﬁ ÚﬁÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞, Î·ıÒ˜ ·˘Ùﬁ «ÚÔ‰ﬁıËÎÂ» ·’ ÙÔÓ Î·ıÂÛÙˆÙÈÎﬁ
™Àƒπ∑∞. ∆Ô ¶∞™√∫ Î¿ËÎÂ, Ô ™Àƒπ∑∞ ÙÔ ·ÓÙÈÎ·ıÈÛÙ¿, Î·›ÁÂÙ·È Î·È ·˘Ùﬁ˜, ¿Ú· ˘¿Ú¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ¤Ó· Ó¤Ô ‰È¿‰Ô¯Ô Û¯‹Ì·…
¢ÂÓ ı· ÍÂÁÂÏ·ÛÙÔ‡ÌÂ!

∏ ÌﬁÓË ·ÓÙÈÔÏ›ÙÂ˘ÛË Â›Ì·ÛÙÂ ÂÌÂ›˜!
¢ÂÓ ÚﬁÎÂÈÙ·È Ó· Ì·˜ ÛÒÛÂÈ Î·ÓÂ›˜, Ú¤ÂÈ Ó· ÛˆıÔ‡ÌÂ ÌﬁÓÔÈ Ì·˜. ªÔÓ·‰ÈÎﬁ˜ ‰ÚﬁÌÔ˜ ÁÈ· Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘ÌÂ ÙËÓ Î·ÙÚ·Î‡Ï·,
Ó· ·Ó·ÎÙ‹ÛÔ˘ÌÂ Ù· ¯·Ì¤Ó· ‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù·, Â›Ó·È Ó· ÔÚÁ·ÓÒÛÔ˘ÌÂ ÙËÓ ·ÓÙÂ›ıÂÛ‹ Ì·˜, ÛËÌ·‰Â‡ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎﬁ ·ÓÙ›·ÏÔ,
ÙËÓ ¿Ú¯Ô˘Û· Ù¿ÍË, ÙÔ˘˜ ÔÌ›ÏÔ˘˜. ∏ ÌÔÓ·‰ÈÎ‹ Ï·˚Î‹ ·ÓÙÈÔÏ›ÙÂ˘ÛË Â›Ó·È ÔÈ ‰˘Ó¿ÌÂÈ˜ ÙÔ˘ Ù·ÍÈÎÔ‡ ﬁÏÔ˘, ÛÙÔ Û‡ÏÏÔÁÔ Î·È ÛÙÔ
∆∂∂, ÔÈ ‰˘Ó¿ÌÂÈ˜ Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ ÙË˜ ¶∞¡∂¶π™∆∏ª√¡π∫∏™ Ô˘ ¤‰ˆÛ·Ó ﬁÏÔ ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Î·È
‰›ÓÔ˘Ó Û˘ÓÂ¯Â›˜ Ì¿¯Â˜ Ì¤Û· Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ¤Íˆ ·’ Ù· ¢™.
Œ¯Ô˘ÌÂ ÎÔÈÓﬁ ·ÓÙ›·ÏÔ ÌÂ ÙÔ˘˜ ˘ﬁÏÔÈÔ˘˜ ÂÚÁ·˙ﬁÌÂÓÔ˘˜. °È’ ·˘Ùﬁ Î·È Ô ·ÁÒÓ·˜ Ì·˜, ÁÈ· Ó· ¤¯ÂÈ ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù·, Ú¤ÂÈ Ó·
‰ÔıÂ› Ì¤Û· Î·È ·’ Ù· Ù·ÍÈÎ¿ ÛˆÌ·ÙÂ›· Ô˘ Û˘ÛÂÈÚÒÓÔ˘Ó ÂÚÁ·˙ﬁÌÂÓÔ˘˜ ÌË¯·ÓÈÎÔ‡˜ ÛÂ Î¿ıÂ ÎÏ¿‰Ô, ÙÔ ™ˆÌ·ÙÂ›Ô ªÈÛıˆÙÒÓ
∆Â¯ÓÈÎÒÓ, ÙÔ ™∂∆∏¶ ÛÙËÓ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈÎ‹ Î·È ÙÈ˜ ∆ËÏÂÈÎÔÈÓˆÓ›Â˜, ÙÔ ÎÏ·‰ÈÎﬁ ÛˆÌ·ÙÂ›Ô ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ (™∂∂¡), ÙËÓ ÂÈÙÚÔ‹ ·ÁÒÓ·
·˘ÙÔ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓˆÓ ÌË¯·ÓÈÎÒÓ, ÛÂ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌﬁ ÌÂ ÙÔÓ Ù·ÍÈÎﬁ ﬁÏÔ ÙÔ˘ ÂÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜, ÙÔ ¶∞ª∂ Î·È ÙËÓ ¶∞™∂µ∂.
™‹ÌÂÚ· Â›Ó·È ÂÈÙ·ÎÙÈÎ‹ ·Ó¿ÁÎË Ó· ‰ÒÛÔ˘ÌÂ Ì¿¯Ë ÁÈ· Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘ÌÂ ·ÓÙÔ‡, ÛÂ Î¿ıÂ ÌÂÙÂÚ›˙È, ÙÔ Û˘Û¯ÂÙÈÛÌﬁ ‰‡Ó·ÌË˜, Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÔ˘ÌÂ Ó¤Â˜ ‰˘Ó¿ÌÂÈ˜ ÛÙ· Ù·ÍÈÎ¿ ÛˆÌ·ÙÂ›·, Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÔ˘ÌÂ ÙÈ˜ ÂÛÙ›Â˜ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË˜ ÛÂ Î¿ıÂ ÎÏ¿‰Ô Î·È ¯ÒÚÔ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜.
∏ ·ÏÏ·Á‹ Û˘Û¯ÂÙÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ ¢.™. ÙÔ˘ ¶™¢∞∆ª, Ë ÔÏﬁÏÂ˘ÚË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙË˜ ¶∞¡∂¶π™∆∏ª√¡π∫∏™ ÛÙÈ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙËÓ 1Ë πÔ‡ÏË,
ı· Ì·˜ ÂÈÙÚ¤„ÂÈ Ó· ·Ï¤„Ô˘ÌÂ ·ﬁ Î·Ï‡ÙÂÚÂ˜ ı¤ÛÂÈ˜.
ªÂ ÂÊ·ÏÙ‹ÚÈÔ ÙË ÌË‰ÂÓÈÎ‹ ·ÓÔ¯‹ ÛÙË Ó¤· Û˘ÌÊˆÓ›·, ÙËÓ ·Ó¿ÎÙËÛË ÙˆÓ ·ˆÏÂÈÒÓ ÙË˜ ÎÚ›ÛË˜, Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔ˘ÌÂ ‰˘Ó¿ÌÂÈ˜ ÁÈ·
ÙËÓ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎ‹ Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË ÌÂ ÙÔÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎﬁ ·ÓÙ›·ÏÔ, ÙËÓ ¿Ú¯Ô˘Û· Ù¿ÍË, ÙÔ˘˜ ÔÌ›ÏÔ˘˜ Î·È ÙËÓ ∂∂, ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· ÙÔ˘˜.

¢ÂÓ Ì·˜ ·Í›˙ÂÈ Ó· ˙Ô‡ÌÂ ÌÈÛ‹ «˙ˆ‹». √ÚıÒÓÔ˘ÌÂ ÙÔ ·Ó¿ÛÙËÌ¿ Ì·˜!
ªÔÚÔ‡ÌÂ:
 Ó· ··ÓÙ‹ÛÔ˘ÌÂ √Ãπ ÛÙË Ó¤· Û˘ÌÊˆÓ›· Ï·ÈÌËÙﬁÌÔ
 Ó· ·Ï¤„Ô˘ÌÂ ÁÈ· Ó· ·Ó·ÎÙ‹ÛÔ˘ÌÂ ÙÈ˜ ·ÒÏÂÈÂ˜ ﬁÏÔ˘ ÙÔ˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘ ‰È·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜
ÁÈ· Ù· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎ¿ Î·È ÂÚÁ·ÛÈ·Î¿ Ì·˜ ‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù·!
º¤ÚÓÔ˘ÌÂ ÙÈ˜ ·Ó¿ÁÎÂ˜ Ì·˜ ÛÙÔ ÚÔÛÎ‹ÓÈÔ
 ÛËÌ·‰Â‡Ô˘ÌÂ ÙÔÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎﬁ ·ÓÙ›·ÏÔ ¿Ú¯Ô˘Û· Ù¿ÍË-∂∂
 ·ÏÏ¿˙Ô˘ÌÂ ÙÔ˘˜ Û˘Û¯ÂÙÈÛÌÔ‡˜ ·ÓÙÔ‡, ÛÙÔ Î›ÓËÌ·, ÛÙÔ ∆∂∂, ÛÙÔÓ ¶™¢∞∆ª
 ÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘ÌÂ ÙËÓ ¿ÏË Ì·˜, Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔ˘ÌÂ ÙÈ˜ ‰˘Ó¿ÌÂÈ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÂ›ıÂÛË!

™ÙÈ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ¶™¢∞∆ª ÙËÓ 1Ë πÔ‡ÏË
æ∏ºπ∑√Àª∂ ¶∞¡∂¶π™∆∏ª√¡π∫∏
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¢∏ª√∫ƒ∞∆π∫∏ ¶∞¡∂¶π™∆∏ª√¡π∫∏ ∫π¡∏™∏ ∞°ƒ√¡√ªø¡ & ∆√¶√°ƒ∞ºø¡ ª∏Ã∞¡π∫ø¡

À¶√æ∏ºπ√π °π∞ ¢.™. ÙÔ˘ ¶™¢∞∆ª
∞£∞¡∞™π∞¢∏™ £∂√¢øƒ√™ ÙÔ˘ ™·ÌÔ˘‹Ï
∞£∞¡∞™√¶√À§√À ¡π∫√§∂∆∞ ÙÔ˘ ∞ı·Ó·Û›Ô˘
∞¡∆ø¡√°§√À ¡π∫√§∞√™ ÙÔ˘ πˆ¿ÓÓË
µ§∞Ã∞∫∏™ °∂øƒ°π√™ ÙÔ˘ ªÈ¯·‹Ï
°∂øƒ°π§∞∫∏™ °∂øƒ°π√™ ÙÔ˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘
°π∞¡¡√¶√À§√À ∫ø¡™∆∞¡∆π∞ (¡∆π¡∞) ÙÔ˘ ∫ˆÓ/ÓÔ˘
°∫√ª√∑∞ ÃƒÀ™√À§∞ ÙÔ˘ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘
°ƒπµ∞™ ¡π∫√§∞√™ ÙÔ˘ ∞ÓÙˆÓ›Ô˘
¢ƒ√À¢∂™ ∞¡∆ø¡π√™ ÙÔ˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˘
∂§∂À£∂ƒπ√À µ∞™π§∂π√™ ÙÔ˘ µ·›Ô˘
π™∆π∫√¶√À§√À-∞¡∆ø¡π√À √Àƒ∞¡π∞ ÙÔ˘ £ÂÔÏﬁÁÔ˘
∫∞ƒ∞´™∫√™ ∞£∞¡∞™π√™ ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË
∫∞ƒ∞∫∞™π¢∏™ ¶∞¡∆∂§∏™ ÙÔ˘ ∏Ï›·
∫√¡∆√™∆∞£∏™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ÙÔ˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˘
∫√∆∑∞ª¶∞™∏™ ¢∏ª√™ ÙÔ˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘
∫√∆∆∞-°∞µƒ∞ ¢∂™¶√π¡∞ ÙÔ˘ ™˘Ú›‰ˆÓÔ˜
∫√À∫√ƒ∞µ∞™ ¡π∫√§∞√™ ÙÔ˘ ¢·ÌÈ·ÓÔ‡
∫ƒ∂ø¡∞™ ∞¶√™∆√§√™ ÙÔ˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘
∫Àƒπ∞∫π¢√À ¶∞¡∞°πø∆∞ ÙÔ˘ ∫ˆÓ/ÓÔ˘
∫ø¡™∆∞¡∆π¡π¢∏™ πø∞¡¡∏™ ÙÔ˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘
§∞Àƒ∂¡∆π∞¢√À ª∞ƒ∏ ÙÔ˘ µ·ÛÈÏÂ›Ô˘
ª∞¡π∞¢∞∫∏™ ¡π∫√§∞√™ ÙÔ˘ ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï
ªπ™∏ƒ§∏™ °∂øƒ°π√™ ÙÔ˘ ∫ˆÓ/ÓÔ˘
ª√À§√À¢∏™ ¶√§Àª∂ƒ√™ ÙÔ˘ ™Ù·‡ÚÔ˘
ªÀ§ø¡∞∫∏™ ™∆∂º∞¡√™ ÙÔ˘ ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï
¡∆∞§√À∫∞ ∫ƒÀ™∆∞§π∞ ÙÔ˘ ∞ﬁÛÙÔÏÔ˘
√π∫√¡√ªπ¢∏™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘
¶∞¶∞°∂øƒ°π√À ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ÙÔ˘ ∞Ó‰Ú¤·
¶∞¶∞∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À ∫§∂√µ√À§√™ ÙÔ˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘
¶∞¶√À¢∞™ πø∞¡¡∏™ ÙÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙË
¶∂§∂∫√À¢∞™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ÙÔ˘ ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï
ƒ∂ª√À¡¢√™ °∂øƒ°π√™ ÙÔ˘ πˆ¿ÓÓË
ƒ√ª¶√§∞ ∞°°∂§π∫∏ (§π¡∞) ÙÔ˘ ∞Ó‰Ú¤·
™∆∞ª√™ ¶∞À§√™ ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘
™∆√Àƒ¡∞ƒ∞™ ∏§π∞™ ÙÔ˘ ™ˆÙËÚ›Ô˘
∆™∂ƒ°∞™ ™∆∂º∞¡√™ ÙÔ˘ £ÂÔ‰ÔÛ›Ô˘
∆™√À∫∞§∞™ ¶∞¡∆∂§∏™ ÙÔ˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˘
º§∂™™∞ µ∞™π§π∫∏-µ∞™π§∂π∞ ÙÔ˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˘
ºø∆π√À πø∞¡¡∏™ ÙÔ˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘
Ã∞ª∞§π¢∏™ £∂√¢øƒ√™ ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘
Ã√À™π∞¢∞ ∞™∆∂ƒø ÙÔ˘ Ã·Ú¿Ï·ÌÔ˘

∫π§∫π™
∞∆∆π∫∏
£∂™™∞§√¡π∫∏
µ√§√™
∞∆∆π∫∏
∞∆∆π∫∏
∞∆∆π∫∏
™¶∞ƒ∆∏
πø∞¡¡π¡∞
∫∞ƒ¢π∆™∞
¡∞À¶§π√
∫∞ƒ¢π∆™∞
∞∆∆π∫∏
∞∆∆π∫∏
ƒ√¢√¶∏
∞£∏¡∞
∞§∂•/¶√§∏
∞§∂•/¶√§∏
πø∞¡¡π¡∞
∞∆∆π∫∏
∞∆∆π∫∏
∞ƒ°√§π¢∞
£∂™™∞§√¡π∫∏
∞§∂•/¶√§∏
Ã∞¡π∞
∞∆∆π∫∏
∫∞ƒ¢π∆™∞
∞¡. ™∆∂ƒ∂∞
ƒ√¢√™
™∂ƒƒ∂™
∫∞ƒ¢π∆™∞
∞∆∆π∫∏
∞∆∆π∫∏
¶∞∆ƒ∞
∫∞ƒ¢π∆™∞
∆ƒπ∫∞§∞
∫∞ƒ¢π∆™∞
∫√∑∞¡∏
¶ƒ∂µ∂∑∞
∞∆∆π∫∏
§πµ∞¢∂π∞

À¶√æ∏ºπ√π °π∞ ∂.∂. ÙÔ˘ ¶™¢∞∆ª
µ§∞Ã∞∫∏™ ªπÃ∞§∏™ ÙÔ˘ µ·ÛÈÏÂ›Ô˘
∂§∂À£∂ƒπ√À µ∞´√™ ÙÔ˘ µ·ÛÈÏÂ›Ô˘

µ√§√™
∫∞ƒ¢π∆™∞

∫ÔÈÓˆÓÈÎÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÌÔÓÔˆÏ›ˆÓ ÌÂ
·Ô‰¤ÛÌÂ˘ÛË ·ﬁ ∂∂-¡∞∆√ Î·È ÌÔ ÓÔÌÂÚ‹ ‰È·ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜.
ªÂ ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓÂ˜ Ì·˜ ¢π∂∫¢π∫√Àª∂:
ñ ÕÌÂÛË ‰Ú·ÛÙÈÎ‹ ÌÂ›ˆÛË ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ, Î·Ù¿ÚÁËÛË ·ÓÙ·Ô ‰ÔÙÈÎﬁÙËÙ·˜ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ ·ÛÊ¿ÏÈÛË, ÙÔ˘ 3518/2006 & ﬁÏˆÓ ÙˆÓ
·ÓÙÈ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÓﬁÌˆÓ.
ñ ¶Ï‹ÚË Î¿Ï˘„Ë ·ﬁ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÙˆÓ
ÎÏÂÌÌ¤ÓˆÓ ·ÔıÂÌ·ÙÈÎÒÓ ÙˆÓ Ù·ÌÂ›ˆÓ. ∞Ô‰¤ÛÌÂ˘ÛË ÙÔ˘ ∆™ª∂¢∂
·ﬁ ÙËÓ ∆Ú·Â˙· ∞ÙÙÈÎ‹˜.
ñ ¢ˆÚÂ¿Ó, ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎ¿ ÎÚ·ÙÈÎ‹ È· ÙÚÔÊ·ÚÌ·ÎÂ˘ÙÈÎ‹ ÂÚ›ı·Ï„Ë - ¢È· ÁÚ·Ê‹ ¯ÚÂÒÓ - ∂›‰ÔÌ· ·ÓÂÚÁ›·˜
ÁÈ· ﬁÏÔ˘˜ (Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÈÛıˆÙÔ‡˜
ÌÂ «ÌÏÔÎ¿ÎÈ» Î·È ÙÔ˘˜ ·˘ÙÔ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓÔ˘˜) ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·ﬁ
¯Ú¤Ë ÛÙÔ ∆·ÌÂ›Ô!
ñ ∞ÊÔÚÔÏﬁÁËÙÔ ·ÙÔÌÈÎﬁ 20.000 Â˘ÚÒ, ÊﬁÚÔ 45% ÛÂ ÌÂÁ¿ÏÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ,
ÔÊÛﬁÚ, ÔÏ˘ÂıÓÈÎ¤˜.
ñ ∂·Ó·ÊÔÚ¿ ™˘ÏÏÔÁÈÎÒÓ ™˘Ì‚¿ÛÂˆÓ
ÛÙÔ Â›Â‰Ô ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙÔ˘ 2009.
ñ ∂ÓÈ·›Ô˜ ÎÚ·ÙÈÎﬁ˜ ÊÔÚ¤·˜ Î·Ù·ÛÎÂ˘ÒÓ (¤ÚÁˆÓ - ÌÂÏÂÙÒÓ- ÎÙËÌ·ÙÔÏÔÁ›Ô˘) ÁÈ· ﬁÏÂ˜ ÙÈ˜ Ê¿ÛÂÈ˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜
¤ÚÁˆÓ, Ô˘ ı· Î·ÙÔ¯˘ÚÒÓÂÈ ÙÔ ‰Ë ÌﬁÛÈÔ ¤ÚÁÔ Î·È ÙË Ï·˚Î‹ Î·ÙÔÈÎ›·
Û·Ó ÎÔÈÓˆÓÈÎ¿ ·Á·ı¿ Î·È ﬁ¯È Û·Ó
ÂÌÔÚÂ‡Ì·Ù·, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙË˜ Ï·˚Î‹˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ÌÂ ÛÙ·ıÂÚ‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿
ÁÈ· ﬁÏÔ˘˜ ÌÂ ‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù·.

1Ë πÔ‡ÏË æ∏ºπ∑√Àª∂ ¶∞¡∂¶π™∆∏ª√¡π∫∏
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τις 25 Γενάρη συντελέστηκε µια µεγάλη ανατρο-

εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώµατα του τεχνικού κόσµου

πή. Ο λαός αποφασιστικά απέρριψε τη µνη-

είναι διαλυµένα και πρακτικά αποκλείουν µεγάλη µερίδα των

µονιακή πολιτική που εφαρµόστηκε τα τελευ-

συναδέλφων από την άσκηση του επαγγέλµατος. Είναι ανάγκη

ταία 5 χρόνια και όξυνε τα ήδη σηµαντικά προ-

να συµβάλλουµε στη διαµόρφωση ενός νέου πλαισίου που θα

βλήµατα, έδωσε ευκαιρία στην ελπίδα, σε έναν

εξασφαλίζει στους συναδέλφους να εργάζονται µε αξιοπρέπεια

άλλο δρόµο για την υπεράσπιση των συµφερόντων του, για

και να αµείβονται για τη δουλειά τους, είτε πρόκειται για µι-

τη βελτίωση της ζωής του. Αυτή η ελπίδα πρέπει να γίνει δύ-

σθωτούς είτε για ελεύθερους επαγγελµατίες. Να υπερασπι-

ναµη αλλαγής, δύναµη ανατροπής της υπάρχουσας κατάστα-

στούµε ένα πλαίσιο που να διασφαλίζει το ενιαίο των επαγγελ-

σης, να ανοίξει προοπτική ριζικά διαφορετική.

µατικών δικαιωµάτων και όχι τη διάσπασή τους σε κλάσµατα

Σ
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των σηµερινών.
Γιατί στις 26 Γενάρη τα προβλήµατα είναι ακόµη εδώ.

Ένα πλαίσιο που θα προσδιορίζει τις ευθύνες όπως αντιστοι-

∆εν αρκεί µια πολιτική αλλαγή, έστω και τέτοιας κλίµακας, για

χούν και όχι δυσανάλογα. Οι παρεµβάσεις που έγιναν τα

να βρουν λύσεις τα ζητήµατα που µας ταλανίζουν όλα αυτά τα

προηγούµενα χρόνια χειροτέρεψαν δραµατικά την κατάσταση

χρόνια και οι επιπτώσεις των µνηµονίων που λειτούργησαν

µε άµεσα αποτελέσµατα στο επίπεδο της ζωής του τεχνικού

καταστροφικά.

κόσµου αλλά και της ποιότητας έργων και υπηρεσιών. Έριξαν

Ο χώρος των µηχανικών, έχει βιώσει µια πρωτοφανή κρίση,

το βάρος στη συµπίεση του κόστους, στη φτηνή παραγωγή

την αποδιάρθρωση του παραγωγικού ιστού, την βίαιη φτωχο-

χωρίς ποιότητα, στη µετάθεση των ευθυνών. Αυτή η κατεύ-

ποίηση. Οι Αγρονόµοι Τοπογράφοι Μηχανικοί, κοµµάτι αυτού

θυνση πρέπει να αντιστραφεί.

του χώρου, έχοντας σηµαντικό και συνεχώς ανερχόµενο ρόλο
στην παραγωγική διαδικασία τις τελευταίες δεκαετίες, έχουν

¢IEK¢IKOYME

υποστεί τις σκληρές συνέπειες των πολιτικών των µνηµονίων,

Οι ΑΤΜ στο ∆ηµόσιο και Ιδιωτικό τοµέα να διασφαλίσουν

την ανεργία, την υποαπασχόληση, την συρρίκνωση των εισο-

δουλειά µε αξιοπρέπεια, συλλογικές συµβάσεις εργασίας,

δηµάτων, τον περιορισµό των ασφαλιστικών δικαιωµάτων,

ασφαλιστική κάλυψη και ιατροφαρµακευτική περίθαλψη για

την ανασφάλεια και την έλλειψη προοπτικής.

όλους, απρόσκοπτη είσοδο στο επάγγελµα, ρόλο και χώρο
στην παραγωγική ανασυγκρότηση, αξιοποίηση των δεξιοτή-

Το κεντρικό πολιτικό πρόβληµα της χώρας, η κρίση χρέους και

των και της επιστηµονικής τους κατάρτισης.

οι σχέσεις µε τους δανειστές, καθορίζουν περισσότερο από
κάθε άλλη φορά το πλαίσιο των λύσεων για την ανάπτυξη

¢IEK¢IKOYME

προς όφελος του κόσµου της εργασίας. Η σθεναρή διαπραγ-

Το πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων να ξαναβρεί το βηµατι-

µάτευση και η απόκρουση των πολιτικών της λιτότητας, είναι

σµό του συµβάλλοντας στο ξεπέρασµα της κρίσης και την

στόχοι που διαπερνούν κάθε παράµετρο της οικονοµικής ζωής

ανάπτυξη. Να ξεπεράσει την στρέβλωση του προσανατολι-

του τόπου, της παραγωγικής διαδικασίας, της προοπτικής.

σµού σε φαραωνικά έργα που εξυπηρετούν σχεδιασµούς και
συµφέροντα άσχετα µε τις κοινωνικές ανάγκες. Να προτάξει

Πρέπει σήµερα να κινητοποιηθούν δυνάµεις που θα

τις Υποδοµές που αφορούν την καθηµερινότητα και τις βασι-

διεκδικήσουν από τη νέα κυβέρνηση το θεσµικό πλαίσιο, τις

κές ανάγκες του κόσµου της εργασίας αλλά και τον σχεδιασµό

παρεµβάσεις, τις αλλαγές που είναι αναγκαίες για την ανατρο-

για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας.

πή των µνηµονιακών επιπτώσεων και την δικαίωση της ελπίδας. Πρέπει οι συλλογικοί φορείς, ως κύταρα της κοινωνίας,

¢IEK¢IKOYME

µε την πείρα τους, τις επεξεργασίες, τις διεκδικήσεις, να θέ-

Την ολοκλήρωση του Κτηµατολογίου. Το πολύπαθο έργο που

σουν τους στόχους και να ορίσουν το πλαίσιο της παραγωγι-

κατάντησε της Άρτας το Γεφύρι µε κύρια ευθύνη του µεταπο-

κής ανασυγκρότησης σε κάθε τοµέα, στον δρόµο για την µε-

λιτευτικού δικοµµατισµού, για να λειτουργήσει σαν εργαλείο

ταµνηµονιακή Ελλάδα.

άσκησης πολιτικής γης για την παραγωγική ανασυγκρότηση,
την διασφάλιση της δηµόσιας περιουσίας και του περιβάλλο-

Στη βάση αυτής της θεώρησης, οι παρατάξεις ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ

ντος, τον σχεδιασµό και την ανάπτυξη πρέπει επιτέλους να

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ, ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ

ολοκληρωθεί. Η νέα Κυβέρνηση, έχει αποκλειστική ευθύνη και

ΚΙΝΗΜΑ, νέες και παλαιότερες στο χώρο των Αγρονόµων Το-

δεδοµένη υποχρέωση να ολοκληρώσει το έργο, απαλλάσσο-

πογράφων Μηχανικών, επέλεξαν την ΕΝΟΤΗΤΑ στην συλλογι-

ντάς το από τα βαρίδια της διαχείρισής του από τον δικοµµα-

κή δράση σαν την καλύτερη απάντηση στις απαιτήσεις και στα

τισµό και τα επιχειρηµατικά συµφέροντα.

επίδικα που θέτει η ιστορική στιγµή.

¢IEK¢IKOYME
Ο ΠΣ∆ΑΤΜ οφείλει να πρωταγωνιστήσει στην υπεράσπιση

Ο ΠΣ∆ΑΤΜ να δυναµώσει την πανελλαδική του συγκρότηση,

των δυνάµεων της εργασίας και των δικαιωµάτων τους. Τα

να αλλάξει σελίδα, να κερδίσει το στοίχηµα της συµµετοχής,
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της αγωνιστικής διεκδίκησης των αιτηµάτων και της προστασίας των µελών του, της ουσιαστικής συµβολής στην παραγωγική
ανασυγκρότηση της χώρας. Να απεξαρτηθεί από δήθεν απολίτικες, ουσιαστικά νεοφιλελεύθερες λογικές, αλλά και από εξωσυλλογικά επιχειρηµατικά κέντρα που τον χειραγωγούν. Να επανέλθει η δηµοκρατική λειτουργία και ο σεβασµός των συλλογικών
διαδικασιών, η ανανέωση και η συµµετοχή όλων των ΑΤΜ στους αυριανούς αγώνες.

E N O T H T A

∞¶∞π∆√Àª∂ ∞ª∂™∂™ §À™∂π™ °π∞:

∞§§∏§∂°°À∏
¡∂∞ ™À¡¢π∫∞§π™∆π∫∏ ∫π¡∏™∏ ∆√¶√°ƒ∞ºø¡

∞™º∞§π™∆π∫√

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

Ανακούφιση των πληττόµενων µηχανικών από τα δυσβάσταχτα ασφαλιστικά βάρη. ∆ωρεάν ιατρική και φαρµακευ-

æ∏º√¢∂§∆π√ ∂¡√∆∏∆∞™ 2015

τική περίθαλψη για όλους. ∆ιευκολύνσεις στην ένταξη των
νέων µηχανικών στο επάγγελµα, µε απαλλαγές στις ασφαλιστικές εισφορές και στο τέλος επιτηδεύµατος που τους
παρεµποδίζουν να κάνουν έναρξη επαγγέλµατος. Επαναφορά των συντάξεων των µηχανικών στα προ κρίσης επίπεδα.

E¶A°°E§MATIKA ¢IKAIøMATA
Όχι στον νεοφιλελεύθερης έµπνευσης κατακερµατισµό
των επαγγελµατικών δικαιωµάτων των µηχανικών.
Αναγνώριση και κατοχύρωση των πτυχίων του Πολυτεχνείου και των πολυτεχνικών σχολών ως MASTER.

EP°A™IAKE™ ™XE™EI™
Άµεση επαναφορά των συλλογικών διαπραγµατεύσεων και
καθορισµός Εθνικής Κλαδικής Σύµβασης των µηχανικών
που θα εγγυάται και προστατεύει τις ελάχιστες αποδοχές
των µηχανικών απέναντι στην ασυδοσία της ανεξέλεγκτης
αγοράς.

ºOPO§O°IKO
Καθορισµός αφορολόγητου ορίου 12.000 ευρώ για τους
ελεύθερους επαγγελµατίες µηχανικούς και τους εργαζόµενους µε µπλοκάκι, αλλαγή των φορολογικών συντελεστών
σε αναδιανεµητική κατεύθυνση προς όφελος του κόσµου
της εργασίας.

ENOTHTA
°IA NA KANOYME THN ANATPO¶H,
E§¶I¢A ™TOY™
™Y§§O°IKOY™ ºOPEI™
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∞§∂•∞∫∏™ ¡π∫√§∞√™ ÙÔ˘ °∂øƒ°π√À
∞ƒ∞ª¶∞∆∑∏ √ƒ£√¢√•π∞ (™π™™À) ÙÔ˘ ∞ƒπ™∆∂π¢∏
∞™∆Àƒ∞∫∞∫∏™ ∂ªª∞¡√À∏§ ÙÔ˘ ªπÃ∞∏§
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∫∞µ∂§π¢∏™ ™Àª∂ø¡ (™πª√™) ÙÔ˘ ¶∞¡∞°πø∆∏
∫∞§πµ∞∆™∏™ ™ø∆∏ƒπ√™ ÙÔ˘ °∂øƒ°π√À
∫∞¡∆∞ƒ∏™ §√À∫∞™ ÙÔ˘ °∂øƒ°π√À
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∆™πø¡∞™ πø∞¡¡∏™ ÙÔ˘ ∞£∞¡∞™π√À
º∞ƒ™∞ƒ∏™ ªπÃ∞§∏™ ÙÔ˘ ∂ªª∞¡√À∏§
ºø∆π√À ∞£∞¡∞™π√™ ÙÔ˘ ¢∏ª∏∆ƒπ√À
Ã∞§∫π∞™ ∂À∞°°∂§√™ ÙÔ˘ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À
Ã∞¡√™ ªπÃ∞§∏™ ÙÔ˘ ™¶Àƒπ¢ø¡∞

∫∞§∞ª∞ƒπ∞
¡.πø¡π∞
∏ƒ∞∫§∂π√ ∫ƒ∏∆∏™
∫∞§∞ª∞ƒπ∞
¶∞∆ƒ∞
°∂ƒ∞∫∞™
¶∂πƒ∞π∞™
∫∞§∞ª∞ƒπ∞
¶√§À°Àƒ√™
∞£∏¡∞
µ√§√™
∫∂ƒ∫Àƒ∞
£∂™™∞§√¡π∫∏
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1. µ∞™π§∂π√À ™¶Àƒ√™ ÙÔ˘ ∂À∞°°∂§√À
2. ª∞∫ƒ∏™ Ãƒ∏™∆√™ ÙÔ˘ ∫∞™™∞¡¢ƒ√À
3. ™¶Àƒ∞∫∏ ∂§∂¡∏ ÙÔ˘ °∂øƒ°π√À

Ã∞´¢∞ƒπ
¶À§∞π∞
¶∞∆ƒ∞
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™˘ÛÂ›ÚˆÛË AÚÈÛÙÂÚÒÓ TOÔÁÚ¿ÊˆÓ
Οι φετινές εκλογές του συλλόγου θα διεξαχθούν εντός ενός εκρηκτικού πολιτικού και κοινωνικού περιβάλλοντος. Παρά το γεγονός
ότι µετά από 5 χρόνια µεγάλων αγώνων που πλατιά λαϊκά στρώµατα εκδήλωσαν την αγανάκτησή τους απέναντι στη βαρβαρότητα
της µνηµονιακής επίθεσης και απαίτησαν την εφαρµογή µια πολιτικής που δεν θα καταβαραθρώνει δικαιώµατα, που δεν θα ξεπουλά
τη δηµόσια περιουσία, που δεν θα καταδικάζει στην φτώχεια και
την εξαθλίωση την κοινωνική πλειοψηφία, οι διαπραγµατεύσεις της
κυβέρνησης µε τους δανειστές, έβαλαν τα αιτήµατα αυτά σε «καραντίνα» και διέλυσαν και τις τελευταίες αµφιβολίες όσον αφορά
τους σκοπούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αυτό το πλαίσιο το δόγµα της νέας κυβέρνησης «ούτε ρήξη - ούτε υποταγή» και του
«έντιµου συµβιβασµού» κινδυνεύει να αναδειχθεί ως, ο πιο σύντοµος δρόµος προς την ταπεινωτική υποταγή. Η συµφωνία της 20ης
Φλεβάρη και οι δεσµεύσεις για τήρηση όλων των δανειακών υποχρεώσεων, αφαιρούν κάθε δυνατότητα ουσιαστικής βελτίωσης της
θέσης των εργαζοµένων. Οι δόσεις, απαιτούν ρευστό, γι’ αυτό τα
ασφαλιστικά ταµεία, τα νοσοκοµεία, οι οργανισµοί του δηµοσίου, ο
ΟΑΕ∆ και οι ΟΤΑ µπαίνουν στο στόχαστρο. Το ΤΑΙΠΕ∆ διατηρείται,
όπως και η πολιτική της φοροµπηξίας. Όµως ο λαός δεν ψήφισε
για να τον περιµένει µια τέτοια εξέλιξη και οφείλει να αντισταθεί σε
κάθε βλέψη για ένα νέο τρίτο µνηµόνιο.
Καλούµε τους συναδέλφους στις εκλογές του Ιούλη να
στηρίξουν τη Συσπείρωση Αριστερών Τοπογράφων ως τη
µοναδική δύναµη στο σύλλογο που µε αταλάντευτη στάση
και ανεξάρτητη από τις κυβερνητικές σκοπιµότητες στόχευση, δηλώνει ότι αντιτίθενται στη προοπτική συνέχισης
των µνηµονιακών πολιτικών που λέει αταλάντευτα «Έξω η
τρόικα ΕΕ-ΕΚΤ-∆ΝΤ από τη χώρα», που απαιτεί να µην πληρώσει ο λαός το χρέος και την κρίση, προβάλλοντας ένα
πρόγραµµα ρήξης. Ένα πρόγραµµα που στοχεύει στην κατάργηση των µνηµονίων, των δανειακών συµβάσεων και
όλων των βάρβαρων µέτρων σε βάρος των εργαζοµένων,
που απαιτεί τη διαγραφή του χρέους, τη ρήξη µε την πολιτική και τις δοµές της ΕΕ και της ΟΝΕ, που παλεύει να µην
περάσει η εκποίηση της δηµόσιας περιουσίας και οι ιδιωτικοποιήσεις δηµόσιων αγαθών και απαιτεί δηµόσια και δωρεάν παιδεία, υγεία, ενηµέρωση, συγκοινωνίες. Ένα πρόγραµµα που ζητά δηµόσιες τεχνικές υπηρεσίες και έργα µε
όφελος για την κοινωνία, παλεύει να µην περάσουν τα
Σ∆ΙΤ, οι χαριστικές συµβάσεις παραχώρησης σε τράπεζες
και επενδυτές και δεν φοβάται να πει καθαρά ότι ένας τέτοιος δρόµος περνά από την εθνικοποίηση µε κοινωνικό
έλεγχο των τραπεζών και των επιχειρήσεων στρατηγικής
σηµασίας και κοινής ωφέλειας και το να περιέλθουν οι παραγωγικές µονάδες που καταστρέφονται και εγκαταλείπονται από τους ιδιώτες επιχειρηµατίες, στον έλεγχο των εργαζοµένων.

∞•π√¶ƒ∂¶∂π™ √ƒ√π ¢π∞µπø™∏™ °π∞ ªπ™£ø∆√À™
™À¡∞¢∂§º√À™ ∫∞π ∂§∂À£∂ƒ√À™ ∂¶∞°°∂§ª∞∆π∂™
Μετά από συνεχόµενα χρόνια λιτότητας η κατάσταση
έχει φτάσει στο απροχώρητο για τους συναδέλφους
στον δηµόσιο και ιδιωτικό
τοµέα. Η ανεργία και η µετανάστευση συνεχίζουν να
κυριαρχούν, ενώ οι µισθοί
για όσους έχουν δουλειά
δεν µπορεί να καλύψουν
κατά κανόνα τις αυξανόµενες ανάγκες. Η κατάργηση των συλλογικών συµβάσεων έχει δηµιουργήσει συνθήκες γαλέρας σε γραφεία
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και εργοτάξια. Σε αυτό το ασφυκτικό τοπίο το αίτηµα για αυξήσεις
σε µισθούς και συντάξεις και άρση όλων των περικοπών και αντιδραστικών νοµοθετηµάτων, που επιβλήθηκαν από τον Γενάρη του
2010 είναι αναγκαίο να κερδηθεί. Εµείς παλεύουµε ο σύλλογος
το επόµενο διάστηµα να ταχθεί στο πλευρό των συναδέλφων για διεκδίκηση συλλογικής σύµβασης εργασίας που θα
ορίζει αξιοπρεπείς όρους διαβίωσης µε βάση τις ανάγκες
µας, θα απαιτεί µείωση του χρόνου εργασίας, θα καλύπτει
όλους τους εργαζόµενους µισθωτούς µε ∆ελτίο Παροχής
Υπηρεσιών, θα θέτει τους όρους για την κατάργηση όλων
των επισφαλών µορφών εργασίας και θα απαιτεί την κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζοµένων από
την εργοδοσία.
Απ’ την άλλη η υποχώρηση της οικοδοµής µαζί µε τις αλλαγές σε
ασφαλιστικό και φορολογικό και σε συνδυασµό µε την κατάργηση
των ελάχιστων αµοιβών και του πλαφόν στην έκπτωση για τις
αµοιβές µελετών, ώθησαν πολλούς συναδέλφους που ασκούν
ελεύθερο επάγγελµα στη φτώχια, στην ανεργία, στην υποαπασχόληση και στην έξοδο από το επάγγελµα (πάνω από 3000 διαγραφές
από το ΤΕΕ). Οι τακτοποιήσεις και η έκδοση βεβαιώσεων περί µη
αυθαιρέτου δεν αποτελούν βιοποριστική λύση, ενώ η καθιέρωση
του εξαρτηµένου τοπογραφικού γύρισε µπούµεραγκ αφ’ ενός γιατί
έφτασε την αµοιβή του σε εξευτελιστικά επίπεδα και αφετέρου
γιατί πολλαπλασίασε τις απαιτήσεις από τις πολεοδοµίες στα τοπογραφικά αδειών, αλλαγής χρήσης κ.λπ. έτσι ώστε η έγκρισή τους
να έχει µετατραπεί σε µαραθώνιο.
Απαιτούµε την άµεση επαναφορά των ελάχιστων αµοιβών.
Την κατάργηση του τέλους επιτηδεύµατος και της φορολόγησης µε 26% από το πρώτο Ευρώ. Απαιτούµε επαναφορά
του κώδικα αµοιβών και µέτρα που θα βάλουν φρένο στο
γιγαντισµό των µεγάλων τεχνικών και µελετητικών εταιρειών ενισχύοντας αφενός τις δηµόσιες υπηρεσίες που πρέπει
να στελεχωθούν αλλά και τους αυτοαπασχολούµενους του
κλάδου. Απαιτούµε µέτρα προστασίας των αυτοαπασχολούµενων
συναδέλφων απέναντι στις απαιτήσεις των µεγάλων κατασκευαστικών και µελετητικών εταιριών για κακοπληρωµένη υπερεργασία.
Απαιτούµε µέτρα τόνωσης του κατασκευαστικού κλάδου στην κατεύθυνση ενός εναλλακτικού µοντέλου ανάπτυξης µε εκτεταµένα
προγράµµατα εργατικής κατοικίας και σύγχρονες κοινωνικές υποδοµές, µε επίκεντρο την ελληνική ύπαιθρο και τις επαρχιακές πόλεις και την τόνωση της πρωτογενούς αγροτικής παραγωγής και
µεταποίησης µε δηµόσια δαπάνη.
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∆∞ ∞™º∞§π™∆π∫∞ ª∞™ ¢π∫∞πøª∞∆∞ ∫∞π ¢π∂∫¢π∫∏™∂π™
¡∞ µ°√À¡ •∞¡∞ ™∆√ ¶ƒ√™∫∏¡π√
Στο ασφαλιστικό η κατάσταση χαρακτηρίζεται από τη συνέχιση
της ίδιας εξοντωτικής πολιτικής. Οι αυξήσεις των εισφορών για
τους εργαζόµενους προς το παρόν διατηρούνται, ενώ διατηρείται
και η ανά τριετία αλλαγή ασφαλιστικής κατηγορίας. Ούτε καν το
ζήτηµα των αναδροµικών αυξήσεων των εισφορών από 1/7/2011
δεν έχει επιλυθεί επαπειλώντας κάθε ασφαλισµένο µηχανικό µε
αναδροµικές χρεώσεις χιλιάδων ευρώ. Σήµερα, το 68% των µηχανικών αδυνατεί να πληρώσει τις ασφαλιστικές του εισφορές, παραµένει ανασφάλιστο, χωρίς υγειονοµική περίθαλψη, σωρεύοντας
υπέρογκες οφειλές. Η λογική του ταµείου συνεχίζει να είναι εισπρακτική. Τα χρέη των ανέργων και υποαπασχολούµενων συνεχίζουν όχι απλά να είναι απαιτητά από το κράτος, αλλά και να τοκίζονται διαρκώς. Παράλληλα συνάδελφοι απειλούνται µε διώξεις,
κατηγορούµενοι για τις κινητοποιήσεις του προηγούµενου διαστήµατος στο ΕΤΑΑ. Η ληστεία των αποθεµατικών των ταµείων διαµέσου της ανακεφαλαιοποίησης της τράπεζας Αττικής παραµένει, παρά το γεγονός ότι ήδη στη µαύρη τρύπα της τράπεζας Αττικής
έχουν χαθεί περισσότερα από 420 εκατ. Ευρώ και αυτές τις ηµέρες
έχουν ήδη αποφασίσει να θυσιάσουν και άλλα 200 εκατ. €. Αντί να
γίνεται συζήτηση για την ανάκτηση των απωλειών των ταµείων
από το PSI και από την τράπεζα Αττικής, γίνεται ένα επιπλέον βήµα! Το ίδιο το κράτος «ζητά» από δηµόσιους οργανισµούς και τα
ταµεία, τα ταµειακά τους διαθέσιµα προκειµένου να αποπληρώσει
τις δόσεις των δανείων σε ∆ΝΤ και ΕΚΤ (του κατά τα άλλα «µη
βιώσιµου χρέους») διαµέσου εσωτερικού δανεισµού. Ιδιαίτερη
αξία έχει το γεγονός ότι για το επόµενο διάστηµα προαναγγέλλονται συγχωνεύσεις ταµείων, ενώ η κυβέρνηση προαναγγέλλει στενότερη «σύνδεση» εισφορών και παροχών µε βάση το εισόδηµα,
το βάθεµα δηλαδή της ανταποδοτικής λογικής, της λογικής του
«ό,τι πληρώνεις παίρνεις» και όχι της κοινωνικά δίκαιης, αυτής των
δικαιωµάτων σε υγεία, σύνταξη, ασφάλιση. Κυρίως όµως δεν τολµάει ακόµα να καταργήσει τις ληστρικές αυξήσεις εισφορών του
Ν.3891/2011, παρά τις προεκλογικές της δεσµεύσεις. Λέµε όχι
στη διάλυση των ασφαλιστικών ταµείων. Απαιτούµε κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών νόµων. Άµεση ακύρωση των υπέρογκων αυξήσεων εισφορών στο ΕΤΑΑΤΣΜΕ∆Ε, δραστική µείωση των ασφαλιστικών εισφορών,
αναγνώριση των ανέργων, µη χρέωση µε εισφορές όσων
δεν έχουν εισόδηµα από το επάγγελµα. Άµεση κατάργηση
των τοκογλυφικών επιβαρύνσεων στις χρωστούµενες
οφειλές. Κατάργηση του ΚΕΑΟ. Λέµε όχι στη χρήση των
αποθεµατικών των ταµείων για την αποπληρωµή του χρέους. Απαιτούµε άµεση αποδέσµευση του ΤΣΜΕ∆Ε από την
τράπεζα Αττικής. Άµεση κάλυψη των απωλειών των Ασφαλιστικών Ταµείων από το κράτος (PSI, Τράπεζα Αττικής
κα). Απαιτούµε δηµόσια δωρεάν υγεία για όλους, περίθαλψη ανεξάρτητα από χρέη προς το ταµείο. Άρση όλων περικοπών που επιβλήθηκαν στις συντάξεις. Απαιτούµε µείωση
των χρόνων που απαιτούνται για συνταξιοδότηση.

√Ãπ ™∆∏¡ ∂•√¡∆ø∆π∫∏ º√ƒ√§√°∏™∏
Όσον αφορά τη φορολογία οι συνάδελφοι µηχανικοί εξοντώνονται
από τα χαράτσια και την κατάργηση του αφορολόγητου ενώ όσοι
ασκούν ελεύθερο επάγγελµα έχουν βρεθεί να πληρώνουν επιπλέον
υπέρογκα ποσά κάθε χρόνο. Φορολογία εισοδήµατος από το πρώτο ευρώ στο 26% µαζί µε ΦΠΑ στο 23% έχει φέρει ως αποτέλεσµα χιλιάδες συνάδελφοι χωρίς να το θέλουν να εξαναγκάζονται
να λειτουργούν εκτός φορολογικού πλαισίου αποδίδοντας σε τελική ανάλυση λιγότερους φόρους από την περίοδο που ίσχυε ο εξωλογιστικός προσδιορισµός των εισοδηµάτων. Απαιτούµε ενιαία
φορολογική κλίµακα µε τους µισθωτούς, άµεση κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης και του τέλους επιτηδεύµατος. Απαιτούµε αφορολόγητο όριο στο επίπεδο αξιοπρε-

πούς διαβίωσης. Να σταµατήσουν οι πλειστηριασµοί και οι
κατασχέσεις κινητής και ακίνητης περιουσίας για χρέη σε
εφορία, ταµεία, τράπεζες. Επιπλέον απαιτούµε την κατάργηση όλων των χαρατσιών, των κεφαλικών φόρων και των
φοροµπηχτικών νόµων, όπως ο ΕΝΦΙΑ κα.

ª∞∑π ª∂ ∆∏¡ ∫√π¡ø¡π∞
∫√¡∆ƒ∞ ™∆√ •∂¶√À§∏ª∞ ∆√À ¢∏ª√™π√À ¶§√À∆√À
Οι εργαζόµενοι στα τεχνικά επαγγέλµατα δεν θα επιτρέψουµε το
ξεπούληµα του δηµόσιου πλούτου χάριν µιας πρόσκαιρης «ανάπτυξης» έτσι ώστε να κερδοσκοπούν σε βάρος του κοινωνικού συνόλου και στο διηνεκές ιδιωτικά συµφέροντα. Θέλουµε δηµόσιες
επιχειρήσεις στην ενέργεια, στα δίκτυα, στις µεταφορές.
Θέλουµε ποιοτικές υπηρεσίες δωρεάν για το λαό που θα
σέβονται το περιβάλλον. Λέµε όχι στην απελευθέρωση της
αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και στο ξεπούληµα της ∆ΕΗ.
Λέµε όχι στην ιδιωτικοποίηση του Ελληνικού, των λιµανιών
και των αεροδροµίων. Απαιτούµε εδώ και τώρα τη ριζική
αναθεώρηση των συµβάσεων παραχώρησης των αυτοκινητοδρόµων, κανένα διόδιο σε µη κατασκευασµένο τµήµα
και την κατάργηση των πρόσφατων ληστρικών αυξήσεων
στα διόδια. Απαιτούµε την άµεση κατάργηση του ΤΑΙΠΕ∆
και κάθε µορφής ιδιωτικοποιήσεων δηµόσιων επιχειρήσεων. Ζητάµε να ακυρωθούν οι ιδιωτικοποιήσεις που έχουν
ήδη γίνει. Παλεύουµε ενάντια στην «απελευθέρωση των
αγορών» και την εµπορευµατοποίηση των βασικών κοινωνικών αγαθών. Απαιτούµε την επαναφορά του ∆ηµόσιου
Ελέγχου σε ∆ηµόσια και Ιδιωτικά έργα, ενάντια στις fast
track διαδικασίες εξυπηρέτησης συµφερόντων.

EÎÏÔÁ¤˜ ¶™¢ATM

17-42.EK§O°E™ ¶™¢ATM 223

¶™¢∞∆ª: √ ∂ÊÈ¿ÏÙË˜ Î·È Ë ÎÂÚÎﬁÔÚÙ·
Τα τελευταία 2 χρόνια περισσότερο από κάθε άλλη περίοδο του
παρελθόντος ο Σύλλογος βρίσκεται σε βαθιά κρίση. Τη στιγµή που
η πλειοψηφία των συναδέλφων δίνει τη µάχη της επιβίωσης, είναι
αστείο το µεγαλύτερο µέρος της δραστηριότητας ενός Συλλόγου
να είναι η διοργάνωση ηµερίδων και συνεδρίων (χωρίς καν να
µπαίνουµε στην συζήτηση για τη θεµατολογία τους και την επιστηµονική τους επάρκεια). Όχι µόνο έχει αποµακρυνθεί από τα
καθηµερινά προβλήµατα, τις ανάγκες και τα αιτήµατα των
συναδέλφων αλλά τελικά η δράση του έρχεται σε αντίθεση
µε αυτά, βρίσκεται σε άλλη λογική από την εξυπηρέτησή
τους. ∆ύο είναι τα ζητήµατα που προσπάθησαν να υλοποιήσουν,
οι παρατάξεις που διοικούν τον σύλλογο, που είναι άρρηκτα συνδεδεµένα µεταξύ τους. Η τροποποίηση του καταστατικού του συλλόγου και οι πιστοποιήσεις-διαπιστεύσεις. Προσπαθούν να αλλάξουν το καταστατικό του συλλόγου έχοντας δύο κυρίως στόχους.
Ο πρώτος είναι να µετατραπεί η διοίκηση του συλλόγου σε ένα µικρό ΤΕΕ µε αντιπροσωπεία και διοικούσα καταργώντας στην ουσία
την αναλογική αντιπροσώπευση, και ο δεύτερος είναι η µετατροπή
του συλλόγου σε Κέντρο Επαγγελµατικής κατάρτισης (ΚΕΚ) µε την
απόκτηση ΑΦΜ από όπου θα εκδίδονται πιστοποιήσεις-διαπιστεύσεις για την εύρεση εργασίας, φυσικά επ’ αµοιβή. Αντί να ενισχύονται οι συνελεύσεις και η συµµετοχή των συναδέλφων στα επιµέρους τµήµατα ανά την Ελλάδα θέλει να δηµιουργήσει ξεχωριστά
όργανα “αντιπροσωπείες” που θα είναι πιο εύκολα ελεγχόµενα και
προσδεµένα στη λογική της συνδιαλλαγής, στη λογική της “ατοµικής λύσης µε τις κατάλληλες επαφές και διασυνδέσεις” που έχει η
πλειοψηφία των παρατάξεων και µελών του ∆.Σ. ∆εν είναι τυχαίο
πως µέλη και συνδικαλιστές της ΠΑΣΚ αλλά και άλλων παρατάξεων, µεταπήδησαν τα τελευταία χρόνια από το ΠΑΣΟΚ στο ΣΥΡΙΖΑ
“την ανερχόµενη δύναµη”, όχι από τη σκοπιά της κριτικής στην πολιτική των µνηµονίων και της πρόσδεσης -µε οποιοδήποτε τίµηµαστην Ευρωπαϊκή Ένωση που πρέσβευε η τότε κυβέρνηση, αλλά
µένοντας πιστοί στη λογική του κυβερνητικού συνδικαλισµού.
Στην ίδια λογική προωθείται και ο ρόλος του «διαπιστευµένου» τοπογράφου. Με πρόσχηµα ότι αντίστοιχοι θεσµοί λειτουργούν από
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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.
Ταυτόχρονα ο Σύλλογος είναι ο µεγάλος απών από την παρακολούθηση της σύνταξης του ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ. Το
µόνο που κάνει είναι να «παρευρίσκεται και να χαιρετίζει» σαν µαϊντανός σε κάθε δραστηριότητα που διοργανώνεται, ενώ ο ΣΕΓΕΚ έχει γίνει ο επίσηµος συνοµιλητής
της ΕΚΧΑ Α.Ε. Αντί να είναι ο πρωταγωνιστής των εξελίξεων δεν έχει καν αρθρώσει λέξη για την πρόταση του
1.
«αριστερού» και κυβερνητικού Αλαβάνου και των άλλων
2.
«βαρόνων» του κλάδου που παρασκηνιακά, αλλά σιγά
σιγά, και προσκηνιακά κουβεντιάζεται για τη σύνταξη
3.
του Κτηµατολογίου µέσω των εφοριών. Αποτέλεσµα της
4.
πολιτικής που χαράσσεται από ΣΕΓΕΚ και ΕΚΧΑ είναι η
5.
συνεχώς µειούµενοι προϋπολογισµοί των µελετών µε
6.
άµεσο αντίκτυπο τόσο στην ποιότητα του παραγόµενου
7.
έργου, όσο και στις συνθήκες και όρους εργασίας των
8.
µηχανικών. Στον διαγωνισµό ΚΤΙΜΑ_Β-14 προκηρύχτη9.
καν 3 µελέτες που ακυρώθηκαν από το διαγωνισµό του
10.
2008. Τότε οι 3 περιοχές είχαν προϋπολογισµό 36εκ ευ11.
ρώ περίπου ενώ τώρα προκηρύχθηκαν για 26εκ ευρώ
περίπου. Στις οικονοµικές προσφορές που άνοιξαν για τις
12.
δύο περιοχές δόθηκαν εκπτώσεις της τάξεις του 65%,
13.
που σηµαίνει ότι η µείωση του προϋπολογισµού σε σχέ14.
ση µε το 2008 είναι της τάξης του 75%. Αυτό σηµαίνει
15.
για τους εργαζόµενους µηχανικούς εντατικοποίηση της
16.
εργασίας, µείωση των µισθών, δουλειά ανάλογα µε την
17.
πρόοδο και τη φάση του έργου. Κανείς δεν κοιτάζει αν
18.
τηρούνται τα οργανογράµµατα, προσλήψεις των νέων
19.
µηχανικών, που επειδή δεν έχουν τη δυνατότητα να εγ20.
γραφούν στο ΤΕΕ, όχι ως µηχανικών αλλά ως διοικητικών µέσω επιδοτούµενων προγραµµάτων. Η κατάσταση
21.
αυτή ουσιαστικά αµφισβητεί το δικαίωµα των µηχανικών
22.
να εκπονούν µελέτες που µπορεί να δίνει πρόσκαιρα ένα
23.
µεροκάµατο αλλά υπονοµεύει την επαγγελµατική και
24.
επιστηµονική τους υπόσταση.
25.
Το ζητούµενο λοιπόν είναι “εδώ και τώρα αλλαγή
26.
των συσχετισµών” στον Σύλλογο. Τη µια λογική,
27.
της πρόσδεσης στην εκάστοτε κυβέρνηση, της
28.
ατοµικής λύσης, της συνδιαλλαγής και του συµβι29.
βασµού στους µηχανισµούς, τη δοκιµάσαµε και
30.
οδήγησε το Σύλλογο σε κρίση. Ας δοκιµάσουµε
31.
και την άλλη, να γίνει το νέο ∆Σ µοχλός επανα32.
δραστηριοποίησης των συναδέλφων, πεδίο συλλογικής οργάνωσης των διεκδικήσεων όλων των
33.
καθηµερινών ζητηµάτων που αντιµετωπίζουν ‘µι34.
κρών” ή “µεγάλων”, ενίσχυσης αυτών που πλήτ35.
τονται περισσότερο, στήριξης των νέων συναδέλ36.
φων και αλληλεγγύης.

∂ÓÙﬁ˜, ÂÎÙﬁ˜ Î·È ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ
Θέλουµε µια ευρεία αγωνιστική συσπείρωση στο σύλλογο,
µια συµµαχία των τοπογράφων που θέλουν να ζήσουν από
τη δουλειά τους είτε αυτοί είναι µισθωτοί, αυτοαπασχολούµενοι, δηµόσιοι υπάλληλοι, ερευνητές, είτε τώρα πλήττονται
από την ανεργία.
Πιστεύουµε στην οικοδόµηση ενός ριζοσπαστικού ρεύµατος
που θα ορθώσει αναχώµατα σε όλες εκείνες τις ρυθµίσεις
που στοχεύουν στην εξαθλίωση των εργαζόµενων µηχανικών και στην περαιτέρω υπαγωγή της ανάπτυξης στις ανάγκες κερδοφορίας του κεφαλαίου. Θα σταθούµε απέναντι σε
διλήµµατα «κακού-λιγότερο κακού» και στις Ερινύες της
αριστερής διαχείρισης.

ΨΗΦΟ∆ΕΛΤΙΟ

™˘ÛÂ›ÚˆÛË AÚÈÛÙÂÚÒÓ TOÔÁÚ¿ÊˆÓ
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Αδάµου ∆ηµήτρης του Κωνσταντίνου, Φλώρινα
Βαζούρας Αλέξης του Νικολάου, Αθήνα
Βασιλάκης Παναγιώτης του Κωνσταντίνου, Αθήνα
Βλάχος ∆ηµήτρης του Βασιλείου, Αθήνα
Γαϊτανάρος Τάκης του Γρηγορίου, Αθήνα
Γκίµτσας Γιώργος του Χρήστου, Τρίκαλα
Γρηγοριάδου Ισµήνη του Φώτιου, Χαλκιδική
Γκουλιούµη Ντίνα του Στυλιανού, Κέρκυρα
Γκούτη Έλλη του ∆ηµητρίου, Αθήνα
Γώγος Πασχάλης του Θωµά, Ξάνθη
Ηλιοπούλου ∆ήµητρα του Αγγελή, Αθήνα
Θεοδωρακόπουλος ∆ηµήτρης του Σωτηρίου, Καλαµάτα
Καραµολέγκος Ματθαίος του Κωνσταντίνου, Αθήνα
Καροπούλου Σισυ του Χρήστου, Αθήνα
Κεχαγιόγλου Νίκος του Ιωάννη, Αθήνα
Κόκας Κωνσταντίνος του ∆ηµητρίου, Αθήνα
Κοµνιανού ∆ήµητρα-Βασιλεία του Εµµανουήλ, Θεσσαλονίκη
Κρίθαρη Ματούλα του Θεοδώρου, Αθήνα
Κρίθαρης ∆ηµήτρης του Θεοδώρου, Αθήνα
Λώλος Γιώργος του Θεοδώρου, Αγρίνιο
Μαυροδάκος Γεώργιος του Σαράντου, Αθήνα
Μήτζιας Γιάννης του Κωνσταντίνου, Θεσσαλονίκη
Μπακοπάνος Λευτέρης του Πέτρου, Αθήνα
Μπαλάτσα Ιωάννα του Φωκίωνα, Αθήνα
Οικονόµου Γιώργος του Ευάγγελου, Ρέθυµνο
Παπαγιάννη Φανή του Σπυρίδωνα, Αθήνα
Παπαδοπούλου Τέτη του Κωνσταντίνου, Αθήνα
Παπαθανασόπουλος Πέτρος του Αντωνίου, Αθήνα
Πετρέλης Νίκος του Βασιλείου, Αθήνα
Πετροδασκαλάκης Βασίλης του Εµµανουήλ, Ρέθυµνο
Στάθης Γιάννης του ∆ηµητρίου, Θεσσαλονίκη
Στεντούµης Χρήστος του Ιωάννη, Αθήνα
Στεφανής Γιώργος του Νικολάου, Αθήνα
Σύψας Σπύρος του Ιωάννη, Αθήνα
Σωτηροπούλου Παναγιώτα (Νότα) του Χρήστου, Αθήνα
Τζαµουράνης Γιώργος του Νικολάου, Καλαµάτα
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11. º·ÙÔ‡ÚÔ˘ ∞Ï›ÎË, ∞£∏¡∞, ¢ËÌﬁÛÈÔ˜ À¿ÏÏËÏÔ˜
12. Ã·Ù˙Ë·Ú¿Û¯Ô˜ ÕÁÁÂÏÔ˜, ∞£∏¡∞, ∂ÏÂ‡ıÂÚÔ˜ E·ÁÁÂÏÌ·Ù›·˜-ªÂÏÂÙËÙ‹˜
ÀÔ„‹ÊÈÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ EÍÂÏÂÁÎÙÈÎ‹ ∂ÈÙÚÔ‹
ªÔ˘ÙÂ‚ÂÏ‹˜ °ÈÒÚÁÔ˜, ∞£∏¡∞, ¢ËÌﬁÛÈÔ˜ À¿ÏÏËÏÔ˜
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º¤ÙÔ˜ ÛÎÂÊÙ‹Î·ÌÂ Ó· ÚˆÙÔÙ˘‹ÛÔ˘ÌÂ, ·Ó ÌÔÚÂ›
Ó· ÂÓÓÔËıÂ› ˆ˜ ÚˆÙÔÙ˘›· ÌÈ· Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ·Ú¿Ù·ÍË.
∂ÌÂ›˜ ÈÛÙÂ‡Ô˘ÌÂ ﬁÙÈ ÌÔÚÂ› Ó· ıÂˆÚËıÂ›, ﬁÙ·Ó ÁÈ·
ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙË˜ ‰ÂÓ ÂÍ˘ËÚÂÙÔ‡ÓÙ·È ÚÔÛˆÈÎ¤˜
ÂÈ‰ÈÒÍÂÈ˜ Î·ıÒ˜ Î·È ﬁÙ·Ó ÌÂ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙË˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÂ˜ ÛÎ¤„ÂÈ˜ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó·
·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó Ù· Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ÂÚ·ÁÌ¤Ó·.

ªÔÚÔ‡ÌÂ ÏÔÈﬁÓ Ó· ·Ó·‰Â›ÍÔ˘ÌÂ ÙËÓ «ÚˆÙÔÙ˘›·» Ì·˜, Î·È Ó· ÎÚÈıÔ‡ÌÂ ÁÈ’ ·˘Ù‹.
∏ ·ﬁÊ·Û‹ Ì·˜ ·˘Ù‹ Î·ıÔ‰ËÁÂ›Ù·È, Û·ÊÒ˜, Î·È ·ﬁ
ÙË ÁÂÓÈÎﬁÙÂÚË ÔÏÈÙÈÎ‹ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙË ¯ÒÚ·, ﬁÔ˘
·ﬁ ÙË ÌÈ· ÌÂÚÈ¿ ¤¯Ô˘ÌÂ ÌÈ· ÔÏÈÙÈÎ‹ ·ÏÏ·Á‹ ÛÙËÓ
ÎÂÓÙÚÈÎ‹ ÂÍÔ˘Û›·, ÂÓÒ ·ﬁ ÙËÓ ¿ÏÏË ¤¯Ô˘Ó ·Ó·ÙÚ·Â› ﬁÏÂ˜ ÔÈ Î·ÙÂÛÙËÌ¤ÓÂ˜ ÌÔÚÊ¤˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ Î·È
Û˘Ó‰ÈÎ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. ∫·È Ù· ‰‡Ô ﬁÌˆ˜ ·˘Ù¿
·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÌÈ· Â˘Î·ÈÚ›· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈˆÓ ‰ÔÌÒÓ Î·È Ú·ÎÙÈÎÒÓ, Ô˘ ı· Û˘ÓÂÈÛÊ¤ÚÔ˘Ó
Î·È ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· ‰Ô˘Ï¤„Ô˘Ó Î·Ï‡ÙÂÚ· Î·È ·ÔÛÙ·ÛÈˆÔÈËÌ¤Ó· ·ﬁ ·ÁÎ˘ÏÒÛÂÈ˜ ÙÔ˘ ·ÚÂÏıﬁÓÙÔ˜
Î·È ı· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ Ó· ·ÔÊ¤ÚÂÈ ‚¤ÏÙÈÛÙ· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù·.
¢ÂÓ Â›Ì·ÛÙÂ Â‰Ò ÁÈ· Ó· Î·Ù·ÁÁÂ›ÏÔ˘ÌÂ ﬁ,ÙÈ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ
Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·, Ô‡ÙÂ ÁÈ· Ó· Ô‡ÌÂ ﬁÙÈ ÔÈ ·ﬁ„ÂÈ˜ Ì·˜
Â›Ó·È ÔÈ Î·Ï‡ÙÂÚÂ˜.
E›Ì·ÛÙÂ ÁÈ· Ó· ·Ó·‰Â›ÍÔ˘ÌÂ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ ÙÚﬁÔ˘˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È ÁÈ· Ó· ı¤ÛÔ˘ÌÂ Ó¤Â˜ ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜ ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È.
¢ÂÓ ı¤ÏÔ˘ÌÂ Ó· Î·Ù·ÁÁÂ›ÏÔ˘ÌÂ ÙÈ˜ ¿ÏÏÂ˜ ·Ú·Ù¿ÍÂÈ˜ ÁÈ’ ·˘Ù¿ Ô˘ ‰ÂÓ ¤Î·Ó·Ó ‹ ÁÈ’ ·˘Ù¿ Ô˘ ‰ÂÓ ÛÎ¤ÊÙËÎ·Ó Ó· Î¿ÓÔ˘Ó.
¢ÂÓ Â›Ì·ÛÙÂ ÂÌÂ›˜, Ô˘ ı· ‚¿ÏÔ˘ÌÂ Ì¤ÙÚÔ ÛÙÔÓ
·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌﬁ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÔ‰Â˘ÙÈÎﬁÙËÙ·.
¢ÂÓ Â›Ì·ÛÙÂ ÂÌÂ›˜, Ô˘ ı· ÂÈ‰ÈÒÍÔ˘ÌÂ Ó· Ô˘ÏËıÂ›
ÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·Î¿ ÙÔ «ÌË ¯ÂÈÚﬁÙÂÚ·» Û·Ó «Â›ÙÂ˘ÁÌ·»,
ÁÈ· ÙÈ˜ ÂÈ‰ÈÒÍÂÈ˜ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘, ÂÂÈ‰‹ ·˘Ùﬁ ‚ÔÏÂ‡ÂÈ
ÁÈ· Ó· Ê·ÓÔ‡ÌÂ Î·ÏÔ› Î·È ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ·ÏÏ¿ Î·È
ÛÙÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜.
∞Ó·ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÈ˜ ·Ó¿ÁÎÂ˜ ﬁÏˆÓ Ì·˜ Û‹ÌÂÚ·, ÂÓ
Ì¤Ûˆ ÌﬁÚ·˜, ·Ó·˙ËÙÔ‡ÌÂ ÌÈ· ÎÔÈÓˆÓ›· ÛÙËÓ ÔÔ›·

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

ªÔÚÔ‡ÌÂ ÌÂ ·Ï¤˜ Ú·ÎÙÈÎ¤˜ Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘ÌÂ Ù·
Ú¿ÁÌ·Ù·, ·ÚÎÂ› Ó· ÌËÓ ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘ÌÂ ÙËÓ Â·ÙËÌ¤ÓË Ô˘ ÂÊ·ÚÌﬁÛÙËÎÂ ¤ˆ˜ Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ
Î·È Ó· ·Ó·ÙÚ¤„Ô˘ÌÂ Ù· «ÛÙÂÁ·Ó¿» Ô˘ ··ÁÔÚÂ‡Ô˘Ó Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘ÌÂ. N· ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÔ˘ÌÂ ‰ËÏ·‰‹
ÙÔ ·˘ÙÔÓﬁËÙÔ, ·˘Ùﬁ Ô˘ ﬁÏÔÈ ÔÈ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔÈ ·Ó¿
ÙËÓ ÂÈÎÚ¿ÙÂÈ· ÛÎ¤ÊÙÔÓÙ·È Î·È ˙ËÙÔ‡Ó ·ﬁ ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ™˘ÏÏﬁÁÔ˘ Ó· Î¿ÓÂÈ.
ªÔÚÔ‡ÌÂ Ó· ·ÓÙÈÏËÊıÔ‡ÌÂ ÙÔ ÚﬁÏÔ Ì·˜ ˆ˜ Û˘ÓÔÌÈÏËÙ¤˜, Ô˘ ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ÂÓ‰È·Ê¤ÚÂÈ Ó· «ÂÚ¿ÛÂÈ» Ë
ÚﬁÙ·Û‹ ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Ó· ÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ ÙÂÎÌËÚ›ˆÛË ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ (ÁÈ· ÙÔ ÎÙËÌ·ÙÔÏﬁÁÈÔ, ÁÈ· ÙË ÓÔÌÔıÂÛ›· ÛÙ· ‰ËÌﬁÛÈ· ¤ÚÁ·, ÁÈ· ÙÈ˜ ÌÂÏ¤ÙÂ˜ Ô˘ ‚·ÏÙÒÓÔ˘Ó, ÁÈ· Ù· ·ÓÔÈ¯Ù¿ ‰Â‰ÔÌ¤Ó· Î·È ÙﬁÛ· ¿ÏÏ·) Ì¤Ûˆ Û˘ÓÂÚÁ·ÛÈÒÓ Î·È ÌÂ ¿ÏÏÔ˘˜ ÊÔÚÂ›˜ (¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· Î·È π‰ÈÒÙÂ˜) Î·È ÌÂ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÔÏÔÎÏËÚˆÌ¤ÓˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ - ÙÂ¯ÓÈÎÒÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ, Ô˘ ı· Â›Ó·È ÍÂÎÔÌÌ¤ÓÂ˜ ·ﬁ Û˘Ó‰ÈÎ·ÏÈÛÙÈÎ¤˜ ÂÌÌÔÓ¤˜ Î·È Û˘ÌÊ¤ÚÔÓÙ·.

ªÔÚÔ‡ÌÂ Ó· Â·Ó·Ê¤ÚÔ˘ÌÂ ÛÙÔÓ ™‡ÏÏÔÁÔ ÙÈ˜
ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎ¤˜ ÂÈÙÚÔ¤˜, Ô˘ ı· ·Ú¿ÁÔ˘Ó ¤ÚÁÔ
Ô˘Û›·˜, Ì¤Û· ·ﬁ ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË Î·È Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ﬁÏˆÓ
Ì·˜.
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ÌÔ„ËÊÈÛÌ¿ÙˆÓ – ·ÎﬁÌ· Î·È ÁÈ· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎ¿ Ì›· Â·Ú¯›· – Ì¤Û· ·ﬁ ÙÔ site
ÙÔ˘ ¶™¢∞∆ª, Ô˘ ı· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ‰ÂÛÌÂ˘ÙÈÎ¤˜ ·ÔÊ¿ÛÂÈ˜ ÁÈ· ÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ.

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

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

ªÔÚÔ‡ÌÂ Ó· ‰ÈÂÎ‰ÈÎ‹ÛÔ˘ÌÂ ÙËÓ ¿ÚÛË ÙˆÓ Â-

ªÔÚÔ‡ÌÂ

ÚÈÔÚÈÛÌÒÓ Î·È ÙˆÓ ÓÔÌÈÎÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ô˘
ÂÌÔ‰›˙Ô˘Ó ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ ÙÂ¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ, Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È ¿ÌÂÛ· ÌÂ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ∞ÁÚÔÓﬁÌÔ˘ ∆ÔÔÁÚ¿ÊÔ˘ ªË¯·ÓÈÎÔ‡.

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

ñ Ó· Û˘Ì‚¿ÏÔ˘ÌÂ Î·È Ó· ÚÔÙÂ›ÓÔ˘ÌÂ Î·ıÔÚÈÛÌﬁ ÓÔÌÈÎÔ‡ Ï·ÈÛ›Ô˘
ÁÈ· ÙË ¯Ú‹ÛË ÌË Â·Ó‰ÚˆÌ¤ÓˆÓ
·ÂÚÔ¯ËÌ¿ÙˆÓ (UAVs, Drones) Î·È
ÙË ¯Ú‹ÛË ÎÈÓÔ‡ÌÂÓˆÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ
Û˘ÏÏÔÁ‹˜
ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ
(mobile mapping),
ñ Ó· ··ÈÙ‹ÛÔ˘ÌÂ ÙÔÓ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌﬁ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ·Ô¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡ ÁÂˆÁÚ·ÊÈÎÒÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÙË˜ °À™ Î·È ÙËÓ Â·ÓÂÍ¤Ù·ÛË
ÙˆÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌÒÓ ÂÌÈÛÙÂ˘ÙÈÎﬁÙËÙ·˜, Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÏ‡Ùˆ˜ Î·Ó¤Ó· ÓﬁËÌ·, Î·È ‰˘Û¯ÂÚ·›ÓÔ˘Ó ÙÔ ·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓﬁ Ì·˜.

ªÔÚÔ‡ÌÂ Ó· ‰ÈÂÎ‰ÈÎ‹ÛÔ˘ÌÂ
ÙËÓ ·ÂÏÂ˘ı¤ÚˆÛË ÙˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ
ÙÔ˘ HEPOS ÁÈ· ﬁÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜, ÌÂ ÙËÓ ÚÔ¸ﬁıÂÛË Ù·
ÙÂÏÈÎ¿ ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ÙˆÓ ÌÂÙÚ‹ÛÂˆÓ Ó· ÂÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ÛÙËÓ ∂∫Ã∞,
‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ Î·È ÛÙË ‰ËÌﬁÛÈ·
˘ËÚÂÛ›· ¤Ó· ·Ú¯Â›Ô ﬁÏˆÓ ÙˆÓ ÎÔÚ˘ÊÒÓ ÙˆÓ ÌÂÙÚËÌ¤ÓˆÓ ÛËÌÂ›ˆÓ
ÛÂ ﬁÏË ÙËÓ ÂÈÎÚ¿ÙÂÈ· ÙË˜ ¯ÒÚ·˜,
‰ÈÂ˘ÎÔÏ‡ÓÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿
ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜, ‰ËÏ·‰‹ ÙË˜ ·Ú·Áˆ38

Á‹˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ ÎÙËÌ·ÙÔÏÔÁ›Ô˘, ÂÓÒ Û‹ÌÂÚ· ﬁÏ·
·˘Ù¿ Ù· ‰Â‰ÔÌ¤Ó· ‰ÂÓ Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ˘’ ﬁ„Ë Î·È Â›Ó·È Î·Ù’ Ô˘Û›·Ó ¿¯ÚËÛÙ·.
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æHºO¢E§TIO
ÀÔ„‹ÊÈÔÈ ÁÈ· ÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎﬁ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ
1. µ·Ó‰ÒÚÔ˜ µ·Û›ÏË˜, ∞£∏¡∞, ∂ÏÂ‡ıÂÚÔ˜ E·ÁÁÂÏÌ·Ù›·˜
2. ª·ÎÏ·Ù˙‹ ∆Ô‡Ï·, µ√§√™, ∂ÏÂ‡ıÂÚÔ˜ ∂·ÁÁÂÏÌ·Ù›·˜
3. ªÈÙ¿ÎÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜, ∞£∏¡∞, ∂ÏÂ‡ıÂÚÔ˜ E·ÁÁÂÏÌ·Ù›·˜
4. ¡ﬁÓ·˜ ™ˆÙ‹ÚË˜, £∂™™∞§√¡π∫∏, ∂ÏÂ‡ıÂÚÔ˜ E·ÁÁÂÏÌ·Ù›·˜
5. ¡Ù¿ÛÈÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó·, §∞ƒπ™™∞, ∂ÏÂ‡ıÂÚÔ˜ E·ÁÁÂÏÌ·Ù›·˜
6. ¶··‰¿ÎË˜ ¡›ÎÔ˜, ∞£∏¡∞, À¿ÏÏËÏÔ˜ √∆∞
7. ¶·¿ ∫·ÙÂÚ›Ó· – ∞Ì˘Á‰·ÏÈ¿, Ã∞§∫π¢∞, ∂ÏÂ‡ıÂÚÔ˜ E·ÁÁÂÏÌ·Ù›·˜
8. ™·ÓÙ ¶¤ÙÚÔ˜, ∞£∏¡∞, ∂ÏÂ‡ıÂÚÔ˜ E·ÁÁÂÏÌ·Ù›·˜-∂ÚÁÔÏ‹ÙË˜ ¢∂
9. ™Â¯ÈÒÙË ª·Ú›·, ∞£∏¡∞, ¢ËÌﬁÛÈÔ˜ À¿ÏÏËÏÔ˜
10. ™Ù·ÁÈ¿ÓÓË ª›Ó·, ∞£∏¡∞, ∂ÏÂ‡ıÂÚÔ˜ E·ÁÁÂÏÌ·Ù›·˜-ªÂÏÂÙ‹ÙÚÈ·
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Φίλες και φίλοι συνάδελφοι,
βρισκόµαστε στην πιο κρίσιµη καµπή της µεγαλύτερης οικονοµικής κρίσης που έχει περάσει µεταπολεµικά η χώρα µας. Το καταστρεπτικό έργο της ύφεσης στο επαγγελµατικό τοπίο των αγρονόµων
τοπογράφων µηχανικών, ήρθε να συµπληρώσει ένας καταιγισµός νοµοθετηµάτων που έγιναν πρόχειρα για τις ανάγκες των µνηµονίων, µε αποτέλεσµα να µετατρέψουν την άσκηση του επαγγέλµατός µας σε πραγµατικό άθλο…
Επιπλέον, οι παλινωδίες της πολιτείας σε συνδυασµό µε τις παρωχηµένες επαγγελµατικές νοοτροπίες ορισµένων, έχουν θέσει σε κίνδυνο το µεγάλο έργο του Εθνικού Κτηµατολογίου,
που πέρα από την αναπτυξιακή του σηµασία, αποτελεί και θα αποτελέσει τα επόµενα χρόνια, το πεδίο επαγγελµατικής δραστηριότητας χιλιάδων συναδέλφων.
Σε αυτή τη δύσκολη στιγµή µια οµάδα ενεργών ΑΤΜ από όλους τους επαγγελµατικούς
χώρους αποφασίσαµε, παραµερίζοντας ιδεολογικές διαφορές, ότι θα πρέπει να πάρουµε
συγκεκριµένες πρωτοβουλίες για την αντιµετώπιση των προβληµάτων που µας συνθλίβουν καθηµερινά, µέσω των συλλογικών δοµών του κλάδου µας.
Ο συνδυασµός των Ενεργών ΑΤΜ περιλαµβάνει συναδέλφους, οι οποίοι είτε έχουν εµπειρία ως εκπρόσωποι µηχανικών, είτε συµµετέχουν σε µια εκλογική διαδικασία για πρώτη φορά, είναι αποφασισµένοι να συνεργαστούν µε καλή πίστη µε όλους, για την επίτευξη -χωρίς µαξιµαλισµούς- προόδου στους ακόλουθους τοµείς:
 Την αναβάθµιση του επαγγέλµατος µέσα από τη θέσπιση προδιαγραφών, που θα
απαιτούν τη µέγιστη επιστηµονική και επαγγελµατική πληρότητα, όσων συντάσσουν τοπογραφικά διαγράµµατα, έτσι ώστε να ξεχωρίσει η «ήρα από το στάρι», στον επαγγελµατικό
στίβο, µε ό,τι αυτό συνεπάγεται τόσο για τη διασφάλιση του δηµοσίου συµφέροντος όσο
και για τη συγκράτηση των αµοιβών µας σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο και τη διασφάλιση
των επαγγελµατικών µας δικαιωµάτων. Αυτό πρέπει να γίνει παράλληλα µε µια οργανωµένη
προσπάθεια ενηµέρωσης (εκδηλώσεις, ΜΜΕ, διαδίκτυο κτλ) των συναδέλφων, των φορέων
και της κοινωνίας για τη σηµασία που έχει η εργασία µας για την προστασία της περιουσίας
των πολιτών και του κράτους. Η ανάδειξη του ρόλου των ΑΤΜ σε ένα δηµόσιο τοµέα
στον οποίο θα έχουν καίριο επιτελικό και ελεγκτικό ρόλο, είναι επίσης προτεραιότητά µας.
 Την επανεκκίνηση, σε συνεργασία µε την πολιτεία του προγράµµατος του Εθνικού Κτηµατολογίου, µε όρους που θα εξασφαλίζουν το δηµόσιο συµφέρον, τον
υγιή ανταγωνισµό και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας για τους συναδέλφους.
 Την αντιµετώπιση της απελπιστικής κατάστασης που έχουν οδηγήσει οι «ελεύθε-
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ρες εκπτώσεις», τον κλάδο των µελετητών δηµοσίων έργων, µε προώθηση των πορισµάτων της σχετικής οµάδας εργασίας του υπουργείου, στα οποία κατέληξε το περασµένο
καλοκαίρι (µε συµµετοχή του ΤΕΕ, συλλόγων και υπηρεσιακών παραγόντων) και κινούνται
προς την κατεύθυνση της βελτίωσης του υπάρχοντος θεσµικού πλαισίου για τις µελέτες δηµοσίων έργων.
 Τη συµβολή του συλλόγου σε κάθε προσπάθεια (από το ΤΕΕ, διασυλλογική κτλ)
για την επίλυση των ασφαλιστικών θεµάτων του κλάδου, µε προτεραιότητα στο διαχωρισµό των εισφορών για ιατροφαρµακευτική περίθαλψη από τις συνταξιοδοτικές και την
αναστολή των διατάξεων για τις παράλογες αυξήσεις των εισφορών του Ν. 3986/2011 (άρθρο 44, § 14 κ΄15).
 Την επίτευξη της πανελλήνιας έκφρασης των ΑΤΜ µε βάση όσα αποφασίσθηκαν
προ τετραετίας -µετά από πολυετή διάλογο- και την τροποποίηση των σχετικών
άρθρων του καταστατικού του συλλόγου. Γενικότερα θεωρούµε ότι το καταστατικό
του συλλόγου θα πρέπει να απαλλαγεί από απαρχαιωµένες διατάξεις, που δυσχεραίνουν τη
λειτουργία του.
 Τη συνεχή επιµόρφωση των συναδέλφων για τις σύγχρονες επιστηµονικές εξελίξεις σε
συνεργασία µε το Πανεπιστήµιο και τον ιδιωτικό τοµέα, σε συνδυασµό µε την ενηµέρωση
των συναδέλφων για νέες επαγγελµατικές πρακτικές που δηµιουργούν ευκαιρίες απασχόλησης για τον κλάδο. Παράλληλα ο σύλλογος θα πρέπει να συµβάλλει στην προσπάθεια για την προώθηση επαγγελµατικών στρατηγικών που θα περιλαµβάνουν την
υγιή επιχειρηµατικότητα και την καινοτοµία, στην οποία ο κλάδος µας έχει το πλεονέκτηµα λόγω τεχνογνωσίας. Είναι άκρως απαραίτητο συλλογικά να δώσουµε τα κατάλληλα ερεθίσµατα και τη γνώση στους νέους -και όχι µόνο- συναδέλφους για
παραµέτρους που πρέπει να περιλαµβάνουν τα επαγγελµατικά τους πλάνα, στο σηµερινό ζοφερό οικονοµικό περιβάλλον, όπως είναι η δηµιουργία αξίας, το υπολογισµένο ρίσκο, η ανταγωνιστικότητα, η εξωστρέφεια, η δικτύωση και οι επιχειρηµατικές συνέργειες σε οικονοµικές
δραστηριότητες υπάρχουσες αλλά και νέες.
Φίλες και φίλοι συνάδελφοι, οι Ενεργοί ΑΤΜ, µε οργανωµένες οµάδες εργασίας θα προτείνουν συγκεκριµένες ενέργειες στο νέο ∆.Σ. του Συλλόγου και θα συνεργασθούν χωρίς
προκαταλήψεις µε όλες τις παρατάξεις για την επίτευξη των παραπάνω στόχων. Σας καλούµε να µας τιµήσετε µε την εµπιστοσύνη σας και να µας δώσετε την ευκαιρία να συµβάλλουµε στη διαµόρφωση µιας νέας παραγωγικής πορείας για το ΠΣ∆ΑΤΜ, απαλλαγµένης από τα βαρίδια κοµµατικών αντιπαραθέσεων και προσωπικών διαφορών.
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