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

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

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

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

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε µαζί µας. 

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

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

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

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

info@geotech.gr

ΕΝΑΣ ∆ΕΚΤΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟΣ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΑ. ΑΠΟΛΥΤΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΙΜΟΣ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ.
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Το ∆ελτίο του συλλόγου έχει εισέλθει τον τελευταίο
χρόνο σε µια κανονικότητα και σε µια αισθητή βελτίωση
του περιεχοµένου του. 
Τακτική κυκλοφορία, επιστηµονικά άρθρα, αναφορά σε
νέους νόµους και κανονιστικές διατάξεις, παράθεση των
δραστηριοτήτων του συλλόγου, των ενεργειών και των
αποφάσεων του ∆Σ κτλ. 

Σήµερα έχετε στα χέρια σας το πρώτο τεύχος του
2016.
Μετά τις εκλογές του συλλόγου στις 20.12.2015 σήµερα
έχουµε και νέο ∆Σ. 
Σε επόµενη συνεδρίαση του ∆Σ η επιτροπή δελτίου θα
προτείνει µέτρα και προτάσεις βελτίωσης, την  ανα-
διάρθρωση της επιτροπής δελτίου, την αντιµετώπιση
προβληµάτων χρηµατοδότησης κτλ. 

Το δελτίο έχει ιδιαίτερη σηµασία για τη λειτουρ-
γία του συλλόγου και την επαφή και ενηµέρωση µε τους
συναδέλφους. 
Η έκδοσή του αποτελεί επιτυχία για τον σύλλογο και γί-
νεται µε προσπάθεια και συνεισφορά λίγων συναδέλ-
φων. 
Είµαστε ο µόνος κλαδικός σύλλογος που έχει σήµερα τα-
κτική έκδοση δελτίου. 

Η κριτική για ελλείψεις και αδυναµίες είναι ευ-
πρόσδεκτη, αρκεί να µην είναι προσχηµατική. Το δελτίο
είναι του συλλόγου, δεν ανήκει σε µια παράταξη. Όλο το
∆Σ και όλες οι παρατάξεις έχουν λόγο και γνώµη και κά-
θε συνάδελφος µπορεί να προτείνει και να συνεισφέρει
µε όποιο τρόπο επιθυµεί. 
Η συµµετοχή στην επιτροπή είναι εθελοντική και είναι
άδικο για τους  συναδέλφους που βγάζουν το δελτίο, να
υπάρχει προσπάθεια από µερικούς, αβάσιµα να απα-
ξιώνουν τη δουλειά τους. Ας αφήσουµε το δελτίο του
συλλόγου έξω από προσωπικές, µικροπολιτικές και µι-
κροπαραταξιακές σκοπιµότητες και επιδιώξεις.

Περιµένουµε λοιπόν τη συνεισφορά όλων στην έκ-
δοση του δελτίου.

H επιτροπή δελτίου
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◗ ∞fiÊ·ÛË ™Ù∂ ∞ÚÈı. 267/2016: ¢ÈÎ·›ˆÌ· Û‡ÓÙ·ÍË˜ ÂÍ·ÚÙËÌ¤ÓˆÓ
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34 EÈÛÙËÌÔÓÈÎ· £ÂÌ·Ù·
◗ ∆Ô ÌÂÙÚfi ÙË˜ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË˜ Î·È Ë Â›‰Ú·Û‹ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi ÈÛÙfi 

ÙË˜ fiÏË˜, ª·Ú›· ª. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë ∞∆ª
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∆Ë ¢Â˘Ù¤Ú· 8 ºÏÂ‚¿ÚË Û˘ÁÎÚÔÙ‹ıËÎÂ ÙÔ Ó¤Ô ÚÔÂ‰ÚÂ›Ô˘ ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘
¶·ÓÂÏÏËÓ›Ô˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∞ÁÚÔÓfiÌˆÓ ∆ÔÔÁÚ¿ÊˆÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ Î·È ÌÔ˘ ¤ÁÈÓÂ Ë ÌÂÁ¿ÏË ÙÈÌ‹
Ó· ·Ó·Ï¿‚ˆ ÚfiÂ‰ÚÔ˜.

£· ‹ıÂÏ· Ó· Â˘¯·ÚÈÛÙ‹Ûˆ ·Ú¯ÈÎ¿ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜, Ô˘ ÛÙÈ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ¢ÂÎ¤Ì-
‚ÚË ÛÙ‹ÚÈÍ·Ó ÙË ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈÎ‹ ™˘Ì·Ú¿Ù·ÍË ∞ÁÚÔÓfiÌˆÓ ∆ÔÔÁÚ¿ÊˆÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ. √ÊÂ›Ïˆ
Ó· Â˘¯·ÚÈÛÙ‹Ûˆ ÁÈ· ÙË ÛÙ‹ÚÈÍ‹ ÙÔ˘˜ Ù· Ì¤ÏË ÙÔ˘ „ËÊÔ‰ÂÏÙ›Ô˘ ÙË˜ ¢∏.™À.∞.∆.ª.

∆ËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÚ›Ô‰Ô ˘‹ÚÍ·Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎ¿ ÁÂÁÔÓfiÙ· ÛÂ ÔÏ‡ ÛÔ‚·Ú¿ ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔ-
ÚÔ‡Ó fiÏ· Ù· Ì¤ÏË ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘.

∆Ô ÚÒÙÔ ‹Ù·Ó ÔÈ ÂÍÂÏ›ÍÂÈ˜ ÛÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ Ì·˜ ÙÔ ∂ıÓÈÎfi ∫ÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ.

∆Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ ‹Ù·Ó Ô Î·ıÔÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ÌË¯·ÓÈÎÒÓ.

∆Ô ÙÚ›ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ‹Ù·Ó ÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ, fiÔ˘ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô ¶™¢∞∆ª ¤‰ˆÛÂ
‚ÚÔÓÙÂÚfi ·ÚfiÓ ÛÙÈ˜ ‰È·‰ËÏÒÛÂÈ˜.

∫·È Ù· ÙÚ›· ·Ú·¿Óˆ ¤‰ÂÈÍ·Ó fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ì·ÛÙÂ Û˘ÓÂ¯Ò˜ ÛÂ ÂÁÚ‹ÁÔÚÛË Î·È Ó· ·ÓÙÈÌÂ-
Ùˆ›˙Ô˘ÌÂ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÌÂ ‰˘Ó·ÌÈÛÌfi Î·È ˘Â˘ı˘ÓfiÙËÙ·.

∆Ô Ù¤Ù·ÚÙÔ ı¤Ì· Â›Ó·È Ë ÈÛÙÔÚÈÎ‹ ÁÈ· ÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô Ì·˜, ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ™Ù∂ ÙËÓ ÔÔ›· ·Ó·Ì¤Ó·ÌÂ
·ÚÎÂÙfi ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· Î·È ÍÂÎ·ı·Ú›˙ÂÈ ·Ú·ÓÔ‹ÛÂÈ˜ Ô˘ ˘‹Ú¯·Ó ÛÙ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎ¿ ‰È-
Î·ÈÒÌ·Ù¿ Ì·˜.

∆Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÁÂÁÔÓfi˜ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ‰È‰·ÎÙÈÎfi Î·È ÂÈ‚Â‚·ÈÒÓÂÈ fiÙÈ ÌÂ ÂÈÌÔÓ‹ Î·È ·ÁÒÓ· ¤Ú-
¯ÔÓÙ·È Î·È ÔÈ Ó›ÎÂ˜. ∂›Ó·È ‰È‰·ÎÙÈÎfi fiÌˆ˜ Î·È ÁÈ· Ì¤Ó·, ÁÈ·Ù› ˘Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙÈ˜ Â˘ı‡ÓÂ˜ Ô˘
¤¯ˆ ˆ˜ ÚfiÂ‰ÚÔ˜, fiÙ·Ó Ë ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙˆÓ ÚÔËÁÔ˘Ì¤ÓˆÓ ÚÔ¤‰ÚˆÓ Ê¤ÚÓÂÈ Ù¤ÙÔÈ· ·ÔÙÂÏ¤-
ÛÌ·Ù·. 

∫ÏÂ›ÓÔÓÙ·˜ ı· ‹ıÂÏ· Ó· Û·˜ ˘ÔÛ¯ÂıÒ, fiÙÈ ı· Î¿Óˆ fi,ÙÈ ÌÔÚÒ ÁÈ· Ó· ˘ËÚÂÙ‹Ûˆ Ù· Û˘Ì-
Ê¤ÚÔÓÙ· fiÏˆÓ ÙˆÓ Û˘Ó·‰¤ÏÊˆÓ. ∏ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ¤¯ÂÈ ‰ÈÙÙ‹ Ê‡ÛË Î·È
Û˘Ó‰ÈÎ·ÏÈÛÙÈÎ‹ ·ÏÏ¿ Î·È ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎ‹.

™Â ·˘Ù‹ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Î¿Óˆ ·ÓÔÈÎÙfi Î¿ÏÂÛÌ· ÛÂ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ Ó· ·ÁÎ·ÏÈ¿-
ÛÔ˘Ó ·ÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙÔÓ Û‡ÏÏÔÁÔ, Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙÈ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘, Ó· ÛÙÂÏÂ-
¯ÒÛÔ˘Ó ÙÈ˜ ÌfiÓÈÌÂ˜ ÂÈÙÚÔ¤˜ Ô˘ ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆıÔ‡Ó Û‡ÓÙÔÌ· Î·È Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙË ‰È·-
‚Ô‡ÏÂ˘ÛË ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰Ú¿ÛË˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘. ªfiÓÔ ·Ó ·ÁÎ·ÏÈ¿ÛÔ˘ÌÂ ÙÔÓ Û‡ÏÏÔÁÔ
ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘ÌÂ fiÏÔÈ Ì·˙› Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘ÌÂ Ù· Û˘ÌÊ¤ÚÔÓÙ· ÙÔ˘ ∞ÁÚÔÓfiÌÔ˘ ∆ÔÔÁÚ¿ÊÔ˘
ªË¯·ÓÈÎÔ‡ Î·È Ó· ·ÓÙ¤ÍÔ˘ÌÂ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎ¿ ·˘Ù‹ ÙË ‰‡ÛÎÔÏË ÂÚ›Ô‰Ô.

∫·ÏÒ ·ÎfiÌ· fiÏ· Ù· Ì¤ÏË ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, Ó· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó ·fi ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜ ÙÈ˜
ÚÔÛ¿ıÂÈÂ˜ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÚÔÂ‰ÚÂ›Ô˘.

∂‡¯ÔÌ·È ÛÂ fiÏ· Ù· Ì¤ÏË ÙˆÓ ¢™ ÙˆÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ Î·È ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ Î·Ï‹ ‰‡Ó·-
ÌË Î·È ÔÏÏ¤˜ ÂÈÙ˘¯›Â˜ ÛÙË ‰Ú¿ÛË Û·˜. ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ¶·ÓÂÏÏËÓ›Ô˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ı· Â›Ó·È
¿ÓÙ· ‰›Ï· Û·˜.

ÂÈÛËÌ¿ÓÛÂÈ˜ÂÈÛËÌ¿ÓÛÂÈ˜

MÈ¯¿ÏË˜ K·ÏÔÁÈ·ÓÓ¿ÎË˜
¶ƒ√∂¢ƒ√™ ¶™¢∞∆ª
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°È· Ù·¯‡ÙÂÚË ÂÓËÌ¤ÚˆÛË ÂÈÛÎÂÊÙÂ›ÙÂ:
ñ  ∆Ô Â›ÛËÌÔ group ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ÌÂ ÙÔ fiÓÔÌ· “¶™¢∞∆ª” ÛÙÔ facebook 
ñ  ∆ËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ÛÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ‹ ‰ÈÂ‡ı˘ÓÛË www.psdatm.gr

°È· ÙË Ï‹„Ë ÙˆÓ ÂÓËÌÂÚÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Ì¤Ûˆ e-mail 
·ÔÛÙÂ›ÏÏÂÙÂ Ì‹Ó˘Ì· Î·È ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ‹ Û·˜ ‰ÈÂ‡ı˘ÓÛË ÛÙÔ psdatm@tee.gr
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Στις 20 ∆εκεµβρίου 2015, έλαβαν χώρα  στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και σε άλλες 43 πόλεις της χώρας οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου ∆ιοι-
κητικού Συµβουλίου του ΠΣ∆ΑΤΜ, αλλά και των νέων ∆ιοικητικών Συµβουλων των κατά τόπους  Περιφερειακών - Τοπικών Τµηµάτων και Συλλόγων, οι
οποίες  είχαν αναβληθεί από την 1η Ιουλίου.

Συµµετείχαν στην εκλογική διαδικασία 1532 συνάδελφοι ανά τη χώρα και τα αποτελέσµατα, βάσει του πρακτικού της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτρο-
πής, ήταν τα εξής:

Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο:

Για την εξελεγκτική επιτροπή:

AÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ·Ú¯·ÈÚÂÛÈÒÓ 20Ë˜ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2015
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Σύµφωνα µε τη σταυροδοσία εκλέγονται:

Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο:

Νέο Προεδρείο ΠΣ∆ΑΤΜ

Την 8η Φεβρουαρίου 2016, συνεδρίασε το νεοεκλεγέν ∆ιοικητικό
Συµβούλιο όπου και εξελέγη και ανέλαβε το νέο Προεδρείο.
Μετά από παραιτήσεις εκλεγµένων συναδέλφων η νέα σύνθεση για
το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΠΣ∆ΑΤΜ είναι η εξής:
Πρόεδρος: Καλογιαννάκης Μιχαήλ
Αντιπρόεδρος: Καραγκιόζης Ελευθέριος
Γενικός Γραµµατέας: Τουρλάκης Παναγιώτης
Ειδικός Γραµµατέας: Μαχίκας Ιωάννης
Ταµίας: Κωνσταντινίδη Μαρία
Μέλη: Γούναρης Χρήστος 

Κακαρδάκος Θεόδωρος
Ηλιοδροµίτης Αθανάσιος
Ζαρκαδούλας Νικόλαος
Ρεµούνδος Γεώργιος
Κρίθαρη Ματούλα

Στα κατά τόπους Τοπικά - Περιφερειακά Τµήµατα και Συλλόγους οι
νέες συνθέσεις των ∆ιοικητικών Συµβουλίων, όσων έχουν συγκροτη-
θεί µέχρι την έκδοση του παρόντος τεύχους, έχουν ως εξής:

Σύλλογος ∆ιπλωµατούχων ΑΤΜ Βορείου Ελλάδος
Πρόεδρος: Γεώργιος Χρίστογλου
Αντιπρόεδρος: Παύλος Χατζηλιάδης
Γενικός Γραµµατέας: Γεώργιος Νεστορής
Ταµίας: Ζήσης Νάστος
Ειδικός Γραµµατέας: Εύη Φαρµάκη
Μέλη: Συµεών Μισιρλόγλου

Παύλος Κυριακίδης
Γιάννης Τσιωνάς
Θεόδωρος Αθανασιάδης

Σύλλογος ∆ιπλωµατούχων ΑΤΜ Ν. Ευβοίας
Πρόεδρος: Μπελεγράτης Ιωάννης
Αντιπρόεδρος: Αγγελίδη Θεοδώρα
Γραµµατέας: Χασάνδρα Βασιλειάννα
Ταµίας: Γεωργαντάς Ιωάννης
Μέλος: Παππά Αικατερίνη-Αµυγδαλιά

Σύλλογος ∆ιπλωµατούχων ΑΤΜ Κρήτης
Πρόεδρος: Χατζηβασίλης Χαράλαµπος
Αντιπρόεδρος:Παπαδάκης Στυλιανός
Γραµµατέας: Κουνενάκη Ευαγγελία
Ταµίας: Σαρτζετάκη Μαρία
Μέλος: Κωνσταντακόπουλος Παναγιώτης
Αναπληρωµατικά Μέλη: Ανδρεάκης Εµµανουήλ,

Γωνιωτάκης Κωνσταντίνος

Σύλλογος ∆ιπλωµατούχων ΑΤΜ Μαγνησίας
Πρόεδρος: Χρυσόστοµος Αποστόλου
Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Πολυµενίδης
Γραµµατέας: Αριάδνη Αναστασίου
Ταµίας: Νικόλαος Χατζηπαρασίδης
Μέλος: Εµµανουήλ Καρράς

Τοπικό Τµήµα ΑΤΜ Πιερίας
Πρόεδρος: Ταβαντζής Βασίλειος
Αντιπρόεδρος: Τσιµερίκας Αλέξανδρος
Γραµµατέας: Πιτσιάς Απόστολος
Ταµίας: Μπούσιος Νικόλαος
Μέλος: Φυδανάκης Παναγιώτης

Ως αναπληρωµατικοί, ανά παράταξη, εκλέγοντα:

Για την εξελεγκτική επιτροπή εκλέγονται:

Ως αναπληρωµατικοί, ανά παράταξη, εκλέγοντα:
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Τοπικό Τµήµα ATM ∆ράµας
Πρόεδρος: Τσεντεµεϊδης Νικόλαος
Αντιπρόεδρος: Αλπίδης Ιωάννης
Γραµµατέας: Τσιαµπούσης Αλέξανδρος
Ταµίας: Καρατζόγλου Θεσσαλονικιά
Μέλος: ∆ιαµαντίδης Παναγιώτης

Τοπικό Τµήµα ΑΤΜ Καστοριάς
Πρόεδρος: Γεωργάκης Νικόλαος
Αντιπρόεδρος: Στάιος Βασίλειος
Γραµµατέας: Γεωργόπουλος Κων/ίνος
Ταµίας: ∆ουκόπουλος Κωνσταντίνος
Μέλη: Κολέσκα Σωτηρία, 

Μπουτσιάδου Αικατερίνη

Τοπικό Τµήµα ΑΤΜ Χαλκιδικής
Πρόεδρος: Γρηγοριάδου Ισµήνη
Γραµµατέας: Γκρίλης Χρήστος
Ταµίας: Θεοδοσιάδου Ιωάννα
Μέλη: Εµµανουήλ Γιώργος

Ιατρού Αλέξης

Τοπικό Τµήµα ΑΤΜ Ρεθύµνου
Πρόεδρος: Γαληνού Ραλλού
Αντιπρόεδρος: Μπαντινάκης Ιωάννης
Γραµµατέας: Γρηγοράκης ∆ηµήτριος
Ταµίας: Καρινιωτάκης Γεώργιος
Μέλη: Ψυχαράκης Ευστράτιος

Τοπικό Τµήµα ΑΤΜ Χανίων
Πρόεδρος: Φραϊδάκης ∆ηµήτρης
Αντιπρόεδρος: Ακρίβας Μπάµπης
Γραµµατέας: Παπαδάκη Αγάπη
Ταµίας: Κουρούση Σταυρούλα
Μέλη: Βερυκάκης Γιώργος

Περιφερειακό Τµήµα Κεντρικής 
& ∆υτικής Θεσσαλίας
Πρόεδρος: Γαργαβάνης Θεόδωρος - Άγγελος 
Αντιπρόεδρος: Χονδροδήµος ∆ηµήτριος
Γραµµατέας: Αγγελή Ελένη 
Ταµίας: Γερογιώργος Κωνσταντίνος
Μέλη: Ιακωβάκης Κωνσταντίνος, 

Ξηροµερήσιος ∆ηµήτριος,
Παπαδόπουλος Απόστολος

Περιφερειακό Τµήµα Αν. Στερεάς
Πρόεδρος: Σαλόγιαννος Χρήστος
Αντιπρόεδρος: Σκεµπές Κωνσταντίνος
Γραµµατέας: Μπουρλής Ευάγγελος
Ταµίας: Μαντούρλιας Κωνσταντίνος
Μέλος: Σταµάτης Παναγιώτης

Περιφερειακό Τµήµα ∆υτ. Ελλάδος
Πρόεδρος: Φαλλιέρος Χρήστος
Αντιπρόεδρος: Κατσαΐτη Αδαµαντία
Γραµµατέας: Πολίτης Ευάγγελος
Ταµίας: Καµπέρος Κωνσταντίνος
Μέλος: Μοθωναίος Γεώργιος
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Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Το 2010 η ∆ιοίκηση του ΠΣ∆ΑΤΜ αποφάσισε να
δώσει πολύ µεγάλο βάρος στην προάσπιση των
επαγγελµατικών δικαιωµάτων των Αγρονόµων
Τοπογράφων Μηχανικών και να δώσει έµφαση
στις ειδικότητες που δύνανται να συντάσσουν
και να υπογράφουν εξαρτηµένα τοπογραφικά
διαγράµµατα.

Προµετωπίδα αυτής της προσπάθειας ήταν οι
περιφερειακές δοµές του Συλλόγου που σε κα-
θηµερινή βάση παρακολουθούσαν τις υποβολές
των τοπογραφικών διαγραµµάτων σε κάθε υπη-
ρεσία της περιοχής ευθύνης τους.

Το 2012 ελεύθεροι επαγγελµατίες που αυθαίρε-
τα υπέγραφαν τοπογραφικά διαγράµµατα προ-
σέβαλαν στο Συµβούλιο της Επικρατείας από-
φαση της Πολεοδοµίας Ναούσης που τους γύρι-
σε πίσω τα διαγράµµατα επισηµαίνοντάς τους
ότι δεν έχουν το δικαίωµα σύνταξης και υπο-
γραφής.

Πέρασε καιρός, οι συνθέσεις του ∆.Σ. του
ΠΣ∆ΑΤΜ άλλαζαν, αλλά σ’ ένα πράγµα όλοι
ήµασταν αταλάντευτα προσηλωµένοι. 

Στο πώς ο κλάδος των ΑΤΜ, όλοι οι µαχόµενοι
Τοπογράφοι θα δικαιωθούν, για να αποκατα-
σταθεί η τάξη στο επάγγελµα και να διασφαλι-
σθεί το δηµόσιο συµφέρον.

Το Μάη του 2014, τότε που κάποιοι ισχυρίζονταν
αβάσιµα και άδικα ότι τίποτα δε δουλεύει στο
Σύλλογο, η ∆ιοίκηση του Συλλόγου υπερασπιζό-
ταν τα δίκαια του κλάδου στην εκδίκαση της
υπόθεσης στο ανώτατο διοικητικό δικαστήριο.

Σήµερα, είµαστε στην ευχάριστη θέση να ενη-
µερώσουµε όλους τους συναδέλφους ότι το
ΣτΕ αποφάσισε ότι δικαίωµα σύνταξης εξαρτη-
µένων τοπογραφικών έχουν µόνο οι ∆ιπλωµα-
τούχοι Αγρονόµοι Τοπογράφοι Μηχανικοί και οι
Πολιτικοί Μηχανικοί.

Η απόφαση αυτή που επισυνάπτεται*, αποτελεί
ένα σηµαντικό βήµα για την κατοχύρωση των
δικαιωµάτων µας. Και είναι µόνο η αρχή. 

Καλούµε όλες τις ∆ιοικήσεις των Τοπικών - Πε-
ριφερειακών Τµηµάτων και Συλλόγων ΑΤΜ,
όλους τους συναδέλφους, απ’ όποιο µετερίζι
επαγγελµατικής δραστηριοποίησης, δηµόσιο ή
ιδιωτικό, να αξιοποιήσουν την απόφαση αυτή
και µε µεγαλύτερο δυναµισµό να παλέψουν για
τη διασφάλιση των δικαιωµάτων του κλάδου.

Η νέα ∆ιοίκηση του Συλλόγου, παίρνοντας σκυ-
τάλη από την προηγούµενη επιτυχηµένη ∆ιοίκη-
ση, συνεχίζει την προσπάθεια για τη διασφάλι-
ση των κεκτηµένων και τη βελτίωση του επαγ-
γελµατικού βίου των ΑΤΜ, έστω και υπό αυτές
τις δύσκολες συνθήκες που αντιµετωπίζουµε σε
κοινωνικό, οικονοµικό, επαγγελµατικό και πολι-
τικό επίπεδο.

Σας χρειαζόµαστε δίπλα µας. 

Η απόφαση αυτή έδειξε ότι καµία προσπάθεια
και κανένας αγώνας δεν είναι µάταιος. 

Όλοι µαζί, ενωµένοι µπορούµε περισσότερα.

* OÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ  ÎÂ›ÌÂÓÔ ÙË˜ ·fiÊ·ÛË˜ ‚Ú›ÛÎÂ-
Ù·È ÛÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· “NÔÌÔıÂÙÈÎ¤˜ EÍÂÏ›ÍÂÈ˜”, 
ÛÙË ÛÂÏ. 28.

¶ ƒ √ ™ ∫ § ∏ ™ ∏ ™ ∂  ∂ ∆ ∏ ™ π ∞  ∆ ∞ ∫ ∆ π ∫ ∏  ° ∂ ¡ π ∫ ∏  ™ À ¡ ∂ § ∂ À ™ ∏  
Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Πανελλήνιου Συλλόγου ∆ιπλωµατούχων Αγρονό-
µων Τοπογράφων Μηχανικών σύµφωνα µε τα άρθρα 15 και 16 του καταστατικού καλεί τα µέλη
του σε Γενική Συνέλευση την Πέµπτη 17.03.2016 στις 18:00 στο κτήριο του ΤΕΕ (Νίκης 4, Αθή-
να, 1ος όροφος).

Εάν δεν επιτευχθεί η απαιτούµενη απαρτία η Συνέλευση θα επαναληφθεί την ∆ευτέρα
21.03.2016 στις 18:00 στο κτήριο του ΤΕΕ (Νίκης 4, Αθήνα, 1ος όροφος).

Εάν πάλι δεν υπάρχει η απαιτούµενη απαρτία η Συνέλευση θα επαναληφθεί την Πέµπτη
24.03.2016 στις 18:00 στο κτήριο του ΤΕΕ (Νίκης 4, Αθήνα, 1ος όροφος).

Εάν και πάλι δεν υπάρχει απαρτία, η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ θα γίνει ΟΠΩΣ∆ΗΠΟΤΕ και ανεξάρ-
τητα από τον αριθµό των παρόντων την Τετάρτη 30.03.2016 στα γραφεία του ΤΕΕ (Νίκης 4,
Αθήνα, 1ος όροφος) στις 18:30.

Τα θέµατα που θα συζητηθούν στην Γενική Συνέλευση είναι:
1. Έγκριση Ισολογισµού 2015 – Προϋπολογισµού 2016
2. Απολογισµός Πεπραγµένων – Συζήτηση

Για το ∆.Σ.
Ο Πρόεδρος

Μιχάλης Καλογιαννάκης

∂ ¡ ∏ ª ∂ ƒ ø ™ ∏  ª ∂ § ø ¡  
∆√ ™Ù∂ ™∆π™ 26/01/2016 ∞¶√º∞™π™∂ √∆π ¢π∫∞πøª∞ ™À¡∆∞•∏™ 

∂•∞ƒ∆∏ª∂¡ø¡ ∆√¶√°ƒ∞ºπ∫ø¡ ¢π∞°ƒ∞ªª∞∆ø¡ 

¢∂¡ ∂Ã√À¡ √π ∆∂Ã¡√§√°√π ª∏Ã∞¡π∫√π ∆.∂.

¶ √ ∆ ∂  ¢ ∂ ¡  ∂ π ¡ ∞ π  ∞ ƒ ° ∞  ° π ∞  ¢ π ∫ ∞ π ø ™ ∏
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∆∞º√¶§∞∫∞ 

™∆√ ∂£¡π∫√ ∫∆∏ª∞∆√§√°π√
Αθήνα 09/02/2016

Τη ∆ευτέρα ενηµερωθήκαµε αιφνιδιαστικά ότι το ∆.Σ. της ΕΚΧΑ Α.Ε. θα
συνεδριάσει την Τετάρτη 10/02/16 µε θέµα την ακύρωση του διαγωνι-
σµού ΚΤΙΜΑ_13 που περιλαµβάνει περίπου το 70% της χώρας. 

Η κίνηση αυτή δυναµιτίζει την ολοκλήρωση του έργου και καθιστά ανέφι-
κτη την ολοκλήρωσή του µέχρι το 2020. Οδηγεί έναν ολόκληρο κλάδο, και
όχι µόνο, στην ανεργία, µιας και χάνονται αρκετές χιλιάδες θέσεις εργα-
σίας, από ένα αναπτυξιακό έργο που ήδη έπρεπε να έχει γίνει.

Αλήθεια ποιος θα πάρει την πολιτική ευθύνη να χαθούν αυτές οι θέσεις ερ-
γασίας και να µπει ταφόπλακα στο µεγαλύτερο αναπτυξιακό έργο που γίνε-
ται στη χώρα µας;

Αλήθεια ποιος θα πάρει την ευθύνη της µη υλοποίησης αυτού του έργου;

Καλούµε όλους τους συναδέλφους να κινητοποιηθούν και να συµ-
µετέχουν µαζικά στη συγκέντρωση διαµαρτυρίας έξω από τα Γρα-
φεία της ΕΚΧΑ ΑΕ, Μεσογείων 288, αύριο Τετάρτη 10-02-2016,
στις 12.30µµ, προκειµένου να µη µαταιωθεί ο διαγωνισµός Κτη-
µατογράφησης.

∫∆∏ª∞∆√§√°π√ ∆∂§√™;! 
∏ ∂∫Ã∞ "¶∞°ø¡∂π" 

∆√ ∂£¡π∫√ ∫∆∏ª∞∆√§√°π√ 

Αθήνα 24/02/2016

Τη χθεσινή ηµέρα 23/02/2016 µπήκε οριστικό τέλος στον προσχηµατικό
διάλογο των τελευταίων δύο εβδοµάδων για τη συνέχιση του τρέχοντος
διαγωνισµού ΚΤΙΜΑ-13 που αφορά στην κτηµατογράφηση του υπολοίπου
της χώρας.

Κατά τη συνάντηση του ΠΣ∆ΑΤΜ και υπόλοιπων φορέων των παραγωγών
του έργου, µε την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέρ-
γειας και τη διοίκηση της ΕΚΧΑ Α.Ε. προέκυψε µε άκοµψο τρόπο η βούλη-
ση ακύρωσης του διαγωνισµού και η επαναπροκήρυξή του µε νέες προδια-
γραφές. Μάλιστα ο βαθµός ωρίµανσης της νέας προκήρυξης είναι τέτοιος
που παρουσιάστηκαν λεπτοµέρειες που αφορούν τόσο στις τεχνικές του
λεπτοµέρειες όσο και χρονοδιαγράµµατα. Κατόπιν τούτου αποδεικνύεται
πως ευθύς εξαρχής καµία πρόθεση διαλόγου δεν υπήρχε στη βάση της συ-

νέχισης του τρέχοντος διαγωνισµού και πως η συµµετοχή των φορέων
στην συζήτηση είχε ως στόχο τη νοµιµοποίηση του νέου διαγωνισµού και
τον κατευνασµό των αντιδράσεων. 

Ως ΠΣ∆ΑΤΜ δηλώνουµε απερίφραστα πως καµία πρόθεση δεν απορρέει
από την πλευρά µας για συµµετοχή σε έναν τέτοιο εµπαιγµό. Αντίθετα,
πρόθεσή µας αποτελεί η συνέχιση του τρέχοντος διαγωνισµού µε ταυτό-
χρονη ανάθεση όλων των συµβάσεων που οδηγεί στην άµεση κτηµατο-
γράφηση του υπολοίπου της χώρας και στη δηµιουργία χιλιάδων θέσεων
εργασίας µε όρους υπέρ των εργαζόµενων. Τονίζουµε, πως οι τεχνικές και
χρονικές αλλαγές που παρουσιάστηκαν από τη διοίκηση της ΕΚΧΑ µπορούν
να ενταχθούν στα πλαίσια του τρέχοντος διαγωνισµού και η όποια συζήτη-
ση επί αυτών να γίνει σε αυτή τη βάση. Έχουµε έναν ώριµο διαγωνισµό
έτοιµο να οδηγήσει σε συµβάσεις και ολοκλήρωση του έργου εντός του
στόχου του 2020.

Από την άλλη πλευρά, από την κατάργηση και επαναπροκήρυξη του έργου
ελλοχεύει ο κίνδυνος να µπει οριστικό τέλος στην προσπάθεια ολοκλήρω-
σης του έργου. Οι ενδεχόµενες καλές προθέσεις της διοίκησης δεν αρκούν
για να πείσουν πως ο νέος διαγωνισµός θα προχωρήσει απρόσκοπτα και
χωρίς καθυστερήσεις ιδιαίτερα όταν κατά το παρελθόν ακόµα και οι πιο
απλές περιπτώσεις έχουν χρειαστεί δυόµισι χρόνια για να συµβασιοποιη-
θούν.

Ο νέος διαγωνισµός προϋποθέτει και σειρά άλλων ενεργειών και νοµοθετι-
κών παρεµβάσεων, που η έγκαιρη ολοκλήρωσή τους θα αποτελέσει έκπλη-
ξη τεραστίων διαστάσεων (π.χ. αξιολόγηση των προσφορών εντός 20 ηµε-
ρών, καµία ένσταση ή προσφυγή από την πλευρά των διαγωνιζόµενων
σχηµάτων, άµεση εξέταση των συµβάσεων από το ελεγκτικό συνέδριο,
χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κ.ά.). 

∆υστυχώς διαπιστώσαµε ότι ο νέος σχεδιασµός οδηγεί στη µείωση της ποι-
ότητας του έργου και τη µετάθεση σηµαντικού κόστους στους πολίτες, τη
στιγµή που από τη µη ολοκλήρωση του Εθνικού Κτηµατολογίου χάνονται
σηµαντικά έσοδα. Σύµφωνα µε τη διοίκηση της ΕΚΧΑ Α.Ε. θα χρειαστούν
τουλάχιστον 21 µήνες µαζί µε τις ενστάσεις, όταν µε τη µη ακύρωση του
διαγωνισµού απαιτούνται µόνο 6 µήνες.

Αντιλαµβανόµαστε πως το ενδεχόµενο ενός νέου διαγωνισµού οδηγεί σε
«αχαρτογράφητα ύδατα» µε πολύ σοβαρό κίνδυνο βύθισης του προγράµ-
µατος και σίγουρη καθυστέρηση που θα ξεπεράσει τον στόχο του 2020,
ενώ θα θέσει σε αµφισβήτηση τη χρηµατοδότησή του από ευρωπαϊκά κον-
δύλια. 

∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙË˜ ∂∫Ã∞ ∞∂ ÌÂ ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ Ó¤·˜ ÚÔÎ‹Ú˘ÍË˜ ÙÔ˘ ‰È·Áˆ-
ÓÈÛÌÔ‡ ÔÊÂ›ÏÂÈ Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË Ó· ‚˘ı›ÛÂÈ ·ÎfiÌ·
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ÙˆÓ ¢ÈÏˆÌ·ÙÔ‡¯ˆÓ ∞ÁÚÔÓfiÌˆÓ & ∆ÔÔÁÚ¿-
ÊˆÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ ÛÙËÓ ·ÓÂÚÁ›·, ÙËÓ ˘Ô··Û¯fiÏËÛË Î·È ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ-
Î‹ ÂÍfiÓÙˆÛË. ∆ËÓ Â˘ı‡ÓË ÙË˜ ·ÒÏÂÈ·˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 6.000 ı¤ÛÂˆÓ
ÂÚÁ·Û›·˜ Ù· ÂfiÌÂÓ· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ·.

Ο ΠΣ∆ΑΤΜ δεν έχει καµία πρόθεση να συµµετέχει σε αυτό το επικίνδυνο
εγχείρηµα και, επίσης, δεν επιθυµεί στο µέλλον να έχει την αναγνώριση
του «εµείς σας τα λέγαµε».

Σκοπός είναι να προλάβουµε τους κινδύνους και να διασφαλίσουµε την
ολοκλήρωση του πολύπαθου έργου του Εθνικού Κτηµατολογίου στα πλαί-
σια του εθνικού συµφέροντος, του συµφέροντος των πολιτών και της
επαγγελµατικής απασχόλησης µε ανθρώπινους όρους όλων των επαγγελ-
µατικών οµάδων που συµµετέχουν στο έργο και, πρωτίστως, των συνα-
δέλφων ΑΤΜ.

Καλούµε έστω και την ύστατη ώρα την πολιτική ηγεσία του
Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας και τη διοίκηση της ΕΚΧΑ
να αλλάξουν τη στάση τους και να τεθεί ως βάση συζήτησης η συ-
νέχιση του τρέχοντος διαγωνισµού µε τις όποιες αλλαγές να οδη-
γούν στη βελτιστοποίηση του έργου και στην απαλοιφή τυχόν πα-
θογενειών. Εµείς σε µια τέτοια προσπάθεια θα συµβάλουµε µε
όλες µας τις δυνάµεις.

Καλούµε όλους τους συναδέλφους, τους συλλόγους και τα τµήµα-
τα της περιφέρειας να ενεργοποιηθούν και να ενώσουν τις φωνές
τους ενάντια σε όσους έχουν την ευθύνη για τα σοβαρά προβλή-
µατα και την τραγική κατάσταση που έχει οδηγηθεί το πρόγραµµα
υλοποίησης του Εθνικού Κτηµατολογίου. 

ªÂÙ¿ ·fi ·ÚÎÂÙfi Î·ÈÚfi, ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÚ›Ô‰Ô ·Ó·ÎÈÓ‹-

ıËÎÂ Í·Ó¿ ·fi ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙË˜ ∂∫Ã∞ ∞.∂. ÙÔ ı¤Ì· ÙË˜

·Î‡ÚˆÛË˜ ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ∫∆πª∞ 13. 

√ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÂÚ›Ô˘ ÙÔ 70% ÙË˜ ÂÈÊ¿-

ÓÂÈ·˜ ÙË˜ ¯ÒÚ·˜ Î·È Â›¯Â ÚÔÎËÚ˘¯ıÂ› ÙÔ 2013. 

™‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÈ˜ ÌÓËÌÔÓÈ·Î¤˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂÈ˜ ÙË˜ ¯ÒÚ·˜

Ì·˜ Ë ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ∫ÙËÌ·ÙÔÏÔÁ›Ô˘ Ú¤ÂÈ

Ó· Á›ÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ 2020. 

™Â ÂÓ‰Â¯fiÌÂÓË ·Î‡ÚˆÛË ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ Ô ÛÙfi¯Ô˜ Ê·›-

ÓÂÙ·È Ó· ¯¿ÓÂÙ·È Î·È Ë ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ù›ıÂÙ·È ÂÓ

·ÌÊÈ‚fiÏˆ.
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∂¡∏ª∂ƒø™∏ °π∞ ∆∞ ∂¶∞°°∂§ª∞∆π∫∞ ¢π∫∞πøª∞∆∞

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

∆∏ ¢π∞¢π∫∞™π∞ ™À¡∆∞•∏™ ∆ø¡ ¶¢ ∆√À ¡.4254/2015

∞¶O ∆√ ∆∂∂
Τον Σεπτέµβριο του 2014 είχε συγκροτηθεί επιτροπή, στο πλαίσια της
εφαρµογής του Ν.4254 ΦΕΚ 85 Α 07.04.2014 «Μέτρα στήριξης και ανά-
πτυξης της ελληνικής οικονοµίας στο πλαίσιο εφαρµογής του Ν.4046/2012
και άλλες διατάξεις.» ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΓ.12: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΓ-
ΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΥ,
µε πρόεδρο τον πρόεδρο της Επιτροπής Ανταγωνισµού κ. Κυριτσάκη ∆ηµή-
τριο και µέλη εκπροσώπους διαφόρων υπουργείων και του ΤΕΕ, µε σκοπό
τη σύνταξη των αντίστοιχων Π.∆.
Το κείµενο του Νόµου αναφέρει τα εξής:
¡OªO™ À¶’ ∞ƒπ£. 4254 º∂∫ 85 ∞ 07.04.2014 «ª¤ÙÚ· ÛÙ‹ÚÈÍË˜ Î·È
·Ó¿Ù˘ÍË˜ ÙË˜ ÂÏÏËÓÈÎ‹˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘
¡.4046/2012 Î·È ¿ÏÏÂ˜ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜.»
À¶O¶∞ƒ∞°ƒ∞ºO™ π°.12: ƒÀ£ªπ™∂π™ °π∞ ∆O ∂¶∞°°∂§ª∞ ∆OÀ
¶O§π∆π∫OÀ ª∏Ã∞¡π∫OÀ, ∞ƒÃπ∆∂∫∆O¡O™ ∫∞π ∆O¶O°ƒ∞ºOÀ
«1. ∆· ¿ÚıÚ· 1, 2, 3 Î·È 4 ÙÔ˘ ¡.4663/1930 «¶ÂÚ› ÂÍ·ÛÎ‹ÛÂˆ˜ ÙÔ˘
Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ªË¯·ÓÈÎÔ‡, ∞Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓÔ˜ Î·È ∆ÔÔÁÚ¿-
ÊÔ˘», ·ÓÙÈÎ·ı›ÛÙ·Ù·È ˆ˜ ÂÍ‹˜:
ÕÚıÚÔ 1
∏ ÂÏÂ‡ıÂÚË ¿ÛÎËÛË ÙÔ˘ Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ªË¯·ÓÈÎÔ‡ ÂÈ-
ÙÚ¤ÂÙ·È ÌfiÓÔÓ:
∞) ™ÙÔ˘˜ Î·Ùfi¯Ô˘˜ ‰ÈÏÒÌ·ÙÔ˜ ¶ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ªË¯·ÓÈÎÔ‡ ÙˆÓ π‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ

ÙË˜ ∞ÓÒÙ·ÙË˜ ∂Î·›‰Â˘ÛË˜ ÙË˜ ËÌÂ‰·‹˜ ‹ ÈÛÔÙ›ÌˆÓ Û¯ÔÏÒÓ ÙË˜
·ÏÏÔ‰·‹˜.

µ) ™Â fiÛÔ˘˜ ¤¯ÂÈ ·Ó·ÁÓˆÚÈÛÙÂ› ÙÔ ‰ÈÎ·›ˆÌ· ·ÛÎ‹ÛÂˆ˜ ÙÔ˘ Â·ÁÁ¤Ï-
Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ªË¯·ÓÈÎÔ‡ Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÈ˜ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜ ÙÔ˘
.‰. 38/2010 «¶ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÙË˜ ÂÏÏËÓÈÎ‹˜ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜ ÛÙËÓ O‰Ë-
Á›· 2006/36/∂∫ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘
ÙË˜ 7Ë˜ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2005» Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙËÓ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ÙˆÓ Â·Á-
ÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ ÚÔÛfiÓÙˆÓ.

ÕÚıÚÔ 2
∏ ÂÏÂ‡ıÂÚË ¿ÛÎËÛË ÙÔ˘ Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ∞Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ· ªË¯·ÓÈÎÔ‡
ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È ÌfiÓÔÓ:
∞) ™ÙÔ˘˜ Î·Ùfi¯Ô˘˜ ‰ÈÏÒÌ·ÙÔ˜ ∞Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ· - ªË¯·ÓÈÎÔ‡ ÙˆÓ π‰Ú˘-

Ì¿ÙˆÓ ÙË˜ ∞ÓÒÙ·ÙË˜ ∂Î·›‰Â˘ÛË˜ ÙË˜ ËÌÂ‰·‹˜ ‹ ÈÛÔÙ›ÌˆÓ Û¯Ô-
ÏÒÓ ÙË˜ ·ÏÏÔ‰·‹˜.

µ) ™Â fiÛÔ˘˜ ¤¯ÂÈ ·Ó·ÁÓˆÚÈÛÙÂ› ÙÔ ‰ÈÎ·›ˆÌ· ·ÛÎ‹ÛÂˆ˜ ÙÔ˘ Â·ÁÁ¤Ï-
Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ∞Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ· - ªË¯·ÓÈÎÔ‡ Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÈ˜ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜ ÙÔ˘
.‰. 38/2010 «¶ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÙË˜ ÂÏÏËÓÈÎ‹˜ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜ ÛÙËÓ O‰Ë-
Á›· 2006/36/∂∫ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘
ÙË˜ 7Ë˜ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2005» Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙËÓ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ÙˆÓ Â·Á-
ÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ ÚÔÛfiÓÙˆÓ.

ÕÚıÚÔ 3
∏ ÂÏÂ‡ıÂÚË ¿ÛÎËÛË ÙÔ˘ Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ∆ÔÔÁÚ¿ÊÔ˘ ªË¯·ÓÈ-
ÎÔ‡/∞ÁÚÔÓfiÌÔ˘ - ∆ÔÔÁÚ¿ÊÔ˘ ªË¯·ÓÈÎÔ‡ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È ÌfiÓÔÓ:
∞) ™ÙÔ˘˜ Î·Ùfi¯Ô˘˜ ‰ÈÏÒÌ·ÙÔ˜ ∆ÔÔÁÚ¿ÊÔ˘ ªË¯·ÓÈÎÔ‡/∞ÁÚÔÓfiÌÔ˘

- ∆ÔÔÁÚ¿ÊÔ˘ ªË¯·ÓÈÎÔ‡ ÙˆÓ π‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ ÙË˜ ∞ÓÒÙ·ÙË˜ ∂Î·›‰Â˘-
ÛË˜ ÙË˜ ËÌÂ‰·‹˜ ‹ ÈÛÔÙ›ÌˆÓ Û¯ÔÏÒÓ ÙË˜ ·ÏÏÔ‰·‹˜.

µ) ™Â fiÛÔ˘˜ ¤¯ÂÈ ·Ó·ÁÓˆÚÈÛÙÂ› ÙÔ ‰ÈÎ·›ˆÌ· ·ÛÎ‹ÛÂˆ˜ ÙÔ˘ Â·ÁÁ¤Ï-
Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ∆ÔÔÁÚ¿ÊÔ˘ ªË¯·ÓÈÎÔ‡ – ∞ÁÚÔÓfiÌÔ˘ ∆ÔÔÁÚ¿ÊÔ˘
ªË¯·ÓÈÎÔ‡ Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÈ˜ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜ ÙÔ˘ .‰. 38/2010 «¶ÚÔÛ·Ú-
ÌÔÁ‹ ÙË˜ ÂÏÏËÓÈÎ‹˜ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜ ÛÙËÓ O‰ËÁ›· 2006/36/∂∫ ÙÔ˘ ∂˘-
Úˆ·˚ÎÔ‡ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙË˜ 7Ë˜ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘
2005»  Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙËÓ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ ÚÔÛfi-
ÓÙˆÓ.

ÕÚıÚÔ 4
1. OÈ ‰ÈÏˆÌ·ÙÔ‡¯ÔÈ ÙˆÓ ·ÓˆÙ¿ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ ÙË˜
ËÌÂ‰·‹˜ ‹ ÈÛfiÙÈÌˆÓ Û¯ÔÏÒÓ ÙË˜ ·ÏÏÔ‰·‹˜ ‰ÈÎ·ÈÔ‡ÓÙ·È Ó· Ê¤ÚÔ˘Ó
ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ÙÔ˘ ‰ÈÏˆÌ·ÙÔ‡¯Ô˘ ÌË¯·ÓÈÎÔ‡.
2. OÈ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜ ÙˆÓ ¿ÚıÚˆÓ 1, 2 Î·È 3 ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ ÂÂÎÙÂ›ÓÔÓÙ·È ÛÂ
fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ‰ÈÏˆÌ·ÙÔ‡¯Ô˘˜ ÌË¯·ÓÈÎÔ‡˜ ÙË˜ ÚÔËÁÔ˘Ì¤ÓË˜ ·Ú·-
ÁÚ¿ÊÔ˘, ÙÔ ÁÓˆÛÙÈÎfi ·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓÔ ÛÔ˘‰ÒÓ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Â›
ÛÂ ÂÈÌ¤ÚÔ˘˜ Ù˘¯¤˜ ÙˆÓ ÂÓ ÏfiÁˆ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ,
Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ Ù· ÔÚÈ˙fiÌÂÓ· ÛÙ· ÚÔÂ‰ÚÈÎ¿ ‰È·Ù¿ÁÌ·Ù· ÙË˜ ÂfiÌÂÓË˜

·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘.
3. ªÂ ÚÔÂ‰ÚÈÎ¿ ‰È·Ù¿ÁÌ·Ù· Ô˘ ÂÎ‰›‰ÔÓÙ·È ÌÂÙ¿ ·fi ÚfiÙ·ÛË ÙˆÓ
·ÚÌfi‰ÈˆÓ Î·Ù¿ ÂÚ›ÙˆÛË ÀÔ˘ÚÁÒÓ ÀÔ‰ÔÌÒÓ, ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ¢È-
ÎÙ‡ˆÓ, ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ∫ÏÈÌ·ÙÈÎ‹˜ ∞ÏÏ·Á‹˜ Î·È ¶·È‰Â›-
·˜ Î·È £ÚËÛÎÂ˘Ì¿ÙˆÓ, Î·ıÔÚ›˙ÔÓÙ·È:
·) ∂È‰ÈÎfiÙËÙÂ˜ ÌË¯·ÓÈÎÒÓ ÌÂ ÂÈ‰ÈÎfiÙÂÚ· ÚÔÛfiÓÙ·, ¤Ú·Ó ÙÔ˘ ‚·ÛÈ-

ÎÔ‡ Î‡ÎÏÔ˘ ÛÔ˘‰ÒÓ, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ‰ÈÎ·›ˆÌ· ¿ÛÎËÛË˜ Â·ÁÁÂÏ-
Ì·ÙÈÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙˆÓ ¿ÚıÚˆÓ 1, 2 Î·È 3.

‚) ∆Ô Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÁÂÓÈÎÒÓ Î·È ÂÈ‰ÈÎÒÓ ÁÓÒÛÂˆÓ Î·È ÈÎ·ÓÔÙ‹ÙˆÓ Ô˘
··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂ-
ÓÔ˘ Â‰·Ê›Ô˘.

Á) ∂›Â‰· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎ‹˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ Ô˘ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙Ô˘Ó ÙÈ˜
··ÈÙ‹ÛÂÈ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ¤ÚÁˆÓ Î·Ù¿ ÙËÓ ¿ÛÎË-
ÛË ÙˆÓ ÂÓ ÏfiÁˆ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ.

‰) ¶ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ› ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ¿ÛÎËÛË˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË˜
Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎ‹˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ÛÂ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ ÙÂ¯ÓÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ
‹ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ë ÌÂÏ¤ÙË Î·È Ë Î·Ù·ÛÎÂ˘‹ Î·È Ë ÏÂÈ-
ÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘˜ ··ÈÙÂ› È‰È·›ÙÂÚË ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎ‹ Î·È ÙÂ¯ÓÈÎ‹ Î·Ù¿ÚÙÈÛË
Î·È ÁÓÒÛË ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ Û˘ÌÊ¤ÚÔÓÙÔ˜ Î·È ‰ËÌfiÛÈ·˜
·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜.

4. ∆· ÚÔÂ‰ÚÈÎ¿ ‰È·Ù¿ÁÌ·Ù· ÙË˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ ÂÎ‰›-
‰ÔÓÙ·È ÌÂÙ¿ ·fi Û¯ÂÙÈÎ‹ ÂÈÛ‹ÁËÛË ∂ÈÙÚÔ‹˜ Î·È Û‡ÌÊˆÓË ÁÓÒÌË
ÙÔ˘ ∆Â¯ÓÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜. ∏ ∂ÈÙÚÔ‹ Û˘ÓÈÛÙ¿Ù·È Î·Ù¿
Ù· ÚfiÙ˘· ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 10 ÙÔ˘ N.3982/2011 Î·È ı· Û˘ÁÎÚÔÙËıÂ›
ÂÓÙfi˜ ÚÔıÂÛÌ›·˜ ‰‡Ô (2) ÌËÓÒÓ ·fi ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ Ófi-
ÌÔ˘ ÌÂ ·fiÊ·ÛË ÙˆÓ ÀÔ˘ÚÁÒÓ ÀÔ‰ÔÌÒÓ, ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ¢ÈÎÙ‡ˆÓ
Î·È ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ∫ÏÈÌ·ÙÈÎ‹˜ ∞ÏÏ·Á‹˜.
5. ∫·Ù¿ ÙËÓ ÚÒÙË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙË˜ Ó¤·˜ Ú‡ıÌÈÛË˜ ·Ú¤¯ÂÙ·È ÛÙÔ ∆∂∂
ÚÔıÂÛÌ›· ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ (4) ÌËÓÒÓ ·fi ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ Ófi-
ÌÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË ÛÙËÓ Î·Ù¿ Ù· ·ÓˆÙ¤Úˆ ∂ÈÙÚÔ‹ Û¯ÂÙÈÎ‹˜ ÁÓˆ-
ÌÔ‰fiÙËÛË˜ Î·È ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÚÔıÂÛÌ›· ‰‡Ô (2) ÌËÓÒÓ ·fi ÙË Ï‹„Ë ÙË˜
ÁÓˆÌÔ‰fiÙËÛË˜ ÛÙËÓ ·ÓˆÙ¤Úˆ ∂ÈÙÚÔ‹ ÁÈ· ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ ÙË˜ ÂÈÛ‹ÁË-
Û‹˜ ÙË˜.
6. ∆Ô ¿ÚıÚÔ 5 ÙÔ˘ N.4663/1930 «¶ÂÚ› ÂÍ·ÛÎ‹ÛÂˆ˜ ÙÔ˘ Â·ÁÁ¤ÏÌ·-
ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ÌË¯·ÓÈÎÔ‡, ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓÔ˜ Î·È ÙÔÔÁÚ¿ÊÔ˘» Î·Ù·Ú-
ÁÂ›Ù·È.»

2. ∏ ÈÛ¯‡˜ ÙˆÓ Ú˘ıÌ›ÛÂˆÓ Ô˘ ÂÈÛ¿ÁÔÓÙ·È ÌÂ ÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ˘Ô·Ú¿-
ÁÚ·ÊÔ ÌÂ ÙËÓ ÂÈÊ‡Ï·ÍË ÙˆÓ ·Ú·ÁÚ¿ÊˆÓ 4 Î·È 5 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 4 ÙÔ˘
N.4663/1930, fiˆ˜ ÙÚÔÔÔÈÂ›Ù·È Î·È ÈÛ¯‡ÂÈ Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ Ù· ÔÚÈ˙fiÌÂ-
Ó· ÛÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÂÚ›ÙˆÛË ÙË˜ ·ÚÔ‡Û·˜, ·Ú¯›˙ÂÈ ·fi
1.1.2015.

Σύµφωνα µε τον νόµο τα Προεδρικά ∆ιατάγµατα πρέπει να έχουν την σύµ-
φωνη γνώµη του ΤΕΕ, οπότε στο πλαίσιο αυτό οργάνωσε για το διάστηµα
Μάιος–Σεπτέµβριος του 2015 µια σειρά συναντήσεων εκπροσώπων των ει-
δικοτήτων, για την ανταλλαγή απόψεων και την επεξεργασία θέσεων µέσω
διασυλλογικής επιτροπής. Το διάστηµα Οκτώβριος-Νοέµβριος του 2015
προχώρησε η κάθε ειδικότητα σε επεξεργασία θέσεων, µε τη συµµετοχή
εκπροσώπων του ∆Σ του ΠΣ∆ΑΤΜ, της ΕΕΕ ΑΤΜ του ΤΕΕ και των δύο σχο-
λών ΑΤΜ.
Με την νέα χρονιά ξεκίνησε ένας νέος κύκλος συζητήσεων και διαβουλεύ-
σεων στο ΤΕΕ, συνέχεια των προηγούµενων. 
Στις 03.02.2016, έγινε η πρώτη συνάντηση της οµάδας εργασίας µε εκ-
προσώπους των ειδικοτήτων των µηχανικών (∆Σ συλλόγων διπλωµατού-
χων, Επιστηµονικών Επιτροπών Ειδικότητας του ΤΕΕ και των πολυτεχνικών
σχολών), στα πλαίσια ενός νέου κύκλου συζητήσεων και επεξεργασίας θέ-
σεων. Εκ µέρους των Αγρονόµων &Τοπογράφων Μηχανικών παραβρέθη-
καν οι συνάδελφοι Γιάννης Μαχίκας, του ΠΣ∆ΑΤΜ, Χρήστος Λάλας και Γιάν-
νης Πρέσβελος.
Οι συνάδελφοι υποστήριξαν τις θέσεις του ΠΣ∆ΑΤΜ και όλων των ΑΤΜ,
σύµφωνα µε τους διαχρονικούς στόχους, τις αποφάσεις του ∆Σ του ΠΣ∆Α-
ΤΜ και τις αποφάσεις της συνδιάσκεψης του ΠΣ∆ΑΤΜ στη Χαλκίδα τον
Ιούνιο του 2014. 
Τα βασικότερα σηµεία που αναφέρθηκαν από την πλευρά των υπευθύνων
από τη ∆Ε του ΤΕΕ είναι τα εξής:
Υπάρχει κατεύθυνση, από τον Υπουργό ΥΠΟ.∆Ι.ΜΕ., να συνταχθούν τα Π∆
και για αυτό το ΤΕΕ πρέπει να προχωρήσει σε διαµόρφωση των θέσεών
του, για να υπάρχει η καλύτερη δυνατή προώθησή τους στα Π∆. Το άνοιγ-
µα των επαγγελµάτων δεν σηµαίνει ότι θα αφαιρεθούν δικαιώµατα, αλλά
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θα προστεθούν στα υπάρχοντα και νέα. Μετά την επεξεργασία των Π∆ από
την επιτροπή και τις ειδικότητες, θα αποφασίσει η ∆Ε του ΤΕΕ. Τα Π∆ που
περιλαµβάνονται στις Γενικές αρχές-Θεσµικό πλαίσιο, προορίζονται για το
Υπουργείο ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι και η οµάδα µε τα σχέδια Π∆ των ειδικοτήτων για το
Υπουργείο Παιδείας. Παρά τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις, δεν έγινε πλή-
ρως κατανοητό γιατί υπάρχουν δύο ειδών Π∆, τα οποία έχουν και πολλά
σηµεία διαφορετικά µεταξύ τους.
Από τις τοποθετήσεις των ειδικοτήτων, το σηµαντικότερο σηµείο είναι η
θέση του εκπροσώπου των πολιτικών µηχανικών, προέδρου του ∆Σ του
ΣΠΜΕ, ότι πρέπει να διατηρήσουν όλα τα δικαιώµατα, τα οποία έχουν σή-
µερα, αγνοώντας την κατάργηση του άρθρο 4 του Ν.4663/1930 «… Εν τη
ασκήσει του επαγγέλµατος του διπλωµατούχου πολιτικού µηχανικού νοεί-
ται συνυπάρχουσα και η εξάσκησις του επαγγέλµατος του αρχιτέκτονος και
τοπογράφου, …»
Αυτό δηµιουργεί σοβαρό πρόβληµα τόσο στους Αρχιτέκτονες όσο και
στους Αγρονόµους &Τοπογράφους Μηχανικούς. Πρόβληµα υπάρχει και µε
τη πρόθεση, που δεν εκφράστηκε σε αυτή τη φάση, αλλά προωθείται από
τους χωροτάκτες-πολεοδόµους, για να έχουν άµεση και καθολική πρόσβα-
ση στις συγκοινωνιακές µελέτες (!!!) και τις τοπογραφικές µελέτες(!!!).
Η δεύτερη συνεδρίαση έγινε τη ∆ευτέρα 08.02.2016.Εν µέρει επαναλή-
φθηκε η συζήτηση της 1ης συνεδρίασης και τελικά υποτίθεται ότι κάθε ει-
δικότητα µίλησε για το Π∆ που αφορά στην ειδικότητά της και πρόκειται να
προωθηθεί στο Υπ. Παιδείας. Πρακτικά δηλαδή δεν έγινε καµία συζήτηση
επί της ουσίας ενώ δεν είναι έχει γίνει κατανοητό σε κανέναν γιατί χρειάζο-
νται δύο Π∆. Επιπλέον επισηµάνθηκε ότι τα διαφορετικά Π∆ θα έχουν
ασυµβατότητες και έγιναν παρατηρήσεις επί των γενικών αρχών. Ένα ση-
µαντικό πρόβληµα στη σύνταξη των Π∆ όλων των ειδικοτήτων ήταν ότι
κάθε ειδικότητα προσπαθεί να συµπεριλάβει στα επαγγελµατικά της δικαιώ-
µατα ό,τι περισσότερο µπορεί, πολλές φορές χωρίς αιτιολογία και πραγµα-
τική βάση. Χαρακτηριστικό παράδειγµα οι θέσεις των Πολιτικών Μηχανικών
ότι «γνωρίζουν τα πάντα» και «κάνουν τα πάντα».
Η τρίτη συνεδρίαση έγινε την Πέµπτη 11.02.2016 µε αντικείµενο τη σύ-
νταξη των Π∆ για τα επαγγελµατικά δικαιώµατα του ΤΕΕ. Στη συνεδρίαση
συµµετείχαν οι πιο πάνω τρεις συνάδελφοι καθώς και ο νέος πρόεδρος του
∆.Σ. του ΠΣ∆ΑΤΜ Μιχάλης Καλογιαννάκης.
Στην επιτροπή κατατέθηκε ένα νέο σχέδιο Π∆ για όλες τις ειδικότητες, το
οποίο έχει αποσταλεί από τον ΠΣ∆ΑΤΜ στον κατάλογο των e-mail του
συλλόγου. Ιδιαίτερα, σε ό,τι αφορά τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των
ΑΤΜ, επισηµαίνουµε τα εξής πολύ σοβαρά ζητήµατα:

Για τους ΑΤΜ
εκπόνηση και επίβλεψη Αρχιτεκτονικών Μελετών µε µερική πρόσβαση (νέα
κτηριακά έργα ύψους µέχρι δύο ορόφων)
• Εκπόνηση και επίβλεψη Στατικών µελετών µε µερική πρόσβαση (νέα

κτηριακά έργα οπλισµένου σκυροδέµατος ή φέρουσας τοιχοποιίας κανο-
νικών δοµικών συστηµάτων, σε σεισµ. ζώνη Ι ή ΙΙ, επί εδάφους Α ή Β -
κατά ΕΝ1998).

• Εκπόνηση και επίβλεψη γεωτεχνικών µελετών µε µερική πρόσβαση
(απλές εκσκαφές νέων κτηριακών έργων).

• Εκπόνηση και επίβλεψη Μελετών Ενεργειακής Απόδοσης και Αναβάθµι-
σης µε µερική πρόσβαση (όριο εγκατεστηµένης ισχύος έως 1000 kW).

• Ενεργειακοί έλεγχοι / επιθεωρήσεις.

Για τους Πολιτικούς Μηχανικούς
• Εκπόνηση και επίβλεψη Αρχιτεκτονικών Μελετών Κτιριακών Έργων (συ-

µπ. Παθητικής πυροπροστασίας).
• Εκπόνηση και επίβλεψη µελετών Τοπογραφίας (Γεωδαιτικές, Φωτογραµ-

µετρικές, Χαρτογραφικές, Τοπογραφικές, Κτηµατογραφικές, Κτηµατολο-
γικές και Αναλογισµού).

• Εκπόνηση και επίβλεψη µελετών Ενεργειακής Απόδοσης µε µερική πρό-
σβαση (όριο εγκατεστηµένης ισχύος 1000 kW).

• Ενεργειακοί έλεγχοι / επιθεωρήσεις.

Για τους Αρχιτέκτονες Μηχανικούς
•  Αποτύπωση υφιστάµενων κτιρίων και ελεύθερων χώρων.

Ειδικότητα Μηχανικών ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
• εκπόνηση και επίβλεψη µελετών υδραυλικών έργων

Ειδικότητα Μηχανικών ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ
• Εκπόνηση και επίβλεψη µελετών συγκοινωνιακών και κυκλοφοριακών

έργων και έργων µεταφορών.
• Οργάνωση και διαχείριση γεωγραφικών πληροφοριών. Εφαρµογές τηλεπι-

σκόπησης και συστηµάτων γεωγραφικών πληροφοριών και χαρτογραφία.
Επιπλέον, µπορούν να απασχολούνται µε µερική πρόσβαση, σε τοµείς
επαγγελµατικής δραστηριότητας µε βάση το πρόγραµµα σπουδών, ως ακο-
λούθως:
• Εκπόνηση και επίβλεψη τοπογραφικών µελετών.
• Εκπόνηση και επίβλεψη µελετών κτηµατογράφησης για τη δηµιουργία

του εθνικού κτηµατολογίου.
• Μελέτη και επίβλεψη αρχιτεκτονικών εργασιών για απλά οικοδοµικά έργα.

Η τοποθέτησή µας στην επιτροπή στηρίχθηκε στις παρακάτω βασικές θέ-
σεις µας:
1. Η πρώτη αντίδρασή µας ήταν, ότι µετά 85 χρόνια από το 1930, καταρ-
γήθηκε µε τον Ν.4254/2014, το άρθρο 4 του Ν.4663/1930 «… Εν τη ασκή-
σει του επαγγέλµατος του διπλωµατούχου πολιτικού µηχανικού νοείται συ-
νυπάρχουσα και η εξάσκησις του επαγγέλµατος του αρχιτέκτονος και τοπο-
γράφου,…». Και κάθε προσπάθεια νεκρανάστασης, είναι αντιδεο-
ντολογική και καταδικαστέα.
2. Ζητήσαµε να ακολουθηθούν οι διατάξεις του Ν.4254/2014, οι οποίες
ορίζουν το αντικείµενο των τριών ειδικοτήτων και τις προϋποθέσεις µερι-
κής πρόσβασης σε αντικείµενο άλλης ειδικότητας, στη βάση του συνό-
λου των γενικών και ειδικών γνώσεων και ικανοτήτων, που απαι-
τούνται για την άσκηση των δραστηριοτήτων αυτών.
3. Στη συνέχεια δηλώσαµε, ότι διαφωνούµε ριζικά και έντονα σε οποια-
δήποτε προσπάθεια να συνεχιστεί η πρόσβαση των πολιτικών µη-
χανικών στις Τοπογραφικές µελέτες, η οποία πρόσβαση δεν προκύπτει
από κανένα υπαρκτό στοιχείο κατεύθυνσης και ρόλου της σχολής ΠΜ,
σπουδών, γνώσεων και µαθηµάτων. (Στο πρόγραµµα σπουδών τους υπάρ-
χουν µόνο 2 εξαµηνιαία µαθήµατα τοπογραφίας (θεοδόλιχο, χωροβάτης,
αποτύπωση, χωροστάθµηση) και τίποτα άλλο.
4. Αντίστοιχη τοποθέτηση είχαν και οι Αρχιτέκτονες, για την απόρριψη
κάθε προσπάθειας πρόσβασης των ΠΜ στις αρχιτεκτονικές µελέ-
τες. Και εδώ στο πρόγραµµα σπουδών των ΠΜ υπάρχουν µόνο τρία εξα-
µηνιαία µαθήµατα Αρχιτεκτονικής.
5. Σε µια αντεπίθεση µε υψηλούς τόνους, προσωπική αντιπαράθεση και
διαστρεβλώσεις, ανακρίβειες και υπεκφυγές, ο πρόεδρος των Πολιτικών
Μηχανικών, αντέτεινε ότι οι ΑΤΜ κάνουνε υδραυλικά και συγκοινωνιακά και
στην ουσία έβαζε εκβιαστικά το ζήτηµα της ανταλλαγής αυτών µε τα
τοπογραφικά.
6. Κάτω από την έντονη αντίδρασή µας, οι εκπρόσωποι της ∆Ε του ΤΕΕ
πρότειναν να συναντηθούν χωριστά οι τρεις ειδικότητες και οι χωροτάκτες,
σε µια προσπάθεια άµβλυνσης των διαφορών. Στην αρχή εκφράσαµε σκε-
πτικισµό για το πιθανό αποτέλεσµα µιας τέτοιας συνάντησης, από τη στιγ-
µή που η στάση των Πολιτικών Μηχανικών αλλά και των Χωροτακτών είναι
αντιδεοντολογική, αντιεπιστηµονική και πλήρως ατεκµηρίωτη. Στη συνέ-
χεια έµεινε αδιευκρίνιστο αν και πότε θα γίνει αυτή η συνάντηση και µέχρι
σήµερα δεν έχει γίνει.
7. Ιδιαίτερα να σηµειωθεί ότι οι Χωροτάκτες χωρίς να καλύπτονται από το
ρόλο και τους στόχους των σχολών τους, από τη δοµή, τις κατευθύνσεις
και τους τοµείς και από το περιεχόµενο των σπουδών και τα µαθήµατα, ζη-
τούν και αυτοί το αντικείµενο του ΑΤΜ, πέρα από κάθε δεοντολογία και αι-
τιολογία. Προφανώς µε τη σκοπιµότητα, ότι οι απόφοιτοι των σχολών χω-
ροτακτών, σχολών που έχουν δηµιουργηθεί σε ένα επιστηµονικό πεδίο, το
οποίο ήταν και είναι από δεκαετίες µία από τις κατευθύνσεις των σχολών
Αρχιτεκτονικής και άλλων σχολών, δεν έχουν επαγγελµατικό αντικείµενο
µε µεγάλο εύρος. Εποµένως υποθέτουµε ότι είναι για αυτούς µια εύκολη
διέξοδος και µια καλή ευκαιρία να ασχοληθούν µε το τοπογραφικό αντικεί-
µενο, το οποίο θεωρούν ότι είναι ένα «καλό» αντικείµενο, «άφθονο», «επι-
κερδές» και «εύκολο».
Από όλα τα παραπάνω συνάγεται, ότι τα πράγµατα είναι πολύ σοβαρά,
υπάρχουν πολλοί κίνδυνοι, οι εξελίξεις δεν είναι σίγουρο πού θα οδηγή-
σουν. Προσπάθειες, αγώνες και κόποι ετών για τα επαγγελµατικά δικαιώµα-
τα των ΑΤΜ, κινδυνεύουν να πάνε χαµένοι. Μια διάταξη που θα περάσει σε
ένα Π∆, µπορεί να ανατρέψει επίπεδο και ποιότητα µελετών, σπουδές και
επαγγέλµατα, εισοδήµατα και το µέλλον των περισσοτέρων ΑΤΜ.
Ας ενηµερωθούµε, συντονιστούµε, οργανωθούµε και αγωνιστούµε για τις

¢Ú
·Û

ÙË
ÚÈ

fiÙ
ËÙ

·
™˘

ÏÏ
fiÁ

Ô˘

15IANOYAPIO™ - ºEBPOYAPIO™ 2016/ATM 226

8-20.DRASTHRIOTHTA 226  8/3/2016 3:50 PM  ™ÂÏ›‰· 15



¢Ú
·Û

ÙË
ÚÈ

fiÙ
ËÙ

·
™˘

ÏÏ
fiÁ

Ô˘

δίκαιες, διαχρονικές, ορθολογικές θέσεις µας για τα επαγγελµατικά δικαιώ-
µατα.

Για την καλύτερη και πληρέστερη ενηµέρωση παραθέτουµε ένα κείµενο µε
τις βασικές θέσεις και κατευθύνσεις, πάνω στις οποίες κινούνται οι συνά-
δελφοι, που συµµετέχουν στην επιτροπή του ΤΕΕ για τη σύνταξη των Π∆
για τα επαγγελµατικά δικαιώµατα. Οι θέσεις αυτές είναι σύµφωνες µε τις
διαχρονικές διεκδικήσεις των Αγρονόµων & Τοπογράφων Μηχανικών, των
αποφάσεων των ∆Σ του ΠΣ∆ΑΤΜ και της συνδιάσκεψης της Χαλκίδας τον
Ιούνιο του 2014. Στην επεξεργασία αυτών των θέσεων συµµετείχαν το τε-
λευταίο διάστηµα και συνάδελφοι από την ΕΕΕ του ΤΕΕ και οι κοσµήτορες
και καθηγητές των δύο σχολών ΑΤΜ.

1. Σπουδές και γνώσεις του ΑΤΜ
Ο Αγρονόµος και Τοπογράφος Μηχανικός αποκτά, µε τις σπουδές του
και τις γνώσεις του, εκείνες τις απαραίτητες και αναγκαίες δυνατότητες
και δεξιότητες, ώστε να είναι ικανός και κατάλληλος να εφαρµόσει τις αρ-
χές των θετικών επιστηµών και της µηχανικής, µε την υποστήριξη των νέ-
ων τεχνολογιών και της πληροφορικής, στο επαγγελµατικό και επιστηµονι-
κό του αντικείµενο. Το αντικείµενο του Αγρονόµου & Τοπογράφου
Μηχανικού αναφέρεται και καλύπτει το επιστηµονικό και τεχνικό
πεδίο της καταγραφής, απεικόνισης, ανάλυσης, σχεδιασµού, δια-
χείρισης, επέµβασης και κατασκευής στο γήινο χώρο και περιβάλ-
λον, µε την εκπόνηση των αντίστοιχων µελετών, κατασκευών,
ελέγχων, αναλύσεων και παρεµβάσεων και την οργάνωση και δια-
χείριση δοµικών έργων, έργων υποδοµής, φυσικών και οικονοµι-
κών πόρων και δραστηριοτήτων κατά τον ωφελιµότερο (βέλτιστο)
τρόπο από τεχνική, οικονοµική και κοινωνική άποψη και µε όρους αειφο-
ρίας, µε έµφαση στην εξοικονόµηση ενέργειας, φυσικών, ανθρώπινων και
οικονοµικών πόρων, στην υγιεινή και ασφάλεια των εγκαταστάσεων, κα-
θώς και στην προστασία του περιβάλλοντος. Ιδιαίτερα µε τις γνώσεις που
του παρέχονται και κατέχει, στις βασικές επιστήµες των Μαθηµατικών, της
Φυσικής και της Μηχανικής καθώς και των εφαρµοσµένων επιστηµών: α.
Τοπογραφίας, Γεωδαισίας, Χαρτογραφίας, Φωτογραµµετρίας. β. Οδοποιίας,
Συγκοινωνιακής Τεχνικής, Κυκλοφορικής Τεχνικής, Υδραυλικής, Υδρολο-
γίας, Περιβαλλοντικής Μηχανικής. γ. Χωροταξίας, Πολεοδοµίας, Γεωγρα-
φίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης.

2. Το γνωστικό αντικείµενο του ΑΤΜ
Το γνωστικό αντικείµενο του Αγρονόµου & Τοπογράφου Μηχανικού
αποτελεί αυτόνοµο επιστηµονικό και τεχνικό πεδίο καταγραφής, απεικόνι-
σης, ανάλυσης, σχεδιασµού, διαχείρισης, επέµβασης και κατασκευής στο
γήινο χώρο και το περιβάλλον και περιλαµβάνει (όχι περιοριστικά) τα παρα-
κάτω επιστηµονικά και τεχνικά αντικείµενα και πεδία:
I. Τοπογραφία-γεωδαισία-χαρτογραφία-φωτογραµµετρία-τηλεµετρία-τη-

λεπισκόπηση-γεωπληροφορική-κτηµατολόγιο-διαχείριση γης και ακινή-
των.

II. Συγκοινωνιακά Έργα και Συγκοινωνιακή τεχνολογία, οδοποιία, κυκλο-
φορική τεχνική, µεταφορές και Μεταφορικά Συστήµατα. 

III.Υδραυλικά έργα και µελέτες, εγγειοβελτιωτικά έργα, αντιπληµµυρικά
έργα, διαχείριση υδατικών πόρων, υγειονοµική τεχνολογία, περιβαλλο-
ντική τεχνολογία.

IV. Ανάλυση, σύνθεση και σχεδιασµός του χώρου. Πολεοδοµία-Χωροταξία-
Περιφερειακή ανάπτυξη. 

V. ∆οµικά έργα και τεχνικά έργα, οικοδοµικά έργα και κατασκευές, δηµό-
σια έργα και έργα υποδοµής.

VI. ∆ιαχείριση, προστασία, οργάνωση, σχεδιασµός, εκτίµηση επιπτώσεων
για το περιβάλλον, τις υποδοµές και τις υπόλοιπες δραστηριότητες.

3. Αντιστοίχιση σπουδών και προσόντων 
Οι Αγρονόµοι & Τοπογράφοι Μηχανικοί αποκτούν τα προσόντα τους από
ένα ενιαίο και αδιάσπαστο 5ετή κύκλο σπουδών, που οδηγεί σε ∆ίπλωµα
επιπέδου master και αποτελεί προϋπόθεση για την πρόσβασή τους σε
επαγγελµατικές δραστηριότητες. Τα ακαδηµαϊκά, εκπαιδευτικά, µαθη-
σιακά και γνωστικά αποτελέσµατα των σπουδών των Αγρονόµων
& Τοπογράφων Μηχανικών, που αντιστοιχούν στα προσόντα τις
δεξιότητες των Αγρονόµων & Τοπογράφων Μηχανικών, οδηγούν: 
α) σε προχωρηµένες γνώσεις Μαθηµατικών, Φυσικής, Μηχανικής, Τεχνικών
Υλικών, Πληροφορικής και Γεωπληροφορικής καθώς και Γεωδαισίας, Χαρ-

τογραφίας και Φωτογραµµετρίας, Συγκοινωνιακής Τεχνολογίας, Οδοποιίας,
Υδραυλικής, Υδρολογίας, Περιβαλλοντικής Μηχανικής και ∆ιαχείρισης Περι-
βάλλοντος, Γεωγραφίας, Χωροταξίας και Πολεοδοµίας, Οργάνωσης και ∆ι-
οίκησης, οι οποίες συνεπάγονται κριτική κατανόηση θεωριών και αρχών, 
β) σε προχωρηµένες δεξιότητες, απόδειξη δεξιοτεχνίας και καινοτοµίας,
που απαιτούνται για την επίλυση σύνθετων, πολύπλοκων και απρόβλεπτων
προβληµάτων στα αντικείµενα της µέτρησης, καταγραφής, αποτύπωσης,
χαρτογράφησης και παρακολούθησης του γήινου πολυδιάστατου πεδίου
και του φυσικού και δοµηµένου περιβάλλοντος, το σχεδιασµό, ανάλυση,
χωροθέτηση και διαχείριση του χώρου και όλων των δραστηριοτήτων που
συντελούνται σε αυτόν, καθώς και της εκτίµησης των επιπτώσεων στο πε-
ριβάλλον, σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, καθώς και στην οργάνωση,
µελέτη και κατασκευή έργων υποδοµής, συγκοινωνιακών, υδραυλικών και
οικοδοµικών έργων και κατασκευών, 
γ) σε ικανότητες διαχείρισης σύνθετων τεχνικών ή επαγγελµατικών δραστη-
ριοτήτων ή σχεδίων εργασίας, µε ανάληψη ευθύνης για τη λήψη αποφάσεων
σε απρόβλεπτα περιβάλλοντα εργασίας. Επίσης στην ανάληψη ευθύνης για
τη διαχείριση της επαγγελµατικής ανάπτυξης ατόµων και οµάδων.

4. Τοµείς επαγγελµατικών δραστηριοτήτων
Οι διπλωµατούχοι Αγρονόµοι & Τοπογράφοι Μηχανικοί δύνανται να απα-
σχολούνται σε όλο το φάσµα του γνωστικού αντικειµένου τους, ως
ελεύθεροι επαγγελµατίες, µισθωτοί, παρέχοντες υπηρεσίες, συµβουλές ή
γνωµατεύσεις µε οποιαδήποτε εργασιακή σχέση, ενδεικτικά και όχι περιορι-
στικά, σε επαγγελµατικές δραστηριότητες ως ακολούθως: 
1. Προσδιορισµό του µεγέθους και της µορφής της γης και παρακολούθη-

ση των µεταβολών. 
2. Πραγµατοποίηση επίγειων και δορυφορικών γεωδαιτικών και γεωφυσι-

κών µετρήσεων υψηλής ακρίβειας µε χρήση εξειδικευµένων οργάνων
και µεθόδων.

3. Προσδιορισµό της θέσης, του µεγέθους και του σχήµατος φυσικών χα-
ρακτηριστικών, κατασκευών, αντικειµένων και τεχνικών έργων και πα-
ρακολούθηση των αλλαγών. 

4. Σύνταξη τοπογραφικών διαγραµµάτων και χαρτών σε διάφορες κλίµακες, 
5. Εντοπισµό θέσης, χάραξη, πλοήγηση, διαχείριση και παρακολούθηση

των µεταφορών και άλλων δραστηριοτήτων.
6. Επεξεργασία δορυφορικών, εναέριων και επίγειων ψηφιακών εικόνων

και φωτογραφιών για την εξαγωγή απεικονίσεων και τρισδιάστατων µο-
ντέλων χρησιµοποιώντας φωτογραµµετρικές µεθόδους, καθώς και την
εκτέλεση µελετών φωτοερµηνείας. 

7. Επεξεργασία πολυφασµατικών, υπερφασµατικών και παγχρωµατικών ει-
κόνων τηλεπισκόπησης για την εξαγωγή θεµατικής πληροφορίας.

8. Σύνταξη µελετών Κτηµατολογίου.
9. Προσδιορισµό της θέσης ορίων δηµοσίων και ιδιωτικών εκτάσεων.
10.Σχεδιασµό, ανάπτυξη και αναδιάρθρωση των ιδιοκτησιών. 
11.∆ιαχείριση γης και εκτίµηση αξιών ακινήτων.
12.Σχεδιασµό, εγκατάσταση, χρήση και διαχείριση Συστηµάτων Γεωπληρο-

φορικής και Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών. 
13.Ανάλυση παρατηρήσεων µε χρήση στατιστικών και άλλων επιστηµονι-

κών µεθόδων.
14.Σύνταξη και παραγωγή χαρτών, ατλάντων, σχεδίων, διαγραµµάτων και

ειδικών τεχνικών εκθέσεων. 
15.Μελέτη του φυσικού και κοινωνικού χώρου µε στόχο το σχεδιασµό

αστικών και υπεραστικών περιοχών και τον περιφερειακό σχεδιασµό για
ανάπτυξη.

16.Σύνταξη χωροταξικών και πολεοδοµικών µελετών και µελετών περιφε-
ρειακού σχεδιασµού και ανάπτυξης, αξιολόγηση έργων και σχεδίων. 

17. Μελέτη, σχεδιασµό, µέτρηση και εκτέλεση δοµικών και κατασκευαστι-
κών έργων, έργων οδοποιίας, υδραυλικών και υδρολογικών έργων, έρ-
γων διαχείρισης υδατικών πόρων, περιβαλλοντικών µελετών, µελετών
υγειονοµικής τεχνολογίας και περιβαλλοντικής διαχείρισης κ.ά. 

18.Εκπόνηση µελετών εκτίµησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και διαχεί-
ρισης φυσικού περιβάλλοντος.

19.Εκπόνηση µελετών και διαχείριση φυσικών κινδύνων και καταστροφών.
20.Ανάλυση, επεξεργασία και οργάνωση των οικονοµικών, νοµικών και

διαχειριστικών δεδοµένων των έργων υποδοµής. 
21.Ενεργειακοί έλεγχοι / επιθεωρήσεις και µελέτες εξοικονόµησης ενέργειας.  
22.Παροχή εκπαίδευσης για διδασκαλία και κατάρτιση σε τεχνικές σχολές

δευτεροβάθµιας και επαγγελµατικής εκπαίδευσης, στις συναφείς µε την
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επιστήµη του Αγρονόµου & Τοπογράφου Μηχανικού ειδικότητες.
23.Παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας για την εργασία, την υγεία και

τους κινδύνους σε χώρους υπηρεσιών, κατασκευών και λειτουργία τε-
χνικών έργων.

24.Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συµβούλου και σύνταξη τεχνικών εκθέσε-
ων σε όλο το φάσµα των παραπάνω δραστηριοτήτων.

25. ∆ιενέργεια πραγµατογνωµοσυνών, ελέγχων, επιθεωρήσεων και πιστο-
ποιήσεων, σε όλο το φάσµα των παραπάνω δραστηριοτήτων.

5. Τοµείς απασχόλησης
Ο Αγρονόµος & Τοπογράφος Μηχανικός, κάτοχος άδειας άσκησης του
επαγγέλµατος, µπορεί να αναλαµβάνει την τεχνική ευθύνη προς διασφάλι-
ση του δηµοσίου συµφέροντος στους τοµείς απασχόλησης του, όπως
παρακάτω αναφέρονται: 
1. Τοπογραφία, γεωδαισία, χαρτογραφία, φωτογραµµετρία, τηλεµετρία,

τηλεπισκόπηση, γεωπληροφορική, κτηµατολόγιο, διαχείριση γης και
ακινήτων.

2. Συγκοινωνιακά έργα και µελέτες, οδοποιία, περιβαλλοντικές επιπτώ-
σεις, κυκλοφορική τεχνική, µεταφορές.

3. Υδραυλικά έργα και µελέτες, εγγειοβελτιωτικά έργα και διαχείριση υδα-
τικών πόρων, αντιπληµµυρικά έργα, περιβαλλοντική τεχνολογία. 

4. Ανάλυση, σύνθεση και σχεδιασµός του χώρου, πολεοδοµία, χωροτα-
ξία, περιφερειακή ανάπτυξη.

5. ∆οµικά έργα, κατασκευές, οικοδοµικά έργα, δηµόσια έργα, έργα υπο-
δοµής.

6. Στις λοιπές επαγγελµατικές δραστηριότητες του Άρθρου 3, όπως αυτές
προκύπτουν και συγκεκριµενοποιούνται από τις ακαδηµαϊκές σπουδές
και γνώσεις και όπως ορίζονται από τις νοµοθετικές διατάξεις. 

6. Επίπεδο διπλώµατος ΑΤΜ
Οι ∆ιπλωµατούχοι Αγρονόµοι & Τοπογράφοι Μηχανικοί 5ετούς κύκλου γε-
νικών και ειδικών σπουδών, που οδηγούν σε ∆ίπλωµα αντίστοιχου επιπέ-
δου master of science ή Diplom-Ingenieur (Univ.), έχουν πλήρη δικαιώ-
µατα στην πρόσβαση σε επαγγελµατικές δεξιότητες µε το υψηλότερο
επίπεδο Τεχνικής Ευθύνης, όσον αφορά στη µελέτη, σχεδιασµό, υλοποίη-
ση, κατασκευή, παρακολούθηση, έλεγχο, επίβλεψη, αποτίµηση, χωροθέ-
τηση, αξιολόγηση και ολοκληρωµένη λειτουργία, συντήρηση και διαχείρι-
ση, έργων, συστηµάτων, δραστηριοτήτων, εγκαταστάσεων, διεργασιών,
σχεδίων και προγραµµάτων κ.ά., καθώς και εκτίµησης των επιπτώσεων
από πάσης φύσεως παρέµβαση στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλ-
λον.

7. Επαγγελµατικές δραστηριότητες, απασχόληση και πρόσβαση
Ιδιαίτερα οι ∆ιπλωµατούχοι Αγρονόµοι & Τοπογράφοι Μηχανικοί
έχουν πρόσβαση και αναλαµβάνουν την τεχνική ευθύνη προς δια-
σφάλιση του δηµόσιου συµφέροντος, µόνοι τους ή µαζί µε άλλους µηχανι-
κούς ή άλλους επιστήµονες, σε δηµόσια και ιδιωτικά έργα και σε όλο το
φάσµα του γνωστικού τους αντικειµένου, ως ελεύθεροι επαγγελµατίες, µι-
σθωτοί, παρέχοντες υπηρεσίες, συµβουλές ή γνωµατεύσεις µε οποιαδήπο-
τε εργασιακή σχέση, στους παρακάτω τοµείς επαγγελµατικής δραστηριό-
τητας και απασχόλησης: 
i. εκπόνηση και επίβλεψη τοπογραφικών, γεωδαιτικών, φωτογραµµετρι-

κών, χαρτογραφικών και κτηµατογραφικών, κτηµατολογικών µελετών
και µελετών αναλογισµού

ii. εκπόνηση και επίβλεψη Χωροταξικών και Ρυθµιστικών µελετών
iii. εκπόνηση και επίβλεψη Πολεοδοµικών και Ρυµοτοµικών µελετών
iv. εκπόνηση και επίβλεψη µελετών συγκοινωνιακών και κυκλοφοριακών

έργων και έργων µεταφορών
v. εκπόνηση και επίβλεψη µελετών υδραυλικών έργων, εγγειοβελτιωτι-

κών, υδρεύσεων, αποχετεύσεων και διαχείρισης υδατικών πόρων
vi. εκπόνηση και επίβλεψη, σχεδιασµός, εγκατάσταση, χρήση και διαχείρι-

ση µελετών συστηµάτων γεωπληροφορικής και γεωγραφικών συστη-
µάτων πληροφοριών

vii. εκπόνηση και επίβλεψη µελετών λιµενικών έργων
viii.µελέτη, επίβλεψη, κατασκευή, υλοποίηση, επιθεώρηση, αξιολόγηση,

συντονισµός και έλεγχος όλων των παραπάνω έργων και παροχή υπη-
ρεσιών διαχείρισης τεχνικών έργων

ix. παροχή υπηρεσιών διοίκησης και διαχείρισης τεχνικών έργων,
x. εκπόνηση και επίβλεψη µελετών οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευ-

νας
xi. διαχείριση και εκτίµηση αξίας και αξιοποίησης γης και ακινήτων 
xii. εκπόνηση και επίβλεψη µελετών περιβάλλοντος χώρου
xiii.εκπόνηση και επίβλεψη µελετών χρονικού προγραµµατισµού
xiv.εκπόνηση µελετών προστασίας και διαχείρισης περιβάλλοντος και περι-

βαλλοντικών επιπτώσεων
xv. εκπόνηση µελετών, οργάνωση, προετοιµασία, παρακολούθηση, διαχεί-

ριση και αντιµετώπιση ζητηµάτων πολιτικής προστασίας, φυσικών κιν-
δύνων και καταστροφών και άλλων κρίσιµων γεγονότων

xvi.διενέργεια ποιοτικού ελέγχου υλικών έργων και εργασιών
xvii.εκπόνηση και επίβλεψη οικονοµοτεχνικών µελετών και µελετών σκοπι-

µότητας
xviii.διενέργεια πραγµατογνωµοσυνών, διαιτησίας και διαµεσολάβησης σε

όλο το φάσµα των παραπάνω δραστηριοτήτων
xix.παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας και της υγείας της εργασίας και

σύνταξης ΣΑΥ-ΦΑΥ
xx. παροχή υπηρεσιών τεχνικού συµβούλου και σύνταξη τεχνικών εκθέσεων

8. Μερική πρόσβαση
O Αγρονόµος Τοπογράφος Μηχανικός, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου
…….., έχει µερική πρόσβαση στις δραστηριότητες: α) εκπόνηση και επί-
βλεψη αρχιτεκτονικών µελετών κτιριακών έργων, β) εκπόνηση και επίβλε-
ψη στατικών µελετών, εκπόνηση και επίβλεψη µελετών κατεδάφισης, εκ-
πόνηση και επίβλεψη µελετών ενεργειακής απόδοσης κτιρίων και ενεργει-
ακών επιθεωρήσεων. 

Κάθε παρατήρηση, άποψη και γνώµη είναι χρήσιµη και ευπρόσδεκτη και
µπορεί να αποσταλεί στο e-mail του ΠΣ∆ΑΤΜ psdatm@tee.gr

∞ÓÔÈÎÙ‹ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ¢™ ÙÔ˘ ¶™¢∞∆ª 

ÚÔ˜ ÙÔÓ ¶ÚfiÂ‰ÚÔ ÙÔ˘ ∆∂∂ 

ÎÔ °ÈÒÚÁÔ ™Ù·ÛÈÓfi ÁÈ· ÙË Û˘˙‹ÙËÛË 

Â› ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ 

ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ¡.4254/2014

Αγαπητέ Πρόεδρε,

οι τελευταίες εξελίξεις στην επιτροπή του ΤΕΕ, που εξετάζει το περιεχόµε-
νο και τη σύνταξη των Π∆ για τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των ειδικο-
τήτων, δεν είναι θετικές και δεν προµηνύουν ευοίωνο αποτέλεσµα. Από
την αρχή υπήρχαν αδιευκρίνιστα σηµεία, ύπαρξη δύο Π∆ για κάθε ειδι-
κότητα µε σηµαντικές διαφορές, συζήτηση εκτός των πλαισίων του
γνωστικού αντικειµένου και του περιεχοµένου σπουδών κάθε ειδικότητας
κ.ά.

Ιδιαίτερα όµως στην τελευταία συνεδρίαση της Πέµπτης 11.02.2016 κα-
τατέθηκαν σχέδια Π∆ τα οποία όσον αφορά τα επαγγελµατικά δικαιώµα-
τα των Αγρονόµων & Τοπογράφων Μηχανικών παρουσιάζουν σοβαρά
ποβλήµατα για όλες τις ειδικότητες, τα οποία σας αποστέλλουµε. Ιδιαί-
τερα ό,τι αφορά τους ΑΤΜ επισηµαίνουµε τα εξής πολύ σοβαρά ζητήµατα:

Το 2014, 84 χρόνια µετά το 1930, καταργήθηκε µε τον Νόµο 4254/2014,
το άρθρο 4 του Ν.4663/1930 «… Εν τη ασκήσει του επαγγέλµατος του
διπλωµατούχου πολιτικού µηχανικού νοείται συνυπάρχουσα και η εξά-
σκησις του επαγγέλµατος του αρχιτέκτονος και τοπογράφου, …». Και
οποιαδήποτε προσπάθεια νεκρανάστασης της διάταξης αυτής, είναι αντι-
δεοντολογική και καταδικαστέα.

Ζητήσαµε να ακολουθηθούν οι προβλέψεις του Νόµου 4254/2014, οι
οποίες ορίζουν το αντικείµενο των τριών ειδικοτήτων και τις προϋποθέ-
σεις µερικής πρόσβασης σε αντικείµενο άλλης ειδικότητας στη βάση γενι-
κών και ειδικών γνώσεων και ικανοτήτων.

Σας ενηµερώνουµε ότι διαφωνούµε ριζικά και έντονα σε οποιαδήποτε
προσπάθεια να συνεχιστεί ή να ξεκινήσει σήµερα η πρόσβαση άλλων
ειδικοτήτων στο αντικείµενο των Αγρονόµων & Τοπογράφων Μηχανι-
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∞¡∞∫√π¡ø™∏ ¶™¢∞∆ª °π∞ ∆√ ∞™º∞§π™∆π∫√ 10.01.2016
Το προσχέδιο νόµου της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ επιφέρει συντριπτικές
επιπτώσεις στην κοινωνική ασφάλιση και οδηγεί στην απορρύθµιση και την
κατάρρευση. Για τους µηχανικούς οι επιπτώσεις είναι ακόµα περισσότερο
καταστροφικές. Μεγάλη αύξηση των εισφορών για την πλειοψηφία των
µηχανικών, όσο και τη συντριπτική µείωση των συντάξεων.
Ειδικά για το ζήτηµα της ασφάλισης και των εισφορών των αυτοαπασχο-
λούµενων και των εργαζόµενων µε ∆ΠΥ, οι τεράστιες αυξήσεις εισφορών
οδηγούν στην έξοδο από το επάγγελµα του µηχανικού.
Οι εισφορές διαµορφώνονται σε:
• Kύρια Σύνταξη: 20% (για τους µισθωτούς µε σύµβαση εργασίας

13.33% εργοδότης, 6.67% εργαζόµενος).
• Εφάπαξ: 4%, επιβαρύνει µόνο τον ασφαλισµένο σε κάθε περίπτωση.
• Επικουρική: 7.5% (για τους µισθωτούς µε σύµβαση εργασίας: 4% ερ-

γοδότης, 3.5% εργαζόµενος).
• Υγεία: 7,1% (παροχές σε είδος 6.45%: (2.15% εργαζόµενος, 4.3% ερ-

ªÂÙ¿ ÙË ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË ÙÔ˘ Û¯Â‰›Ô˘ ÓfiÌÔ˘ ÙË˜ Î˘‚¤ÚÓËÛË˜, ·fi ÙÔÓ

˘Ô˘ÚÁfi °ÈÒÚÁÔ ∫·ÙÚÔ‡ÁÎ·ÏÔ ÛÙÈ˜ ·Ú¯¤˜ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘, ÍÂÎ›ÓËÛ·Ó Î·È Û˘-

ÓÂ¯›˙ÔÓÙ·È Î·È Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ÌÂÁ¿ÏÂ˜ ÎÈÓËÙÔÔ›‹ÛÂÈ˜ Î·È ·ÁÒÓÂ˜ fiÏˆÓ

ÙˆÓ Û˘Ó‰ÈÎ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ, ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ, ÙˆÓ ÂÈ-

ÛÙËÌfiÓˆÓ Î·È ÙˆÓ ÌË¯·ÓÈÎÒÓ, ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÔÈ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜ ·˘Ù¤˜, ÔÈ

ÔÔ›Â˜ ı· Â›Ó·È Î·Ù·ÛÙÚÔÊÈÎ¤˜ ÁÈ· fiÏÔ˘˜, ·ÏÏ¿ È‰È·›ÙÂÚ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÈ-

ÎÚÔ‡˜ Î·È ÌÂÛ·›Ô˘˜ ÂÏÂ‡ıÂÚÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›Â˜. 

√ Û‡ÏÏÔÁÔ˜ ∞ÁÚÔÓfiÌˆÓ & ∆ÔÔÁÚ¿ÊˆÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ Û˘ÌÌÂÙÂ›¯Â ÂÓÂÚÁ¿

·fi ÙË ÚÒÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÛÂ fiÏÂ˜ ÙÈ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂÈ˜, ÙÈ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜ Î·È

ÙÈ˜ ÂÎ‰ËÏÒÛÂÈ˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ, ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌfiÓˆÓ Î·È ÙÔ˘ ∆Â¯ÓÈÎÔ‡

∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜.

¶·Ú·ı¤ÙÔ˘ÌÂ ÛËÌ·ÓÙÈÎ¤˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ˜, ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÈ˜ Î·È ÛÙÈÁÌÈfiÙ˘·

·fi ÙÈ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂÈ˜. 

κών και ιδιαίτερα στο τοπογραφικό αντικείµενο. Μια πρόσβαση που
δεν προκύπτει από κανένα υπαρκτό στοιχείο κατεύθυνσης και ρόλου
των αντίστοιχων σχολών, των σπουδών, των γνώσεων και των µαθηµά-
των.

∆εν είναι σύµπτωση, ότι αντίστοιχες ενστάσεις και ανησυχίες εξέφρασαν
και οι συνάδελφοι Αρχιτέκτονες, για τις προσπάθειες πρόσβασης άλλων
ειδικοτήτων στα δικά τους επαγγελµατικά δικαιώµατα.

Πιστεύουµε ότι θα πάρετε όλα τα απαραίτητα µέτρα για να συνεχιστεί ο
διάλογος σε µία βάση συναδελφικότητας, δεοντολογίας και επιστηµονικής
τεκµηρίωσης των απόψεων όλων των µερών. Αποφεύγοντας διαστρε-
βλώσεις, ανακρίβειες και αναιτιολόγητες προτάσεις, οι οποίες θα οδηγή-
σουν, αντί στη συναίνεση και στο βέλτιστο αποτέλεσµα, στη διαφωνία,
την αντίθεση και την αποτυχία της όλης προσπάθειας.

Στο πλαίσιο αυτό πιστεύουµε ότι θα ήταν ατυχής η διοργάνωση Στρογ-
γυλού Τραπεζιού µε θέµα «Τις τελευταίες εξελίξεις στο διεθνές περιβάλ-
λον αναφορικά µε την εκπαίδευση και την άσκηση του επαγγέλµατος
των Αρχιτεκτόνων και των Πολιτικών Μηχανικών» στις 5 Απριλίου 2016
χωρίς τη συµµετοχή των Αγρονόµων & Τοπογράφων Μηχανικών. Ιδι-
αιτέρως όταν πρόεδροι των διεθνών οργανισµών FIG (International
Federation of Surveyors) και EGOS (European Group of Surveyors) είναι οι
συνάδελφοι κα Πότσιου και κ. Ζαχαριάς.

Είµαστε αποφασισµένοι και πρόθυµοι να συνεισφέρουµε µε πνεύµα συ-
νεργασίας, συναδελφικότητας και επιστηµονικής τεκµηρίωσης κάθε άπο-
ψής µας, σε κάθε προσπάθεια για οµαλή και θετική συνέχεια. Για το κα-
λό του ΤΕΕ και των διπλωµατούχων µηχανικών όλων των ειδικοτήτων.

Με εκτίµηση,
Για το ∆.Σ.

Ο Πρόεδρος                                      Ο  Γραµµατέας 
Μιχάλης Καλογιαννάκης                        Παναγιώτης Τουρλάκης
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γοδότης), παροχές σε χρήµα: 0.65% (0.4% εργαζόµενος, 0.25% εργο-
δότης), 6.95% για ελεύθερους επαγγελµατίες.

Σύνολο για τους αυτασφαλισµένους: 20% + 4% + 7.5% +6.95%
= 38.45% επί του φορολογητέου εισοδήµατος. 
Άλλα δεν είναι µόνο αυτά.
• Καταργεί την έκπτωση του 50% στους νέους µηχανικούς για την πρώτη

πενταετία. 
• Καταργεί το ΤΣΜΕ∆Ε, βιώσιµο σήµερα για τουλάχιστον 15 χρόνια και µε

µακράν τα µεγαλύτερα αποθεµατικά από ΟΛΑ τα υπόλοιπα ασφαλιστικά
ταµεία.

• Καταργεί την ειδική προσαύξηση µειώνοντας δραµατικά την προσδοκό-
µενη σύνταξη.

• Μειώνει τις νέες συντάξεις 30-50%.
• Η πληρωµή των εισφορών γίνεται κάθε µήνα µε αυτόµατη απώλεια της

ασφαλιστικής κάλυψης και ενηµερότητας, σε περίπτωση µη πληρωµής.
Και προφανώς κανένας δεν υποστηρίζει ότι λύση ήταν οι ασφαλιστικές κα-
τηγορίες, οι οποίες µε τις αυξήσεις ανα τριετία έφθαναν τις εισφορές ανά
έτος, στα 12 έτη ασφάλισης 7.700 ευρώ, στα 24 έτη 10.300 ευρώ και στα
40 έτη 13.600 ευρώ. Και αυτό ήταν απαράδεκτο, καταστροφικό και εξω-
πραγµατικό.
Το 50% σήµερα των ελευθέρων επαγγελµατιών δεν πληρώνει τις εισφο-
ρές, που είναι πολύ χαµηλότερες από τις προτεινόµενες. Η ανεργία των µη-
χανικών είναι σε ποσοστά τραγικά. Η παρατεταµένη οικονοµική κρίση και η
ύφεση έχουν δηµιουργήσει για τους µηχνικούς µια κατάσταση τραγική,
απελπιστική, ζοφερή, αδιέξοδη. 
Ο αγώνας όλων είναι µονόδροµος για την ανατροπή αυτών των απαράδε-
κτων και κατστροφικών σχεδιασµών. Καλούµε όλους του Αγρονόµους &
Τοπογράφους Μηχανικούς να ενηµερωθούν και να συµµετάσχουν σε όλες
τις κινητοποιήσεις των φορέων και των συλλογικότητων των µηχανικών το
επόµενο διάστηµα.

K∞§∂™ª∞ ∆√À ¶™¢∞∆ª ™∂ ∫π¡∏∆√¶√π∏™∂π™ 

°π∞ ∆√ ∞™º∞§π™∆π∫√ 18.01.2016
ΠΡΟΣ: Όλα τα Περιφερειακά και Τοπικά τµήµατα του ΠΣ∆ΑΤΜ
Όλους τους Συλλόγους Αγρονόµων & Τοπογράφων Μηχανικών 
Όλους τους Αγρονόµους & Τοπογράφους Μηχανικούς 

£¤Ì·: ∫ÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂÈ˜ ÙˆÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ ÁÈ· ÙÔ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi
Αγαπητοί συνάδελφοι, η πρόταση νόµου της Κυβέρνησης για το ασφαλι-
στικό οδηγεί στον αφανισµό τους µηχανικούς, τους επιστήµονες, τους αυ-
τοαπασχολούµενους, στο σύνολό τους. ∆εν υπάρχει άλλος δρόµος από την
απόσυρση της πρότασης της Κυβέρνησης. 
Η κοινωνική ασφάλιση είναι δικαίωµα όλων. ∆ίνουµε αποφασιστικά τη µά-
χη για την επίτευξη αυτού του στόχου. 
Το ΤΕΕ και το Συντονιστικό των Τεχνικών Φορέων: ΤΕXNIKO EΠΙΜΕΛΗ-
ΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ∆ΑΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ, ΕΜ∆Υ∆ΑΣ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΩ-
ΣΕΙΣ, ΣΩΜΑΤΕΙΑ, οργανώνει µεγάλη παντεχνική κινητοποίηση των Μηχανι-
κών και καλεί όλους τους Επιστηµονικούς Φορείς και τους αυτοαπασχολού-
µενους να συµµετέχουν σε αυτήν, την ερχόµενη Πέµπτη 21/01/2016
στις 11:30 π.µ., στα Προπύλαια. 
Το ∆Σ του ΠΣ∆ΑΤΜ καλεί όλους τους συλλόγους Αγρονόµων & Τοπογρά-

φων Μηχανικών της Περιφέρειας και όλους τους Αγρονόµους & Τοπογρά-
φους Μηχανικούς σε όλη την Ελλάδα, να συµµετάσχουν σε όλες τις κινη-
τοποιησεις των φορέων των Μηχανικών. Για να µη περάσουν αυτά τα κα-
ταστροφικά µέτρα για το ασφαλιστικό, που οδηγούν στον επαγγελµατικο
αφανισµό τη συντριπτική πλειοψηφία των µηχανικών και το ασφαλιστικό
ταµείο µας σε κατάρρευση. 
Ιδιαίτερα καλούµε όλους τους Αγρονόµους & Τοπογράφους Μηχανικούς
από όλη την Ελλάδα, την ερχόµενη Πέµπτη 21/01/2016 στις 11:30
π.µ., στα Προπύλαια του Πανεπιστηµίου στην Αθήνα για να διατρα-
νώσουµε µε ένα ενωτικό, µαζικό και αποφασιστικό µήνυµα, την αντίθεσή
µας στην πρόταση νόµου της κυβέρνησης και τη θέλησή µας για την εφαρ-
µογή ενός ασφαλιστικού συστήµατος βιώσιµου, υγιούς, αποτελεσµατικού,
ορθολογικού και δίκαιου. 

¢˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·ÔÛÙÔÏ‹˜ 

ÙÔ˘ ¢ÂÏÙ›Ô˘ ∞∆ª ÛÂ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ‹ ÌÔÚÊ‹

∞  ¡  ∞  ∫  √  π   ¡  ø  ™  ∏ 

Το δελτίο του ΠΣ∆ΑΤΜ εκδίδεται έξι φορές το χρόνο και αποστέλλεται

δωρεάν σε όλους τους Αγρονόµους Τοπογράφους Μηχανικούς. Σε πεί-

σµα των χαλεπών καιρών και παρά τις εξαιρετικά δυσµενείς οικονοµι-

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

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

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

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

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

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

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΕΛΤΙΟΥ TOY ΠΣ∆ΑΤΜ

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

Η Επιτροπή ∆ελτίου του ΠΣ∆ΑΤΜ έχει αποφασίσει, στο πλαίσιο της έκ-
δοσης του δελτίου, τη δηµοσίευση άρθρων επιστηµονικού ενδιαφέρο-
ντος µε θέµατα που άπτονται του ευρέως φάσµατος γνωστικού αντικει-
µένου του ΑΤΜ. 
Για το λόγο αυτό, όποιος εκ των συναδέλφων έχει τη δυνατότητα και
επιθυµεί, παρακαλείται να αποστείλει το άρθρο του στην ηλεκτρονική
διεύθυνση του Συλλόγου, µε την επιπλέον παράκληση το άρθρο αυτό,
να καταλαµβάνει λογικό αριθµό σελίδων (έως 6 σελίδες A4, µε γράµµα-
τα 12 στιγµών). 
Kαλό είναι το αρχείο να είναι σε µορφή .doc και οι εικόνες που το συνο-
δεύουν να είναι σε µορφή .jpg και να αποστέλλονται και χωριστά.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΕΛΤΙΟΥ TOY ΠΣ∆ΑΤΜ
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TO¶IKO TMHMA ATM NOMOY §E™BOY
∞¡∞∫√π¡ø™∏ ∆√À ™À§§√°√À ∞°ƒ√¡√ªø¡ 

∆√¶√°ƒ∞ºø¡ ª∏Ã∞¡π∫ø¡ §∂™µ√À 

°π∞ ∆∞ ∂¶∞°°∂§ª∞∆π∫∞ ¢π∫∞πøª∞∆∞

03/02/2016
Συνάδελφοι,

Τα επαγγελµατικά δικαιώµατα του κλάδου µας θίγονται, καθηµερινά. Το
πλαίσιο του νέου σχεδίου Προεδρικού ∆ιατάγµατος που αφορά τα επαγ-
γελµατικά δικαιώµατα όλων των ειδικοτήτων των διπλωµατούχων Μηχα-
νικών, το οποίο βρίσκεται σε επεξεργασία, εξακολουθεί να µην ορίζει σα-
φή διαχωρισµό των δικαιωµάτων µεταξύ των διαφόρων ειδικοτήτων, δί-
νοντας µερική έως πλήρη πρόσβαση του αντικειµένου του Αγρονόµου &
Τοπογράφου Μηχανικού σε άλλους κλάδους.

Το εξαρτηµένο τοπογραφικό διάγραµµα στο σύστηµα ΕΓΣΑ’ 87, αποτελεί
αντικείµενο ανωτέρας Γεωδαισίας, που διδάσκεται αποκλειστικά και µό-
νον στις Πολυτεχνικές σχολές των Αγρονόµων & Τοπογράφων Μηχανι-
κών.

Η δυνατότητα να συντάσσεται εξαρτηµένο τοπογραφικό διάγραµµα από
άλλες ειδικότητες είναι πράξη παράνοµη, εφόσον δεν ανήκει στο γνωστι-
κό τους αντικείµενο. Η εξειδίκευση αυτή διαφοροποιεί τη σχολή των
Αγρονόµων & Τοπογράφων Μηχανικών απ’ τις υπόλοιπες και είναι ο µο-
ναδικός λόγος ίδρυσης και διατήρησης αυτής.

Η ξεκάθαρη άποψη του συλλόγου Αγρονόµων & Τοπογράφων
Μηχανικών τοπικού τµήµατος Λέσβου είναι καµία διαπραγµάτευ-
ση για τα επαγγελµατικά δικαιώµατα που αφορούν το εξαρτηµέ-
νο τοπογραφικό διάγραµµα.

Αποτελεί αποκλειστικό αντικείµενο του κλάδου των Αγρονόµων Τοπογρά-
φων Μηχανικών, που διαθέτει την απαιτούµενη γνώση.

Για το ∆.Σ.
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Ο Γ. Γραµµατέας

Αγγελική Παπαχρυσού Παράσχος Τσεσµελής

TO¶IKO TMHMA ATM NOMOY XA§KI¢IKH™
∞ ¶ √ º ∞ ™ ∏

™Ã∂∆π∫∞ ª∂ ∆√ ¢π∫∞πøª∞ ∂ƒ∂À¡∞™ 

™∆∞ ∫∆∏ª∞∆√§√°π∫∞ °ƒ∞º∂π∞ 

Πολύγυρος, 25/02/2016
Αγαπητοί συνάδελφοι,

από τις 12/12/15 λειτουργεί στο Νοµό µας το δεύτερο Κτηµατολογικό
Γραφείο, αυτό του ∆.∆. Πολυγύρου. Όπως διαπιστώθηκε από τις πρώτες
ηµέρες λειτουργίας, συνεχίζεται το καθεστώς αποκλεισµού των συναδέλ-
φων Αγρονόµων - Τοπογράφων Μηχανικών από το δικαίωµα έρευνας στα
κτηµατολογικά στοιχεία, σε συνέχεια του σχετικού αποκλεισµού που βρί-
σκεται σε ισχύ εδώ και χρόνια για τα Υποθυκοφυλάκεια της χώρας.

Λαµβάνοντας υπόψιν:

• ότι το επάγγελµα του Αγρονόµου Τοπογράφου Μηχανικού είναι
εξ ορισµού συνδεδεµένο µε το δικαίωµα της ιδιοκτησίας και τη
γεωµετρική τεκµηρίωση αυτής µέσω της εφαρµογής των τίτλων ιδιο-
κτησίας, καθώς επίσης και µε την απόδοση και βεβαίωση ιδιοτήτων
των ακινήτων (αρτιότητα, πρόσωπο, όροι δόµησης κλπ), την οριοθέτη-
ση των ιδιοκτησιών κ.α.

• ότι οι πληροφορίες που κρίνονται απολύτως απαραίτητες για την πραγ-
µατοποίηση των παραπάνω εργασιών πηγάζουν σε πολύ µεγάλο βαθµό
από το διατηρούµενο ∆ΗΜΟΣΙΟ αρχείο των Υποθηκοφυλακείων και
Κτηµατολογικών Γραφείων της χώρας και η παρεµπόδιση της πρό-
σβασης σε αυτό συνιστά ουσιαστικά παρεµπόδιση της άσκη-
σης του επαγγέλµατός µας

• ότι οι Αγρονόµοι - Τοπογράφοι Μηχανικοί στελεχώνουν ΟΛΑ τα µελε-
τητικά γραφεία και συντάσσουν οι ίδιοι τα διαγράµµατα του Εθνικού
Κτηµατολογίου, πραγµατώνοντας για πρώτη φορά στη χώρα σύνδεση
του δικαιώµατος στην ιδιοκτησία µε το µονοσήµαντο προσδιορισµό
στο έδαφος και στο χάρτη, ενώ έπειτα τους απαγορεύεται η πρό-
σβαση στα δεδοµένα τα οποία οι ίδιοι παρήγαγαν

• ότι το ίδιο το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης αναθέτει σε συναδέλφους Αγρονό-
µους - Τοπογράφους Μηχανικούς τη διενέργεια δικαστικής πραγµατο-
γνωµοσύνης για επίλυση κτηµατικών διαφορών, ενώ ταυτόχρονα δεν
τους επιτρέπει την πρόσβαση στα στοιχεία που χρειάζονται για
την πραγµατοποίηση της εργασίας που το ίδιο τους αναθέτει

• ο Αγρονόµος - Τοπογράφος Μηχανικός, όπως και ο δικηγόρος, εκφρά-
ζει το έννοµο συµφέρον του πελάτη του και κατά την έννοια αυτή δεν
τίθεται ζήτηµα προστασίας προσωπικών δεδοµένων.

Για όλους τους παραπάνω λόγους θεωρούµε απαράδεκτο να αποκλείεται
ο Αγρονόµος - Τοπογράφος Μηχανικός από το δικαίωµα στην έρευνα των
αρχείων των Υποθηκοφυλακείων και Κτηµατολογικών Γραφείων. Είναι
αδιανόητο ακόµα και για την πιο απλή πληροφορία να πρέπει ο επαγγελ-
µατίας Τοπογράφος να προσλάβει άλλον επαγγελµατία (δικηγόρο) για να
κάνει τη δουλειά του.

Ζητούµε από τον ΠΣ∆ΑΤΜ:

✓ Την άµεση παρέµβαση στην ΕΚΧΑ ΑΕ, ώστε να σταλεί σχετική
οδηγία άρσης του συγκεκριµένου περιορισµού στα Κτηµατολογικά γρα-
φεία του Νοµού µας, αλλά και των υπολοίπων νοµών.

✓ Την, σε δεύτερο χρόνο, συντονισµένη, τεκµηριωµένη και δυ-
ναµική σχετική παρέµβαση στο Υπουργείο ∆ικαιοσύνης για την
οριστική και συνολική λύση του θέµατος (για όλα τα Υποθηκοφυλάκεια
και Κτηµατολογικά Γραφεία της χώρας) µέσω τροποποίησης της σχετι-
κής νοµοθεσίας, η οποία µέχρι σήµερα επιτρέπει την ελεύθερη έρευνα
µόνο στους δικηγόρους.

Για το ∆.Σ. του Τοπικού Τµήµατος
Η Πρόεδρος

Γρηγοριάδου Ισµήνη ΑΤΜ
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™Ã∂∆π∫∞ ª∂ ∆∏¡ ¶∞ƒ∂ªµ∞™∏ 

™∆√ ¢∞™∞ƒÃ∂π√ ¶√§À°Àƒ√À

Πολύγυρος, 25/02/2016
Αγαπητοί συνάδελφοι,

σας ενηµερώνουµε ότι πριν µερικούς µήνες διαπιστώσαµε µέσω ενός µέ-
λους µας ότι, το ∆ασαρχείο Πολυγύρου µοιράζει σε πολίτες και επαγγελ-
µατίες, ένα έγγραφο µε τις απαραίτητες προδιαγραφές του τοπο-
γραφικού διαγράµµατος που κατατίθεται για έκδοση Πράξης Χα-
ρακτηρισµού. Το έγγραφο αυτό ήταν ουσιαστικά το σχετικό φυλλάδιο
του ΥΠΕΚΑ µε τα περιεχόµενα του τοπογραφικού διαγράµµατος για την
έκδοση Άδειας ∆όµησης σε εκτός σχεδίου περιοχές. Μεταξύ άλλων λοι-
πόν τα περιεχόµενα αυτού ήταν:

• Ισχύοντες όροι δόµησης µε τις παρεκκλίσεις τους στην περιοχή, δια-
τάγµατα όρων δόµησης και χρήσεων της περιοχής.

• Χαρακτηρισµό οδών και αποφάσεις χαρακτηρισµού αυτών.
• ∆ήλωση Ν.651/77 του µηχανικού.
• ∆ήλωση ιδιοκτήτη όπου οι κύριοι ή οι έχοντες νόµιµο δικαίωµα δηλώ-

νουν ενυπογράφως στο τοπογραφικό διάγραµµα και ευθύνονται για
την ακρίβεια των δηλουµένων ορίων των τεµαχίων τους.

• ∆ήλωση µηχανικού, στην οποία αναφέρονται όλες οι δηλώσεις σχετικά µε:

- την αρτιότητα του γεωτεµαχίου (κατά κανόνα, κατά παρέκκλιση ή
σύµφωνα µε το άρθρο 25 του Ν.1337/83)

- τη θέση του γεωτεµαχίου (εντός - εκτός σχεδίου / οικισµού / ΓΠΣ
/ΖΟΕ)

- το αν το γεωτεµάχιο εµπίπτει ή όχι στις διατάξεις του Ν.1337/1983
- το αν το γεωτεµάχιο εµπίπτει σε περιοχή λειτουργίας Εθνικού Κτη-

µατολογίου (αναφορά µόνο εφόσον εµπίπτει)
- το αν εντός του γεωτεµαχίου διέρχονται εναέρια γραµµή υψηλής

τάσης ∆ΕΗ, αγωγός φυσικού αερίου ή ρέµα
- το αν εντός του γεωτεµαχίου και κατά µήκος του προσώπου του

υπάρχουν δέντρα
• ∆ήλωση ιδιοκτήτη, όπου οι κύριοι ή οι έχοντες νόµιµο δικαίωµα δηλώ-

νουν ενυπογράφως στο τοπογραφικό διάγραµµα και ευθύνονται για
την ακρίβεια των δηλουµένων ορίων των οικοπέδων τους και για την
ύπαρξη και την αιτία του δικαιώµατός τους να ζητήσουν την έκδοση
άδειας δόµησης.

Γνωρίζοντας πως οι παραπάνω πληροφορίες δεν χρησιµοποιούνται
από τους δασολόγους όταν ερευνούν το δασικό χαρακτήρα της
υποδεικνυόµενης έκτασης και επειδή το κόστος για έναν πολίτη είναι πο-
λύ µεγαλύτερο όταν χρειάζεται να συνταχθεί ένα τοπογραφικό µε τις πα-
ραπάνω πληροφορίες, συνυπολογίζοντας ότι στην περιοχή µας η συντρι-
πτική πλειοψηφία των ακινήτων βρίσκονται εκτός σχεδίου, οι δικαιοπρα-
ξίες απαιτούν σχεδόν στο σύνολό τους έκδοση Πράξης Χαρακτηρισµού
και το µεγαλύτερο µέρος των ιδιοκτητών είναι αγρότες/καλλιεργητές µε
κατακερµατισµένη γη σε πολλαπλά και διαφορετικά σηµεία (δλδ. ανεβαί-
νει το κόστος ανά ιδιοκτήτη), κρίναµε απαραίτητη τη παρέµβαση
του Συλλόγου στο ∆ασαρχείο, µε σκοπό την απλοποίηση της διαδικα-
σίας, την οικονοµική ελάφρυνση των πολιτών και τη διατήρηση της
πραγµατικά χρήσιµης πληροφορίας στα υποβαλλόµενα διαγράµµατα. Με-
τά από συνάντηση στις 16/10/15 µε το ∆ασάρχη Πολυγύρου και
∆ασολόγων της Υπηρεσίας συµφωνήσαµε σε νέα λίστα περιεχοµέ-
νων του τοπογραφικού διαγράµµατος που προορίζεται για έκδοση Πρά-
ξης Χαρακτηρισµού, η οποία και µοιράζεται πλέον από το ∆ασαρχείο Πο-
λυγύρου. Σας αποστέλλουµε τη λίστα συνηµµένη.

Επειδή αυτό είναι ζήτηµα συνολικό και θα πρέπει να λυθεί κεντρικά, ειση-
γούµαστε στον ΠΣ∆ΑΤΜ να προχωρήσει σε σχετική παρέµβαση στο αρ-
µόδιο Υπουργείο, ώστε να σταλεί σχετική εγκύκλιος σε όλα τα ∆ασαρχεία
της χώρας.

Για το ∆.Σ. του Τοπικού Τµήµατος
Η Πρόεδρος

Γρηγοριάδου Ισµήνη ΑΤΜ

¶∂ƒπ∂Ã√ª∂¡∞ 

∆√¶√°ƒ∞ºπ∫√À ¢π∞°ƒ∞ªª∞∆√™ 

°π∞ ∞π∆∏™∏ ¶ƒ∞•∏™ Ã∞ƒ∞∫∆∏ƒπ™ª√À

Το τοπογραφικό διάγραµµα που κατατίθεται στο ∆ασαρχείο για έκδοση
πράξης χαρακτηρισµού ακινήτου εκτός σχεδίου θα πρέπει να περιλαµβά-
νει τα στοιχεία που περιγράφονται παρακάτω:

1. Πλήρη και λεπτοµερή αποτύπωση του γεωτεµαχίου µε τα υφιστάµενα
κτίσµατα. Εµφανή όρια γεωτεµαχίου, µοναδιαία αρίθµηση κορυφών
γεωτεµαχίου, πίνακας συντεταγµένων των κορυφών αυτών στο ΕΓΣΑ
‘87 και διαστάσεις ορίων του γεωτεµαχίου. Σε περίπτωση που το γεω-
τεµάχιο προέρχεται από διοικητική πράξη διανοµής ή αναδασµού του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και διαθέτει συν/νες σε σύστηµα
αναφοράς διαφορετικό από το ΕΓΣΑ ‘87, θα πρέπει να αναφέρονται
και οι συν/νες σύµφωνα µε το σύστηµα αυτό.

2. Αποτύπωση της τοµής των ορίων του γεωτεµαχίου µε τα όρια των
οµόρων και αναγραφή των στοιχείων των οµόρων ιδιοκτητών.

3. Απεικόνιση θεσµικών γραµµών (γραµµή αιγιαλού-παραλίας, όριο
απαλλοτρίωσης, οριοθέτηση δασικής έκτασης από πράξη χαρακτηρι-
σµού κλπ) όπου απαιτείται.

4. Οδοιπορικό σκαρίφηµα της θέσης του ακινήτου µε απεικόνιση χαρα-
κτηριστικών - αναγνωρίσιµων σηµείων ή απεικόνιση της θέσης του
ακινήτου επί αποσπάσµατος δορυφορικής εικόνας ή φύλλου χάρτη
ΓΥΣ κλίµακας 1:5000.

5. Απεικόνιση της θέσης του ακινήτου επί διαγράµµατος διανοµής ή ανα-
δασµού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης (εφόσον εµπίπτει σε
εποικιστική περιοχή).

6. ∆ήλωση ιδιοκτήτη όπου οι κύριοι ή οι έχοντες νόµιµο δικαίωµα δηλώ-
νουν ενυπογράφως στο τοπογραφικό διάγραµµα και ευθύνονται για
την ακρίβεια των δηλουµένων ορίων των τεµαχίων τους.

7. Περιγραφικά στοιχεία του γεωτεµαχίου και των υφιστάµενων κτισµά-
των, όπως:

• το εµβαδόν του γεωτεµαχίου και όλων των υφιστάµενων κτισµά-
των

• το σύστηµα συν/νων και η µέθοδος εξάρτησης από αυτό

• τυχόν στοιχεία εφαρµογής ειδικών γραµµών, όπως αιγιαλούς,
οριοθετήσεις ρεµάτων, απαλλοτριώσεις οδών κτλ

• ΚΑΕΚ γεωτεµαχίου σε περίπτωση που αυτό εµπίπτει σε περιοχή
λειτουργίας Εθνικού Κτηµατολογίου

8. Υπόµνηµα συµβολισµού, κάνναβος στο ΕΓΣΑ ‘87 και προσανατολι-
σµός (βορράς).

9. Πινακάκι σε µέγεθος Α4, στο οποίο θα αναφέρονται: τα στοιχεία του
µελετητή και  του εργοδότη, η ονοµασία του έργου, η θέση του ακι-
νήτου, το θέµα και η κλίµακα του σχεδίου, η ηµεροµηνία σύνταξης
και η υπογραφή/σφραγίδα του µελετητή.
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Κερκύρας 17 - 19, 113 62 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 2108236663 FAX.: 2108236663
Ε-mail: info@segek.gr
http://segek.gr

Αθήνα, 27.01.2016
Αρ. Πρωτ.: 552

Προς: Πίνακα αποδεκτών

Θέµα: Συγκρότηση σε σώµα ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου

Σας γνωρίζουµε ότι το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συνδέσµου µας
µε την από 20.01.2016 απόφαση του συγκροτήθηκε σε σώµα ως
εξής:

Πρόεδρος Λουλάκης Νικόλαος
Α΄ Αντιπρόεδρος (Γεωπληροφορικής) Τσίγκας Βασίλειος
Β΄ Αντιπρόεδρος (Κτηµατολογίου) Σιαµπαρίνας Κων/νος
Γραµµατέας Λιάρος Σωτήριος
Αναπληρωτής Γραµµατέας Λιαπάκης Χρήστος
Επιµελητής Οικονοµικών Κατσάνος Θεοφάνης
Μέλος Καραπλιάς  Ευάγγελος
Μέλος Μαµουνής ∆ηµήτριος
Μέλος Πρέσβελος Ιωάννης
Αναπληρωµατικό Μέλος Αντωνίου Βασιλική

Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος                                      Ο Γραµµατέας

Νικόλαος Λουλάκης                             Σωτήριος Λιάρος

ªªππÃÃ∞∞§§∏∏™™  ÃÃ∞∞∆∆∑∑∂∂§§§§∏∏™™
AA°°ƒƒ√√¡¡√√ªª√√™™  ∆∆√√¶¶√√°°ƒƒ∞∞ºº√√™™  ªª∏∏ÃÃ∞∞¡¡ππ∫∫√√™™

¶ÚÈÓ Ï›ÁÔ Î·ÈÚfi ¤Ê˘ÁÂ ·fi ÙË ˙ˆ‹ ÛÙ· 65 ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÈ· Ô Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ˜
∞ÁÚÔÓfiÌÔ˜ ∆ÔÔÁÚ¿ÊÔ˜ ªË¯·ÓÈÎfi˜ ªÈ¯¿ÏË˜ Ã·Ù˙¤ÏÏË˜. ¶ÚfiÂ‰ÚÔ˜ ÙÔ˘
∆ÔÈÎÔ‡ ∆Ì‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ¶™¢∞∆ª §¤Û‚Ô˘ Î·È Ì¤ÏÔ˜ ÙË˜ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Î‹˜
∞ÓÙÈÚÔÛˆÂ›·˜ µ.∞. ∞ÈÁ·›Ô˘ ÙÔ˘ ∆∂∂ Ô ª. Ã·Ù˙¤ÏÏË˜ Û˘Ó¤¯È˙Â ÌÈ· Ô-
Ï˘ÂÙ‹ Û˘ÓÂ‹ Î·È ÁfiÓÈÌË ·ÚÔ˘Û›· ÛÙ· ÎÔÈÓ¿ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ÙˆÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ.
∫ÈÓÔ‡ÌÂÓÔ˜ ¿ÓÙ· ÌÂ ÛÙfi¯Ô ÙÔ ÎÏ·‰ÈÎfi Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚÔ Û˘ÌÊ¤ÚÔÓ, ¯ˆÚ›˜
ÛÙÂÓ¤˜ ÎÔÌÌ·ÙÈÎ¤˜ ‰ÂÛÌÂ‡ÛÂÈ˜. ¶¿Óˆ ·’ fiÏ· fiÌˆ˜ ˘‹ÚÍÂ Ô ÔÚÈÛÌfi˜
ÙÔ˘ Ì·¯fiÌÂÓÔ˘ Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›·. √È ÌÂÙÚ‹ÛÂÈ˜ ˘·›ıÚÔ˘, Ë Â·Ê‹ ÌÂ ÙÈ˜
˘ËÚÂÛ›Â˜, Ë ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÁÚ·ÊÂ›Ô˘, Ë Â·Ê‹ ÌÂ ÙÔ˘˜ ÂÏ¿ÙÂ˜ ‹Û·Ó ÛÙÔ Î·-
ıËÌÂÚÈÓfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ··Û¯fiÏËÛË˜ fiÏÔ˘ ÙÔ˘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ‚›Ô˘.

ªÂ ÙÔ ªÈ¯¿ÏË ˘‹ÚÍ·ÌÂ Û˘ÌÊÔÈÙËÙ¤˜ ÛÙÔ ¶ÔÏ˘ÙÂ¯ÓÂ›Ô. ¢È·ÙËÚ‹Û·ÌÂ
ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÌÈ· fi¯È ÔÏ‡ Û˘¯Ó‹, ·ÏÏ¿ ÛÙ·ıÂÚ‹ Â·Ê‹. ™˘Ó‰Âı‹Î·ÌÂ
fiÌˆ˜ È‰È·›ÙÂÚ· fiÙ·Ó ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· 1999-2008 Û˘ÌÌÂÙÂ›¯· ÛÙË Û‡ÓÙ·ÍË
ÙÔ˘ ∫ÙËÌ·ÙÔÏÔÁ›Ô˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÙË˜ §¤Û‚Ô˘. √ ªÈ¯¿ÏË˜ Â›¯Â ‹‰Ë ÂÈÛÙÚ¤-
„ÂÈ ÛÙÔÓ ÙfiÔ Î·Ù·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ Î·È ‰ÚÔ‡ÛÂ ÂÎÂ› Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎ¿. ∞ÈÙ›· ÂÈ-
ÛÙÚÔÊ‹˜ Ô Á¿ÌÔ˜ ÙÔ˘ ÌÂ ÙËÓ ÕÛ· Ô˘ ÁÓÒÚÈÛÂ ÛÂ Â›ÛÎÂ„‹ ÙÔ˘ ÛÙË
§¤Û‚Ô ÁÈ· ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÂÚÁ·Û›·˜. ∆ËÓ ÕÛ· Ô˘ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Î·È ÁÈ· ‰¤Î·
Û¯Â‰fiÓ ¯ÚfiÓÈ· ‹Ù·Ó ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Î·È „˘¯‹ ÙÔ˘ °Ú·ÊÂ›Ô˘ ∫ÙËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊË-
ÛË˜ ª˘ÙÈÏ‹ÓË˜.

∏ ·Ó¿ÌÓËÛË Ô˘ ÌÔ˘ ·Ê‹ÓÂÈ Ô ªÈ¯¿ÏË˜ Â›Ó·È ·˘Ù‹ ÂÓfi˜ ¿ÍÈÔ˘ Û˘Ó·‰¤Ï-
ÊÔ˘ Î·È Ê›ÏÔ˘ Ô˘ Û˘Ó‰‡·˙Â ÙÔÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÛÌfi ÌÂ ÙËÓ ·ÎÂÚ·ÈfiÙËÙ· Î·È
ÙËÓ ÂÓÙÈÌfiÙËÙ·. ∏ Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘ ÕÛ· Î·È ÔÈ ÙÚÂÈ˜ ÎfiÚÂ˜ ÙÔ˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔÓ
ı˘ÌÔ‡ÓÙ·È ÌÂ ÂÚËÊ¿ÓÂÈ·.

£·Ó¿ÛË˜ ¶Ú¤Û‚ÂÏÔ˜
∞ÁÚÔÓfiÌÔ˜ ∆ÔÔÁÚ¿ÊÔ˜ ªË¯·ÓÈÎfi˜

EÀƒø¶∞´∫∏ ∏ª∂ƒπ¢∞ ∆√À EGOS 
™∆∏ £∂™™∞§√¡π∫∏  

°π∞ ∆∏ §∂π∆√Àƒ°π∞ 
∆ø¡ ∂¶∞°°∂§ª∞∆π∫ø¡ ™À§§√°ø¡ ∆ø¡ ∞TM

T o Σάββατο 2 Απριλίου 2016, στο αµφιθέατρο του Τεχνικού Επιµελητηρίου
της Θεσσαλονίκης (Μεγάλου Αλεξάνδρου 74) από ώρα 9.30 έως 16.00 θα
λάβει χώρα ηµερίδα µε θέµα “Τhe function of the professional

associations today and how it helps in the practice of the profession” η
οποία διοργανώνεται από το EGOS (European Group of Surveyors).

Κατά την ηµερίδα αυτή θα παρουσιαστούν εισηγήσεις από ξένους οµιλητές σχε-
τικά µε τη λειτουργία των αντιστοίχων επαγγελµατικών Συλλόγων τους καθώς
και το Ευρωπαϊκό θεσµικό πλαίσιο λειτουργίας των Συλλόγων µας. Εισηγήσεις θα
παρουσιασθούν επίσης και από τον ΠΣ∆ΑΤΜ.

Η γλώσσα της ηµερίδας θα είναι η αγγλική. Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Αναλυτικό πρόγραµµα θα αναρτηθεί αργότερα στην ιστοσελίδα του ΠΣ∆ΑΤΜ κα-
θώς και του ΕGOS (http://europeansurveyors.org/).

Παρακαλούνται οι συνάδελφοι να λάβουν µέρος.
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Συνεχίζεται η 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 αφο-
ρούν τον κλάδο (νόµοι, εγκύκλιοι, αποφάσεις, σηµαντικές διοικητικές
πράξεις, άλλα γενικότερα ενδιαφέροντα θέµατα), ώστε να διευκολύνεται
η εργασία όλων µας. Σηµειώνεται ότι η επισήµανση και η καταγραφή
όλων αυτών των στοιχείων στηρίζεται στην εθελοντική εργασία συναδέλ-
φων καθώς δεν υπάρχει δυνατότητα θεσµικής ενηµέρωσης. Θέλουµε σε
αυτό το σηµείο να τονίσουµε την υποχρέωση όλων µας να µην στηριζό-
µαστε απλά στα δηµοσιεύµατα αλλά να προσπαθούµε να ανατρέξουµε σε
έγκυρη και, ει δυνατόν, θεσµική πηγή. Τα δηµοσιεύµατα πολλές φορές
παρέχουν λανθασµένη πληροφορία, όπως η είδηση που κυκλοφόρησε
στους χώρους των Μηχανικών ότι µε τις νέες µειωµένες τιµές των αντι-
κειµενικών τροποποιούνται και τα πρόστιµα του Ν.4178/13 (βλ. παρακά-
τω το σχετικό πεδίο). Επιπλέον δεν µπορούµε να µη παρατηρήσουµε το
πλήθος των αποφάσεων που εκδίδει το ΣτΕ σε θέµατα τεχνικού και νοµι-
κού περιεχοµένου που µας αφορούν. Παρακάτω λοιπόν καταγράφονται
οι τελευταίες εξελίξεις (προσέξτε την τελευταία!!):

� Κυκλοφόρησε το ΦΕΚ 2640 Β/08-12-2015, όπου και η απόφαση µε αριθµό
122711/1231, σχετικά µε τη ÌÂÙ¿ıÂÛË ÙË˜ ËÌÂÚÔÌËÓ›·˜ ¤Ó·ÚÍË˜ ÙË˜
¯Ú‹ÛË˜ ÙÔ˘ ∂.™.∏.¢∏.™ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ıÂÛË ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ
εκπόνησης µελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών του Ν.3316/2005
καθώς και των δηµόσιων συµβάσεων εκτέλεσης έργων. Σύµφωνα µε αυτήν
την απόφαση, η υποχρεωτική χρήση του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονι-
κών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.) µετατίθεται και ορίζεται για τις
δηµόσιες συµβάσεις εκπόνησης µελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών
του Ν.3316/2005 καθώς και τις δηµόσιες συµβάσεις εκτέλεσης έργων, για
όλους τους φορείς του ∆ηµοσίου την 30.04.2017.

� Αντίστοιχα και µε τον τελευταίο Ν.4368/2016 µε θέµα: «Μέτρα για την επι-
τάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις», στο άρθρο 93 του
οποίου, προβλέπεται παράταση αναστολής έναρξης ισχύος του Μέρους Β΄
του Ν.4281/2014 σχετικά µε τους Î·ÓfiÓÂ˜ Û‡Ó·„Ë˜ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ Û˘Ì‚¿-
ÛÂˆÓ ¤ÚÁˆÓ, προµηθειών και υπηρεσιών έως 30/4/2016.

� Απόφαση σταθµό για την εκτός σχεδίου δόµηση πήρε το ΣτΕ. Συγκεκριµέ-
να, το Ε΄ Τµήµα του Συµβουλίου της Επικρατείας ακύρωσε οικοδοµική
άδεια της Πολεοδοµίας Ερµούπολης Σύρου, που προέβλεπε την ανέγερση
διώροφου ξενοδοχείου 5 αστέρων, δυναµικότητας 70 κλινών, µε πισίνα και
δεξαµενή νερού στην εκτός σχεδίου περιοχή του Αγίου Ιωάννη ∆ιακόφτη
της Μυκόνου. Οι σύµβουλοι Επικρατείας δεν επέτρεψαν την ανέγερση της
εν λόγω ξενοδοχειακής µονάδας, καθώς δεν προέκυπτε ότι από το ξενοδο-
χείο διέρχεται αναγνωρισµένος δρόµος µε Προεδρικό ∆ιάταγµα. Ειδικότε-
ρα, η ξενοδοχειακή µονάδα επρόκειτο να ανεγερθεί σε οικόπεδο 10.107
τ.µ. εκτός εγκεκριµένου σχεδίου, αλλά εντός ζώνης οικιστικού ελέγχου.
Όµως το ΣτΕ, µε την υπ’ αριθ. 3965/2015 απόφασή του ακύρωσε την οικο-
δοµική άδεια για την ανέγερση του ξενοδοχείου, καθώς δεν προκύπτει ότι η
οδός που διέρχεται µπροστά από την υπό κατασκευή µονάδα, έχει τον χα-
ρακτήρα δηµοτικής ή κοινοτικής οδού, όπως απαιτεί η πολεοδοµική νοµο-
θεσία, αλλά ούτε προκύπτει ότι έχει αναγνωριστεί µε Προεδρικό ∆ιάταγµα
ως κυριότερη ή µοναδική οδός.
Παράλληλα, κατά του δικαστές, δεν, προκύπτει ότι έχει αναγνωριστεί νόµι-
µα η επίµαχος οδός µε Προεδρικό ∆ιάταγµα, ως προϋφιστάµενη του 1923
που προέκυψε από ιδιωτική βούληση, όπως απαιτείται από τη νοµοθεσία,
λόγω του χαρακτήρα της Μυκόνου ως προστατευόµενης περιοχής.
Τέλος, οι σύµβουλοι Επικρατείας αναφέρουν ότι από δύο βεβαιώσεις του
δήµου Μυκόνου προκύπτει, την πρώτη φορά (2008) ότι η επίµαχος υπάρ-
χουσα οδός είναι ασφαλτοστρωµένη και ενώνει µεταξύ τους δυο επαρχια-
κές οδούς και η δεύτερη (2013) ότι είναι αγροτική οδός.

� ∆ιευκρινίσεις εξέδωσε η Γενική ∆ιεύθυνση Πολεοδοµίας του Υπουργείου
Περιβάλλοντος & Ενέργειας, σχετικά µε την ·Ú¿Ù·ÛË ÈÛ¯‡Ô˜ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈ-
ÎÒÓ ·‰ÂÈÒÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓÙÔ˜ και χαρακτήρα.

Συγκεκριµένα, στις διευκρινήσεις αναφέρονται τα ακόλουθα:

"Σας ανακοινώνουµε ότι στο 143 φύλλο της 9-11-2015, Τεύχος Α', της Εφη-
µερίδας της Κυβερνήσεως δηµοσιεύτηκε ο Ν.4342/2015 περί συνταξιοδοτι-
κών ρυθµίσεων, ενσωµάτωσης στο Ελληνικό ∆ίκαιο της οδηγίας 2012/27/ΕΕ
κλπ. Στο άρθρο 71 (∆ιατάξεις πολεοδοµικού χαρακτήρα) του δηµοσιευθέντος
νόµου προβλέπεται η παράταση της ισχύος των οικοδοµικών αδειών που
έχουν εκδοθεί µετά την 1-3-2006 σύµφωνα µε το από 8-7-93 Π.∆. (ΦΕΚ
795/∆'/13-7-93) και αφορούν σε κτίρια ή εγκαταστάσεις του ∆ηµοσίου,
Ν.Π.∆.∆. ή Ν.Π.Ι.∆. που ανήκουν στο ∆ηµόσιο και εποπτεύονται από το Κρά-
τος ή σε κτίρια που οι µελέτες τους είναι προϊόν Αρχιτεκτονικού ∆ιαγωνισµού,
έως τις 31-12-2023, ακόµη και αν έχουν λήξει.
Με την παραπάνω διάταξη παρατείνεται η ισχύς των αναφεροµένων σε αυτήν
οικοδοµικών αδειών έως τις 31-12-2023, ακόµη και αν έχουν λήξει, χωρίς πε-
ραιτέρω ενέργειες των Υπηρεσιών ∆όµησης, προκειµένου να υλοποιηθούν έρ-
γα δηµοσίου ενδιαφέροντος και χαρακτήρα ή έργα που οι µελέτες τους προέ-
κυψαν από Αρχιτεκτονικό ∆ιαγωνισµό, η εξέλιξη των οποίων έχει πληγεί εν
µέσω της δύσκολης οικονοµικής συγκυρίας των τελευταίων χρόνων, σύµφω-
να µε τις εγκεκριµένες µελέτες των οικοδοµικών αδειών που εκδόθηκαν βάσει
παλαιότερων διατάξεων, χωρίς να απαιτείται αναθεώρηση αυτών για την πα-
ράταση της ισχύος τους και προσαρµογή των µελετών τους στις νέες διατά-
ξεις.

� Από την Πανελλήνια Οµοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων ανακοινώθηκαν και
επισηµάνθηκαν οι κυριότερες από τις νέες υποχρεώσεις που επιβάλλονται από
την ÚfiÛÊ·ÙË ÓÔÌÔıÂÛ›· Ô˘ ·ÊÔÚ¿ Ù· ÂÓÂÚÁÂÈ·Î¿ ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎ¿ ÎÙÈ-
Ú›ˆÓ. Αποδελτιώνοντας από τον Τύπο, τις παραθέτουµε παρακάτω, δεδοµέ-
νου ότι αφορά µεγάλη µερίδα συναδέλφων αλλά και επισηµαίνει θέµατα που
ατόνισαν τελευταία, αν και υποχρεωτικής εφαρµογής.:

1. Σύµφωνα µε το άρθρο 12 του Ν.4122/2015 σε όλες τις εµπορικές διαφηµι-
στικές καταχωρήσεις στον Τύπο και το διαδίκτυο για τη διάθεση προς πώ-
ληση ή προς µίσθωση κτιρίου ή κτιριακής µονάδας που διαθέτει πιστοποιη-
τικό ενεργειακής απόδοσης, απαιτείται η αναγραφή του δείκτη ενεργειακής
απόδοσης (ενεργειακή κατηγορία) του κτιρίου, όπως αυτός προκύπτει από
το ΠΕΑ.

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

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

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

5. Σύµφωνα µε το άρθρο 58 παρ. του Ν.4342/2015, από 9/11/2015, σε κάθε
µίσθωση ακινήτου, ο αριθµός πρωτοκόλλου του ΠΕΑ πρέπει να αναγράφε-
ται υποχρεωτικά στην ηλεκτρονική εφαρµογή «∆ήλωση Πληροφοριακών
Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας» της ιστοσελίδας της Γενικής
Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων (www.gsis.gr).

� Αντισυνταγµατικές έκρινε η Ολοµέλεια του Συµβουλίου της Επικρατείας τις
διατάξεις του Ν.3842/10 που επέβαλαν την ¿ÌÂÛË Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÊfiÚÔ˘ ÎÏË-
ÚÔÓÔÌÈ¿˜ ÛÂ ˘fi ··ÏÏÔÙÚ›ˆÛË ·Î›ÓËÙ·, µολονότι αυτά παραµένουν
επί χρόνια δεσµευµένα, χωρίς να µπορούν να αξιοποιηθούν. Ειδικότερα, ο
Ν.3842/2010 άλλαξε το νοµοθετικό πλαίσιο που ισχύει από το 1923 και
επέβαλε την άµεση καταβολή φόρου κληρονοµιάς στα ακίνητα που βρί-
σκονται σε καθεστώς απαλλοτρίωσης. Το νοµοθετικό πλαίσιο για το επίµα-
χο ζήτηµα που ίσχυε πριν το 2010 (Ν.3842/2010) προέβλεπε ότι τα ακίνη-
τα που κληρονοµούνται και έχουν κηρυχθεί ως αναγκαστικά απαλλοτριω-
θέντα, φορολογούνται το χρόνο καταβολής της αποζηµίωσης ή κατά το
χρόνο άρσης της απαλλοτρίωσής τους. Στην συνέχεια ο Ν.3842/2010 προ-
έβλεψε ότι µέσα σε ένα έτος από την ψήφιση του νόµου (δηλαδή µέσα
στο 2011) όσοι κληρονόµησαν απαλλοτριωµένες εκτάσεις πρέπει να υπο-
βάλλουν αναδροµικά δηλώσεις φόρου κληρονοµιάς και να πληρώσουν φό-
ρο κληρονοµιάς. Η Ολοµέλεια του ΣτΕ έκρινε ότι η επίµαχη ρύθµιση του
Ν.3842/2010 είναι αντίθετη στα άρθρα 4 και 17 του Συντάγµατος. Η υπό-
θεση απασχόλησε την Ολοµέλεια του ΣτΕ µετά από παραπεµπτική απόφα-
ση του Β΄ Τµήµατος του ίδιου δικαστηρίου, που έχει ταχθεί υπέρ της αντι-
συνταγµατικότητας της επίµαχης διάταξης του Ν.3842/2010. Τέλος, η
Ολοµέλεια του ΣτΕ, ακύρωσε την πράξη προσδιορισµού φόρου κληρονο-
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µιάς του προϊσταµένου της ∆ΟΥ Πρέβεζας, που υποχρέωνε κληρονόµο δύο
ρυµοτοµούµενων και απαλλοτριούµενων ακινήτων στην άµεση καταβολή
φόρου κληρονοµιάς -από το 1998- ύψους 163.162 ευρώ, προσαυξηµένο
κατά 93.818 ευρώ.

� Από την ΕΚΧΑ Α.Ε. εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση: "από την 15η ∆ε-
κεµβρίου 2015, ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÛÂ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ∫ÙËÌ·ÙÔÏÔÁ›Ô˘ Ô ¢‹ÌÔ˜
£ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË˜. Αποτελεί τον µεγαλύτερο µέχρι τώρα ∆ήµο όπου λειτουρ-
γεί Κτηµατολόγιο, αφού έχουν καταγραφεί πάνω από µισό εκατοµµύριο δι-
καιώµατα. Με απόφαση που υπέγραψαν ο Υπουργός και ο Αναπληρωτής
Υπουργός Περιβάλλοντος & Ενέργειας, κ. Πάνος Σκουρλέτης και Γιάννης
Τσιρώνης αντίστοιχα, διαπιστώθηκε η ολοκλήρωση της κτηµατογράφησης,
ορίστηκε η έναρξη ισχύος του Κτηµατολογίου και το αρχείο κτηµατογρά-
φησης παραδίδεται στο Κτηµατολογικό Γραφείο Θεσσαλονίκης. Με τον
τρόπο αυτό σηµατοδοτείται η µετάβαση από το παλιό σύστηµα «Μεταγρα-
φών και Υποθηκών» στο νέο σύστηµα του Κτηµατολογίου για τον ∆ήµο
Θεσσαλονίκης. Συγκεκριµένα, τα βιβλία που τηρούσε το αρµόδιο Υποθηκο-
φυλακείο για τη Θεσσαλονίκη επέχουν θέση αρχείου, ενώ όλες οι συναλ-
λαγές πραγµατοποιούνται πλέον από το Κτηµατολογικό Γραφείο και οι εγ-
γραφές που αφορούν τα ακίνητα γίνονται στο Σύστηµα Πληροφορικής
Εθνικού Κτηµατολογίου (ΣΠΕΚ). Για περισσότερες πληροφορίες οι συνά-
δελφοι µπορούν να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα της ΕΚΧΑ ΑΕ, όπου και οι
ανακοινώσεις για την όλη λειτουργία του Εθνικού Κτηµατολογίου (συλλογή
δηλώσεων, αναρτήσεις, προθεσµίες, περιοχές κτηµατογραφηµένες ή υπό
κτηµατογράφηση).

� Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Οικονοµικών ÔÈ Ó¤Â˜ ÙÈÌ¤˜ ˙ÒÓË˜ για
την εφαρµογή του αντικειµενικού συστήµατος προσδιορισµού της αξίας
ακινήτων. Οι νέες τιµές είναι γενικά χαµηλότερες από τις µέχρι τώρα ισχύ-
ουσες στις περισσότερες περιοχές. Με τις νέες ΤΖ θα γίνονται από εδώ και
πέρα όλοι οι υπολογισµοί προσδιορισµού φόρου αλλά και όλων των χρεώ-
σεων όπου αυτές χρησιµοποιούνται. Οι νέες τιµές έχουν αναδροµική ισχύ
από τον Μάϊο του 2015, πλην του υπολογισµού του ΕΝΦΙΑ. Θεωρούµε
σκόπιµο εδώ να τονίσουµε, ότι παρά τα διαφορετικά γραφόµενα σε πλή-
θος δηµοσιευµάτων, µε τις νέες τιµές δεν τροποποιείται ο υπολογισµός του
προστίµου του Ν.4178/2013 για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων. Ο νό-
µος είναι σαφής: «Για την υπαγωγή αυθαίρετης κατασκευής ή χρήσης
στην παρούσα ρύθµιση καταβάλλεται ενιαίο ειδικό πρόστιµο, το οποίο
υπολογίζεται µε βάση το εµβαδόν της επί την τιµή ζώνης, που ίσχυε στην
περιοχή του ακινήτου, ανεξαρτήτως της χρήσης αυτού, σύµφωνα µε το
σύστηµα αντικειµενικών αξιών του Υπουργείου Οικονοµικών, που ίσχυε
στις 28.7.2011» (άρθρο 18, παρ.1). Υπενθυµίζεται ότι η τελευταία αλλαγή
αντικειµενικών είχε γίνει το 2007, πλην µεµονωµένων περιπτώσεων όπως
του Ψυχικού, που τροποποιήθηκαν µεγενέστερα λόγω προσφυγής των κα-
τοίκων και δεν τροποποιήθηκαν εκ νέου µε την τελευταία αλλαγή.

� Το ΤΕΕ ανακοίνωσε τη δηµιουργία υπηρεσιών εξυπηρέτησης των µηχανι-
κών, των πολιτών και της δηµόσιας διοίκησης. Πρόκειται για µια σειρά συ-
στηµάτων για την κάλυψη των αναγκών αδειοδοσίας και ελέγχου των κα-
τασκευών. Τα συστήµατα που έχουν υλοποιηθεί είναι:
• Ηλεκτρονική έκδοση των Εγκρίσεων και Αδειών ∆όµησης κατά την πρό-

βλεψη του Ν.4030/2011 για τη λειτουργία του οποίου απαιτείται η κανο-
νιστική ΚΥΑ που προβλέπεται στο Νόµο.

• Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτηρίου που είναι µια πλήρης ηλεκτρονική κατα-
γραφή υπαρχουσών κατασκευών και παρακολούθησης των µεταβολών
των κατασκευών. Για τη λειτουργία του απαιτείται η έκδοση Π∆.

• ™‡ÛÙËÌ· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ·ÈÙËÌ¿ÙˆÓ Î·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ‹˜ ÎÏ‹ÚˆÛË˜ ∂ÏÂÁÎÙÒÓ
¢fiÌËÛË˜ στο οποίο εισάγονται ηλεκτρονικά αιτήµατα ορισµού ελεγκτή
δόµησης, διενεργείται αυτόµατη ηλεκτρονική κλήρωση ελεγκτή δόµησης
και εισαγωγή των πορισµάτων.

Σε αναµονή των απαιτούµενων νοµοθετικών αποφάσεων το ΤΕΕ, σε συνερ-
γασία µε το ΥΠΕΝ, έθεσε σε λειτουργία το τρίτο σύστηµα για τη διαχείριση
των αιτηµάτων ορισµού ελεγκτών δόµησης το οποίο καθίσταται υποχρεωτικό
από 18/1/2016. Το σύστηµα αυτό δέχεται ηλεκτρονικά αιτήµατα από τον επι-
βλέποντα µηχανικό, τα αιτήµατα διαβιβάζονται σε πραγµατικό χρόνο, στις
αρµόδιες Υπηρεσίες ∆όµησης και στις υπηρεσίες Επιθεώρησης του ΥΠΕΝ (Νο-
τίου και Βορείου Ελλάδας) και µετά την έγκρισή τους διενεργείται άµεσα η
κλήρωση. Κάθε υπόθεση είναι διαφανώς διαθέσιµη σε όλα τα στάδιά της σε
όλους τους συντελεστές του έργου (επιβλέποντα µηχανικό, Υπηρεσία ∆όµη-
σης, Υπηρεσία ΥΠΕΝ, Ελεγκτή ∆όµησης και πολίτη). 

Περισσότερες πληροφορίες και εγχειρίδια χρήσης δίνονται στην ιστοσελίδα:

http://portal.tee.gr/portal/page/portal/TEE/MyTEE/adeies/inspectors

� Το Ε΄ Τµήµα του Συµβουλίου της Επικρατείας (πρόεδρος ο αντιπρόεδρος
Αθανάσιος Ράντος και εισηγητής ο πάρεδρος ∆ηµήτρης Βασιλειάδης) επε-
ξεργάστηκαν το σχέδιο Προεδρικού ∆ιατάγµατος για τον «OÚÈÛÌfi Û˘ÓÂ-
ÎÙÈÌÒÌÂÓˆÓ ÛÙÔÈ¯Â›ˆÓ Î·È ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÒÓ ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ˘·ÁˆÁ‹
ÙˆÓ ÂÎÙ¿ÛÂˆÓ ÛÙÈ˜ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ 1, 2 Î·È 5 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 3 ÙÔ˘
¡.998/1979 ˆ˜ ÈÛ¯‡ÂÈ» που είχε καταθέσει για νοµοπαρασκευαστική επε-
ξεργασία το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύµφωνα µε τις δια-
τάξεις του Ν.4280/2014. Σύµφωνα µε το ρεπορτάζ του ΑΠΕ-ΜΠΕ, το ΣτΕ
έκρινε νόµιµο το σχέδιο Π∆, µε την υπ’ αριθ. 26/2016 γνωµοδότηση - πρα-
κτικό του Ε΄ Τµήµατος, αλλά έγιναν νοµοτεχνικού περιεχοµένου παρατη-
ρήσεις, ενώ αναδιατύπωσε ουσιαστικά άρθρα του εν λόγω διατάγµατος.
Υπενθυµίζεται ότι σκοπός του επίµαχου διατάγµατος είναι ο καθορισµός
των κριτηρίων δυνάµει των οποίων γίνεται ο χαρακτηρισµός των εκτάσεων
σύµφωνα µε τους νόµους 998/1979 και 4280/2014. Στο άρθρο 2 του δια-
τάγµατος επαναλαµβάνονται οι κατά το Σύνταγµα και τον νόµο προϋποθέ-
σεις για τον προσδιορισµό του δάσους και της δασικής έκτασης. Στα άρθρα
3 και 4 τίθενται τα κριτήρια για τον προσδιορισµό της οργανικής ενότητας
της βλάστησης, καθώς και τα στοιχεία που λαµβάνονται υπόψη ή συνεκτι-
µώνται. Επίσης, στο άρθρο 5 ορίζεται το κριτήριο διάκρισης του δάσους
και της δασικής έκτασης και στο άρθρο 6 προσδιορίζεται η έννοια των χορ-
τολιβαδικών, των βραχωδών και των πεδινών χορτολιβαδικών εκτάσεων.
Στην γνωµοδότηση του Ε΄ Τµήµατος γίνεται α αναφορά, τόσο στις διατά-
ξεις του άρθρου 24 του Συντάγµατος, όσο και την απόφαση της Ολοµέλει-
ας του ΣτΕ του 2013 (32/2013), αλλά και στην απόφαση του Ανωτάτου Ει-
δικού ∆ικαστηρίου του 1999 (27/1999), που γίνεται εκτενής αναφορά
στην έννοια του όρου δάσος και δασική έκταση, µετά την αναθεώρηση
του Συντάγµατος το 2001. Οι Σύµβουλοι Επικρατείας, έκαναν ουσιαστικές
παρεµβάσεις τόσο στον ορισµό του δάσους και δασικής έκτασης, όσο και
στις «οργανικές ενότητες» που για το χαρακτηρισµό τους απαιτείται ως
ελάχιστη έκταση τα 700 τ.µ. ∆ηλαδή, επιφάνεια που οι δασικοί χάρτες θε-
ωρούν ως ελάχιστη για την καταγραφή της έκτασης στους χάρτες αυτούς.
Ακόµη, παρέµβαση έκαναν οι δικαστές και ως προς τις χορτολιβαδικές
εκτάσεις. Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τη γνωµοδότηση του ΣτΕ, δεν µπο-
ρούν να µην υπαχθούν στην προστασία της δασικής νοµοθεσίας, δάση και
δασικές εκτάσεις οι οποίες σύµφωνα µε τα κριτήρια της δασικής οικολογίας
(δασολογίας) έχουν δασικό χαρακτήρα. Οι σύµβουλοι Επικρατείας τροπο-
ποίησαν το άρθρο 5 του σχεδίου διατάγµατος που αφορά το κριτήριο
προσδιορισµού διάκρισης τους δάσους από τη δασική έκταση και το ανα-
διατύπωσαν ως εξής: «Θεωρείται αραιά η δασική βλάστηση εφόσον µετα-
ξύ των διακένων των δασικών ατόµων δύναται να παρεµβληθεί άτοµο µε
κανονική κόµη και εφόσον στο σύνολο της έκτασης ο µέσος βαθµός συ-
γκόµωσης δεν υπερβαίνει το 25% (αραιά συγκόµωση). Το κριτήριο είναι
ενδεικτικό και µπορεί η έκταση να αποτελεί δάσος και µε µικρότερη συγκό-
µωση». Επίσης, οι δικαστές αναδιατύπωσαν το άρθρο 6 του σχεδίου δια-
τάγµατος, που αφορά τον εννοιολογικό προσδιορισµό των χορτολιβαδικών
και βραχωδών εκτάσεων, δίνοντας ιδιαίτερη σηµασία στον ορισµό της ξυ-
λώδους βλάστησης (φρύγανα).

Αριθµός 267/2016 
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ∆΄
Συνεδρίασε δηµόσια στο ακροατήριό του στις 6 Μαΐου 2014, µε την εξής
σύνθεση: Ε. Σαρπ, Αντιπρόεδρος, Προεδρεύουσα, σε αναπλήρωση του Προέ-
δρου του Τµήµατος, που είχε κώλυµα, Κ. Κουσούλης, Β. Κίντζιου, Σύµβουλοι,
Χρ. Μπολόφη, Ν. Μαρκόπουλος, Πάρεδροι. Γραµµατέας ο Ν. Αθανασίου. 
Α) Για να δικάσει την από 23ης Ιανουαρίου 2012 αίτηση: 
των: 1) Κωνσταντίνου Χρήστου Σακελλάρη, κατοίκου Νάουσας Ηµαθίας (∆.
Σολωµού 1), 2) ∆ηµητρίου Γεωργίου ∆ίσκου, κατοίκου Κοπανού Ηµαθίας
(Μιέζης 21), οι οποίοι παρέστησαν µε τον δικηγόρο Γεώργιο Παπαστεργίου
(Α.Μ. 167 ∆.Σ. Βέροιας), που τον διόρισαν στο ακροατήριο, 3) Βασιλείου Γε-
ωργίου Τζουβάρα, κατοίκου Νάουσας (∆ηµαρχίας 16), ο οποίος παρέστη µε
τον ίδιο ως άνω δικηγόρο Γεώργιο Παπαστεργίου, που τον διόρισε µε πληρε-
ξούσιο, 4) Στέφανου Συµεών Λαζαρίδη, κατοίκου Κοπανού Νάουσας, ο οποί-
ος παρέστη µε τον ίδιο ως άνω δικηγόρο Γεώργιο Παπαστεργίου, που τον
διόρισε στο ακροατήριο, 5) Φωτεινής Γεωργίου Μηλιώνη, κατοίκου Αµπελώ-
να Λάρισας, η οποία παρέστη µε τον ίδιο ως άνω δικηγόρο Γεώργιο Παπα-
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στεργίου, που τον διόρισε µε πληρεξούσιο και 6) Αιµιλίας Σταµάτη Γραµµέ-
νου, κατοίκου Νάουσας Ηµαθίας (περιοχή Καραούλι), η οποία δεν παρέστη, 
κατά των: 1) Υπουργού Παιδείας, ∆ιά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων και
ήδη Παιδείας και Θρησκευµάτων, ο οποίος παρέστη µε τον Παναγιώτη Λα-
µπρόπουλο, Πάρεδρο του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, 2) Υπουργού
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, 3) Υπουργού Υποδοµών,
Μεταφορών και ∆ικτύων και 4) ∆ήµου Ηρωικής Πόλης Νάουσας Ηµαθίας, οι
οποίοι δεν παρέστησαν. 
Με την αίτηση αυτή οι αιτούντες επιδιώκουν να ακυρωθούν: 1) η παράλειψη
της ∆ιοικήσεως να προβεί στην έκδοση προεδρικού διατάγµατος περί καθορι-
σµού των επαγγελµατικών τους δικαιωµάτων και 2) η υπ΄ αριθµ.
2071/29.11.2011 πράξη του Προϊσταµένου της ∆ιεύθυνσης Πολεοδοµίας του
∆ήµου Νάουσας. 
Β) Για να δικάσει την από 31ης Ιανουαρίου 2013 αίτηση, η οποία ασκήθηκε
κατά χωρισµό δικογράφου, µετά την υπ’ αριθµ. 4917/2012 απόφαση του
Συµβουλίου της Επικρατείας: 
των: 1) Κωνσταντίνου Χρήστου Σακελλάρη, κατοίκου Νάουσας Ηµαθίας (∆.
Σολωµού 1), 2) ∆ηµητρίου Γεωργίου ∆ίσκου, κατοίκου Κοπανού Ηµαθίας
(Μιέζης 21), οι οποίοι παρέστησαν µε το δικηγόρο Γεώργιο Παπαστεργίου
(Α.Μ. 167 ∆.Σ. Βέροιας), που τον διόρισαν στο ακροατήριο, 3) Βασιλείου Γε-
ωργίου Τζουβάρα, κατοίκου Νάουσας (∆ηµαρχίας 16), ο οποίος παρέστη µε
τον ίδιο ως άνω δικηγόρο Γεώργιο Παπαστεργίου, που τον διόρισε µε πληρε-
ξούσιο, 4) Στέφανου Συµεών Λαζαρίδη, κατοίκου Κοπανού Νάουσας, ο οποί-
ος παρέστη µε τον ίδιο ως άνω δικηγόρο Γεώργιο Παπαστεργίου, που τον
διόρισε στο ακροατήριο και 5) Φωτεινής Γεωργίου Μηλιώνη, κατοίκου Αµπε-
λώνα Λάρισας, η οποία παρέστη µε τον ίδιο ως άνω δικηγόρο Γεώργιο Παπα-
στεργίου, που τον διόρισε µε πληρεξούσιο, 
κατά του ∆ήµου Ηρωικής Πόλης Νάουσας Ηµαθίας, ο οποίος δεν παρέστη, 
και κατά του παρεµβαίνοντος Νοµικού Προσώπου ∆ηµοσίου ∆ικαίου µε την
επωνυµία «Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας» (Τ.Ε.Ε.), που εδρεύει στην Αθήνα
(Νίκης 4), το οποίο παρέστη µε τον δικηγόρο Θεόδωρο Σχινά (Α.Μ. 9026),
που τον διόρισε µε απόφαση του Προέδρου του. 
Με την αίτηση αυτή οι αιτούντες επιδιώκουν να ακυρωθεί η υπ΄ αριθµ.
2071/29.11.2011 πράξη του Προϊσταµένου της ∆ιεύθυνσης Πολεοδοµίας του
∆ήµου Νάουσας. 
Η εκδίκαση άρχισε µε την ανάγνωση της εκθέσεως του εισηγητή, Παρέδρου
Ν. Μαρκόπουλου. 
Κατόπιν το δικαστήριο άκουσε τον πληρεξούσιο των αιτούντων, ο οποίος
ανέπτυξε και προφορικά τους προβαλλόµενους λόγους ακυρώσεως και ζήτη-
σε να γίνουν δεκτές οι αιτήσεις, τον αντιπρόσωπο του Υπουργού, ο οποίος
ζήτησε την απόρριψη της πρώτης υπό κρίσιν αιτήσεως, και τον πληρεξούσιο
του παρεµβαίνοντος Τ.Ε.Ε., ο οποίος ζήτησε την απόρριψη της δεύτερης υπό
κρίσιν αιτήσεως. 
Μετά τη δηµόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη σε αίθου-
σα του δικαστηρίου κ α ι 
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για την άσκηση των κρινοµένων αιτήσεων ακυρώσεως έχουν καταβληθεί το
κατά νόµο παράβολο (ειδικά έντυπα παραβόλου υπ’ αριθµ. 3227306,
1225961/2012 για την υπ’ αριθµ. 670/2012 αίτηση και υπ’ αριθ. 1554796-7,
2776415-6, 2338862/2013 για την υπ’ αριθµ. 723/6.2.2013 αίτηση). 
2. Επειδή, από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτουν τα εξής: Με την υπ’
αριθµ. 2071/29.11.2011 πράξη του Προϊσταµένου της ∆ιεύθυνσης Πολεοδο-
µίας του ∆ήµου Νάουσας επεστράφη φάκελος οικοδοµικής άδειας, που αφο-
ρούσε την έγκριση εργασιών για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθµού,
τον οποίο είχε υποβάλει, για λογαριασµό πελάτη του, ο τρίτος των αιτού-
ντων, κατά την σειρά αναφοράς τους και στα δύο δικόγραφα, Βασίλειος
Τζουβάρας, πτυχιούχος µηχανικός Τεχνολογικής Εκπαίδευσης του Τµήµατος
Πολιτικών ∆οµικών Έργων της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρµογών του Τ.Ε.Ι.
Σερρών. Και τούτο, αφ΄ ενός µεν διότι ο φάκελος αυτός παρουσίαζε ελλεί-
ψεις ως προς το τοπογραφικό διάγραµµα που τον συνόδευε, αφ΄ ετέρου δε,
διότι το τοπογραφικό αυτό διάγραµµα, εξαρτηµένο από το κρατικό τριγωνο-
µετρικό δίκτυο, είχε συνταχθεί από τον ανωτέρω αιτούντα µηχανικό, ο οποί-
ος, όµως, δεν είχε το επαγγελµατικό δικαίωµα συντάξεώς του. Για το ζήτηµα
δε αυτό, την έλλειψη, δηλαδή, επαγγελµατικού δικαιώµατος του εν λόγω µη-
χανικού να συντάσσει τοπογραφικά διαγράµµατα εξαρτηµένα από το κρατικό
τριγωνοµετρικό δίκτυο, ο εκδότης της προσβαλλόµενης πράξης, Προϊστάµε-
νος της ∆ιεύθυνσης Πολεοδοµίας του ∆ήµου Νάουσας, παρέπεµψε, όπως

αναφέρεται στο σώµα της ανωτέρω πράξης, στο υπ’ αριθµ. πρωτ.
∆.Τ.Ε/β/34285/735/24.9.2010 έγγραφο του Γενικού Γραµµατέα του Υπουρ-
γείου Περιβάλλοντος και Κλιµατικής Αλλαγής (Υ.ΠΕ.Κ.Α.) Με το εν λόγω έγ-
γραφο ο ανωτέρω Γενικός Γραµµατέας απέστειλε σε όλες τις κατά τόπους
αρµόδιες πολεοδοµικές υπηρεσίες, προς ενηµέρωση, µεταξύ άλλων, το υπ’
αρ. πρωτ. 20955/27.7.2010 έγγραφο του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος
(Τ.Ε.Ε.), το οποίο είχε αποστείλει το εν λόγω Επιµελητήριο προς τη ∆ιεύθυν-
ση Τοπογραφικών Εφαρµογών του Υ.ΠΕ.Κ.Α., µε αντικείµενο το ζήτηµα που
είχε ανακύψει όσον αφορά το επαγγελµατικό δικαίωµα σύνταξης εξαρτηµέ-
νων τοπογραφικών διαγραµµάτων. Με το έγγραφο αυτό το Τ.Ε.Ε. επισήµανε
στη ∆ιοίκηση το γεγονός ότι «εξαρτηµένα τοπογραφικά διαγράµµατα κατατί-
θενται σε υπηρεσίες του ∆ηµοσίου υπογεγραµµένα από ειδικότητες τόσο δι-
πλωµατούχων µηχανικών όσο και πτυχιούχων µηχανικών τεχνολογικής εκ-
παίδευσης, για τους οποίους από την ισχύουσα νοµοθεσία περί επαγγελµατι-
κών δικαιωµάτων, δεν προκύπτει δικαίωµα αντίστοιχης υπογραφής». Στη συ-
νέχεια του εν λόγω εγγράφου δε, το Τ.Ε.Ε. υπενθύµισε την ισχύουσα στην
Ελλάδα νοµοθεσία, σύµφωνα µε την οποία δικαίωµα σύνταξης τοπογραφικών
διαγραµµάτων έχουν οι Αγρονόµοι Τοπογράφοι Μηχανικοί και οι Πολιτικοί
Μηχανικοί των Α.Ε.Ι., οι Πολιτικοί Υποµηχανικοί, υπό τους περιορισµούς του
β.δ/τος 769/1972, και οι πτυχιούχοι Τοπογραφίας των Τ.Ε.Ι. Εν συνεχεία, σε
απάντηση του υπ’ αριθµ. πρωτ. 997/9.5.2011 εγγράφου του Προϊσταµένου
του Τµήµατος Πολεοδοµίας και Πολεοδοµικών Εφαρµογών του ∆ήµου Νάου-
σας, µε το οποίο αυτός ζήτησε διευκρινίσεις για τα επαγγελµατικά δικαιώµατα
σύνταξης τοπογραφικών διαγραµµάτων, ο Αναπληρωτής ∆ιευθυντής της ∆ι-
εύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρµογών της Γενικής ∆ιεύθυνσης Πολεοδοµίας
του Υ.ΠΕ.Κ.Α. απέστειλε στην αρµόδια πολεοδοµική υπηρεσία του ∆ήµου Νά-
ουσας το υπ’ αριθµ. πρωτ. ∆ΤΕ/β/οικ. 18392/307/4.4.2012 έγγραφό του, µε
το ακόλουθο περιεχόµενο: «[…]σας γνωρίζουµε ότι µε το αρ. πρ.
∆.Τ.Ε/β/34285/735/24.9.2010 έγγραφο απεστάλη προς τους αποδέκτες των
πολεοδοµικών εγκυκλίων προς υπενθύµιση η ισχύουσα νοµοθεσία για τις ειδι-
κότητες τόσο ∆ιπλωµατούχων Μηχανικών όσο και Πτυχιούχων Μηχανικών
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης που έχουν το δικαίωµα σύνταξης και υπογραφής
των εξαρτηµένων τοπογραφικών διαγραµµάτων. Το παραπάνω έγγραφο εκ-
δόθηκε µε αφορµή το υπ’ αρ. πρωτ. 20955/27.7.2010 έγγραφο του Τ.Ε.Ε. το
οποίο µας απεστάλη µετά από την διαπίστωση ότι τα εν λόγω διαγράµµατα
δεν συντάσσονταν ούτε υπογράφονταν από τους έχοντες το δικαίωµα. Οι
Υπηρεσίες στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων τους πρέπει να εφαρµόζουν την
ισχύουσα νοµοθεσία και εποµένως να ελέγχουν εάν τα διαγράµµατα εκπο-
νούνται και υπογράφονται από τους έχοντες το δικαίωµα ∆ιπλωµατούχους
Μηχανικούς ή Πτυχιούχους Μηχανικούς Τεχνολογικής Εκπαίδευσης». 
3. Επειδή, κατά της ανωτέρω υπ’ αριθµ. 2071/29.11.2011 πράξης του Προϊ-
σταµένου της ∆ιεύθυνσης Πολεοδοµίας του ∆ήµου Νάουσας, οι Κων. Σακελ-
λάρης, ∆ηµ. ∆ίσκος, Βας. Τζουβάρας, Στ. Λαζαρίδης και Φωτεινή Μηλιώνη,
πτυχιούχοι Μηχανικοί των Τµηµάτων Πολιτικών ∆οµικών Έργων και Πολιτι-
κών Έργων Υποδοµής των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Τ.Ε.Ι.),
είχαν αρχικώς ασκήσει, µαζί µε την Αιµιλία Γραµµένου, την πρώτη από τις
κρινόµενες, υπ’ αριθ. καταθ. 670/25.1.2012, αίτηση ακυρώσεως. Με την ίδια
δε αίτηση οι ως άνω αιτούντες είχαν ζητήσει και την, προτασσόµενη στο δι-
κόγραφο αυτό, ακύρωση της παραλείψεως της ∆ιοικήσεως να προβεί στην
έκδοση προεδρικού διατάγµατος περί καθορισµού των επαγγελµατικών τους
δικαιωµάτων. Με την 4917/2012 απόφαση του ∆’ Τµήµατος του ∆ικαστηρίου
καταργήθηκε η δίκη ως προς την Αιµιλία Γραµµένου, λόγω παραιτήσεως αυ-
τής από το δικόγραφο της ανωτέρω (υπ’ αριθµ. καταθ. 670/2012 αιτήσεως)
και στην συνέχεια α) έγινε δεκτή η εν λόγω αίτηση ως προς τους λοιπούς
προαναφερθέντες πέντε αιτούντες ως προς την προσβαλλόµενη παράλειψη
και, συνακόλουθα, ακυρώθηκε η παράλειψη αυτή της διοικήσεως να προβεί
στην έκδοση του, προβλεποµένου από τις διατάξεις των άρθρων 25 παρ. 2
περ. γ΄ του ν. 1404/1983 και 18 παρ. 2 του ν. 3794/2009, προεδρικού δια-
τάγµατος, µε το οποίο θα καθορίζονται τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των
πτυχιούχων µηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης των Τµηµάτων Πολιτικών
∆οµικών Έργων και Πολιτικών Έργων Υποδοµής της Σχολής Τεχνολογικών
Εφαρµογών των Τ.Ε.Ι., β) αναβλήθηκε η εκδίκαση της υποθέσεως ως προς
την υπ’ αριθµ. 2071/29.11.2011 προσβαλλόµενη πράξη του Προϊσταµένου
της ∆ιεύθυνσης Πολεοδοµίας του ∆ήµου Νάουσας, λόγω ελλείψεως συναφεί-
ας µε την προτασσόµενη στο δικόγραφο προσβαλλόµενη παράλειψη, και γ)
διετάχθη ο χωρισµός δικογράφου ως προς την ως άνω πράξη του Προϊσταµέ-
νου της ∆ιεύθυνσης Πολεοδοµίας του ∆ήµου Νάουσας και η κατάθεση νέου
αυτοτελούς δικογράφου εντός προθεσµίας τριάντα ηµερών από την κοινοποί-
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˜ ηση της δικαστικής αποφάσεως στους ανωτέρω πέντε αιτούντες. Το δικό-
γραφο αυτό ήδη κατατέθηκε από τους εν λόγω αιτούντες εµπροθέσµως
(αριθ. καταθ. 723/6.2.2013), εντός δηλαδή 30 ηµερών από την κοινοποίηση
(όπως προκύπτει από το 16.1.2913 αποδεικτικό επιδόσεως) της 4917/2012
αποφάσεως του ∆ικαστηρίου στον πληρεξούσιο δικηγόρο των αιτούντων,
µε αυτό δε προσβάλλεται η ανωτέρω υπ’ αριθµ. 2071/29.11.2011 πράξη
του Προϊσταµένου της ∆ιεύθυνσης Πολεοδοµίας του ∆ήµου Νάουσας. 
4. Επειδή, µε το άρθρο 47 παρ. 1 του ν. 3900/2010 (Α΄ 213), προσετέθη
στην παρ.1 του άρθρου 1 του ν. 702/1977 (Α΄ 268) περίπτωση ιβ΄ και ορί-
σθηκε ότι οι υποθέσεις που αφορούν τη χορήγηση αδειών για την άσκηση
κάθε είδους επαγγελµατικής δραστηριότητας ανήκουν από 1.1.2011 στην
ακυρωτική αρµοδιότητα του ∆ιοικητικού Εφετείου. Εν προκειµένω, το αντι-
κείµενο της διαφοράς που εισάγεται προς κρίση, όπως προσδιορίζεται από
τους λόγους ακυρώσεως, αφορά την έκταση των επαγγελµατικών δικαιωµά-
των των αιτούντων, δηλαδή, την άσκηση επαγγελµατικής δραστηριότητας.
Εν όψει, εποµένως, της ως άνω διατάξεως, η υπόθεση θα έπρεπε να παρα-
πεµφθεί στο κατά τόπον αρµόδιο ∆ιοικητικό Εφετείο. Το ∆ικαστήριο, όµως,
εκτιµώντας τις περιστάσεις, εν όψει και των οριζοµένων στο άρθρο 34 παρ.
1, εδάφιο τελευταίο, του ν. 1968/1991 (Α΄150), κρίνει ότι η κρινόµενη αί-
τηση ακυρώσεως πρέπει να κρατηθεί και να δικασθεί κατ΄ ουσίαν. 
5. Επειδή, υπό τα εκτεθέντα στη δεύτερη και τρίτη σκέψεις δεδοµένα, οι
κρινόµενες δύο αιτήσεις ακυρώσεως (µε αρ. κατ. 670/2012 και 723/2013, η
πρώτη εξ αυτών κατά το µη δικασθέν µέρος της), ως συναφείς µεταξύ
τους, εφ’ όσον µε αυτές προσβάλλεται η αυτή (υπ’ αριθµ.
2071/29.11.2011) πράξη του Προϊσταµένου της ∆ιεύθυνσης Πολεοδοµίας
του ∆ήµου Νάουσας, µε την προβολή των ιδίων λόγων ακυρώσεως (βλ. ΣτΕ
2418/2002), πρέπει να συνεκδικασθούν και, εν συνεχεία, να απορριφθεί η
αρχική αίτηση ακυρώσεως (δηλ. η µε αριθµό καταθέσεως 670/25.1.2012),
κατά το υπολειπόµενο, µετά την 4917/2012 απόφαση του ∆ικαστηρίου, µέ-
ρος της, διότι έχει αποµείνει πλέον χωρίς αντικείµενο (βλ. ΣτΕ 3653/2013,
2128/2006), να κριθεί δε περαιτέρω η νεότερη, µε αριθµό καταθέσεως
723/6.2.2013, αίτηση . Εξάλλου, το από 24.2.2014 δικόγραφο παρεµβάσε-
ως του Τ.Ε.Ε. πρέπει να θεωρηθεί ότι έχει ασκηθεί προς αντίκρουση της,
µόνης πλέον, κρινοµένης, µε αρ. καταθ. 723/2013, αιτήσεως ακυρώσεως,
δεδοµένου ότι ασκήθηκε σε χρόνο κατά τον οποίο είχε ήδη κατατεθεί
(6.2.2013) η εν λόγω αίτηση, κατά χωρισµό του αρχικού δικογράφου ( µε
αρ. κατ. 670/2012). 
6. Επειδή, νοµίµως συζητείται η υπόθεση παρά την απουσία του καθ’ ου η
αίτηση ∆ήµου Νάουσας, εφόσον αντίγραφο του δικογράφου της αιτήσεως
και της από 8.2.2013 πράξεως του Προέδρου του ∆΄ Τµήµατος περί ορι-
σµού δικασίµου και εισηγητού κοινοποιήθηκαν σ’ αυτόν νοµοτύπως και
εµπροθέσµως (βλ. το σχετικό από 18.2.2013 αποδεικτικό επιδόσεως). 
7. Επειδή, µε πρόδηλο έννοµο συµφέρον ο τρίτος εκ των αιτούντων, κατά
την σειρά αναφοράς τους στο δικόγραφο, Βασίλειος Τζουβάρας, πτυχιούχος
µηχανικός Τ.Ε.Ι. ειδικότητας πολιτικών δοµικών έργων, ασκεί την κρινόµενη
αίτηση, ζητώντας την ακύρωση της προσβαλλόµενης υπ’ αριθµ.
2071/29.11.2011 πράξης του Προϊσταµένου της ∆ιεύθυνσης Πολεοδοµίας
του ∆ήµου Νάουσας, καθ’ ο µέρος µε την πράξη αυτή αµφισβητήθηκε η
έκταση των επαγγελµατικών του δικαιωµάτων. Αντιθέτως, το γεγονός ότι οι
λοιποί τέσσερις αιτούντες, πτυχιούχοι µηχανικοί Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
των Τµηµάτων Πολιτικών ∆οµικών Έργων και Πολιτικών Έργων Υποδοµής
των Τ.Ε.Ι., ανήκουν στον ευρύτερο κύκλο προσώπων, που ενδέχεται να
ωφεληθεί από τις τυχόν αιτιολογικές σκέψεις, στις οποίες θα στηριχθεί πιθα-
νή ακύρωση της προσβαλλόµενης πράξης, δεν αρκεί για τη θεµελίωση άµε-
σου και προσωπικού εννόµου συµφέροντος προς άσκηση της κρινόµενης
αιτήσεως, όπως απαιτείται κατ’ άρθρο 47 παρ. 1 του Π.∆. 18/1989 (Α΄8).
Συνεπώς, ως προς τους αιτούντες αυτούς η κρινόµενη αίτηση πρέπει να
απορριφθεί ως απαράδεκτη. 
8. Επειδή, µε πρόδηλο έννοµο συµφέρον, προς υποστήριξη των συµφερό-
ντων των µελών του, διπλωµατούχων Πολιτικών Μηχανικών και Αγρονόµων
Τοπογράφων Μηχανικών αποφοίτων Α.Ε.Ι., παρεµβαίνει στην παρούσα δί-
κη, για την διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόµενης πράξεως, το Τ.Ε.Ε. 
9. Επειδή, στο άρθρο 16 του Συντάγµατος ορίζεται ότι «1. ... 2. Η παιδεία
αποτελεί βασική αποστολή του Κράτους ... 5. Η ανώτατη εκπαίδευση παρέ-
χεται αποκλειστικά από ιδρύµατα που αποτελούν νοµικά πρόσωπα δηµοσίου
δικαίου µε πλήρη αυτοδιοίκηση. ... 7. Η επαγγελµατική και κάθε άλλη ειδική
εκπαίδευση παρέχεται από το Κράτος και µε σχολές ανώτερης βαθµίδας για

χρονικό διάστηµα όχι µεγαλύτερο από τρία χρόνια, όπως προβλέπεται ειδι-
κότερα από το νόµο, που ορίζει και τα επαγγελµατικά δικαιώµατα όσων
αποφοιτούν από τις σχολές αυτές. 8. ...». Όπως έχει ήδη κριθεί (Ολ. ΣτΕ
678/2005), ο προβλεπόµενος στο άρθρο 16 παρ. 7 του Συντάγµατος νό-
µος δεν µπορεί να ορίσει τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των αποφοίτων
σχολών ανώτερης βαθµίδας κατά πλήρη εξοµοίωση µε τα αντίστοιχα δικαι-
ώµατα των αποφοίτων Α.Ε.Ι., που δραστηριοποιούνται στον ίδιο επαγγελ-
µατικό τοµέα, διότι η εξοµοίωση αυτή θα αναιρούσε την ποιοτική διάκριση
µεταξύ πανεπιστηµιακής και επαγγελµατικής-τεχνικής εκπαίδευσης και θα
καθιστούσε τα χορηγούµενα πτυχία ουσιαστικώς ισότιµα, ως αναγκαίους
τίτλους για την άσκηση ορισµένου επαγγέλµατος, κατά καταστρατήγηση
του Συντάγµατος. ∆εν απαγορεύεται όµως ο εν λόγω νόµος να χορηγήσει
στους αποφοίτους αυτούς το δικαίωµα να ασκούν ορισµένη επαγγελµατική
δραστηριότητα που ασκείται και από αποφοίτους Α.Ε.Ι. (αυτοδυνάµως ή σε
συνεργασία µε αυτούς), υπό την προϋπόθεση όµως να καθορίζεται κατά
τρόπο σαφή και συγκεκριµένο το είδος των επιτρεποµένων επαγγελµατικών
πράξεων και να προκύπτει, από τα στοιχεία που συνοδεύουν την έκδοση
του νόµου, ότι τα κριτήρια, µε βάση τα οποία γίνεται ο καθορισµός αυτός,
είναι αµιγώς γνωστικά, τελούν δηλαδή σε αντιστοιχία µε τις θεωρητικές και
πρακτικές γνώσεις που οι εν λόγω απόφοιτοι έχουν πράγµατι αποκοµίσει
από τις σπουδές τους. Μειοψήφησε ο Σύµβουλος Κ. Κουσούλης, ο οποίος
υποστήριξε τα εξής: Κατά την έννοια των άρθρων 5 παρ. 1 και 16 του Συ-
ντάγµατος κριτήριο για την αναγνώριση επαγγελµατικών δικαιωµάτων απο-
τελεί η κατοχή ενός ελαχίστου επιπέδου θεωρητικών γνώσεων και πρακτι-
κών δεξιοτήτων, οι οποίες καθιστούν δυνατή την άρτια άσκηση συγκεκριµέ-
νου επαγγέλµατος, µε βάση το περιεχόµενο σπουδών, ανεξαρτήτως του εί-
δους ή της βαθµίδας ή γενικής ή επαγγελµατικής εκπαίδευσης, στο πλαίσιο
της οποίας αποκτήθηκαν οι γνώσεις αυτές. Η αναγνώριση επαγγελµατικών
δικαιωµάτων συνιστά, εφόσον συντρέχουν οι κατά τα ανωτέρω προϋποθέ-
σεις, οφειλόµενη νόµιµη ενέργεια, η δε διαπίστωση της κατοχής των ανα-
γκαίων προσόντων για την άσκηση αντιστοίχων επαγγελµατικών δραστη-
ριοτήτων έχει τεχνικό χαρακτήρα και, ως εκ τούτου, υπόκειται σε περιορι-
σµένο δικαστικό έλεγχο. 
10. Επειδή, µε το π.δ. 318/1994 (Α΄ 167), που εκδόθηκε κατ΄ εξουσιοδότη-
ση του άρθρου 25 παρ. 2 περ. γ΄ του ν. 1404/1983 (Α΄173), µε τον οποίο
ο νοµοθέτης οργάνωσε τα Τ.Ε.Ι. ως σχηµατισµούς της προβλεπόµενης στο
άρθρο 16 παρ. 7 του Συντάγµατος ανώτερης επαγγελµατικής εκπαίδευσης,
καθορίσθηκαν τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των πτυχιούχων των Τµηµά-
των α) Πολιτικών ∆οµικών Έργων, β) Πολιτικών Έργων Υποδοµής και γ)
Τοπογραφίας, της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρµογών των Τεχνολογικών Εκ-
παιδευτικών Ιδρυµάτων (Τ.Ε.Ι.). Όµως, µε την 678/2005 απόφαση της
Ολοµέλειας του ∆ικαστηρίου, ακυρώθηκε η παρ. 2 του άρθρου 1 του ως
άνω π.δ/τος, µε τις διατάξεις του οποίου είχαν απονεµηθεί στους εν λόγω
πτυχιούχους Τ.Ε.Ι. επαγγελµατικά δικαιώµατα αναφερόµενα και στα τρία
στάδια της κατασκευαστικής διαδικασίας (µελέτη, επίβλεψη, κατασκευή).
Και τούτο, για το λόγο ότι ο καθορισµός των επαγγελµατικών τους δικαιω-
µάτων είχε γίνει µε τρόπο που ερχόταν σε αντίθεση µε τη διάταξη του άρ-
θρου 16 παρ. 7 του Συντάγµατος (µε απλή παραποµπή στις διατάξεις που
καθορίζουν το πρόγραµµα σπουδών των οικείων τµηµάτων ή µε αόριστη
αναφορά στην ειδικότητα των αποφοίτων των σχολών αυτών ή µε βάση
την επαγγελµατική εµπειρία, δηλαδή µε µη αµιγώς γνωστικά κριτήρια). Πα-
ρέµεινε δε σε ισχύ, µόνο η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ.
318/1994 στην οποία ορίζεται ότι: «1. Οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί Τεχνολογι-
κής Εκπαίδευσης, των Τµηµάτων Πολιτικών ∆οµικών Έργων, Πολιτικών
Έργων Υποδοµής και Τοπογραφίας, της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρµογών
των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων, µε βάση τις εξειδικευµένες
επιστηµονικές και τεχνικές γνώσεις τους, ασχολούνται είτε αυτοδύναµα, εί-
τε σε συνεργασία µε άλλους επιστήµονες, στον ιδιωτικό και δηµόσιο τοµέα
µε τη µελέτη, έρευνα και εφαρµογή της τεχνολογίας πάνω σε σύγχρονους
και ειδικούς τοµείς έργων και εργασιών της ειδικότητάς τους». Η διάταξη
όµως αυτή, όπως έκρινε το ∆ικαστήριο µε την 4917/2012 απόφασή του,
δεν µπορούσε να αποτελέσει, σύµφωνα µε όσα εκτέθηκαν ανωτέρω για το
περιεχόµενο του εκτελεστικού του άρθρου 16 παρ. 7 του Συντάγµατος νό-
µου, επαρκές έρεισµα καθορισµού επαγγελµατικών δικαιωµάτων των εν λό-
γω κατηγοριών πτυχιούχων των Τ.Ε.Ι. Μετά την ακύρωση, µε την
678/2005 απόφαση της Ολοµέλειας του ∆ικαστηρίου, των διατάξεων της
παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ/τος 318/1994 δεν εκδόθηκε νεότερο προεδρι-
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κό διάταγµα, µε το οποίο να καθορίζονται τα επαγγελµατικά δικαιώµατα
των πτυχιούχων µηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης των Τµηµάτων Πο-
λιτικών ∆οµικών Έργων, Πολιτικών Έργων Υποδοµής, και Τοπογραφίας, της
Σχολής Τεχνολογικών Εφαρµογών των Τ.Ε.Ι., ούτε µε βάση την εξουσιοδο-
τική διάταξη του άρθρου 25 παρ. 2 περ. γ΄ του ν. 1404/1983 ούτε µε βάση
την, εν τω µεταξύ, θεσπισθείσα διάταξη του άρθρου 18 παρ. 2 του ν.
3794/2009-Α΄156 (η οποία όριζε ότι τα ζητήµατα τα σχετικά µε την επαγ-
γελµατική κατοχύρωση των πτυχιούχων ήδη υφισταµένων Τµηµάτων
Τ.Ε.Ι., στους οποίους δεν έχουν αναγνωριστεί ακόµη µέχρι την έναρξη
ισχύος του νόµου αυτού επαγγελµατικά δικαιώµατα µε τα διατάγµατα, που
προβλέπονται στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του ν.
1404/1983, ρυθµίζονται µε διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουρ-
γού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, µετά από γνώµη του Συµβουλίου
Ανώτατης Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης [Σ.Α.Π.Ε.] και του Συµβουλίου
Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης [ΣΑΤΕ]). Ενόψει του γεγονότος αυ-
τού, και του ότι τα διατάγµατα καθορισµού των επαγγελµατικών δικαιωµά-
των των πτυχιούχων των Τ.Ε.Ι. αποτελούν, όπως έχει ήδη κριθεί (ΣτΕ
Ολοµ. 678/2005), τον εκτελεστικό της διάταξης του άρθρου 16 παρ. 7
του Συντάγµατος νόµο, µε αποτέλεσµα να καθίσταται υποχρεωτική για τη
∆ιοίκηση η έκδοσή τους, το ∆ικαστήριο, µε την 4917/2012 απόφασή του,
ακύρωσε την παράλειψη της ∆ιοικήσεως να προβεί στην έκδοση του προ-
βλεποµένου από τις διατάξεις των άρθρων 25 παρ. 2 περ. γ΄ του ν.
1404/1983 και του άρθρου 18 παρ. 2 του ν. 3794/2009 προεδρικού διατάγ-
µατος µε το οποίο θα καθορίζονται τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των πτυ-
χιούχων µηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης των Τµηµάτων Πολιτικών
∆οµικών Έργων και Πολιτικών Έργων Υποδοµής της Σχολής Τεχνικών
Εφαρµογών των Τ.Ε.Ι. Και τούτο, διότι η παράλειψη αυτή αφενός µεν συνι-
στά παράβαση του άρθρου 16 παρ. 7 του Συντάγµατος, αφετέρου δε συνι-
στά παράβαση και του άρθρου 5 παρ. 1 του Συντάγµατος, διότι εµποδίζει
τους ως άνω πτυχιούχους των Τ.Ε.Ι. να συµµετάσχουν ελεύθερα στην οικο-
νοµική και κοινωνική ζωή της χώρας βάσει των νοµίµων προσόντων που
απέκτησαν µετά από επιτυχή φοίτηση στα Ιδρύµατα αυτά. 
11. Επειδή, µε το άρθρο 1 του ν.δ/τος 3971/1959 (Α΄187) «Περί Τεχνικής
και Επαγγελµατικής Εκπαιδεύσεως, οργανώσεως της Μέσης Εκπαιδεύσεως
και ∆ιοικήσεως της Παιδείας» ιδρύθηκαν, µε την παρ. 1, στην Αθήνα και τη
Θεσσαλονίκη, ∆ηµόσιες Τεχνικές Σχολές Υποµηχανικών, υπό την εποπτεία
του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, προβλέφθηκε δε, µε την παρ. 2 του
ιδίου άρθρου, ότι εκάστη των σχολών αυτών δύναται να περιλαµβάνει, µε-
ταξύ άλλων, τµήµατα ∆οµικών έργων και Τοπογράφων, ενώ στη συνέχεια,
µε το άρθρο 3 του ν.δ/τος 4564/1966 (Α΄ 212) ορίστηκε ότι οι ∆ηµόσιες
Σχολές Υποµηχανικών εντάσσονται «εις την Ανωτέραν Τεχνικήν Εκπαίδευ-
σιν». Με το β.δ. 769/1972 (Α’ 223) «Περί καθορισµού των επαγγελµατικών
δικαιωµάτων των Πτυχιούχων Πολιτικών Υποµηχανικών» ορίστηκε ότι
στους πτυχιούχους των Ανωτέρων Σχολών Υποµηχανικών, επιτρέπεται η εκ-
πόνηση µελετών «µετά αυτοδυνάµου υπογραφής τούτων» και η επίβλεψη
έργων, µεταξύ άλλων, κατηγοριών οικοδοµικών κατασκευών, αρχιτεκτονι-
κών µελετών και τοπογραφικών εργασιών (άρθρο µόνο). Εν τω µεταξύ, µε
το ν.δ. 652/1970 (Α΄180) ιδρύθηκαν πέντε «Κέντρα Ανωτέρας Τεχνικής Εκ-
παιδεύσεως» (Κ.Α.Τ.Ε.), σε αντίστοιχες πόλεις της χώρας, έκαστο εκ των
οποίων περιελάµβανε, µεταξύ άλλων, Ανωτέρα Σχολή Τεχνολόγων Μηχανι-
κών, στο οποίο λειτουργούσε Τµήµα Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών δύο
κατευθύνσεων: α) ∆οµικών Έργων και β) Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών
Έργων. Με το ν. 298/1976 (Α΄ 86) ορίστηκε ότι τα πτυχία, µεταξύ άλλων,
των Τµηµάτων Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών των Κ.Α.Τ.Ε. είναι ισότι-
µα µε τα πτυχία των αντίστοιχων Τµηµάτων των Ανωτέρων Σχολών Υποµη-
χανικών (άρθρο 1), καθώς και ότι οι πτυχιούχοι των Τµηµάτων αυτών των
Κ.Α.Τ.Ε. έχουν τα ίδια επαγγελµατικά δικαιώµατα που ασκούν οι πτυχιούχοι
των αντίστοιχων Τµηµάτων των Ανωτέρων Σχολών Υποµηχανικών (άρθρο
2). Στη συνέχεια ο κοινός νοµοθέτης, εξειδικεύοντας τους ορισµούς του άρ-
θρου 16 παρ. 7 του Συντάγµατος, ίδρυσε µε το ν. 576/1977 (Α΄ 102) τα
«Κέντρα Ανωτέρας Τεχνικής και Επαγγελµατικής Εκπαιδεύσεως»
(Κ.Α.Τ.Ε.Ε.), τα οποία συγκροτούσαν περισσότερες Ανώτερες Τεχνικές και
Επαγγελµατικές Σχολές (άρθρο 27), ενώ τα ήδη λειτουργούντα Κ.Α.Τ.Ε. µε-
τασχηµατίσθηκαν σε Κ.Α.Τ.Ε.Ε. (άρθρο 69). Τα Κέντρα αυτά καταργήθηκαν
µε το άρθρο 35 παρ. 1 του ν. 1404/1983 (Α΄ 173), ιδρύθηκαν δε τα Τ.Ε.Ι.
ως σχολές της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης (άρθρο 1 παρ. 1). Περαιτέρω, µε
το άρθρο 37 παρ. 4 του ως άνω ν. 1404/1983 προβλέφθηκε ότι µε προεδρι-

κά διατάγµατα, εκδιδόµενα µε πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων και του κατά περίπτωση αρµοδίου Υπουργού, µετά από
γνώµη του Συµβουλίου Τεχνολογικής Εκπαιδεύσεως, καθορίζονται τα επαγ-
γελµατικά δικαιώµατα των πτυχιούχων των καταργηθέντων µε το νόµο αυ-
τό Κ.Α.Τ.Ε.Ε. Εξάλλου, µε το άρθρο 25 παρ. 2 εδ. γ΄ του ίδιου ν.
1404/1983 ορίσθηκε ότι «στους πτυχιούχους των ΤΕΙ αναγνωρίζονται επαγ-
γελµατικά δικαιώµατα, που καθορίζονται µε προεδρικά διατάγµατα, τα
οποία εκδίδονται µε πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και του κατά
περίπτωση αρµόδιου Υπουργού µετά από γνώµη του ΣΤΕ [Συµβουλίου Τε-
χνολογικής Εκπαίδευσης]…». Στη συνέχεια, τέλος, δηµοσιεύθηκε ο ν.
1865/1989 ( Α΄ 210), στο άρθρο 5 παρ. 1 του οποίου ορίσθηκε ότι «τα
πτυχία ΚΑΤΕ, ΚΑΤΕΕ και τα ισότιµα προς αυτά, που αποκτήθηκαν µετά από
σπουδές 3 ετών (6 εξαµήνων), είναι ισότιµα προς τα πτυχία των ΤΕΙ αντί-
στοιχων ειδικοτήτων». 
12. Επειδή, µε τον µοναδικό λόγο ακυρώσεως που περιέχεται στην κρινόµε-
νη αίτηση προβάλλονται τα εξής: Η παράνοµη, όπως έχει ήδη κριθεί µε την
απόφαση 4917/2012 του Συµβουλίου της Επικρατείας, παράλειψη κανονι-
στικής ρυθµίσεως των επαγγελµατικών δικαιωµάτων της κατηγορίας των
πτυχιούχων µηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης των Τµηµάτων Πολιτι-
κών ∆οµικών Έργων της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρµογών των Τ.Ε.Ι., στην
οποία ανήκει ο αιτών, τον εµποδίζει να δραστηριοποιηθεί αυτοδυνάµως
επαγγελµατικά στο αντικείµενο της ειδικότητάς του. Το γεγονός, µάλιστα,
αυτό συνεπάγεται, κατά τους ισχυρισµούς του αιτούντος, άνιση διακριτική
µεταχείρισή του, παραβιάζουσα την αρχή της ισότητας (άρθρο 4 παρ. 1 Σ),
έναντι των πτυχιούχων αντίστοιχων ειδικοτήτων της προϋφιστάµενης της
ιδρύσεως των Τ.Ε.Ι. ανώτερης επαγγελµατικής εκπαίδευσης, τα πτυχία των
οποίων, δυνάµει των νοµοθετικών διατάξεων που εκτέθηκαν στην προηγού-
µενη σκέψη, έχουν καθορισθεί ισότιµα µε εκείνα των αποφοίτων Τ.Ε.Ι. Η
αντίθεση προς την αρχή της ισότητας, προβάλλει ο αιτών, έγκειται, ειδικό-
τερα, στο ότι, ενώ οι µεν πτυχιούχοι της αντίστοιχης µε τον ίδιο ειδικότητας
της παλαιάς ανώτερης τεχνικής εκπαίδευσης (Κ.Α.Τ.Ε., Κ.Α.Τ.Ε.Ε., Σχολές
Υποµηχανικών) έχουν αναγνωρισµένα επαγγελµατικά δικαιώµατα, οι πτυχι-
ούχοι των αντίστοιχων ειδικοτήτων των Τ.Ε.Ι. -προς τα πτυχία των οποίων
έκρινε ο νοµοθέτης (µε το άρθρο 5 παρ. 1του ν. 1865/1989) ότι εξοµοιώνο-
νται τα πτυχία των παλαιότερων σχολών τεχνικής εκπαίδευσης- δεν έχουν,
τουλάχιστον, τα ίδια επαγγελµατικά δικαιώµατα των παλαιότερων συναδέλ-
φων τους. Επιβάλλεται, εποµένως, ισχυρίζεται ο αιτών, κατ΄ εφαρµογή των
άρθρων 16 παρ. 7 και 4 παρ. 1 του Συντάγµατος, το κενό ρυθµίσεως που
υφίσταται, λόγω της παράνοµης παράλειψης καθορισµού των επαγγελµατι-
κών δικαιωµάτων των πτυχιούχων µηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
των Τµηµάτων Πολιτικών ∆οµικών Έργων των Τ.Ε.Ι., για µια µεταβατική
περίοδο, δηλαδή, εωσότου εκδοθεί νέο προεδρικό διάταγµα καθορισµού
των επαγγελµατικών δικαιωµάτων τους, να καλυφθεί δια της αναλογικής
εφαρµογής των διατάξεων που ισχύουν για τους πτυχιούχους στις ίδιες ειδι-
κότητες των παλαιοτέρων σχολών της ανώτερης τεχνικής εκπαιδεύσεως
(Κ.Α.Τ.Ε., Κ.Α.Τ.Ε.Ε., Σχολών Υποµηχανικών), έτσι ώστε οι πτυχιούχοι των
Τ.Ε.Ι. της ανωτέρω κατηγορίας, όπου ανήκει και ο αιτών, να µπορούν να
ασκούν «κάθε» επαγγελµατικό δικαίωµα που ασκούν και οι πτυχιούχοι των
αντίστοιχων ειδικοτήτων των σχολών αυτών. Εν προκειµένω, όµως, προ-
βάλλει εν κατακλείδι, ο αιτών, δια της εκδόσεως της προσβαλλόµενης υπ’
αριθµ. 2071/29.11.2011 πράξης του Προϊσταµένου της ∆ιεύθυνσης Πολεο-
δοµίας του ∆ήµου Νάουσας εκδηλώθηκε η παράνοµη άρνηση της ∆ιοικήσε-
ως να αναγνωρίσει ότι ο ίδιος, πτυχιούχος µηχανικός Τ.Ε.Ι. ειδικότητας πο-
λιτικών δοµικών έργων, δύναται να ασκεί, για την ως άνω µεταβατική πε-
ρίοδο, «κάθε» επαγγελµατικό δικαίωµα που έχει αναγνωρισθεί στους πτυχι-
ούχους αντίστοιχων ειδικοτήτων της, προϋφιστάµενης της ιδρύσεως των
Τ.Ε.Ι., ανώτερης επαγγελµατικής-τεχνικής εκπαίδευσης (Κ.Α.Τ.Ε., Κ.Α.Τ.Ε.Ε.
Σχολές Υποµηχανικών), και ειδικότερα, το δικαίωµα να συντάξει το επίµαχο
τοπογραφικό διάγραµµα για το µελετηθέν από τον ίδιο οικοδοµικό έργο,
και, ως εκ τούτου, η πράξη αυτή αντίκειται στο άρθρο 16 παρ. 7 και 4 παρ.
1 του Συντάγµατος, είναι µη νόµιµη και πρέπει να ακυρωθεί. 
13. Επειδή, όπως έχει ήδη κριθεί για το περιεχόµενο του εκτελεστικού της
διατάξεως της παρ. 7 του άρθρου 16 του Συντάγµατος εκτελεστικό νόµο
(βλ. ΣτΕ 678/2005 Ολ., ΣτΕ 4917/2012, βλ. ανωτέρω ένατη σκέψη), τα
επαγγελµατικά δικαιώµατα που απονέµονται στους αποφοίτους των Τ.Ε.Ι.
καθορίζονται κανονιστικώς και µε τρόπο ώστε να προσδιορίζεται σαφώς και
συγκεκριµένα το είδος των επιτρεποµένων επαγγελµατικών πράξεων και να
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προκύπτει, από τα στοιχεία που συνοδεύουν την κανονιστική ρύθµιση, ότι τα
κριτήρια, µε βάση τα οποία γίνεται ο καθορισµός αυτός, είναι αµιγώς γνωστι-
κά, τελούν δηλαδή σε αντιστοιχία µε τις θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις
που οι εν λόγω απόφοιτοι έχουν πράγµατι αποκοµίσει από τις σπουδές τους.
Τούτο ισχύει είτε τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των ανωτέρω πτυχιούχων
καθορίζονται µε πάγιες είτε µε µεταβατικές ρυθµίσεις -για ορισµένη, δηλαδή,
χρονική περίοδο, εν αναµονή θέσπισης των παγίων κανονιστικών διατάξεων.
Ειδικότερα, ανάγκη περί απονοµής δικαιωµάτων πρόσβασης σε επαγγελµατι-
κές δραστηριότητες για µια µεταβατική, υπό την ανωτέρω έννοια, περίοδο,
ανακύπτει σε περιπτώσεις όπου έχει παρέλθει ο εύλογος χρόνος κανονιστικής
ρύθµισης των επαγγελµατικών δικαιωµάτων πτυχιούχων Τ.Ε.Ι., όπως συµβαί-
νει εν προκειµένω –όπου, δηλαδή, κατά το χρόνο έκδοσης της προσβαλλόµε-
νης πράξης, που είναι και ο κρίσιµος εν προκειµένω χρόνος, έχει ήδη στοιχει-
οθετηθεί παράλειψη της νοµίµου υποχρεώσεως της ∆ιοικήσεως να προβεί
στην έκδοση νεότερου προεδρικού διατάγµατος, µε το οποίο θα καθορίζονται
τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των πτυχιούχων µηχανικών Τεχνολογικής Εκ-
παίδευσης των Τµηµάτων Πολιτικών ∆οµικών Έργων και Πολιτικών Έργων
Υποδοµής, των Σχολών Τεχνικών Εφαρµογών των Τ.Ε.Ι. (βλ. ΣτΕ 4917/2012,
σκ. 11). Στις περιπτώσεις αυτές, κατ’ αρχήν, τόσο η ∆ιοίκηση, κατ’ ενάσκηση
της κανονιστικής της αρµοδιότητας, όσο και ο κοινός νοµοθέτης, µπορούν να
επιτρέπουν την πρόσβαση σε επαγγελµατικές δραστηριότητες για µια µετα-
βατική περίοδο, εξ αρχής, όµως, και υποχρεωτικώς, χρονικά προσδιορισµένης
(ώστε να µην καθίστανται οι µεταβατικές ρυθµίσεις, δια της τυχόν συνεχιζό-
µενης αδράνειας της διοικήσεως ή του νοµοθέτη, de facto πάγιες) εωσότου
εκδοθεί το πάγιο κανονιστικό πλαίσιο άσκησης των σχετικών επαγγελµατικών
δραστηριοτήτων. Και τούτο, προς αποτροπή του κινδύνου να περιέλθουν,
κατά παράβαση του άρθρου 16 παρ. 7 και 5 παρ. 1 του Συντάγµατος, κατη-
γορίες πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. σε επαγγελµατική απραξία. Ο καθορισµός δε των
σχετικών, για µια µεταβατική περίοδο, επαγγελµατικών δικαιωµάτων και δρα-
στηριοτήτων µπορεί να συντελεσθεί είτε δια της απαριθµήσεως ορισµένων
επαγγελµατικών πράξεων είτε δια της παραποµπής, εν όλω ή εν µέρει, στο
υφιστάµενο νοµικό πλαίσιο δυνάµει του οποίου ασκούν επαγγελµατικές δρα-
στηριότητες πτυχιούχοι, αντίστοιχων ειδικοτήτων, της προϋφισταµένης της
ιδρύσεως των Τ.Ε.Ι. ανώτερης επαγγελµατικής εκπαίδευσης. Σε κάθε όµως
περίπτωση τέτοιου είδους προσωρινά επαγγελµατικά δικαιώµατα δεν απονέ-
µονται ad hoc, σε κάθε, δηλαδή, συγκεκριµένη ατοµική περίπτωση, αλλά µό-
νο κανονιστικώς και, σύµφωνα µε τις διατάξεις των παρ. 5 και 7 του άρθρου
16 του Συντάγµατος, υπό τους όρους που ήδη εκτέθηκαν ανωτέρω στην αρ-
χή της παρούσας σκέψεως, δηλαδή, θα πρέπει να προηγείται της κανονιστι-
κής ρυθµίσεως βεβαίωση του αρµοδίου επιστηµονικού οργάνου ότι τα χορη-
γούµενα για µια µεταβατική περίοδο δικαιώµατα διενέργειας επαγγελµατικών
πράξεων τελούν σε αντιστοιχία µε τις θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις που
οι εν λόγω πτυχιούχοι των Τ.Ε.Ι. έχουν πράγµατι αποκοµίσει από τις σπουδές
τους, δεδοµένου, µάλιστα, ότι τα επαγγελµατικά δικαιώµατα στον τοµέα της
µελέτης, επίβλεψης και κατασκευής δοµικών έργων, ιδιωτικών ή δηµόσιων,
συνάπτονται, εξ αντικειµένου, µε τη δηµόσια ασφάλεια και υγεία. Εν προκει-
µένω, όµως, η πολεοδοµική υπηρεσία του ∆ήµου Νάουσας δεν διέθετε κανο-
νιστική αρµοδιότητα για τον καθορισµό επαγγελµατικών δικαιωµάτων των
πτυχιούχων µηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης των Τ.Ε.Ι. Η κανονιστική
αυτή αρµοδιότητα, σύµφωνα µε τις ισχύουσες (βλ. ανωτέρω σκ.10) κατά το
χρόνο εκδόσεως της προσβαλλόµενης πράξης διατάξεις, ασκείται (κατ’ εξου-
σιοδότηση των διατάξεων των άρθρων 25 παρ. 2 περ. γ΄ του ν. 1404/1983
και 18 παρ. 2 του ν. 3794/2009) δια της εκδόσεως προεδρικών διαταγµάτων,
ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων που
εκδίδεται µετά από γνώµη επιστηµονικών οργάνων (Σ.Α.Π.Ε. και Σ.Α.Τ.Ε.).
Ούτε, περαιτέρω, κατά το χρόνο έκδοσης της προσβαλλόµενης πράξης, υφί-
στατο στην έννοµη τάξη τέτοιου περιεχοµένου κανονιστική ρύθµιση περί
απονοµής του δικαιώµατος στους πτυχιούχους Τ.Ε.Ι., της ειδικότητας στην
οποία ανήκει ο αιτών, διενέργειας εν όλω ή εν µέρει, των επαγγελµατικών
πράξεων που έχουν αναγνωρισθεί στους πτυχιούχους αντίστοιχων ειδικοτή-
των της προϋφιστάµενης της ιδρύσεως των Τ.Ε.Ι. ανώτερης επαγγελµατικής-
τεχνικής εκπαίδευσης (Κ.Α.Τ.Ε., Κ.Α.Τ.Ε.Ε., Σχολές Υποµηχανικών). Ως εκ
τούτου, µε την έκδοση της υπ’ αριθµ. 2071/29.11.2011 πράξης του Προϊστα-
µένου της ∆ιεύθυνσης Πολεοδοµίας του ∆ήµου Νάουσας, αντιθέτως µε όσα
ισχυρίζεται ο αιτών, δεν εκδηλώθηκε, παράνοµη άρνηση της ∆ιοικήσεως, κα-
τά παράβαση των άρθρων 16 παρ. 7 και 4 παρ. 1 του Συντάγµατος, να επι-
τρέψει στον αιτούντα, πτυχιούχο µηχανικό Τ.Ε.Ι. ειδικότητας πολιτικών δοµι-
κών έργων, να ασκεί, εωσότου εκδοθεί νέο προεδρικό διάταγµα καθορισµού

των επαγγελµατικών δικαιωµάτων της κατηγορίας των πτυχιούχων Τ.Ε.Ι.
στην οποία ανήκει, «κάθε» επαγγελµατικό δικαίωµα που έχει αναγνωρισθεί
στους πτυχιούχους αντίστοιχων ειδικοτήτων της, προϋφιστάµενης της ιδρύ-
σεως των Τ.Ε.Ι., ανώτερης τεχνικής εκπαίδευσης (ΚΑΤΕ, ΚΑΤΕΕ, Σχολές Υπο-
µηχανικών) και ειδικότερα, εν προκειµένω, το δικαίωµα να συντάσσει τοπο-
γραφικό διάγραµµα για µελετηθέν από τον ίδιο οικοδοµικό έργο, εφαρµόζο-
ντας αναλογικώς τις διατάξεις του β.δ/τος 769/1972 που προέβλεπαν το
επαγγελµατικό δικαίωµα της διενέργειας τοπογραφικών εργασιών από τους
πολιτικούς υποµηχανικούς. Συνεπώς, ο ανωτέρω λόγος ακυρώσεως του αι-
τούντος είναι απορριπτέος ως αβάσιµος. Μειοψήφησε ο Σύµβουλος Κ. Κου-
σούλης, ο οποίος υποστήριξε τα εξής: Με την 4917/2012 απόφαση του ∆΄
Τµήµατος του ∆ικαστηρίου (ηµεροµηνία δηµοσίευσης 18.12.2012) α) ανα-
γνωρίστηκε η υποχρέωση της ∆ιοικήσεως να προβεί στην έκδοση προεδρικού
διατάγµατος, µε το οποίο θα καθορίζονται τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των
πτυχιούχων µηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης των Τµηµάτων Πολιτικών
∆οµικών Έργων και Πολιτικών Έργων Υποδοµής των Τεχνολογικών Εκπαιδευ-
τικών Ιδρυµάτων, β) διαπιστώθηκε ότι κατά το χρόνο ασκήσεως της σχετικής
αιτήσεως ακυρώσεως (25.1.2012) είχε ήδη συντελεσθεί η παράλειψη οφειλό-
µενης νόµιµης ενέργειας του Υπουργείου Παιδείας να κινήσει την διαδικασία
της εκδόσεως του ως άνω προεδρικού διατάγµατος, εν όψει του ότι είχε πα-
ρέλθει ο εύλογος χρόνος µετά την έκδοση της 678/2005 απόφασης της Ολο-
µέλειας του ∆ικαστηρίου, µε την οποία είχαν ακυρωθεί οι σχετικές διατάξεις
της παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ/τος 318/1994, και γ) ακυρώθηκε η παράλει-
ψη της ∆ιοικήσεως να προβεί στην έκδοση του ανωτέρω διατάγµατος. Όπως
προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, η εν λόγω ακυρωθείσα παράλειψη
οφειλοµένης νόµιµης ενέργειας, µε την οποία (παράλειψη) συναρτάται το κύ-
ρος της προσβαλλοµένης πράξεως, εξακολουθεί να συντρέχει και κατά το
χρόνο συζητήσεως της παρούσης υποθέσεως (6.5.2014), µε αποτέλεσµα την,
συνταγµατικώς µη ανεκτή, κατάσταση οι εν λόγω πτυχιούχοι, κατά παράβα-
ση των άρθρων 16 παρ. 7, 5 παρ. 1, αλλά και του άρθρου 4 παρ. 1 του Συ-
ντάγµατος, να αδυνατούν να ασκήσουν το επάγγελµα, για την άσκηση του
οποίου καταρτίσθηκαν. Υπό τα δεδοµένα αυτά, κατά την µειοψηφήσασα
γνώµη, επιβάλλεται να εφαρµοσθούν αναλογικά οι διατάξεις του άρθρου 22
του ν. 4274/2014 (Α΄ 147), µε τις οποίες προστέθηκαν παράγραφοι 3α, 3β
και 3γ στο άρθρο 50 του π.δ. 18/1989, να αναβληθεί η έκδοση οριστικής
απόφασης και να ταχθεί στη ∆ιοίκηση (περιλαµβανοµένων των καθ’ ύλην συ-
ναρµοδίων Υπουργών Παιδείας, ∆ιά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, Περι-
βάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Υποδοµών, Μεταφορών και
∆ικτύων) τρίµηνη προθεσµία από την κοινοποίηση της αποφάσεως προκειµέ-
νου αυτή να προβεί στην ως άνω οφειλόµενη νόµιµη ενέργεια, δηλαδή στην
έκδοση προεδρικού διατάγµατος, µε το οποίο θα καθορίζονται τα επαγγελµα-
τικά δικαιώµατα των πτυχιούχων µηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης των
Τµηµάτων Πολιτικών ∆οµικών Έργων και Πολιτικών Έργων Υποδοµής των
Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων. 
14. Επειδή, κατόπιν τούτων, πρέπει να απορριφθεί στο σύνολό της και η µε
αριθµό καταθέσεως 723/2013 αίτηση. 
15. Επειδή, το ∆ικαστήριο, εκτιµώντας τις περιστάσεις, απαλλάσσει τους αι-
τούντες α) από τη δικαστική δαπάνη του καθ’ ού η υπ’ αριθµ. 670/2012 αίτη-
ση ακυρώσεως ∆ηµοσίου, και β) από τη δικαστική δαπάνη του παρεµβαίνο-
ντος Τ.Ε.Ε. (άρθρο 39 παρ. 1 του π.δ.18/1989). 

∆ ι ά  τ α ύ τ α 
Συνεκδικάζει τις υπ’ αριθ. καταθέσεως 670/2012 και 723/2013 αιτήσεις ακυ-
ρώσεως. 
Απορρίπτει την υπ’ αριθ. καταθέσεως 670/2012 αίτηση ακυρώσεως κατά το
υπολειπόµενο, µετά την 4917/2012 απόφαση του ∆ικαστηρίου, µέρος της. 
Απαλλάσσει τους αιτούντες από την δικαστική δαπάνη του ∆ηµοσίου. 
Απορρίπτει την υπ’ αριθ. καταθέσεως 723/2013 αίτηση ακυρώσεως. 
∆ιατάσσει την κατάπτωση του καταβληθέντος για την αίτηση αυτή παραβό-
λου. 
∆έχεται την παρέµβαση του Τ.Ε.Ε. 
Απαλλάσσει τους αιτούντες από τη δικαστική δαπάνη του Τ.Ε.Ε. 
Η διάσκεψη έγινε στην Αθήνα στις 15 Μαΐου 2014 και στις 5 Μαΐου 2015 

Η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος Ο Γραµµατέας 
Ε. Σαρπ Ν. Αθανασίου 

και η απόφαση δηµοσιεύθηκε σε δηµόσια συνεδρίαση της 26ης Ιανουαρίου
2016. 

Ο Πρόεδρος του ∆’ Τµήµατος Η Γραµµατέας 
∆ηµοσθένης Π. Πετρούλιας Ι. Παπαχαραλάµπους 
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Μετρό Θεσσαλονίκης. Ένα έργο που πολλοί πλέον παροµοιάζουν µε το
γιοφύρι της Άρτας αλλά συνεχίζει - µε αργούς ρυθµούς - να κατασκευά-
ζεται στη Θεσσαλονίκη έχοντας µετατρέψει αρκετά χρόνια τώρα την πό-
λη, το ιστορικό της κέντρο, σε ένα απέραντο εργοτάξιο ταλαιπωρώντας
κατοίκους και επισκέπτες.

Πηγή: Αττικό Μετρό Α.Ε.

Στη συνέχεια παρουσιάζονται κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία που αφο-
ρούν στα τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου αλλά και στην πόλη της
Θεσσαλονίκης, µε την ιδιαίτερη ιστορία και µορφολογία της.

Πολεοδοµική εξέλιξη

1. Η πόλη περιορισµένη από τα τείχη της (315 π.Χ.-180 µ.Χ.)
Η έκταση της πόλης ήταν 3.000 στρ. µε πληθυσµό 30.000 κατοίκους.
Στο νότιο µέρος της υπήρχε κανονικό οδικό ενώ το βόρειο µέρος χα-
ρακτηριζόταν από στενούς δρόµους, µικρά οικόπεδα και πυκνή δόµη-
ση
Βασικό χαρακτηριστικό της φυσιογνωµίας το «Τρίπλοκον» Βυζαντινό
άστυ, δηλαδή η τυπική οργάνωση των πρώην Βυζαντινών αστικών
κέντρων σε Κάστρο - Χώρα - Εξωχώρα (Θεολόγου Κ., Συλλογική ταυ-

τότητα και αστική υφή: Η συγκρότηση ταυτότητας στις κοινότητες
του παραδοσιακού αστικού χώρου Θεσσαλονίκη 1430 - 1960, Πολυ-
τεχνειούπολη 2006, σελ.73-4).

2. Η περίοδος επέκτασης έξω από τα τείχη µέχρι την ένωση µε
την Ελλάδα (19ος αι.-1912)
Η έκταση της πόλης ήταν 5000 στρ. µε πληθυσµό 50.000 (1865) κα-
τοίκους - 120.000 (1895).
Η πόλη αναπτύσσεται, νοτιοανατολικά, και κατεδαφίζεται το παραθα-
λάσσιο τείχος (1886).
Το 1912 γίνεται η ένωση µε την υπόλοιπη Ελλάδα.

3. Η πυρκαγιά του 1917 και η αποκατάσταση των προσφύγων
από τη Μικρά Ασία (1912-1945)
Αύγουστος 1917, πέντε χρόνια µετά την απελευθέρωσή της και πέντε
χρόνια πριν τη Μικρασιατική καταστροφή έλαβε χώρα καταστροφική
πυρκαγιά στη βορειοδυτική πλευρά της πόλης. 
70.000 κάτοικοι έµειναν άστεγοι.
Η ∆ιεθνής Επιτροπή Σχεδιασµού, µε επικεφαλής τον Γάλλο αρχιτέκτο-
να και αρχαιολόγο Ernest Hebrard, ανέλαβε την ανοικοδόµηση της
πόλης (νόµοι 1394/1918 και 2633/1921).

Χάρτης της “πυρίκαυστης ζώνης” της Θεσσαλονίκης µετά την πυρκαγιά του
1917. Από το λεύκωµα “Incendie de Salonique. 18-19 Aout 1917” 

της Αεροναυτικής Υπηρεσίας του γαλλικού στρατού.

∆Ô ÌÂÙÚfi ÙË˜ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË˜ 
Î·È Ë Â›‰Ú·Û‹ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi ÈÛÙfi ÙË˜ fiÏË˜

Mαρία M. Kωνσταντινίδη, Αγρονόµος Τοπογράφος Μηχανικός

ªËÙÚÔÔÏÈÙÈÎfi˜ ÛÈ‰ËÚfi‰ÚÔÌÔ˜ ‹ ÌÂÙÚfi, fiˆ˜ Û˘Ó‹ıˆ˜ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È, Â›Ó·È ˘fiÁÂÈÔ ÙÂ¯ÓÈÎfi ¤ÚÁÔ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ Ì‹ÎÔ˘˜, 
È‰È·›ÙÂÚË˜ ÛËÌ·Û›·˜ Î·È ˘„ËÏÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜, Î·Ù·ÛÎÂ˘·˙fiÌÂÓÔ ÛÂ ÌÂÁ¿Ï· ·ÛÙÈÎ¿ Î¤ÓÙÚ·, Î·Ù¿ ÙË ÌÂÏ¤ÙË ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ 

·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ·È ÛÔ‚·Ú¿ ÁÂˆÙÂ¯ÓÈÎ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·.
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·Με τη Μικρασιατική καταστροφή το 1922, η αύξηση του πληθυσµού

στη Θεσσαλονίκη ήταν απότοµη καθώς η πόλη δέχτηκε 117.000 πρό-
σφυγες µέσα σε µια δεκαετία.

Για την κάλυψη των αναγκών του αυξηµένου πληθυσµού ιδρύθηκε το
Ταµείο περίθαλψης προσφύγων (1922) και η Επιτροπή Αποκατάστα-
σης Προσφύγων (1923).

Το ταµείο και η επιτροπή σε συνεργασία µε το τότε Υπουργείο Υγιει-
νής, Πρόνοιας και Αντιλήψεως ανέλαβαν το έργο της κατασκευής οι-
κηµάτων για τη στέγαση των προσφύγων. Τότε δηµιουργήθηκαν και
οι κρατικοί συνοικισµοί (Καλαµαριά, Κάτω Τούµπα), οικοδοµικοί συνε-
ταιρισµοί και αρκετοί - όπως αναµενόταν - αυθαίρετοι οικισµοί.

Η «∆ιεθνής Επιτροπή Νέου Σχεδίου Θεσσαλονίκης».
Από τα αριστερά προς τα δεξιά: καθισµένοι: Ερνέστ Εµπράρ (Ernest Hebrard), 

Αλέξανδρος Παπαναστασίου (υπουργός συγκοινωνίας), Άγγελος Γκίνης. 
όρθιοι: ∆ηµ. Λαµπαδάριος, Κων. Κιτσίκης, Ζαν Πλεϊµπέρ (J. Pleyber), 

Τόµας Μώσον (Tom Mawson) και Αριστοτ. Ζάχος.
Πηγή: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/el/2/21/Thessaloniki_Fire_1917_Commision.jpg

4. Η Θεσσαλονίκη από το 1950 έως σήµερα
Τη ∆εκαετία ’50-’60 έχουµε την έκρηξη των αστικών κέντρων και τη
δόµηση στη βορειοδυτική πλευρά της πόλης.

∆εκαετία ’70-’80, ο µεγαλύτερος αριθµός νέων οικοδοµών µε αποτέλε-
σµα την οριακή επάρκεια σε κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους.

Η πόλη της Θεσσαλονίκης σήµερα χαρακτηρίζεται από έντονη ανοικο-
δόµηση, υψηλούς συντελεστές δόµησης και ύπαρξη ελάχιστων αδό-
µητων χώρων. Οι χρήσεις γης στο ιστορικό της κέντρο είναι κατά βά-
ση η κατοικία, το εµπόριο και η αναψυχή. Στο δυτικό τµήµα της πόλης
είναι το λιµάνι αλλά και ο Σιδηροδροµικός σταθµός, ενώ ανατολικά
βρίσκεται το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, το Πανεπιστή-
µιο Μακεδονίας και  η ∆ιεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Σε µια πόλη µε τα ανωτέρω χαρακτηριστικά, όπου από το 1957 οι
αστικές συγκοινωνίες εξυπηρετούνται αποκλειστικά από τις λεωφορει-
ακές γραµµές του Ο.Α.Σ.Θ. έρχεται να επέµβει ένα έργο πολύ µεγάλης
κλίµακας.

Η κατασκευή του µετρό της Θεσσαλονίκης
Η ραγδαία ανάπτυξη, οικιστική αλλά και πληθυσµιακή, σε συνδυασµό µε
τον πεπερασµένο αστικό χώρο του πολεοδοµικού συγκροτήµατος της
Θεσσαλονίκης, δεν µπορούσε παρά να οδηγήσει στα πρώτα έντονα κυ-
κλοφοριακά προβλήµατα. Με την πάροδο των χρόνων τα Ι.Χ. αυτοκίνητα
αποτελούν αναγκαία προτεραιότητα ιδιοκτησία για τους κατοίκους της
πόλης. Μπροστά στο µεγάλο αυτό πρόβληµα ο Οργανισµός Ρυθµιστικού
Σχεδίου σε συνεργασία µε τον ∆ήµο Θεσσαλονίκης, τη Νοµαρχία και το
Τεχνικό Επιµελητήριο, άρχισε να µελετά προτάσεις για την πιθανότητα
αντιµετώπισής τους. Κάπως έτσι, απορρίπτοντας άλλες λύσεις (κατασκευή
τραµ) οδηγηθήκαµε στο ιστορικό για την κατασκευή του µετρό.

πÛÙÔÚÈÎfi Î·Ù·ÛÎÂ˘‹˜ ÌÂÙÚfi £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË˜
-1976: Κωδικός: Μετρό Θεσσαλονίκης.
Ο τότε Νοµάρχης Θεσσαλονίκης Κ. Πυλαρινός κατάφερε να περιληφθεί
στον προϋπολογισµό του 1976 κωδικός που ανέφερε «Μετρό Θεσσαλονί-
κης».

-1986-1989: Η κατασκευή ξεκίνησε την τριετία 1986-1989, επί δηµαρ-
χίας Σωτήρη Κούβελα. Λόγω δυσκολίας χρηµατοδότησης το έργο προχω-
ρούσε µε πολύ αργούς ρυθµούς για περίπου 2 χρόνια και λίγο πριν εγκα-
ταλείψει το αξίωµα του ∆ηµάρχου ο Σ. Κούβελας όρισε ως φορέα χρηµα-
τοδότησης τη νεοϊδρυθείσα τότε δηµοτική τηλεόραση (TV100), η οποία
δεν ανταποκρίθηκε µε αποτέλεσµα να σταµατήσει το έργο. Η κατασκευή
αυτή ονοµάζεται µέχρι σήµερα από τους Θεσσαλονικείς «Τρύπα» του
Κούβελα.

-1992: Γίνεται νέα δηµοπράτηση του έργου µε αρκετό ενδιαφέρον από
εταιρίες, όµως παρότι τον Φεβρουάριο του 1999 υπεγράφη σύµβαση µε
την Κοινοπραξία «Θεσσαλονίκη Μετρό», και η προσπάθεια αυτή κατέληξε
σε αποτυχία.

-2004: Νέα διακήρυξη ∆ιαγωνισµού.

-2006: Υπογραφή σύµβασης µε την ανάδοχο ΑΕΓΕΚ (07/04/2006).

-2013: Υπογραφή σύµβασης κατασκευής της επέκτασης προς την Καλα-
µαριά µε την ανάδοχο εταιρεία ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά έργου:
• Μήκος: 9,6 km. 
• ∆ύο ανεξάρτητες σήραγγες µονής τροχιάς. 
• Κατασκευή µε διάτρηση (ΤΒΜ).
• 18 συρµοί.
• Μήκος συρµού 55-60 µέτρα και πλάτος 2,65 µέτρα.
• Χωρητικότητα 450 άτοµα/συρµό.
• Μέση ταχύτητα 30km/h. 
• Κυκλοφορία από τις 5:30 π.µ. έως τα µεσάνυχτα.
• 13 σταθµοί.
• Κόστος 1,5 δις Ευρώ.

Αρχαιολογικά ζητήµατα κατά την κατασκευή
και δίκτυα κοινής ωφέλειας
∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎ¿ ˙ËÙ‹Ì·Ù·
Είναι αναµενόµενο, µια πόλη σαν τη Θεσσαλονίκη, µε τόσο µεγάλη ιστο-
ρία και τόσους πολιτισµούς που πέρασαν και εδραιώθηκαν σε αυτή, να
υπάρξουν και πολλά αρχαιολογικά ευρήµατα κατά τη διάρκεια των εκσκα-
φών για την κατασκευή του µετρό, όπως έγινε άλλωστε και κατά την κα-
τασκευή του µετρό της Αθήνας (79.000 τ.µ. αρχαιολογικής ανασκαφής).
• H Αρχαιολογική ανασκαφή κάλυψε 20.000 τετραγωνικά µέτρα, η µεγα-

λύτερη στη Θεσσαλονίκη.
• Η µελέτη αρχαιολογικής τεκµηρίωσης κατέληξε σε συµπεράσµατα για

κάθε σταθµό και τρεις από τους Σταθµούς χαρακτηρίζονται ως «υψη-
λού αρχαιολογικού ενδιαφέροντος» («ΠΛΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ»,
«ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ», «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ») και τρεις ως «µέσου αρχαιολογικού εν-
διαφέροντος» («ΝΕΟΣ ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ», «ΣΥ-
ΝΤΡΙΒΑΝΙ», «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ»).

¶·Ú¿Î·Ì„Ë ‰ÈÎÙ‡ˆÓ ÎÔÈÓ‹˜ ˆÊ¤ÏÂÈ·˜
Αρκετά υπήρξαν και τα προβλήµατα που προέκυψαν λόγω της παλαιότη-
τας των δικτύων κοινής ωφέλειας.
Η χάραξη του έργου βελτιώθηκε σηµαντικά ώστε να γίνει µε τέτοιο τρόπο
που να µη δηµιουργηθούν προβλήµατα στον κεντρικό αποχετευτικό αγω-
γό, ο οποίος βάσει της αρχικής µελέτης θα έπρεπε σε κάποιο σηµείο της
χάραξης να µετατοπιστεί και να παρακαµφθεί. Οµοίως αντιµετωπίστηκαν
και όλα τα υπόλοιπα δίκτυα κοινής ωφέλειας της πόλης.
Ωστόσο εντοπίστηκαν αρκετά προβλήµατα, καθώς αρκετοί αγωγοί χρονο-
λογούνται από την περίοδο των µουσουλµανικών χρόνων, αλλά και αρκε-
τά χιλιόµετρα καλωδίων που πολλές περιπτώσεις ήταν εξαιρετικά εύθραυ-
στα λόγω παλαιότητας.
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∂ÂÎÙ¿ÛÂÈ˜
Έχει ήδη ξεκινήσει η µελέτη των επεκτάσεων του µετρό Θεσσαλονίκης
και το έργο της κατασκευής της πρώτης επέκτασης προς Καλαµαριά δη-
µοπρατήθηκε στις 6 Μαΐου 2009 (υπεγράφη σχετική σύµβαση τον Ιούνιο
του 2013 µε την εταιρία ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.). Εκτός από την κατασκευή των 5
σύγχρονων σταθµών (Νοµαρχία, Καλαµαριά, Αρετσού, Νέα Κρήνη και
Μίκρα) και 4,78 χλµ., προβλέπονται οι υποδοµές για τη µελλοντική επέ-
κταση της Γραµµής προς Αεροδρόµιο καθώς και η κατασκευή οργανωµέ-
νου χώρου µετεπιβίβασης από τις κυκλοφοριακές γραµµές στον σταθµό
«Μίκρα» ενώ προγραµµατίζεται παράλληλα και η κατασκευή σταθµού
αυτοκινήτων στην ίδια θέση.

Άλλες προβλεπόµενες επεκτάσεις είναι:

- Από σταθµό «∆ηµοκρατίας», µέσω οδού Λαγκαδά, προς τη Σταυρούπο-
λη.

- Από «Νέο Σιδηροδροµικό Σταθµό» και νοτιοδυτικά προς τη Βιοµηχανική
Περιοχή.

- Από σταθµό «Παπάφη» προς Τούµπα.

Αναµενόµενη Ζήτηση
Η µέγιστη επιβατική κίνηση αναµένεται, σύµφωνα µε µελέτη της Αττικό
Μετρό Α.Ε., στο:

- Τµήµα Βενιζέλου - Αγίας Σοφίας.

- Τµήµα Αγίας Σοφίας - Συντριβανίου.

Προβλήµατα και προοπτικές από την κατα-
σκευή του µετρό
Η κατασκευή ενός µετρό σε ένα αστικό συγκρότηµα όπως αυτό της Θεσ-
σαλονίκης, µε τα προβλήµατα και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της, αναµένε-
ται να αυξήσει την προσφορά των δηµόσιων αστικών συγκοινωνιών. Επί-
σης πρόκειται να βελτιώσει τη συνολική στάθµη εξυπηρέτησης αλλά και
να αυξήσει τις πιθανές διαδροµές για τους µετακινούµενους, ως µια αξιό-
πιστη εναλλακτική λύση για όσους δεν κατέχουν αυτοκίνητο ή δεν εξυ-
πηρετούνται επαρκώς από τα υπάρχοντα µέσα µεταφοράς (λεωφορεια-
κές γραµµές).
Στα άµεσα θετικά αποτελέσµατα συγκαταλέγονται:
• Η µείωση χρόνων διαδροµής.
• Η µείωση αποστάσεων.
- εξυπηρέτηση τον πρώτο χρόνο 73.000.000 επιβατών.
- εξοικονόµηση 16.000.000 ωρών.
- βελτίωση επιπέδου εξυπηρέτησης και στα λεωφορεία.

Πηγή: www.ametro.gr
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- προσέλκυση χρηστών Ι.Χ.
Οι επιπτώσεις κατά την κατασκευή αλλά και λειτουργία του µετρό αφο-
ρούν σε: 
- ÃÚ‹ÛÂÈ˜ ÁË˜:
OÈ ¯Ú‹ÛÂÈ˜ ÁË˜ ÂËÚÂ¿˙Ô˘Ó ÙÈ˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ ‰ÈfiÙÈ Ô ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi˜ ÛÙÔ
¯ÒÚÔ ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙ‹ÙˆÓ Ô‰ËÁÂ› ÛÂ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂÈ˜ ·ÓıÚÒˆÓ, ÌÂÙ·ÊÔ-
ÚÒÓ Î·È ·Á·ıÒÓ. OÈ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ ÂËÚÂ¿˙Ô˘Ó ÙÈ˜ ¯Ú‹ÛÂÈ˜ ÁË˜. ∏ ·Ó¿Ù˘-
ÍË ÙˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÈÎÒÓ ‰ÈÎÙ‡ˆÓ ÂÈ‰Ú¿ ÛÙÈ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ¯ˆÚÔı¤ÙËÛË˜ ÙˆÓ
ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ÙË˜ Î·ÙÔÈÎ›·˜ (µÏ·ÛÙfi˜ £. ªËÏ¿ÎË˜ ¢. ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·
vs ªÂÙ·ÊÔÚ¤˜, ∞fi ÙËÓ ·fiÎÏÈÛË ÛÙË Û‡ÁÎÏÈÛË, ÛÂÏ.113).
Συνοπτικά πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα:
� Αποκέντρωση.                                                      
� Αναπλάσεις.
� Αλλαγές στις χρήσεις (εµπόριο).
� Προβλήµατα για τους εµπόρους και τους κατοίκους.

Τα έργα για το µετρό µπροστά στις εισόδους των καταστηµάτων.
Πηγή: Προσωπικό αρχείο, Θεσσαλονίκη, Μάιος 2007

Κυκλοφορία - Αξίες γης
∫˘ÎÏÔÊÔÚ›·:
� Ανακούφιση βασικών οδικών αρτηριών.
� Μετά τις επεκτάσεις εξυπηρέτηση και περιαστικών περιοχών.
� Επιδείνωση κυκλοφοριακού κατά τη διάρκεια των εργασιών.
∞Í›Â˜ ÁË˜:
� Αύξηση αξίας ακινήτων σε περιοχές κοντά σε σταθµούς του Μετρό.
� Μείωση ενδιαφέροντος για αυτά τα ακίνητα κατά τη διάρκεια των ερ-

γασιών.

Περιβάλλον - Θέσεις Εργασίας
¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ:
� Μείωση χρήσης Ι.Χ .- Μείωση εκποµπής ρύπων.
� Περαιτέρω επιβάρυνση περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια των εργα-

σιών.
£¤ÛÂÈ˜ ∂ÚÁ·Û›·˜:
� ∆ηµιουργία 3.500 θέσεων κατά την περίοδο της κατασκευής.
� 250 θέσεις εργασίας µετά τη λειτουργία του µετρό.

Προτάσεις
Η κατασκευή του µετρό στην πόλη της Θεσσαλονίκης δεν θα πρέπει να
αποτελέσει ένα ακόµα µέσο µεταφοράς, συµπληρωµατικό των λεωφορεί-
ων. Θα πρέπει να είναι µια χρήσιµη, ολοκληρωµένη και αποτελεσµατική
παρέµβαση για την πόλη που θα συντελέσει στη βελτίωση του βιοτικού
επιπέδου των κατοίκων της.
Αρκετές προτάσεις έχουν γίνει από διάφορους φορείς (Α.Π.Θ., ∆ήµος
Θεσσαλονίκης, Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων κ.α.) µε στόχο τη
µεγιστοποίηση του οφέλους από την κατασκευή του µετρό για την πόλη
και τους κατοίκους της.
Παρατίθενται στη συνέχεια, συνοπτικά, προτάσεις που έχουν γίνει αλλά
και προσωπικές, οι οποίες αφορούν:
• Στη συνολική ανάπλαση της πόλης (πλατείες, πεζόδροµοι, ανάδειξη

αρχαιοτήτων κατά τα πρότυπα της Αθήνας αλλά και άλλων Ευρωπαϊ-
κών πόλεων) και την ενίσχυση ήπιων µέσων µεταφοράς (ποδήλατο).

• Σε κυκλοφοριακές ρυθµίσεις (στάθµευση).
• Στη σύνδεση του µετρό µε άλλα µεταφορικά µέσα της πόλης και

ένταξη νέων µέσων (προαστιακό, θαλάσσια συγκοινωνία).
• Σε βραχυπρόθεσµα µέτρα για τους επιχειρηµατίες (αποζηµιώσεις, φύ-

λαξη)
• Στην προσβασιµότητα του µέσου από όλους τους µελλοντικούς χρή-

στες (ράµπες, ανελκυστήρες).
Παρά το ότι η γραµµή του µετρό, στην πρώτη της φάση, είναι λίγα χιλιό-
µετρα και οι σταθµοί είναι αρκετά κοντά µεταξύ τους (κυρίως επί της
οδού Εγνατίας), αναµένεται να ωφελήσει µακροπρόθεσµα την πόλη της
Θεσσαλονίκης.
Σαφώς κατά τη διάρκεια των έργων κατασκευής οι κάτοικοι και οι επισκέ-
πτες ταλαιπωρούνται. Επιπλέον το κόστος κατασκευής είναι αρκετά µεγά-
λο. Όµως εάν κατασκευαστεί το µετρό, εντός χρονοδιαγράµµατος, θα
αποτελέσει µεγάλο όφελος, µακροπρόθεσµα για τους κατοίκους, αφού
θα γίνει η απαρχή για τη δηµιουργία ενός οργανωµένου συστήµατος µε-
ταφορών που στερείται σήµερα η πόλη της Θεσσαλονίκης.

Αν η χάραξη συνδυαστεί µε µια σειρά µέτρων, όπως συνοπτικά αναφέρ-
θηκαν παραπάνω, αναµένεται να βελτιώσει τις συνθήκες ζωής στην πόλη
µέσω των αναπλάσεων, της ανακούφισης της κυκλοφορίας, της χρήσης
ήπιων µέσων µε συνέπεια και την περιβαλλοντική ανακούφιση.
Μετά τις επεκτάσεις του µέσου θα επωφεληθούν σηµαντικά και οι κάτοι-
κοι των ανατολικών και δυτικών δήµων του Πολεοδοµικού Συγκροτήµα-
τος Θεσσαλονίκης, οι οποίοι θα κινούνται άκοπα πλέον προς το κέντρο
της πόλης.

∏ ÔÏÂÔ‰ÔÌ›· ÙˆÓ ÂÂÎÙ¿ÛÂˆÓ ÛÙËÓ ÂÚÈÊ¤ÚÂÈ· ÙˆÓ fiÏÂˆÓ Â›Ó·È
·‚›ˆÙË, ¯ˆÚ›˜ ÙÔ ·˘ÙÔÎ›ÓËÙÔ, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ·, Ù· Î¤ÓÙÚ· ÙˆÓ fiÏÂˆÓ

Á›ÓÔÓÙ·È ·‚›ˆÙ· ÂÍ ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘
Yves Martin1

Εν κατακλείδι, οι παρεµβάσεις σε µια πόλη προς όφελος των κατοίκων
της και προς µια κατεύθυνση που να την καθιστούν βιώσιµη αποτελούν
θετικό γεγονός. Συνεπώς τα µεγάλα έργα και παρεµβάσεις σε κάθε πόλη
θα πρέπει να έχουν ως πρώτιστο στόχο τη βελτίωση του βιοτικού επιπέ-
δου και τη διευκόλυνση των κατοίκων της, και όχι την επίδειξη κύρους
απέναντι σε άλλες πόλεις, η οποία δεν συνδυάζεται απαραίτητα, και µε το
κοινό όφελος. Γεγονός που για αρκετά χρόνια παρατηρείτο στη Θεσσα-
λονίκη, µε αποτέλεσµα να ξεκινούν έργα που δεν περατώνονται ή που
δεν ωφελούν σε τίποτα την πόλη δηµιουργώντας µια ψευδαίσθηση ανά-
πτυξης στους πολίτες, χωρίς όµως να βελτιώνεται σε τίποτα η καθηµερι-
νότητά τους.

Πηγή: www.ametro.g
––––––––––––––––––––––––––

1 Πηγή: Βλαστός Θάνος, Μηλάκης ∆ηµήτρης, Πολεοδοµία vs Μεταφορές, Από
την απόκλιση στη σύγκλιση, σελ.63.
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Η
περίπτωση της ακρίβειας του
υψοµετρικού δικτύου, παίζει ση-
µαντικό ρόλο σε αρκετές περι-
πτώσεις τοπογραφικών µελετών
και εφαρµογών. Ενδεικτικά ανα-

φέρουµε µελέτες οδοποιίας, υδραυλικές και πε-
ριβαλλοντικές µελέτες. Σχεδόν όλοι οι συνάδελ-
φοι τοπογράφοι µηχανικοί, ενώ έχουν «συµφι-
λιωθεί» µε την έννοια του µετασχηµατισµού
των προβολικών συντεταγµένων µεταξύ ΕΓ-
ΣΑ87 και παλαιού Ελληνικού Datum (GR-
Datum, «ΗΑΤΤ του Στρατού»), στην περίπτω-
ση των υψοµέτρων επικρατεί η εν πολλοίς λαν-
θασµένη εντύπωση ότι τα υψόµετρα των δύο
συστηµάτων αναφοράς ταυτίζονται.

Αν παρατηρήσει κανείς τα υψόµετρα του τρι-
γωνοµετρικού δικτύου της ΓΥΣ στην περίπτω-
ση του ΕΓΣΑ87 και του GR-Datum, θα διαπι-
στώσει ότι παρουσιάζουν αποκλίσεις. Αυτό εί-
ναι συνέπεια του γεγονότος ότι τα υψόµετρα
του ΕΓΣΑ87 για το τριγωνοµετρικό δίκτυο υπο-
λογίστηκαν και συνορθώθηκαν εκ νέου στα τέ-
λη της δεκαετίας του ’80, ενώ αντίθετα αυτά
του GR-Datum χρονολογούνται παλαιότερα. Αν
σκεφτεί κανείς ότι η πλειονότητα των ρυµοτο-
µικών και τοπογραφικών µελετών των δεκαε-
τιών ’80 και ’90 αναφέρονται στην ΤΜ3 (=πα-
λιό Ελληνικό Datum), εύκολα θα καταλάβει
πως µία ενδεχόµενη επικαιροποίηση του χαρτο-
γραφικού υποβάθρου ως προς το επίσηµο σύ-
στηµα αναφοράς, προϋποθέτει και την ταυτό-
χρονη επικαιροποίηση των υψοµέτρων.

Σε πολλές περιπτώσεις, ο Τοπογράφος Μηχανι-
κός έχει κληθεί να συνδυάσει δεδοµένα παλαι-
ών µελετών µε τα δικά του ή µε άλλα που πάρ-
θηκαν σε νεότερη εποχή ως προς το ΕΓΣΑ87.
Εκτός του µετασχηµατισµού των χαρτογραφι-
κών συντεταγµένων, θα πρέπει να ελέγξει και
το θέµα των υψοµέτρων. 

Ας δούµε το παράδειγµα του φύλλου χάρτη 96
∆ράµα (κατά ΓΥΣ). Στον Πίνακα 1, παρουσιάζο-
νται οι διαφορές των υψοµέτρων ανάµεσα στο
ΕΓΣΑ87 και το παλιό ελληνικό Datum σε 102
σηµεία.

Πίνακας 1. Οι διαφορές των υψοµέτρων του 
τριγωνοµετρικών σηµείων της ΓΥΣ ανάµεσα 
στο ΕΓΣΑ87 και το παλιό Ελληνικό Datum 

(ΕΓΣΑ87 µείον παλιό Ελληνικό Datum)

Παρατηρούµε ότι για το φύλλο 96 υπάρχει µία
µέση διαφορά της τάξης του -1.7 εκατοστών
ενώ η ελάχιστη τιµή βλέπουµε ότι βρίσκεται
στα -26.4 εκατοστά και η µέγιστη στα 9 εκατο-

στά. Επιπλέον, η τυπική απόκλιση βρίσκεται
στα 5 εκατοστά. Στο Σχήµα 1 παρουσιάζονται
οι διαφορές µεταξύ των δύο συστηµάτων ανα-
φοράς σε σχέση µε το υψόµετρο.
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Î·È GR-Datum

∆ηµήτρης Aµπατζίδης, ∆ιπλωµατούχος ATM
dimitrios_ampatzidis@yahoo.gr

Με βάση το Σχήµα 1, παρατηρούµε ότι υπάρχει
µία ελαφρά συσχέτιση µεταξύ τιµής υψοµέ-
τρου και των υψοµετρικών ασυµβατοτήτων
των δύο συστηµάτων αναφοράς. Εποµένως,
όταν αναφερόµαστε σε µελέτες πραγµατοποι-
ούµενες σε σχετικά ορεινές ή ηµιορεινές περιο-
χές, πρέπει να δείξουµε ιδιαίτερη προσοχή σε
σχέση µε τη διαφοροποίηση των υψοµέτρων. 

Η πλέον ενδεδειγµένη λύση για αυτό το πρό-
βληµα είναι τα υψόµετρα του παλιού ελληνι-
κού Datum να αναχθούν στο ΕΓΣΑ87. Αυτό εί-
ναι δυνατό να επιτευχθεί µε την εξής διαδικα-
σία: 

1. Στα Î κοινά σηµεία µεταξύ των δύο συστη-
µάτων (π.χ στάσεις παλαιών µελετών ή ακό-
µη και τριγωνοµετρικά σηµεία της ΓΥΣ), βρί-
σκουµε τη µέση τιµή και την τυπική απόκλι-
ση των διαφορών µεταξύ παλαιού Ελληνι-
κού Datum και ΕΓΣΑ87 (ΕΓΣΑ87 µείον GR
Datum):

2. Προσθέτουµε τη µέση τιµή της διαφοράς
του βήµατος 1 στις τιµές των υψοµέτρων
των σηµείων του παλαιού Datum και πλέον
αναφερόµαστε ως προς το ΕΓΣΑ87

για κάθε j µη κοινό σηµείο του παλιού Ελληνι-
κού Datum.

3. Αν παρατηρηθούν σε ορισµένα κοινά σηµεία
σχετικά µεγάλες διαφορές υψοµέτρων σε
σχέση µε τη µέση τιµή (πιθανώς λόγω χον-
δροειδών σφαλµάτων), τότε δε θα λαµβάνο-
νται υπόψη στον υπολογισµό της µέσης τι-
µής. 

Θα πρέπει να τονίσουµε ότι αυτή η µέση τιµή
απορροφά όχι µόνο την παρέκκλισή λόγω των
διαφορετικών συστηµάτων αναφοράς, αλλά
και ενδεχόµενα συστηµατικά σφάλµατα των
µετρήσεων. 

Εποµένως, ο Τοπογράφος Μηχανικός θα πρέπει
να εξασφαλίσει τη µεγαλύτερη δυνατή ακρί-
βεια στις νέες µετρήσεις που πραγµατοποιεί,
ώστε να περιορίσει την επίδρασή τους. 

Η συγκεκριµένη διαδικασία ενδείκνυται για πε-
ριοχές περιορισµένης έκτασης (π.χ. µέχρι µερι-
κά χιλιόµετρα). Για πιο µεγάλης εκτάσεις εργα-
σίες πρέπει να καταφύγουµε σε διαφορετικά
µαθηµατικά εργαλεία, όπως είναι η βέλτιστη
προσαρµογή επιπέδου ή επιφάνειας 2ου βαθ-
µού.

Το παρόν κείµενο εγράφη κατόπιν συζητή-
σεων µε τους συναδέλφους Νίκο ∆εµιρτζό-
γλου, Σταύρο Σιδηρόπουλο, Βασίλη Κα-
µπούρη, Νικόλα Καλαµάκη και Γιάννη Γιαν-
νακίδη, οι οποίοι εκλήθησαν να αντιµετωπί-
σουν αντίστοιχα προβλήµατα στην καθηµε-
ρινή πρακτική. 

Σχήµα 1: Η εξάρτηση των διαφορών των υψοµέτρων (µπλε γραµµή, τιµές σε εκατοστά) σε σχέση µε
το υψόµετρο (άξονας Χ, τιµές σε µέτρα). Η κόκκινη γραµµή εµφανίζει την τάση των διαφορών 

σε σχέση µε τις τιµές των υψοµέτρων

(1)

(2)

34-38.E¶I™THMONIKA 226  9/3/2016 12:21 PM  ™ÂÏ›‰· 38



N
¤·

 Ù
Ë˜

 ·
ÁÔ

Ú¿
˜

39OKTøBPIO™ - NOEMBPIO™ - ¢EKEMBPIO™ 2015/ATM 225

∂∂ÈÈ‰‰ÔÔÙÙËËııÂÂ››ÙÙÂÂ  ··fifi  ÙÙÔÔ    ∂∂™™¶¶∞∞  ÁÁÈÈ··  ÙÙ··  ÓÓ¤¤··
ÎÎ··ÈÈÓÓÔÔÙÙfifiÌÌ··  ÚÚÔÔ˚̊fifiÓÓÙÙ··  ÙÙËË˜̃  GGeeoosseennssee!!    

∑∑ËËÙÙ‹‹ÛÛÙÙÂÂ  ÚÚÔÔÙÙÈÈÌÌÔÔÏÏfifiÁÁÈÈÔÔ!!

∏ Geosense, ·fiÏ˘Ù· ÂÍÂÈ‰ÈÎÂ˘Ì¤ÓË ÛÙÔ ·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓÔ ÙË˜ °ÂˆÏË-
ÚÔÊÔÚÈÎ‹˜, ÚÔÛÊ¤ÚÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÂÈ‰ÔÙËıÂ›ÙÂ ·fi Ù· Ó¤·
ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ∂™¶∞ 2014-2020, ·˘Í¿ÓÔÓÙ·˜ ÙÈ˜ Èı·ÓfiÙËÙÂ˜ ¤ÓÙ·-
Í‹˜ Û·˜ Ì¤Û· ·fi ÌÈ· Â˘ÚÂ›· ÁÎ¿Ì· Î·ÈÓÔÙfiÌˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ fiˆ˜
Drones, ‰¤ÎÙÂ˜ GNSS, ÙÔÔÁÚ·ÊÈÎfi˜ ÂÍÔÏÈÛÌfi˜, laser Û·ÚˆÙ¤˜,
eÍÂÈ‰ÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ ÏÔÁÈÛÌÈÎfi, ıÂÚÌÔÎ¿ÌÂÚÂ˜, Ì¤¯ÚÈ Ï‹ıÔ˜ ¿ÏÏˆÓ
ÂÊ·ÚÌÔÁÒÓ Î·È Ï‡ÛÂˆÓ.

ŒÌÂÈÚÔÈ, ÂÍÂÈ‰ÈÎÂ˘Ì¤ÓÔÈ Û˘ÓÂÚÁ¿ÙÂ˜ Î·È ÂÈ‰ÈÎÔ› ÂÈÛÙ‹ÌÔÓÂ˜ ‚Ú›-
ÛÎÔÓÙ·È ¿ÓÙ· ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ Û·˜ Ó· ·Ó·Ï‡ÛÔ˘Ó ÙÈ˜ ·Ó¿ÁÎÂ˜ ÙË˜ ‰È-
Î‹˜ Û·˜ ÂÈ¯Â›ÚËÛË˜ Î·È Ó· Û·˜ ÚÔÙÂ›ÓÔ˘Ó Ï‡ÛÂÈ˜ ·fiÏ˘Ù· ÚÔ-
Û·ÚÌÔÛÌ¤ÓÂ˜ ÛÙÈ˜ ··ÈÙ‹ÛÂÈ˜ Û·˜, ı¤ÙÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÙÂ¯ÓÔÏÔÁ›· Î·È
ÙËÓ Î·ÈÓÔÙÔÌ›· ÚˆÙ·Ú¯ÈÎfi ˙‹ÙËÌ· ÙË˜ ‰ÈÎ‹˜ Û·˜ ·Ó¿Ù˘ÍË˜! 

GGeeoosseennssee……  oonnee--ssttoopp--sseerrvviiccee!!
°È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ˜ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜

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

www.geosense.gr - info@geosense.gr

Cumulus: ÙÔ ÓÔ‡ÌÂÚÔ ¤Ó· 
ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÙÔ˘
∆Ô Cumulus, ÙË˜ ÂÙ·È-
Ú›·˜ Sky-Watch, Â›Ó·È
¤Ó· ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎ¿ Â‡¯ÚË-
ÛÙÔ Î·È ˘„ËÏ‹˜ ·˘ÙÔ-
ÓÔÌ›·˜ ÌË Â·Ó‰ÚˆÌ¤-
ÓÔ ·ÂÚÔÛÎ¿ÊÔ˜ ÛÙ·-
ıÂÚÒÓ ÙÂÚ˘Á›ˆÓ Ô˘
Î·Ù·ÛÎÂ˘¿ÛÙËÎÂ ÌÂ
¿ÚÈÛÙË˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ ˘ÏÈ-
Î¿ ÁÈ· ··ÈÙËÙÈÎ¤˜ ·ÔÛÙÔÏ¤˜ ÛÂ fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ.
∆Ô Cumulus Â›Ó·È ¤Ó· ÂÓÙÂÏÒ˜ ·˘ÙfiÓÔÌÔ Û‡ÛÙËÌ·. ªfiÏÈ˜ ÔÏÔÎÏË-
ÚˆıÂ› Ô ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÙË˜ ·ÔÛÙÔÏ‹˜, ÙÔ ·ÂÚÔÛÎ¿ÊÔ˜ ÂÎÙÔ-
ÍÂ‡ÂÙ·È ‰È· ¯ÂÈÚfi˜. ∞ÊÔ‡ Ê¤ÚÂÈ ÂÈ˜ ¤Ú·˜ ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹, ı· ÚÔ-
ÛÁÂÈˆıÂ› Î·Ù·ÎfiÚ˘Ê· ÌÂ ˘„ËÏ‹ ·ÎÚ›‚ÂÈ·, ¯ˆÚ›˜ Ó· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ·Â-
ÚÔ‰È¿‰ÚÔÌÔ. ªÂ ˘„ËÏ‹˜ ·fi‰ÔÛË˜ ÎÈÓËÙ‹Ú·, ¯ˆÚ›˜ „‹ÎÙÚÂ˜ Î·È
¤ÏÈÎ· ·fi ·ÓıÚ·ÎÔÓ‹Ì·Ù·, ÙÔ Cumulus ‰ÈÏÒÓÂÈ ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿
Î·È ÙËÓ ÂÎÊfiÚÙˆÛË ÂÓÒ ‰›ÓÂÈ 2,5 ÒÚÂ˜ Ù‹ÛË˜.  

°È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ˜ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ Î·È ·Ú·ÁÁÂÏ›Â˜, ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙÂ
ÌÂ ÙËÓ ÂÙ·ÈÚÂ›· Drones Aviation, ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎfi ·ÓÙÈÚfiÛˆÔ ÙÔ˘
Cumulus ÁÈ· ∂ÏÏ¿‰·, ∫‡ÚÔ, µ·ÏÎ¿ÓÈ· Î·È ∞ÁÁÏ›·. 

www.dronesaviation.com * info@dronesaviation.com

¶‡ÚÁÔ˜ ∞ıËÓÒÓ
§. ªÂÛÔÁÂ›ˆÓ 2-4 
21Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ∞ı‹Ó·
+30 211 800 3500

∏ ÂÙ·ÈÚÂ›· Ì·˜ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÙÈÌ‹
Ó· ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙË˜
Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÙË˜ ÌÂ ÙËÓ ÂÙ·È-
ÚÂ›· Bentley, ËÁ¤ÙÈ‰· ÛÙËÓ

·ÁÎfiÛÌÈ· ·ÁÔÚ¿ ÁÈ· ÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi Î·È ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡
·fi‰ÔÛË˜ Î·È Î·Ù·ÛÎÂ˘·ÛÙÈÎÒÓ, ÊˆÙÔÁÚ·ÌÌÂÙÚÈÎÒÓ, ‚ÈÔÌË¯·ÓÈ-
ÎÒÓ Î.¿. ÂÊ·ÚÌÔÁÒÓ, ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ù· Â˘Ú¤ˆ˜ ‰È·‰Â‰ÔÌ¤Ó·
ÏÔÁÈÛÌÈÎ¿ MicroStation, Pointools, ContextCapture.

™Ù· Ï·›ÛÈ· ÙË˜ ÚÔÒıËÛË˜ ÙˆÓ ÏÔÁÈÛÌÈÎÒÓ ÙË˜ Bentley, Ë ÂÙ·È-
ÚÂ›· Ì·˜ ı· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ, ÛÂ ËÌÂÚÔÌËÓ›·
Ô˘ ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆıÂ› Û‡ÓÙÔÌ·, ÌÂ ÂÈÛËÁËÙ¤˜ ÙÔ˘ Ô›ÎÔ˘ ÙÔ˘ ÂÍˆÙÂ-
ÚÈÎÔ‡, fiÔ˘ ı· Á›ÓÂÈ ·ÚÔ˘Û›·ÛË Î·È Â›‰ÂÈÍ‹ ÙÔ˘˜ ÌÂ ·Ú·‰Â›Á-
Ì·Ù· ÛÂ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ¯ÚfiÓÔ. ∏ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ı· Â›Ó·È ‰ˆÚÂ¿Ó Î·È Ô
·ÚÈıÌfi˜ ·ÙfiÌˆÓ Â›Ó·È ÂÚÈÔÚÈÛÌ¤ÓÔ˜. ø˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘ ı· ÙËÚËıÂ›
·˘ÛÙËÚ‹ ÛÂÈÚ¿ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÓ‰È·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˘˜. °È·
ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙÂ˜ ı· ÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó ÂÈ‰ÈÎ¤˜ ÂÎÙÒÛÂÈ˜ ÛÙ· ÚÔ˚fi-
ÓÙ· ÙË˜ Bentley.

∂ÈÛÎÂÊıÂ›ÙÂ ÙËÓ Â›ÛËÌË ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙË˜ Bentley ÁÈ· Ó· ÂÓËÌÂÚˆ-
ıÂ›ÙÂ ÁÈ· Ù· ÏÔÁÈÛÌÈÎ¿ ÙË˜: 
https://www.bentley.com/

°È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ˜ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ Î·È ÁÈ· ‰ËÏÒÛÂÈ˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜, ÂÈ-
ÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙÂ Ì·˙› Ì·˜.

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

∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎ¤˜ Ï‡ÛÂÈ˜ 
ÛÂ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎ‹ ÙÈÌ‹
∏ CivilShop ·fi ÙÔ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 2016 ‰È·ı¤ÙÂÈ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈÎ‹
·ÁÔÚ¿ Ó¤· ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎ¤˜ Ï‡ÛÂÈ˜ ÛÂ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎ‹
ÙÈÌ‹.
ñ ∆· ÓÔÙÂÚ¿ ÔÏ‡-ÙÂÚ¿ ÙË˜ Walkera.
ñ ∆· Ï‹Úˆ˜ ·˘ÙÔÌ·ÙÔÔÈËÌ¤Ó· Drone UAV ÙË˜ Lehmann

Aviation. 
ñ §ÔÁÈÛÌÈÎfi ÊˆÙÔÁÚ·ÌÌÂÙÚ›·˜ ·fi ÙËÓ MosaicMill. 

∂ÈÏ¤ÔÓ,
ñ ∆· ÁÂˆÚ·ÓÙ¿Ú ÙË˜ IDS Corporation Opera Duo. 

°È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ˜ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ ÂÈÛÎÂÊÙÂ›ÙÂ ÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ì·˜: 

http://www.civilshop.gr 
‹ Î·Ï¤ÛÙÂ Ì·˜ ÛÙÔ ÙËÏ. 22310 53045
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Στις εκλογές στις 20 ∆εκεµβρίου, οι συνάδελφοι επέλεξαν η πρώτη παράταξη του συλλόγου να είναι η ∆ΗΣΥΑΤΜ
και µας έδωσαν το δικαίωµα ο επικεφαλής της συµπαράταξης µας να διεκδικήσει τη θέση του προέδρου.

Η µεγάλη, άδικη και αβάσιµη επίθεση αρκετών παρατάξεων εναντίων µας δεν απέδωσε καρπούς και αυτό διότι οι
συνάδελφοι γνωρίζουν ποιοι διαχρονικά τους υποστηρίζουν µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Η προηγούµενη διοίκηση του ΠΣ∆ΑΤΜ όχι µόνο δεν οδήγησε τον σύλλογο σε «ένα βήµα πριν την  διάλυση» αλλά
σε µια νικηφόρα µάχη που δώσαµε µε την απόφαση του ΣτΕ. Μια µάχη που δόθηκε προεξεχόντων των πρώην
προέδρων του συλλόγου µας και µέλη της συµπαράταξης µας συναδέλφους Ξεκαλάκη και Μαχίκα. Και βέβαια δεν
ξεχνάµε τη συνεχή ενασχόληση του συλλόγου µε τα θέµατα της κατοχύρωσης των επαγγελµατικών δικαιωµάτων
των ΑΤΜ, της υλοποίησης του Εθνικού Κτηµατολογίου, της αντιµετώπισης της ανεργίας και υποαπασχόλησης του
κλάδου µας, των συνθηκών εργασίας και εξέλιξης των συναδέλφων δηµοσίων υπαλλήλων, τα ζητήµατα µελετών
και έργων του δηµοσίου και άλλα πολλά ζητήµατα. 

Κλείνοντας τα αυτιά µας στην πολεµική ρητορική, την µικροπολιτική και τις αναίτιες και αβάσιµες επιθέσεις, κα-
λούµε όλους τους συναδέλφους, τα µέλη των ψηφοδελτίων όλων των παρατάξεων και τα µέλη των ∆ιοικητικών
Συµβουλίων των περιφερειακών και τοπικών τµηµάτων του συλλόγου µας να στηρίξουν το νέο προεδρείο.

Όλη αυτή την περίοδο οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές και µπορούν να οδηγήσουν σε αποφάσεις που θα είναι κοµ-
βικές για το επάγγελµά µας. Αυτές τις προκλήσεις πρέπει να τις αντιµετωπίσουµε όλοι µαζί.

1. Επαγγελµατικά δικαιώµατα. Φαίνεται ότι έρχεται η ώρα να αλλάξει το θεσµικό πλαίσιο του επαγγέλµα-
τος µας µετά από τη θεσµοθέτηση του το 1930. Αρκετά ζητήµατα είναι ανοικτά και η µάχη που πρέπει
να δώσουµε είναι πολυµέτωπη και διαρκής.

2. Εθνικό Κτηµατολόγιο. Ίσως είναι η πιο σηµαντική στιγµή για την ολοκλήρωση του προγράµµατος. Η δι-
οίκηση της ΕΚΧΑ ΑΕ προτιµά να ρισκάρει χωρίς να θέλει να ακούσει κανέναν οδηγώντας ένα κλάδο ακό-
µα πιο κοντά στον πάτο του βαρελιού.

3. Ασφαλιστικό. Ένα προσχέδιο νόµου που µόνο φορολογικό µπορεί να χαρακτηριστεί. Οδηγεί σε ένα
ασφαλιστικό σύστηµα που η βιωσιµότητα θα είναι ακόµα πιο αµφισβητήσιµη. 

Όλα τα παραπάνω είναι θεµελιακά ζητήµατα για όλους µας. Αµφισβητείται το φυσικό αντικείµενό µας, τα επαγ-
γελµατικά δικαιώµατά µας, η  ασφαλιστική κάλυψη και η εργασία µας.

Άραγε υπάρχει χώρος σήµερα, για µικροπολιτικά ή προσωπικά παιχνίδια; Παιχνίδια στις πλάτες των συναδέλφων. 

Εµείς λέµε όχι και τους καλούµε να δώσουµε τις µάχες µαζί, ώστε να αυξηθούν οι πιθανότητες να είναι νικηφόρες.
∆εν υπάρχουν δικαιολογίες, µόνο λιποψυχίες αυτή τη στιγµή.

Για τους απλούς συναδέλφους είµαστε σίγουροι ότι θα είναι στο πλάι µας. Άλλωστε ποτέ δεν µας άφησαν µόνους
και δεν τους αφήσαµε και εµείς.

Για κάθε γνώµη και πρόταση µπορείτε να επικοινωνήσετε µαζί µας στο e-mail dhsyatm@gmail.com.

[ ]

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

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

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

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

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

Την Παρασκευή 18 Μαρτίου στις 18:00 µ.µ. θα διεξαχθεί η ολοµέλειά µας στα γραφεία του ΠΣ∆ΑΤΜ
(Αραχώβης 61, Αθήνα). Καλούµε τα µέλη και τους φίλους µας να παρευρεθούν. 

Η θεµατολογία είναι η ενηµέρωση για τις τελευταίες εξελίξεις και η ανάδειξη της γραµµατείας της πα-
ράταξης.
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αταρχάς θα θέλαµε να σας ευχαριστήσουµε για τη στή-
ριξη στις εκλογές για την ανάδειξη του νέου ∆ιοικητι-
κού Συµβουλίου του συλλόγου, που επέτρεψε στην
παράταξή µας να διατηρήσει τις δυνάµεις της και να
εκπροσωπείται και για αυτή τη θητεία από τρία (3) µέ-

λη σε αυτό, σε σύνολο έντεκα (11) µελών. Το αποτέλεσµα αυτό είναι
άκρως θετικό, καθώς κάποιοι ελάχιστοι συνάδελφοι, που ήταν υπο-
ψήφιοι µε το συνδυασµό µας στις προηγούµενες εκλογές, επέλεξαν
να κατέλθουν σε αυτές τις εκλογές µε ξεχωριστό ψηφοδέλτιο, αυτό
των Ενεργών Τοπογράφων. Ουσιαστικά πρόκειται για συναδέλφους
κατά κύριο λόγο από τη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι ανήκαν ως επί το
πλείστον στην ∆ΚΜ και οι οποίοι για λόγους προσωπικών αντιπαρα-
θέσεων µε τη ∆ιοίκηση της ∆ΚΜ, αποφάσισαν να λειτουργήσουν δια-
σπαστικά στο χώρο των Τοπογράφων από τον οποίο προέρχονται.
Επίσης, θεωρούσαν ότι αδικούνται από την κάθοδο σε ενιαίο ψηφο-
δέλτιο από τους υποψηφίους της Αθήνας, πράγµα εντελώς αβάσιµο,
που αποδεικνύεται και από τα αποτελέσµατα των προηγούµενων
εκλογών, στις οποίες εκ των τριών µελών στο ∆.Σ. που εξέλεξε η πα-
ράταξή µας, δύο ήταν εκτός Αθηνών, ο συνάδελφος Γιώργος Τσα-
κούµης από τη Θεσσαλονίκη και ο συνάδελφος Θοδωρής Κακαρδά-
κος από τη Λάρισα. Συνεπώς, οποιοσδήποτε τέτοιος ισχυρισµός, µό-
νο πρόφαση µπορεί να αποτελεί για την ικανοποίηση προσωπικών φι-
λοδοξιών και αρχηγικών τάσεων ορισµένων, που σύρουν τους συνα-
δέλφους σε διασπαστικές κινήσεις χωρίς νόηµα, αντί να εστιάσουν
στα προβλήµατα που αντιµετωπίζουµε, παρασυρόµενοι στο παιχνίδι
άλλων παρατάξεων που έξυπνα εφαρµόζουν τακτικές «διαίρει και βα-
σίλευε». 

Ας προσπεράσουµε όµως τα παραπάνω και ας εστιάσουµε στη ουσία
των εκλογών, που είναι η ∆ιοίκηση του συλλόγου µας και η διάσωσή
του από το τέλµα στο οποίο έχει περιέλθει τα τελευταία χρόνια. Πα-
ρότι το αποτέλεσµα των εκλογών οδήγησε σε σηµαντική µείωση της
δύναµης της ∆ΗΣΥATΜ η οποία ήταν σχεδόν αυτοδύναµη στο προη-
γούµενο συµβούλιο, το αποτέλεσµα αυτών των εκλογών µείωσε τη
δύναµή της από πέντε ή έξι στη συνέχεια, σε τέσσερα µέλη στο νέο
∆Σ, γεγονός που καταδείκνυε την ανάγκη αλλαγής πορείας στο σύλ-
λογο και άνοιξε το δρόµο για τη δηµιουργία µιας πλειοψηφίας ανανέ-
ωσης στα διοικητικά δρώµενα του ΠΣ∆ΑΤΜ.

Στο πλαίσιο αυτό, η παράταξή µας διεκδίκησε να ηγηθεί της προσπά-
θειας επανεκκίνησης του συλλόγου µε δικό της υποψήφιο Πρόεδρο,
καταθέτοντας προγραµµατικό σχέδιο δράσης µε συγκεκριµένες προ-
τάσεις και θέσεις για τη λειτουργία και διάσωση του συλλόγου, ο
οποίος έχει περιέλθει σε ανυποληψία και βρίσκεται σε οριακό σηµεία
όσον αφορά την οικονοµική του επιβίωση. Επειδή δεν τρέφουµε αυ-
ταπάτες ότι εκφράζουµε την πλειοψηφία των συναδέλφων, αλλά µό-
νο µας µέληµα είναι η δηµιουργία ευρύτερων συναινέσεων για ένα πιο
λειτουργικό και αποδοτικό σύλλογο, µε ουσιαστικές υπηρεσίες προς
όλους του συναδέλφους, καλέσαµε όλες τις παρατάξεις να συγκλίνου-
µε σε κάποιες κοινές θέσεις και να συµµετάσχουν από όποια θέση κρί-
νει η καθεµιά ότι µπορεί να προσφέρει. ∆εν αποδώσαµε καµία θέση
σε καµία παράταξη. Αντίθετα, η ∆ηµοκρατική Συµπαράταξη ΑΤΜ (∆Η-
ΣΥΑΤΜ) δεν είχε καµία συγκεκριµένη πρόταση για τη λειτουργία του
συλλόγου και διεκδικούσε την Προεδρία του συλλόγου µε µόνο επι-
χείρηµα ότι ήταν πρώτη παράταξη στις εκλογές. Κι ενώ για τη θέση
του Προέδρου το επιχείρηµα ήταν ότι κάθε παράταξη πρέπει να πάρει
µια θέση στο προεδρείο ανάλογα µε την κατάταξή της στις εκλογές,
πρότεινε τη θέση του Αντιπροέδρου στους Ενεργούς Τοπογράφους
(ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ), παρότι είναι η 5η παράταξη και σε
όλους τους άλλους ό,τι περισσεύει. Ήταν τόσο προσυµφωνηµένο το
ζήτηµα της συγκρότησης του προεδρείου, που δεν ήθελαν να γίνει
καν συζήτηση, καθώς δεν είχαν κάποιο προγραµµατικό σχέδιο δράσης
και επέµεναν να πραγµατοποιηθεί απευθείας ψηφοφορία για την
εκλογή Προέδρου. Και βέβαια στην ψηφοφορία για τον Πρόεδρο ο εκ-
πρόσωπος των Ενεργών ΑΤΜ (ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) στήρι-
ξε τον υποψήφιο της ∆ΗΣΥΑΤΜ που εκλέχθηκε µε 5 ψήφους, κόντρα
στον υποψήφιο Πρόεδρο της παράταξής µας, που έλαβε 3 ψήφους
και 3 λευκών σε σύνολο 11 ψήφων. Ακολούθως, όλες οι υπόλοιπες
θέσεις καλύφθηκαν από τις δύο παρατάξεις µε 5 ψήφους και 6 λευκά-
άκυρα. ∆εν µας εξέπληξε βέβαια το αποτέλεσµα, γιατί στο πλαίσιο
των συζητήσεων που είχαν προηγηθεί οι συνάδελφοι της ΑΝΑΣΥ-
ΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, που στις προηγούµενες εκλογές ήταν µέλη της παράτα-
ξής µας, είχαν φροντίσει να µας ενηµερώσουν ότι έχουν πάρει πολιτι-
κή απόφαση να µη στηρίξουν Πρόεδρο από την παράταξή µας επειδή
προέρχεται από τη ∆ΚΜ. Για θέµατα λειτουργίας του συλλόγου, προ-
τάσεις και θέσεις, ούτε λόγος να γίνεται.

∆∂§π∫∞ ∏ «∞¡∞™À°∫ƒ√∆∏™∏», 

∂∆™π ª∞§§√¡ ∂¡¡√∂π ∆∏¡ ∞¡∞™À°∫ƒ√∆∏™∏ ∆√À ™À§§√°√À…
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E N O T H T A

To παρακάτω κείµενο υπογράφεται από νέους επιστήµονες που απο-
φασίσαµε να µείνουµε στη χώρα, αντιµετωπίζοντας την ανεργία και
την επισφάλεια, την ίδια στιγµή που χιλιάδες συνοµήλικοί µας έφυγαν
στο εξωτερικό για να εργαστούν. Θεωρώντας πως η ανασυγκρότηση
και η ανάπτυξη µιας χώρας βασίζονται σε µεγάλο βαθµό στη νέα γε-
νιά, απαιτούµε από την κυβέρνηση να επανεξετάσει το σχέδιο νόµου
του ασφαλιστικού στο κοµµάτι των νέων επιστηµόνων και να µην
ωθήσει άλλους νέους στην επιλογής της µετανάστευσης.

Είµαστε η γενιά που µας είπαν ότι θα ζήσουµε χειρότερα από την
προηγούµενη. Μνηµόνιο, λιτότητα, ανεργία και πάλι λιτότητα. Αυτή
τη σκληρή πραγµατικότητα αντιµετωπίζουµε τα τελευταία χρόνια.
Επιλέξαµε να µείνουµε στη χώρα µας και να µη γίνουµε µετανάστες.
Αναγκαστήκαµε µετά τις σπουδές µας να δώσουµε τη µάχη για την
επιβίωση σ’ ένα τοξικό εργασιακό περιβάλλον. Άλλοι µισθωτοί µε
µπλοκάκι, χωρίς εργασιακά δικαιώµατα και άλλοι αυτοαπασχολούµε-
νοι, µε εξοντωτική φορολογία και λιγοστές και κακοπληρωµένες δου-
λειές.

Με το νέο ασφαλιστικό προ των πυλών δεχόµαστε ακόµα ένα µεγάλο
πλήγµα. ∆εν έχουµε καµία αυταπάτη για τις ευθύνες όσων κυβέρνη-
σαν τα τελευταία πολλά χρόνια, για τα σκόπιµα αδιέξοδα στα οποία
µας οδήγησαν, για την αποδιάρθρωση και την πλήρη διάλυση όλων
των κοινωνικών θεσµών που συστηµατικά διεξήγαν. Κούρεµα των
αποθεµατικών, διαδοχικές µειώσεις συντάξεων, υπέρογκες εισφορές,
διασπάθιση του χρήµατος των ταµείων. Και µέσα στον οικονοµικό
παραλογισµό που ζούµε, κάποιοι να προσπαθούν να λύσουν µια δυ-
σεπίλυτη εξίσωση. Να µη µειωθούν οι συντάξεις, να µην αυξηθούν οι
εισφορές, να αποκτήσουµε ένα ασφαλιστικό σύστηµα βιώσιµο. Το
ασφαλιστικό όµως δεν είναι µαθηµατική εξίσωση. Πώς µπορεί να
υπάρξει βιώσιµο ασφαλιστικό χωρίς αποφασιστική µείωση της ανερ-
γίας, χωρίς παραγωγική ανασυγκρότηση, χωρίς αύξηση των µισθών,
χωρίς αποφασιστική καταπολέµηση της µαύρης εργασίας;

Το νέο σύστηµα εισφορών προβλέπει εισφορές ανάλογες µε το εισό-
δηµα. Ορθό και δίκαιο κοινωνικά. Αλλά σε τι ποσοστά; Ενώ δηµόσια
µιλάνε µόνο για το ποσοστό της κύριας ασφάλισης (20%), το συνολι-
κό ποσοστό ανέρχεται στο 38,45% (20% κύρια ασφάλιση, 7,5% επι-
κουρική ασφάλιση, 4% παροχές εφάπαξ, 6,95% υγειονοµική περί-
θαλψη).

Αυτονόητα οι εισφορές που προκύπτουν είναι σχεδόν δυσθεώρητες,
αυξηµένες µέχρι και κατά 100% για τα µικροµεσαία εισοδήµατα. Και
να σκεφτεί κανείς ότι το υφιστάµενο σύστηµα είναι ήδη δυσβάστα-
χτο και µη εξυπηρετούµενο από χιλιάδες αυτοαπασχολούµενους επι-
στήµονες. Μόνοι κερδισµένοι, οι έχοντες εισόδηµα κάτω των 10.000
ευρώ, που θα δουν µειωµένες τις εισφορές τους, όχι όµως τόσο ώστε
να είναι εξυπηρετήσιµες. Απλώς θα χρωστάνε κατά κύριο λόγο λιγό-
τερα στο ταµείο...

Το σύστηµα αυτό διώχνει από το επάγγελµα την πλειονότητα των
αυτοαπασχολουµένων, ιδιαίτερα εµάς τους νέους. Πρόκειται για µέ-
τρο που ενθαρρύνει τη συνεχιζόµενη µετανάστευση των νέων στο
εξωτερικό, κλείνοντας ταυτόχρονα κάθε συζήτηση για παραγωγική
ανασυγκρότηση. Γιατί, πώς αλλιώς µπορεί να υπάρξει παραγωγική
ανασυγκρότηση αν δεν βασιστεί στους νέους επιστήµονες;

Έχουµε ανάγκη από ένα ασφαλιστικό σύστηµα που θα κατανέµει δί-
καια τα βάρη στους ασφαλισµένους και θα οδηγεί σε αξιοπρεπείς συ-
ντάξεις.

Τι σηµαίνει αυτό; Πρώτον, εισφορές αναλογικές ποσοστού τέτοιου
ώστε αφενός στα µικροµεσαία εισοδήµατα να είναι εξυπηρετήσιµες

και αφετέρου στα υψηλότερα εισοδήµατα να είναι αναδιανεµητικές
προς τα κάτω, χωρίς ωστόσο να ενθαρρύνουν τη φοροδιαφυγή. ∆εύ-
τερον, ειδικό καθεστώς για τους νέους που βρίσκονται στην πλέον
επισφαλή θέση.

Επί της αρχής κρίνουµε θετική την αναγνώριση από την πλευρά της
κυβέρνησης των δύο αυτών προτεραιοτήτων. Ωστόσο, από τις διακη-
ρύξεις µέχρι την εξειδίκευση σε πραγµατικά µέτρα ο δρόµος είναι µα-
κρύς, µε πολλές και επικίνδυνες στροφές.

∆εν υπερασπιζόµαστε ότι έχουµε µαγικές λύσεις, διεκδικούµε όµως
τις ζωές µας και το µέλλον µας. Γι’ αυτό θεωρούµε ότι η µείωση του
ποσοστού των εισφορών στα επίπεδα τουλάχιστον του εργοδοτικού
κόστους (13,5% κύρια ασφάλιση, 4% επικουρική) θα δώσει µια ανά-
σα στα µικρά και µεσαία εισοδήµατα. Και, αν µη τι άλλο, θα αυξήσει
την εισπραξιµότητα των ταµείων, καθώς πολλοί περισσότεροι θα
µπορούν να πληρώσουν τις εισφορές τους. Είναι σαφές ότι θεωρούµε
δικαιότερο ένα σύστηµα µε κλιµακωτούς συντελεστές που θα ανεβαί-
νουν αυξανοµένου του εισοδήµατος: χαµηλοί συντελεστές για µικρά
και µεσαία εισοδήµατα, αυξηµένοι συντελεστές για τα µεγαλύτερα.

Την ίδια ώρα, θεωρούµε ότι πρέπει για τα δέκα πρώτα χρόνια ασφά-
λισης τα ποσοστά αυτά να είναι ακόµα µικρότερα, µε καθεστώς ειδι-
κής έκπτωσης έως και 50%, έκπτωση που ισχύει για τους νέους µη-
χανικούς και δικηγόρους µέχρι τώρα. Είναι αντιληπτό ότι η συντριπτι-
κή πλειονότητα των νέων είναι µισθωτοί µε µπλοκάκι, µε επισφαλείς
σχέσεις εργασίας και απολαβές συχνά στα όρια της επιβίωσης.

Τις δύο τελευταίες δεκαετίες η σχέση µισθωτής εργασίας χιλιάδων
συναδέλφων που δούλευαν και δουλεύουν ως υπάλληλοι σε µεγάλα
γραφεία και εταιρείες κρύφτηκε πίσω από το µπλοκάκι ∆ΠΥ. Έτσι, η
συντριπτική πλειονότητα των µισθωτών παρουσιάζονται ως ελεύθε-
ροι επαγγελµατίες χωρίς καµία εργασιακή προστασία από το κράτος,
µε παντελώς ελαστικές σχέσεις εργασίας. ∆εν ζητάµε τίποτα λιγότερο
από την πλήρη αναγνώριση της εξαρτηµένης σχέσης εργασίας και
την απόλυτη διασφάλιση ότι οι εργοδότες θα καταβάλλουν τις εργο-
δοτικές εισφορές που οφείλουν, κάτι που δεν κάνουν µέχρι τώρα.

Όσο για την ανεργία, µε ποσοστά που αγγίζουν το 50% στις ηλικίες
µας, µας είναι ξεκάθαρο ότι πρέπει επιτέλους να αναγνωριστεί η ιδιό-
τητα του ανέργου στους αυτοαπασχολούµενους, κάτι που δεν ισχύει
µέχρι τώρα, να καταβάλλεται επίδοµα ανεργίας και να προβλεφθεί
απαλλαγή από τις εισφορές. Να διαχωριστεί η υποχρέωση καταβολής
της εισφοράς για την υγειονοµική περίθαλψη από τα υπόλοιπα ποσά,
ώστε όσοι αδυνατούν να πληρώσουν τις εισφορές τους να έχουν
τουλάχιστον υγειονοµική κάλυψη. Αυτά και ακόµα περισσότερα µπο-
ρούν να γίνουν. Είναι στο χέρι µας.

Μπορεί να υποστηρίξει κάποιος ότι δεν µπορούµε να κάνουµε προτά-
σεις χωρίς να λαµβάνουµε υπόψη µας τα οικονοµικά µεγέθη. Εµείς
λοιπόν θα απαντήσουµε ότι πίσω από τα ποσοστά και τους αριθµούς
βρίσκονται άνθρωποι και ανάγκες. Μεταξύ αυτών κι εµείς. Τα οικονο-
µικά µεγέθη τα φτιάχνουν άνθρωποι µέσα από τον µόχθο και τη δου-
λειά τους. Και την Ιστορία τη γράφουν οι κοινωνικοί αγώνες. Γι’ αυ-
τόν τον λόγο συµµετέχουµε στις κινητοποιήσεις των επιστηµόνων,
των αυτοαπασχολουµένων και της κοινωνίας. Πλάι στους εργαζόµε-
νους µε µπλοκάκι, τους ανέργους, τους µικρούς αυτοαπασχολούµε-
νους. Και όχι µε τους µεγαλοµηχανικούς, µεγαλοδικηγόρους ή µεγα-
λογιατρούς που τόσα χρόνια µας αποµυζούσαν, σώπαιναν µπροστά
στη µνηµονιακή καταστροφή και τώρα ξαφνικά θυµήθηκαν τον δρό-
µο. Γιατί, πάνω απ’ όλα, έχουµε ένα χρέος: Να βγούµε από τη µνηµο-
νιακή λαίλαπα µε την κοινωνία όρθια.

∆√ ∞™º∞§π™∆π∫√ ¢∂¡ ∂π¡∞π ª∞£∏ª∞∆π∫∏ ∂•π™ø™∏
( ∞ Ó · ‰ Ë Ì Ô Û › Â ˘ Û Ë  ·  fi  Ù Ë Ó  Ë Ï Â Î Ù Ú Ô Ó È Î ‹  ¤ Î ‰ Ô Û Ë  Ù Ë ˜  ∞ ˘ Á ‹ ˜  Ù Ë ˜  1 1 . 0 2 . 2 0 1 6 )
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(www.dpk.tee.gr, email: panepisthmonikh@gmail.com, ÙËÏ.6984166220, 6978406256, 6946799833)

Μπλόκο στην πολιτική της κυβέρνησης και της ΕΕ!
Το αντιασφαλιστικό «έκτρωµα» δε διορθώνεται!

Με κάλπικες διορθώσεις που δεν αλλάζουν τον χαρακτήρα του και µε στηµένους διαλόγους η κυβέρνηση προσπαθεί να εκτονώσει τις διαθέσεις για
κλιµάκωση του αγώνα στους µισθωτούς και αυτοαπασχολούµενους επιστήµονες.  Εξαγγέλλει αλλεπάλληλες δήθεν «βελτιώσεις» προκειµένου να
«χρυσώσει το χάπι» για να περάσει το νοµοσχέδιο κρατώντας άθικτο τον πυρήνα της πολιτικής του κεφαλαίου και των κατευθύνσεων της Ε.Ε. για το
ασφαλιστικό, δηλαδή την ανταποδοτικότητα µε νέες απαλλαγές του κράτους και των εργοδοτών από τα ασφαλιστικά «βάρη». Οι προσωρινές (για µια
τριετία…) «εκπτώσεις» στις αυξήσεις που ανακοίνωσε στα εισοδήµατα από 8000 έως 10000 Ευρώ το χρόνο, αφήνουν στην τσέπη µας από
340 ως 440 Ευρώ εισόδηµα το µήνα, κάτω κι από τον κατώτατο µισθό! Βαφτίζει «απαλλαγή» για τους άνεργους νέους επιστήµονες τη δυνατότητα να
πληρώνουν 2.500 Ευρώ το χρόνο αντί για ...2.800, ενώ για όσους έχουν προχωρήσει σε αναστολή επαγγέλµατος δίνει τη «δυνατότητα» να πεταχτούν οριστικά
εκτός επαγγέλµατος προκειµένου να µην πληρώνουν εισφορές! Μιλά για τάχα «ελαφρύνσεις» εισφορών συσκοτίζοντας ότι συνοδεύονται µε µειώ-
σεις των συντάξεων, «ξεχνά» τα όρια συνταξιοδότησης και τις παροχές υγείας. «Ανταποδοτικότητα» σηµαίνει «ό,τι πληρώνεις–παίρνεις». Όποια
προσωρινή «ελάφρυνση» στις ασφαλιστικές µας εισφορές µεταφράζεται σε ακόµα µεγαλύτερο κούρεµα της µελλοντικής µας σύνταξης, µε
µόνους κερδισµένους τους εργοδότες και το κράτος τους.

Ο διαλογός τους είναι µια απάτη...
Η κυβέρνηση καλεί υποκριτικά σε διάλογο για τους όρους της σφαγής µας. Οι ηγεσίες των επιστηµονικών φορέων προβάλλουν µια κάλπικη γραµµή
δήθεν «απόρριψης του νοµοσχεδίου». Καθώς αποδέχονται πλήρως την πολιτική του κεφαλαίου και της ΕΕ για την ανταποδοτικότητα, οι προτά-
σεις τους, στην ουσία, είναι παραλλαγές της κυβερνητικής πρότασης. Γι’ αυτό η κριτική τους αφορά κυρίως τη «µη βιωσιµότητα» του ασφαλιστικού
εάν εφαρµοστεί το νοµοσχέδιο και την έλλειψη αναλογιστικής µελέτης που να «δικαιολογεί» τα µέτρα. Οι «µικρότερες εισφορές» που τάχα «διεκδικούν», κι-
νούνται εντός του πλαισίου της ανταποδοτικότητας και οδηγούν σε χαµηλότερες συντάξεις, ενώ παραµένουν αφόρητα υψηλές. Στόχος τους είναι να διατη-
ρήσει το ΕΤΑΑ την αυτονοµία του, ως ένα πλήρως ανταποδοτικό (χωρίς εισφορές κράτους και εργοδοτών) ιδιωτικό Ταµείο και να κρατήσουν τον έλεγ-
χό του.
∆εν έχουµε να περιµένουµε τίποτα θετικό από τη «διαπραγµάτευση» των ηγεσιών των επιστηµονικών φορέων, θεσµικών συµβούλων του αστι-
κού κράτους, που ισχυρίζονται ότι εκπροσωπούν τα «κοινά» συµφέροντα «όλων των επιστηµόνων», γιατί τέτοια κοινά συµφέροντα δεν υπάρ-
χουν. ∆εν συµβιβάζεται το συµφέρον του µισθωτού επιστήµονα µε το συµφέρον του εργοδότη επιστήµονα, το συµφέρον του
αυτοαπασχολούµενου επιστήµονα µε τα συµφέροντα επιστηµόνων-µετόχων των οµίλων, των µεγαλογραφείων και των εται-
ριών. Οι ηγεσίες των φορέων είναι ταγµένες στην υπηρεσία του αντίπαλου.
Η ηγεσία του ΤΕΕ παρά τη δεσµευτική οµόφωνη απόφαση της Αντιπροσωπείας για πλήρη απόρριψη του νοµοσχεδίου και αποχώρηση από το
διάλογο, συνεχίζει να διαπραγµατεύεται «βελτιώσεις» βάσει των αναλογιστικών µελετών από κοινού µε τις ηγεσίες ιατρικών και δικηγορικών
συλλόγων. Την ίδια ώρα η διοίκηση του ΤΣΜΕ∆Ε, διορισµένη µε σύµφωνη γνώµη της ηγεσίας του ΤΕΕ, αποφάσισε την είσπραξη
αναδροµικά των αυξήσεων στις ασφαλιστικές εισφορές (περίπου 2.500 Ευρώ) της περιόδου 2011 - 2014 (που επέβαλε το µε-
σοπρόθεσµο του 2011) και προχωρά στη µηνιαία είσπραξη των ασφαλιστικών εισφορών (από εξαµηνιαία µέχρι σήµερα) όπως
άλλωστε προβλέπει και το νοµοσχέδιο έκτρωµα για το ασφαλιστικό. Στη συνέχεια οι διοικήσεις ΤΣΜΕ∆Ε –ΤΕΕ ξανά στο ρόλο του «υπε-
ρασπιστή» των µηχανικών, χωρίς να ανακαλέσουν τη δική τους απόφαση, έδωσαν παράταση για την έναρξη είσπραξης των αναδροµικών. Το κί-
νηµα των εργαζόµενων µηχανικών δεν πρέπει να περιοριστεί σε µια «εσωστρεφή» συζήτηση µε τις διοικήσεις των ΤΣΜΕ∆Ε –ΕΤΑΑ –ΤΕΕ για
τους όρους και το χρόνο της σφαγής. Σήµερα κρίνεται η κλιµάκωση της αντιπαράθεσης του λαϊκού κινήµατος για την απόσυρση του
νόµου λαιµητόµου και την ανατροπή συνολικά του αντιασφαλιστικού πλαισίου εποµένως και των νόµων που µας υποχρεώνουν
στην καταβολή των αναδροµικών. Οι διοικήσεις ΤΕΕ και ΤΣΜΕ∆Ε –ΕΤΑΑ δεν είναι στο πλευρό µας. Αντίθετα επιδιώκουν να δια-
τηρήσουν µε το «αυτοδιοίκητο» Ταµείο τον έλεγχο της εγγυοδοσίας των τεχνικών εταιρειών και την επένδυση της Attica Bank. 

Στο δρόµο ακυρώνουµε το νόµο!
Παίρνουµε τον αγώνα στα χέρια µας µε διαρκείς κινητοποιήσεις των ταξικών σωµατείων και των επιτροπών αγώνα µισθωτών και αυτοαπσχολού-
µενων Τεχνικών.  Συνεχίζουµε στο δρόµο της µεγάλης απεργίας στις 4 Φλεβάρη µε τις µαζικές απεργιακές συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα, των
µεγάλων συλλαλητηρίων των αγροτών στην Αθήνα και των αγροτικών µπλόκων
Κλιµακώνουµε! 
∆ίνουµε τη µάχη να µην περάσει το αντιασφαλιστικό νοµοσχέδιο ταφόπλακα στην κοινωνική ασφάλιση. Συµπαρατασσόµαστε µε όλες τις δυνά-
µεις µας, µαζί µε τους αγωνιζόµενους φτωχοµεσαίους αγρότες ώστε να µη φτάσει το έκτρωµα στη Βουλή.
Η σύγκρουση µε το κεφάλαιο, τους µονοπωλιακούς οµίλους και την πολιτική τους είναι µονόδροµος. Μ’ αυτή την κατεύθυνση,
το λαϊκό κίνηµα µπορεί και πρέπει να µετατρέψει το νοµοσχέδιο της κυβέρνησης στο Βατερλό της. Κάνουµε ένα αποφασιστικό
βήµα για την οργάνωση της λαϊκής συµµαχίας που βαδίζει µαχητικά ενάντια στον πραγµατικό αντίπαλο, την αστική τάξη, το
κράτος της, την ΕΕ που τη στηρίζει. 
Σηκώνουµε ψηλά τη σηµαία των αναγκών µας! Απαιτούµε:
ñ ∞¶√™Àƒ™∏ ∆√À ¡√ª√™Ã∂¢π√À! ¡∞ ª∏ º∆∞™∂π ™∆∏ µ√À§∏ ∆√ ∞¡∆π∞™º∞§π™∆π∫√ ∂∫∆ƒøª∞ ∫∞π ∫∞£∂ ¶∞ƒ∞§§∞°∏ ∆√À!
ñ ∞¡∞∆ƒ√¶∏ ∆∏™ ¶√§π∆π∫∏™ ∂∂-∞ƒÃ√À™∞™ ∆∞•∏™ °π∞ ∆∏¡ ∞¡∆∞¶√¢√∆π∫√∆∏∆∞ ™∆∏¡ ∫√π¡ø¡π∫∏ ∞™º∞§π™∏!
ñ ∞¶√∫§∂π™∆π∫∞ ¢∏ª√™π∞ - ∫∞£√§π∫∏ - À¶√Ãƒ∂ø∆π∫∏ ∫√π¡ø¡π∫∏ ∞™º∞§π™∏ ™∆∏ µ∞™∏ ∆ø¡ ™À°Ãƒ√¡ø¡ ∞¡∞°∫ø¡ ª∞™! 
ñ ∞¶√∫§∂π™∆π∫∞ ¢∏ª√™π∞ ¢øƒ∂∞¡ À°∂π∞ ¶ƒ√¡√π∞ ª∂ ∫∞∆∞ƒ°∏™∏ ∆ø¡ ∂π™º√ƒø¡ ™∆√¡ ∫§∞¢√ À°∂π∞™!
ñ ∂•ø ∆∞ ∆∞ª∂π∞ ∞¶√ ∆√ Ãƒ∏ª∞∆π™∆∏ƒπ√ – ∂•ø ∆√ ∂∆∞∞/∆™ª∂¢∂ ∞¶√ ∆ƒ∞¶∂∑∞ ∞∆∆π∫∏™ ∫∞π ∂£¡π∫∏ – ¶§∏ƒ∏™ ∫∞§Àæ∏ ∆ø¡ ∞¶ø§∂πø¡ ∆ø¡

∞¶√£∂ª∞∆π∫ø¡ ∞¶√ ∆√ ∫ƒ∞∆√™ ∫∞π ∆√ ª∂°∞§√ ∫∂º∞§∞π√!
ñ ∫∞∆∞ƒ°∏™∏ ÙÔ˘ ∫∂∞√ Î·È ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ÁÈ· ÙÈ˜ Î·Ù·Û¯¤ÛÂÈ˜, ∞∫Àƒø™∏ ÙË˜ ‚Â‚·›ˆÛË˜ ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ¯ÚÂÒÓ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓˆÓ ÛÙËÓ ÂÊÔÚ›·!
Αν τολµήσει η κυβέρνηση και φέρει στη Βουλή το νοµοσχέδιο έκτρωµα παρά τη γενική κατακραυγή, απαντάµε µε 48ωρη
ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ! Να νεκρώσει όλη η χώρα!
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Φίλες και φίλοι συνάδελφοι,

Πρώτα από όλα ένα µεγάλο ευχαριστώ για την εµπιστοσύνη που µας δείξατε στις εκλογές στις 20 ∆εκέµβρη του 2015 και ανα-
δείξατε τη νεοσύστατη παράταξή µας σε υπολογίσιµη δύναµη εκλέγοντας µία έδρα στο ∆Σ του ΠΣ∆ΑΤΜ και ξεπερνώντας παρα-
τάξεις µε πολυετή παρουσία!

Από την πρώτη µέρα δηµιουργίας του νέου ∆Σ επιδιώξαµε τη συνεργασία και τη συνέργεια µε όλες τις παρατάξεις ούτως ώστε να
συσταθεί ένα διασυλλογικό προεδρείο όπου και θα συµµετέχουν άπαντες αναλογικά µε τη θέση που κατέκτησαν στην εκλογική
διαδικασία. Κανείς δεν µπορεί να µας κατηγορήσει για το αντίθετο καθώς αρνηθήκαµε προτάσεις ακόµα και για θέσεις που υπερέ-
βαιναν την αρχή της αναλογικότητας και εναντιωνόταν στις αρχές µας. Με δική µας παρέµβαση δόθηκε πίστωση χρόνου προκει-
µένου να υπάρξει προσπάθεια συνεννόησης µήπως τελικά καταφέρουµε να επιτύχουµε την αναλογικότητα που δυστυχώς έπεσε
στο κενό. Το κλίµα που υπήρχε σε όλα τα ∆Σ που διεξήχθησαν µε σκοπό τη σύσταση του νέου προεδρείου ήταν ψυχρό και αρκε-
τές φορές τεταµένο γεγονός, που δεν συνάδει µε την εικόνα που πρέπει να έχει ο Σύλλογός µας. Κατόπιν όλων των παραπάνω
αποφασίσαµε τη συµµετοχή µας στο προεδρείο από τη θέση του αντιπροέδρου επιθυµώντας να έχουµε ενεργό ρόλο στο σύλλο-
γο κατά τη διάρκεια της θητείας µας, δίχως να δίνουµε «λευκή επιταγή» σε κανέναν!

Ήδη από τις πρώτες µέρες συµµετοχής στο νέο προεδρείο βρεθήκαµε αντιµέτωποι µε σειρά πολύ σοβαρών θεµάτων για τον κλά-
δο:
•  Κατάργηση του διαγωνισµού ΚΤΙΜΑ-13
•  Προεδρικό διάταγµα επαγγελµατικών δικαιωµάτων
•  Ασφαλιστικό

όπου σαν Σύλλογος αναπτύξαµε ενεργή συµµετοχή και διατυπώσαµε µε σαφήνεια την άποψή µας επηρεάζοντας ως ένα βαθµό τις
εξελίξεις. Καθηµερινά τρέχουν σοβαρότατα θέµατα για τον κλάδο που απαιτούν µόνιµη επαγρύπνηση και διαρκή σθεναρή αντί-
σταση.

Παράλληλα, είχαµε την ευτυχή συγκυρία να ανακοινωθεί η απόφαση 267/2016 του ΣτΕ σύµφωνα µε την οποία δικαίωµα σύντα-
ξης εξαρτηµένων τοπογραφικών διαγραµµάτων δεν έχουν οι τεχνολόγοι µηχανικοί ΤΕ. Στο χέρι µας, πλέον, είναι να την αξιοποιή-
σουµε προς όφελος του κλάδου και να την κοινοποιήσουµε σε όλες τις αρµόδιες υπηρεσίες και φορείς.

Τέλος, εκτός όλων των άλλων, θέλουµε να αναφέρουµε µερικές καινοτόµες προτάσεις µας και στόχους τους οποίους θα επιδιώ-
ξουµε να επιτύχουµε στη διάρκεια της θητείας µας, χωρίς µαξιµαλισµούς και πάντα λειτουργώντας µε πυξίδα το συµφέρον των
ΑΤΜ:

•  Πρότυπο Τοπογραφικό διάγραµµα για δικαιοπραξίες συνοδευόµενο από πλήρη ανάλυση των εργασιών που απαιτεί και ανάδειξή
του σε επιστηµονική εργασία

•  Ο ρόλος του Αγρονόµου Τοπογράφου Μηχανικού στην επόµενη µέρα του Εθνικού Κτηµατολογίου σε περιοχές όπου ολοκληρώ-
νονται οι πρώτες εγγραφές

•  ∆ιαρκής επιµόρφωση των συναδέλφων και πιστοποίηση των γνώσεών τους
•  Οικονοµική αυτοτέλεια του Συλλόγου µε ανταποδοτικό τρόπο για τους συναδέλφους
•  Η πανελλήνια έκφραση του κλάδου µέσω ενός σύγχρονου καταστατικού που θα ξεπεράσει όλες τις αγκυλώσεις του παρελθό-

ντος
•  Πρόταση συγκεκριµένων παρεµβάσεων στα πλαίσια του νέου νόµου περί µελετών προκειµένου να αντιµετωπιστούν τα φαινό-

µενα υπέρµετρων εκπτώσεων και ο «εξευτελισµός» του κλάδου 

Παράλληλα ο Σύλλογος θα πρέπει να συµβάλλει στην προσπάθεια για την προώθηση επαγγελµατικών στρατηγι-
κών που θα περιλαµβάνουν την υγιή επιχειρηµατικότητα και την καινοτοµία, στην οποία ο κλάδος µας έχει το πλε-
ονέκτηµα 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 εξω-
στρέφεια, η δικτύωση και οι επιχειρηµατικές συνέργειες σε οικονοµικές δραστηριότητες υπάρχουσες αλλά και νέες.

Φίλες και φίλοι συνάδελφοι, οι Ενεργοί ΑΤΜ, µε οργανωµένες οµάδες εργασίας και τεχνοκρατικό τρόπο θα εργα-
σθούν για την επίτευξη των παραπάνω στόχων ώστε να τέλος της θητείας µας να αξιολογηθούµε για την προσφο-
ρά µας.

ΑΓΡΟΝΟΜΟΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
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™˘ÛÂ›ÚˆÛË  AÚÈÛÙÂÚÒÓ  TOÔÁÚ¿ÊˆÓ

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, σε συµπόρευση µε ΕΕ-∆ΝΤ-∆ΝΤ, υλοποιώντας τα
µνηµόνια που εκ’ νέου σύναψε µε τους «εταίρους» της, θέλει να ψηφίσει ένα
αντιασφαλιστικό νοµοσχέδιο-έκτρωµα. Η επίθεσή της στο ασφαλιστικό, που θα
επιδεινωθεί µετά την παρέµβαση ΕΕ - ∆ΝΤ, αποτελεί πρωτοφανή αντεργατική
αναδιάρθρωση. Μονιµοποιεί και νοµιµοποιεί όλες τις αντιδραστικές ανα-
τροπές που είχαν επιβάλει τα µνηµόνια και οι κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ - Ν∆
(πχ κατάργηση δια νόµου της 13ης και 14ης σύνταξης, νοµιµοποίηση όλων των πε-
ρικοπών, ανταποδοτικότητα κλπ). Ταυτόχρονα προχωρά και «χτίζει» έναν
νέο µηχανισµό για την πλήρη διάλυση της κοινωνικής ασφάλισης, στη βά-
ση της λογικής των ΕΕ-∆ΝΤ-ΟΟΣΑ που ισχύει σε µια σειρά χώρες και διέλυσε το
δηµόσιο ασφαλιστικό σύστηµα. Προβλέπει σαρωτικές αλλαγές στις συντάξεις, στις
εισφορές και στις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης.

ñ ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó· ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÚÔ‚Ï¤ÂÈ
–  ∆ιάλυση όλων των ταµείων και ενοποίησή τους σε ένα ενιαίο φορέα. Η ενοποίη-
ση ισοδυναµεί µε την εξίσωση στη φτώχεια και την εξαθλίωση και µε την αρπαγή
των αποθεµατικών που έχουν αποµείνει.
– Χωρισµό της σύνταξης σε δύο µέρη, την εθνική σύνταξη και την ανα-
λογική-ανταποδοτική. Η «εθνική σύνταξη» (σήµερα προβλέπεται στα 384 €,
αύριο ακόµα µικρότερη) και η αναλογική-ανταποδοτική σύνταξη, που θα στηρίζε-
ται στη σύνδεση εισφορών-παροχών και θα ξεκινά από τα 170 €. 
– Νέες αυξήσεις εισφορών, όπως η αύξηση 0,9% των εισφορών για τους µι-
σθωτούς. Για τους αυτοαπασχολούµενους (τους µηχανικούς κι όσους αµείβονται
µε ∆ΠΥ), οι ασφαλιστικές εισφορές διαµορφώνονται στο 38,5% του φορολογητέ-
ου εισοδήµατος, στο οποίο προστίθεται 26% φορολογίας, διαµορφώνοντας τα
συνολικά βάρη στα 2/3 του φορολογητέου εισοδήµατος.
– Ενώ η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι οι εργαζόµενοι µε µπλοκάκι θα πληρώνουν
6,5% για κύρια σύνταξη ενώ µε 13,5% θα επιβαρύνονται οι εργοδότες, παραλείπει
το υπόλοιπο 24,95% (επικουρική, εφάπαξ, κλάδος υγείας). Ακόµα κι αν ισχύσει το
ποσοστό 6,5-εργαζόµενου/13,5-εργοδότη, δεν υπάρχει καµία διασφάλιση ότι ο ερ-
γοδότης δεν θα το µετακυλήσει στις απολαβές του εργαζόµενου µε µοχλό πίεσης
την παύση - απόλυσή του, χωρίς αποζηµίωση.
–  Η σύνταξη στα 67 ή στα 40 χρόνια εργασίας! ∆ουλειά λοιπόν µέχρι το θάνατο,
αν φυσικά βρεις δουλειά µε επίσηµη ανεργία 27% (στους νέους 60%).
– Στο όνοµα της «αξιοποίηση της περιουσίας των ταµείων», θεσπίζει δύο νέ-
ες ανώνυµες εταιρείες ξεπουλήµατος της περιουσίας των ταµείων και διευρύνει την
εµπλοκή τραπεζών και ιδιωτών στη διαχείριση της περιουσίας των ασφαλισµένων.

Συµπερασµατικά µετατρέπει την ασφάλιση και τη υγεία από κοι-
νωνικό δικαίωµα σε ατοµική υποχρέωση και ευθύνη
ñ ∂È‰ÈÎ¿ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌË¯·ÓÈÎÔ‡˜
– Μπαίνει τέλος στην όποια αυτοτέλεια και δυνατότητες παρέµβασης και λόγου
που είχαµε. Επέρχεται οριστική απώλεια της όποιας περιουσίας του ΤΣΜΕ∆Ε
έχει αποµείνει (~2 δις), καταλήγοντας στην ιδιοκτησία του ενιαίου Ασφαλιστικού
Φορέα, που θα τα διαχειρίζεται ως Ανώνυµη Εταιρία.
– Οι µηχανικοί λόγω δύο συντάξεων (ΤΣΜΕ∆Ε & Ειδική Προσαύξηση ή ΤΣΜΕ∆Ε &
∆ηµόσιο) και οριστικής κατάργησης της Ειδικής Προσαύξησης θα έχουµε τεράστιες
περικοπές. Ενδεικτικά η Κύρια Σύνταξη για 40 έτη από 1018 € θα πάει στα 700 €,
ενώ η Ειδική Προσαύξηση κινδυνεύει να εξαφανισθεί. Ακόµα και οι άνεργοι µη-
χανικοί που βρίσκονται «υπό αναστολή της επαγγελµατικής τους ιδιότητας» επι-
βαρύνονται µε την «ελάχιστη» εισφορά των 2832 ευρώ ετησίως, παραβλέ-
ποντας το γεγονός ότι µε µηδενικό εισόδηµα δεν έχεις ούτε για να ζήσεις. Καταρ-
γούνται επίσης οι µειωµένες εισφορές που ίσχυαν για τα 5 πρώτα χρόνια ασφάλι-
σης των νέων µηχανικών, οδηγώντας έτσι σε πρόσθετη αύξηση εισφορών…
– Καταργείται η έκπτωση για τους νεοεισερχόµενους ασφαλισµένους του
ΕΤΑΑ κάτω της 5ετίας. Οι ασφαλισµένοι στο ΕΤΑΑ και στον ΟΑΕΕ θα καταβά-
λουν τις ασφαλιστικές εισφορές µηνιαίως. Ενοποιούνται οι έλεγχοι χρεών σε
εφορίες και ασφαλιστικά ταµεία καθώς και η ασφαλιστική και φορολογική
ενηµερότητα. Με την ισχυροποίηση και ενίσχυση του Κέντρου Είσπραξης
Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ), θα επιταχυνθούν οι κατασχέσεις όσων έχουν
ατοµικές οφειλές στα ασφαλιστικά ταµεία.

ñ ∏ Ù·ÍÈÎ‹ ÌÂÚÔÏË„›· ÙË˜ Î˘‚¤ÚÓËÛË˜ ™Àƒπ∑∞-∞¡∂§ Î·È ÔÈ ÂÈÎÔÈ-
ÓˆÓÈ·Î¤˜ ÊÔ‡ÛÎÂ˜ 

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ διανθίζει τα αντιδραστικά µέτρα µε «ισονοµία και δι-
καιοσύνη» και πλασάρει την αστική κυβερνητική πολιτική ως δήθεν ταξικά µερολη-
πτική υπέρ των φτωχών. Όµως ο ταξικός προσανατολισµός της κυβερνητικής πρό-

τασης φαίνεται σε όλο του το µεγαλείο και από το γεγονός ότι οι αυξήσεις εισφο-
ρών φτάνουν έως 150% (µε µεγάλες µειώσεις συντάξεων) στα πληττόµενα στρώ-
µατα, ενώ όσο αυξάνει το εισόδηµα, τόσο πέφτει το ποσοστό της επιβά-
ρυνσης και αυξάνονται οι συντάξεις.
Αξιοποιεί την άθλια στάση των διοικήσεων των «επιστηµονικών» φορέων και κάνει
λόγο για «κίνηµα γραβάτας» των βολεµένων, αποκρύπτοντας τη µαζική εµφάνιση
στις κινητοποιήσεις των πιο φτωχοποιηµένων στρωµάτων των ασφαλισµένων στο
νυν ΕΤΑΑ.
Η κυβέρνηση διατείνεται ότι τα «µπλοκάκια» θα πληρώνουν µόνο το 6,5% για κύ-
ρια σύνταξη ενώ το υπόλοιπο 13,5% θα επιβαρύνει τους εργοδότες. Την ίδια ώρα
η εργοδοσία του κλάδου µε δηµόσιες παρεµβάσεις ξεκαθαρίζει πως δεν πρόκειται
να πληρώσει καµία επιπλέον ασφαλιστική επιβάρυνση, και εποµένως η όποια επι-
βάρυνση θα µετακυλήσει πάλι στους εργαζόµενους µέσω µειώσεων των µισθών.

ñ ∫·Ì›· Û˘Ó·›ÓÂÛË Î·Ì›· ·Ó·ÌÔÓ‹
Ο αντιασφαλιστικός νόµος δεν έρχεται για να «σωθεί» το ασφαλιστικό!
∆εν είναι ένα απλό προαπαιτούµενο, αλλά µια στρατηγική απάντηση του
κεφαλαίου και της ΕΕ στην κρίση. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, οι πολιτικοί της
σύµµαχοι και οι «δανειστές» ετοιµάζονται για τη µεγάλη µάχη σε συνδυασµό µε τις
αλλαγές στα εργασιακά, το φορολογικό, τη συγκρότηση Ταµείου γενικού ξεπουλή-
µατος, που έρχονται προσεχώς.
Τα µέτρα αυτά τα έχουν ψηφίσει όλοι µαζί! Αυτοί που τώρα «φωνάζουν»
(από αντιδραστικές θέσεις), τόσο ως κυβερνήσεις, όσο και ως «οικουµενική συ-
µπολίτευση» τους τελευταίους µήνες, ψήφισαν, εφάρµοσαν και στήριξαν την κα-
τεδάφιση των κοινωνικών κατακτήσεων. Ν∆, ΠΑΣΟΚ, Ποτάµια και Λεβέντες…
ψήφισαν τα προηγούµενα αντιδραστικά και αντεργατικά ασφαλιστικά, ψήφισαν
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ τα µνηµόνια, µαζί και το πρόσφατο, στα οποία προβλέπονταν οι
βάρβαρες αντιλαϊκές πολιτικές και τα σηµερινά µέτρα της αντιασφαλιστικής
«µεταρρύθµισης». Επί χρόνια συνέβαλαν στη λεηλασία των ασφαλιστικών ταµεί-
ων, τζογάρισαν στα χρηµατιστήρια τα αποθεµατικά τους και µέσω του PSI, «κού-
ρευαν» τις συντάξεις. 

ñ ¡· ÌËÓ ÙÔÏÌ‹ÛÔ˘Ó Î·Ó¤Ó· ·˙¿ÚÈ ÛÙÈ˜ Ï¿ÙÂ˜ Ì·˜ ÔÈ ‰ÈÔÈÎ‹ÛÂÈ˜
ÙÔ˘ ∆∂∂ Î·È ÙˆÓ «ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÒÓ» ÊÔÚ¤ˆÓ 

∆εν στοιχιζόµαστε πίσω από το ΤΕΕ, τον ∆ΣΑ τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο
κλπ, που υπερασπίζονται φανατικά τις ευρωµνηµονιακές πολιτικές. Τάχτηκαν µε το
στρατόπεδο του ΝΑΙ, ενάντια στη µεγάλη πλειοψηφία των εργαζόµενων και των
λαϊκών στρωµάτων. Θεωρούν αναγκαίο τον αντιασφαλιστικό οδοστρωτήρα γιατί
«αποτελεί µνηµονιακή υποχρέωση» και κάνουν λόγο για απόσυρση των «επίµαχων
διατάξεων» και για «εξαιρέσεις». Συµµετέχουν στον προσχηµατικό «διάλογο»
της κυβέρνησης και παζαρεύουν «λύση» για να διασφαλίσουν τα συµφέροντα
αυτών που εκπροσωπούν: Των «ανώτερων» µειοψηφικών στρωµάτων
«επιστηµόνων» - εργοδοτών και µεγαλοµετόχων και όχι τα δικαιώµατα
της πλειοψηφίας των επιστηµόνων και των αυτοαπασχολούµενων. 
Το ΤΕΕ παζαρεύει για το πώς θα παραµείνει η εγγυοδοσία των κατασκευ-
αστικών εταιρειών στον άξονα ΤΣΜΕ∆Ε - Attica Bank, ενώ πρόσφατα προ-
χώρησαν σε νέα ανακεφαλαιοποίηση της Τράπεζας µε άλλα 385 εκ. € από τον
ιδρώτα των ασφαλισµένων. 
Η νεολαία της ανεργίας και της επισφάλειας, οι αυτοαπασχολούµενοι, οι
αµειβόµενοι µε µπλοκάκι και οι µισθωτοί, µέσα από τα δικά τους όργανα
πάλης, πρέπει να πάρουν άµεσα τον αγώνα στα χέρια τους.

ñ ¡· ÌÈÏ‹ÛÔ˘ÌÂ ·fi ÙË ÛÎÔÈ¿ ÙˆÓ ‰ÈÎÒÓ Ì·˜ ·Ó·ÁÎÒÓ, ÙˆÓ ‰ÈÎÒÓ
Ì·˜ ·ÈÙËÌ¿ÙˆÓ!

Η απάντηση και στάση των εργαζοµένων, της νεολαίας, όλων των φτωχών λαϊκών
στρωµάτων πρέπει να είναι µόνο µία: ªËÓ ÙÔÏÌ‹ÛÂÙÂ Ó· ÙÔ Ê¤ÚÂÙÂ! ¢ÂÓ Ú¤ÂÈ
Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ Î·Ó ÛÙË µÔ˘Ï‹.

Στο µέτωπο της υποταγής στις βάρβαρες επιταγές κυβέρνησης-ΕΕ-∆ΝΤ
απαιτείται να αντιτάξουµε το δικό µας ενωτικό, αγωνιστικό µέτωπο ανα-
τροπής. Ένα µέτωπο που να ενώσει τους εργαζόµενους, τους άνεργους
µε τους φτωχοµεσαίους αγρότες, τους χιλιάδες εργαζόµενους-αµειβόµε-
νους µε µπλοκάκι, τους νέους επιστήµονες, τους αυτοαπασχολούµενους.
Για να µπλοκάρουµε τον αντιασφαλιστικό νόµο. Για να ανατρέψουµε την
κανιβαλική πολιτική της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και κάθε κυβέρνησης
που εφαρµόζει την ίδια πολιτική.

¡∞ ª∏¡ º∆∞™∂π ™∆∏¡ µ√À§∏ ∆√ ∞¡∆π¢ƒ∞™∆π∫√ ¡√ª√™Ã∂¢π√ °π∞ ∆√ ∞™º∞§π™∆π∫√
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Αυτό ήταν το σχόλιο του απερχόµενου προέδρου του Πανελληνίου Συλλόγου που εισέπραξε ο επικεφαλής της
ΕΛΕΜ όταν κατέθετε τον συνδυασµό της παράταξης, για συµµετοχή στις εκλογές της 20ης ∆εκεµβρίου. 

Στην εύλογα εκφρασθείσα έκπληξη του Θ. Σεραφείδη γι αυτό το σχόλιο, ο απερχόµενος πρόεδρος δεν προ-
σπάθησε να δικαιολογήσει την άποψή του, ούτε να διασκεδάσει τις εντυπώσεις. Αλλά δυστυχώς το ΕΝΝΟΟΥ-
ΣΕ. 

Αναγορεύοντας τον εαυτό του σε προστάτη του συλλόγου (προφανώς από τους επερχόµενους κακούς) εξα-
φάνισε, κάθε ίχνος γνωστοποίησης της ΕΛΕΜ (ψηφοδέλτιο, ανακοινώσεις, δελτία τύπου) όχι µόνο από το
∆ελτίο του Πανελληνίου Συλλόγου, αλλά και από την ηλεκτρονική σελίδα. Κάθε διαµαρτυρία µας έπεσε στο
κενό. 

Μία λεπτοµέρεια. Ο Θ. Σεραφείδης κατέθεσε τον συνδυασµό, επειδή (εγώ, ο εκπρόσωπος της παράταξης
στην εκλογική διαδικασία) απουσίαζα στην επαρχία. 

Το ποιος είµαι εγώ καµία σηµασία δεν έχει. Ή µάλλον είµαι ένας τοπογράφος, 
που τίµησε η παράταξη να τον συµπεριλάβει στο ψηφοδέλτιό της. Θα µπορούσε να είναι ο συνάδελφος από
τη Λάρισα, τη Θεσσαλονίκη, οποιοσδήποτε ενεργός και άξιος συνάδελφος που συµµετέχει στην ΕΛΕΜ. 

Αλλά επειδή έτυχε να είµαι εγώ και να  απευθύνοµαι προς εσάς, καλό είναι να σας ενηµερώσω ποιος είναι αυ-
τός, που όπως λέτε τα βάζει µε τους τοπογράφους.

Κ. Πρόεδρε πρέπει να έχω κάτι περισσότερο από τα διπλά χρόνια στο επάγγελµα από εσάς. Για να µην γίνει
παρανόηση, θεωρώ υποχρέωσή µου να σας ενηµερώσω για το αυτονόητο, ότι δηλ. σέβοµαι απόλυτα όλους
τους συναδέλφους και ιδιαίτερα τους νέους, που µε παρωχηµένες και καθεστηκυίες αντιλήψεις τους αποµα-
κρύνατε από τον σύλλογο.

Όταν συµµετείχα για πρώτη φορά σε εκλογές του Πανελληνίου συλλόγου, εσείς µπορεί να µην είσαστε, ούτε
στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση.  

Σε όλες (ΟΛΕΣ) τις φορολογικές δηλώσεις, αποκλειστικό εισόδηµά µου είναι αυτό που επιτυγχάνω, ασκώντας
το επάγγελµα του µηχανικού, δουλεύοντας σταθερά (και σήµερα) και στο ύπαιθρο. ΚΑΝΕΝΑ ΑΛΛΟ.

Εσείς όµως πότε προλάβατε να διαµορφώσετε καθεστηκυία αντίληψη;

Πρέπει να είναι πολύ σοβαρό θέµα η θέση. Η εκλογή. Η αναγνώριση.

Πρέπει να έχω έλλειµµα γνώσης στο συγκεκριµένο αντικείµενο. 

Αλλά µάλλον είναι πολύ αργά για να βελτιωθώ και ούτε θέλω. Κακό είναι;

Θα προσπαθήσω όµως µέσα από τη συνδικαλιστική παράταξη που συµµετέχω, να αποµονωθούν στρεβλές
αντιλήψεις αυτού του είδους. 

Σε κάθε περίπτωση θα συµµετέχουµε στα δρώµενα του συλλόγου και ευχόµαστε στο νέο συµβούλιο να χαρά-
ξει δρόµους που θα αναβαθµίσει το κύρος του συλλόγου και θα επαναφέρει τους συναδέλφους στα κοινά.
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