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TRIMBLE R8s GNSS

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

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

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

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

www.geotech.gr • www.geotech-eshop.gr
www.geotech-marine.gr
info@geotech.gr
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Μετά την ευχάριστη αναστάτωση που προκάλεσε στην ύλη του προηγούµενου δελτίου η απόφαση του
Συµβουλίου της Επικρατείας για τα τοπογραφικά, τρέχουµε τώρα να προλάβουµε την έκδοση του τεύχους αυτού αµέσως µετά το Πάσχα. Αν το λάβετε την εβδοµάδα
µετά του Θωµά σηµαίνει πως τα καταφέραµε.
Οι εξελίξεις και πάλι ραγδαίες.
• Τα Συµβούλια των περιφερειακών τµηµάτων έχουν
πια συγκροτηθεί και µπορείτε να διαβάσετε τις συνθέσεις στο τεύχος που κρατάτε.
• Η απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας βγήκε και
ο σύλλογος αγωνίζεται για να εφαρµοστεί στην πράξη.
• Ακυρώθηκε ο τελευταίος διαγωνισµός του κτηµατολογίου και προκηρύχτηκε νέος. ∆ιαβάστε στο τεύχος τις
θέσεις του συλλόγου για αυτόν. Εµείς ξεχωρίσαµε τη
θέση για αύξηση του αριθµού των µελετών σε 56, τη
θέση για δυνατότητα όλων των πτυχίων να συµµετέχουν στο διαγωνισµό και τη θέση για µείωση του απαραίτητου κύκλου προηγούµενων εργασιών, ό,τι χρειάζεται δηλαδή για να µοιραστούν οι µελέτες σε περισσότερους συναδέλφους.
• Η στήλη µας µε τα νοµικά έχει πια καθιερωθεί σαν σηµείο αναφοράς, γιατί πιάνει όλες τις τελευταίες νοµοθετικές ρυθµίσεις.
• Ανακοινώθηκε η 10η συνδιάσκεψη του κλάδου που
εφέτος θα γίνει στην Καβάλα, όπως θα διαπιστώσατε
και από το εξώφυλλό µας. Τα θέµατά της θα είναι αυτά που απασχολούν τον κλάδο και κυρίως τους συναδέλφους της περιφέρειας. Ελπίζουµε να σας δούµε
εκεί.
• Στα Επιστηµονικά - Τεχνικά θέµατα έχουµε δύο ενδιαφέρουσες ανακοινώσεις, αλλά δεν έχουµε ακόµη µια
σταθερή ροή άρθρων που να µας δίνει σιγουριά. Κάνουµε και πάλι έκκληση για άρθρα κυρίως στους συναδέλφους των Πανεπιστηµίων.
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Τέλος, ακόµα περιµένουµε τους συνάδελφους που θα
ενδιαφερθούν να συµµετέχουν εθελοντικά όπως και
εµείς στη σύνταξη του δελτίου. Όπως έχουµε ξαναγράψει η συντακτική οµάδα συνεδριάζει µια φορά πριν την
έκδοση κάθε δελτίου για να καταγράψει τα θέµατα και
να µπουν προθεσµίες και τα υπόλοιπα γίνονται µε λίγη
παρακολούθηση.

Καλό Πάσχα
Ραντεβού στην Καβάλα
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¶EPIEXOMENA
6 EÈÛËÌ¿ÓÛÂÈ˜
8 ¢Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙ· ™˘ÏÏﬁÁÔ˘
◗ °ÂÓÈÎ‹ ™˘Ó¤ÏÂ˘ÛË ¶™¢∞∆ª 30/03/2016: ¶·ÚÔ˘Û›·ÛË ¢Ú¿ÛÂˆÓ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡
◗
◗
◗
◗
◗

™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ¶™¢∞∆ª ÙÔ 2015
¢ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË 10Ë˜ ¶·ÓÂÏÏ·‰ÈÎ‹˜ ™˘Ó‰È¿ÛÎÂ„Ë˜ ∞∆ª, ∫·‚¿Ï· 02/07/2016
¢ÂÏÙ›Ô Ù‡Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Î‡ÚˆÛË ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ∫∆πª∞_13:
∫‡ÎÓÂÈÔ ¿ÛÌ· ‹ Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ú¿ÍË ÂÓﬁ˜ ‰Ú¿Ì·ÙÔ˜
™˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ¶™¢∞∆ª ÛÙË ‰ËÌﬁÛÈ· ‰È·‚Ô‡ÏÂ˘ÛË ÙË˜ ∂.∫.Ã∞ ∞.∂.
ÁÈ· ÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌﬁ ∫∆πª∞_16
¢ÂÏÙ›Ô Ù‡Ô˘ ÁÈ· Ù· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎ¿ ‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ ∞∆ª
™˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ¶™¢∞∆ª ÛÙË ‰ËÌﬁÛÈ· ‰È·‚Ô‡ÏÂ˘ÛË Â› ÙÔ˘ Û.Ó. ÁÈ· ÙËÓ “∞Ó¿ıÂÛË
Î·È ∂ÎÙ¤ÏÂÛË ¢ËÌﬁÛÈˆÓ ™˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ŒÚÁˆÓ, ªÂÏÂÙÒÓ, ¶ÚÔÌ‹ıÂÈ·˜ ∞Á·ıÒÓ Î·È
ÀËÚÂÛÈÒÓ”

18 ¢Ú·ÛÙËÚÈÔÙËÙ· ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎˆÓ TÌËÌ·ÙˆÓ
& ™˘ÏÏÔÁˆÓ
◗ ∆∂∂ ∆Ì‹Ì· ∞. ∫Ú‹ÙË˜: ™‡ÓÙ·ÍË «ÂÍ·ÚÙËÌ¤ÓˆÓ» ∆ÔÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ ‰È·ÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ
◗ ∞¿ÓÙËÛË ·ﬁ ÙËÓ ∞ÔÎÂÓÙÚˆÌ¤ÓË ¢ÈÔ›ÎËÛË ∫Ú‹ÙË˜ - °ÂÓ. ¢/ÓÛË ÃˆÚÔÙ·ÍÈÎ‹˜

& ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎ‹˜ ¶ÔÏÈÙÈÎ‹˜ - ¢/ÓÛË ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ & ÃˆÚÈÎÔ‡ ™¯Â‰È·ÛÌÔ‡
◗ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∞∆ª ¡. ∂˘‚Ô›·˜: ∂ÈÛÙÔÏ‹ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙÔ ˙‹ÙËÌ·
ÙË˜ ıÂÒÚËÛË˜ ÙÔ˘ ÁÓËÛ›Ô˘ ÙË˜ ˘ÔÁÚ·Ê‹˜, ÛÙËÓ ˘Â‡ı˘ÓË ‰‹ÏˆÛË
ÙÔ˘ ¡.1599/1986 Î·È Ë 2474/28-03-2016 ·¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ¢∂¢¢∏∂

24 NÂ· ·Ô ÙÔÓ KÏ·‰Ô
◗ ∞∂ƒOºø∆O°ƒ∞ºπ∂™ ∂∫Ã∞
◗ µÈÒÛÈÌÔ ÙÔ ∆™ª∂¢∂ ÌÂ ÙË Ó¤· ·Ó·ÏÔÁÈÛÙÈÎ‹ ÌÂÏ¤ÙË

◗ ∏ÌÂÚ›‰· ÙÔ˘ EGOS ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË

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

32 EÈÛÙËÌÔÓÈÎ· - TÂ¯ÓÈÎ· £ÂÌ·Ù·
◗ ∫·ÈÓÔÙﬁÌÔ ÔÏ˘·Ú·ÌÂÙÚÈÎﬁ ‰›ÎÙ˘Ô ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË˜ ·Ú·ÌÔÚÊÒÛÂˆÓ

& ÛÂÈÛÌÈÎ‹˜ Î›ÓËÛË˜ ÛÂ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎ¿ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· ÌÂ ¤ÓÙÔÓ· Ê·ÈÓﬁÌÂÓ·
Â‰·ÊÈÎÒÓ Î·ıÈ˙‹ÛÂˆÓ (indes-musa): ·˘ÙﬁÌ·ÙË ·Ó›¯ÓÂ˘ÛË ÌÂÙ·‚ÔÏÒÓ Ì¤Ûˆ
ÔÚıÔÂÈÎﬁÓˆÓ Î·È ÓÂÊÒÓ ÛËÌÂ›ˆÓ
◗ ™¯Â‰È·ÛÌﬁ˜ Î·È ‚ÂÏÙÈÛÙÔÔ›ËÛË ÔÚÈ˙ÔÓÙ›Ô˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÁÈ· ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô
ÌÈÎÚÔÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂˆÓ ÛÂ ÂÚÈÔ¯‹ ÌÂ Î·ÙÔÏÈÛı‹ÛÂÈ˜

38 NÂÂÛ EÎ‰ÔÛÂÈÛ
◗ ™È‰ËÚÔ‰ÚÔÌÈÎ¿ Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ-™¯Â‰È·ÛÌﬁ˜, Î·Ù·ÛÎÂ˘‹ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·,

ÃÚ›ÛÙÔ˜ ¶˘ÚÁ›‰Ë˜
◗ O «£Âﬁ˜» ÙË˜ ÚÔ˘Ï¤Ù·˜, ∏ Á˘¿Ï·, ªÈ¯¿ÏË˜ °ÚÈ‚¤·˜

40 £ÂÛÂÈÛ ¶·Ú·Ù·ÍÂˆÓ
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗

¢HMOKPATIKH ™YM¶APATA•H A°PONOMøN TO¶O°PAºøN MHXANIKøN
ENøMENOI TO¶O°PAºOI ñ ™YNEP°A™IA ¢KM-¢A¶ TÔÔÁÚ¿ÊˆÓ
ENOTHTA
¶∞¡∂¶π™∆∏ªO¡π∫∏ ∞∆ª
ENEP°OI A°PONOMOI TO¶O°PAºOI MHXANIKOI
™˘ÛÂ›ÚˆÛË ∞ÚÈÛÙÂÚÒÓ ∆OÔÁÚ¿ÊˆÓ
EÏEM TO¶O°PAºøN
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∞Á·ËÙ¤˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÈÛÛÂ˜, ∞Á·ËÙÔ› Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔÈ,
‹‰Ë ‰È·Ó‡Ô˘ÌÂ ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ ÙÚÂÈ˜ Ì‹ÓÂ˜ ÙË˜ Ó¤· ‰ÈÔ›ÎËÛË˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏﬁÁÔ˘ Î·È ÓÔÌ›˙ˆ ﬁÙÈ ‰Â›Í·ÌÂ ·ÚÎÂÙ¿
‰Â›ÁÌ·Ù· ÁÈ· ÙÔ Ò˜ ı· ÎÈÓËıÔ‡ÌÂ Î·È Ô‡ ÛÙÔ¯Â‡Ô˘ÌÂ Ù· ÂﬁÌÂÓ· ‰‡Ô ¯ÚﬁÓÈ·. µ·ÛÈÎﬁ˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ÁÈ·
Ó· Û˘ÓÂ¯ÈÛÙÂ› Ë ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎ‹ ‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙ· ÙÔ˘ Û˘ÏÏﬁÁÔ˘ Â›Ó·È Ë ¤ÌÚ·ÎÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ì·˜,
ÌÂ ÙË ‰ÈÎ‹ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Î·È ‰Ú¿ÛË.
ŸÏË ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô:
1. ∆Ô ¢™ Û˘ÓÂ‰Ú›·ÛÂ 8 ÊÔÚ¤˜ ÁÈ· ﬁÏ· Ù· ÙÚ¤¯ÔÓÙ· ˙ËÙ‹Ì·Ù·.
2. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ·ﬁÊ·ÛË ÙÔ˘ 267/2016 ™Ù∂, Ô Û‡ÏÏÔÁÔ˜ ¤¯ÂÈ ÎÔÈÓÔÔÈ‹ÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ Û¯ÂÙÈÎ‹
ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎ‹ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÚÔ˜ ﬁÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Û˘Ì‚ÔÏ·ÈÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡˜ Î·È ‰ÈÎËÁÔÚÈÎÔ‡˜ Û˘ÏÏﬁÁÔ˘˜, ÙËÓ ∂∫Ã∞
∞∂, ÙÔÓ √¶∂∫∂¶∂, ÙÈ˜ ·ÔÎÂÓÙÚˆÌ¤ÓÂ˜ ‰ÈÔÈÎ‹ÛÂÈ˜, Ù· ‰·Û·Ú¯Â›·, ÙÈ˜ ‰·ÛÈÎ¤˜ ˘ËÚÂÛ›Â˜ Î·È ÙÈ˜ ÙÂ¯ÓÈÎ¤˜ ˘ËÚÂÛ›Â˜ ÙˆÓ ·ÔÎÂÓÙÚˆÌ¤ÓˆÓ ‰ÈÔÈÎ‹ÛÂˆÓ. ™˘ÓÔÏÈÎ¿ ¤¯ÂÈ ·ÔÛÙ·ÏÂ› ÛÂ ¿Óˆ ·ﬁ 400 ·Ú·Ï‹ÙÂ˜. ∆Ô ÂﬁÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ı· ÎÔÈÓÔÔÈËıÔ‡Ó Î·È ÛÂ ÙÂ¯ÓÈÎ¤˜ ˘ËÚÂÛ›Â˜ ˘Ô˘ÚÁÂ›ˆÓ, ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎ¿
ÁÚ·ÊÂ›· Î·È ÔÏÂÔ‰ÔÌ›Â˜, Î·È ﬁÔÈ· ·ÚÌﬁ‰È· ˘ËÚÂÛ›· ·Ú·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔÔÁÚ·ÊÈÎ¿ ‰È·ÁÚ¿ÌÌ·Ù·. ∂ÂÈ‰‹ Â›Ó·È ¤Ó· ‰‡ÛÎÔÏÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ· ¯Ú‹ÛÈÌÂ˜ Â›Ó·È Î·È ÔÈ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Â˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈÂ˜ ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ Î·È ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ Û˘ÏÏﬁÁÔ˘ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È ·Ú¿ÏÏËÏ·.
3. √ Û‡ÏÏÔÁÔ˜ Û˘ÌÌÂÙÂ›¯Â ÛÙËÓ ÂÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ∆∂∂ ÁÈ· Ù· ¶¢ Ô˘ ı· ÔÚ›ÛÔ˘Ó Ù· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎ¿ Ì·˜ ‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù· Ì¤¯ÚÈ Ô˘ ·Ô¯ˆÚ‹Û·ÌÂ. ∞ÂÛÙ¿ÏË ·ÓÔÈÎÙ‹ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÛÙÔÓ ÚﬁÂ‰ÚÔ ÙÔ˘ ∆∂∂ ÁÈ· ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ ˙‹ÙËÌ· ÛÙÈ˜ 01.03 Î·È ÂÎ‰ﬁıËÎÂ ‰ÂÏÙ›Ô Ù‡Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ô¯ÒÚËÛ‹ Ì·˜ ÛÙÈ˜ 14.04. ™ÙÈ˜ 03.03
Û˘Ó·ÓÙËı‹Î·ÌÂ ÌÂ ÙÔÓ ÚﬁÂ‰ÚÔ ÙÔ˘ ∆∂∂ ÁÈ· Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù· ·˘Ù¿. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ Û˘˙ËÙ‹ÛÂˆÓ Â›¯·Ó ·ÔÛÙ·ÏÂ› ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙÚÂÈ˜ ÊÔÚ¤˜ ÔÈ ‰È·ÊˆÓ›Â˜ Ì·˜, ¯ˆÚ›˜ Ó· Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ˘ﬁ„Ë.
4. ¶·ÚÂÌ‚‹Î·ÌÂ ÁÈ· ÙËÓ ÌË ·Î‡ÚˆÛË ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ‘∫∆πª∞ 13’. ∂Î‰ﬁıËÎ·Ó Ù¤ÛÛÂÚ· ‰ÂÏÙ›· Ù‡Ô˘
ÛÙÈ˜ 09.02, 24.02, ÛÙÈ˜ 01.03 Î·È ÛÙÈ˜ 23.03. ∫·Ù¿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ·˘Ù‹ ÛÙÈ˜ 09.02 Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ Û˘ÏÏﬁÁÔ˘ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËÎÂ ÌÂ ÙÔÓ ÚﬁÂ‰ÚÔ ÙË˜ ∂∫Ã∞ ∞∂ Î. ¡¿ÎÔ, ÂÓÒ ÙËÓ ÂÔÌ¤ÓË ˘‹ÚÍÂ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÛÙÔ ¢™
ÙË˜ ∂∫Ã∞ ∞∂. ™ÙÈ˜ 12.02 Û˘ÌÌÂÙÂ›¯·ÌÂ ÛÂ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÌÂ ÙÔÓ ÀÔ˘ÚÁﬁ Î. ™ÎÔ˘ÚÏ¤ÙË, ÂÓÒ ˘‹Ú¯·Ó
Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ˜ ÌÂ ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ ·ÚÌﬁ‰ÈÔ˘˜ ÊÔÚÂ›˜ ÛÙÈ˜ 15.02 Î·È ÛÙÈ˜ 23.02.
5. √ Û‡ÏÏÔÁÔ˜ Û˘ÌÌÂÙÂ›¯Â ÌÂ ı¤ÛÂÈ˜ Î·È ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÈ˜, ÛÙË ‰È·‚Ô‡ÏÂ˘ÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙË
‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ∫ÙËÌ·ÙÔÏÔÁ›Ô˘ (∫∆πª∞ 16) Î·È
6. ÛÙË ‰ËÌﬁÛÈ· ‰È·‚Ô‡ÏÂ˘ÛË ÙÔ˘ ÓÔÌÔÛ¯Â‰›Ô˘ ¤ÚÁˆÓ, ÚÔÌËıÂÈÒÓ Î·È ˘ËÚÂÛÈÒÓ.
7. √ Û‡ÏÏÔÁÔ˜ Û˘ÌÌÂÙÂ›¯Â ÛÙËÓ ËÌÂÚ›‰· ÙË˜ EGOS (European Group of Surveyors), Ô˘ ‰ÈÂÍ¿¯ıËÎÂ ÛÙËÓ
£ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ÛÙÈ˜ 02.03.2016.
8. ¢ÈÂÍ‹¯ıË Ë ∆·ÎÙÈÎ‹ °ÂÓÈÎ‹ ™˘Ó¤ÏÂ˘ÛË ÙÔ˘ ™˘ÏÏﬁÁÔ˘ ÛÙÈ˜ 30.03.2016 ﬁÔ˘ ÂÁÎÚ›ıËÎÂ Ô ÔÈÎÔÓÔÌÈÎﬁ˜
ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌﬁ˜ ÙÔ˘ 2016, Ô ÔÈÎÔÓÔÌÈÎﬁ˜ ·ÔÏÔÁÈÛÌﬁ˜ ÙÔ˘ 2015. Î·È ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛıËÎ·Ó Ù· ÂÚ·ÁÌ¤Ó·
ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘ 2015.
9. ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ Û˘ÏÏﬁÁÔ˘ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËÎÂ ÌÂ ÙÔÓ ÎÔÛÌ‹ÙÔÚ· ÙË˜ ¶ÔÏ˘ÙÂ¯ÓÈÎ‹˜ ™¯ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ∞¶£ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ Î. ∫·ÙÛ¿Ì·ÏÔ, ÙÔÓ ÎÔÛÌ‹ÙÔÚ· ÙË˜ ™∞∆ª/∂ª¶ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ Î. ∫¿‚Ô˘Ú· Î·È ÙÔÓ ÚﬁÂ‰ÚÔ ÙÔ˘
∆∞∆ª/∞¶£ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ Î. ∆ÛÔ‡ÏË Î·È Û˘˙ËÙ‹Û·ÌÂ ÁÈ· ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì·˜ ÛÙ· ı¤Ì·Ù· Ô˘ Ì·˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó.
ªÂ ÙÈ˜ ·Ú·¿Óˆ ‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙÂ˜ Î·È ÂÓ Ì¤Ûˆ ÛÔ‚·ÚÒÓ ÂÍÂÏ›ÍÂˆÓ ¤¯Ô˘ÌÂ Êı¿ÛÂÈ Ó· ‰È·Ó‡Ô˘ÌÂ ÙËÓ ªÂÁ¿ÏË ∂‚‰ÔÌ¿‰· ÚÈÓ ÙÔ ÕÁÈÔ ¶¿Û¯· Î·È Ì¤Û· ÛÂ ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÁÚ¿Êˆ ·˘Ù¤˜ ÙÈ˜ ÁÚ·ÌÌ¤˜ Î·È Â‡¯ÔÌ·È ÛÂ ﬁÏÔ˘˜ Ë ∞Ó¿ÛÙ·ÛË Ó· ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÂÈ ÁÈ· ﬁÏÔ˘˜ Ì·˜ Î·È ÙÈ˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¤˜ Ì·˜, ıÂÙÈÎ¤˜ ÂÍÂÏ›ÍÂÈ˜
ÚÔÛˆÈÎ¤˜, ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¤˜ Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎ¤˜.
∞˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ﬁÏÔÈ Ì·˜ Î·ÏÔ‡Ì·ÛÙÂ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘ÌÂ ÙÈ˜ ·Ú·Î¿Ùˆ ÚÔÎÏ‹ÛÂÈ˜ Î·È Ù· ÔÍ˘Ì¤Ó·
ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙÔÓ Â˘Ú‡ÙÂÚÔ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎﬁ Ì·˜ ¯ÒÚÔ.
∏ ÚÒÙË ÚﬁÎÏËÛË Â›Ó·È ÙÔ Ó¤Ô ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎﬁ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ Ô˘ Ì·˜ Ï‹ÙÙÂÈ ﬁÏÔ˘˜, Â›ÙÂ Â›Ì·ÛÙÂ ÂÏÂ‡ıÂÚÔÈ
Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›Â˜, Â›ÙÂ È‰ÈˆÙÈÎÔ› Â›ÙÂ ‰ËÌﬁÛÈÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ Â›ÙÂ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ Â›ÙÂ ·ÎﬁÌ· Î·È ¿ÓÂÚÁÔÈ. ™Â Û˘Ó‰˘·ÛÌﬁ ÌÂ ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙË˜ ÊÔÚÔÏÔÁ›·˜ Ô˘ Â›ÎÂÈÙ·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›ÙÂ ¤Ó· ÂÎÚËÎÙÈÎﬁ Ì›ÁÌ· Ô˘ ı· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ
·ÎﬁÌ· ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ ÛÂ ·‰È¤ÍÔ‰·. ™›ÁÔ˘Ú· Ô Û‡ÏÏÔÁﬁ˜ Ì·˜ ı· Â›Ó·È ÛÙËÓ ÚÒÙË ÁÚ·ÌÌ‹
ÙˆÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ı· Á›ÓÔ˘Ó ·˘Ùﬁ ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Î·È Â˘ÂÏÈÛÙÔ‡ÌÂ Ó· Ê¤ÚÔ˘Ó ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·.
∏ ‰Â‡ÙÂÚË ÚﬁÎÏËÛË Â›Ó·È Ë ¤Î‰ÔÛË ¶ÚÔÂ‰ÚÈÎÒÓ ¢È·Ù·ÁÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ı· Î·ıÔÚ›˙Ô˘Ó Ù· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎ¿ ‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ ÌË¯·ÓÈÎÒÓ. ∏ Û˘˙‹ÙËÛË Ô˘ Á›ÓÂÙ·È Ì¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ·ﬁ ÙÔ ∆∂∂ Â›Ó·È ¯·ÌËÏﬁÙÂÚÔ˘ ÂÈ¤‰Ô˘
·ﬁ ﬁ,ÙÈ ÙÔ ·Ó·Ì¤Ó·ÌÂ, ÂÓÒ Ê·›ÓÂÙ·È ﬁÙÈ ÔÈ ÛÎÔÈÌﬁÙËÙÂ˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ÂÈ‰ÈÎÔÙ‹ÙˆÓ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· Î·ıÔÚ›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÙÂÏÈÎ‹ ÚﬁÙ·ÛË ÙË˜ ÂÈÙÚÔ‹˜. °È· ÙÔÓ ÏﬁÁÔ ·˘Ùﬁ Ú¤ÂÈ ﬁÏÔÈ Ó· Â›Ì·ÛÙÂ ¤ÙÔÈÌÔÈ Ó· ·ÓÙÈ‰Ú¿ÛÔ˘ÌÂ Î·È Ó· ‰ÈÂÎ‰ÈÎ‹ÛÔ˘ÌÂ Ù· ·˘ÙÔÓﬁËÙ· Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù›ÔÙ· ¿ÏÏÔ ·ﬁ ÙË ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ
ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ì·˜ Î·È ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ Û˘ÓﬁÏÔ˘. ¡· Â›ÛÙÂ Û›ÁÔ˘ÚÔÈ ﬁÙÈ ·ÚÎÂÙÔ› ÙÚﬁÔÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Â›ÙÂ ÔÚıﬁ‰ÔÍÔÈ Â›ÙÂ ﬁ¯È.
∏ ÙÚ›ÙË ÚﬁÎÏËÛË Â›Ó·È Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙË˜ ·ﬁÊ·ÛË˜ ÙÔ˘ ™Ù∂. ¶Ú¤ÂÈ ﬁÏÔÈ Ó· Á›ÓÔ˘ÌÂ ÎÔÈÓˆÓÔ› Î·È Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÔ˘ÌÂ ÙËÓ ·ﬁÊ·ÛË ·˘Ù‹, ﬁÔ˘ ÌÔÚÔ‡ÌÂ, ÒÛÙÂ Ó· Î·ÙÔ¯˘ÚÒÛÔ˘ÌÂ Î·È ÛÙËÓ Ú¿ÍË ÙËÓ ÓÈÎËÊﬁÚ· Ì¿¯Ë Ô˘ ‰ÒÛ·ÌÂ.
∫ÏÂ›ÓÔÓÙ·˜ Û·˜ Î·ÏÒ, ﬁÏÔ˘˜, ÛÙËÓ ¶·ÓÂÏÏ·‰ÈÎ‹ ™˘Ó‰È¿ÛÎÂ„‹ Ì·˜, Ô˘ ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÂ› ÛÙËÓ ∫·‚¿Ï· ÛÙÔ
‰È¿ÛÙËÌ· 1-2 πÔ˘Ï›Ô˘, ÒÛÙÂ Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘ÌÂ Ò˜ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘ÌÂ ﬁÏÔÈ Ì·˙› ÙË ‰ÈÂÙ›· ·˘Ù‹.
ªÂ ÂÎÙ›ÌËÛË

MÈ¯¿ÏË˜ K·ÏÔÁÈ·ÓÓ¿ÎË˜
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™ÙÈ˜ 30 ª·ÚÙ›Ô˘ 2016 Û˘Ó‹ÏıÂ Ë ÂÙ‹ÛÈ· Ù·ÎÙÈÎ‹ °ÂÓÈÎ‹ ™˘Ó¤ÏÂ˘ÛË ÙÔ˘ ¶™¢∞∆ª. ∏
Û˘Ó¤ÏÂ˘ÛË ‰ÂÓ ¤ÁÈÓÂ ÌﬁÓÔ ÁÈ· Ó· ÂÎÏËÚˆıÂ› ÙÔ Ù˘ÈÎﬁ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 16 ÙÔ˘ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘ Û˘ÏÏﬁÁÔ˘ Ì·˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ÚÔ‚Ï¤ÂÈ:
«∫·Ù¿ ÙË Û˘Ó¤ÏÂ˘ÛË ·˘Ù‹ ÂÁÎÚ›ÓÂÙ·È Ô ÈÛÔÏÔÁÈÛÌﬁ˜, Ô ·ÔÏÔÁÈÛÌﬁ˜ Î·È Ë ¤ÎıÂÛË ÙË˜
∂ÍÂÏÂÁÎÙÈÎ‹˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÁÈ· ÙÔ ¯ÚﬁÓÔ Ô˘
¤Ú·ÛÂ Î·ıÒ˜ Î·È Ô ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌﬁ˜ ÙÔ˘
¯ÚﬁÓÔ˘ Ô˘ ¿Ú¯ÈÛÂ. ™ÙËÓ ›‰È· °.™. Û˘˙ËÙÈ¤Ù·È Î·È Ë ¤ÎıÂÛË ÂÚ·ÁÌ¤ÓˆÓ Ô˘ ˘Ô‚¿ÏÏÂÈ ÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎﬁ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ». ŒÁÈÓÂ Î·È
ÁÈ· ÙÔÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎﬁ ÏﬁÁÔ Ó· ‰ÔıÂ› Ë Â˘Î·ÈÚ›·
Î·È ÛÙÔ ¢.™. Î·È ÛÙ· Ì¤ÏË ÙÔ˘ Û˘ÏÏﬁÁÔ˘ Ó·
·Û¯ÔÏËıÔ‡Ó Î·È Ó· ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó ÁÈ· Ù· ı¤Ì·Ù· ÙË˜ Û˘Ó¤ÏÂ˘ÛË˜ ¤ÙÛÈ ÒÛÙÂ Ì¤Û· ·ﬁ
ÙÔÓ ·ÔÏÔÁÈÛÌﬁ, ÙÔÓ ‰È¿ÏÔÁÔ Î·È ÙÈ˜ ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜ Ô˘ Ô Î·ı¤Ó·˜ Î·Ù·ı¤ÙÂÈ Ó· ‚ÔËıËıÂ›
ÙÔ ¢.™. Î·È Ô Û‡ÏÏÔÁÔ˜ ÛÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙË˜
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È ÙˆÓ ‰Ú¿ÛÂÒÓ ÙÔ˘. ∞ÏÏ¿ Î·È
Ó· ÚÔÂÙÔÈÌ·ÛÙÂ› Î·È ÙÔ ÚﬁÁÚ·ÌÌ· ‰Ú¿ÛË˜
ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¢.™. ÁÈ· ÙÔ ÂﬁÌÂÓÔ ¤ÙÔ˜. ŒÓ· ı¤Ì· Ô˘ ı· ÂÍÂÙ·ÛÙÂ› ‰ÈÂÍÔ‰ÈÎ¿ Î·Ù¿ ÙË 10Ë
™˘Ó‰È¿ÛÎÂ„Ë ÙÔ˘ ¶™¢∞∆ª Ô˘ Ê¤ÙÔ˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÙ·È Ó· Á›ÓÂÈ ÛÙËÓ ﬁÏË ÙË˜ ∫·‚¿Ï·˜ ÙÈ˜ ÚÒÙÂ˜ ËÌ¤ÚÂ˜ ÙÔ˘ πÔ˘Ï›Ô˘. ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ ÛÙË °.™. ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎÂ ÌÈ· ÔÏ‡ Î·Ï‹
ÂÈÛ‹ÁËÛË ÁÈ· Ù· ÂÚ·ÁÌ¤Ó· ÙÔ˘ ÂÚ·ÛÌ¤ÓÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ Î·È Ë ‰È·‰ÈÎ·Û›· ‹Ù·Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹,
¯Ú‹ÛÈÌË Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎ‹. ª›ÏËÛ·Ó ÔÏÏÔ›
Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔÈ ÁÈ· ﬁÏ· Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ∞∆ª Î·È ÙÔÓ Û‡ÏÏÔÁÔ Ì·˜, Ù·
ÔÔ›· Î·È ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·ﬁ ÙÔ ¢.™. ÁÈ· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ. ¶·Ú¿ Ù· ıÂÙÈÎ¿,
·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎÂ Î·È ÙÔ Û‡ÓËıÂ˜ ·ÚÓËÙÈÎﬁ
Ê·ÈÓﬁÌÂÓÔ, Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙ·ıÂÚ¿
ÛÙÈ˜ °.™. ÔÏÏ¿ ¯ÚﬁÓÈ· Î·È ﬁ¯È ÌﬁÓÔ ÛÙÔÓ
Û‡ÏÏÔÁﬁ Ì·˜, ‰ËÏ·‰‹ Ë ÌÈÎÚ‹ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹
ÙˆÓ Û˘Ó·‰¤ÏÊˆÓ. °›ÓÂÙ·È Î·Ù·ÓÔËÙﬁ ﬁÙÈ
˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏÏ¤˜ ‰ÈÎ·ÈÔÏÔÁ›Â˜ (·ÓÂÈÏËÌÌ¤ÓÂ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂÈ˜ ÙˆÓ Û˘Ó¿‰ÂÏÊˆÓ, Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎ¤˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¤˜ ‰˘ÛÎÔÏ›Â˜, ·ÙﬁÓËÛË ÙˆÓ ‰È·‰ÈÎ·ÛÈÒÓ ÙË˜ ¿ÌÂÛË˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Î·È ÂÈÎÚ¿ÙËÛË ÙˆÓ ‰È·‰ÈÎ·ÛÈÒÓ ÙË˜
·ÓÙÈÚÔÛˆÂ˘ÙÈÎ‹˜ ÎÙÏ). ŸÌˆ˜ ¿ÓÙ· Ë
Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ Î¿ıÂ Ì¤ÏÔ˘˜ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË Î·È ·Ó·ÓÙÈÎ·Ù¿ÛÙ·ÙË. ¢˘Ó·ÌÒÓÂÈ ÙÔÓ
Û‡ÏÏÔÁÔ Î·È ÂÌÏÔ˘Ù›˙ÂÈ ÙÈ˜ ı¤ÛÂÈ˜ ÙÔ˘. ∆ÔÓ
Î¿ÓÂÈ ÈÔ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎﬁ ÁÈ· ÙË Ï‡ÛË ÙˆÓ
ÌÈÎÚÒÓ Î·È ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ.
¶·Ú·ı¤ÙÔ˘ÌÂ ÙËÓ ÂÈÛ‹ÁËÛË ÁÈ· ÙÈ˜ ‰Ú¿ÛÂÈ˜
ÙÔ˘ 2015, ÙÔÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎﬁ ·ÔÏÔÁÈÛÌﬁ ÙÔ˘
2015 Î·È ÙÔÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎﬁ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌﬁ
ÙÔ˘ 2016.
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¶·ÚÔ˘Û›·ÛË ¢Ú¿ÛÂˆÓ
¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ¶™¢∞∆ª ÙÔ 2015
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Στην περσινή γενική συνέλευση, κατά τον απολογισµό των πεπραγµένων του ∆Σ αναφέραµε:
«Οι γραµµές αυτές γράφονται την ώρα που ο τόπος έχει πλέον νέα κυβέρνηση.
Το προσεχές διάστηµα, θα παρακολουθήσουµε µε µεγάλο ενδιαφέρον κατά πόσον θέσεις µας που το
κυβερνών κόµµα είχε υιοθετήσει ως αντιπολίτευση, θα ενταχθούν προς υλοποίηση µέσα απ’ το κυβερνητικό πρόγραµµα.
Κατά πόσο θα µειωθούν οι εισφορές του ΤΣΜΕ∆Ε, θα αυξηθούν οι αµοιβές των συναδέλφων στον
ιδιωτικό τοµέα, θα επανέλθουν οι Σ.Σ.Ε., θα προχωρήσει οριστικά και αµετάκλητα το κτηµατολόγιο για
το σύνολο των συναδέλφων, θα αλλάξει ο νόµος έργων και µελετών, θα υπάρξει µελετητικό και κατασκευαστικό αντικείµενο για κάθε βαθµίδα µηχανικού, κ.ά.»
∆υστυχώς όµως σχεδόν ένα χρόνο µετά έχουµε βιώσει την πλήρη ακινησία της χώρας, τους πρώτους
µήνες του 2015 η κυβέρνηση ασχολήθηκε µόνο µε τη διαπραγµάτευση του Βαρουφάκη, µετά έκλεισε
τις Τράπεζες και πήγε σε δηµοψήφισµα για το ΟΧΙ στο µνηµόνιο, µετά υπέγραψε νέο µνηµόνιο και ξανάκανε εκλογές για να δει ποιος θα εφαρµόσει το νέο µνηµόνιο.
Οι εισφορές φαίνεται ότι θα αυξηθούν υπέρογκα, οι αµοιβές καταβαραθρώνονται, η φορολογία γίνεται
απαγορευτική για άσκηση ελεύθερου επαγγέλµατος, για τις Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας δεν µιλάει
κανείς, ο νόµος για τις µελέτες είναι σε διαβούλευση, δεν υπάρχει κανένα εργασιακό αντικείµενο για
τους συναδέλφους και το κτηµατολόγιο σταµατάει πανηγυρικά µε την ακύρωση του ΚΤΙΜΑ13 και τη
δήθεν επαναπροκήρυξή του σαν ΚΤΙΜΑ16, µε µειωµένο αντικείµενο, αλλαγές προδιαγραφών, ορισµός
κριτηρίων συµµετοχής σε επίπεδα που έχουν ως αποκλειστικό σκοπό τον αποκλεισµό µεγάλου αριθµού έµπειρων και ικανών µελετητικών σχηµάτων και µελετητών, µε ασφυκτικές χρονικές προθεσµίες
και αν κρίνουµε από τις µέχρι τώρα εκπτώσεις µε αµοιβές οι οποίες θα οριστούν σε εξευτελιστικά χαµηλά επίπεδα.
Κάπως έτσι κύλησε το 2015 και εµείς έπρεπε στο διάστηµα αυτό να κάνουµε και τις αρχαιρεσίες για
το νέο ∆Σ.
Αρχικά τις ορίσαµε για την 1η Ιουλίου 2015, όµως µια βδοµάδα πριν γίνουν αναγκαστήκαµε να τις αναβάλλουµε λόγω του ∆ηµοψηφίσµατος και του Capital Control και αποφασίσαµε τον Σεπτέµβριο να
ορίσουµε νέα ηµεροµηνία διεξαγωγής αλλά και πάλι µας πρόλαβε η Κυβέρνηση µε Εθνικές εκλογές.
Τελικά αποφασίστηκε να γίνουν οι εκλογές στις 20 ∆εκεµβρίου και οι συνάδελφοι προσήλθαν στις κάλπες, λίγο λιγότεροι από την προηγούµενη φορά, αλλά και πάλι σηµαντικός αριθµός παρά τις αντίξοες
γενικότερες και ειδικότερες συνθήκες που επικρατούν την τελευταία περίοδο. Το νέο ∆Σ συγκροτήθηκε σχετικά γρήγορα σε σώµα την ∆ευτέρα 08/02/2016, µε πρόεδρο τον Μιχάλη Καλογιαννάκη, αντιπρόεδρο τον Λευτέρη Καραγκιόζη, γενικό γραµµατέα τον Παναγιώτη Τουρλάκη, ειδικό γραµµατέα τον
Γιάννη Μαχίκα και ταµία την Μαρία Κωνσταντινίδη.
Είναι λοιπόν προφανές ότι η παρούσα εισήγηση δεν είναι απολογιστική των πεπραγµένων του ∆Σ κατά
το 2015, αλλά περισσότερο είναι µια ενηµέρωση για τις δραστηριότητες του Συλλόγου τη συγκεκριµένη χρονική περίοδο.
Το 2015 ήταν η χρονιά που δεν ήταν δυνατόν να γίνει Συνδιάσκεψη, λόγω των κεντρικών πολιτικών
εξελίξεων και των εκλογών για νέο ∆Σ και έτσι συνεχίστηκε η υλοποίηση όσων αποφασίστηκαν στην
8η και 9η Πανελλαδική συνδιάσκεψη. Το ∆Σ συνεδρίαζε τακτικά, κάθε δεύτερη εβδοµάδα, σε συνθήκες µεγάλης δυσκολίας όσον αφορά την οικονοµική δυνατότητα του συλλόγου. Η αδυναµία του ΤΕΕ
να αντιµετωπίσει και να ξεπεράσει τα οικονοµικά του προβλήµατα µεταφέρθηκε και στον Σύλλογό
µας, αφού δεν µας καταβάλει τα αναγκαία ποσά όπως γινόταν µέχρι πρόσφατα.
Αυτή την περίοδο δεν είχαµε µόνο την έλλειψη οικονοµικών πόρων να αντιµετωπίσουµε. Έπρεπε να
δράσουµε σε ένα περιβάλλον µε το γενικότερο πολιτικό κλίµα σε ένταση και µε συνεχείς αλλαγές και
εξελίξεις, µε οξυµένα τα προβλήµατα όλων των µηχανικών και των ΑΤΜ, σε όλα τα επίπεδα, οικονοµικά, φορολογικά, ανεργία, ασφαλιστικό, µηδενισµό του αριθµού των µελετών και δηµοσίων έργων, παγωµένο το µεγαλύτερο µέρος του προγράµµατος του Εθνικού Κτηµατολογίου κτλ.
Οι παραπάνω δύσκολες και αντίξοες συνθήκες αλλά και οι αναγκαστικές αναβολές των εκλογών για
νέο ∆Σ, που µπορούσαν να είναι δικαιολογία για αδράνεια, δεν µας επηρέασαν. Το αντίθετο, εντείναµε
τις δραστηριότητες, τις συνεχείς συνεδριάσεις του ∆Σ, τη συµµετοχή του συλλόγου σε όλες τις κινητοποιήσεις, τη συνεχή ενηµέρωση των µελών και των περιφερειακών δοµών, τη διαρκή παρακολούθηση και επέµβαση στις εξελίξεις για τα επαγγελµατικά δικαιώµατα και πολλά άλλα ζητήµατα.
Ως ∆ιοικητικό Συµβούλιο αλλά και µε τη συστηµατική αρωγή όσων συναδέλφων προθυµοποιήθηκαν
να συνεισφέρουν, λειτουργήσαµε τον Σύλλογο στην καθηµερινότητά του και υλοποιήσαµε τις παρακάτω δράσεις:

Θωράκιση επαγγελµατικών δικαιωµάτων
1. Συνεχίστηκαν µε αµείωτη ένταση οι παρεµβάσεις σε δηµόσιες υπηρεσίες που παραλαµβάνουν τοπογραφικά συνταγµένα από µη έχοντες το δικαίωµα επαγγελµατίες.
• Συνεχίσαµε τις ενέργειες για την ανάκληση του µε αρ. πρωτ. 1428285/ΑΝΤ_515 εσωτερικού σηµειώµατος του αντιπροέδρου της ΕΚΧΑ Α.Ε. κ. Νικ. Ζυγούρη προς τα κτηµατολογικά γραφεία,
σύµφωνα µε το οποίο αναστελλόταν η ισχύς του εγγράφου της Κτηµατολόγιο Α.Ε. µε αρ. πρωτ.

2.

3.

4.

5.
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1020517/7-7-2010, µε το οποίο λάµβανε γνώση το προσωπικό των
Κτηµατολογικών Γραφείων και καθίσταντο σαφές ποιες ειδικότητες
µηχανικών έχουν σύµφωνα µε το νόµο το δικαίωµα υπογραφής
εξαρτηµένων τοπογραφικών διαγραµµάτων για γεωµετρικές διορθώσεις. Εκτός από την άµεση κατάθεση εξώδικης δήλωσης - διαµαρτυρίας - πρόσκλησης κατά της ΕΚΧΑ ΑΕ την οποία µάλιστα κοινοποιήσαµε µέσω του σωµατείου τεχνικών σε όλους τους συναδέλφους που εργάζονται στα κτηµατολογικά γραφεία καταβάλαµε προσπάθεια να ενηµερώσουµε την πολιτική ηγεσία του αρµόδιου
Υπουργείου καθώς και τη νέα διοίκηση της ΕΚΧΑ ΑΕ.
• Καταθέσαµε προσφυγές κατά των ∆ιευθύνσεων ∆ασών Ν. Καρδίτσας, Ν Φλώρινας, Ν. Αργολίδας και Λαυρίου, για ακύρωση - διόρθωση διοικητικής πράξης Χαρακτηρισµού Έκτασης η οποία εκδόθηκε
µε τοπογραφικό διάγραµµα εκπονούµενο από πρόσωπο που κατά τις
κείµενες διατάξεις δεν διαθέτει τα απαιτούµενα επαγγελµατικά προσόντα - δικαιώµατα.
Πριν από µερικές ηµέρες εκδόθηκε η µε αριθµό 267/2016 απόφαση
του ΣτΕ µε αριθµό 267/2016 για την προσφυγή αποφοίτων Τ.Ε.Ι. ∆οµικών Έργων που ζητούσαν να γίνουν δεκτά τοπογραφικά τους διαγράµµατα από φορείς του δηµοσίου (∆ήµος Νάουσας). Η παραπάνω
απόφαση µας δικαιώνει πλήρως.
Στο Π.∆. της ταυτότητας κτιρίου, που πέρασε ήδη από το ΣτΕ και
αναµένεται η έκδοσή του, έχουν ενσωµατωθεί όλες οι θέσεις του
Συλλόγου σχετικά µε την αναγκαιότητα ύπαρξης εξαρτηµένου τοπογραφικού στο φάκελο του ακινήτου.
Ο ΠΣ∆ΑΤΜ σε συνέχεια της τοποθέτησής του µε επιστολή στην Επιτροπή Ανταγωνισµού σχετικά µε τις επαγγελµατικές δραστηριότητες
των µηχανικών και την παράσταση στην αρµόδια επιτροπή, παρουσίασε και ανέλυσε τις ίδιες θέσεις τον Αύγουστο του 2015 όταν κλήθηκε από την PriceWaterhouseCoopers να τοποθετηθεί στη µελέτη
του Υπουργείου Οικονοµικών για το άνοιγµα του επαγγέλµατος των
µηχανικών.
Ιδιαίτερα το τελευταίο διάστηµα προσπαθήσαµε να αντικρούσουµε
µια σειρά από αντιδεοντολογικές, ατεκµηρίωτες και αντιεπιστηµονικές
ενέργειες συναδέλφων άλλων ειδικοτήτων, που προσπαθούν και µέσα
από τις διαδικασίες του ΤΕΕ να αποκτήσουν επαγγελµατική πρόσβαση
στο τοπογραφικό αντικείµενο ή να συνεχίσουν να την έχουν παρά
την κατάργηση του νόµου που από το 1930 τους έδινε αυτή τη δυνατότητα.

Εθνικό Κτηµατολόγιο
Η ∆ιοίκηση του ΠΣ∆ΑΤΜ το προηγούµενο διάστηµα κινήθηκε δραστήρια
(µε συναντήσεις µε τον Υπουργό ΠΕΝ, τον Αναπληρωτή Υπουργό ΠΕΝ,
τον Πρόεδρο και τους αντιπροέδρους της ΕΚΧΑ Α.Ε.) για να λυθούν τα
όποια προβλήµατα παρουσιάζονταν στην εξέλιξη των διαγωνισµών για
τις µελέτες των κτηµατογραφήσεων. Με µόνιµο επιχείρηµα την ανάγκη
µαζικών αναθέσεων, για να δουλέψει το σύνολο του δυναµικού του κλάδου µε αµοιβές αντάξιες των επιστηµονικών γνώσεων και των ευθυνών
που αναλαµβάνει. ∆υστυχώς όµως δεν κατόρθωσε να εισακουστεί από
την πολιτική ηγεσία στην κατεύθυνση υπέρβασης των όποιων προβληµάτων.

Ο Σύλλογος δίπλα στα µέλη του
1. Και αυτή τη χρονιά συνεχίσθηκε η συνεχής υποστήριξη και ενηµέρωση των µελών µέσω της καθηµερινής αποστολής emails, ενώ και τα
µέλη του ∆.Σ. βρισκόταν ανά πάσα στιγµή στη διάθεση του κάθε συναδέλφου.
2. Η ∆ιοίκηση του ΠΣ∆ΑΤΜ παρενέβη προς την ΕΚΧΑ ΑΕ για την επαναλειτουργία του συστήµατος ηλεκτρονικής χορήγησης αεροφωτογραφιών Ο.Κ.Χ.Ε. ώστε να εξυπηρετούνται ευχερέστερα οι συνάδελφοι.
Το σύστηµα άρχισε να λειτουργεί από τον Σεπτέµβριο του 2015 µε
µεγάλη ανταπόκριση.
3. Συνέχισε να χορηγεί ελεύθερα τα αρχεία VLSO, LSO και DEM σε κάθε
ενδιαφερόµενο συνάδελφο µε αποτέλεσµα να τα έχει χορηγήσει ήδη
σε περισσότερους από 200 συναδέλφους.
4. Εκπρόσωποι του ∆.Σ. συµµετείχαν σε Γ.Σ. και εκδηλώσεις Τµηµάτων
& Συλλόγων Α.Τ.Μ. στη Λάρισα, την Πάτρα, στο Βόλο, τη Χαλκίδα,
την Κατερίνη, την Καστοριά, τη Φλώρινα, τη Λαµία και τη ∆ράµα.
5. Τα µέλη του ∆Σ απαντούσαν καθηµερινά σε κάθε ερώτηµα ή απορία

συναδέλφων που έφτανε στον σύλλογο µέσω Email ή τηλεφωνικά.
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Συµµετοχές και παρεµβάσεις
1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ: Συνεχίσαµε την παράδοση, να είµαστε µαζί µε το
ΤΕΕ στους αγώνες για την ανατροπή των κυβερνητικών πολιτικών
στο ασφαλιστικό. Η ∆ιοίκηση του ΠΣ∆ΑΤΜ συµµετείχε σε όλες τις Κινητοποιήσεις έχοντας µάλιστα ο σύλλογος για πρώτη φορά δικό του
πανό πετυχαίνοντας έτσι µεγαλύτερη συσπείρωση.
2. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΥΠΕΚΑ: Ο ΠΣ∆ΑΤΜ συµµετείχε στις επιτροπές για το
Νέο Κτιριοδοµικό Κανονισµό και για το Νέο οικοδοµικό κανονισµό.

Αναδιοργάνωση ΠΣ∆ΑΤΜ - Τροποποίηση καταστατικού
∆ελτίο Συλλόγου
Το ∆.Σ. προχώρησε λίγο πριν από την έλευση του 2015 σε αναδιάρθρωση της επιτροπής ∆ελτίου και καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για
τον εµπλουτισµό της ύλης του µε επιστηµονικά και επαγγελµατικά κείµενα.

Οικονοµικά
Προκειµένου να µπορέσει ο ΠΣ∆ΑΤΜ να αποκτήσει οικονοµική αυτοτέλεια λόγω της δυσχερούς οικονοµικής κατάστασης που έχει περιέλθει, το
∆.Σ. αποφάσισε να έρθει σε επαφή µε όλους τους κλαδικούς συλλόγους
και µε από κοινού επιστολή να ζητηθεί από τη ∆ιοικούσα Επιτροπή του
ΤΕΕ να θεσµοθετηθεί συγκεκριµένο ποσοστό επί των εισφορών υπέρ
ΤΕΕ, να κατευθύνεται στους αντίστοιχους κλαδικούς συλλόγους. Η πρόταση αυτή προχώρησε και ήδη βρίσκεται σε προχωρηµένο στάδιο διαβουλεύσεων και επεξεργασίας από το ΤΕΕ και τους Κλαδικούς συλλόγους.
Επίσης συνεχίζονται οι προσπάθειες για µετεγκατάσταση του ΠΣ∆ΑΤΜ σε
χώρο που θα του παραχωρηθεί από το ΤΕΕ, όπως έχει δεσµευτεί µε απόφασή της η ∆ιοικούσα επιτροπή.

Τροποποίηση Καταστατικού
Στο πλαίσιο των αποφάσεων που ελήφθησαν κατά τις διεργασίες της 9ης
Πανελλήνιας Συνδιάσκεψης, που πραγµατοποιήθηκε στη Χαλκίδα στις 29
Ιουνίου 2014, ήταν και η απόφαση για αυστηρό χρονοδιάγραµµα διαδικασιών τροποποίησης του καταστατικού του ΠΣ∆ΑΤΜ.
Το χρονοδιάγραµµα που εγκρίθηκε µε αυξηµένη πλειοψηφία εφαρµόστηκε µε µικρές τροποποιήσεις
Στο δελτίο του συλλόγου τεύχος 220 Νοέµβριος 2014 δηµοσιεύτηκαν οι
προτάσεις ΠΑΣΚ, ∆Κ, ∆Σ Σ∆ΑΤΜΒΕ και η κοινή απόφαση των ∆Σ ΠΣ∆ΑΤΜ & Σ∆ΑΤΜΒΕ της 5.2.2011.
Στις 28.01.2015 δηµοσιοποιήθηκε και η πρόταση της ∆ΚΜ-∆ΑΠ η οποία
ήταν πολύ διαφοροποιηµένη από αυτή που δεν εγκρίθηκε από την Καταστατική συνέλευση µε θεµελιακή διαφοροποίηση την µη ύπαρξη αντιπροσωπείας. Επίσης πρέπει να θυµίσουµε ότι οι υπόλοιπες τρεις παρατάξεις έχουν τοποθετηθεί αρνητικά σε οποιαδήποτε αλλαγή του καταστατικού.
Η επιτροπή που ορίστηκε από το ∆Σ για να βρει τα κοινά σηµεία των
προτάσεων που προέκυψαν από τη διαβούλευση και να επεξεργαστεί µια
τελική «συνθετική πρόταση» διαπίστωσε ότι δεν υπάρχουν αρκετά κοινά
σηµεία ώστε να υπάρξει σύγκλιση.
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι για άλλη µια χρονιά όλα τα µέτωπα παραµένουν ανοιχτά.
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών θα συνεχίσει να επιδεικνύει διάθεση συνεργασίας προς τα παραγωγικά υπουργεία
και τους φορείς του δηµόσιου και ευρύτερου δηµόσιου τοµέα που άπτονται του επιστηµονικού και επαγγελµατικού ενδιαφέροντος των Α.Τ.Μ.
Τα προβλήµατα είναι πολλά: επαγγελµατικά δικαιώµατα, κτηµατολόγιο,
νέες δραστηριότητες, ασφαλιστικές εισφορές κ.α. και η νέα διοίκηση θα
τα αντιµετωπίσει µε γνώµονα το συµφέρον του κλάδου και των 6.500
συναδέλφων.
Και αυτή τη µάχη πρέπει και θα τη δώσουµε όλοι µαζί όπως κάνουµε τα
τελευταία χρόνια, όλοι µαζί δυναµώνουµε ακόµη περισσότερο τη φωνή
και την παρεµβατική ισχύ του κλαδικού µας φορέα.

MAPTIO™ - A¶PI§IO™ 2016 / ATM 227

9

27/4/2016 9:35 PM

™ÂÏ›‰· 10

¢Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙ· ™˘ÏÏﬁÁÔ˘

8-17.DRASTHRIOTHTA 227

¢ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË 10 Ë˜ ¶·ÓÂÏÏ·‰ÈÎ‹˜ ™˘Ó‰È¿ÛÎÂ„Ë˜ ∞∆ª
∫·‚¿Ï·
1-2
πÔ˘Ï›Ô˘
2016
Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Συµβάλλοντας στην άρτια οργάνωση των εκδηλώσεων, παρακαλεί-

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΠΣ∆ΑΤΜ αποφάσισε να διεξαχθεί η 10η
Πανελλήνια Συνδιάσκεψη σε συνεργασία µε το τοπικό τµήµα του
Συλλόγου Kαβάλας, το Σάββατο 2 Ιουλίου 2016 και ώρα 10:00
π.µ. στην πόλη της Καβάλας.

σθε όπως ενηµερώσετε µέχρι την Παρασκευή 17/06/2016 τη Γραµ-

H θεµατολογία της συνδιάσκεψης είναι το πρόγραµµα δράσης του
συλλόγου, που θα συµπεριλαµβάνει κάποια ζητήµατα που θα µπουν
ως προµετωπίδα των στόχων του συλλόγου, αλλά και για ό,τι άλλο
πρέπει ο σύλλογος να ασχολείται.
Πριν την συνδιάσκεψη, την Παρασκευή 1 Ιουλίου 2016, θα
διοργανωθεί εσπερίδα µε θέµα: «H σηµασία του αξιόπιστου
εξαρτηµένου τοπογραφικού διαγράµµατος».
Για την καλύτερη φιλοξενία και εξυπηρέτηση όλων όσων θα συµµετέχουν, η ∆ιοίκηση του Συλλόγου ΑΤΜ Καβάλας έχει έρθει ήδη σε
συνεννόηση µε τα ξενοδοχεία της περιοχής και µε τους φορείς της
τοπικής αυτοδιοίκησης.
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µατεία του ΠΣ∆ΑΤΜ, σχετικά µε τον αριθµό των µελών σας που
εκτιµάτε ότι θα συµµετέχουν στη συνδιάσκεψη, ώστε να υπάρχει
µέριµνα για τη διαµονή και εστίασή τους.
Υπενθυµίζουµε ότι η συνδιάσκεψη είναι µια ανοικτή διαδικασία για κάθε συνάδελφο ΑΤΜ που επιθυµεί να την παρακολουθήσει και να εισφέρει µε τις απόψεις του στη χάραξη
των πολιτικών και στη διαµόρφωση των προγραµµατικών
θέσεων που θα δώσουν ώθηση και προοπτική στον κλάδο.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΣ∆ΑΤΜ
Τηλ.: 210 33 01 045, 089, Fax: 210 33 00 972
E-mail: psdatm@tee.gr
Ώρες Εργασίας 10:00 – 14:00
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¶ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌ¤ÓÔ˜, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Î‡ÚˆÛË ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ∫∆πª∞13 Î·È ÙËÓ ﬁÏË ÔÚÂ›· ÙÔ˘ ÎÙËÌ·ÙÔÏÔÁ›Ô˘, Î·Ù¤ıÂÛÂ Ô ¶™¢∞∆ª ÙÈ˜ ı¤ÛÂÈ˜ ÙÔ˘, ÛÙË ‰ËÌﬁÛÈ· ‰È·‚Ô‡ÏÂ˘ÛË Ô˘ ¤ÁÈÓÂ ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô ‰È·ÁˆÓÈÛÌﬁ ∫∆πª∞16.
√ Û‡ÏÏÔÁÔ˜ ‰›ÓÂÈ ¤ÌÊ·ÛË ÛÙË ‰˘Ó·ÙﬁÙËÙ· ÁÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚˆÓ Û˘Ó·‰¤ÏÊˆÓ ÌÂ ÌÈÎÚ¿ Ù˘¯›·, Î˘Ú›ˆ˜ ÙË˜ Â·Ú¯›·˜, ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ Ù· ¿ÚıÚ· Ô˘ Ú¤ÂÈ
Ó· ‰ÈÔÚıˆıÔ‡Ó ÁÈ· Ó· ÂÈÙÂ˘¯ıÂ› ·˘Ùﬁ (·‡ÍËÛË ·ÚÈıÌÔ‡ ÌÂÏÂÙÒÓ, ÌÂ›ˆÛË Î‡ÎÏÔ˘
ÂÚÁ·ÛÈÒÓ 3 ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ¯ÚﬁÓˆÓ ÎÏ), ˙ËÙ¿ÂÈ Ó· ·˘ÍËıÂ› Ô ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ˜ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ˜
·ÚÈıÌﬁ˜ ∆ÔÔÁÚ¿ÊˆÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ, ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È ÛÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ÂÎÙÒÛÂˆÓ Î·È ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ‰È¿ÊÔÚÂ˜ ¿ÏÏÂ˜ Ù˘¯¤˜ ÙË˜ ÚÔÎ‹Ú˘ÍË˜.
∞ÎÔÏÔ˘ıÂ› ÙÔ ·Ó·Ï˘ÙÈÎﬁ ÎÂ›ÌÂÓÔ.

Αθήνα 23/03/2016

Περιµένοντας να ξεκινήσει η τελευταία πράξη
του δράµατος που λέγεται «Ολοκλήρωση του
Εθνικού Κτηµατολογίου» η διοίκηση της ΕΚΧΑ
ΑΕ, µε την παρότρυνση της πολιτικής ηγεσίας, συνεδρίασε εκτάκτως και αποφάσισε κατά πλειοψηφία την ακύρωση του διαγωνισµού ΚΤΙΜΑ 13. Έναν διαγωνισµό που δηµοπρατήθηκε το 2013, ανέδειξε µειοδότες, και
χωρίς να υπάρξει καµία προσφυγή τέθηκε σε
αναµονή.
Ευχόµαστε να µην επιβεβαιωθούν αυτά που
ως σύλλογος γράφαµε στα δελτία τύπου µας
και ευχόµαστε η διοίκηση της ΕΚΧΑ ΑΕ να επιδείξει την ίδια αποφασιστικότητα για την ολοκλήρωση του έργου µε αυτή που επέδειξε
για την ακύρωση του ΚΤΙΜΑ 13.
Η εµπειρία βέβαια δείχνει ακριβώς το αντίθετο.
Επισυνάπτουµε λοιπόν µερικά από τα δελτία
τύπου που εκδώσαµε.
Επισυνάπτεται ακόµα και η ανακοίνωση για τα
αποθεµατικά που φαίνεται να είναι πιο επίκαιρη από ποτέ.
Άραγε υπάρχουν τα αποθεµατικά;
Αν υπάρχουν γιατί τότε µειώνεται τόσο πολύ ο
προϋπολογισµός του έργου και εξακολουθούµε
να ζητάµε χρηµατοδότηση από την Ε.Ε.;
Αν υπάρχουν γιατί βάζουµε σε κίνδυνο την
ολοκλήρωση του ή στην καλύτερη περίπτωση
αναβάλλεται για 2 χρόνια η συνέχισή του; Ενός
έργου αυτοχρηµατοδοτούµενο στο µεγαλύτερο τµήµα του.
Ελπίζουµε το δράµα που τιτλοφορείται
«Εθνικό Κτηµατολόγιο» να µην απογοητεύσει
το κοινό του που έχει πληρώσει εδώ και καιρό
εισιτήριο (35€ το δικαίωµα) και περιµένει να
ολοκληρωθεί.
Ελπίζουµε το δράµα αυτό να έχει αίσιο τέλος, να βρεθούν οι χρηµατοδότες και να αναλάβουν οι παραγωγοί να κάνουν τη δουλειά
τους, σωστά, πληρώνοντας συγχρόνως τους
συντελεστές µε αξιοπρεπείς µισθούς.
Σε όλα αυτά κρίσιµος παράγοντας είναι ο σκηνοθέτης (ΕΚΧΑ ΑΕ, Υ.Π.ΕΝ.), ο οποίος για άλλη
µία φορά άγαρµπα σκέφτηκε να αλλάξει τη
σκηνοθεσία. Ελπίζουµε αυτές οι αλλαγές να
µην οδηγήσουν στο κύκνειο άσµα του έργου.
Υ.Γ. Η κριτική για τις νέες αλλαγές θα γίνει
µέχρι την 1η Απριλίου. Αρκεί η διαβούλευση
να µην είναι σαν ψέµα.
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™˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ¶™¢∞∆ª ÛÙË ‰ËÌﬁÛÈ· ‰È·‚Ô‡ÏÂ˘ÛË ÙË˜ ∂.∫.Ã∞.
∞.∂. ÁÈ· Ù· ÙÂ‡¯Ë ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ «∞Ó¿ıÂÛË ™˘Ì‚¿ÛÂˆÓ
ªÂÏÂÙÒÓ ∫ÙËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊËÛË˜ Î·È ÀÔÛÙËÚÈÎÙÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ ÁÈ·
ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ∂ıÓÈÎÔ‡ ∫ÙËÌ·ÙÔÏÔÁ›Ô˘ ÛÙÔ ÀﬁÏÔÈÔ ÙË˜ ÃÒÚ·˜ ∫∆πª∞_16 (∫ˆ‰ÈÎﬁ˜: ∫∆πª∞_16)»
Αγαπητοί συνάδελφοι,
∆ια της παρούσης επιστολής θα θέλαµε να σας γνωστοποιήσουµε τις απόψεις του Πανελληνίου Συλλόγου ∆ιπλωµατούχων Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών επί των τευχών που συνέταξαν οι υπηρεσιακοί παράγοντες της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. για ένα διαγωνισµό που εν τοις πράγµασι δεν θα έπρεπε να
υφίσταται, καθώς αποτελεί συνέχεια µιας αναίτιας και αδικαιολόγητης ακύρωσης του ΚΤΙΜΑ_13.
1. Ο Πανελλήνιος Σύλλογος ∆ιπλωµατούχων Α.Τ.Μ. προσέρχεται στη διαβούλευση αυτή µε έντονο
σκεπτικισµό και δυσπιστία, καθώς αποδείχτηκε περίτρανα, ότι αυτά που λέγαµε τα τελευταία επτά
χρόνια για το σχεδιασµό και τις επιµέρους προκηρύξεις των διαγωνισµών, µας δικαίωσαν απόλυτα.
2. Ο διαγωνισµός του 2008 δεν έχει ακόµη ολοκληρωθεί καθώς εκκρεµεί η Αθήνα, ο Βόλος, η Λαµία
και η Λιβαδειά, από τους διαγωνισµούς ΚΤΗΜΑ 11-Α και ΚΤΗΜΑ 11-Β εκκρεµεί η υπογραφή περισσοτέρων από 15 συµβάσεων (από τις 35).
3. Θα θέλαµε επίσης να επισηµάνουµε ότι ο διάλογος που φάνηκε ότι ξεκίνησε µεταξύ του Υπουργείου και της Ε.Κ.ΧΑ. µε τους φορείς που εµπλέκονται στην παραγωγή του έργου, αποδείχτηκε εντελώς προσχηµατικός, καθώς οι αποφάσεις είχαν ήδη παρθεί και έµενε µόνο η υλοποίησή τους.
Με γνώµονα την προστασία του κοινού συµφέροντος και των συµφερόντων των µελών µας, καθώς
και την οµαλή ολοκλήρωση της Κτηµατογράφησης για τη δηµιουργία, επιτέλους, του Εθνικού Κτηµατολογίου καταθέτουµε - επαναλαµβάνουµε τις απόψεις µας για τα σηµεία της προκήρυξης που πρέπει
να αλλάξουν και που επιτέλους πρέπει να γίνουν αποδεκτές.
1. Οι Σχολές των Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών ιδρύθηκαν για να εκπαιδεύσουν µηχανικούς
µε σκοπό τη σύνταξη Εθνικού Κτηµατολογίου. Οι µελέτες Εθνικού Κτηµατολογίου είναι µεν µεγάλες ως προς τα τοπογραφικά και οικονοµικά τους δεδοµένα, επ’ ουδενί όµως δεν αποτελούν έργο
πέραν των γνώσεων και των επαγγελµατικών εµπειριών που έχει κάθε Αγρονόµος Τοπογράφος
Μηχανικός που κατέχει µελετητικό πτυχίο κατηγορίας 16.
Είναι γνωστό ότι πολλοί συνάδελφοι, ιδιαίτερα στην περιφέρεια, διατηρούν µικρής τάξης πτυχία
ενώ έχουν τα τυπικά και κυρίως τα ουσιαστικά προσόντα, να εκπονήσουν πολύ µεγαλύτερο µελετητικό αντικείµενο. Εδώ να υπενθυµίσουµε ότι το τελευταίο αυτό πρόγραµµα φεύγει από τα µεγάλα αστικά κέντρα και επικεντρώνεται στην ύπαιθρο χώρα, όπου η εµπειρία των ΑΤΜ της περιφέρειας είναι πολύ σηµαντική γιατί γνωρίζουν καλά τις ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής.
Κατόπιν τούτου και µετά και την ψήφιση του Ν.4164/2013, ζητάµε να έχουν όλοι οι συνάδελφοι µελετητές της κατηγορίας 16 τη δυνατότητα να συµµετέχουν στη εκπόνηση
των µελετών ως µέλη σύµπραξης ή κοινοπραξίας και συγκεκριµένα:
Στο Άρθρο 18.1 η φράση «- Τάξη πτυχίου: Ε’, ∆’, Γ’ τάξης» να αντικατασταθεί µε τη φράση «- Τάξη πτυχίου: όλες οι τάξεις πτυχίων».
Στο Άρθρο 18.3 η φράση «Στις διαγωνιζόµενες συµπράξεις ή κοινοπραξίες θα πρέπει, επί
ποινή αποκλεισµού του διαγωνιζόµενου σχήµατος, να συµµετέχει:
α) ένα τουλάχιστον µέλος που εµπίπτει σε µία εκ των περιπτώσεων των παραγράφων
18.2.1, 18.2.2 και 18.2.3 το οποίο να διαθέτει µελετητικό πτυχίο Ε’ τάξης της κατηγορίας µελετών 16 του Ελληνικού Μητρώου Μελετητών και Εταιριών Μελετών, ή για
τους αλλοδαπούς αντίστοιχα προσόντα κατά τα ανωτέρω αναφερόµενα στις παρ.
18.2.2 και 18.2.3 και »
να αντικατασταθεί µε τη φράση
«Στις διαγωνιζόµενες συµπράξεις ή κοινοπραξίες θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού
του διαγωνιζόµενου σχήµατος, να συµµετέχει:
α) ένα τουλάχιστον µέλος που εµπίπτει σε µία εκ των περιπτώσεων των παραγράφων
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18.2.1, 18.2.2 και 18.2.3 το οποίο να διαθέτει µελετητικό πτυχίο Ε΄ τάξης της κατηγορίας µελετών 16 του Ελληνικού Μητρώου Μελετητών και Εταιριών Μελετών και ένα τουλάχιστον
µέλος που εµπίπτει σε µία εκ των περιπτώσεων των παραγράφων 18.2.1, 18.2.2 και 18.2.3 το οποίο να διαθέτει µελετητικό
πτυχίο Γ΄ τάξης της κατηγορίας µελετών 16 του Ελληνικού Μητρώου Μελετητών και Εταιριών Μελετών και ένα τουλάχιστον
µέλος που εµπίπτει σε µία εκ των περιπτώσεων των παραγράφων 18.2.1, 18.2.2 και 18.2.3 το οποίο να διαθέτει µελετητικό
πτυχίο Β΄ τάξης της κατηγορίας µελετών 16 του Ελληνικού
Μητρώου Μελετητών και Εταιριών Μελετών και ένα τουλάχιστον µέλος που εµπίπτει σε µία εκ των περιπτώσεων των παραγράφων 18.2.1, 18.2.2 και 18.2.3 το οποίο να διαθέτει µελετητικό πτυχίο Α΄ τάξης της κατηγορίας µελετών 16 του Ελληνικού Μητρώου Μελετητών και Εταιριών Μελετών, ή για τους αλλοδαπούς αντίστοιχα προσόντα κατά τα ανωτέρω αναφερόµενα στις παρ. 18.2.2 και 18.2.3 και»
Επιπλέον, προκειµένου να αξιοποιηθεί η εµπειρία των συναδέλφων
στις ειδικές συνθήκες της κάθε περιοχής µελέτης, προτείνουµε στο ελάχιστο στελεχιακό δυναµικό για την εκτέλεση κάθε σύµβασης, να επιβάλλεται επί ποινή αποκλεισµού η συµµετοχή τουλάχιστον δύο ∆ιπλ.
Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών και ενός ∆ικηγόρου µε έδρα την
Περιφερειακή Ενότητα της περιοχής µελέτης. Σε περιοχές όπου δεν
υπάρχει αυξηµένη παρουσία των αντίστοιχων ειδικοτήτων, όπως τα νησιά, µπορεί να έχουν έδρα την Περιφέρεια της περιοχής µελέτης. Η συγκεκριµένη ρύθµιση έχει εφαρµοστεί σε πολλούς διαγωνισµούς στη χώρα και δεν περιορίζει τη συµµετοχή οικονοµικών φορέων από άλλες περιοχές, ωστόσο είναι προς την κατεύθυνση της εξασφάλισης της ποιότητας των παρεχοµένων υπηρεσιών µε βάση τις χωρικές ιδιαιτερότητες.
2. Ο αριθµός των προκηρυσσοµένων µελετών πιστεύουµε ότι είναι αρκετά
µικρός και ζητάµε να αυξηθούν από 30 σε 56, έτσι ώστε κάθε σύµβαση
να αφορά µόνο µία περιφερειακή ενότητα. Με αυτό τον τρόπο θα διασφαλιστεί η καλύτερη διασπορά του φυσικού αντικειµένου σε µεγαλύτερο τµήµα των επιστηµόνων που µπορούν να απασχοληθούν. Επίσης
η αύξηση του αριθµού των µελετών θα επιφέρει ευελιξία και διαφάνεια,
ενώ θα βελτιώσει την ποιότητα του έργου (λιγότερες ενστάσεις) και θα
µειωθεί ο αναµενόµενος χρόνος υλοποίησης του Εθνικού Κτηµατολογίου.
3. Πάγια θέση του ΠΣ∆ΑΤΜ, η οποία είναι αλληλένδετη µε την προηγούµενη πρότασή µας, είναι η ανάθεση του συνόλου των µελετών να γίνει
ταυτόχρονα, ώστε να τελειώσει το έργο το συντοµότερο και να απασχοληθεί το µεγαλύτερο δυνατό δυναµικό του κλάδου µε βελτιωµένες
αµοιβές για αυτούς που παράγουν το έργο.
4. Είναι γνωστό ότι η οικονοµική κρίση που πλήττει τη χώρα (βρισκόµαστε σε ύφεση τα τελευταία οκτώ χρόνια) έχει πλήξει τον τεχνικό κόσµο
και ειδικότερα τους µελετητές, µε πολύ βίαιο τρόπο.
Κατόπιν τούτου, ζητάµε να µειωθεί:
α) το συνολικό ύψος του κύκλου εργασιών των τριών (3) τελευταίων οικονοµικών χρήσεων και συγκεκριµένα:
Το Άρθρο 20.1.1 να διορθωθεί ως εξής:
Η οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια του διαγωνιζόµενου
αποδεικνύεται από το συνολικό ύψος του κύκλου εργασιών των τριών
(3) τελευταίων οικονοµικών χρήσεων, σε συνάρτηση προς την ηµεροµηνία δηµιουργίας του οικονοµικού φορέα ή την έναρξη των δραστηριοτήτων του, ο οποίος θα πρέπει να είναι µεγαλύτερος ή ίσος του 5%
του προϋπολογισµού της σύµβασης για την οποία υποβάλει προσφορά
(χωρίς ΦΠΑ), όπως αυτός αποτυπώνεται στον πίνακα 1 της παρ. 11.2
της παρούσας.
Επίσης, το άρθρο 20.1.2 περιγράφει πως για τον έλεγχο της τεχνικής
ή/και επαγγελµατικής ικανότητας, οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής
επάρκειας των υποψηφίων αναδόχων εφαρµόζονται συµπληρωµατικά
οι διατάξεις του άρθρου 45 του Π.∆. 60/2007. Στο άρθρο 45 παράγραφος 4 αναφέρεται πως «οι αναθέτουσες αρχές υποδεικνύουν, στην
προκήρυξη διαγωνισµού ή στην πρόσκληση υποβολής προσφορών,
ποιο ή ποια από τα αναφερόµενα στην παράγραφο 1 δικαιολογητικά
επέλεξαν καθώς και ποια άλλα δικαιολογητικά πρέπει να προσκοµισθούν». Πρέπει να υιοθετηθεί µόνο το εδάφιο γ) της παραγράφου 1

και ο τοµέας δραστηριοτήτων να προσδιορίζεται ως όλες οι κατηγορίες
µελετών. Έτσι, εξασφαλίζεται η δυνατόν µεγαλύτερη συµµετοχή στο
έργο του οικονοµικά ενεργού µελετητικού δυναµικού όλων των τάξεων.

5.

6.

7.

8.

β) η ειδική τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα:
Το Άρθρο 20.2.α να διορθωθεί ως εξής:
από την εκπόνηση «παρόµοιων», οι οποίες εκτελέσθηκαν µε συµβάσεις
του διαγωνιζόµενου ή των µελών της διαγωνιζόµενης σύµπραξης ή κοινοπραξίας κατά την τελευταία δεκαπενταετία, πριν από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας παραλαβής των προσφορών του άρθρου 14
της παρούσας, συνολικής αξίας µεγαλύτερης ή ίσης του 20% της προεκτιµώµενης αµοιβής του µελετητικού αντικειµένου της σύµβασης για
την οποία υποβάλλεται προσφορά, όπως αυτή αναγράφεται στον πίνακα 1 της παρ. 11.2 της παρούσας.
Οι προκηρυσσόµενες µελέτες, σε σύγκριση µε αυτές που έχουν προκηρυχθεί παλαιότερα, αφορούν περιοχές χωρίς µεγάλα αστικά κέντρα
ορεινές ή ηµιορεινές µε απουσία τίτλων ιδιοκτησίας σε πολύ µεγάλο
βαθµό, συνεπώς θα παρουσιαστούν µεγάλες απαιτήσεις για τη συλλογή
και επεξεργασία της χωρικής πληροφορίας ενώ δεν αναµένεται να αυξηθούν αντίστοιχα και οι ανάγκες νοµικής επεξεργασίας.
Κατόπιν τούτου, ζητάµε να µειωθεί ο ελάχιστα απαιτούµενος
αριθµός των δικηγόρων κατά 20% και να αυξηθεί κατά 20% ο
ελάχιστα απαιτούµενος αριθµός των Τοπογράφων Μηχανικών.
Συνεπακόλουθη αλλαγή να γίνει και στον πίνακα των απαιτούµενων ελάχιστων ατόµων ανά ειδικότητα όπου η αναλογία των
µηχανικών πρέπει να αυξηθεί από το 32% τουλάχιστον στο
40%.
Σε αντίθεση µε προηγούµενους διαγωνισµούς (ΚΤΙΜΑ_Α, ΚΤΙΜΑ_Β) η
προσφερόµενη έκπτωση πρέπει να δοθεί ενιαία για όλα τα αντικείµενα
της σύµβασης. Αυτό προκαλεί δυσκολία στους υποψήφιους αναδόχους
να προσδιορίσουν το µεγαλύτερο δυνατό ποσοστό έκπτωσης ανάλογα
µε τις ιδιαιτερότητες της κάθε σύµβασης. Επίσης δεν δίνεται η ευχέρεια
στους συµµετέχοντες να επιλέξουν τη χρηµατοροή του έργου, ανάλογα
µε τις ανάγκες τους, για να διασφαλισθεί η οµαλή εξέλιξη του έργου.
Μάλιστα η αιφνίδια µεταβολή του φυσικού αντικειµένου των
συµβάσεων κατά δυσθεώρητα ποσοστά την τελευταία ηµέρα
της διαβούλευσης (άνω του 60-70% ανά σύµβαση και είδος δικαιώµατος: αστικό - αγροτικό), χωρίς να δίνονται τα δεδοµένα
που οδήγησαν σε αυτή τη µεταβολή, καθιστά ακόµα πιο επιτακτική την ανάγκη αυτή.
Κατόπιν τούτου, ζητάµε η έκπτωση να προκύπτει από τις τιµές
µονάδας που προσφέρονται για κάθε είδος φυσικού αντικειµένου (αστικό - αγροτικό δικαίωµα) και να χορηγηθούν όλα τα
δεδοµένα που οδήγησαν στην προαναφερόµενη µεταβολή αυτή καθώς αποτελούν κρισιµότατα στοιχεία του Φακέλου του
Έργου.
Από τα τεύχη της προκήρυξης απουσιάζει η αναφορά σε αγνώστους ιδιοκτήτες. Η επιλογή αυτή δύο ερµηνείες µπορεί να έχει. Είτε
δεν αναφέρονται επειδή δεν προβλέπεται αµοιβή για τα δικαιώµατα αυτά, είτε ότι δεν θα ληφθούν καθόλου υπόψη στις µελέτες. Ό,τι κι αν
ισχύει απ’ τα δύο, είναι λάθος. Η πρόβλεψη τιµολογίου για τους
αγνώστους είναι επιβεβληµένη. Παράλληλα, και η Ε.Κ.ΧΑ. οφείλει,
στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της, να συµβάλλει στη µεγιστοποίηση
της συµµετοχής των πολιτών (επικοινωνιακό πρόγραµµα, ενηµέρωση
φορέων κα).
Στην τρίτη ενότητα της παρ. 20.2.α της Προκήρυξης αναγράφεται ότι
ως παρόµοιες µελέτες νοούνται µεταξύ άλλων και οι “ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·Ù¿ÚÙÈÛË˜ ·ÌÂÏÔ˘ÚÁÈÎÔ‡ ÌËÙÚÒÔ˘, ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·Ù¿ÚÙÈÛË˜ ÂÏ·ÈÔÎÔÌÈÎÔ‡
ÌËÙÚÒÔ˘”. Ζητάµε να διαγραφούν από την παρ. 20.2.α οι εργασίες αυτές, καθ’ ότι (i) σύµφωνα µε τους αντίστοιχους Κανονισµούς της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σκοπεύουν κυρίως στην παρακολούθηση και τον έλεγχο του δυναµικού παραγωγής των καλλιεργητών
µε σκοπό την αντικειµενική και διαφανή διαχείριση των Κοινοτικών Ενισχύσεων και ως εκ τούτου καµία σχέση δεν έχουν ως προς την σκοπιµότητα τους µε τις µελέτες Κτηµατογράφησης, (ii) σε αντίθεση µε τις
υπόλοιπες παρόµοιες µελέτες, οι συγκεκριµένες έχουν εκπονηθεί ως
υπηρεσίες και όχι µελέτες και (iii) επί της ουσίας του αντικειµένου τους,
καµία σχέση δεν έχουν µε τις µελέτες Κτηµατογράφησης.
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9. Στο άρθρο 20.3 γίνεται µνεία στον δανεισµό Ειδικής Τεχνικής και Επαγγελµατικής ικανότητας δίχως να υπάρξει πρόβλεψη αναλογικής συµµετοχής στη σχέση παρόµοιων µελετών προς ελάχιστα διατιθέµενο προσωπικό παρά µόνο στην διάθεση 2 κατ’ ελάχιστων στελεχών. ∆εν µπορεί ένα σχήµα να «δανείζεται» πολύ υψηλό ποσοστό αξίας «παρόµοιων
µελετών που εκπονήθηκαν κατά την τελευταία 12ετία» χωρίς να συµµετέχει µε το αντίστοιχο ποσοστό στο ελάχιστα απαιτούµενο προσωπικό
και ως εκ τούτου πρέπει αντίστοιχα να τροποποιηθεί και η προκήρυξη.
10.Πολύ θετικό στοιχείο αποτελεί το γεγονός πως και σε αυτόν τον διαγωνισµό οριοθετούνται σε αυστηρά χρονικά πλαίσια οι διαδικασίες αξιολόγησης των προσφορών και, λογικά, σε σύντοµο χρονικό διάστηµα θα
υπάρξουν υπογραφείσες συµβάσεις για όλες τις µελέτες προκειµένου να
απασχοληθούν οι συνάδελφοι σε µια τόσο δύσκολη εποχή. ∆εν πρέπει,
όµως, σε καµία περίπτωση να υπάρξουν παρεκκλίσεις από τα χρονικά

¢∂§∆π√ ∆À¶√À ¶™¢∞∆ª

E·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎ¿ ‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù·
Αθήνα 14/04/2016
Από τον Οκτώβριο του 2015 µέχρι σήµερα, υπάρχει µια διαδικασία συζήτησης για το πλαίσιο άσκησης του επαγγέλµατος των ειδικοτήτων των µηχανικών και για τη σύνταξη των Προεδρικών ∆ιαταγµάτων, όπως ορίζει ο
Νόµος 4254/2014. Σε αυτή τη συζήτηση από την πρώτη ηµέρα ο ΠΣ∆ΑΤΜ συµµετείχε ενεργά, µε καλή πίστη, διάθεση συνεργασίας και κοινής
αντιµετώπισης όλων των ζητηµάτων. Οι θέσεις µας ήταν τεκµηριωµένες, αιτιολογηµένες, σε επιστηµονική, ορθολογική και δεοντολογική βάση και πάντα στο πλαίσιο του Ν.4254/2014, της απόφασης της ∆Ε του ΤΕΕ
Γ202/Σ25/2014, καθώς και στο αντικείµενο, το ρόλο, τους στόχους, την
ιστορική διαδροµή και εξέλιξη, τη δοµή, τα προγράµµατα σπουδών, το περιεχόµενο σπουδών, τις κατευθύνσεις, τους τοµείς κ.τ.λ. των σχολών
Αγρονόµων & Τοπογράφων Μηχανικών και των άλλων όµορων σχολών.
Το τελευταίο διάστηµα, από τον Ιανουάριο µέχρι σήµερα, µε άγνωστους
συντάκτες και κάτω από άγνωστες διαδικασίες, άρχισαν να εµφανίζονται
µε συχνότητα περίπου ένα κάθε µήνα, σχέδια Π∆ για τον καθορισµό
του πλαισίου άσκησης του επαγγέλµατος της κάθε ειδικότητας. Σε κάθε
σχέδιο καταθέταµε, ως ΠΣ∆ΑΤΜ, τις θέσεις, τις παρατηρήσεις, τις διορθώσεις και τις αντιρρήσεις µας. Πάντοτε τεκµηριωµένα και αιτιολογηµένα.
Κάθε φορά συναντούσαµε ένα πλέγµα αδιαφορίας για τις απόψεις µας,
άρνησης ενσωµάτωσης στα σχέδια των θέσεων µας, χωρίς καµία αιτιολογία. Και το σηµαντικότερο, µια µεθοδευµένη προσπάθεια να συνεχιστεί
ή να ξεκινήσει σήµερα, η πρόσβαση άλλων ειδικοτήτων, στο αντικείµενο
του Αγρονόµου & Τοπογράφου Μηχανικού και ιδιαίτερα στο τοπογραφικό αντικείµενο. Χωρίς αυτό να προκύπτει από κανένα αληθινό και υπαρκτό στοιχείο, που να αποκαλύπτει την ύπαρξη γνωστικού αντικειµένου
σπουδών των ειδικοτήτων αυτών, έστω και σε περιορισµένη έκταση.
Στις 01.03.2016 το ∆.Σ. του ΠΣ∆ATM, έστειλε ανοικτή επιστολή στον
πρόεδρο του ΤΕΕ συν. Γ. Στασινό, στην οποία κατέγραφε µε σαφήνεια
όλα τα προβλήµατα, που είχαν παρουσιαστεί κατά τη διαδικασία επεξεργασίας των Π∆, µε την αγνόηση της δεοντολογίας, του γνωστικού αντικειµένου, των σπουδών, τις ατεκµηρίωτες θέσεις και την προσπάθεια να
γυρίσουµε στο πλαίσιο του Ν.4663/1930, ο οποίος καταργήθηκε µε το
Ν.4254/2014.
Την Τρίτη 12.04.2016 και µετά από ενάµιση µήνα κενού και αδράνειας,
το µεσηµέρι ειδοποίησαν τον ΠΣ∆ΑΤΜ για συνάντηση των εκπροσώπων
των συλλόγων την Τετάρτη 13.04.2016 στις 5 µ.µ., χωρίς καµία εισήγηση ή σχέδιο Π∆. Την τελευταία έκδοση σχεδίου Π∆ και µάλιστα σε
στάδιο, όπου είχε ολοκληρωθεί και η νοµική επεξεργασία, την πήραµε
λίγο πριν την συνεδρίαση.
Η διαδικασία συζήτησης ξεκίνησε µε µια εισαγωγή από το υπεύθυνο
µέλος της ∆ιοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ, µε µια τοποθέτηση γεµάτη
ασάφειες, αντιφάσεις και υπεκφυγές. Επαναλήφθηκε η ίδια συζήτηση που
έχει γίνει εδώ και τρεις µήνες, χωρίς καµία αναφορά γιατί οι θέσεις των
φορέων δεν ενσωµατώνονται στο σχέδιο Π∆, πως έχει προκύψει η νοµική
επεξεργασία, αφού δεν έχουµε καταλήξει κτλ.
Αµέσως πήρε το λόγο ο πρόεδρος του ∆.Σ. του ΠΣ∆ΑΤΜ συν. Μ. Καλο-
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περιθώρια που τίθενται στην προκήρυξη και να παρουσιαστούν οι ατέρµονες διαδικασίες του παρελθόντος.
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
∆υστυχώς τα τελευταία 10 χρόνια έχουµε χάσει τον στόχο και ο στόχος είναι η ολοκλήρωση του ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ µε συνθήκες τέτοιες,
έτσι ώστε το παραγόµενο προϊόν να είναι αυτό που οραµατίστηκαν αυτοί
που το σχεδίασαν και διδαχτήκαµε στις σχολές µας, αλλά και η σύνταξη και
λειτουργία του να αποτελούν αναπτυξιακό εργαλείο και να διαµορφώνουν
θέσεις εργασίας. Προς αυτή την κατεύθυνση κινούνται οι παρατηρήσεις
του Συλλόγου µας και µ’ αυτό το πνεύµα επιθυµούµε κι εσείς να τις αξιολογήσετε και να τις λάβετε υπόψη σας.
Σε κάθε περίπτωση, αναµένουµε, ως επιστηµονικός φορέας των κύριων παραγωγών του έργου, την πρόσκλησή σας για να συζητήσουµε και να συµφωνήσουµε ως προς το τελικό περιεχόµενο των τευχών του διαγωνισµού.
γιαννάκης και απαρίθµησε όλες τις ελλείψεις, τις ασάφειες, τα προβλήµατα στη διαδικασία επεξεργασίας του σχεδίου του Π∆, αλλά και την
αντίθεση, τις αντιρρήσεις και τις ενστάσεις του συλλόγου µας. Τα άρθρα
του νέου σχεδίου Π∆ που κατατέθηκε, δεν έχουν καµία σχέση και αναφορά µε τις βασικές αρχές του Ν.4254/2014. Ούτε µε τις βασικές αρχές
των αποφάσεων της ∆.Ε. του ΤΕΕ. Και εποµένως υπάρχει σοβαρό
πρόβληµα και πρέπει οι συντάκτες του σχεδίου να αιτιολογήσουν και να
αναλύσουν, ποιες αρχές ακολούθησαν. Υπάρχει κατεύθυνση το ΤΕΕ να
αλλάξει χαρακτήρα και να εκφράζει ή να εκπροσωπεί ορισµένες µόνο ειδικότητες; Αν ισχύει αυτό ας ειπωθεί. Το σχέδιο Π∆ που έχετε καταλήξει
υπάρχει σχεδιασµός να προωθηθεί χωρίς καµία έγκριση ή υπάρχει µέριµνα να εξεταστεί και να εγκριθεί από τα αρµόδια όργανα του ΤΕΕ, τη
∆.Ε. και την Αντιπροσωπεία. Αν δεν υπάρχει η προοπτική να εγκριθεί,
τότε δηµιουργείται πολύ µεγάλο πρόβληµα.
Η πρόταση που κατατέθηκε έχει πέρα από όλα τα άλλα και κάκιστη δοµή
και διάρθρωση. Αν κάποιος την συγκρίνει µε την πρόταση Κυριτσάκη,
της Επιτροπής Ανταγωνισµού, όπως είχε διαµορφωθεί στις αρχές του
2015, θα βγάλει συµπεράσµατα, καθόλου κολακευτικά για τις δυνατότητες παραγωγής αξιόπιστων θέσεων, στα πλαίσια του ΤΕΕ. Υπάρχουν άρθρα που συγκρούονται µεταξύ τους, δεν ακολουθούνται οι ίδιες βασικές
αρχές στη σύνταξή τους και υπάρχουν ελλείψεις και ασάφειες σε αναφορές για σηµαντικά ζητήµατα, όπως γνωστικό αντικείµενο, περιεχόµενο
σπουδών, αιτιολόγηση των επιλογών κτλ.
∆υστυχώς διαπιστώνουµε ότι ενώ έχουµε συναντήσει προσχηµατικό διάλογο συχνά στα Υπουργεία, τώρα χωρίς να το περιµένουµε γίνεται αυτό
και στο ΤΕΕ. Όλες οι θέσεις και οι απόψεις που έχουµε στείλει δεν
έχουν ληφθεί υπόψη και κάθε σχέδιο που έρχεται είναι χειρότερο από το
προηγούµενο. ∆εν υπάρχει σεβασµός της γνώµης µας και των µελών µας
και δεν είµαστε διατεθειµένοι να νοµιµοποιήσουµε καµία διαδικασία, καθώς και να εµφανιστεί, ότι όλα γίνανε µε τρόπο δηµοκρατικό, ορθολογικό και δεοντολογικό. Η ευθύνη σε αυτή τη φάση θεωρούµε ότι βαρύνει
τα µέλη της ∆ιοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ, που είχαν την ευθύνη της
συζήτησης και του συντονισµού των εκπροσώπων των ειδικοτήτων. Την
01.03.2016 είχαµε ενηµερώσει τον πρόεδρο του ΤΕΕ και τα µέλη της ∆.Ε.
µε ανοικτή επιστολή, όπου του επισηµαίναµε τα προβλήµατα, αλλά δεν
υπήρξε καµία απάντηση, ούτε πάρθηκε κάποιο µέτρο προς τη θετική κατεύθυνση. Θεωρούµε ότι υπάρχει σοβαρό πρόβληµα µε τη λειτουργία αυτής της διαδικασίας µέχρι σήµερα. Πρέπει µετά από ένα εξάµηνο άκαρπων
διαδικασιών, που οδήγησαν σε αδιέξοδα και αρνητικές καταστάσεις, να
παρθούν µέτρα για τη ριζική αλλαγή όλων των παραµέτρων και τον επανασχεδιασµό της όλης προσπάθειας.
Στη βάση όλων των παραπάνω είµαστε υποχρεωµένοι σεβόµενοι
τον εαυτό µας και τα µέλη του συλλόγου µας, να αποχωρήσουµε
από την προσχηµατική, αδιέξοδη και έωλη αυτή διαδικασία και
συζήτηση.
Εάν υπάρξει οποιαδήποτε διαφορετική αντιµετώπιση και διαφορετική λειτουργία και εφόσον υπεύθυνα από τη διοίκηση του ΤΕΕ δοθούν κατευθύνσεις στη βάση της λογικής, της δεοντολογίας και της συναδελφικότητας θα είµαστε πρόθυµοι και έτοιµοι να συµµετάσχουµε και να συνεισφέρουµε. Σε κάθε άλλη περίπτωση και ιδιαίτερα εάν γίνουν ενέργειες,
οι οποίες θα παραβιάζουν νόµους και διατάξεις, ενώ θα απαξιώνουν τις
σχολές, τις σπουδές, τις γνώσεις και την άσκηση του επαγγέλµατος µας,
θα αγωνιστούµε µε κάθε µέσο που διαθέτουµε, σε όλα τα επίπεδα, συνδικαλιστικό, κινηµατικό, ακαδηµαϊκό, επιστηµονικό και νοµικό.
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∆È˜ ı¤ÛÂÈ˜ ÙÔ˘ ÛÙË ‰ËÌﬁÛÈ· ‰È·‚Ô‡ÏÂ˘ÛË ÁÈ· ÙËÓ “∞Ó¿ıÂÛË Î·È
∂ÎÙ¤ÏÂÛË ¢ËÌﬁÛÈˆÓ ™˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ŒÚÁˆÓ, ªÂÏÂÙÒÓ, ¶ÚÔÌ‹ıÂÈ·˜
∞Á·ıÒÓ Î·È ÀËÚÂÛÈÒÓ” ¤ÛÙÂÈÏÂ Ô ¶™¢∞∆ª ÌÂ ÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÈÛÙÔÏ‹, ÛÙËÓ ÔÔ›· ÙÔÓ›˙ÂÙ·È Ë ·Ó¿ÁÎË Îˆ‰ÈÎÔÔ›ËÛË˜ ÙË˜ ‰·È‰·ÏÒ‰Ô˘˜ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜ Î·È ı¤ÙÂÈ Ù· ‚·ÛÈÎ¿ ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙÔ‡Ó ÌÂ ÚÈ˙ÈÎﬁ ÙÚﬁÔ.
∆¤ÏÔ˜ Î¿ÓÂÈ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÂÈ‰ÈÎ¿ ÛÙÈ˜ ÙÔÔÁÚ·ÊÈÎ¤˜ ÌÂÏ¤ÙÂ˜ Î·È Ò˜
Ú¤ÂÈ ·˘Ù¤˜ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙÔ‡Ó.
∆Ô ·Ó·Ï˘ÙÈÎﬁ ÎÂ›ÌÂÓÔ ÙË˜ ÂÈÛÙÔÏ‹˜ Â›Ó·È ÙÔ ·Ú·Î¿Ùˆ.

™˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ¶™¢∞∆ª ÛÙË ‰ËÌﬁÛÈ· ‰È·‚Ô‡ÏÂ˘ÛË
Â› ÙÔ˘ Û.Ó. ÌÂ ı¤Ì· «∞Ó¿ıÂÛË Î·È ∂ÎÙ¤ÏÂÛË ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ™˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ŒÚÁˆÓ, ªÂÏÂÙÒÓ, ¶ÚÔÌ‹ıÂÈ·˜
∞Á·ıÒÓ Î·È ÀËÚÂÛÈÒÓ - ªÂÙ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ∂ÏÏËÓÈÎ‹
ŒÓÓÔÌË Ù¿ÍË ÙË˜ √‰ËÁ›·˜ 2014/24/∂∂ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙË˜ 26Ë˜
ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2014 Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙÈ˜ ‰ËÌﬁÛÈÂ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂÈ˜ Î·È ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙË˜ √‰ËÁ›·˜ 2004/18/∂∫ (∂∂
L 94/65/28.3.2014)»
Αγαπητοί Κύριοι Υπουργοί,
δια της παρούσης επιστολής θα θέλαµε να σας γνωστοποιήσουµε τις απόψεις του Πανελληνίου Συλλόγου ∆ιπλωµατούχων Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών επί του σχεδίου νόµου που τέθηκε σε διαβούλευση.
Η άποψή µας είναι ότι το νοµοθέτηµα που προωθείτε είναι δαιδαλώδες
και δεν οδηγεί στην απλούστευση και την κωδικοποίηση της νοµοθεσίας
που διέπει το αντικείµενο που αφορά. Για τον λόγο αυτό θεωρούµε
ότι όταν τεθεί σε ισχύ θα δηµιουργήσει περισσότερα προβλήµατα από
αυτά που έχει ως σκοπό να επιλύσει. Εποµένως, είναι απαραίτητη ανάγκη και προϋπόθεση για την αρτιότητα του νέου θεσµικού πλαισίου, να
εξασφαλιστεί η συνεργασία του υπουργείου µε τους φορείς, να υπάρξει
περαιτέρω επεξεργασία και βελτίωση του σχεδίου νόµου.
Ιδιαίτερα πρέπει να αντιµετωπιστούν µε τρόπο ριζικό τα παρακάτω ζητήµατα:
1. Τα αδικαιολόγητα µεγάλα χρονικά διαστήµατα, που απαιτούνται για την
ολοκλήρωση της διαδικασίας µιας ανάθεσης. Τις περισσότερες φορές οι
καθυστερήσεις αυτές οφείλονται σε εξωγενείς παράγοντες, σε γραφειοκρατικές αγκυλώσεις, σε κακή οργάνωση των διαδικασιών.
2. Οι παράλογες οικονοµικές προσφορές, µε τις τεράστιες εκπτώσεις
και στα δηµόσια έργα, αλλά ιδιαίτερα στις µελέτες. Εκπτώσεις που
υποσκάπτουν, απαξιώνουν και ακυρώνουν τον σκοπό και την επιδίωξη για αρτιότητα, ποιότητα, αξιοπιστία και διαφάνεια. Όλοι οι φορείς
έχουν καταθέσει συγκεκριµένες προτάσεις και µε την επεξεργασία τους,
αν υπάρχει η πολιτική βούληση, µπορεί να επέλθει µια αξιόπιστη και
εφαρµόσιµη διαδικασία, η οποία θα αντιµετωπίσει όλες τις στρεβλώσεις του σηµερινού συστήµατος.
3. Η ύπαρξη πλήθους διατάξεων, οι οποίες ορίζουν την αντιµετώπιση
πολλών επιµέρους ζητηµάτων µε την έκδοση εφαρµοστικών
διατάξεων στο µέλλον, δηµιουργεί αµφιβολίες και σκεπτικισµό για
τη δυνατότητα υλοποίησής τους και χρονικά αλλά και για τους κινδύνους αλλοίωσης του γράµµατος και του πνεύµατος του νόµου. Η πρότασή µας είναι να ελαχιστοποιηθεί ο αριθµός των αναγκαίων εφαρµοστικών διατάξεων και να υπάρξει συγκεκριµένος προσδιορισµός του
χρόνου έκδοσης των διατάξεων.
4. Για την εφαρµογή της διάταξης, η οποία επιτρέπει την ανάθεση
µόνο µε αξιολόγηση της οικονοµικής προσφοράς, πρέπει να τεθούν
αυστηρές προϋποθέσεις, γιατί είναι µεγάλος ο κίνδυνος να γίνεται
καταχρηστική εφαρµογή της, µε αποτέλεσµα όχι µόνο να µην διασφαλίζεται η ποιότητα των µελετών και ο υγιής ανταγωνισµός, αλλά
αντίθετα να οδηγούµαστε σε αδιαφανείς και υποβαθµισµένες διαδικασίες.
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5. Προβλέπεται να µην ισχύσει πλέον, η µέχρι σήµερα πρόβλεψη για την
ύπαρξη του κριτηρίου της γνώσης των ιδιαίτερων συνθηκών του τόπου εκτέλεσης του έργου, που έδινε τη δυνατότητα σε «µικρά»
γραφεία, να έχουν πρόσβαση σε ανάληψη µελετών χαµηλής τάξης.
Αυτό δεν θα δυσχεράνει µόνο τη θέση τους στον ανταγωνισµό, αλλά
και θα στερήσει από το δηµόσιο µελετητές, που θα εκπονούσαν µελέτες πληρέστερες και αρτιότερες. Εξάλλου είναι τελείως αναιτιολόγητη
και ανεξήγητη η κατάργηση της διάταξης. Προτείνεται να διατηρηθεί.
6. Το άρθρο που προβλέπει δωρεάν µελέτες, πρέπει να καταργηθεί, διότι δηµιουργεί σοβαρούς κινδύνους για εµπλοκή ιδιωτικών συµφερόντων στον σχεδιασµό, προγραµµατισµό και εκτέλεση των δηµοσίων
έργων, µε αποτέλεσµα την παραβίαση βασικών κανόνων της λειτουργίας και της διαδικασίας αποφάσεων των δηµοσίων φορέων και στον
ορθολογικό προγραµµατισµό των έργων.
7. Η σαφής πρόθεση των συντακτών του σχεδίου νόµου να καθιερώσουν το σύστηµα µελέτη-κατασκευή, από σύστηµα ανάθεσης σε εξαίρεση να γίνει σύστηµα ανάθεσης κανόνας, µας βρίσκει αντίθετους
και ιδιαίτερα προβληµατισµένους για την σκοπιµότητα. ∆εν είναι τυχαίο ότι όλοι οι φορείς που ασχολούνται µε την εκτέλεση των δηµοσίων έργων είναι και αυτοί αντίθετοι. ∆ιαφωνούµε µε την επιλογή να
εφαρµόζεται σε όλα τα είδη τεχνικών έργων το σύστηµα προσφοράς µελέτης-κατασκευής. Μόνο ως εξαίρεση και υπό προϋποθέσεις
πρέπει να γίνεται αυτό. Η εµπειρία πολλών ετών από την εφαρµογή
του συστήµατος µελέτη- κατασκευή είναι γεµάτη από γεγονότα και
πρακτικές, όπως οι χρονικές καθυστερήσεις, οι παραβιάσεις του υγιούς ανταγωνισµού, οι υποκειµενικές και αδιαφανείς βαθµολογήσεις, οι
αλλοιώσεις της αντικειµενικής κατάταξης των διαγωνιζοµένων, οι αυθαιρεσίες στον τρόπο σύγκρισης και αξιολόγησης κ.α.
8. Τέλος θα θέλαµε να επισηµάνουµε ένα πολύ σοβαρό ζήτηµα το οποίο
ανατρέπει το πλαίσιο που αναπτύσσουν δραστηριότητα οι µελετητές
και οι εργολήπτες δηµοσίων έργων, τουλάχιστον τα τελευταία 45
χρόνια µε σηµαντικά αποτελέσµατα στην ποιότητα και την αρτιότητα µελετών και έργων και στη διαµόρφωση υψηλού επιπέδου δυναµικού. Το ζήτηµα της µη θεσµοθέτησης κατώτερων (ή κατωτάτων;;;)
ορίων στις κατηγορίες µελετών και έργων, θα έχει ως αποτέλεσµα να
υπάρχει µεγάλη ανατροπή και ανισοκατανοµή του κατασκευαστικού
και µελετητικού δυναµικού όλων των βαθµίδων, των αντίστοιχων πτυχίων και σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις στην διάρθρωση και τη δοµή
του δυναµικού αλλά και στην ποιότητα και αρτιότητα των εκτελούµενων έργων. Το πρόβληµα δεν είναι ότι µεγάλες εταιρείες θα εξαφανίσουν τις µικρότερες. Τα κάτω όρια δεν ήταν όρια τεχνητά, αυθαίρετα
και χωρίς λογική. ∆εν είχαν ως σκοπό τον «προστατευτισµό» των
«µικρών». Ισχύουν πολλές δεκαετίες, µε σκοπό να υπάρχει δυνατότητα και ευκαιρία για συσσώρευση εµπειρίας, αναβάθµισης των ικανοτήτων και εξέλιξης των κατόχων εργοληπτικού ή µελετητικού πτυχίου
έτσι ώστε να υπάρχει ένα συγκροτηµένο, σοβαρό, έµπειρο και κατάλληλο δυναµικό από µελετητές και εργολήπτες. Το δηµόσιο δηλαδή µε
αυτόν τον τρόπο (µητρώα, τάξεις, όρια) δηµιουργούσε µακρόχρονα
ένα δυναµικό υψηλής ποιότητας, έµπειρο, αυτόνοµο, µε συνεχή
ανανέωση και εξελισσόµενο. Τις εταιρείες, δηλαδή τις στελέχωναν
µελετητές και εργολήπτες, οι οποίοι ήδη είχαν πάρει µε τα µικρά πτυχία τους µελέτες και έργα και είχαν όλη τη εµπειρία, σε όλο το εύρος
ενός έργου ή µιας µελέτης (εκδήλωση ενδιαφέροντος, σύµβαση,
εκτέλεση, διαχείριση, οικονοµική διάσταση κτλ). Εµπειρία ως παραγωγοί οι ίδιοι και όχι ως υπάλληλοι, µε περιορισµένη εµβέλεια και δραστηριότητα. Η κατάργηση των κάτω ορίων θα έχει ως αποτέλεσµα, όλες
τις µελέτες και όλα τα έργα να τις κάνουν οι µεγάλες εταιρείες, µε
υπαλλήλους απασχολούµενους σε ένα στενό πλαίσιο κάθε µελέτης ή
έργου. Θα έχουµε εποµένως υποβάθµιση των µηχανικών, της ποιότητας, του επιπέδου και της οικονοµικής τους θέσης. Αλλά και αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα των µελετών και των δηµοσίων έργων.
9. Εκτός όλων των παραπάνω θα θέλαµε να κάνουµε και δύο συγκεκριµένες παρατηρήσεις.
a. ™ÙËÓ ·Ú.8Á, ·Ú. 48 (ÛÂÏ. 80): “Á. °È· ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎ¤˜ Î·È ˘ÔÛÙËÚÈÎÙÈÎ¤˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ (ﬁˆ˜ È‰›ˆ˜ ÁÂˆÙÂ¯ÓÈÎ¤˜ ¤ÚÂ˘ÓÂ˜ Î·È ÙÔÔÁÚ·ÊÈÎ¤˜
ÌÂÏ¤ÙÂ˜) ÁÈ· ÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùﬁ˜ Ô ·ÎÚÈ‚‹˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌﬁ˜ ÌÔÓ¿‰ˆÓ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓÔ˘, Ù›ıÂÙ·È Û˘ÓÔÏÈÎ‹ ÚÔÂÎÙÈÌÒÌÂÓË ·ÌÔÈ‚‹ ·Ó¿ Î·ÙËÁÔÚ›·...”.
Πρέπει να αποσαφηνιστεί επακριβώς η περιγραφή των εργασιών που
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αφορά η παράγραφος αυτή.
b. ·Ú.2· Î·È ‰ ·Ú.98 (ÛÂÏ. 141): “2. ∂ÊﬁÛÔÓ Û˘ÓÙÚ¤¯ÂÈ Ì›·
·ﬁ ÙÈ˜ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜, Â›Ó·È ‰˘Ó·Ù‹ Ë ·Ó¿ıÂÛË ÙË˜
Ï‹ÚÔ˘˜ ÌÂÏ¤ÙË˜ ‹ Â› Ì¤ÚÔ˘˜ ÛÙ·‰›ˆÓ ·˘Ù‹˜, ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÔÓÙ·˜
ÙËÓ Ï¤ÔÓ Û˘ÌÊ¤ÚÔ˘Û· ·ﬁ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹ ¿Ô„Ë ÚÔÛÊÔÚ¿ ÌﬁÓÔ
‚¿ÛÂÈ ÙÈÌ‹˜, ÌÂ ÙÔ ‘’™‡ÛÙËÌ· ·ÍÈÔÏﬁÁËÛË˜ ÌﬁÓÔ ÙË˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜
ÚÔÛÊÔÚ¿˜’’, Î·Ù¿ Ù· ÔÚÈ˙ﬁÌÂÓ· ÛÙÔ ¿ÚıÚÔ 100. ·) ŸÙ·Ó ‰ÂÓ
··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÙÂ¯ÓÈÎ¿ ÛÙÔÈ¯Â›· ¿ÏÏ·, ¤Ú·Ó ÙˆÓ ‹‰Ë ÂÚÈÂ¯ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ º¿ÎÂÏÔ ¢ËÌﬁÛÈ·˜ ™‡Ì‚·ÛË˜, ﬁˆ˜ Î·Ù¿ Î‡ÚÈÔ ÏﬁÁÔ
ÛÙÈ˜ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ ÙÔÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ ÌÂÏÂÙÒÓ ‹ ÁÂˆÙÂ¯ÓÈÎÒÓ ÂÚÂ˘ÓÒÓ… ‰) ŸÙ·Ó ÚﬁÎÂÈÙ·È ÂÚ› ÌÂÏÂÙÒÓ Ô˘, Î·Ù¿ ÙÈ˜ ÈÛ¯‡Ô˘ÛÂ˜
ÚÔ‰È·ÁÚ·Ê¤˜, ÂÎÔÓÔ‡ÓÙ·È ÛÂ ¤Ó· ÛÙ¿‰ÈÔ Î·È ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ë
¤ÁÎÚÈÛË ‰ÂÓ ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ Î·ÓÂÓﬁ˜ Â›‰Ô˘˜ ·‰ÂÈÔ‰ﬁÙËÛË ‹ ıÂÛÌÔıÂÙËÌ¤ÓË ‰È·‰ÈÎ·Û›· ‰ËÌﬁÛÈ·˜ ‰È·‚Ô‡ÏÂ˘ÛË˜, ﬁˆ˜ ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎ¿
ÙˆÓ ÙÔÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ, Î˘ÎÏÔÊÔÚÈ·ÎÒÓ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ.»
Οι τοπογραφικές µελέτες απαιτούν ειδικές γνώσεις αντίστοιχο των σπουδών και της εµπειρίας των µηχανικών που τις εκπονούν. Οι απαιτήσεις
τους είναι αυξηµένες και εποµένως τα απαραίτητα προσόντα πρέπει να
αποδεικνύονται από την τεχνική τους προσφορά. Εποµένως δεν µπορούν
να αναθέτονται λαµβάνοντας υπόψη µόνο την οικονοµική προσφορά. Οι
τοπογραφικές µελέτες δεν είναι προµήθειες. Απαιτούν επιστηµονικό προσωπικό και κατάλληλο εξοπλισµό. Όσον αφορά το εδάφιο δ, αρκετές
τοπογραφικές µελέτες απαιτούν δηµόσια διαβούλευση, όπως οι πράξεις
εφαρµογής, ενώ σε αρκετές απαιτούνται και αδειοδοτήσεις. Συνεπώς πιστεύουµε ότι η αναφορά των τοπογραφικών µελετών σε αυτό το εδάφιο
πρέπει να απαλειφθεί.
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Αγρονόµων & Τοπογράφων Μηχανικών συµµετέχει στη δηµόσια διαβούλευση µε αίσθηµα ευθύνης απέναντι στο κοινό
συµφέρον και µε σκοπό να διασφαλίσει την ποιότητα των µελετών που
εκπονούν και των έργων που κατασκευάζουν οι Αγρονόµοι Τοπογράφοι
Μηχανικοί.
Προς αυτή την κατεύθυνση κινούνται οι παρατηρήσεις του Συλλόγου µας
και µ’ αυτό το πνεύµα επιθυµούµε κι εσείς να τις αξιολογήσετε και να τις
λάβετε υπόψη σας.

KA§E™MA °IA E¶I™THMONIKA-TEXNIKA AP£PA
Η Επιτροπή ∆ελτίου του ΠΣ∆ΑΤΜ έχει αποφασίσει, στο πλαίσιο της έκδοσης του δελτίου, τη δηµοσίευση άρθρων επιστηµονικού ενδιαφέροντος µε θέµατα που άπτονται του ευρέως φάσµατος γνωστικού αντικειµένου του ΑΤΜ.
Για το λόγο αυτό, όποιος εκ των συναδέλφων έχει τη δυνατότητα και
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 γράµµατα 12 στιγµών).
Kαλό είναι το αρχείο να είναι σε µορφή .doc και οι εικόνες που το συνοδεύουν να είναι σε µορφή .jpg και να αποστέλλονται και χωριστά.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΕΛΤΙΟΥ TOY ΠΣ∆ΑΤΜ
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¢ÂÏÙ›Ô ∞∆ª ÛÂ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ‹ ÌÔÚÊ‹
Το δελτίο του ΠΣ∆ΑΤΜ εκδίδεται έξι φορές το χρόνο και αποστέλλεται
δωρεάν σε όλους τους Αγρονόµους Τοπογράφους Μηχανικούς. Σε πείσµα των χαλεπών καιρών και παρά τις εξαιρετικά δυσµενείς οικονοµικές
συνθήκες, θα συνεχίσει να διανέµεται δωρεάν σε όλους. Παρ’ όλα αυτά, εάν κάποιος συνάδελφος επιθυµεί να λαµβάνει το δελτίο σε ψηφιακή µορφή και όχι έντυπο, παρακαλείται να ενηµερώσει την Επιτροπή
∆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

ªÂ ÙÔ ∂™¶∞ Ô˘ “ÙÚ¤¯ÂÈ” Â›Ó·È Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÙÂ:
PHOTOMOD UAS ÙÔ ÌﬁÓÔ ÊˆÙÔÁÚ·ÌÌÂÙÚÈÎﬁ ÚﬁÁÚ·ÌÌ· Ô˘
“ÌÈÏ¿ÂÈ” ∂ÏÏËÓÈÎ¿ Î·È Ù· ÌÔÓ·‰ÈÎ¿ ÂÏÏËÓÈÎ¿ ·ÂÚÔÌÔÓÙ¤Ï·
Y4copter (ÙÂÙÚ·ÎﬁÙÂÚÔ) Î·È Yplane (·ÂÚÔÏ¿ÓÔ), ÂÊÔ‰È·ÛÌ¤Ó·
ÌÂ ‚·ıÌÔÓÔÌËÌ¤ÓË ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÎ‹ ÌË¯·Ó‹ ÛÙ·ıÂÚ‹˜ ÂÛÙÈ·Î‹˜
·ﬁÛÙ·ÛË˜ Î·È ﬁÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·˘ÙÔÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ·
ÛÔ‚·Ú‹ ÊˆÙÔÁÚ·ÌÌÂÙÚÈÎ‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿.
™Â ÙÈÌ‹ Ô˘ Û˘ÌÊ¤ÚÂÈ
°È¿ÓÓË˜ °È·ÓÓ›ÚË˜ - ∞Î·‰ËÌ›·˜ 63, 10678 ∞ı‹Ó· - ÙËÏ 210 3302759 - email: yyanniris@gmail.com
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™ÙÔ ‰ÂÏÙ›Ô 225 ÙÔ˘ Û˘ÏÏﬁÁÔ˘, Â›¯Â ‰ËÌÔÛÈÂ˘ÙÂ› ÙÔ ¿ÚıÚÔ ÙˆÓ Û˘Ó·‰¤ÏÊˆÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Ã·ÌËÏÔıÒÚË, Ì¤ÏÔ˘˜ ÙË˜ ¢.∂. ÙÔ˘ ∆∂∂/∆Ì‹Ì· ∞Ó·ÙÔÏÈÎ‹˜ ∫Ú‹ÙË˜ Î·È Ã¿ÚË Ã·Ù˙Ë‚·Û›ÏË ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ™¢∞∆ª ∫Ú‹ÙË˜, ÌÂ Ù›ÙÏÔ «ªÈ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ‹ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏ·ÌÙÈÎÒÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ Ì·˜». ™ÙÔ ¿ÚıÚÔ ·˘Ùﬁ ÌÂÙ·Í‡
¿ÏÏˆÓ ÁÈÓﬁÓÙ·Ó Î·È ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÂ ¤ÁÁÚ·ÊÔ ÙË˜ ¢.∂ ÙÔ˘ ∆∂∂/∆∞∫, Ô˘
Â›¯Â Û˘ÓÙ·¯ıÂ› ÌÂ ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙË˜ ¢.∂. ÙÔ˘ ∆∂∂/∆∞∫ Î·È ÙÔ˘
™¢∞∆ª ∫Ú‹ÙË˜ Î·È Â›¯Â ·ÔÛÙ·ÏÂ› ÛÙËÓ ∞ÔÎÂÓÙÚˆÌ¤ÓË ¢ÈÔ›ÎËÛË
∫Ú‹ÙË˜/°ÂÓÈÎ‹ ¢ÈÂ‡ı˘ÓÛË ÃˆÚÔÙ·ÍÈÎË˜ & ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎ‹˜ ¶ÔÏÈÙÈÎ‹˜/¢ÈÂ‡ı˘ÓÛË ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÔ˜ & ÃˆÚÈÎÔ‡ ™¯Â‰È·ÛÌÔ‡, ﬁÔ˘
¤Ì·ÈÓ·Ó ÂÈÙ·ÎÙÈÎ¿ Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù· ÙË˜ Ù‹ÚËÛË˜ ÙˆÓ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ ÙË˜
ÎÂ›ÌÂÓË˜ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜ ÁÈ· ÙË Û‡ÓÙ·ÍË ·ﬁ ÙÔÓ ·ÚÌﬁ‰ÈÔ ÌË¯·ÓÈÎﬁ ÙˆÓ
ÙÔÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ ÌÂÏÙÒÓ Î·È ÙË˜ Ù‹ÚËÛË˜ ÙˆÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯ˆÓ ÚÔ‰È·ÁÚ·ÊÒÓ. ∆Ô ¤ÁÁÚ·ÊÔ, ¤ÎÏÂÈÓÂ ÌÂ ÂÙ¿ Â‡ÏÔÁ· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· ÚÔ˜ ÙË
‰ËÌﬁÛÈ· ·Ú¯‹. √ÚÈÛÌﬁ˜ ÂÍËÚÙËÌ¤ÓÔ˘, Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È Ù· ÂÍËÚÙËÌÂÓ·, Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ·Ó¿ÎÏËÛË˜/·Î‡ÚˆÛË˜ ·Ó Ë ˘ÔÁÚ·Ê‹ Â›Ó·È ·ﬁ ÂÈ‰ÈÎﬁÙËÙÂ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÙÔ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎﬁ ‰ÈÎ·›ˆÌ·, Î˘ÚÒÛÂÈ˜, ÔÈ
·ﬁ„ÂÈ˜ ÙË˜ ‰ÈÔ›ÎËÛË˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÂÍËÚÙËÌ¤ÓˆÓ, Ë ‰¤ÛÌÂ˘ÛË ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÛÙÈ˜ ·ﬁ„ÂÈ˜ ÙË˜ ‰ÈÂ‡ı˘ÓÛË˜ Î·È Ë ·ÚÌÔ‰ÈﬁÙËÙ·
ÁÈ· ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô. ™ÙÈ˜ 18 ª·ÚÙ›Ô˘ 2016 Ë ∞ÔÎÂÓÙÚˆÌ¤ÓË ¢ÈÔ›ÎËÛË
∫Ú‹ÙË˜/°ÂÓÈÎ‹ ¢ÈÂ‡ı˘ÓÛË ÃˆÚÔÙ·ÍÈÎË˜ & ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎ‹˜ ¶ÔÏÈÙÈÎ‹˜/¢ÈÂ‡ı˘ÓÛË ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÔ˜ & ÃˆÚÈÎÔ‡ ™¯Â‰È·ÛÌÔ‡ ·¿ÓÙËÛÂ
ÌÂ ÙÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ Ô˘ Û·˜ ·Ú·ı¤ÙÔ˘ÌÂ. ¶·Ú·ı¤ÙÔ˘ÌÂ Î·È ¤Ó· ¤ÁÁÚ·ÊÔ ÙË˜ ›‰È·˜ ¢È¤˘ı˘ÓÛË˜ ÌÂ ÙËÓ ›‰È· ËÌÂÚÔÌËÓ›· ÚÔ˜ ÙÈ˜ ˘ËÚÂÛ›Â˜, ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙË˜ ÚﬁÛÊ·ÙË˜ ·ﬁÊ·ÛË˜ 267/2016 ÙÔ˘ ™Ù∂
ÁÈ· Ù· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎ¿ ‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù· Û‡ÓÙ·ÍË˜ ÙÔÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ ‰È·ÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ.
°›ÓÂÙ·È Î·Ù·ÓÔËÙﬁ ÛÂ ﬁÏÔ˘˜ ﬁÙÈ ﬁÙ·Ó Á›ÓÔÓÙ·È ÛˆÛÙ¤˜, ÛÔ‚·Ú¤˜ Î·È
ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÂ˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈÂ˜ ·ﬁ ÙÔÓ ¶™¢∞∆ª Î·È ÙÔ˘˜ Û˘ÏÏﬁÁÔ˘˜ ÙË˜
ÂÚÈÊ¤ÚÂÈ·˜, ÙﬁÙÂ ı· ¤¯Ô˘ÌÂ ıÂÙÈÎ¿ ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ÁÈ· ÙËÓ Ù‹ÚËÛË
ÙË˜ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜, ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ
ÙˆÓ ∞ÁÚÔÓﬁÌˆÓ & ∆ÔÔÁÚ¿ÊˆÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ, ¿ÏÏ· ÙÔ Î˘ÚÈﬁÙÂÚÔÈ ı·
¤¯Ô˘ÌÂ Û‡ÓÙ·ÍË Î·È ·Ú·ÁˆÁ‹ ÌÂÏ¤ÙˆÓ ·ÍÈﬁÈÛÙˆÓ, ¿ÚÙÈˆÓ Î·È
ÔÈÔÙÈÎÒÓ. ∫·È ·˘Ùﬁ ı· Â›Ó·È ˘¤Ú ÙË˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙˆÓ È‰ÈÔÎÙËÛÈ·ÎÒÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Û˘ÌÊÂÚﬁÓÙˆÓ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ,
ﬁÏË˜ ÙË˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È ÙË˜ ÂıÓÈÎ‹˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜.

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞∆π∞
∆∂Ã¡π∫√ ∂¶πª∂§∏∆∏ƒπ√ ∂§§∞¢∞™
∆ª∏ª∞ ∞¡∞∆√§π∫∏™ ∫ƒ∏∆∏™
Πληροφορίες: Κ. Χαµηλοθώρης
Τηλ.: 2810 342520
Ηλ. ∆/νση: teetak@tee.gr
Ιστοσελίδα: www.teetak.gr

Ηράκλειο 04.09.2015
Αρ. Πρωτ.: 1907

Προς: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
(α) ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
(β) ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ

£∂ª∞: ™‡ÓÙ·ÍË «ÂÍ·ÚÙËÌ¤ÓˆÓ»»

∆ÔÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ ¢È·ÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ
ΣΧΕΤ:
(α) το 1382/02.06.2015 έγγραφο ΤΕΕ/ΤΑΚ προς τη ∆/νση ∆ασών Ηρακλείου
(β) το 8159/24.10.2014 έγγραφο της ∆/νσης ∆ασών Ηρακλείου
(γ) το 2860/27.09.2013 οίκοθεν έγγραφο της ∆/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. Απ.∆.
Κρήτης
(δ) το 2652/04.09.2013 οίκοθεν έγγραφο της ∆/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. Απ.∆.
Κρήτης
Με αφορµή το πρόσφατο (β) σχετικό έγγραφο της ∆/νσης ∆ασών Ηρακλείου, τα παλαιότερα (γ) και (δ) σχετικά έγγραφα της ∆/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ.
Κρήτης καθώς και πλήθος προφορικών αναφορών, καταγγελιών και ζητηµάτων που θέτουν προς το ΤΕΕ/ΤΑΚ, µηχανικοί µέλη του ΤΕΕ αναφορικά
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µε τη σύνταξη «ÂÍ·ÚÙËÌ¤ÓˆÓ» Τοπογραφικών διαγραµµάτων και τον έλεγχό τους από τις εκάστοτε αρµόδιες υπηρεσίες, θα θέλαµε να σας επισηµάνουµε τα αναφερόµενα στην Ενότητα Α΄ και να θέσουµε, προς απάντηση,
τα ερωτήµατα της Ενότητας Β΄. Με τον τρόπο αυτό θεωρούµε ότι:
(α) Θα αρθούν µια σειρά από «·ÚÂÚÌËÓÂ›Â˜» και «·ÚÂÍËÁ‹ÛÂÈ˜» που
δηµιουργούν προβλήµατα στην παροχή υπηρεσιών µηχανικού, τόσο
στην ιδιωτική, όσο και στη δηµόσια σφαίρα.
(β) Θα πάψει η υποβάθµιση του προϊόντος κοµβικής σηµασίας µελετών για
τη νοµιµότητα και το κύρος πλειάδας διοικητικών πράξεων, όπως είναι
οι «∆ÔÔÁÚ·ÊÈÎ¤˜ - ∫ÙËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎ¤˜ ªÂÏ¤ÙÂ˜» στην οποία οδηγεί η
αόριστη λεκτική διαµάχη περί του «‰ÈÎ·ÈÒÌ·ÙÔ˜ Û‡ÓÙ·ÍË˜ ÂÍ·ÚÙËÌ¤ÓˆÓ ∆ÔÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ».
(γ) Θα αποκατασταθεί η έννοια του «‰ÈÎ·ÈÒÌ·ÙÔ˜ ˘ÔÁÚ·Ê‹˜» µηχανικού η οποία απορρέει από την «ÈÎ·ÓﬁÙËÙ· ÎÈ Â¿ÚÎÂÈ· ·Ó¿ÏË„Ë˜ Â˘ı‡ÓË˜» η οποία, µε τη σειρά της, θεµελιώνεται στο «ÁÓˆÛÙÈÎﬁ ÎÈ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎﬁ ˘ﬁ‚·ıÚÔ» που εκάστοτε απαιτείται άµεσα ή έµµεσα από
τη νοµοθεσία.
ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄
1. Τα «ÙÔÔÁÚ·ÊÈÎ¿ ‰È·ÁÚ¿ÌÌ·Ù·», εν γένει, όπως έχει επικρατήσει κατά
παράδοση να αποκαλείται το προϊόν µελετών Τοπογραφικών ή Κτηµατογραφικών Αποτυπώσεων, Χαρτογραφίας, Φωτογραµµετρίας, εµπίπτουν
στις διατάξεις του Π. ∆/τος 696/1974 (ΦΕΚ Α΄ 301/1974), όπως αυτό
ισχύει. Οι µελέτες αυτές, οφείλουν Ó· Û˘ÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È ·ﬁ ·ÚÌﬁ‰ÈÔ ªË¯·ÓÈÎﬁ, σύµφωνα µε τις εκάστοτε και κατά περίπτωση ισχύουσες νοµικές
προϋποθέσεις και τεχνικές προδιαγραφές. Εφόσον υποβάλλονται σε ∆ηµόσιες Αρχές, ως απαραίτητο στοιχείο για την έκδοση διοικητικής πράξης,
ÔÊÂ›ÏÔ˘Ó Ó· ÂÏ¤Á¯ÔÓÙ·È, Ó· ÈÛÙÔÔÈÔ‡ÓÙ· Î·È Ó· ÂÁÎÚ›ÓÔÓÙ·È ·ﬁ ·ÚÌﬁ‰ÈÔ ˘¿ÏÏËÏÔ, για την πληρότητα, την ορθότητα και τη συµµόρφωσή
τους µε τις παραπάνω προϋποθέσεις και προδιαγραφές.
Επειδή οι παραπάνω µελέτες αποτελούν συνήθως ÙÔ ˘ﬁ‚·ıÚÔ ÁÈ· ÙËÓ
ÂÎﬁÓËÛË ¿ÏÏˆÓ Û‡ÓıÂÙˆÓ ÌÂÏÂÙÒÓ, όπως οι χωροταξικές, πολεοδοµικές, περιβαλλοντικές, οδοποιίας, υδραυλικών, αναπλάσεων κτλ ή αποτελούν το υπόβαθρο για την απόδειξη τήρησης των κανόνων επιτρεπόµενης
χωροθέτησης κτλ σε «Û‡ÓıÂÙÂ˜» διαδικασίες αδειοδότησης εγκαταστάσεων, Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÌÂÏ¤ÙË˜ Ô ·ÚÌﬁ‰ÈÔ˜ ÌË¯·ÓÈÎﬁ˜ ÁÈ· ÙË Û‡ÓÙ·ÍË ÙÔ˘ «˘Ô‚¿ıÚÔ˘» και την τήρηση των
σχετικών µε το υπόβαθρο προδιαγραφών και προϋποθέσεων. Στην περίπτωση χρήσης ως υποβάθρου επίκαιρης εγκεκριµένης µελέτης από αρµόδια αρχή, δεν είναι απαραίτητη η συµµετοχή στην οµάδα µελέτης του συντάκτη του υποβάθρου, µε Û·Ê‹ ﬁÌˆ˜ ÌÓÂ›· Î· ·Ó·ÊÔÚ¿ του συντάκτη, της πηγής προέλευσης και της αρχής που έχει εγκρίνει το υπόβαθρο.
Επιπλέον, για να θεωρείται ως περαιωµένη µελέτη ένα τοπογραφικό διάγραµµα, Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ Î·Ù·‚ÏËıÂ› ·ÌÔÈ‚‹ ÌË¯·ÓÈÎÔ‡ σύµφωνα µε το
άρθρο 7 του Ν.3919/2010 (ΦΕΚ Α΄ 32/2011) και να συνοδεύεται από
έντυπο αναλυτικού υπολογισµού αµοιβών όπως εκδίδεται από το ηλεκτρονικό σύστηµα του ΤΕΕ, στο οποίο περιγράφονται αναλυτικά τόσο οι εργασίες που εκπονήθηκαν όσο κι οι νόµιµες αµοιβές που αντιστοιχούν σ’ αυτές, σύµφωνα µε το Π.∆. 696/1974, όπως ισχύει. Επί των νοµίµων αµοιβών λογίζονται ενίοτε κρατήσεις και εισφορές σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Στις περιπτώσεις αυτές, το τοπογραφικό διάγραµµα ÔÊÂ›ÏÂÈ Ó·
Û˘ÓÔ‰Â‡ÂÙ·È ˘Ô¯ÚÂˆÙÈÎ¿ Î·È ·ﬁ Ù· ÓﬁÌÈÌ· ·Ô‰ÂÈÎÙÈÎ¿ Î·Ù·‚ÔÏ‹˜
ÙˆÓ ÚÔ‚ÏÂﬁÌÂÓˆÓ ÎÚ·Ù‹ÛÂˆÓ Î·È ÂÈÛÊÔÚÒÓ.
2. Η έννοια της «ÂÍ¿ÚÙËÛË˜» αφορά γενικά σε ένα σύνολο εργασιών πεδίου και υπολογισµών που αποσκοπούν στην «¤ÓÙ·ÍË» µιας αποτύπωσης σε
ένα Γεωδαιτικό Σύστηµα Αναφοράς (ΓΣΑ) και την απόδοση ή απεικόνιση
της αποτύπωσης µε αναλυτικές συντεταγµένες (προβολικές, γεωδαιτικές,
γεωγραφικές) αυτού του συστήµατος. Ειδικότερα, η αναφορά «ÂÍ·ÚÙËÌ¤ÓÔ ÙÔÔÁÚ·ÊÈÎﬁ» όπως έχει επικρατήσει, αφορά στην ¤ÓÙ·ÍË ÛÙÔ ÎÚ·ÙÈÎﬁ ÁÂˆ‰·ÈÙÈÎﬁ Û‡ÛÙËÌ· ·Ó·ÊÔÚ¿˜ ∂°™∞’ 87Å Î·È ÙËÓ ·ﬁ‰ÔÛË ÚÔ‚ÔÏÈÎÒÓ Û˘ÓÙÂÙ·ÁÌ¤ÓˆÓ ÛÙ· ÂÎ¿ÛÙÔÙÂ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿ ÛËÌÂ›· ÙË˜
·ÔÙ‡ˆÛË˜ που απεικονίζεται στο τοπογραφικό διάγραµµα. Σηµειώνεται
ότι όλα τα µετρικά στοιχεία αποτύπωσης ή χάραξης (Ì‹ÎË Î·È ÁˆÓ›Â˜) από
το πεδίο στο σχέδιο και αντίστροφα χρήζουν πάντοτε αναγωγής λόγω των
εξ ορισµού χαρακτηριστικών του ΕΓΣΑ’ 87.
3. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4663/1930 (ΦΕΚ Α΄ 149/1930) όπως
ίσχυε αλλά και όπως τροποποιήθηκε ειδικότερα µε την υποπαράγραφο
ΙΓ.12 του µόνου άρθρου του Ν.4254/2014 (ΦΕΚ 85 Α’/2014) και ισχύει µέχρι την έκδοση των προβλεπόµενων προεδρικών διαταγµάτων, αρµόδιοι
µηχανικοί για τη σύνταξη των «ÂÍ·ÚÙËÌ¤ÓˆÓ ÙÔÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ ‰È·ÁÚ·ÌÌ¿-

27/4/2016 9:36 PM

™ÂÏ›‰· 19

ÙˆÓ» είναι:
Α) οι διπλωµατούχοι ∞ÁÚÔÓﬁÌÔÈ ∆ÔÔÁÚ¿ÊÔÈ ªË¯·ÓÈÎÔ› ιδρυµάτων της
Ανώτατης Εκπαίδευσης, εγγεγραµµένα τακτικά µέλη του ΤΕΕ,
Β) οι διπλωµατούχοι ¶ÔÏÈÙÈÎÔ› ªË¯·ÓÈÎÔ‡ ιδρυµάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης, εγγεγραµµένα τακτικά µέλη του ΤΕΕ,
Γ) οι ¶Ù˘¯ÈÔ‡¯ÔÈ ¶ÔÏÈÙÈÎÔ› ÀÔÌË¯·ÓÈÎÔ› υπό τους περιορισµούς που
ορίζει το Β.∆. 769/1972 (ΦΕΚ Α’ 223/1972). Συγκεκριµένα ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó
‰ÈÎ·›ˆÌ· Û‡ÓÙ·ÍË˜ ﬁÙ·Ó ··ÈÙÂ›Ù·È ·˘ÙÔÙÂÏ‹˜ ÙÚÈÁˆÓÈÛÌﬁ˜ ‹ ‰ÈÔÚıÒÛÂÈ˜ ÛÊ·ÏÌ¿ÙˆÓ ‰È· ÙË˜ ÌÂıﬁ‰Ô˘ ÙˆÓ ÂÏ·¯›ÛÙˆÓ ÙÂÙÚ·ÁÒÓˆÓ.
Οι ως άνω ειδικότητες ∆ιπλωµατούχων ή/και Πτυχιούχων Μηχανικών υποδεικνύονται για την αρµοδιότητα σύνταξης «ÂÍ·ÚÙËÌ¤ÓˆÓ ÙÔÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ
‰È·ÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ», στα εξής έγγραφα δηµοσίων υπηρεσιών και αρχών, ερµηνεύοντας την κείµενη νοµοθεσία:
(α) το ∆ΤΕ/β/34285/735/24.09.2010 έγγραφο της ∆/νσης Τοπογραφικών
Εφαρµογών ΥΠΕΚΑ µε θέµα «¢ÈÎ·ÈÒÌ·Ù· Û‡ÓÙ·ÍË˜ ÂÍ·ÚÙËÌ¤ÓˆÓ ÙÔÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ ‰È·ÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Î·È Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ ÂÚ› ÙˆÓ ·ÌÔÈ‚ÒÓ ÌË¯·ÓÈÎÒÓ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ», µε συνηµµένα τα 11255/21.04.2010 και
20955/27.07.2010 έγραφα ΤΕΕ.
(β) η 451/2010 Γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους σε
απάντηση του ερωτήµατος Υπουργού ΠΕΚΑ που τέθηκε µε το
7494/18.08.2010 έγγραφο.
(γ) το 2652/04.09.2013 έγγραφο της ∆/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. Κρήτης µε θέµα:
«¢ÈÂ˘ÎÚÈÓ›ÛÂÈ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¤¯ÔÓÙÂ˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎ¿ ‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù· Û‡ÓÙ·ÍË˜ ÂÍ·ÚÙËÌ¤ÓˆÓ ∆ÔÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ ¢È·ÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ», το οποίο, όπως διευκρινίζεται µε το 2860/27.09.2013 έγγραφο της ίδιας ∆/νσης µε θέµα: «ÀÔÁÚ·Ê‹ ÂÍ·ÚÙËÌ¤ÓˆÓ ÙÔÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ ‰È·ÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ·ﬁ
Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˘˜ ÌË¯·ÓÈÎÔ‡˜», δεν έχει δεσµευτικό χαρακτήρα για τις
υπηρεσίες στις οποίες απευθύνεται.
Σχετικά µε τη δυνατότητα σύνταξης των «ÂÍ·ÚÙËÌ¤ÓˆÓ ÙÔÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ
‰È·ÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ» από πτυχιούχους µηχανικούς Τ.Ε. η οποία αποτέλεσε την
αφορµή για το 2680/27.09.2013 έγγραφο της ∆/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. Κρήτης,
έχουν εκδοθεί οι δεσµευτικές για τη διοίκηση αποφάσεις του ∆΄ τµ./ΣτΕ
4917/2012 και Α΄ Τµ./ΣτΕ 2544/2013 οι οποίες µε κατηγορηµατικό τρόπο
επιβεβαιώνουν ότι οι πτυχιούχοι των Τµηµάτων: α) ¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ ¢ÔÌÈÎÒÓ
ŒÚÁˆÓ, β) ¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ ŒÚÁˆÓ ÀÔ‰ÔÌ‹˜ και γ) ∆ÔÔÁÚ·Ê›·˜, της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρµογών και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Τ.Ε.Ι.) στερούνται µέχρι σήµερα επαγγελµατικών δικαιωµάτων.
Είναι προφανές ότι η ∆/νση ΠΕ.ΧΩ.Σ. Κρήτης όφειλε να συµπεριλάβει στο
σκεπτικό των ως άνω εγγράφων της προς τις υπηρεσίες στις οποίες απευθύνεται τουλάχιστον την πρώτη από τις αποφάσεις ΣτΕ (4017/2012) η
οποία είχε δηµοσιευτεί ήδη τον Σεπτέµβριο του 2013, πράγµα που δεν συνέβη, παρά το γεγονός ότι το 2860/27.09.2013 έγγραφο συντάχθηκε µετά
από την έγγραφη παρέµβαση της ΕΕΤΕΜ Ηρακλείου και Ρεθύµνης. Από
την απόφαση ΣτΕ/Τµ.∆΄/4917/2013, σταχυολογούµε µε δικές µας επισηµάνσεις, προς ενηµέρωσή σας, τα εξής:
(Α) «5. […] ﬁÙ·Ó, Î·Ù¿ ÙËÓ ÎÂ›ÌÂÓË ÓÔÌÔıÂÛ›·, ÁÈ· ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ÔÚÈÛÌ¤ÓÔ˘ Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜ ··ÈÙÂ›Ù·È, ˆ˜ Ù˘ÈÎﬁ ÚÔÛﬁÓ, Ë Î·ÙÔ¯‹ Ù˘¯›Ô˘
∞.∂.π., ÔÈ Î¿ÙÔ¯ÔÈ ÙÔ˘ Ù˘¯›Ô˘ ·˘ÙÔ‡ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È, Î·Ù·Ú¯‹Ó, ÛÂ ﬁÏÔ ÙÔ Â‡ÚÔ˜ ÙÔ˘ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘ Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜, ÂÓÂÚÁÒÓÙ·˜
ﬁÏÂ˜ ÙÈ˜ ‰˘Ó·Ù¤˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎ¤˜ Ú¿ÍÂÈ˜, ÂÎÙﬁ˜ ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ‹ ÓÔÌÔıÂÙÈÎ‹ Ú‡ıÌÈÛË».
(Β) «8. […] ÌÂ ÙÔ .‰. 318/1994 (º∂∫ ∞’ 167/1994), Ô˘ ÂÎ‰ﬁıËÎÂ Î·Ù’
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ﬁÙËÛË ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 25 ·Ú. 2 ÂÚ. Á’ ÙÔ˘ Ó.1404/1983, Î·ıÔÚ›ÛıËÎ·Ó Ù· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎ¿ ‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ Ù˘¯ÈÔ‡¯ˆÓ ÙˆÓ ∆ÌËÌ¿ÙˆÓ ·) ¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ ¢ÔÌÈÎÒÓ ŒÚÁˆÓ, ‚) ¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ ŒÚÁˆÓ ÀÔ‰ÔÌ‹˜
Î·È Á) ∆ÔÔÁÚ·Ê›·˜, ÙË˜ ™¯ÔÏ‹˜ ∆Â¯ÓÔÏÔÁÈÎÒÓ ∂Ê·ÚÌÔÁÒÓ ÙˆÓ ∆Â¯ÓÔÏÔÁÈÎÒÓ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ π‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ (∆.∂.π.). ŸÌˆ˜, ÌÂ ÙËÓ
678/2004 ·ﬁÊ·ÛË ÙË˜ OÏÔÌ¤ÏÂÈ·˜ ÙÔ˘ ¢ÈÎ·ÛÙËÚ›Ô˘, ·Î˘ÚÒıËÎÂ
Ë ·Ú. 2 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 1 ÙÔ˘ ˆ˜ ¿Óˆ . ‰/ÙÔ˜, ÌÂ ÙÈ˜ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜ ÙË˜
ÔÔ›·˜ Â›¯·Ó ·ÔÓÂÌËıÂ› ÛÙÔ˘˜ ÂÓ ÏﬁÁˆ Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˘˜ ∆∂π Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎ¿ ‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù· ·Ó·ÊÂÚﬁÌÂÓ· Î·È ÛÙ· ÙÚ›· ÛÙ¿‰È· ÙË˜ Î·Ù·ÛÎÂ˘·ÛÙÈÎ‹˜ ‰È·‰ÈÎ·Û›·˜ (ÌÂÏ¤ÙË, Â›‚ÏÂ„Ë, Î·Ù·ÛÎÂ˘‹). […] ¶·Ú¤ÌÂÈÓÂ Û˘ÓÂÒ˜ ÛÂ ÈÛ¯‡, ÌﬁÓÔ Ë ‰È¿Ù·ÍË ÙË˜ ·Ú. 1 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 1 ÙÔ˘
.‰. 318/1994. […] ∏ ‰È¿Ù·ÍË ﬁÌˆ˜ ·˘Ù‹, ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡ÛÂ Ó· ·ÔÙÂÏ¤ÛÂÈ, Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ﬁÛ· ÂÎÙ¤ıËÎ·Ó ·ÓˆÙ¤Úˆ ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈÂ¯ﬁÌÂÓÔ ÙÔ˘
ÂÎÙÂÏÂÛÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 16 ·Ú. 7 ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ÓﬁÌÔ˘, Â·ÚÎ¤˜ ¤ÚÂÈÛÌ· Î·ıÔÚÈÛÌÔ‡ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ÂÓ ÏﬁÁˆ Î·ÙËÁÔÚÈÒÓ Ù˘¯ÈÔ‡¯ˆÓ ÙˆÓ ∆∂π».

(°) «10. […] ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Î‡ÚˆÛË ÌÂ ÙËÓ 678/2005 ·ﬁÊ·ÛË ÙË˜ OÏÔÌ¤ÏÂÈ·˜ ÙÔ˘ ¢ÈÎ·ÛÙËÚ›Ô˘ ÙˆÓ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ ÙË˜ ·Ú. 2 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 1 ÙÔ˘ .
‰/ÙÔ˜ 318/1994, ‰ÂÓ ÂÎ‰ﬁıËÎÂ ÓÂﬁÙÂÚÔ ÚÔÂ‰ÚÈÎﬁ ‰È¿Ù·ÁÌ· ÌÂ ÙÔ
ÔÔ›Ô Ó· Ú˘ıÌ›˙ÔÓÙ·È Ù· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎ¿ ‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ Ù˘¯ÈÔ‡¯ˆÓ ÌË¯·ÓÈÎÒÓ ∆Â¯ÓÔÏÔÁÈÎ‹˜ ∂Î·›‰Â˘ÛË˜ ÙˆÓ ∆ÌËÌ¿ÙˆÓ ¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ
¢ÔÌÈÎÒÓ ŒÚÁˆÓ, ¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ ŒÚÁˆÓ ÀÔ‰ÔÌ‹˜, Î·È ∆ÔÔÁÚ·Ê›·˜, ÙË˜
™¯ÔÏ‹˜ ∆Â¯ÓÔÏÔÁÈÎÒÓ ∂Ê·ÚÌÔÁÒÓ ÙˆÓ ∆∂π. ŸÌˆ˜ Ë ¢ÈÔ›ÎËÛË ÂÂ¯Â›ÚËÛÂ Ó· ÂÎ‰ÒÛÂÈ Û¯ÂÙÈÎﬁ ‰È¿Ù·ÁÌ· ·ÔÛÙ¤ÏÏÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙË˜ ∂ÈÎÚ·ÙÂ›·˜, ÚÔ˜ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·, ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô Û¯¤‰ÈÔ, ÌÂ
ÙÔ ˘ ·ÚÈıÌ. 3956/22.12.2010 ¤ÁÁÚ·ÊÔ ÙË˜ °ÂÓÈÎ‹˜ °Ú·ÌÌ·ÙÂ›·˜ ÙË˜
∫˘‚¤ÚÓËÛË˜ […] ÌÂ ÙÔ 202/2011 ¶Ú·ÎÙÈÎﬁ ∂ÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¢ÈÎ·ÛÙËÚ›Ô˘, ÎÚ›ıËÎÂ ﬁÙÈ ÙÔ ˆ˜ ¿Óˆ Û¯¤‰ÈÔ ‰ÂÓ ÚÔÙÂÈÓﬁÙ·Ó ÓÔÌ›Ìˆ˜,
ÛÙÔ Û‡ÓÔÏﬁ ÙÔ˘. ∫·È ÙÔ‡ÙÔ, ‰ÈﬁÙÈ, ÚÒÙÔÓ, ·Ó Î·È ÓÔÌ›Ìˆ˜ ÚÔ‚ÏÂﬁÙ·Ó ÛÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ‰È·Ù¿ÁÌ·ÙÔ˜ ﬁÙÈ ÚÔ¸ﬁıÂÛË ÁÈ· ÙËÓ ¿ÛÎËÛË
Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎ‹˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙ·˜ ·ﬁ ÙÔ˘˜ Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˘˜ ÌË¯·ÓÈÎÔ‡˜
ÙˆÓ ∆∂π Â›Ó·È Ë ·ﬁÎÙËÛË Î·È Ë Î·ÙÔ¯‹ ·‰Â›·˜ ·ÛÎ‹ÛÂˆ˜ Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜, ÌË ÓÔÌ›Ìˆ˜, ﬁÌˆ˜ ·Ó·Ù¤ıËÎÂ Ë ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÙË˜ ·‰Â›·˜ ·˘Ù‹˜
«ÛÙÔ ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓÔ ∆Â¯ÓÈÎﬁ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ∂ÏÏ¿‰Ô˜», ‹ÙÔÈ ÛÂ ÊÔÚ¤·
Ô ÔÔ›Ô˜, ‰ÂÓ ÚÔ‚Ï¤ÂÙ·È ·ﬁ ÙÔ ÈÛ¯‡ÔÓ ‰›Î·ÈÔ. ¢Â‡ÙÂÚÔÓ, ‰ÈﬁÙÈ
ÔÈ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜ ÙÔ˘ Û¯Â‰›Ô˘, ‰ÂÓ Î·ıﬁÚÈ˙·Ó ÌÂ Û·Ê‹ÓÂÈ· Î·È Î·Ù¿ ÙÚﬁÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ ÙÈ˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂÈ˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎ‹˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔ›ËÛË˜ ÙˆÓ ˆ˜ ¿Óˆ Ù˘¯ÈÔ‡¯ˆÓ ∆∂π, […], ‰ÂÓ Î·ıÔÚ›˙ÔÓÙ·Ó Ù· Â›‰Ë ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ Ú¿ÍÂˆÓ Ô˘ ‰‡Ó·Ù·È Ó· ·ÛÎÔ‡Ó ÔÈ ÂÓ ÏﬁÁˆ Ù˘¯ÈÔ‡¯ÔÈ ∆∂π, Â› ÙË ‚¿ÛÂÈ ·ÌÈÁÒ˜ ÁÓˆÛÙÈÎÒÓ ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ, Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 16 ·Ú. 7 ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ﬁˆ˜
ÂÎÙ¤ıËÎÂ ·ÓˆÙ¤Úˆ».
(¢) «11. […] Ù· ‰È·Ù¿ÁÌ·Ù· Î·ıÔÚÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ Ù˘¯ÈÔ‡¯ˆÓ ÙˆÓ ∆∂π ·ÔÙÂÏÔ‡Ó, ﬁˆ˜ ÚÔ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ,
ÂÎÙÂÏÂÛÙÈÎﬁ ÙË˜ ‰È¿Ù·ÍË˜ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 16 ·Ú. 7 ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜
ÓﬁÌÔ (™Ù∂ OÏÔÌ. 678/2005), ÌÂ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· Î·ı›ÛÙ·Ù·È ˘Ô¯ÚÂˆÙÈÎ‹ ÁÈ· ÙË ¢ÈÔ›ÎËÛË Ë ¤Î‰ÔÛ‹ ÙÔ˘˜. ∏ ·Ú¿ÏÂÈ„Ë Û˘ÓÂÒ˜ ÙË˜
‰ÈÔÈÎ‹ÛÂˆ˜ Ó· ÂÎ‰ÒÛÂÈ Ù· ÂÓ ÏﬁÁˆ ÚÔÂ‰ÚÈÎ¿ ‰È·Ù¿ÁÌ·Ù·, ·ÊÂÓﬁ˜
ÌÂÓ Û˘ÓÈÛÙ¿ ·Ú¿‚·ÛË ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 16 ·Ú. 7 ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜,
·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ Û˘ÓÈÛÙ¿ ·Ú¿‚·ÛË Î·È ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 5 ·Ú. 1 ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ‰ÈﬁÙÈ ·ÔÛÙÂÚÂ› ÙÔ˘˜ Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˘˜ ∆∂π Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó
ÂÏÂ‡ıÂÚ· ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ ˙ˆ‹ ÙË˜ ¯ÒÚ·˜, ‚¿ÛÂÈ
ÙˆÓ ÓÔÌ›ÌˆÓ ÚÔÛﬁÓÙˆÓ Ô˘ ·¤ÎÙËÛ·Ó ÌÂÙ¿ ·ﬁ ÂÈÙ˘¯‹ ÊÔ›ÙËÛË
ÛÙ· π‰Ú‡Ì·Ù· ·˘Ù¿. ªÂ Ù· ‰Â‰ÔÌ¤Ó· ·˘Ù¿, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¿ÚÔ‰Ô Â˘ÏﬁÁÔ˘ ¯ÚﬁÓÔ˘ ·ﬁ ÙËÓ ·Î‡ÚˆÛË ÌÂ ÙËÓ ·ﬁÊ·ÛË 678/2005 ÙË˜
OÏÔÌÂÏÂ›·˜ ÙÔ˘ ¢ÈÎ·ÛÙËÚ›Ô˘ ÙˆÓ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ ÙË˜ ·Ú. 2 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘
1 ÙÔ˘ . ‰/ÙÔ˜ 318/1994, ÛÙÔÈ¯ÂÈÔıÂÙ‹ıËÎÂ ·Ú¿ÏÂÈ„Ë ÙË˜ ÓÔÌ›ÌÔ˘
˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆ˜ ÙË˜ ¢ÈÔÈÎ‹ÛÂˆ˜ Ó· ÚÔ‚Â› ÛÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚ÏÂÔÌ¤ÓÔ˘ ·ﬁ ÙË ‰È¿Ù·ÍË ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 25 ·Ú. 2 ÂÚ. Á’ ÙÔ˘
Ó.1404/1983, Ó¤Ô˘ ÚÔÂ‰ÚÈÎÔ‡ ‰È·Ù¿ÁÌ·ÙÔ˜ ÌÂ ÙÔ ÔÔ›Ô Ú˘ıÌ›˙ÔÓÙ·È Ù· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎ¿ ‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ Ù˘¯ÈÔ‡¯ˆÓ ÌË¯·ÓÈÎÒÓ ∆Â¯ÓÔÏÔÁÈÎ‹˜ ∂Î·›‰Â˘ÛË˜ ÙˆÓ ∆ÌËÌ¿ÙˆÓ ¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ ¢ÔÌÈÎÒÓ ŒÚÁˆÓ,
¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ ŒÚÁˆÓ ÀÔ‰ÔÌ‹˜ Î·È ∆ÔÔÁÚ·Ê›·˜, ÙË˜ ™¯ÔÏ‹˜ ∆Â¯ÓÔÏÔÁÈÎÒÓ ∂Ê·ÚÌÔÁÒÓ ÙˆÓ ∆∂π.
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Από τα παραπάνω προκύπτει και αποδεικνύεται αβίαστα και καταφανώς
ότι ÔÈ Ù˘¯ÈÔ‡¯ÔÈ ÌË¯·ÓÈÎÔ› ∆Â¯ÓÔÏÔÁÈÎ‹˜ ∂Î·›‰Â˘ÛË˜ ÙˆÓ ∆ÌËÌ¿ÙˆÓ
¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ ¢ÔÌÈÎÒÓ ŒÚÁˆÓ, ¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ ŒÚÁˆÓ ÀÔ‰ÔÌ‹˜ Î·È ∆ÔÔÁÚ·Ê›·˜, ÙË˜ ™¯ÔÏ‹˜ ∆Â¯ÓÔÏÔÁÈÎÒÓ ∂Ê·ÚÌÔÁÒÓ ÙˆÓ ∆∂π, ÛÙÂÚÔ‡ÓÙ·È
Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ. Αυτό συµβαίνει γιατί αφενός, ουδέποτε
εξοµοιώθηκαν τα πτυχία τους µε τις προγενέστερες δοµές Ανώτερης Τεχνικής Εκπαίδευσης και αφετέρου, µε την απόφαση 678/2005 της Ολοµέλειας του ΣτΕ ακυρώθηκαν οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του π.
δ/τος 318/1994 και δεν εκδόθηκε νεότερο προεδρικό διάταγµα µε το
οποίο να ρυθµίζονται τα επαγγελµατικά τους δικαιώµατα.
Η ευθύνη για την αποφυγή ρύθµισης των επαγγελµατικών δικαιωµάτων,
σύµφωνα µε το ΣτΕ, καταλογίζεται ξεκάθαρα στη ∆ιοίκηση, δηλαδή στις
κυβερνήσεις της τελευταίας δεκαετίας, οι οποίες παρά την υποχρέωση να
ρυθµίσουν το θέµα µε ένα νέο προεδρικό διάταγµα, κατά παράβαση του
Συντάγµατος, απέφευγαν να τα πράξουν. Έτσι, µε αυτή την παράλειψη
αποστερούν µέχρι σήµερα στους πτυχιούχους ΤΕΙ να συµµετάσχουν ελεύθερα στην οικονοµική και κοινωνική ζωή της χώρας, βάσει των νοµίµων
προσόντων που απέκτησαν µετά από επιτυχή φοίτηση στα Ιδρύµατα αυτά. Απέναντι σ’ αυτή την πραγµατικότητα, την οποία µε κατηγορηµατικό
τρόπο περιγράφει το ΣτΕ στο σκεπτικό της απόφασης 4917/2012 του ∆΄
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τµήµατος, ορισµένοι προτίµησαν και εξακολουθούν να καλλιεργούν µια
στείρα αντιπαράθεση κοινωνικού αυτοµατισµού ξιφουλκώντας εναντίον
του ΤΕΕ, ως την πηγή της κακοδαιµονίας τους, παγιδεύοντας σε ένα φαύλο κύκλο αντιπαράθεσης και µικροπολιτικής διαχείρισης όλους όσους επένδυσαν τα όνειρά ρους για µια επαγγελµατική καριέρα ως πτυχιούχοι µηχανικοί.
Το ΤΕΕ/ΤΑΚ θεωρεί ότι η ουσία του «οµιχλώδους τοπίου» για τα εξαρτηµένα τοπογραφικά ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ «‰ÈÎ·›ˆÌ· ˘ÔÁÚ·Ê‹˜». Η καρδιά
του προβλήµατος εστιάζεται στη στρεβλή αντίληψη ότι το Τοπογραφικό
∆ιάγραµµα, όπως και οι περισσότερες µελέτες, αντιµετωπίζονται συχνά
από τη διοίκηση και τους πολίτες ως ενυπόγραφα δικαιολογητικά, κάτι σαν
αυτόγραφο σε σκίτσο, δηλαδή, ενός µηχανικού ή κάτι σαν ληξιαρχική πράξη γέννησης. Για το ΤΕΕ, το «∆ÔÔÁÚ·ÊÈÎﬁ ¢È¿ÁÚ·ÌÌ·» και πολύ περισσότερο η «ª∂§∂∆∏ ∆O¶O°ƒ∞ºπ∫∏™ ‹/Î·È ∫∆∏ª∞∆O°ƒ∞ºπ∫∏™
∞¶O∆À¶ø™∏™ ª∂ ∂•∞ƒ∆∏™∏ ™∆O ∫ƒ∞∆π∫O ¢π∫∆ÀO ∆ƒπ°ø¡Oª∂∆ƒπ∫ø¡ ™∏ª∂πø¡ Î·È ∂¡∆∞•∏ ™∂ ∂£¡π∫O °∂ø¢∞π∆π∫O ™À™∆∏ª∞
∞¡∞ºOƒ∞™» όπως θα έπρεπε να αποκαλείται το «ÂÍ·ÚÙËÌ¤ÓÔ ÙÔÔÁÚ·ÊÈÎﬁ» ·ÔÙÂÏÂ› ÌÈ· Ï‹ÚË Î·È ·˘ÙÔÙÂÏ‹ ÌÂÏ¤ÙË, όπως η στατική, η µηχανολογική και η αρχιτεκτονική µελέτη. Είναι δε η µόνη µελέτη η οποία
«δένει» κάθε τεχνικό έργο ή δραστηριότητα µε το φυσικό χώρο, το θεσµικό πλαίσιο για τις χρήσεις γης και το ιδιοκτησιακό καθεστώς και µάλιστα µε
µονοσήµαντο τρόπο, περιλαµβάνοντας µέτρα αξιοπιστίας και ακρίβειας για
το χωρικό εντοπισµό στην ελληνική επικράτεια.
ΕΝΟΤΗΤΑ Β΄
Υπό αυτό το πρίσµα και λαµβάνοντας υπόψη όσα εκτέθηκαν, παρακαλούµε
να απαντήσετε και να κοινοποιήσετε στις Υπηρεσίες της χωρικής εποπτείας
σας, την απάντησή σας στα ερωτήµατα διοικητικής και τεχνικής φύσης
που παρατίθενται στη συνέχεια, τα οποία εµπίπτουν στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων σας, σύµφωνα µε την παρ. ΙΙ,13 του άρθρου 280 του
Ν.3852/2010, προκειµένου να συνδράµετε ουσιαστικά στο έργο τους
αφού «ÙÂÏÔ‡Ó ˘ﬁ Û‡Á¯˘ÛË», σύµφωνα µε το 2860/27.09.2013 έγγραφο
της ∆/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. Κρήτης.
1. Τι εννοείται, κατά την κείµενη νοµοθεσία, ως «∂•∞ƒ∆∏ª∂¡O
∆O¶O°ƒ∞ºπ∫O ¢π∞°ƒ∞ªª∞» και σύµφωνα µε ποιες τεχνικές προδιαγραφές οφείλει να συντάσσεται, να ελέγχεται και να εγκρίνεται από
τις κατά περίπτωση αρµόδιες αρχές;
2. Σε ποιες διοικητικές διαδικασίες που άπτονται της αρµοδιότητας των
υπηρεσιών σας απαιτούνται «ÂÍ·ÚÙËÌ¤Ó· ÙÔÔÁÚ·ÊÈÎ¿ ‰È·ÁÚ¿ÌÌ·Ù·»;
3. Με δεδοµένο ότι από το 2005 µέχρι σήµερα οι πτυχιούχοι µηχανικοί
Τ.Ε. των Τµηµάτων Πολιτικών ∆οµικών Έργων, Πολιτικών Έργων Υποδοµής και Τοπογραφίας, της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρµογών των
ΤΕΙ, στερούνται επαγγελµατικών δικαιωµάτων, σύµφωνα µε την
4917/2012 απόφαση ΣτΕ, έχουν κατατεθεί στην υπηρεσία σας «ÂÍ·ÚÙËÌ¤Ó· ÙÔÔÁÚ·ÊÈÎ¿ ‰È·ÁÚ¿ÌÌ·Ù·» για την έκδοση εκτελεστής διοικητικής πράξης τα οποία συντάχθηκαν και υπογράφονται από πτυχιούχους µηχανικούς των ως άνω ειδικοτήτων; Αν υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις, υπάρχει κίνδυνος ανάκλησης ή/και ακύρωσης των σχετικών
διοικητικών πράξεων;
4. Ποιες κυρώσεις προβλέπονται για όσους αναρµόδια υπογράφουν
«ÂÍ·ÚÙËÌ¤Ó· ÙÔÔÁÚ·ÊÈÎ¿ ‰È·ÁÚ¿ÌÌ·Ù·» χωρίς να έχουν, σύµφωνα
µε το νόµο, σχετικά επαγγελµατικά δικαιώµατα;
5. Οι απόψεις της ∆/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. για το θέµα υπογραφής των «ÂÍ·ÚÙËÌ¤ÓˆÓ ÙÔÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ» έχουν δεσµευτικό και εκτελεστικό χαρακτήρα
για τις υποθέσεις που χειρίζονται άµεσα οι υπηρεσίες της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Κρήτης;
6. Σε ποιες περιπτώσεις οι απόψεις της ∆/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. αποτελούν δέσµευση, έχουν δηλαδή διατακτικό χαρακτήρα, για τις υπηρεσίες στις
οποίες απευθύνεται;
7. Αποτελεί αρµοδιότητά σας ο έλεγχος αρτιότητας, πληρότητας και συµµόρφωσης µε την ισχύουσα νοµοθεσία των στοιχείων που περιλαµβάνονται σε µελέτες που συνοδεύουν αιτήµατα πολιτών για την έκδοση
εκτελεστών διοικητικών πράξεων από την υπηρεσία σας;
Λαµβάνοντας υπόψη το 28785/11.06.2012 έγγραφο της ∆/νσης Ο.Κ.Κ. καθώς και το 6063/10.02.2015 έγγραφο της ∆/νσης Χωροταξίας του ΥΠΑΠΕΝ, στην περίπτωση «·‰˘Ó·Ì›·˜ Â›Ï˘ÛË˜ ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜» το οποίο στην
περίπτωση είναι η απάντηση των ζητηµάτων που τέθηκαν παραπάνω, παρακαλούµε όπως µας κοινοποιήσετε το έγγραφο ερώτηµά σας προς το αρµόδιο υπουργείο µαζί φυσικά µε τις απόψεις της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκη-

20 ATM 227 / MAPTIO™ - A¶PI§IO™ 2016

σης Κρήτης για τα τιθέµενα ερωτήµατα, όπως οφείλετε να πράξετε µε την
αποστολή του εγγράφου σας προς το αρµόδιο υπουργείο.
Παρακαλούµε για τις άµεσες ενέργειές σας, εφόσον κρίνετε ότι ο ρόλος
σας είναι να συνδράµει το έργο των υποστελεχωµένων υπηρεσιών της
Κρήτης και να διασφαλίζει καθαρό πεδίο για την άσκηση του επαγγελµατικού ανταγωνισµού, προς όφελος των πολιτών και του δηµοσίου συµφέροντος.
Στάση επιβεβληµένη για όλους τους δηµόσιους φορείς, ειδικά σε τούτη
την περίοδο που η κοινωνία και ο τεχνικός κόσµος δοκιµάζεται σκληρά από
την ύφεση και τη δηµοσιονοµική κρίση.
Ο Πρόεδρος
Ιωάννης Χαρωνίτης
――――――――
¹ Για µια συνοπτική επισκόπηση της έννοιας των ΓΣΑ που χρησιµοποιούνται
στην Ελλάδα βλέπε άρθρο του Ιωάννη Συγγρού «ªÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ› ™˘ÓÙÂÙ·ÁÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ °ÂˆÁÚ·ÊÈÎÒÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔÓ ∂ÏÏËÓÈÎﬁ ÃÒÚÔ» όπως παρουσιάστηκε στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο της HellasGI, το 2004.
http://wwwgipsynoise.gr/HellasGI/papers3/SyngrosYiannis.pdf

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞∆π∞
∞¶√∫∂¡∆ƒøª∂¡∏ ¢π√π∫∏™∏ ∫ƒ∏∆∏™
°∂¡π∫∏ ¢π∂À£À¡™∏ Ãøƒ√∆∞•π∫∏™ &
¶∂ƒπµ∞§§√¡∆π∫∏™ ¶√§π∆π∫∏™
∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ
Τµήµα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασµού
Πληροφορίες: Βρέντζου Ειρήνη, Πολιτικός Μηχανικός
Καλογεράκη Μαρία ΑΤΜ
Τηλέφωνο: 2810 529269, 529252
E-mail: i.vrentzou@apdkritis.gov.gr, m.kalogeraki@apdkritis.gov.gr
ΠΡΟΣ: ΤΕΕ Τµήµα Ανατολικής Κρήτης

£∂ª∞: ™‡ÓÙ·ÍË «ÂÍ·ÚÙËÌ¤ÓˆÓ»» ∆ÔÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ

¢È·ÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ
Σχετ.:
1. Το µε αρ. πρωτ. Οικ. 2652/04-09-2013 (Α∆Α: ΒΛ97ΟΡ1Θ-Η7Ψ) έγγραφό µας
2. Η από 10-09-2013 αίτηση του κ. Βιδάλη Εµµανουήλ (α.π. ∆/νσης
ΠΕ.ΧΩ.Σ. 2722/11-09-2013)
3. Το µε αρ. πρωτ. 1367/17-09-2013 έγγραφο της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. (Νοµαρχιακά
τµήµατα Ρεθύµνης και Ηρακλείου) (α.π. ∆/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. 2860/23-092013).
4. Το µε αρ. πρωτ. 1367/17-09-2013 έγγραφο της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. (Νοµαρχιακό
τµήµα Ρεθύµνης) (α.π. ∆/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. 2778/17-09-2013).
5. Το µε αρ. πρωτ. 2860/27-09-2013 (Α∆Α: ΒΛ9ΑΟΡ1Θ-ΝΒΨ) έγγραφό µας
6. Το µε αρ. πρωτ. 6657/23-10-2013 έγγραφο του Υ.ΠΕ.Κ.Α. (α.π. ∆/νσης
ΠΕ.ΧΩ.Σ. 3289/01-11-2013)
7. Το µε αρ. πρωτ. 1907/04-09-2015 έγγραφό σας (α.π. ∆/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ.
3149/09-09-2015)
8. Το µε αρ. πρωτ. 1367/17-09-2013 έγγραφο της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. (Νοµαρχιακά
τµήµατα Ρεθύµνης και Ηρακλείου) (α.π. ∆/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. 2860/23-092013).
9. Το µε αρ. πρωτ. 7585/Ζ1/19-01-2016 έγγραφο ΤΟΥ Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων (α.π. ∆/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. 278/26-01-2016)
Σε απάντηση του (7) σχετικού απαντάµε στα ερωτήµατα της ενότητας Β
του εγγράφου σας µε τη σειρά που έχουν τεθεί ως εξής:
1. ∂ÚÒÙËÌ·: Τι εννοείται, κατά την κείµενη νοµοθεσία, ως «∂•∞ƒ∆∏ª∂¡O ∆O¶O°ƒ∞ºπ∫O ¢π∞°ƒ∞ªª∞» και σύµφωνα µε ποιες τεχνικές
προδιαγραφές οφείλει να συντάσσεται, να ελέγχεται και να εγκρίνεται
από τις κατά περίπτωση αρµόδιες αρχές;
∞¿ÓÙËÛË: Εξαρτηµένο τοπογραφικό διάγραµµα είναι το τοπ/κό
διάγ/µα του οποίου οι συντεταγµένες των σηµείων που το συνθέτουν
είναι στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστηµα Αναφοράς (Ε.Γ.Σ.Α.87) Με τον
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Ν.4178/2013 άρθρο 3§1.εδάφιο γ. και άρθρο 4§1 όπου τοπ/κό διάγραµµα νοείται το εξαρτηµένο από το κρατικό σύστηµα συντεταγµένων
και τίθενται εκ νέου προδιαγραφές για το περιεχόµενο των τοπογραφικών διαγραµµάτων και αυτές ισχύουν προς το παρόν. Οι τεχνικές προδιαγραφές τίθενται ανά περίπτωση, (άλλες π.χ. στην οδοποιία, άλλες
στην εκτός σχεδίου δόµηση, άλλες στο σχέδιο πόλης κ.τ.λ). Γενικώς, η
επιστήµη της Γεωδαισίας έχει ορίσει µε τη θεωρία σφαλµάτων ανοχές
στις µετρήσεις.
2. ∂ÚÒÙËÌ·: Σε ποιες διοικητικές διαδικασίες που άπτονται της αρµοδιότητας των υπηρεσιών σας απαιτούνται «ÂÍ·ÚÙËÌ¤Ó· ÙÔÔÁÚ·ÊÈÎ¿ ‰È·ÁÚ¿ÌÌ·Ù·»;
∞¿ÓÙËÛË: Σε όλες πλην των εξαιρέσεων που αναφέρονται στο άρθρο
3 παρ. 1γi, 1γii, 1γiii, 1γiv του Ν.4178/2013.
3. ∂ÚÒÙËÌ·: Με δεδοµένο ότι από το 2005 µέχρι σήµερα οι πτυχιούχοι
µηχανικοί Τ.Ε. των Τµηµάτων Πολιτικών ∆οµικών Έργων, Πολιτικών
Έργων Υποδοµής και Τοπογραφίας, της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρµογών των ΤΕΙ, στερούνται επαγγελµατικών δικαιωµάτων, σύµφωνα µε
την 4917/2012 απόφαση ΣτΕ, έχουν κατατεθεί στην υπηρεσία σας
«ÂÍ·ÚÙËÌ¤Ó· ÙÔÔÁÚ·ÊÈÎ¿ ‰È·ÁÚ¿ÌÌ·Ù·» για την έκδοση εκτελεστής
διοικητικής πράξης τα οποία συντάχθηκαν και υπογράφονται από πτυχιούχους µηχανικούς των ως άνω ειδικοτήτων; Αν υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις, υπάρχει κίνδυνος ανάκλησης ή/και ακύρωσης των σχετικών
διοικητικών πράξεων;
∞¿ÓÙËÛË: 3α) Κατατέθηκαν και επεστράφησαν προκειµένου να υπογραφούν αρµοδίως. 3β) ΝΑΙ. (π.χ. στην Εύβοια, µε τη µε α.π. προσφυγή 5696/2012 του Συλλόγου ∆ιπλωµατούχων Αγρονόµων και Τοπογράφων Μηχανικών Ν. Ευβοίας και εν συνεχεία το έγγραφο του 2012 της
Υπηρεσίας ∆όµησης ∆ήµου Χαλκιδέων όπου αναφέρεται ότι αν δεν κατατεθεί τοπ/κό διάγραµµα υπογεγραµµένο αρµοδίως τότε θα προβεί σε
ανάκληση έγκρισης δόµησης).
4. ∂ÚÒÙËÌ·: Ποιες κυρώσεις προβλέπονται για όσους αναρµόδια υπογράφουν «ÂÍ·ÚÙËÌ¤Ó· ÙÔÔÁÚ·ÊÈÎ¿ ‰È·ÁÚ¿ÌÌ·Ù·» χωρίς να έχουν, σύµφωνα µε το νόµο, σχετικά επαγγελµατικά δικαιώµατα;
∞¿ÓÙËÛË: Προφανώς κυρώσεις που προβλέπονται αρµοδίως για πράξεις µη σύννοµες.
∆εν γνωρίζουµε περίπτωση που κάποιος προσέφυγε γιατί αναρµοδίως
είχε υπογράψει και ποιες κυρώσεις του επιβλήθησαν.
5. ∂ÚÒÙËÌ·: Οι απόψεις της ∆/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. για το θέµα υπογραφής των
«ÂÍ·ÚÙËÌ¤ÓˆÓ ÙÔÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ» έχουν δεσµευτικό και εκτελεστικό χαρακτήρα για τις υποθέσεις που χειρίζονται άµεσα οι υπηρεσίες της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Κρήτης;
∞¿ÓÙËÛË: Ναι, (π.χ. δασικές εκτάσεις, οδοποιίες, δόµηση εκτός σχεδίου, τροποποιήσεις σχεδίου πόλης, περιοχές Natura, κ.ά.) και γενικά ό,τι
αφορά αρµοδιότητές της.
6. ∂ÚÒÙËÌ·: Σε ποιες περιπτώσεις οι απόψεις της ∆/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. αποτελούν δέσµευση, έχουν δηλαδή διατακτικό χαρακτήρα, για τις υπηρεσίες
στις οποίες απευθύνεται;
∞¿ÓÙËÛË: Όταν η νοµοθεσία είναι σαφής. Κυρίως όµως είναι γνωµοδοτικού χαρακτήρα. Για το λόγο αυτό εάν υπάρχουν αντίθετες απόψεις
σαν τρίτη άποψη η οποία και κυρίως επικρατεί λαµβάνεται υπόψη η
άποψη του ΥΠΕΝ.
7. ∂ÚÒÙËÌ·: Αποτελεί αρµοδιότητά σας ο έλεγχος αρτιότητας, πληρότητας και συµµόρφωσης µε την ισχύουσα νοµοθεσία των στοιχείων που
περιλαµβάνονται σε µελέτες που συνοδεύουν αιτήµατα πολιτών για την
έκδοση εκτελεστών διοικητικών πράξεων από την υπηρεσία σας;
∞¿ÓÙËÛË: ΝΑΙ: (π.χ. περιπτώσεις έγκρισης παρεκκλίσεων οδών εκτός
σχεδίου κ.ά. αλλά όχι π.χ. σε περίπτωση έκδοσης αδειών δόµησης όπου
είναι αρµοδιότητα της υπηρεσίας δόµησης).
Τέλος αποστέλλουµε στους Αποδέκτες του Πίνακα κοινοποίησης την µε αρ.
267/2016 Απόφαση του ∆΄ Τµήµατος του Συµβουλίου της Επικρατείας που
αφορά τους έχοντες τα επαγγελµατικά δικαιώµατα σύνταξης Εξαρτηµένων
Τοπογραφικών ∆ιαγραµµάτων.
Ε.Γ.Γ.
Ο ∆ιευθυντής
Εµµανουήλ Μαυράκης
Χηµικός Μηχανικός MSc
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∞¿ÓÙËÛË ÛÙËÓ ·ﬁ 02-12-2015 ÂÈÛÙÔÏ‹ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜, Ô˘ ·¤ÛÙÂÈÏÂ Ô
Û‡ÏÏÔÁﬁ˜ Ì·˜ (˘ÔÁÂÁÚ·ÌÌ¤ÓË ·ﬁ ÙÔÓ ÚÒËÓ ÚﬁÂ‰ÚÔ Î·È ·Á·ËÙﬁ Û˘Ó¿‰ÂÏÊﬁ Ì·˜ Î. §ÂˆÓ›‰· πˆ·ÓÓ›‰Ë), Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙË˜ ıÂÒÚËÛË˜ ÙÔ˘
ÁÓËÛ›Ô˘ ÙË˜ ˘ÔÁÚ·Ê‹˜, ÛÙËÓ ˘Â‡ı˘ÓË ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ¡.1599/1986, Ô˘ ÂÎ‰›‰Ô˘Ó ÔÈ ÂÈ‚Ï¤ÔÓÙÂ˜ ÌË¯·ÓÈÎÔ›, ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¿Ù·ÛË ÈÛ¯‡Ô˜ ·ÚÔ¯‹˜ ÁÈ·
ÂÚÁÔÙ·ÍÈ·Î‹ ¯Ú‹ÛË.
∂ÈÛ˘Ó¿ÙÔÓÙ·È Ë 02-12-2015 ÂÈÛÙÔÏ‹ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ Ì·˜ Î·È Ë 2474/2803-2016 ·¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ¢∂¢¢∏∂.
ªÂ ÂÎÙ›ÌËÛË,
ÙÔ ¢.™.

™À§§√°√™ ¢π¶§øª∞∆√ÀÃø¡ ∞°ƒ√¡√ªø¡
& ∆√¶√°ƒ∞ºø¡ ª∏Ã∞¡π∫ø¡ ¡. ∂Àµ√π∞™
ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΕ Π.Τ. ΕΥΒΟΙΑΣ, ΧΑΪΝΑ & ΑΠΟΣΤΟΛΙ∆ΟΥ 29, 34100 ΧΑΛΚΙ∆Α
ΤΗΛ.: 22210 29566, ΦΑΞ: 22210 85652,
Ε-MAIL: topografoi.evias@gmail.com
Χαλκίδα 2-12-2015
Προς:
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ
∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. (∆Ε∆∆ΗΕ)
Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5,117 43, Αθήνα
Κοινοποίηση:
α) ∆Ε∆∆ΗΕ, ∆/νση Περιφ. Κεντρικής Ελλάδας - Περιοχή Χαλκίδας∆ύο
∆έντρα, ∆οκός, 341 00, Χαλκίδα
β) ΥΠΑΠΕΝ, Γεν. Γραµµατεία Χωρικού Σχεδιασµού & Αστικού
Περιβ/ντος
Γεν. ∆/νση Πολεδοµίας
∆/νση Αρχιτεκτονικής οικοδ. κανονισµών & αδειοδοτήσεων/Τµήµα Γ΄
Μεσογείων & Τρικάλων 36, 115 26, Αθήνα
γ) Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ)
Νίκης 4, 105 63 Αθήνα
δ) Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), Π.Τ. Εύβοιας
Χαϊνά & Αποστολίδου 29, 341 00 ΧΑΛΚΙ∆Α

¢π∞ª∞ƒ∆Àƒπ∞
Κύριοι
∆ιαµαρτυρόµαστε έντονα, διότι, στην επιστολή που στέλνετε προς τους
πελάτες σας και αφορά την παράταση ισχύος της παροχής ρεύµατος για
εργοταξιακή χρήση, ζητάτε Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν.1599/1986 επιβλέποντα µηχανικού, η οποία, εκτός από την υπογραφή και τη σφραγίδα του,
πρέπει να φέρει και θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής του!
Σύµφωνα όµως µε το έγγραφο µε αρ. πρωτ. 31327/31-7-2015 του ΥΠΑΠΕΝ (Α∆Α: ΩΝΓΓ465ΦΘΗ-Χ90) που αναφέρετε στην ίδια επιστολή, τέτοια
απαίτηση για θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής δεν υπάρχει!
Αφετέρου, και πέραν της αδικαιολόγητης ταλαιπωρίας και το χάσιµο χρόνου που µας υποβάλλετε, όταν όλες οι ∆ηµόσιες Υπηρεσίες και οι συµβολαιογράφοι αποδέχονται κάθε δήλωση µηχανικού που φέρει την υπογραφή
και τη σφραγίδα του (δια της οποίας δήλωσης εκδίδονται διοικητικές πράξεις και γίνονται µεταβιβάσεις ακινήτων), είναι άκρως υποτιµητική και προσβλητική προς τον κλάδο των µηχανικών αυτή σας η απαίτηση. Πόσο µάλλον όταν το µόνο που ζητάτε είναι να βεβαιωθεί (και µάλιστα µε το γνήσιο
της υπογραφής!) κάτι το οποίο µπορείτε να διαπιστώσετε άµεσα από την
οικοδοµική άδεια του πελάτη σας.
Ύστερα από τα παραπάνω, παρακαλούµε να άρετε αυτήν σας την οδηγία
για το γνήσιο της υπογραφής, αρκούµενοι µόνο στην υπογραφή και σφραγίδα του επιβλέποντα µηχανικού, όπως ακριβώς αναφέρει το έγγραφο του
ΥΠΑΠΕΝ.
Για το ∆.Σ.
Ο πρόεδρος
Λεωνίδας Ιωαννίδης

27/4/2016 9:36 PM
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™‡ÓıÂÛË ∆ÔÈÎÒÓ - ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ
∆ÌËÌ¿ÙˆÓ ∞∆ª
∆ιεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας
Περιοχή Χαλκίδας
∆ύο ∆έντρα ∆οκός, 34100, Χαλκίδα
Πληροφορίες: Χ. Παπαδηµητρίου
Τα 22210 90511 / εσωτ. 175, F 22210 90505
e-mail: ch.papadimitriou@dellie.gr
Αρ. Πρωτ./Ηµερ.: Π.ΧΑΛΚ./Νο 02474, 28 ΜΑΡ. 2016
Προς: ΣΥΛΛΟΓΟ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ
Χαϊνά & Αποστολίδου 29, 34100 ΧΑΛΚΙ∆Α

¶ÂÚ›ÏË„Ë: ∞¿ÓÙËÛË ÛÂ ÂÈÛÙÔÏ‹ – ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›· Û·˜
™¯ÂÙÈÎ¿: ∂ÈÛÙÔÏ‹ Û·˜ ÌÂ ËÌÂÚÔÌËÓ›· 2-12-2015
Σε απάντηση του παραπάνω σχετικού, σας γνωρίζουµε ότι, σύµφωνα µε νέα οδηγία
από 8/3/2016, δεν απαιτείται στο εξής θεώρηση του γνησίου της υπογραφής στην
Υπεύθυνη ∆ήλωση Ν.1599/1986 που εκδίδουν οι επιβλέποντες µηχανικοί για την παράταση ισχύος παροχής για εργοταξιακή χρήση.
Π. Κ. Κατσέλης
∆ιευθυντής Περιοχής Χαλκίδας

Σε συνέχεια των αποτελεσµάτων των αρχαιρεσιών του ΠΣ∆ΑΤΜ της 20ης ∆εκεµβρίου 2016, τα προεδρεία των τµηµάτων
που συγκροτήθηκαν µετά την κυκλοφορία του προηγούµενου
δελτίου ΑΤΜ, έχουν ως εξής:
Τοπικό Τµήµα ΑΤΜ Ροδόπης
Πρόεδρος: Παναγιώτης ∆. Μουζακίδης
Αντιπρόεδρος: ∆ηµήτριος Χ. Φελάκης
Γραµµατέας: Ηλίας Σ. Θεµελίδης
Ταµίας: Ισµαήλ Γ. Μουσταφά
Μέλος: Μάριος Ν. Κάκογλου
Περιφερειακό Τµήµα ΑΤΜ ∆υτ. Μακεδονίας
Πρόεδρος: Τζίτζικας Γεώργιος
Αντιπρόεδρος: Φώτιος Ριζόπουλος
Γραµµατέας: Χαρούλα Πασιάκου
Ειδικός Γραµµατέας: Σταµάτης Τοψής
Ταµίας: Χρήστος Λιάκος
Τοπικό Τµήµα ΑΤΜ Λέσβου
Πρόεδρος: Αγγελική Παπαχρυσού
Αντιπρόεδρος: Ευάγγελος Αλατζάς
Γ. Γραµµατέας: Παράσχος Τσεσµελής
Ταµίας: Θάλεια Αβαγιανού
Μέλος: Κωνσταντίνος Αµπελικιώτης

Με αφορµή την έναρξη της διαδικασίας υποβολής δηλώσεων κτηµατολογίου, το Τµήµα Κεντρικής και ∆υτικής
Θεσσαλίας του ΤΕΕ διευκρινίζει ότι οι µηχανικοί είναι οι
µόνοι που µπορούν να συντάξουν τα απαραίτητα σχέδια
που απαιτούνται να προσκοµιστούν στα κτηµατολογικά
γραφεία και καλεί όλους τους ιδιοκτήτες ακινήτων να µην
εµπιστεύονται τόσο για τη σύνταξη της δήλωσης όσο και
για τον εντοπισµό των ιδιοκτησιών τους ανθρώπους
(επαγγελµατίες ή µη) που δεν έχουν καµιά απολύτως σχέση µε το αντικείµενο.

Σύλλογος ΑΤΜ Καβάλας
Πρόεδρος: Μ. Αποστολίδης
Αντιπρόεδρος: Γ. Μουµτζής
Γραµµατέας: Ζ. Ιερωνυµάκη
Ειδικός Γραµµατέας: Ι. Κοσµίδης
Ταµίας: Σ. Ιωάννου

Ειδικότερα, το ΤΕΕ Κεντρικής και ∆υτικής Θεσσαλίας επισηµαίνει σε ανακοίνωσή του:

Τοπικό Τµήµα ΑΤΜ Ν. ∆ωδεκανήσου - Ρόδος
Πρόεδρος: Π. Τσιράκος
Γραµµατέας: Π. ∆ιακοσταµατίου
Ταµίας: Α. Αγγουριάς

1. Τα κατά τόπους γραφεία κτηµατογράφησης είναι αρµόδια για τον έλεγχο και παραλαβή των δηλώσεων. Κανένας άλλος και καµία εταιρεία δεν εκπροσωπεί το
ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ.
2. Η υποβολή και συµπλήρωση της δήλωσης για το ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ είναι µια σοβαρή και σηµαντική διαδικασία και συµβουλεύουµε τους πολίτες αν επιθυµούν και
κρίνουν απαραίτητο να απευθυνθούν σε αρµόδιους επιστήµονες.
3. Σε περίπτωση που αδυνατούν να συντάξουν τη δήλωση µόνοι τους, να επισκεφθούν κάποιον ειδικό και όχι οποιονδήποτε. Ειδικοί στην παροχή συµβουλών για
τη συµπλήρωση της δήλωσης κτηµατολογίου για τεχνικά θέµατα είναι οι µηχανικοί. Επίσης οι µηχανικοί (µε βάση τα επαγγελµατικά τους δικαιώµατα) είναι οι µόνοι που µπορούν να συντάξουν τα απαραίτητα σχέδια που απαιτούνται να προσκοµιστούν στα κτηµατολογικά γραφεία. Όσο αφορά βέβαια συµβουλές σε νοµικά ζητήµατα και υποθέσεις, τότε η συµβολή δικηγόρου κρίνεται αναγκαία.
4. Να µην εµπιστεύονται τόσο για τη σύνταξη της δήλωσης όσο και για τον εντοπισµό των ιδιοκτησιών τους ανθρώπους (επαγγελµατίες ή µη) που δεν έχουν καµιά
απολύτως σχέση µε το αντικείµενο.
Οι συνέπειες θα είναι τόσο δαπανηρές όσο και χρονοβόρες. Κατά συνέπεια, ΚΑΤΑ∆ΙΚΑΖΟΥΜΕ ενέργειες που προκαλούν σύγχυση, και καλούµε τους πολίτες να
συµβουλεύονται τους διπλωµατούχους µηχανικούς για να την ορθότερη υποβολή
της δήλωσης τους και την αποφυγή δυσάρεστων εκπλήξεων στο µέλλον.

¢Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙ· ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ TÌËÌ¿ÙˆÓ & ™˘ÏÏﬁÁˆÓ
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Τοπικό Τµήµα ΑΤΜ Κέρκυρας
Πρόεδρος: Ν. Καψοκαβάδης
Αντιπρόεδρος: Χ. Γατσούλης
Γραµµατέας: Α. ∆οκανάρης
Ταµίας: Σ. Μητσιάλης
Μέλος: ∆. Καββαδίας

Τοπικό Τµήµα ATM Ν. Ηµαθίας
Πρόεδρος: Παναγιώτης Φουρνιάδης
Αντιπρόεδρος: Χρήστος Σέρµπος
Γραµµατέας: Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος
Ταµίας: Σταύρος Τσιούµας
Μέλος: Ηλίας Τζιώτας
Τοπικό Τµήµα ΑΤΜ Τρικάλων
Πρόεδρος: Νικόλαος Παπακώστας
Αντιπρόεδρος: Βασίλειος Ζαφείρης
Γραµµατέας: Αθανάσιος Λίπας
Ταµίας: Ιωάννης Καρδαράς
Μέλος: Άγγελος Μόκας
Σύλλογος ΑΤΜ Kαλαµάτας
Πρόεδρος: X. Λευκιµιάτης
Γραµµατέας: N. Παναγιωτόπουλος
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∞ÂÚÔÊˆÙÔÁÚ·Ê›Â˜ ∂∫Ã∞
έα υπηρεσία αναζήτησης αεροφωτογραφιών έβαλε σε λειτουργία η
ΕΚΧΑ µετά και από παρέµβαση του
Συλλόγου. Η υπηρεσία αφορά τις
ήδη σαρωµένες αεροφωτογραφίες που είχε
αναρτήσει και ο ΟΚΧΕ πριν καταργηθεί το
2014. Έστω και µετά από 2 χρόνια η ενέργεια είναι καλοδεχούµενη αφού γενικά τα τελευταία χρόνια παρατηρείται µια συνεχής
υποβάθµιση των παρεχοµένων υπηρεσιών
και από τους δύο φορείς (ΓΥΣ και ΕΚΧΑ) που
χορηγούν στοιχεία.

Ν

παραµένει δηλαδή το πρόβληµα της φυσικής παρουσίας στην Τιµ. Βάσσου, που είχαµε ξαναγράψει
σε προηγούµενο τεύχος.
Με την είσοδο στην εφαρµογή εµφανίζεται η γνωστή οθόνη της θέασης των ορθοφωτοχαρτών
όπου µπορεί κανείς να δει ποιές αεροφωτογραφίες αφορούν το πολύγωνο που έχει σχεδιάσει, αν
είναι έγχρωµες, πότε τραβήχτηκαν και την περίπου κλίµακά τους

Η νέα υπηρεσία είναι διαθέσιµη στο κοινό από
την ιστοσελίδα www.ktimanet.gr κάτω από τον
τίτλο αναζήτηση αεροφωτογραφιών.
Ήδη από την πρώτη οθόνη αναφέρεται ότι:

∏ ˘ËÚÂÛ›· «∞Ó·˙‹ÙËÛË ¢È·ıÂÛÈÌﬁÙËÙ·˜ ∞ÂÚÔÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÒÓ ∞Ú¯Â›Ô˘» ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎÂ ·ﬁ ÙËÓ ∂ıÓÈÎﬁ ∫ÙËÌ·ÙÔÏﬁÁÈÔ Î·È Ã·ÚÙÔÁÚ¿ÊËÛË ∞.∂. (∂.∫.Ã∞.
∞.∂.) ÌÂ ÛÎÔﬁ ÙËÓ ·Ó·˙‹ÙËÛË ·ÂÚÔÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ Ë ∂Ù·ÈÚÂ›· Ì·˜ ÛÙÔ ·Ú¯Â›Ô ÙË˜.

Αν οι φωτογραφίες της περιοχής έχουν περαστεί στην βάση, εκτός από τα παραπάνω στοιχεία µπορεί κανείς να δει και την προεπισκόπηση της φωτογραφίας, το ίχνος της, αλλά και µεγέθυνσή της,
οπότε διαπιστώνει ότι πρόκειται για φωτογραφίες του καταργηµένου ΟΚΧΕ.

ª¤Û· ·ﬁ ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· “∞Ó·˙‹ÙËÛË
¢È·ıÂÛÈÌﬁÙËÙ·˜ ∞ÂÚÔÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÒÓ ∞Ú¯Â›Ô˘” ÔÈ ÂÓ‰È·ÊÂÚﬁÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó·
·Ó·˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÌﬁÓÔ ÙÈ˜ ·ÂÚÔÊˆÙÔÁÚ·Ê›Â˜ Ô˘ Â›Ó·È Î·Ù·¯ˆÚËÌ¤ÓÂ˜ ÛÂ ·˘Ù‹,
ÔÈ ÔÔ›Â˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ·Ú¯Â›Ô˘
·ÂÚÔÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÒÓ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ Ë
∂.∫.Ã∞. ∞.∂.
™Â Î¿ıÂ ÂÚ›ÙˆÛË ÔÈ ÂÓ‰È·ÊÂÚﬁÌÂÓÔÈ
ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ó· ¤¯Ô˘Ó ·ÎÚÈ‚‹ ÏËÚÔÊﬁÚËÛË ÁÈ· ÙËÓ ‡·ÚÍË ·ÂÚÔÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÒÓ
ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓÙﬁ˜ ÙÔ˘˜, ı·
Ú¤ÂÈ Ó· ·Â˘ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ ∂.∫.Ã∞.
∞.∂. ÛÙËÓ Ô‰ﬁ ∆ÈÌ. µ¿ÛÛÔ˘ 11 - 13,
∞ÌÂÏﬁÎËÔÈ 11521, ∞ı‹Ó·, ÙËÏ: 211 10
44 700, ·ﬁ ﬁÔ˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÍ˘ËÚÂÙÔ‡ÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·ﬁ 8:30 ¤ˆ˜ 12:30,
ÏËÓ ∆ÂÙ¿ÚÙË˜.
∏ ˘ËÚÂÛ›· ·˘Ù‹ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂÌÏÔ˘ÙÈÛÙÂ› ÛÙ·‰È·Î¿ ·ﬁ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ ·ÂÚÔÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ
ÛÙÔ ·Ú¯Â›Ô Ì·˜, ÒÛÙÂ Ó· Â›Ó·È ‰˘Ó·Ù‹ Ë
‰È·‰ÈÎÙ˘·Î‹ ¤ÚÂ˘Ó· ÛÂ ﬁÏÔ ÙÔ ‰È·ı¤ÛÈÌÔ
·Ú¯Â›Ô ·ÂÚÔÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÒÓ ‰È·¯ÚÔÓÈÎ¿.
24 ATM 227 / MAPTIO™ - A¶PI§IO™ 2016
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µένει να δούµε πότε θα ολοκληρωθεί η σάρωση και των υπόλοιπων αεροφωτογραφιών.

Σάρωση του υφιστάµενου αρχείου
Όταν καταργήθηκε ο ΟΚΧΕ είχε στα σκαριά έτοιµο διαγωνισµό για σάρωση των 350.000 αεροφωτογραφιών του αρχείου του. Το έργο σταµάτησε µε
την κατάργηση του ΟΚΧΕ και η ΕΚΧΑ είχε κυκλοφορήσει ότι θα σαρώσει τις φωτογραφίες του αρχείου σε υψηλή ανάλυση. Έκτοτε όχι µόνο δεν σαρώθηκαν οι φωτογραφίες αλλά υπήρξε µια ραγδαία υποβάθµιση στην παροχή στοιχείων του πρώην ΟΚΧΕ. Για ένα διάστηµα είχε κλείσει εντελώς η παροχή στοιχείων, ενώ όταν άνοιξε γινόταν και γίνεται µέχρι και σήµερα µόνο µε φυσική παρουσία.
Τι γίνεται όµως µε τις αεροφωτογραφίες που η ίδια η ΕΚΧΑ έχει στην κατοχή της;
Οι αεροφωτογραφίες του 2008-9 που τραβήχτηκαν για το πρόγραµµα LSO και VLSO δεν χορηγούνται.
Οι αεροφωτογραφίες από το πρόγραµµα του αιγιαλού δεν χορηγούνται.
∆εν πρέπει κάποτε η ΕΚΧΑ να αποφασίσει επί τέλους την πολιτική διάθεσης και αυτών των στοιχείων; Πότε θα της ζητηθούν ευθύνες για τα εκατοµµύρια που χάνονται από την µη δευτερογενή αξιοποίηση τους;
Τελικά ο ∆ηµόσιος ΟΚΧΕ ήταν πολύ πιο ευέλικτος από την ΑΕ ΕΚΧΑ.
Γιάννης Γιαννίρης, ATM

ŸÙ·Ó Á›ÓÔÓÙ·Ó Ë Û‡ÓÙ·ÍË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ ‰ÂÓ Â›¯Â ·ÎﬁÌË Ë
Î˘‚¤ÚÓËÛË ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙÔ ÙÂÏÈÎﬁ ÛÙ¿‰ÈÔ ÙË˜ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË˜ ÙˆÓ
Û¯Â‰›ˆÓ ÙË˜ ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎﬁ ÙˆÓ ÂÏÂ˘ı¤ÚˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ Î·È ÙˆÓ ÌË¯·ÓÈÎÒÓ, (ÙÂÏÈÎﬁ ÎÂ›ÌÂÓÔ ÙÔ˘ ÓﬁÌÔ˘, ‰È·‰ÈÎ·Û›·
„‹ÊÈÛË˜ ÛÙË µÔ˘Ï‹, ÎÙÏ).
∏ ÂÓËÌ¤ÚˆÛË Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÂ› Â›Ó·È ¯Ú‹ÛÈÌË Î·È Â›Î·ÈÚË ÁÈ·Ù›,
ﬁÔÈ· ÂÍ¤ÏÈÍË Î·È Ó· ¤¯ÂÈ ÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎﬁ, Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ˘¿Ú¯Ô˘Ó, ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó Î·È ÔÍ‡ÓÔÓÙ·È Î·È ÁÈ· Ù· ÂﬁÌÂÓ· ¯ÚﬁÓÈ·, ı·
ÂËÚÂ¿˙Ô˘Ó ÙË ˙ˆ‹ Ì·˜ Î·È ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ÙÔ˘ Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜, ·ÏÏ¿
Î·È ı· Î·ıÔÚ›˙Ô˘Ó ÙÈ˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈÂ˜ Î·È ÙÈ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂÈ˜ Ì·˜ ÁÈ·
ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÂÓﬁ˜ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ‰›Î·ÈÔ˘, ÚÂ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡, ÔÚıÔÏÔÁÈÎÔ‡ Î·È ‚ÈÒÛÈÌÔ˘.
∆Ô Ó¤Ô ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎﬁ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌË¯·ÓÈÎÔ‡˜ Â›Ó·È ¤Ó· Û¯¤‰ÈÔ Î·È ÌÈ·
ÔÏÈÙÈÎ‹ ÙË˜ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ Î˘‚¤ÚÓËÛË˜ Ô˘ Ô‰ËÁÂ› ÛÂ ·‰È¤ÍÔ‰·, ÛÂ
·Ú·ÏÔÁÈÛÌÔ‡˜ Î·È ÛÂ Î·Ù·ÛÙÚÔÊÈÎ¤˜ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂÈ˜.
™Â ·ÓÙ›ıÂÛË Ë ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎ‹ ÚﬁÙ·ÛË ÙˆÓ ÌË¯·ÓÈÎÒÓ Î·È ÙÔ˘ ∆∂∂,
Â›Ó·È ÌÈ· ÚﬁÙ·ÛË ÚÂ·ÏÈÛÙÈÎ‹, ‰›Î·ÈË, ÔÚıÔÏÔÁÈÎ‹, ÂÊ·ÚÌﬁÛÈÌË,
ÁÈ· ¤Ó· ∆™ª∂¢∂ ˘ÁÈ¤˜ Î·È ‚ÈÒÛÈÌÔ, ·ÚˆÁﬁ˜, ÛÙ‹ÚÈÁÌ· Î·È ‚·ÛÈÎﬁ˜ ˘ÏÒÓ·˜ ÙˆÓ ÌË¯·ÓÈÎÒÓ ÛÙÔÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎﬁ Î·È ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎﬁ
ÙÔ˘˜ ‚›Ô.

BÈÒÛÈÌÔ ÙÔ T™ME¢E
ÌÂ ÙË Ó¤· ·Ó·ÏÔÁÈÛÙÈÎ‹ ÌÂÏ¤ÙË
Τα τέσσερα τεκµηριωµένα συµπεράσµατα της αναλογιστικής µελέτης
που παρουσιάστηκε από το ΤΕΕ στις 31 Μαρτίου 2016, για τη σηµερινή
κατάσταση και το µέλλον του ΤΣΜΕ∆Ε είναι τα εξής:
1. Το Ταµείο (τοµείς Κύριας Σύνταξης, Επικουρικής και Εφάπαξ) δεν έχει
ιδιαίτερο πρόβληµα βιωσιµότητας (ειδικά στην περίπτωση που διατηρηθούν σταθερές εισφορές, δηλαδή, δεν υπάρξει κλιµάκωση µε βάση
τις 14 ασφαλιστικές κλάσεις) και µάλιστα η βιωσιµότητά του ξεπερνάει τον ορίζοντα των 40 ετών.
2. Το σχέδιο νόµου του Υπουργείου περιπλέκει το πρόβληµα βιωσιµότητας του Ταµείου. ∆ηµιουργεί αναλογιστική ανισορροπία, έχει καθαρά
εισπρακτικό χαρακτήρα µε ορίζοντα 3 µε 4 έτη, δηµιουργεί ανισότητες και καταρρίπτει την αρχή της αλληλεγγύης των γενεών, προωθώντας έτσι την εισφορο-αποφυγή και τη µη συνέχιση της ασφάλισης,
αφού ένας ασφαλισµένος µε 15 έτη ασφάλισης και ένας µε 40 έτη,
λαµβάνουν σχεδόν την ίδια σύνταξη.
3. Στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου, µεταφέρονται όλα τα βάρη στις
νέες γενεές ασφαλισµένων, αφού καλούνται να καταβάλλουν εισφορές οι οποίες φτάνουν στο διπλάσιο των παροχών που θα λάβουν
(βλ. για σύγκριση ισοζύγια 6.3 και 6.1). Επιπλέον, το µεγαλύτερο βάρος της κάλυψης των ελλειµµάτων των παλαιών ασφαλισµένων, θα
πέσει στους νέους ελεύθερους επαγγελµατίες, όπως φαίνεται από το
ισοζύγιο 6.3. Η νέα γενεά των µισθωτών θα καλύψει µικρότερο βάρος
από αυτό το έλλειµµα όπως φαίνεται από το ισοζύγιο 6.3.
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4. Επιπλέον, µε το σχέδιο του Υπουργείου η παρούσα γενεά των ασφαλισµένων ελεύθερων επαγγελµατιών θα πληρώσει σχεδόν τις τριπλάσιες εισφορές, σε σχέση µε το σενάριο των σταθερών εισφορών, για
να λάβει παροχή η οποία δεν θα είναι διπλάσια σε σχέση µε την παροχή (συµπεριλαµβανοµένου και της εθνικής σύνταξης) του αντίστοιχου
σεναρίου των σταθερών εισφορών.

Η παρουσίαση της αναλογιστικής µελέτης
σε συνέντευξη τύπου στις 31.03.2016
Η κυβερνητική πρόταση για το Ασφαλιστικό, µειώνει κατά 25% το
χρόνο ζωής του Ταµείου των µηχανικών, του ΤΣΜΕ∆Ε. Αυτό αναδείχθηκε κατά τη διάρκεια της Συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε ο
πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός και στην οποία έγινε παρουσίαση της αναλογιστικής µελέτης για τη βιωσιµότητα του Ταµείου από τον
Αναλογιστή, Επίκουρο Καθηγητή Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών
Αλέξανδρο Ζυµπίδη.
Όπως επισηµάνθηκε, «το Ταµείο των Μηχανικών είναι ισχυρό και
βιώσιµο και έτσι πρέπει να παραµείνει. Η κυβερνητική πρόταση για
το νέο Ασφαλιστικό είναι λανθασµένη επιστηµονικά, άδικη κοινωνικά και
αναποτελεσµατική οικονοµικά».
Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ στην εισαγωγική του τοποθέτηση ανέφερε ότι
«όλοι οι ποιοτικοί δείκτες το ταµείου µας ξεπερνούν κατά πολύ τους
αντίστοιχους µέσους όρους που εµφανίζονται στο συνολικό σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης. Και για να γίνω συγκεκριµένος. Ο δείκτης εργαζοµένων προς συνταξιούχους είναι 4,5 προς 1 για το ΤΣΜΕ∆Ε. Για το σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης είναι 1,4 προς 1. ∆ηλαδή, ο δείκτης του
ΤΣΜΕ∆Ε είναι περισσότερο από 3 φορές µεγαλύτερος από τον
δείκτη για το σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης. Ο δείκτης περιουσίας προς υποχρέωση, είναι 10% για το ΤΣΜΕ∆Ε και 1% για το σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης, δηλαδή 10 φορές µεγαλύτερος. Ο δείκτης εισφορών προς συντάξεις, είναι 100%, ενώ για το σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης είναι 50%, δηλαδή διπλάσιος και πρέπει να αναφέρω και κάτι άλλο σηµαντικό, ότι στο ΤΣΜΕ∆Ε ασφαλίζουµε επαγγελµατική ιδιότητα, κάτι που δεν συµβαίνει στο υπόλοιπο σύστηµα κοινωνικής
ασφάλισης. Επισηµαίνουµε και κάτι άλλο το οποίο είναι σηµαντικό. Η
ρήτρα µηδενικού ελλείµµατος και µάλιστα χωρίς καµία απολύτως
κρατική χρηµατοδότηση, που αποτελεί τη βασικότερη απαίτηση των θεσµών για τη λειτουργία των φορέων στο συνολικό σύστηµα κοινωνικής
ασφάλισης, εφαρµόζεται διαχρονικά από το δικό µας ταµείο, καθώς το ετήσιο ταµειακό αποτέλεσµα, δηλαδή έσοδα µείον έξοδα για
το ΤΣΜΕ∆Ε, τη δεκαετία 2004 - 2013 είναι σταθερά πλεονασµατικό,
αλλά ακόµα και τη τελευταία τριετία που η κατάσταση είναι πάρα πολύ
δύσκολη λόγω της σηµαντικής οικονοµικής κρίσης, το ετήσιοι αποτέλεσµα παραµένει θετικό. Επιπλέον, τα ποσά των ατοµικών εισφορών
των µηχανικών ήταν πάντα αυξηµένα σε σχέση µε το µέσο όρο των
ατοµικών εισφορών άλλων ασφαλισµένων σε ταµεία του συστήµατος
κοινωνικής ασφάλισης και αναλογιστικά ισοσκελισµένα σε σχέση µε τις
παροχές στους ασφαλισµένους. Τέλος τα έσοδα του ΤΣΜΕ∆Ε από το
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κοµµάτι της εγγυοδοσίας που παρέχει στα µέλη του, καλύπτουν πλήρως όλα τα λειτουργικά έξοδα του ταµείου, συµπεριλαµβανοµένης και
της µισθοδοσίας των υπαλλήλων του»

™˘ÓÔÙÈÎﬁ˜ ›Ó·Î·˜:
ΠΟΙΟΤΙΚΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ

∆είκτης εργαζοµένων/συνταξιούχους
∆είκτης περιουσίας/ υποχρέωσης
∆είκτης εισφορών/ συντάξεων
Ασφάλιση Επαγγελµατικής Ιδιότητας

∏ ∏ª∂ƒπ¢∞ ∆√À EGOS ™∆∏ £∂™™∞§√¡π∫∏
ΤΣΜΕ∆Ε

4,5 : 1
10%
100%
ΝΑΙ

Σύστηµα
Κοινωνικής
Ασφάλισης
1,4 : 1
1%
50%
ΟΧΙ

Όπως τόνισε ο πρόεδρος του ΤΕΕ κ. Στασινός, τυχόν εφαρµογή της κυβερνητικής πρότασης θα περιορίσει κατά 10 περίπου έτη το χρόνο
ζωής του ΤΣΜΕ∆Ε. Επιπλέον θα επιβαρύνει ιδιαίτερα τους νέους
ελεύθερους επαγγελµατίες µηχανικούς, οι οποίοι θα κληθούν να καταβάλλουν σχεδόν τριπλάσιες εισφορές στο σύνολο του ασφαλιστικού
τους βίου, χωρίς να έχουν ούτε καν διπλάσιες παροχές, ενώ για όσους
βγουν στη σύνταξη µετά τα έτη 2047-2048 δεν θα υπάρχουν τα απαραίτητα χρήµατα στο Ταµείο για να καλύψουν τις παροχές τους.
«Είναι εντυπωσιακό ότι ένας οργανισµός όπως το ΤΣΜΕ∆Ε που έχει την καλύτερη αναλογία εργαζοµένων προς συνταξιούχους, το καλύτερο αναλογικά απόθεµα, που παρουσιάζει κάθε χρόνο πλεόνασµα, την ίδια ώρα που οι
Μηχανικοί κατά µέσο όρο πληρώνουµε µεγαλύτερες εισφορές σε σχέση µε
εισφορές που πληρώνουν σε άλλα ταµεία, να ζητά κάποιος, στο όνοµα της
δικαιοσύνης ή µιας µεταρρύθµισης, να συνεισφέρουµε ακόµα περισσότερα», σηµείωσε µε έµφαση ο Γιώργος Στασινός.
Με βάση την κυβερνητική πρόταση «το µάρµαρο το πληρώνει αυτός που
είναι καλύτερος νοικοκύρης…», τόνισε µε έµφαση ο Πρόεδρος του ΤΕΕ και
υπογράµµισε: «το Ταµείο των µηχανικών πρέπει να παραµείνει νοικοκυρεµένο και βιώσιµο!».
Ο κ. Στασινός τόνισε ότι η συγκεκριµένη αναλογιστική µελέτη έρχεται να
καλύψει το κενό που υπάρχει στο τοµέα αυτόν, καθώς «κάθε σοβαρό κράτος προχωρά στη διενέργειά της πριν την έναρξη οποιαδήποτε διαλόγου».
Η εν λόγω µελέτη έχει ήδη κατατεθεί στους αρµόδιους υπουργούς και θα
αποσταλεί σε όλους τους φορείς που συµµετέχουν σ αυτόν τον διάλογο.
Αναλυτικά στοιχεία της αναλογιστικής µελέτης παρουσίασε ο Αλέξανδρος
Ζυµπίδης, ο οποίος - µεταξύ άλλων - υπογράµµισε:

ραγµατοποιήθηκε στο αµφιθέατρο του ΤΕΕ στη Θεσσαλονίκη
το Σάββατο 2/4/2016 η ηµερίδα εργασίας του EGOS για τη λειτουργία των επαγγελµατικών συλλόγων των Τοπογράφων Μηχανικών στην Ευρώπη. Στην ηµερίδα αυτή παρουσιάσθηκε το
καθεστώς λειτουργίας των επαγγελµατικών συλλόγων των τοπογράφων Μηχανικών από τη Γερµανία, την Ιταλία, την Αγγλία και τη Μάλτα και φυσικά του ΠΣ∆ΑΤΜ. Παρουσιάσθηκε επίσης το Ευρωπαϊκό πλαίσιο
λειτουργίας των συλλόγων καθώς και οι ευρωπαϊκές οδηγίες για την ελεύθερη διακίνηση των επαγγελµατιών στην Ευρώπη.
Όλες οι παρουσιάσεις είναι διαθέσιµες στην ιστοσελίδα του EGOS:
www.europeansurveyors.οrg/news
Στην ηµερίδα συµµετείχαν και απεύθυναν χαιρετισµό ο πρόεδρος του
ΠΣ∆ΑΤΜ Μιχάλης Καλογιαννάκης, ο πρόεδρος του Σ∆ΑΤΜ Βορείου Ελλάδος
Γιώργος Χρίστογλου ενώ το ΤΕΕ/ΤΚΜ εκπροσώπησε το µέλος της ∆.Ε
Γιώργος Τσακούµης. Παρευρέθησαν επίσης ο αντιπρόεδρος του ΠΣ∆ΑΤΜ
Λευτέρης Καραγκιόζης, ο αντιπρόεδρος του Σ∆ΑΤΜ/Β.Ε. Παύλος Χατζηλιάδης, το µέλος της ∆.Ε. του ΤΕΕ/ΤΚΜ ∆ηµήτριος Μήτρου καθώς και το µέλος του ∆.Σ. του ΣΕΓΕΚ ∆ηµήτριος Μαµουνής.
Κατά την ηµερίδα αυτή διαπιστώθηκαν σηµαντικές διαφορές ως προς τη
λειτουργία των συλλόγων όπως:
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• Η µη υποχρέωση εγγραφής σε επαγγελµατικό σύλλογο στην Αγγλία και
στη Γερµανία.
• Η υποχρέωση εγγραφής στους περιφερειακούς συλλόγους στην Ιταλία.
• Οι υψηλές συνδροµές σε όλους τους συλλόγους.
• Η εξάρτηση της συνδροµής από το είδος των υπηρεσιών που παρέχει ο
σύλλογος.
• Η απελευθέρωση του επαγγέλµατος στην Αγγλία.
• Η λειτουργία του θεσµού του διαπιστευµένου τοπογράφου σε όλες τις
χώρες.
• Η µη λειτουργία των ευρωπαικών οδηγιών σε πολλές χώρες σχετικά µε
την ελεύθερη διακίνηση των Μηχανικών.
Γενικά όµως κοινή ήταν η διαπίστωση ότι το περιβάλλον λειτουργίας των
επαγγελµατικών συλλόγων έχει αλλάξει σηµαντικά τα τελευταία χρόνια και
οι σύλλογοι οφείλουν να µελετήσουν σοβαρά τις συνθήκες που έχουν διαµορφωθεί καθώς και τα νέα δεδοµένα και να προσαρµόσουν ανάλογα τη
λειτουργία τους.
Ν. Ζαχαριάς, Πρόεδρος του EGOS

Εάν το ΤΣΜΕ∆Ε παραµείνει ως έχει σήµερα χωρίς να υιοθετήσει υποχρεωτική κλιµάκωση στην αύξηση των εισφορών, η περιουσία που έχει (γύρω
στα 2,5 δις.) επαρκεί για να καλύψει το ταµείο µέχρι το 2056. Αυτή
τη στιγµή, δηλαδή, το ταµείο παρουσιάζει µία βιωσιµότητα 40 ετών. Οι
εισφορές και οι παροχές καλύπτουν 130% τη κύρια σύνταξη για τους νέους ασφαλισµένους, 98% στην επικουρική και 96% στα εφάπαξ.
Με βάση το δεύτερο σενάριο -αυτό που είχε επιβάλει (χωρίς όµως να
εφαρµοστεί) ο νόµος του 2011, δηλαδή το ταµείο να αρχίσει να κλιµακώνει
τις εισφορές- η περιουσία του Ταµείου µηδενίζεται νωρίτερα (από το
2056, µειώνεται στο 2044).

O ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶™¢ATM M. K·ÏÔÁÈ·ÓÓ¿ÎË˜ ·Â˘ı‡ÓÂÈ ¯·ÈÚÂÙÈÛÌﬁ

Με βάση το τρίτο σενάριο, τη νέα κυβερνητική πρόταση, η βιωσιµότητα του Ταµείου φτάνει στο 2048. Είναι δηλαδή λίγο καλύτερο, από
την εφαρµογή του νόµου του 3986/2011, όµως παραµένει πολύ χειρότερη από την τωρινή κατάσταση. Το έλλειµµα παραµένει στα 7,6 δις και η
βιωσιµότητα είναι πάλι στα 30 χρόνια.
Για την παρουσίαση της αναλογιστικής µελέτης στις 31.03.2016:
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/press/IMAGES-FILES/teeanalogistiko-paratiritirio.pdf
και για ολόκληρη τη µελέτη:
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/press/IMAGES-FILES/meletianalogistiko-paratiritirio.pdf
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¡¤· ÓÔÌÔıÂÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ¿ÙÔÓÙ·È
ÙÔ˘ ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓÙÔ˜ ÙÔ˘ ∞∆ª
Συνεχίζεται και σε αυτό το τεύχος η καταγραφή των τελευταίων νοµοθετηµάτων που άπτονται του ενδιαφέροντος του ΑΤΜ. Σκοπός της Επιτροπής είναι η συνεχής ενηµέρωση σε νοµοθετικά ζητήµατα που αφορούν
τον κλάδο (νόµοι, εγκύκλιοι, αποφάσεις, σηµαντικές διοικητικές πράξεις,
άλλα γενικότερα ενδιαφέροντα θέµατα), ώστε να διευκολύνεται η εργασία όλων µας. Σηµειώνεται ότι η επισήµανση και η καταγραφή όλων αυτών των στοιχείων στηρίζεται στην εθελοντική εργασία συναδέλφων καθώς δεν υπάρχει δυνατότητα θεσµικής ενηµέρωσης. Πολλές από τις αποφάσεις αυτές ο Σύλλογος τις κοινοποιεί στα µέλη του σε πραγµατικό χρόνο. Ως Επιτροπή ∆ελτίου, θέλουµε να κάνουµε ειδική -αρνητική- µνεία
στην τελευταία διευκρινιστική επιστολή που εξέδωσε το Υπουργείο Εργασίας σχετικά µε την υποχρέωση των Μηχανικών να καταβάλλουν τις
ασφαλιστικές εισφορές, ακόµη και δίχως επαγγελµατική δραστηριότητα
(σε καθεστώς ανεργίας δηλαδή…). Επιπλέον, δεν µπορούµε παρά να επισηµάνουµε για µια ακόµη φορά το πλήθος των αποφάσεων του Συµβουλίου της Επικρατείας µε τις οποίες αποφάσεις αναιρούνται Πράξεις της
∆ιοίκησης:
 Το ΣτΕ αναγνώρισε νοµικά και πολεοδοµικά προβλήµατα στην ανέγερση
υπεραγοράς στο ∆ήµο Λεβαδέων. Ειδικότερα, η 5µελής σύνθεσης του Ε΄
Τµήµατος του Συµβουλίου της Επικρατείας µε την υπ΄ αριθµ. 87/2016
απόφασή της έκρινε παράνοµη την ανέγερση και λειτουργία τριών υπεραγορών (τροφίµων, ένδυσης και υπόδησης, ειδών οικιακής χρήσης) στην
περιοχή «Πλαλίστρα» του ∆ήµου Λεβαδέων, στις παρυφές της πόλης και
κοντά στην παλαιά εθνική οδό Λιβαδειάς - Λαµίας, αλλά λόγω της σπουδαιότητας των νοµικών και πολεοδοµικών ζητηµάτων που ανακύπτουν
παραπέµψε την υπόθεση προς νέα κρίση στην 7µελή σύνθεση του ίδιου
Τµήµατος.
Ειδικότερα, οι υπεραγορές προβλέπεται να ανεγερθούν σε οικόπεδο
17.703,52 τ.µ. και σε ενιαίο κτίριο που θα αποτελείται από ισόγειο εµβαδού 3.186,72 τ.µ., υπόγειο εµβαδού 3.417,11 τ.µ. και όροφο εµβαδού
175,52 τ.µ. Να σηµειωθεί ότι στο ΣτΕ έχουν προσφύγει κάτοικοι της Λιβαδειάς.
Από την Νοµαρχία Βοιωτίας είχαν εγκριθεί οι περιβαλλοντικοί όροι για την
ανέγερση των υπεραγορών και από τη Γενική Γραµµατέα Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας είχαν εγκριθεί, κατά παρέκκλιση από τις ισχύουσες πολεοδοµικές διατάξεις, τα όρια κάλυψης του οικοπέδου, η δόµηση και το
ύψος για την κατασκευή του εν λόγω κτιρίου. Συγκεκριµένα, επιτράπηκε
η ανέγερση του κτιρίου πέρα από τα προβλεπόµενα όρια δόµησης. ∆ηλαδή, εγκρίθηκε ποσοστό κάλυψης 18,80% (0,188) αντί του 10% που επιτρέπεται κανονικά, εγκρίθηκε δόµηση 3.464,48 τ.µ., υπερβαίνουσα κατά
πολύ αυτήν που επιτρέπεται και εγκρίθηκε ύψος κτιρίου 8,5 µ., αντί επιτρεπόµενου των 7,50 µ. Επίσης, εκδόθηκε από τη ∆ιεύθυνση Χωροταξίας,
Οικισµού και Περιβάλλοντος του ∆ήµου Λιβαδειάς οικοδοµική άδεια, µε
την οποία επετράπη η ανέγερση του επίµαχου κτιρίου. Το ΣτΕ αναφέρει
στην απόφασή του ότι η περιοχή, στην οποία θα ανεγερθεί το κτίριο,
«δεν έχει θεσµοθετηµένες χρήσεις γης, πολύ δε περισσότερο δεν υφίσταται θεσµοθετηµένος σχεδιασµός», στο πλαίσιο του οποίου θα µπορούσε
να επιτραπεί η εγκατάσταση κτιριακών εγκαταστάσεων µε χρήση υπεραγοράς και µε τα εγκρινόµενα πολεοδοµικά µεγέθη (κάλυψη οικοπέδου, δόµηση, ύψος)». Το ότι «δεν έχει θεσµοθετηµένες χρήσεις γης»), αναφέρουν οι σύµβουλοι Επικρατείας, σε συνδυασµό µε την ανέγερση του επίµαχου κτιρίου µε αυξηµένα πολεοδοµικά µεγέθη και µάλιστα σε περιοχή
που δεν προβλέπεται η χρήση αυτή (υπεραγορών), καθιστά µη νόµιµη
την απόφαση της Γενικής Γραµµατέως της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,
µε την οποία εγκρίθηκε κατά παρέκκλιση από τις ισχύουσες πολεοδοµικές
διατάξεις η κατασκευή του κτιρίου της υπεραγοράς.
Λόγω σπουδαιότητας των ζητηµάτων που ανακύπτουν η υπόθεση έχει παραπεµφθεί για νέα κρίση στην 7µελή σύνθεση του ίδιου Τµήµατος.
 Αντίστοιχη απόφαση έλαβε το Ε’ τµήµα του ΣτΕ µε την υπ’ αριθµό
65/2016 γνωµοδότησή του µε το οποίο µπλόκαρε Π.∆. µε το οποίο επιχειρήθηκε η κατασκευή κατοικιών, αποθηκών, αναψυκτηρίων κλπ στην αρχαιολογική περιοχή «Λαµπρικά» Κορωπίου. Με το Π.∆. επιχειρήθηκε η
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τροποποίηση παλαιότερου του 2003 που αφορούσε τον καθορισµό χρήσεων γης και όρων και περιορισµών δόµησης στην εκτός ορίων και εκτός
οικισµών προ του 1923 στην ευρύτερη περιοχή Μεσογείων. Η περιοχή αυτή είχε κηρυχθεί αρχαιολογικός χώρος το 1989, ενώ το 1996 απαγορεύθηκε εντελώς η δόµηση στην Α’ ζώνη και επετράπη µε όρους στη Β’. Το
ΣτΕ τώρα, ουσιαστικά ενεργοποίησε αυτές τις αποφάσεις και έκρινε αρνητικά το πρόσφατο Π.∆., λόγω σπουδαιότητας όµως το παρέπεµψε σε
ανώτερο Τµήµα του.
 Το ΣτΕ επίσης δεν επέτρεψε στην εταιρεία «Μπάµπης Βωβός - ∆ιεθνής Τεχνική Ανώνυµη Εταιρεία και Σία Ο.Ε.» να ανεγείρει 208 τουριστικές επιπλωµένες αυτοτελείς, πολυτελείς κατοικίες στην περιοχή Πούντα - Ζέζα
του ∆ήµου Λαυρίου (Λαυρεωτική). Όπως σηµειώνει σε ρεπορτάζ το ΑΠΕΜΠΕ, στο ΣτΕ είχαν προσφύγει έξι κάτοικοι της Λαυρεωτικής και ζητούσαν να ακυρωθούν αποφάσεις του υπουργού Πολιτισµού, του προϊσταµένου του υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης, του γενικού γραµµατέα περιφέρειας Αττικής, του ΕΟΤ, όπως επίσης ζητούσαν να ακυρωθεί η σχετική οικοδοµική άδεια της ∆ιεύθυνσης Πολεοδοµίας Μαρκοπούλου κ.λπ. Με
τις διοικητικές αυτές αποφάσεις είχαν εγκριθεί η αρχιτεκτονική µελέτη και
οι περιβαλλοντικοί όροι κατασκευής και λειτουργίας ξενοδοχειακού συγκροτήµατος επιπλωµένων πολυτελών διαµερισµάτων πέντε αστέρων,
αποτελούµενου από τρεις επιµέρους µονάδες, στην περιοχή Πούντα - Ζέζα του ∆ήµου Λαυρίου, ιδιοκτησίας της εταιρείας «Μπάµπης Βωβός - ∆ιεθνής Τεχνική Ανώνυµη Εταιρία και Σία Ο.Ε.». Οι τρεις αυτές µονάδες τουριστικών επιπλωµένων κατοικιών προβλεπόταν να χωροθετηθούν σε όµορα οικόπεδα, εκτάσεως 18.033, 28.033 και 13.893 τ.µ. Η πρώτη µονάδα
θα περιλάµβανε 54, η δεύτερη 104 και η τρίτη 50 επιπλωµένες αυτοτελείς, πολυτελείς κατοικίες (σύνολο 208) µε δυνατότητα διαµονής, τουλάχιστον, 470 ατόµων. Τα διαµερίσµατα αυτά θα ήταν υπό τη µορφή συγκροτηµάτων αυτοτελών κατοικιών µε κοινές, ανά συγκρότηµα, πισίνες.
Για κάθε µονάδα προβλεπόντουσαν κοινόχρηστα κτίρια υποδοχής, µε κεντρική πισίνα, ενώ και οι τρεις ξενοδοχειακές µονάδες θα εξυπηρετούντο
από κοινό εστιατόριο και µονάδα βιολογικού καθαρισµού. Στην προσφυγή
τους στο ΣτΕ οι κάτοικοι υποστήριζαν ότι η κατασκευή των επιπλωµένων
διαµερισµάτων θα υποβάθµιζε έντονα το φυσικό περιβάλλον, καθώς και
τις οικιστικές συνθήκες της Λαυρεωτικής. Το ΣτΕ ακύρωσε ως µη νόµιµες
όλες τις αποφάσεις που επέτρεπαν την κατασκευή των 208 τουριστικών
επιπλωµένων αυτοτελών, πολυτελών κατοικιών στην Πούντα - Ζέζα Λαυρίου. Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε το ρεπορτάζ του ΑΠΕ-ΜΠΕ, το Ε΄ Τµήµα του ΣτΕ έκρινε ότι από τα Προεδρικά ∆ιατάγµατα για την Λαυρεωτική,
κ.λπ. συνάγεται ότι «ως τουριστικές εγκαταστάσεις νοούνται τα ξενοδοχεία κλασικού τύπου, τα µοτέλ, οι ξενώνες, τα ξενοδοχεία επιπλωµένων
διαµερισµάτων, οι οργανωµένες τουριστικές κατασκηνώσεις (κάµπινγκ),
καθώς και τα ξενοδοχεία µεικτής λειτουργικής µορφής (συνδυασµός ξενοδοχείου κλασικού τύπου και επιπλωµένων διαµερισµάτων)». Παράλληλα,
στη δικαστική απόφαση αναφέρεται: «Καµία, αντιθέτως, µνεία δεν γίνεται
στις αυτοτελείς τουριστικές κατοικίες, οι οποίες, ακόµη και αν εξυπηρετούνται από κοινές εγκαταστάσεις (υποδοχή, εστιατόρια, χώροι ψυχαγωγίας κ.ά.), δεν µπορούν να ενταχθούν στην κατηγορία των επιπλωµένων
διαµερισµάτων, τα οποία χαρακτηρίζονται µεν από λειτουργική αυτονοµία, πλην, όµως, εντάσσονται σε ένα ενιαίο πολυώροφο κτιριακό συγκρότηµα, τµήµα του οποίου αποτελούν (ξενοδοχείο επιπλωµένων διαµερισµάτων και ξενοδοχείου µεικτού τύπου). ∆εν έχουν, κατά συνέπεια, τα
τουριστικά διαµερίσµατα τον βαθµό αυτοτέλειας των τουριστικών κατοικιών, χαρακτηριστικό που αντιστοιχεί, άλλωστε, και στη συνήθη έννοια
των όρων «αυτοτελής κατοικία» και «διαµέρισµα», µε κύριο διακριτικό
γνώρισµα του διαµερίσµατος να είναι η, κατά τα ανωτέρω, ένταξή του σε
ένα ενιαίο πολυώροφο κτίριο. Κατ’ εκτίµηση τούτων, στο ευνοϊκό πολεοδοµικό καθεστώς των τουριστικών εγκαταστάσεων, που, κατά παραποµπή, εισάγεται µε τις προπαρατεθείσες διατάξεις του διατάγµατος της
Λαυρεωτικής, υπάγονται όχι γενικώς τα τουριστικά καταλύµατα, αλλά µόνον οι ρητώς απαριθµούµενες σε αυτό τουριστικές εγκαταστάσεις, ήτοι
µόνον τα ξενοδοχεία (κλασικού τύπου, τύπου επιπλωµένων διαµερισµάτων και µεικτού τύπου) και οι λοιπές υποστηρικτικές της λειτουργίας τους
τουριστικές εγκαταστάσεις. ∆εν υπάγονται, αντιθέτως, οι τουριστικές κατοικίες, οι οποίες, κατά την αληθή έννοια τόσο του διατάγµατος αυτού
όσο και της ισχύουσας, κατά τον χρόνο αυτό, νοµοθεσίας για την εκτός
σχεδίου δόµηση, επιτρέπονται µεν στην περιοχή της Λαυρεωτικής, πλην,
όµως, εξοµοιώνονται, ως προς τους όρους και περιορισµούς δοµήσεώς
τους, µε απλές παραθεριστικές κατοικίες, καθόσον, υπό την αντίθετη εκδοχή, θα επιτρεπόταν, κατά καταστρατήγηση των οικείων πολεοδοµικών
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διατάξεων, η ανέγερση πλειόνων κατοικιών, υπό µορφή αυτοτελών τουριστικών καταλυµάτων, µε τους ιδιαιτέρως ευνοϊκούς όρους που ισχύουν για τις τουριστικές εγκαταστάσεις, αποτέλεσµα που δεν εναρµονίζεται µε τον βασικό στόχο του οικείου ρυθµιστικού σχεδίου περί ανασχέσεως της οικιστικής ανάπτυξης των εκτός σχεδίου περιοχών της Αττική.
 Με Κοινή Υπουργική Απόφαση που προωθεί ο αναπληρωτής Υπουργός
Περιβάλλοντος & Ενέργειας Γιάννης Τσιρώνης, τροποποιείται το ύψος
του επιβαλλόµενου προστίµου για την εκπρόθεσµη υποβολή αιτήσεων
για χορήγηση άδειας χρήσης ύδατος, µετά την 01-01-2016. Ειδικότερα,
από 01-01-2016 µειώνεται το προβλεπόµενο, από το άρθρο 13 παρ. 1
περ. (ε) της ΚΥΑ 146896/2014, όπως ισχύει µε την ΚΥΑ 101123/2015,
πρόστιµο των 1000-2000 ευρώ, στο ποσό των 150 ευρώ. Σύµφωνα µε
σχετική ανακοίνωση του ΥΠΕΝ, η µείωση του προστίµου κρίθηκε αναγκαία, καθώς παρά το γεγονός ότι η υποβολή των αιτήσεων εξελίσσεται
οµαλά, η παρούσα οικονοµική συγκυρία επιβάλλει την οικονοµική ελάφρυνση των χρηστών ύδατος. Η ΚΥΑ αναµενόταν να υπογραφεί από
τους συναρµόδιους υπουργούς αρχές Ιανουαρίου και να αποσταλεί στο
Εθνικό Τυπογραφείο προς δηµοσίευση σε ΦΕΚ, κάτι που εκτιµάται ότι
έχει ήδη γίνει.
 Πιστό στην νοµολογία του, το ΣτΕ έδειξε και πάλι το δρόµο στη διοίκηση
για υποχρέωση αποζηµίωσης εκτάσεων που, µετά την αγοροπωλησία
τους για οικοδόµηση, κηρύχτηκαν δασικές µε βάση τη νοµοθεσία και δεν
µπορούν να αξιοποιηθούν. Στη ουσία το ΣτΕ επιτάσσει, παρά τις αντίθετες απόψεις ή επιφυλάξεις της διοίκησης, να εφαρµοστεί ο νόµος περί
οικοδοµικών συνεταιρισµών, παράλληλα µε την προστασία του δασικού
χαρακτήρα των εκτάσεων. Με την τελευταία του απόφαση, το Ανώτατο
Ακυρωτικό ∆ικαστήριο, ακύρωσε την άρνηση της διοίκησης να προβεί
στις απαραίτητες ενέργειες για την απαλλοτρίωση ή την ανταλλαγή της
επίµαχης δασικής έκτασης του οικοδοµικού συνεταιρισµού. Το ∆ηµόσιο,
σύµφωνα µε τις συνταγµατικές επιταγές, τη νοµοθεσία και την Ευρωπαϊκή Σύµβαση ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου (ΕΣ∆Α), υποχρεούται να
ανταλλάσσει ή να απαλλοτριώνει δασικές εκτάσεις οικοδοµικών συνεταιρισµών και φυσικών προσώπων, από την στιγµή που αυτές είναι «νεκρές», καθώς δεν µπορούν να οικοδοµηθούν. Αυτό επισηµαίνει το Συµβούλιο της Επικρατείας στην υπ΄ αριθµ. 3052/2015 απόφασή του και
έκανε δεκτή αίτηση του Παραθεριστικού Οικοδοµικού Συνεταιρισµού
Ασφαλιστών και Προσωπικού Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και 257 µελών του. O οικοδοµικός συνεταιρισµός ζητούσε από το ΣτΕ ακυρωθεί η
άρνηση («παράλειψη οφειλόµενης νόµιµης ενέργειας», όπως λέγεται
στη νοµική επιστήµη) του (τότε) ΥΠΕΚΑ να προβεί σε όλες τις απαιτούµενες ενέργειες για την ανταλλαγή της έκτασης των 345 στρεµµάτων,
που έχει στην κατοχή του στο ∆ήµο Μαρκοπούλου Αττικής, στη Θέση
Χαµωλιά Βραώνας, µε ίσης αξίας έκταση του ∆ηµοσίου ή την απαλλοτρίωση της έκτασης. Ο οικοδοµικός συνεταιρισµός τον Ιούλιο του 2010
είχε καταθέσει σχετικό αίτηµα στο υπουργείο για ανταλλαγή ή απαλλοτρίωση της δασικής έκτασής του, καθώς τα δάση και οι δασικές εκτάσεις
δεν µπορούσαν να αξιοποιηθούν οικιστικά. Ποτέ όµως δεν έλαβε απάντηση και έτσι, προσέφυγε στο ΣτΕ. Σύµφωνα µε τη νοµοθεσία (νόµοι
998/1979, 3208/2003 και 4280/2014) µε το ∆ηµόσιο µπορεί να γίνει
ανταλλαγή εκτάσεων οικοδοµικών συνεταιρισµών, φυσικών ή νοµικών
προσώπων που είναι ιδιοκτήτες δασών ή δασικών εκτάσεων ή εκτάσεων
όπου απαγορεύεται η δόµηση ή είναι κηρυγµένοι αρχαιολογικοί χώροι ή
αποτελούν τµήµα γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας. Μάλιστα, σε
περίπτωση ανταλλαγής η παραχωρούµενη στο συνεταιρισµό δηµόσια
έκταση πρέπει να είναι ίσης αξίας µε την ανταλλασσόµενη έκταση.
 Ενδιαφέρουσα, από τοπογραφικής άποψης, είδηση: αντιγράφουµε από
την ιστοσελίδα της ΕΚΧΑ ΑΕ: «Από τη ∆ευτέρα 21 ∆εκεµβρίου 2015, η
εταιρεία «Εθνικό Κτηµατολόγιο & Χαρτογράφηση ΑΕ», διευρύνει τις
ηλεκτρονικές της υπηρεσίες προς τους επαγγελµατίες και ειδικότερα
προς τους συµβολαιογράφους της χώρας. Συγκεκριµένα, στις περιοχές
που δεν λειτουργεί ακόµα ο θεσµός του Κτηµατολογίου, οι συµβολαιογράφοι θα µπορούν να αποστέλλουν ηλεκτρονικά, αντίγραφα των συµβολαίων που συντάσσουν (αφού µεταγραφούν), συµπληρώνοντας πληροφορίες για το είδος των ακινήτων και τις συναλλαγές. Για πρώτη φορά
στο σύνολο της χώρας, καταγράφεται πολύτιµη και επίκαιρη πληροφορία που θα συµβάλει στην ολοκλήρωση της προγραµµάτων κτηµατογράφησης ενώ παράλληλα όλοι οι συµβολαιογράφοι εξοικειώνονται και προετοιµάζονται για τη µετάβαση στην ηλεκτρονική διακίνηση των συµβολαίων. Εντός του 2016, θα ακολουθήσει η δυνατότητα ηλεκτρονικής

υποβολής των τοπογραφικών διαγραµµάτων που συνοδεύουν τις συµβολαιογραφικές πράξεις, ενώ για τις περιοχές που λειτουργεί Κτηµατολόγιο, θα δοθεί η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής των συµβολαίων
στα Κτηµατολογικά Γραφεία καθώς επίσης η δυνατότητα αποµακρυσµένης έρευνας στα κτηµατολογικά στοιχεία, και η ηλεκτρονική αίτηση και
χορήγηση των σχετικών πιστοποιητικών. Η ΕΚΧΑ ΑΕ δηµιουργεί και τηρεί σε όλη την επικράτεια ένα ασφαλές και σύγχρονο Κτηµατολόγιο εύκολα προσπελάσιµο, τόσο σε πολίτες, όσο και σε επαγγελµατίες, αφού
θα διακινείται ηλεκτρονικά το σύνολο των εγγράφων που επισυνάπτονται σε µια πράξη και θα αποθηκεύεται σε ψηφιακή βάση της ΕΚΧΑ ΑΕ η
θέση και τα στοιχεία των ακινήτων που εµπλέκονται σε κάθε συναλλαγή. Οι συµβολαιογράφοι, για ειδικότερες πληροφορίες, όπως για χορήγηση κωδικών πρόσβασης χρήστη θα πρέπει να απευθύνονται στους κατά τόπους συλλόγους τους, ενώ για γενικότερες πληροφορίες που αφορούν τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΕΚΧΑ ΑΕ, λειτουργεί ο τετραψήφιος τηλεφωνικός αριθµός 1015»
 Κυκλοφόρησε η 15-02-2016 Απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Υποδοµών
για την αναπροσαρµογή του συντελεστή τκ του Κανονισµού προεκτιµώµενων αµοιβών µελετών και υπηρεσιών. Ο συντελεστής τκ για το τρέχον έτος ορίστηκε σε τκ = 1,203 και αφορά προκηρύξεις που εγκρίθηκαν µετά την 20-03-2016. Μέχρι την ηµεροµηνία εκείνη, ο συντελεστής
συνεχίζει να έχει την τιµή τκ = 1,205.
 Κυκλοφόρησε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας η
∆ΕΠΕΑ/Γ/172335/16-02-16 διευκρινιστική εγκύκλιος σχετικά µε το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης και την καταχώρηση των στοιχείων
του στην ηλεκτρονική εφαρµογή «∆ήλωση πληροφοριακών στοιχείων
µισθώσεων ακίνητης περιουσίας». Στη σηµαντική αυτή εγκύκλιο, δίδονται διευκρινίσεις για την αναγραφή των στοιχείων του ΠΕΑ στην ηλεκτρονική εφαρµογή του Υπουργείου Οικονοµικών αλλά και διευκρινίσεις
που αφορούν την ίδια την ουσία σύνταξης του ΠΕΑ σε επίπεδο κτιρίου ή
κτιριακής µονάδας καθώς και για την επισύναψή του στις αγοραπωλησίες και τις µισθώσεις.
 Με απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών δίνεται εντολή στους δήµους
να επιστρέψουν και µάλιστα αναδροµικά, Τέλος Ακίνητης Περιουσίας ή
άλλες επιβαρύνσεις στους ιδιοκτήτες ακινήτων καθώς ο υπολογισµός θα
γίνει µε βάση τις νέες τιµές που ισχύουν από τον περασµένο Μάιο. Εκτός
όµως από το ΤΑΠ, νέοι υπολογισµοί πρέπει να γίνουν και για τα πρόστιµα που επιβάλλονται βάσει της πολεοδοµικής νοµοθεσίας, αλλά και για
τις οφειλές που προκύπτουν από εισφορές σε χρήµα που υπολογίζονται
βάσει της τιµής ζώνης κατά τον χρόνο κύρωσης της πράξης εφαρµογής.
Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο δεδοµένου ότι οι τιµές ζώνης λαµβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισµό οφειλών που προκύπτουν από την
εφαρµογή της πολεοδοµικής νοµοθεσίας (πολεοδοµικά πρόστιµα, εισφορά σε χρήµα) καθώς και τον υπολογισµό του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας, η αναδροµική ισχύς από 21-5-2015 δηµιουργεί, εκ των πραγµάτων, δικαιώµατα για απαιτήσεις επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών εκ µέρους των υπόχρεων ή συµψηφισµού αυτών µε άλλες
απαιτήσεις οι οποίες υφίστανται. Αναφορικά µε το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας το οποίο εισπράττεται από τη ∆ΕΗ ή τους εναλλακτικούς προµηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας οι δήµοι θα πρέπει να αποστείλουν στον
∆ιαχειριστή του ∆ικτύου Ηλεκτρικής Ενέργειας (∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε.) τις µεταβολές στις τιµές ζώνης εντός των ορίων της διοικητικής τους αρµοδιότητας, προκειµένου να ενσωµατωθούν στο πληροφοριακό σύστηµα και να
καταγραφούν στους επόµενους λογαριασµούς ηλεκτρικού ρεύµατος.
Αναλυτικά, ο ΤΑΠ υπολογίζεται ως γινόµενο των τετραγωνικών µέτρων
που εκτείνεται η οικία, την τιµή ζώνης, τον συντελεστή παλαιότητας,
τον συντελεστή ΤΑΠ που στις περισσότερες περιπτώσεις είναι 0,00035.
Οι ∆ήµοι θα πρέπει να προχωρήσουν στον υπολογισµό ανά ενεργή παροχή, του ποσού της πίστωσης που τυχόν προκύπτει και την αποστολή
του σχετικού αρχείου στην ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε., προκειµένου αυτή να προχωρήσει στην ενηµέρωση των παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας, ούτως ώστε
να καταχωρισθούν οι αρµόζουσες εκπτώσεις στους επόµενους λογαριασµούς ηλεκτρικής ενέργειας. Παράλληλα θα υπάρξει µείωση και στα
πρόστιµα που επιβάλλονται σε αυθαίρετα ή σε πολεοδοµικές παραβάσεις
καθώς θα υπολογίζονται βάσει της νέας τιµής ζώνης στην περιοχή του
ακινήτου, σύµφωνα µε το σύστηµα αντικειµενικών αξιών. Εάν η είσπραξη των προστίµων γίνεται από τις ∆ηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες, τότε
θα πρέπει να αποσταλούν, από τους δήµους, τα αντίστοιχα ατοµικά
φύλλα έκπτωσης. Για τις οφειλές που προκύπτουν από την εισφορά σε
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χρήµα από δηµότες σε έργα που γίνονται στους ΟΤΑ και ζητείται η συµβολή των κατοίκων, θα πρέπει να τροποποιηθούν οι πράξεις επιβολής και
να προσαρµοστούν οι υπολειπόµενες δόσεις, ενώ στην περίπτωση εφάπαξ καταβολής να ακολουθήσει η διαδικασία επιστροφής των επιπλέον
εισπραχθέντων ποσών, µετά από αποφάσεις των ∆ηµοτικών Συµβουλίων.
Τονίζουµε σε αυτό το σηµείο ότι µε τις νέες τιµές ζώνης υπολογίζονται
τα πρόστιµα ανέγερσης και διατήρησης πολεοδοµικών παραβάσεων και
όχι τα πρόστιµα που προκύπτουν από την εφαρµογή του Ν.4178/13, για
τον οποίο ισχύουν οι τιµές ζώνης της 28-7-2011. Το ΤΕΕ άλλωστε έχει
αναρτήσει ειδική επισήµανση για αυτό το θέµα στην κεντρική σελίδα του
πληροφοριακού συστήµατος των αυθαιρέτων.
Με έγγραφο της ∆ΑΟΚΑ (∆ιεύθυνση Αρχιτεκτονικής, Οικοδοµικών Κανονισµών και Αδειοδοτήσεων της Γενικής ∆ιεύθυνσης Πολεοδοµίας του
ΥΠΕΝ) προς τις Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις κοινοποιείται στις Υπηρεσίες
∆όµησης όλης τη χώρας η παράταση που δόθηκε στις οικοδοµικές άδειες
που έχουν εκδοθεί υπό το παλαιότερο νοµοθετικό καθεστώς. Συγκεκριµένα, όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο:
∆ηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 21/Α/21-2-2016 ο Ν.4368/2016 «µέτρα για την
επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις». Στο άρθρο 76
του νόµου καθορίζεται ότι «η ισχύς των οικοδοµικών αδειών, που εκδόθηκαν σύµφωνα µε το από 8-71993 πδ (∆/795), ως και των αδειών δόµησης που εκδόθηκαν σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4030/2011 και
λήγουν από 1-3-2016 έως και 31-12-2017, παρατείνεται κατά τρία (3)
έτη». Με την παραπάνω διάταξη παρατείνεται η ισχύς των οικοδοµικών
αδειών και των αδειών δόµησης που λήγουν στο ανωτέρω χρονικό διάστηµα χωρίς να απαιτείται η ανανέωσή τους.
Η ∆ιεύθυνση ΑΟΚΑ του ΥΠΕΝ απέστειλε σε όλες τις συναρµόδιες υπηρεσίες την υπ’ αρ. 70/2014 γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβουλίου του
Κράτους την οποία έκαναν αποδεκτή ο Αναπληρωτής Υπουργός Γιάννης
Τσιρώνης και ο Υπουργός ΠΕΝ Πάνος Σκουρλέτης και εποµένως εφαρµόζεται εφεξής. Η συγκεκριµένη, υποχρεωτικά εφαρµοζόµενη πλέον, γνωµοδότηση αφορά αρµοδιότητα για τροποποίηση ρυµοτοµικών σχεδίων
σε ιστορικούς τόπους/αρχαιολογικούς χώρους που εµπίπτουν στην χωρική αρµοδιότητα των πρώην Υπουργείων Μακεδονίας - Θράκης και Αιγαίου. Σύµφωνα µε τη γνωµοδότηση αυτή σε περίπτωση έγκρισης, αναθεώρησης ή τροποποίησης σχεδίου πόλης στην έκταση αρµοδιότητας των
δύο παλαιών Υπουργείων, οι Υπουργοί που προΐστανται αυτών (σήµερα
Υπουργείο Εσωτερικών & ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης και Υπουργείο
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής) συνυπογράφουν τα αντίστοιχα προεδρικά διατάγµατα ΜΟΝΟ αν η συγκεκριµένη περιοχή έχει διπλό καθεστώς προστασίας, δηλαδή αν έχει χαρακτηριστεί τόσο ως ιστορικός τόπος όσο και ως παραδοσιακός οικισµός. Σύµφωνα µε την ίδια γνωµοδότηση, αν έχει χαρακτηριστεί µόνο ως ιστορικός τόπος η αρµοδιότητα παραµένει στον Υπουργό ΠΕΝ.
Σύµφωνα µε όσα αναφέρονται σε απάντηση του Τµήµατος Πολεοδοµικών Μελετών & Ρυθµίσεων της ∆ιεύθυνσης Πολεοδοµικού Σχεδιασµού
της Γενικής ∆ιεύθυνσης Πολεοδοµίας προς ενδιαφερόµενη, η οποία έχει
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆ΟΜΗΣΗΣ &
ΠΕ.ΧΩ. ΣΧ» του ΥΠΕΝ, η δραστηριότητα των αιθουσών ψυχαγωγίας
«escape rooms» που γνωρίζει άνθηση το τελευταίο διάστηµα τουλάχιστον στην Αθήνα, µπορεί να εγκατασταθεί σε περιοχές γενικής κατοικίας
και πολεοδοµικού κέντρου. Όπως αναφέρεται στο έγγραφο της απάντησης, καθώς ζητήθηκαν από τις κεντρικές υπηρεσίες του ΥΠΕΝ διευκρινίσεις σχετικά µε τη δυνατότητα εγκατάστασης της εν λόγω δραστηριότητας, βάσει της περιγραφής της δραστηριότητας, τις κτιριακές ανάγκες
και τον αριθµό των συµµετεχόντων, αυτή υπάγεται κατά την άποψη της
συγκεκριµένης υπηρεσίας στα καταστήµατα παροχής προσωπικών υπηρεσιών της παρ. Β.3. του άρθρου 1 του από 23.2/6.3.1987 π.δ. "Κατηγορίες και περιεχόµενο χρήσεων γης" (ΦΕΚ 166 ∆’) και εποµένως δύναται να εγκατασταθεί στις περιοχές γενικής κατοικίας και πολεοδοµικού
κέντρου.
Το «πράσινο φως» από το ΣτΕ πήρε για δεύτερη φορά µεγάλη τουριστική επένδυση στο Λασίθι, σύµφωνα µε τα ρεπορτάζ των εφηµερίδων. Το
σχέδιο «Ιτανός Γαία» αφορά στη δηµιουργία ξενοδοχείων και τουριστικών χωριών σε έκταση 22.000 στρεµµάτων στο ακρωτήριο Σίδερο και
προ µηνός είχε επανυποβληθεί για έλεγχο στο ΣτΕ, µετά την ακύρωση
του ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισµό. Το σχέδιο προεδρικού διατάγµατος µε το οποίο εγκρίνεται το Ειδικό Σχέδιο Χωρικής Ανά-
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πτυξης Στρατηγικής Επένδυσης (ΕΣΧΑΣΕ) του έργου και η Στρατηγική
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) υποβλήθηκαν για δεύτερη φορά προς έλεγχο στο ΣτΕ στα µέσα Φεβρουαρίου. Η συνταγµατικότητα των προτεινόµενων ρυθµίσεων για την υλοποίηση της επένδυσης
είχε κριθεί από το ΣτΕ πριν από ένα, ωστόσο µεσολάβησαν δύο εξελίξεις
πριν προλάβει να δηµοσιευτεί το προεδρικό διάταγµα, που επέβαλλαν
την επανυποβολή του για έλεγχο στο ΣτΕ. Η µια, ήσσονος σηµασίας,
αφορά στην αλλαγή των αρµοδιοτήτων. Η δεύτερη εξέλιξη ήταν ουσιαστική. Τον περασµένο Οκτώβριο το ΣτΕ ακύρωσε το χωροταξικό του
τουρισµού, όπως είχε τροποποιηθεί το 2013. Και συνεπώς τέθηκε «αυτόµατα» σε ισχύ το προηγούµενο χωροταξικό του 2009. Τόσο ο επενδυτής (εταιρεία Loyalward Ltd) όσο και το υπουργείο Περιβάλλοντος επιθυµούσαν να τεθεί στην κρίση του ΣτΕ η συµβατότητα της επένδυσης και
µε το προηγούµενο χωροταξικό, προκειµένου να αποσοβηθεί ο κίνδυνος
ακύρωσης του έργου (ύστερα από νέα προσφυγή) γι’ αυτόν το λόγο.
Στο νέο πρακτικό επεξεργασίας (53/2016) το Ε΄ τµήµα του ΣτΕ, λοιπόν,
καταλήγει ότι το ΕΣΧΑΣΕ διατηρεί να νόµιµα ερείσµατά του, κάνοντας
αναφορά και στον «εξαιρετικά χαµηλό συντελεστή δόµησης» που προβλέπει. Υπενθυµίζεται ότι ολόκληρη η έκταση έχει χαρακτηριστεί προστατευόµενη (Ειδική Ζώνη ∆ιαχείρισης «Βορειοανατολικό Άκρο Κρήτης:
∆ιονυσάδες, Ελάσα, Χερσόνησος Σίδερο και θαλάσσια ζώνη»). Επιπλέον,
µέσα στα όριά της βρίσκεται περιοχή προστασίας της ορνιθοπανίδας
(ΖΕΠ Βορειοανατολικό Ακρο Κρήτης), τµήµα καταφυγίου άγριας ζωής,
ενώ γειτνιάζει µε το αισθητικό δάσος Βάι.
 Εξεδόθη η 6987 / 24-3-2016 Απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος &
Ενέργειας σχετικά µε την έκδοση αδειών δόµησης αλλαγής χρήσης σε
αυθαίρετες κατασκευές που υπάγονται στις περιπτώσεις των παραγράφων 10 και 11 του άρθρου 25 του Ν.4178/2013. Με την απόφαση αυτή
δίδονται διευκρινίσεις (ακόµη…) για αλλαγές χρήσεις σε τακτοποιηµένα
τµήµατα ή και σε εξολοκλήρου αυθαίρετες κατασκευές µετά από έκδοση
άδειας δόµησης.
 Για το τέλος αφήσαµε την απάντηση της ∆ιεύθυνσης Κύριας Ασφάλισης
Αυτοαπασχολούµενων και Αγροτών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε ερώτηµα µηχανικού, στην
οποία επισηµαίνεται για µία ακόµα φορά η υποχρεωτική ασφάλιση
των µηχανικών στο ΕΤΑΑ - ΤΣΜΕ∆Ε, χωρίς να εξετάζεται, σε
αντίθεση µε τους λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισµούς, εάν
υπάρχει άσκηση επαγγελµατικής δραστηριότητας. Το κείµενο του
Υπουργείου Εργασίας ακολουθεί:
«Απαντώντας στην από 8/2/2016 νεότερη αναφορά σας και σε συνέχεια
του αριθ. Φ.10043/56947/1320/8-2-2016 εγγράφου µας, σχετικά µε την
καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στο ΕΤΑΑ - ΤΣΜΕ∆Ε, σας γνωρίζουµε
τα εξής:
Η υπαγωγή στην κοινωνική ασφάλιση γίνεται βάσει των καταστατικών
διατάξεων κάθε ασφαλιστικού οργανισµού, σε συνδυασµό µε τη γενική
διάταξη του άρθρου 39 του Ν.2084/1992, όπως ισχύει, που προβλέπει
την υποχρεωτική ασφάλιση των από 1/1/1993 ασφαλισµένων σε έναν
µόνο φορέα κύριας και επικουρικής ασφάλισης, ασθένειας και πρόνοιας.
Ως εκ τούτου, οι ασφαλισµένοι, ανάλογα µε την επαγγελµατική τους
δραστηριότητα, υπάγονται σε διαφορετικούς ασφαλιστικούς οργανισµούς, σύµφωνα µε τους όρους που τίθενται από τις καταστατικές διατάξεις κάθε φορέα και τις σχετικές γενικές διατάξεις.
Στην περίπτωση του ΕΤΑΑ - ΤΣΜΕ∆Ε, βάσει των καταστατικών διατάξεων του Τοµέα η ασφάλιση είναι υποχρεωτική για τα µέλη του ΤΕΕ
(ασφάλιση ιδιότητας), χωρίς να εξετάζεται, σε αντίθεση µε τους λοιπούς
ασφαλιστικούς οργανισµούς, εάν υπάρχει άσκηση επαγγελµατικής δραστηριότητας. Συνεπώς, στην περίπτωση του ΤΣΜΕ∆Ε η µη άσκηση
επαγγελµατικής δραστηριότητας λόγω ανεργίας δεν συνεπάγεται τη διακοπή της ασφάλισης και τη µη υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών. Η ασφαλιστική σχέση διακόπτεται µόνο µε τη διαγραφή των
ασφαλισµένων από το ΤΕΕ. Ως προς το ύψος των καταβαλλοµένων
ασφαλιστικών εισφορών, όπως ήδη σας έχουµε ενηµερώσει µε το προγενέστερο έγγραφό µας, στο πλαίσιο της συνολικής µεταρρύθµισης του
ασφαλιστικού συστήµατος εξετάζεται η αναθεώρηση του τρόπου υπολογισµού των ασφαλιστικών εισφορών, µε τρόπο που θα λαµβάνει υπόψη
την οικονοµική κατάσταση των ασφαλισµένων.
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η συνεχής τεχνολογική εξέλιξη στα πεδία της όρασης υπολογιστών
(computer vision) και της ψηφιακής φωτογραµµετρίας, παρέχει νέα
εργαλεία και αυτοµατοποιηµένες λύσεις για εφαρµογή σε µελέτες Πολεοδοµίας-Χωροταξίας και Κτηµατολογίου που σχετίζονται µε εντοπισµό αλλαγών χρήσεων γης, αστική ανάπτυξη, ανάπτυξη τουριστικών
περιοχών, κ.λπ. Σε αυτό το πλαίσιο, οι νέες επιστηµονικές προσεγγίσεις χρησιµοποιούν ορθοεικόνες και νέφη σηµείων της περιοχής ενδιαφέροντος για εφαρµογές αυτόµατης ανίχνευσης µεταβολών (change
detection) σε αστικό περιβάλλον.
Για µία σηµαντική περίοδο η απόκτηση ενός ψηφιακού µοντέλου επιφάνειας (DSM) µίας περιοχής ή ενός αντικειµένου ενδιαφέροντος βασιζόταν κυρίως στη χρήση ψηφιακών φωτογραµµετρικών σταθµών
µέσω στερεοσκοπικής απόδοσης. Ωστόσο, οι χρονοβόρες διαδικασίες
στους ψηφιακούς φωτογραµµετρικούς σταθµούς απαιτούσαν από τον
χειριστή την απόδοση µεγάλου πλήθους γραµµών αλλαγής κλίσης
(breaklines). Για τον λόγο αυτό η επιστηµονική κοινότητα στράφηκε
προς την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών αλλά και στη διερεύνηση εναλλακτικών µεθόδων και αλγορίθµων που οδηγούν σε αυτοµατοποιηµένες λύσεις. Οι νέες τεχνολογίες κάνουν χρήση συστηµάτων laser
(LIDAR) ή εφαρµογή τεχνικών πυκνής συνταύτισης εικόνων (dense
image matching) για την εξαγωγή DSM υψηλής ποιότητας της περιοχής ενδιαφέροντος υπό τη µορφή πυκνού νέφους σηµείων.
Στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράµµατος INDES-MUSA (INnovative
multi-sensor network for DEformation and Seismic Monitoring of
Urban Subsidence-prone Areas), (http://www.indes-musa.gr/) το
οποίο αφορά την περιοχή του Καλοχωρίου, δυτικά της Θεσσαλονίκης,
διερευνήθηκε η χρονική εξέλιξη του φαινοµένου των εδαφικών υποχωρήσεων και η επιρροή της αλληλεπίδρασης εδάφους-κατασκευής
στα χαρακτηριστικά της σεισµικής κίνησης σε αντιπροσωπευτικά δοµικά υποσύνολα (οικισµός, βιοµηχανική ζώνη, δεξαµενές) της περιοχής
µελέτης. Η καινοτοµία του προγράµµατος INDES-MUSA αφορά στην
εγκαθίδρυση και λειτουργία ενός πολυπαραµετρικού δικτύου παρακολούθησης της εδαφικής παραµόρφωσης και της σεισµικής κίνησης σε
πολεοδοµικά σύνολα, τα οποία παρουσιάζουν έντονα φαινόµενα υποχωρήσεων. To πολυπαραµετρικό δίκτυο παρακολούθησης συνδυάζει
επίγειες εγκαταστάσεις µόνιµων σταθµών µε εναέριες λήψεις LIDAR οι
οποίες υλοποιήθηκαν για πρώτη φορά στην περιοχή ενδιαφέροντος.
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της αυτόµατης ανίχνευσης µεταβολών για την αστική περιοχή του Καλοχωρίου
Θεσσαλονίκης για τα έτη 2014 και 2015. Τα δεδοµένα που χρησιµοποιήθηκαν είναι ορθοφωτοµωσαϊκά και νέφη σηµείων που προήλθαν
από σύστηµα LIDAR και από τεχνικές πυκνής συνταύτισης εικόνων.

γίνεται µία εκτενής βιβλιογραφική ανασκόπηση εξελιγµένων αλγορίθµων
επιβλεπόµενης και µη επιβλεπόµενης ταξινόµησης που χρησιµοποιούνται
τα τελευταία χρόνια µε σκοπό την αυτόµατη ανίχνευση µεταβολών σε
αστικό περιβάλλον κάνοντας χρήση δορυφορικών δεδοµένων. Επίσης, στα
Dini et al. (2012), Nebiker et al. (2014) και Maltezos and Ioannidis (2015)
χρησιµοποιούνται σύγχρονες τεχνικές για την αυτόµατη ανίχνευση µεταβολών κάνοντας χρήση νεφών σηµείων που προέρχονται από τεχνικές πυκνής συνταύτισης εικόνων και συστήµατα LIDAR.

2.1 ∆εδοµένα περιόδων 2014 και 2015
Η εφαρµογή γίνεται στην αστική περιοχή του Καλοχωρίου Θεσσαλονίκης
(εικόνα 1).

∂ÈÎﬁÓ· 1. ∞ÛÙÈÎ‹ ÂÚÈÔ¯‹ ∫·ÏÔ¯ˆÚ›Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË˜
Για το έτος 2014 χρησιµοποιήθηκε ορθοφωτοµωσαϊκό τριών καναλιών
(RGB) µε µέγεθος εικονοψηφίδας 10 cm (εικόνα 2) και νέφος σηµείων από
σύστηµα LIDAR (εικόνα 3).

2. ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ
Το ευρύτερο αντικείµενο της αυτόµατης ανίχνευσης µεταβολών αποτελεί
πεδίο µε ερευνητικό ενδιαφέρον για πάνω από δύο δεκαετίες. Μία γενική
κατηγοριοποίηση των µεθόδων ανίχνευσης µεταβολών αφορά στις µεθόδους εκείνες που εντοπίζουν τις περιοχές και το µέγεθος µεταβολών χωρίς
να παρέχεται η πληροφορία της φύσης της µεταβολής (change
enhancement) και σε αυτές που εντοπίζουν τη θέση, το µέγεθος και το είδος της (from-to). Στα Karantzalos (2015a) και Karantzalos et al. (2015b)
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Για την τρισδιάστατη (3D) ανίχνευση µεταβολών στην περιοχή εφαρµογής, υπολογίστηκε η απόσταση του κάθε σηµείου του νέφους αναφοράς
(έτους 2014) και του οµόλογου του στο συγκρινόµενο νέφος σηµείων
(2015). Τα αποτελέσµατα της 3D ανίχνευσης µεταβολών (νέφος σηµείων
υψοµετρικών µεταβολών) για τµήµα της περιοχής ενδιαφέροντος απεικονίζονται στην εικόνα 7.

∂ÈÎﬁÓ· 3. ÃÚˆÌ·ÙÈÛÌ¤ÓÔ Ó¤ÊÔ˜ ÛËÌÂ›ˆÓ ‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘ ˘„ÔÌ¤ÙÚÔ˘
ÙÔ˘ Î¿ıÂ ÛËÌÂ›Ô˘ ÁÈ· ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2014
Για το έτος 2015 χρησιµοποιήθηκε επίσης ορθοφωτοµωσαϊκό τριών καναλιών (RGB) µε µέγεθος εικονοψηφίδας 10 cm (εικόνα 4) και νέφος σηµείων που εξάχθηκε µέσω πυκνής συνταύτισης εικόνων (εικόνα 5).
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∂ÈÎﬁÓ· 7. ∞ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ÙË˜ 3D ·Ó›¯ÓÂ˘ÛË˜ ÌÂÙ·‚ÔÏÒÓ.
∏ ¯ÚˆÌ·ÙÈÎ‹ ÎÏ›Ì·Î· ˘Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙË˜ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹˜ ÛÂ m

3. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
∂ÈÎﬁÓ· 4. OÚıÔÊˆÙÔÌˆÛ·˚Îﬁ ÁÈ· ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2015

Η εξαγόµενη 2D εικόνα µεταβολών έχει την απαιτούµενη ακρίβεια και διακριτική ικανότητα και συνεπώς υποδεικνύει σε ικανοποιητικό βαθµό το
στίγµα της εκάστοτε µεταβολής. Οµοίως, τα αποτελέσµατα της 3D ανίχνευσης µεταβολών θεωρούνται ικανοποιητικά και µπορούν να προσδιορίσουν τις υψοµετρικές µεταβολές των αντικείµενων της σκηνής µε ακρίβεια
ανάλογη της πυκνότητας των νεφών σηµείων που χρησιµοποιούνται. Σε
κάθε περίπτωση, θα πρέπει να αξιοποιούνται και τα δύο εξαγόµενα προϊόντα (2D εικόνα µεταβολών και 3D νέφος σηµείων υψοµετρικών µεταβολών) για τη βέλτιστη ερµηνεία των αποτελεσµάτων.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
∂ÈÎﬁÓ· 5. ÃÚˆÌ·ÙÈÛÌ¤ÓÔ Ó¤ÊÔ˜ ÛËÌÂ›ˆÓ ‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘ ˘„ÔÌ¤ÙÚÔ˘
ÙÔ˘ Î¿ıÂ ÛËÌÂ›Ô˘ ÁÈ· ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2015
Σηµειώνεται πως όλα τα δεδοµένα που χρησιµοποιήθηκαν και για τις δύο
χρονικές περιόδους είχαν ως σύστηµα αναφοράς το ΕΓΣΑ 87.

2.2 Αποτελέσµατα της αυτόµατης ανίχνευσης µεταβολών
Στην παρούσα εργασία εφαρµόστηκε η change enhancement τεχνική
χρησιµοποιώντας σύγχρονους αλγόριθµους που στηρίζονται σε αντικειµενοστραφή ανάλυση εικόνων. Τα δεδοµένα εισόδου ήταν τα ορθοφωτοµωσαϊκά των δύο χρονικών περιόδων ενώ το εξαγόµενο αποτέλεσµα είναι µία
δισδιάστατη (2D) χρωµατισµένη εικόνα µεταβολών (εικόνα 6).

Η παρούσα εργασία αποτελεί τµήµα των εργασιών του ερευνητικού προγράµµατος INDES-MUSA (INnovative multi-sensor network for
DEformation and Seismic Monitoring of Urban Subsidence-prone Areas),
(http://www.indes-musa.gr/) και τα αποτελέσµατα της έχουν δηµοσιευθεί
παράλληλα στο διεθνές επιστηµονικό διαδικτυακό περιοδικό EOMAGEARSC:
(https://earsc-portal.eu/pages/viewpage.action?pageId=34868014).
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∂ÈÎﬁÓ· 6. ∞ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ÙË˜ 2D ·Ó›¯ÓÂ˘ÛË˜ ÌÂÙ·‚ÔÏÒÓ

MAPTIO™ - A¶PI§IO™ 2016 / ATM 227

33

EÈÛÙËÌÔÓÈÎ¿-TÂ¯ÓÈÎ¿ £¤Ì·Ù·

32-35.E¶I™THMONIKA 227

27/4/2016 9:41 PM

™ÂÏ›‰· 34
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ÁÈ· ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÌÈÎÚÔÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂˆÓ ÛÂ ÂÚÈÔ¯‹ ÌÂ Î·ÙÔÏÈÛı‹ÛÂÈ˜
∆ρ. Αντώνης Αντωνόπουλος
Τοπογράφος Μηχανικός

Περίληψη
Θέµα της εργασίας αυτής είναι ο σχεδιασµός-βελτιστοποίηση ενός οριζοντίου δικτύου µέτρησης µικροµετακινήσεων, που θα δηµιουργηθεί για τον έλεγχο µιας περιοχής που παρουσιάζει κατολισθήσεις. Τίθενται κάποιοι στόχοι από τους γεωτεχνικούς και πρέπει η διαδικασία του σχεδιασµού του δικτύου να βελτιστοποιηθεί, ώστε να ικανοποιεί κατά το δυνατόν τις απαιτήσεις αυτές.

1. Εισαγωγή
Σε παραθαλάσσια δοµηµένη περιοχή του Αργολικού κόλπου, παρουσιάσθηκε σοβαρό πρόβληµα κατολίσθησης. Στο σηµείο µελετήθηκαν και κατασκευάσθηκαν έργα αντιστήριξης-σταθεροποίησης. Γεωτεχνικοί τοποθέτησαν 4 αποκλισιόµετρα σε σωλήνες σε πασσάλους του συστήµατος
αντιστήριξης. Από τους γεωτεχνικούς υποδείχθηκαν τα σηµεία που θα
πρέπει να ελέγχονται (αντικειµενικά σηµεία). Τα σηµεία αυτά είναι:
• Σηµεία στα 4 αποκλισιόµετρα
• Σηµεία σε οικοδοµήµατα
• Σηµεία σε κεφαλοδέσµους πασσαλοσυστοιχιών
• Σηµεία σε σειρές συρµατοκιβωτίων
Από µας ζητήθηκε ο έλεγχος των µετακινήσεων των σηµείων αυτών και
µάλιστα µε ιδιαίτερα µεγάλη ακρίβεια της τάξης των 1-2 mm.
Σαν στόχο θέσαµε να σχεδιασθεί η όλη διαδικασία µέτρησης, που περιλαµβάνει τον γεωµετρικό σχεδιασµό του δικτύου, τα όργανα µέτρησης
και το πρόγραµµα των µετρήσεων, έτσι ώστε να µπορούν να “φανούν”
στοχαστικά σηµαντικές µετακινήσεις µε το ελάχιστο δυνατό µέγεθος. Εξετάζονται έτσι κατά τη διαδικασία σχεδιασµού και βελτιστοποίησης του δικτύου, κριτήρια ακρίβειας και αξιοπιστίας του δικτύου.

2. Μέθοδος ανάλυσης µικροµετακινήσεων
Η µέθοδος ανάλυσης µικροµετακινήσεων, που θα ακολουθηθεί στην επεξεργασία των διαφόρων εποχών µέτρησης, αποτελεί συγκερασµό των µεθόδων δύο από τις έγκριτες σχολές για τη µελέτη µικροµετακινήσεων της
σχολής του Πανεπιστηµίου Ανόβερου και της σχολής του Πανεπιστηµίου
Καρσλούης. Η µέθοδος βασίζεται σε συνορθώσεις των δικτύων µε εξασφάλιση του κοινού Datum αναφοράς, που γίνεται µε την αναφορά στα
“σταθερά” σηµεία. Θα ακολουθηθεί στη συνέχεια επαναληπτική διαδικασία ελέγχου µετακίνησης των “σταθερών” σηµείων και µετακίνησή τους
στα “αντικειµενικά” σηµεία. Με βάση τα πραγµατικά σταθερά “σταθερά”
σηµεία, θα υπολογισθούν οι µετακινήσεις µε τη στοχαστικότητά τους
(variance-covariance matrix). Στη φάση αυτή θα εξαχθούν συµπεράσµατα για τις µετακινήσεις των σηµείων. Για τη βελτιστοποίηση του δικτύου
και για τον υπολογισµό των µετακινήσεων, θα χρησιµοποιηθεί το πρόγραµµα συνόρθωσης δικτύων, που περιλαµβάνεται στο τοπογραφικό πακέτο VERM.

3. Σχεδιασµός διαδικασίας µέτρησης µικροµετακινήσεων

έχουν ακρίβεια κέντρωσης της τάξης των 0.1-0.2 mm.

3.3 Γεωµετρικός σχεδιασµός δικτύου
Αρχικά έγινε η αναγνώριση του χώρου. Καθορίσθηκαν τα αντικειµενικά
σηµεία, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των γεωτεχνικών. Η εύρεση “σταθερών” σηµείων ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, αφού
υπάρχουν στην περιοχή κακές συνθήκες ορατότητας, λόγω βλάστησης.
Καθορίσθηκαν έτσι 5 “σταθερά” σηµεία (Τ1, Τ2, Τ3, Τ4, Τ5). Επίσης καθορίσθηκαν 4 σηµεία στάσης (Σ1,Σ2,Σ3,Σ4), που είναι σηµεία στη ζώνη
κατολίσθησης, δηλαδή ανήκουν στα αντικειµενικά σηµεία, και θα χρησιµοποιηθούν σαν στάσεις µετρήσεων. Τα σηµεία αυτά καθορίσθηκαν µε
κριτήρια την οπτική επαφή µε τα σταθερά σηµεία και τα υπόλοιπα αντικειµενικά σηµεία.

3.4 Σχεδιασµός των µετρήσεων
Οι µετρήσεις σχεδιάσθηκαν µε τη µεγαλύτερη δυνατή πυκνότητα. Παρουσιάζονται βέβαια δυσκολίες σε ορισµένες περιοχές λόγω έλλειψης
ορατότητας. Έτσι από τη φάση αυτή επισηµάνθηκαν οι αδυναµίες του δικτύου.

3.5 Υπολογισµός στοχαστικά σηµαντικών µετακινήσεων
Το δίκτυο εξοµοιώθηκε σε δύο εποχές. Τα αποτελέσµατα της εξοµοίωσης
της µιας εποχής µε s-transformation στα σταθερά σηµεία, φαίνονται στο
σχ. 1.
Στη συνέχεια έγινε εξοµοίωση των δύο εποχών µέτρησης µε stransformation στα σταθερά σηµεία και µη κοινά τα σηµεία στάσης και τα
αντικειµενικά σηµεία. Στο παρακάτω σχ. 2 φαίνονται οι ελλείψεις εµπιστοσύνης 95%, για τις µετακινήσεις των αντικειµενικών σηµείων και των
σηµείων στάσης.
Είναι έτσι εύκολο να βρεθούν, ελέγχοντας τις σχετικές ελλείψεις εµπιστοσύνης κατά τη διεύθυνση των αναµενόµενων µετακινήσεων, οι µετακινήσεις, που µπορεί να ανιχνευθούν ως στοχαστικά σηµαντικές, όταν µετρηθούν οι εποχές.

4. Βελτιστοποίηση διαδικασίας
Από την ανάλυση των σχετικών ελλείψεων εµπιστοσύνης του σχ. 4, φαίνονται οι αδυναµίες του δικτύου για τον καθορισµό στοχαστικά σηµαντικών µετακινήσεων.

3.1 Καθορισµός αναµενόµενων µετακινήσεων

Θα γίνει προσπάθεια βελτίωσης των αποτελεσµάτων µε ειδικές µετρητικές διατάξεις σε κάποια σηµαντικά αντικειµενικά σηµεία, που λόγω κακής
ορατότητας και λίγων µετρήσεων παρουσιάζουν µεγάλες ελλείψεις εµπιστοσύνης.

Καθορίζεται στη φάση αυτή σε συνεργασία µε τους γεωτεχνικούς, η διεύθυνση των αναµενοµένων µετακινήσεων. Στην περίπτωση εδώ η διεύθυνση των οριζόντιων µετακινήσεων είναι στον άξονα των Y.

5. Συµπεράσµατα

Ο σχεδιασµός της διαδικασίας µέτρησης των µικροµετακινήσεων είναι πολύπλοκη διαδικασία.

3.2 Όργανα µέτρησης
Τα όργανα που θα χρησιµοποιηθούν είναι EDM της εταιρίας LEICA µε γωνιακή ακρίβεια 3’’ και ακρίβεια µέτρησης αποστάσεων 1.5-2. mm+2ppm.
Θα χρησιµοποιηθούν συστήµατα εξαναγκασµένης κέντρωσης για τα σηµεία από τα οποία θα γίνουν µετρήσεις και ειδικά σηµεία κέντρωσης των
στόχων για τα υπόλοιπα σηµεία. Οι στόχοι που θα χρησιµοποιηθούν, θα
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Τα συµπεράσµατα που εξάγονται από την εξοµοίωση της διαδικασίας επεξεργασίας των µετρήσεων µικροµετακινήσεων δύο εποχών, είναι ότι µπορούµε να πετύχουµε σε αρκετά αντικειµενικά σηµεία, όπου το δίκτυο παρουσιάζει ικανοποιητική πυκνότητα µετρήσεων, σηµαντικές ακρίβειες.
Έτσι µπορούν να ανιχνευθούν στοχαστικά σηµαντικές µετακινήσεις της
τάξης των λίγων mm. Σε αντικειµενικά σηµεία, που θα πρέπει οπωσδήποτε να ανιχνευθούν µικροµετακινήσεις µικρού µεγέθους (π.χ. G103, G104,
θέσεις αποκλισιόµετρων 3 και 4) θα προβλεφθεί ειδική µετρητική διάτα-

27/4/2016 9:41 PM

™ÂÏ›‰· 35

ξη, ώστε να µετρηθούν επιπλέον γωνίες, προς τα σηµεία αυτά.
Άλλα αντικειµενικά σηµεία τα οποία παρουσιάζουν προβλήµατα λόγω κακής θέσης, θα µεταφερθούν σε ψηλότερα σηµεία, έτσι ώστε να αυξηθούν οι µετρήσεις προς τα σηµεία αυτά και να βελτιωθεί η ακρίβεια και η
αξιοπιστία τους.
Θα πρέπει γενικά να σηµειωθεί ότι η µέθοδος ανάλυσης µικροµετακινή-

σεων που εφαρµόστηκε εδώ, βασίστηκε στην εξασφάλιση του κοινού
Datum αναφοράς των διαφόρων εποχών µέτρησης, χωρίς να δηµιουργούνται τάσεις στο δίκτυο.
Παράλληλα απλοποιήθηκε η διαδικασία της ανεύρεσης στοχαστικά σηµαντικών µετακινήσεων, χωρίς τη χρήση πολύπλοκων επαναληπτικών µεθόδων.

EÈÛÙËÌÔÓÈÎ¿-TÂ¯ÓÈÎ¿ £¤Ì·Ù·
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Σχ.1 Ελλείψεις εµπιστοσύνης 95%
της εξοµοίωσης πρώτης εποχής

Σχ. 2 Σχετικές ελλείψεις εµπιστοσύνης 95%
των διαφορών των σηµείων στάσης
και των αντικειµενικών σηµείων
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¢∏§ø™∆∂ ™Àªª∂∆√Ã∏
™∆√ ∂∫¶∞π¢∂À∆π∫√ ™∂ªπ¡∞ƒπ√
∏ Geosense ÛÙËÓ DroneExpo, 27-29 ª·˚Ô˘ 2016
∏ Geosense, Î·Ù¤¯ÔÓÙ·˜ ËÁÂÙÈÎ‹ ı¤ÛË ÛÂ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎ¤˜ Ï‡ÛÂÈ˜
ÌË Â·Ó‰ÚˆÌ¤ÓˆÓ ·ÂÚÔÛÎ·ÊÒÓ (drones) ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÛÙ·
µ·ÏÎ¿ÓÈ·, ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡ÛÂ Ó· ÏÂ›ÂÈ ·ﬁ ÙËÓ 1Ë ÌÂÁ¿ÏË ¤ÎıÂÛË
ÁÈ· Ù· drones ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÙËÓ DroneExpo, 27-29 ª·˝Ô˘ 2016,
ÛÙÔ √Ï˘ÌÈ·Îﬁ ∫¤ÓÙÚÔ •ÈÊ·ÛÎ›·˜ ÛÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎﬁ.
∏ Geosense, ÈÛÙÔÔÈËÌ¤ÓË ÛÂ ˘ËÚÂÛ›Â˜ ÂÎ·›‰Â˘ÛË˜ Î·È
service ÛÂ drones, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂ ÙËÓ JGC ™˘ÛÙ‹Ì·Ù· °ÂˆÏËÚÔÊÔÚÈÎ‹˜ ∞∂ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÛÙÔ ÂÚ›ÙÂÚﬁ ÙË˜ π-6 ﬁÏÂ˜ ÙÈ˜ Ó¤Â˜ ÂÍÂÏ›ÍÂÈ˜ Î·È ÙÂ¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ ÛÙËÓ Û˘ÓÂ¯Ò˜ ·Ó·Ù˘ÛÛﬁÌÂÓË Û¯ÂÙÈÎ‹ ‚ÈÔÌË¯·Ó›·, ·Ó·Ï‡ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÔÏÏ·Ï‹ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Î·È ¯Ú‹ÛË
ÙˆÓ drones, ı¤ÙÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙËÓ ÙÂ¯ÓÔÏÔÁ›· Î·È ÙËÓ Î·ÈÓÔÙÔÌ›· ÚˆÙ·Ú¯ÈÎﬁ ˙‹ÙËÌ· ·Ó¿Ù˘ÍË˜.
¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ë Geosense ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ Î·È ÛÙ· ‰‡Ô special
events ÙË˜ ¤ÎıÂÛË˜, ÙÔ Drone Air Show Î·È ÙÔ UAV Conference,
ÚÔÛÊ¤ÚÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙﬁÛÔ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Â›‰ÂÈÍË˜ ÛÙË ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ
drones ÛÂ Ú·ÁÌ·ÙÈÎﬁ ¯ÚﬁÓÔ, ﬁÛÔ Î·È ÙËÓ ÈÔ ÂÍÂÈ‰ÈÎÂ˘Ì¤ÓË ÂÓËÌ¤ÚˆÛË ÛÂ ﬁÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÓ‰È·ÊÂÚﬁÌÂÓÔ˘˜.
£· Ì·˜ ‚ÚÂ›ÙÂ ÛÙÔ ÂÚ›ÙÂÚÔ π-6. ∏ ·ÚÔ˘Û›· Û·˜ ı· Ì·˜ ÙÈÌ‹ÛÂÈ
È‰È·›ÙÂÚ·!

Geosense… beyond standards!

«ÃÚ‹ÛË Copernicus Data:
Sentinel 1 & Sentinel 2,
ÌÂ ÙÔ ÏÔÁÈÛÌÈÎﬁ ERDAS IMAGINE ver.2016
ÙË˜ HEXAGON Geospatial»
∏ Geosystems Hellas A.E. ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ 3‹ÌÂÚÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎﬁ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ (22-24/6/2016 Î·È ÒÚ· 10:00 .Ì. – 14:30 Ì.Ì.)
ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË Î·È ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Copernicus
(Sentinel 1, 2 Î.·.) ÛÙÔ ÁÚ·ÊÈÎﬁ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ERDAS
IMAGINE & IMAGINE radar suite. ∏ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ RADAR ﬁˆ˜ Î·È
ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ ·Ó›¯ÓÂ˘ÛË˜ ÌÂÙ·‚ÔÏÒÓ Î·È ÂÍ·ÁˆÁ‹˜ „ËÊÈ·ÎÔ‡
ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘ Â‰¿ÊÔ˘˜ (DEM). ∆Ô ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÂ› ÛÙ· ÁÚ·ÊÂ›· ÙË˜ Geosystems Hellas A.E., si-clustrer
Building, §ÂˆÊﬁÚÔ˜ ∫ËÊÈÛ›·˜ 44, ∫Ù›ÚÈÔ Monumental C,
ª·ÚÔ‡ÛÈ, 5Ô˜ ﬁÚÔÊÔ˜.
¢øƒ∂∞¡ ™Àªª∂∆√Ã∏
ºﬁÚÌ· ÂÁÁÚ·Ê‹˜ ‰È·ı¤ÛÈÌË ÛÙÔ :
www.geosystems-hellas.gr/trainings 2016

∂ÁÁÚ·Ê¤˜ ˆ˜ 10/6/ 2016

°È· ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚÂ˜ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜:
ºÈÏ. ∂Ù·ÈÚÂ›·˜ 15-17, 55535 ¶˘Ï·›·
T & F: 2310 953353 – 2310 953350

www.geosense.gr - info@geosense.gr

∏ Tree Company CO. A.E.B.E ÌÂ ¯·Ú¿ Û·˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙË Ó¤· ÙË˜ ÛÂÈÚ¿ drone!
∏ ÛÂÈÚ¿ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È CyberDrone Î·È ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·ﬁ
ÙÚ›· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ¿ ÌÔÓÙ¤Ï· ÁÈ· ﬁÏÂ˜ ÙÈ˜ ·Ó¿ÁÎÂ˜ Î·È ÙÈ˜
ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ (Raptor- SkyHawk- Predator)
π‰·ÓÈÎ¿ ÁÈ· ·ÔÙ˘ÒÛÂÈ˜ – ¯·ÚÙÔÁÚ·Ê‹ÛÂÈ˜, ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ˜ & ÂÏ¤Á¯Ô˘˜ ÂÚÈÔ¯ÒÓ ÌÂ ··ÈÙ‹ÛÂÈ˜ ÁÈ·
˘„ËÏ‹ ·Ó¿Ï˘ÛË Î·È ·ÎÚ›‚ÂÈ·.
∂Ï¿ÙÂ Û‹ÌÂÚ· ÛÂ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì·˙› Ì·˜ ÁÈ· Ó· Ù· ÁÓˆÚ›ÛÂÙÂ Î·È Ó· ·˘Í‹ÛÂÙÂ ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁÈÎﬁÙËÙ¿ Û·˜!

www.treecomp.gr
210 94 73 600
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¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ Î· º˘‰¿ÓË
mail@geosystems-hellas.gr
T: 2102846144 - 145
F: 2117801508

¡¤· ÂÔ¯‹
∏ Ó¤· ÙÂ¯ÓÔÏÔÁ›· ÙË˜ Geoslam
Ô˘ ·ÏÏ¿˙ÂÈ ÙÔ ·È¯Ó›‰È ÛÙË Û¿ÚˆÛË
∏ ÂÙ·ÈÚÂ›· Ì·˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙË˜ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎ‹˜ ·ÓÙÈÚÔÛÒÂ˘ÛË˜ ÙË˜ ‚ÚÂÙ·ÓÈÎ‹˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜ GeoSLAM, ÛÙÈ˜ ÚˆÙÔÔÚÈ·Î¤˜ Ï‡ÛÂÈ˜ ÁÈ· ÙË Ì¤ÙÚËÛË Î·È ·ÔÙ‡ˆÛË ÔÏ˘Â›Â‰ˆÓ
ÙÚÈÛ‰È¿ÛÙ·ÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ. ∞ÓÙ›ıÂÙ· ÌÂ Ù· ·Ú·‰ÔÛÈ·Î¿ “ÛÙ·ÙÈÎ¿”
Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙË˜ Û¿ÚˆÛË˜ laser scanners, Ù· ZEB1 Î·È REVO
ÙË˜ GeoSLAM Â›Ó·È Û¯Â‰È·ÛÌ¤Ó· ÁÈ· Ó· ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó ÂÓ ÎÈÓ‹ÛÂÈ,
Î·ıÒ˜ ÂÚÓ¿ÓÂ Ì¤Û· ·ﬁ ÙËÓ ÚÔ˜ ·ÔÙ‡ˆÛË ÂÚÈÔ¯‹.
π‰·ÓÈÎ¿ ÁÈ· ·ÔÙ˘ÒÛÂÈ˜ ÛÂ ÂÛˆÙÂÚÈÎﬁ ÎÙËÚ›ˆÓ, ˘ﬁÁÂÈˆÓ ÔÚ˘¯Â›ˆÓ Î·È ÛËÏ·›ˆÓ, È‰ÈÔÎÙËÛÈÒÓ ÁÈ· ÂÎÙ›ÌËÛË ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ, ÎÙÏ. §ﬁÁˆ ÙÔ˘ ¯·ÌËÏÔ‡ ‚¿ÚÔ˘˜ ÙÔ˘˜, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó ÛÂ ·˘ÙÔÎ›ÓËÙ·, ‚¿ÚÎÂ˜, UAV Î·È ¿ÏÏ· ÌÈÎÚ¿ Î·ÙÂ˘ı˘ÓﬁÌÂÓ· Ô¯‹Ì·Ù·.
∂ÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙÂ Ì·˙› Ì·˜ ÁÈ· ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚÂ˜ ÏÂÙÔÌ¤ÚÂÈÂ˜.
Landmark - °. §Ô˘ÙÚ›‰Ë˜
§. µÔ˘ÏÈ·ÁÌ¤ÓË˜ 248
17343, ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜
∆: 2109956801, 2109941954
www.landmark.com.gr ñ e-mail: info@landmark.com.gr
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ο βιβλίο αυτό µε τίτλο «Σιδηροδροµικά συστήµατα µεταφορών-Σχεδιασµός, κατασκευή και λειτουργία» πραγµατεύεται τα σιδηροδροµικά συστήµατα επιβατικών και εµπορευµατικών µεταφορών. Για κάθε σύστηµα δίδει τον ορισµό, µια σύντοµη ανασκόπηση της
εξέλιξής του µε παραδείγµατα καλής εφαρµογής, τα βασικά τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά
του, τις προϋποθέσεις εφαρµογής του, και τα βήµατα που απαιτούνται για τον έλεγχο της εφικτότητας κατασκευής του.
Το βιβλίο αποτελεί µια πρόσθετη πηγή πληροφορίας για όσους ενδιαφέρονται να γνωρίσουν το σιδηρόδροµο ως σύστηµα µεταφορών αλλά και για όσους ασχολούνται ήδη µε αυτόν. Παράλληλα επιχειρεί να δώσει στους νέους µηχανικούς τα βασικά εφόδια, ώστε να µπορέσουν να αντικρύσουν, µε θετική σκέψη για περαιτέρω µελέτη, τα σιδηροδροµικά θέµατα που ενδέχεται να τους ανατεθούν κατά τη
διάρκεια της επαγγελµατικής τους σταδιοδροµίας.
Περιλαµβάνει τα παρακάτω 20 κεφάλαια
1. Ο ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΟΣ ΩΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
2. ΦΟΡΤΙΑ ΑΣΚΟΥΜΕΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ
3. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ
4. Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΤΡΟΧΙΟ∆ΡΟΜΟΣ
5. ΤΟ ΜΕΤΡΟ
6. Ο ΜΟΝΟΡΑΒ∆ΟΣ ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΟΣ
7. ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΜΙΚΡΗΣ
ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
8. Ο ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΟΣ
9. Ο Ο∆ΟΝΤΩΤΟΣ ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΟΣ
10. ΚΑΛΩ∆ΙΟΚΙΝΗΤΑ ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΕΣ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΚΛΙΣΕΙΣ
11. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΩΝ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
12. ΣΥΡΜΟΙ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ
13. ΣΥΡΜΟΙ ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ
14. ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΑ ∆ΙΚΤΥΑ ΜΕΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ
15. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΩΝ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
16. ΣΥΡΜΟΙ ΒΑΡΕΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ
17. Η ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΕΝΟΣ ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
18. ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
19. Ο ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
20. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΙΧΜΗΣ ΣΤΟ ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΟ

Τ

Χρίστος Πυργίδης
Πολιτικός Μηχανικός - Συγκοινωνιολόγος
Καθηγητής Σιδηροδροµικής, ΑΠΘ
Πολυτεχνική Σχολή-Τµήµα Πολιτικών
Μηχανικών - Τοµέας Μεταφορών
- Εργαστήριο Οδοποιίας

∞ÁÚÔÓﬁÌÔÈ & ∆ÔÔÁÚ¿ÊÔÈ ªË¯·ÓÈÎÔ› ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙË˜ ÏÔÁÔÙÂ¯Ó›·˜
συνάδελφος Μιχάλης Γριβέας του Κωνσταντίνου γεννήθηκε το 1955 στην Αθήνα
και κατοικεί στην Αγία Παρασκευή. Σπούδασε στο τµήµα Αγρονόµων & Τοπογράφων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. Έκανε µεταπτυχιακές σπουδές στο Ινστιτούτο Περιφερειακής
Ανάπτυξης της Παντείου Ανωτάτης Σχολής Πολιτικών Επιστηµών. Είναι Αγρονόµος & Τοπογράφος
Μηχανικός-Χωροτάκτης, µελετητής. ∆ραστηριοποιείται κοινωνικά από φοιτητής µέχρι σήµερα.
Την περίοδο 1995 - 1997 συµµετείχε ως µέλος
στο ∆.Σ. του ΠΣ∆ΑΤΜ.
Αρθρογραφεί για επιστηµονικά, πολιτικά και αυτοδιοικητικά θέµατα στον ηµερήσιο και τοπικό Τύπο.
Το 2014 το διήγηµά του «Η νύφη µε το τεµαχισµένο πρόσωπο» βραβεύθηκε στο λογοτεχνικό
διαγωνισµό διηγήµατος του ηλεκτρονικού περιοδικού Literature.gr µε θέµα «Ο έρωτας στα χρόνια
της κρίσης».
Το µυθιστόρηµα µε τίτλο «Η γυάλα» είναι το
πρώτο του βιβλίο (2014) και το µυθιστόρηµα µε
τίτλο «Ο θεός της ρουλέτας» είναι το δεύτερο
βιβλίο του (2015).

Ο
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Ο «θεός» της ρουλέτας
µυθιστόρηµα
Θέµα: Σύγχρονη Ελληνική Λογοτεχνία, Φαντασία, Φιλοσοφία
Αριθµός Σελίδων : 384
Έτος Έκδοσης : 2015
Εκδόσεις : Ιωλκός

Η γυάλα
µυθιστόρηµα
Θέµα: Σύγχρονη Ελληνική Λογοτεχνία, Έρωτας, Μεταφυσική
Αριθµός Σελίδων : 336
Έτος Έκδοσης : 2014
Εκδόσεις : Ιωλκός
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¢∏.™À.∞.∆.ª.: ™Àªª∂∆∂ÃOÀ¡ - À¶O™∆∏ƒπ∑OÀ¡
- ∞°ƒ√¡√ª√π ∆√¶√°ƒ∞º√π ª∏Ã∞¡π∫√π ∂¶π ∆ø ∂ƒ°ø
- ∞¡∞¡∂ø∆π∫∏ ™À¡∂ƒ°∞™π∞ ∞ƒπ™∆∂ƒø¡ ∞°ƒ√¡√ªø¡
∆√¶√°ƒ∞ºø¡ ª∏Ã∞¡π∫ø¡
- ∞¡∂•∞ƒ∆∏∆√π ™À¡∂ƒ°∞∑√ª∂¡√π ∞°ƒ√¡√ª√π
∆√¶√°ƒ∞º√π ª∏Ã∞¡π∫√π
- ¶∞™∫ ∞°ƒ√¡√ªø¡ ∆√¶√°ƒ∞ºø¡ ª∏Ã∞¡π∫ø¡

Ασφαληστ(ρ)ικό Νοµοσχέδιο
ΝΑΙ στην Αλληλεγγύη των Γενεών
ΟΧΙ στην ισοπέδωση των επιστηµόνων
Σε λίγες µέρες πολύ πιθανό να έχει κατατεθεί ή ακόµα και να έχει ψηφισθεί ο
νέος ασφαλιστικός νόµος.
Με έκπληξη θα δούµε, ευτυχώς λίγους, να προσπαθούν να µας πείσουν ότι έχει
αρκετά καλά σηµεία αυτός ο νόµος. Θα θυµίζει λίγο σαν τον ιερέα από ελληνική
ταινία που βαφτίζει το κρέας ψάρι εξαιτίας της περιόδου της νηστείας. Ενδεχοµένως µέσα στην Μεγάλη Βδοµάδα να γίνει και αυτό.
Αλήθεια πώς τολµούν να µας δουλεύουν µπροστά στα µάτια µας;
Αλήθεια ποιόν ευνοεί αυτό το ασφαλιστικό;
Πώς γίνεται να είναι για κάποιον καλό όταν:
• Μειώνει τον µισθό του ιδιωτικού υπαλλήλου, µε µπλοκάκι ή χωρίς. Πιστεύει κανείς ότι θα υπάρξουν αρκετοί εργοδότες, που θα επιλέξουν να πληρώσουν τις αυξήσεις των ασφαλιστικών εισφορών;
• Μειώνει τον µισθό του δηµοσίου υπαλλήλου, γιατί και σε αυτόν αυξάνει
τις κρατήσεις. Αλήθεια όταν πάρει σύνταξη θα υπάρχει το επικουρικό ή εγγυηµένη θα είναι µόνο η ελάχιστη κύρια σύνταξη;
• Μειώνει ακόµα περισσότερο τις αποδοχές των συνταξιούχων. Αλήθεια τι
σύνταξη θα πάρουν οι νέοι συνταξιούχοι;
• Αυξάνει την ανεργία. Αλήθεια πόσες θέσεις εργασίας θα δηµιουργηθούν µε
το νέο ασφαλιστικό; Μήπως στη θέση των ανέργων και υποαπασχολούµενων συναδέλφων θα προστεθούν και άλλοι; Μήπως η εύρεση εργασίας
θα είναι ακόµα πιο δύσκολη και µε χειρότερους όρους;
• Αυξάνει τις εισφορές των νέων ασφαλισµένων, ακόµα και όσων είναι κάτω της 5ετίας. Αλήθεια, όταν ήδη οι νέοι συνάδελφοι επιλέγουν να µην γράφονται στο ΤΕΕ και το ΤΣΜΕ∆Ε, πώς θα διασφαλίσεις την είσοδό τους στο
επάγγελµα; Με «µαύρη» εργασία; Αλήθεια, όσοι νέοι συνάδελφοι περνούν
την 5ετία και ήδη αδυνατούν να πληρώσουν τις εισφορές, πώς θα πληρώσουν τις αυξηµένες εισφορές;
• Αυξάνει τις εισφορές των ελευθέρων επαγγελµατιών, που µαζί µε τις φορολογικές εισφορές θα χρειάζεται πάνω από τα 2/3 του καθαρού εισοδήµατος,
ώστε να µην οφείλει στο κράτος. Με λίγα λόγια το κράτος θα είναι ο µόνιµος
βασικός «συνέταιρός» του. Αλήθεια σε ποια λύση θα πρέπει να καταφύγει για
να µην φτωχοποιηθεί; Στη µετανάστευση ή στη φοροδιαφυγή; Γιατί δεν λένε
την αλήθεια, ότι οι ασφαλιστικές εισφορές θα είναι το 38,45% του καθαρού εισοδήµατος και όχι το 20% που είναι µόνο για την κύρια σύνταξη;
Στα παραπάνω ερωτήµατα οφείλουν να µας απαντήσουν, αν θέλουν να µην
τους αποκαλεί ο καθένας ψεύτες και υποκριτές. Ας µας απαντήσουν τι καλό
φέρνει αυτό το νοµοσχέδιο, σε καθέναν ξεχωριστά ή ευρύτερα στο κοινωνικό
σύνολο.
∆ιαφωνεί κανείς ότι συνολικά αυτά που περιµένουν να εισπράξουν, ακόµα και
από το φορολογικό σύστηµα, θα µειωθούν; Ότι το νοµοσχέδιο δεν είναι ασφαλιστικό, αλλά φορολογικό; ∆εν µπορούν να πουν ανοικτά ότι θα αυξήσουν τη
φορολόγηση και προσπαθούν να αυξήσουν τις ασφαλιστικές εισφορές; Αµφιβάλει κανείς ότι η φοροδιαφυγή θα αυξηθεί και στους περισσότερους συναδέλφους θα είναι η µόνη λύση να επιβιώσουν;
∆υστυχώς αυτή η κυβέρνηση δεν κατάφερε να ξεφύγει από την κατεύθυνση
της εξαφάνισης και καταστροφής των ελεύθερων επαγγελµατιών και τη συνεχή
µείωση των µισθών των δηµοσίων και ιδιωτικών υπαλλήλων.
Είναι άξιο αναφοράς πως µια κυβέρνηση που θέλει να λέγεται αριστερή αποδέχεται οι εργαζόµενοι µε µπλοκάκια να ασφαλίζονται ως µισθωτοί, να φορολογούνται ως µισθωτοί, αλλά να µην έχουν τα εργασιακά δικαιώµατα ενός µισθωτού.
Το ασφαλιστικό αυτό νοµοσχέδιο δεν έχει κανένα αναπτυξιακό στοιχείο, ενώ
αποδυναµώνει την αλληλεγγύη των γενεών, βασική αρχή του κοινωνικού κράτους. Οι νέοι ασφαλισµένοι δεν πιστεύουν ότι θα πάρουν σύνταξη, ενώ κανείς
δεν µπορεί να τους πείσει να πληρώνουν τις εισφορές τους, ακόµα και όταν
µπορούν. ∆υστυχώς σε µικρό χρονικό διάστηµα θα χρειαστεί νέο ασφαλιστικό
νοµοσχέδιο, όσο η ανάπτυξη δεν έρχεται και όσο οι ασφαλισµένοι θα αδυνα-
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τούν να πληρώνουν τις υπέρογκες εισφορές. Αυτό το ασφαλιστικό νοµοσχέδιο
είναι καταδικασµένο να αποτύχει. Ένα ασφαλιστικό νοµοσχέδιο που δίνει αντικίνητρα σε αυτόν που θέλει να παράγει, όταν ο «βασικός εταίρος» του ζητά τα
2/3 του εισοδήµατός του και του αποδίδει ελάχιστες παροχές και αποδοχές.
Όλα τα παραπάνω, σε συνδυασµό µε την αύξηση του ΦΠΑ και των άλλων έµµεσων φόρων, µοιάζουν σαν βόµβα διασποράς, που θα δηµιουργεί συνεχώς
εκρήξεις και θα µας κάνει όλους µετανάστες.
Απαιτούµε:
• την άµεση κατάργηση των διατάξεων του Ν.3986/2011, άρθρο 44, § 14
κ΄15 που επιβάλουν παράλογες αυξήσεις των ασφαλιστικών εισφορών
• τη µη αποστολή των Πράξεων Βεβαίωσης Οφειλής των ασφαλισµένων του
ΕΤΑΑ προς το ΚΕΑΟ (Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών), µέχρι τις
31-12-2017
• την άµεση λειτουργία του ΚΛΑ∆ΟΥ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ του Ν.3518 / 2006
για την επιδότηση των ανέργων και υποαπασχολούµενων Μηχανικών από τις
ήδη καταβαλλόµενες σήµερα εισφορές υπέρ ΟΑΕ∆
• τη θεσµοθέτηση της δυνατότητας ευνοϊκής ρύθµισης των οφειλών των
ελεύθερων επαγγελµατιών, που έχουν δηµιουργηθεί µετά το 2008, και συνδυάζονται µε την πρωτόγνωρη και διαρκή οικονοµική κρίση, και τη δραµατική συρρίκνωση της οικοδοµικής δραστηριότητας
• τη µείωση των πάγιων ασφαλιστικών εισφορών, ύστερα από την εκπόνηση
ειδικής αναλογιστικής µελέτης, µε στόχο τον καθορισµό ενός ενιαίου µειωµένου ετήσιου ποσού εισφοράς καθολικό για όλους τους ελεύθερους επαγγελµατίες, σε συνδυασµό µε την αύξηση των αναλογικών εισφορών, µε βάση
εισοδηµατικά κριτήρια από την άσκηση του επαγγέλµατος και την κλιµακωτή
αύξηση του σηµερινού προβλεπόµενου ποσοστού του 2% από τις αµοιβές
µελετών και επιβλέψεων. Η πληρωµή του µειωµένου ετήσιου πάγιου ποσού
εισφοράς θα αποτελεί τη µοναδική προϋπόθεση για την ασφάλιση της επιστηµονικής ιδιότητας, την παροχή πλήρους ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης
και θα εξασφαλίζει την απρόσκοπτη άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητας των ελεύθερων επαγγελµατιών.
• Τη διακριτή ύπαρξη του Ασφαλιστικού µας φορέα µε τη µετεξέλιξη του
ΤΣΜΕ∆Ε σε ένα ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ, που θα διοικείται από τους ασφαλισµένους του, θα διαχειρίζεται αυτοτελώς τα αποθεµατικά και τα περιουσιακά του στοιχεία και θα χαράζει και θα υλοποιεί αυτόνοµα
την ασφαλιστική του πολιτική µε γνώµονα το συµφέρον των ασφαλισµένων
του και την βιωσιµότητά του ως τη µόνη ρεαλιστική λύση για όλον τον τεχνικό κόσµο.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕ∆ΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΝΕΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΣΤΙΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ ΤΟ ΤΕΕ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕ∆ΙΟΥ ΑΥΤΟΥ
Σηµείωση 1: Και µέσα σε όλα αυτά, ενώ ο σύλλογος πρέπει να ενισχύσει τις κινητοποιήσεις και να είναι σε εγρήγορση υπάρχουν ολόκληρες παρατάξεις που δεν
µετείχαν στη Γενική Συνέλευση του συλλόγου, το ανώτερο όργανό του, όπου συζητήθηκε και το ασφαλιστικό νοµοσχέδιο. Ξεκινώντας από τη δεύτερη µεγαλύτερη
∆ΚΜ-∆ΑΠ και καταλήγοντας στις νεοπαγείς ΕΛΕΜ και Αυτόνοµοι. ∆υστυχώς η αποχή αυτή πολλές φορές συµβαίνει και στις συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του συλλόγου µας. Αλήθεια κάποιες παρατάξεις υπάρχουν µόνο για τις εκλογές;
Ενώ κάποιες άλλες δείχνουν κινητικότητα µόνο λίγο πριν από τις εκλογές, κριτικάροντας τους πάντες και τα πάντα ξεχνώντας την ανυπαρξία τους;
Σηµείωση 2: Είναι απορίας άξιο γιατί φίλα προσκείµενα στην κυβέρνηση µέλη
της ∆ιοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ προσπαθούν να δηµιουργήσουν κλίµα διχασµού στην κοινότητα των µηχανικών παίζοντας µε τα επαγγελµατικά τους δικαιώµατα, την περίοδο που επίκειται να ψηφισθεί το νέο ασφαλιστικό νοµοσχέδιο. Πιστεύουν ότι µε την διάσπαση και τη διχόνοια θα αποτρέψουν τους µηχανικούς να µην αγωνιστούν για την επιβίωσή τους, ενάντια σε αυτή την ανάλγητη και καταστροφική κυβέρνηση; Το ακριβώς αντίθετο θα συµβεί!
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ίναι γεγονός ότι ζούµε ένα διάστηµα σηµαντικών

Ε

ζητάει… αυξήσεις στις εισφορές και αυξήσεις στη φορολο-

αλλαγών σε κάθε τοµέα της δραστηριότητάς

γία. Έτσι θα φθάσουµε στο σηµείο να πληρώνουµε το 55-

µας. ∆εδοµένα µε τα οποία µεγαλώσαµε και δη-

60% των εσόδων µας στο κράτος µας για να επιβιώσει αυτό.

µιουργήσαµε, τώρα πλέον καταρρέουν και αυτό

Το αν εµείς θα επιβιώσουµε µε τα δεδοµένα αυτά δεν νοµί-

έχει δραµατικές συνέπειες τόσο στον επαγγελµα-

ζουµε ότι απασχολεί την πρώτη φορά αριστερά.

τικό τοµέα όσο και στο γενικότερο κοινωνικό οικονοµικό πε-

Στη µείωση του Κράτους, στη µεταβίβαση αρµοδιοτή-

ριβάλλον. Είναι όµως κοινά αποδεκτό ότι οι δοµές του κρά-

των κτλ συναντήσαµε από ειρωνεία έως αδιαφορία. Έτσι

τους µας δεν ήταν αυτές που θα έπρεπε να είναι, αυτές που

φθάσαµε στο σηµείο π.χ. να µην υπάρχει στη χώρα µας θε-

στηρίζονται στην αξιοκρατία, στην επιχειρηµατικότητα, στη

σµός διαπιστευµένου τοπογράφου όταν υπάρχει ακόµη και

δηµιουργία, στις ευκαιρίες για όλους, στον υγιή ανταγωνι-

στην Αλβανία.

σµό. Μεγαλώσαµε σε ένα περιβάλλον απίστευτου κρατισµού, ο οποίος τώρα πλέον καταρρέει και αυτό πολλοί από
µας δεν µπορούν να το δεχθούν. Τώρα που το κράτος σταµάτησε πλέον να είναι ο κύριος εργοδότης πολλών κοµµατικών «επιχειρηµατιών», ζητείται η επαναφορά στην
προηγούµενη εποχή αλλά µε όρους της πρώτης φο-

Στην πρότασή µας για κατάργηση της πολιτικοποίησης
του συλλόγου µας, στην αρχή µας ειρωνεύθηκαν αλλά τώρα ορισµένοι αναζητούν τον τρόπο υλοποίησης.
Στην πρότασή µας για αλλαγή του καθεστώτος διενέργειας των πραγµατογνωµοσυνών, αδιαφόρησαν.

ράς αριστεράς που κυβερνάει πλέον τη Χώρα. Πρόκει-

Στην πρότασή µας για εξορθολογισµό του λειτουργού-

ται για αυτούς που χρησιµοποίησαν τους πολιτικούς φορείς

ντος κτηµατολογίου, αντιτάχθηκαν διότι δεν ήταν πολιτικά

τους για να έχουν δουλειές από το Κράτος. Είναι ο κακώς εν-

ίσως εκµεταλλεύσιµο και επιπλέον µείωνε σηµαντικά εργα-

νοούµενος συνδικαλισµός, ο οποίος δεν µπορεί πλέον να δε-

σιακά αντικείµενα …άλλων κλάδων. Την ταλαιπωρία του κά-

χθεί τα νέα δεδοµένα και να προσαρµοσθεί στη νέα εποχή.

θε ιδιοκτήτη και την έµµεση δήµευση της περιουσίας του, µε

Είναι αυτοί που ακόµη και σήµερα αντιδρούν σε κάθε µεταρρύθµιση, η οποία επιβάλλεται πλέον από τους Ευρωπαίους,
αφού µόνοι µας δεν µπορέσαµε να κάνουµε τα αυτονόητα.
Στη ∆ΚΜ/∆ΑΠ µιλούσαµε από παλιά για θεσµικές αλλαγές,
όπως µείωση των ασφαλιστικών εισφορών, µείωση του κράτους, κίνητρα για δηµιουργία, περιορισµό της γραφειοκρατίας, µεταβίβαση αρµοδιοτήτων του κράτους στον Ελεύθερο

το κακό σε πολλές περιπτώσεις κτηµατολόγιο, δεν τα υπολογίζει κανείς.
Η πρόταση για αλλαγή διενέργειας των διαγωνισµών
του κτηµατολογίου, επίσης έπεσε στο κενό µε αποτέλεσµα οι διαγωνισµοί να σέρνονται για χρόνια και σε πολλές
περιπτώσεις να ακυρώνονται µε τεράστιο κόστος τόσο για
τους συµµετέχοντες όσο και για το ίδιο το πρόγραµµα.

επαγγελµατία, κατάργηση της πολιτικοποίησης του συλλό-

Βέβαια, εδώ και δυο χρόνια, καµία συζήτηση δεν γίνεται για

γου και πολλά άλλα. Σε όλα αυτά η αντίδραση που συναντή-

τα παραπάνω προβλήµατα αφού τώρα το κυρίαρχο για τους

σαµε προερχόταν κατά κύριο λόγο από τους συνδικαλιστές

κυβερνώντες είναι να σωθεί …το κράτος για να το νέµονται

της αριστεράς και του πάλαι ποτέ βαθέως ΠΑΣΟΚ και βέβαια

ορισµένοι µε …αριστερό βέβαια πρόσηµο.

από το ίδιο το Κράτος.

Εµείς όµως στην ∆ΚΜ/∆ΑΠ, σε πείσµα πολλών, επιµένουµε

Στη µείωση των ασφαλιστικών εισφορών που ζητού-

στις παραπάνω προτάσεις µας και αυτές θέλουµε το νέο ∆.Σ.

σαµε, οι συνδικαλιστές του «προοδευτικού» χώρου υπο-

να τις επαναφέρει στο προσκήνιο απαιτώντας τα αυτονόητα

στήριζαν τη βιωσιµότητα των ασφαλιστικών µας ταµείων

σε αυτό το πράγµατι δυσµενές πολιτικά περιβάλλον.

–τώρα βέβαια τα αποθεµατικά των ταµείων έχουν εξανεµι-

Σε αυτό τον αγώνα όµως πρέπει να είµαστε όλοι ενωµένοι

σθεί και η πρώτη φορά αριστερά κυβέρνηση για να τα σώσει

και αποφασισµένοι να τον κερδίσουµε.
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Βασική καινοτοµία της ασφαλιστικής µεταρρύθµισης αποτελεί η ουσιαστι-

η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, ένας µεγάλος αριθµός επιστηµόνων, ιδίως

κή κατάργηση όλων των διακρίσεων που ίσχυαν έως τώρα στο σύστηµα

νέων, έχει εγκαταλείψει τη χώρα, στρεφόµενος στην αγορά εργασίας άλ-

της κοινωνικής ασφάλισης της χώρας – διακρίσεις που εν πολλοίς αντα-

λων χωρών, παρέχεται µία ευνοϊκότερη ασφαλιστική επιβάρυνση για συ-

νακλούσαν τις πελατειακές σχέσεις των έως σήµερα κυβερνητικών πολιτι-

γκεκριµένες κατηγορίες νέων ασφαλισµένων επιστηµόνων, ώστε να

κών που ασκήθηκαν. Τούτο επιτυγχάνεται µε την εισαγωγή ενιαίων κα-

δοθούν πρόσθετα κίνητρα παραµονής στην ελληνική αγορά εργασίας.

νόνων για όλους τους ασφαλισµένους, ανεξάρτητα από την απασχόλησή τους ή την επαγγελµατική τους κατεύθυνση, ανεξάρτητα από
το χρόνο υπαγωγής στην ασφάλιση. Οι ενιαίοι αυτοί κανόνες αφορούν
τόσο τις εισφορές όσο και τις παροχές.

Έτσι, προβλέπεται ειδικά ότι για νέους επιστήµονες (και συγκεκριµένα για τα πρώτα πέντε χρόνια της δραστηριοποίησής τους)
το ποσοστό ασφαλιστικής εισφοράς είναι µικρότερο. Ειδικότερα,
προβλέπεται µηνιαία ασφαλιστική εισφορά σε ποσοστό 14% για

Ως προς τις εισφορές, τα ποσοστά εισφορών ανά κλάδο (κύριας ασφάλι-

τα πρώτα δύο (2) έτη από την πρώτη τους υπαγωγή στην ασφά-

σης, επικουρικής ασφάλισης, υγειονοµικής περίθαλψης, εφάπαξ – όπου

λιση και σε ποσοστό 17% για τα επόµενα τρία (3) έτη. Η ρύθµι-

υπάρχει) υπολογίζονται για όλους επί του εισοδήµατος από την ασκούµε-

ση αυτή είναι µόνιµη.

νη δραστηριότητα. Η κεντρική αυτή βασική πολιτική επιλογή αποτελεί

Περαιτέρω, για την κατηγορία αυτή των ασφαλισµένων και προκειµέ-

κατ’ ουσίαν αποδοχή πάγιου αιτήµατος όλων των επαγγελµατικών οργα-

νου να εξυπηρετηθεί ο σκοπός της εισαγωγής κινήτρων παραµονής στη

νώσεων στη χώρα που επίµονα ζητούσαν την κατάργηση των ασφαλιστι-

χώρα, προβλέπεται ότι η ελάχιστη βάση υπολογισµού ανά µήνα των

κών κατηγοριών και των τεκµαρτών εισοδηµάτων των αυαταπασχολού-

ασφαλιστικών εισφορών είναι το ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 70%

µενων και των ελευθέρων επαγγελµατιών που οδηγούσαν στην άδικη µε-

του κατώτατου µισθού ανειδίκευτου εργάτη άνω των 25 ετών, το οποίο

ταχείριση των ασφαλισµένων αφού – παρότι προσδοκούσαν να λάβουν

σήµερα ανέρχεται σε 410 €.

την ίδια παροχή – εντούτοις κατέβαλαν διαφορετικές ασφαλιστικές εισφορές µε µοναδικό κριτήριο είτε το χρόνο υπαγωγής στην ασφάλιση είτε τα χρόνια επαγγελµατικής δραστηριοποίησης, γεγονός που δεν αντανακλούσε τις πραγµατικές οικονοµικές δυνατότητες του ασφαλισµένου.
Τούτο κατ’ ουσίαν ανέτρεπε τον αναδιανεµητικό χαρακτήρα του συστήµατος.

Σε σχέση µε αυτή την κατηγορία ασφαλισµένων περιλαµβάνεται στο νοµοσχέδιο και µία ακόµη ρύθµιση, η οποία αντανακλά την εισαγωγή των
ενιαίων κανόνων και της ισότιµης µεταχείρισης του συνόλου των ασφαλισµένων. Ειδικότερα, ενόψει ακριβώς του ότι ο ΕΦΚΑ αποτελεί τον µοναδικό φορέα ασφάλισης και ότι η παροχή υπολογίζεται για όλους τους
ασφαλισµένους µε τον ίδιο τρόπο, και άρα τυχόν ευµενέστερη µεταχείρι-

Με την προωθούµενη ασφαλιστική µεταρρύθµιση προβλέπεται η σύνδε-

ση σε µία κατηγορία ασφαλισµένων θα συνεπαγόταν µεταφορά πόρων

ση των εισφορών µε το εισόδηµα. Το ήδη προβλεπόµενο ποσοστό 20%

προς αυτή από τις υπόλοιπες κατηγορίες, µε συνέπεια την παραβίαση

(για τον κλάδο κύριας σύνταξης) υπολογίζεται πλέον επί του εισοδήµατος

των αρχών ισονοµίας του συστήµατος, προβλέπεται ότι οι ασφαλισµένοι

των εν λόγω κατηγοριών. Και ακριβώς λόγω του ότι βασική στόχευση και

αυτής της κατηγορίας έχουν το δικαίωµα να καταβάλλουν τη διαφορά

επιδίωξη της µεταρρύθµισης αποτελεί η ισότιµη αντιµετώπιση όλων των

του ποσού που προκύπτει από την εφαρµογή µικρότερου ποσοστού ει-

ασφαλισµένων, και στην περίπτωση των αυταπασχολούµενων – ελευθέ-

σφοράς οποτεδήποτε έως τη λήξη του ασφαλιστικού τους βίου.

ρων επαγγελµατιών προβλέπεται (κατ’ αντιστοιχία µε τα προβλεπόµενα
για τους µισθωτούς) ότι ελάχιστη βάση υπολογισµού µηνιαίως, επί της
οποίας υπολογίζεται το εκάστοτε προβλεπόµενο ποσοστό εισφοράς, αποτελεί το ποσό που αντιστοιχεί στον κατώτατο βασικό µισθό άγαµου µισθωτού άνω των 25 ετών δηλαδή σήµερα στα 586 ευρώ, ενώ προβλέπεται και σε αυτή την κατηγορία ανώτατο όριο εισοδήµατος επί του οποίου
υπολογίζεται ασφαλιστική εισφορά, το ποσό που αντιστοιχεί στο δεκαπλάσιο του κατώτατου βασικού µισθού άγαµου µισθωτού άνω των 25
ετών δηλαδή σήµερα στα 5.860 ευρώ.
∆εδοµένου όµως του ότι, λόγω της οικονοµικής κρίσης που αντιµετωπίζει
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Με το υπό κατάθεση/ψήφιση νοµοσχέδιο, όπως προεκτέθηκε, εισάγονται
ενιαίοι κανόνες για όλους ώστε πλέον να εξαλειφθούν οι άδικες καταστάσεις του παρελθόντος. Παρότι ο κανόνας αυτός είναι δίκαιος δεν γίνεται
να µη λάβουµε υπόψη µας ότι επιφέρει αλλαγή στα µέχρι σήµερα ισχύοντα. Για τούτο και – ενόψει και της οικονοµικής κρίσης - εισάγεται µεταβατική ρύθµιση για όλους τους αυτοαπασχολούµενους που προέρχονται από το Ε.Τ.Α.Α. µε την οποία προβλέπονται σηµαντικές
εκπτώσεις στο ύψος των ασφαλιστικών εισφορών για το χρονικό
διάστηµα από την 1.1.2017 έως και την 31.12.2020 (4ετής µεταβατική περίοδος).
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Η κυβέρνηση κατέθεσε το αντιασφαλιστικό-φοροµπηχτικό της έκτρωµα, σε πλήρη συνεννόηση µε τους «εταίρους» της και, φυσικά, µε τις ευλογίες και την πλήρη
στήριξη αυτών που έχουν και ασκούν την πραγµατική εξουσία: των βιοµηχάνων, των εφοπλιστών, των τραπεζιτών, της άρχουσας τάξης και των οµίλων της. Αυτών που ανέθεσαν στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ να κάνει τη «βρώµικη δουλειά και στο ασφαλιστικό».
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Αβάστακτες εισφορές για µια σύνταξη «φιλοδώρηµα»
Η κυβέρνηση αγνόησε προκλητικά τις λαϊκές αντιδράσεις και κινητοποιήσεις ενάντια στα αντιασφαλιστικά σχέδιά της. Το τελικό νοµοσχέδιο περιλαµβάνει διατάξεις χειρότερες από τις προβλέψεις του αρχικού σχεδίου!
Εξοντώνει τους αυταπασχολούµενους και µισθωτούς µηχανικούς µε µπλοκάκι, µε εισφορές που θα υπολογίζονται στο φορολογητέο εισόδηµα του προηγούµενου
έτους, το ύψος των οποίων ανέρχεται στο εξωφρενικό 38% του εισοδήµατός τους. Για το σύνολο των ασφαλισµένων (τυπικά µισθωτούς, µισθωτούς µε
µπλοκάκι και αυτοαπασχολούµενους επιστήµονες) ισοπεδώνει τις συντάξεις και τις άλλες παροχές της, µόνο κατ’ όνοµα πλέον, «κοινωνικής» ασφάλισης, καθώς το ποσοστό αναπλήρωσης για 40 χρόνια εργασίας διαµορφώνεται στο 42,8% µειωµένο από 30% έως 40% σε σχέση µε τα σηµερινά επίπεδα. Το τελικό ποσοστό αναπλήρωσης είναι µειωµένο σχεδόν κατά 6% ακόµα και σε σχέση µε το εξοργιστικά χαµηλό του προσχεδίου. Η περίφηµη «εθνική σύνταξη» (το «εγγυηµένο» επίδοµα πτωχοκοµείου) θα δίνεται σε 20 αντί για 15 χρόνια δουλειάς. Ενώ για όσους έχουν συµπληρώσει την 15ετία, θα χορηγείται µειωµένο
κατά 10%.
Οι περίφηµες «εκπτώσεις» για τους αυτοαπασχολούµενους και µισθωτούς µε µπλοκάκι µηχανικούς που επινόησε η κυβέρνηση προκειµένου να εκτονώσει την
οργή, αποτελούν κοροϊδία, καθώς θα ισχύσουν µόνο µεταβατικά για την τριετία 2017-19. Οι άνεργοι µε «µπλοκάκι» ή χωρίς δουλειά αυτοαπασχολούµενοι µε µηδενικό ή ισχνό εισόδηµα, καλούνται να πληρώσουν το ελάχιστο ποσό εισφορών των 2.830 ευρώ ετησίως, για να εξασφαλίσουν υγειονοµική κάλυψη και µια σύνταξη πτωχοκοµείου. Αποτελεί πρόκληση το γεγονός ότι ακόµα κι αυτές οι «εκπτώσεις»-ψίχουλα για τους νέους συναδέλφους (αντί για 20% προβλέπεται µειωµένη εισφορά για την κύρια σύνταξη: 14% για τα πρώτα 2 χρόνια από την πρώτη υπαγωγή τους στην Ασφάλιση, και
17% για την επόµενη τριετία), καταγράφονται ως χρέος η πληρωµή του οποίου απλά αναστέλλεται χρονικά!!
Η σύγκριση που επιχειρεί η κυβέρνηση ώστε να εµφανίσει «ευνοηµένους» (βεβαίως µόνο ως προς το σκέλος των εισφορών ασφάλισης) τους
αυτασφαλισµένους µηχανικούς µε πολύ χαµηλό εισόδηµα, γίνεται σε σχέση µε τις υπέρογκες ασφαλιστικές εισφορές που διαµορφώθηκαν την
τελευταία περίοδο. Οι ασφαλιστικές εισφορές µας έχουν σχεδόν διπλασιαστεί από το 2006 και µετά, µε τη συνευθύνη των δυνάµεων ΠΑΣΟΚ, Ν∆ και ΣΥΡΙΖΑ
στο ΤΕΕ (και τον τότε πρόεδρο του ΤΕΕ να ανήκει στον ΣΥΡΙΖΑ) που στήριξαν τον εµβληµατικό, ως προς την εφαρµογή της ανταποδοτικότητας,
Ν.3518/2006 για το ΤΣΜΕ∆Ε. Ο νόµος αυτός και όσοι ακολούθησαν, οδήγησαν εκτός ασφάλισης τα 2/3 των αυτασφαλισµένων συναδέλφων. Το
Ν/Σ, µαζί µε τις προωθούµενες αλλαγές στον τοµέα των µελετών, πρακτικά αποτελεί βασικό εργαλείο επιτάχυνσης της συγκέντρωσης και συγκεντροποίησης του
κεφαλαίου στο χώρο. Η αυτοαπασχόληση πρακτικά «τελειώνει» και δεκάδες χιλιάδες αυτοαπασχολούµενοι µηχανικοί και τεχνικοί πετιούνται βίαια έξω απ’ το επάγγελµα και προλεταριοποιούνται. Αυτό είναι άλλωστε και το περιεχόµενο της γενικής πολιτικής της ΕΕ για την απελευθέρωση και πιστοποίηση των επαγγελµάτων,
την εκπαιδευτική πολιτική κ.ά.
Το νοµοσχέδιο προβλέπει συµµετοχή των εργοδοτών στην ασφάλιση των εργαζόµενων µε µπλοκάκι µε υποχρέωση καταβολής του 13,3% απ’ το
38% των συνολικών ασφαλιστικών εισφορών επί του µισθού τους. Το ποσό αυτό θα το µετακυλίσει ο εργοδότης στον εργαζόµενο, έχοντας την
ευχέρεια να το πράξει µέσω των ατοµικών συµφωνητικών. Στην πραγµατικότητα η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ νοµιµοποιεί τελεσίδικα το «µπλοκάκι» ως
βασικό τρόπο αµοιβής της εξαρτηµένης εργασίας. Άλλωστε το 13,3% παραµένει µικρότερο απ’ την εργοδοτική επιβάρυνση για έναν τυπικά µισθωτό, καθώς ο εργοδότης εξακολουθεί να µην πληρώνει εισφορές για επικουρικό και υγεία. Το νοµοσχέδιο κατοχυρώνει τα κίνητρα του εργοδότη για
απασχόληση των µισθωτών µε ∆ΠΥ.
Οι εισφορές για την Ειδική Προσαύξηση που καταβάλαµε όλα αυτά τα χρόνια εξανεµίζονται έναντι της αόριστης εξαγγελίας ενός ακόµη προνοιακού
χαρακτήρα επιδόµατος, που κι αυτό κανείς δεν εγγυάται εάν, πότε, σε τι ύψος και µε ποιες προϋποθέσεις θα δοθεί. Το νέο νοµοσχέδιο αποτελεί τους «τίτλους τέλους» για τα αποθεµατικά του ΤΣΜΕ∆Ε, δηλαδή των δισεκατοµµυρίων, για εισφορές, που έχουµε καταβάλει όλα τα προηγούµενα χρόνια. Ερχεται να
προστεθεί στην κλοπή δισεκατοµµυρίων ευρώ από PSI και στα πάνω από 800 εκ. ευρώ που έχει συνολικά «τοποθετήσει» το ΤΣΜΕ∆Ε στην Τράπεζα Αττικής.
Κι εδώ ακριβώς προκύπτει η «είδηση» του Ν/Σ: η ίδρυση του «ΤΜΕ∆Ε», ως «διαδόχου» του ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕ∆Ε που θα αναλάβει τον κλάδο εγγυοδοσίας.
Με απόφαση του Υπουργού θα µπορεί να µεταβιβάζεται σε αυτό η περιουσία του πρώην ΤΣΜΕ∆Ε, δηλαδή… οι µετοχές της Attica-Bank (!!!) και πιθανά τµήµα
της ακίνητης και κινητής περιουσίας του Ταµείου. Με προίκα, λοιπόν, τον κλεµµένο και ληστευµένο µόχθο των αποθεµατικών από τις ληστρικές εισφορές µας, η κυβέρνηση «κλείνει το µάτι» στην πολιτικοσυνδικαλιστική γραφειοκρατία του ΤΕΕ, παραχωρώντας της αυτό που διακαώς ζητούσε: το «δικαίωµα» διαχείρισης του Ταµείου-Τράπεζα και την υλική δυνατότητα µετεξέλιξής του στο περίφηµο επαγγελµατικό ταµείο, γραµµή
που βρίσκεται στο επίκεντρο της ευρωενωσιακής πολιτικής στο ασφαλιστικό. Να, λοιπόν, που οι κόποι των «συναδέλφων» της ηγεσίας του ΤΕΕ δεν πήγαν χαµένοι – ο «αγώνας» τους «δικαιώνεται»…

Το δίκιο µας θα κριθεί στους δρόµους του αγώνα!
Στόχος αυτής της πολιτικής είναι να απαλλαγεί το κεφάλαιο απ’ τις ασφαλιστικές εισφορές και να ελαττωθεί το «βάρος» συµµετοχής του κράτους
στην κοινωνική ασφάλιση, ώστε να εξασφαλιστούν νέοι πόροι χρηµατοδότησης των µονοπωλιακών οµίλων. Γι’ αυτό και το Ν/Σ έχει την ενεργό στήριξη
του ΣΕΒ, των υπόλοιπων εργοδοτικών φορέων και των δανειστών. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ επιχειρεί στην πραγµατικότητα να ρίξει τη «χαριστική
βολή» στην κοινωνική ασφάλιση όπως τη γνωρίσαµε, στη µεγάλη κατάκτηση του εργατικού - λαϊκού κινήµατος που προέκυψε µέσα από σκληρούς
ταξικούς αγώνες στο δεύτερο µισό του 20ου αιώνα.
Η αντιασφαλιστική επίθεση κυβέρνησης-ΕΕ-άρχουσας τάξης αφορά το σύνολο του λαού, µισθωτούς και αυτοαπασχολούµενους, άνεργους και συνταξιούχους. ∆εν αφορά έναν µεµονωµένο κλάδο ή µια µεµονωµένη κατηγορία. ∆εν περιορίζεται στο ασφαλιστικό, αλλά περιλαµβάνει το σύνολο των όρων
ζωής και εργασίας της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωµάτων για τις επόµενες δεκαετίες. Γι’ αυτό και η απάντηση των εργαζόµενων πρέπει να είναι κοινή, ενιαία και αποφασιστική. Η σύγκρουση µε το κεφάλαιο, τους µονοπωλιακούς οµίλους, την πολιτική και τις κυβερνήσεις τους είναι µονόδροµος.
Κανένα σωµατείο και κανένας κλάδος εργαζόµενων δεν µπορεί να αποκρούσει µόνος του αυτή τη συνολική αντεργατική επίθεση. Χρειάζεται συνολική ανασύνταξη
του κινήµατος που θα σηµαδέψει τον πραγµατικό αντίπαλο, το κεφάλαιο και την ΕΕ, οργάνωση της πάλης µε τον ταξικό πόλο του εργατικού κινήµατος, το ΠΑΜΕ,
αποµονώνοντας σε κάθε χώρο τις δυνάµεις του εργοδοτικού και του κυβερνητικού συνδικαλισµού.

™ËÎÒÓÔ˘ÌÂ „ËÏ¿ ÙË ÛËÌ·›· ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ Ì·˜! ¢ÈÂÎ‰ÈÎÔ‡ÌÂ:

➦ ¡· ·ÔÛ˘ÚıÂ› ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ – Ï·ÈÌËÙﬁÌÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ∫ÔÈÓˆÓÈÎ‹ ∞ÛÊ¿ÏÈÛË. ÕÌÂÛË ‰Ú·ÛÙÈÎ‹ ÌÂ›ˆÛË ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ Î·È ·‡ÍËÛË

➦

ÙˆÓ Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ ÌÂ ‚¿ÛË ÙÈ˜ Û‡Á¯ÚÔÓÂ˜ ·Ó¿ÁÎÂ˜! ∫·Ù¿ÚÁËÛË ﬁÏˆÓ ÙˆÓ ·ÓÙÈ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎˆÓ ÓÔÌÒÓ. Ÿ¯È ÛÙ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎ¿ Ù·ÌÂ›·. Ÿ¯È ÛÙËÓ
·ÓÙ·Ô‰ÔÙÈÎﬁÙËÙ· ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ ·ÛÊ¿ÏÈÛË. ∞ÔÎÏÂÈÛÙÈÎ¿ ‰ËÌﬁÛÈ·, Î·ıÔÏÈÎ‹ ˘Ô¯ÚÂˆÙÈÎ‹ ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ ·ÛÊ¿ÏÈÛË ÛÙË ‚¿ÛË ÙˆÓ Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ Ì·˜. ∞ÔÎÏÂÈÛÙÈÎ¿ ‰ËÌﬁÛÈ· ‰ˆÚÂ¿Ó ˘ÁÂ›·-ÚﬁÓÔÈ·.ŒÍˆ Ù· ∆·ÌÂ›· ·ﬁ ÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ, ¤Íˆ ÙÔ ∆™ª∂¢∂ ·ﬁ ∆Ú. ∞ÙÙÈÎ‹˜
Î·È ∂ıÓÈÎ‹. ¶Ï‹ÚË˜ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ·ˆÏÂÈÒÓ ÙˆÓ ·ÔıÂÌ·ÙÈÎÒÓ ·ﬁ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Î·È ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ.
∂›‰ÔÌ· ·ÓÂÚÁ›·˜ ÁÈ· ﬁÏÔ˘˜ (Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙ﬁÌÂÓÔ˘˜ ÌÂ ÌÏÔÎ¿ÎÈ Î·È ÙÔ˘˜ ·˘ÙÔ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓÔ˘˜) ÁÈ· ﬁÛÔ ‰È·ÚÎÂ› Ë ·ÓÂÚÁ›·.
MAPTIO™ - A¶PI§IO™ 2016 / ATM 227

43

27/4/2016 9:43 PM

£¤ÛÂÈ˜ ¶·Ú·Ù·ÍÂˆÓ

40-46 PARATAXEIS 227

™ÂÏ›‰· 44

ΑΓΡΟΝΟΜΟΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
Φίλες και φίλοι συνάδελφοι,
Αφού τελείωσε η µετεκλογική περίοδος µε την εκλογή του νέου προεδρείου και τη διενέργεια της τακτικής Γενικής
Συνέλευσης εισερχόµαστε πλέον στο ουσιαστικό κοµµάτι της θητείας του νέου ∆Σ. Έχουµε περίπου ενάµισι έτος
µπροστά µας να εφαρµόσουµε όλα αυτά για τα οποία δεσµευτήκαµε και για τα οποία θα κριθούµε στο τέλος της θητείας µας.
Οφείλουµε να οµολογήσουµε πως οι εξελίξεις γύρω από τον κλάδο µας τρέχουν ραγδαία. Το νέο ασφαλιστικό πηγαίνει προς ψήφιση και αναρωτιόµαστε ποιος ζοφερός νους πιστεύει πως η εφαρµογή του θα επιφέρει οφέλη και όχι
την καταστροφή όλου του ιδιωτικού τοµέα και κατ’ επέκταση του κλάδου των µηχανικών. Από την επόµενη χρονιά
περίπου το 1/3 των ετήσιων κερδών θα πηγαίνουν στην ασφάλιση θέτοντας ως ελάχιστο όριο εισφορών τα 2.820€
(η σταδιακή προσαρµογή µε τους κλιµακωτούς συντελεστές για τα πρώτα έτη απλά χρυσώνει το χάπι)! Αν συνυπολογίσουµε ότι άλλο ένα τρίτο των εναποµεινάντων κερδών φορολογείται άµεσα συν τις έµµεσες φορολογήσεις τότε
καταλήγουµε στο συµπέρασµα πως δεν υπάρχει νόηµα στο να ασκεί κάποιος ελεύθερο επάγγελµα. Αν αυτός είναι ο
στόχος ας µας το ανακοινώσουν να το γνωρίζουµε. Εν τέλει το νέο ασφαλιστικό θα οδηγήσει στην περαιτέρω µείωση
των εισπράξεων των ταµείων και είναι απορίας άξιο πως δεν το διαβλέπουν αυτό οι αρµόδιοι. ∆υστυχώς, από την
πλευρά µας δεν υπήρξε και δεν υπάρχει καµία σοβαρή αντίδραση από τον κύριο φορέα µας το ΤΕΕ παρά µόνο µέτρα
που παραπέµπουν σε αυτοπυροβολισµό, όπως είναι το κλείσιµο των ηλεκτρονικών συστηµάτων του. Κάποια στιγµή
οφείλουµε οργανωµένα, συγκροτηµένα και µαζικά να διεκδικήσουµε το δίκιο µας µε διαφορετική µέθοδο από την
έως τώρα αποτυχηµένη.
Παράλληλα µε το ασφαλιστικό τρέχει η διαδικασία σύνταξης νέου προεδρικού διατάγµατος για τα επαγγελµατικά
δικαιώµατα. Ένα τόσο σοβαρό θέµα προσεγγίζεται µε ερασιτεχνικό τρόπο µέσω µιας επιτροπής του ΤΕΕ που, παρόλες τις ενέργειες των κλαδικών συλλόγων να µπορέσουν να συνεννοηθούν, διαρκώς αποδυναµώνει την προσπάθεια.
Όσον αφορά στον κλάδο µας, ενώ από την πρώτη στιγµή συµµετέχουµε στη διαβούλευση φέρνοντας προτάσεις επιστηµονικά τεκµηριωµένες, διαπιστώνουµε τη διάθεση τις επιτροπής όχι µόνο να µην προασπίσει τα παγιωµένα δικαιώµατά µας αλλά και να τα καταστρατηγήσει. Έτσι λοιπόν, οδηγηθήκαµε ορθά στην απόφαση να αποχωρήσουµε. Θεωρούµε πως η διαδικασία πάσχει θεσµικά και φαίνεται ότι έχει ως σκοπό να «µοιράσει» δικαιώµατα αποσπασµατικά
και όχι συγκροτηµένα και µε επιστηµονικά κριτήρια. ∆εν φυγοπονούµε, είµαστε διαρκώς ενεργοί σε ένα τόσο σηµαντικό ζήτηµα και προσπαθούµε µε την στάση µας να προασπίσουµε τα δίκαια συµφέροντα µας.
Το επόµενο και πιο σοβαρό ζήτηµα του κλάδου µας αποτελεί ο νέος διαγωνισµός κτηµατολογίου ΚΤΙΜΑ-16 που
αντικατέστησε τον προηγούµενο. ∆υστυχώς, η πρόταση του ΠΣ∆ΑΤΜ επί της διαβούλευσης αγνοήθηκε παντελώς!
Για άλλη µια φορά φάνηκε πως πρόθεση της κυβέρνησης και της διοίκησης ήταν από την πρώτη στιγµή η προκήρυξη
το νέου διαγωνισµού µε τους όρους που τελικά δηµοσιεύτηκε. Ας ελπίσουµε πως η όλη διαδικασία να τρέξει σύντοµα
χωρίς µεγάλες καθυστερήσεις και να έχουµε όσο το δυνατόν συντοµότερο ταυτόχρονες υπογραφές συµβάσεων. Πάντως για να µην λέµε µόνο τα αρνητικά πρέπει να παραδεχθούµε πως η πρόβλεψη για ελάχιστη προσφορά ανθρωποωρών ανά µελέτη βοηθάει την απασχόληση αρκετών συναδέλφων αρκεί, όµως, να υπάρχει διαρκής έλεγχος πως τηρούνται όσα προβλέπονται από το εργατικό δίκαιο.
Κλείνοντας, οφείλουµε να αναφερθούµε στην επόµενη πανελλήνια συνδιάσκεψη που θα διεξαχθεί στην Καβάλα
το πρώτο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου. Εκεί θα παρουσιαστεί το νέο πρόγραµµα δράσης του συλλόγου µας για το
επόµενο διάστηµα και από την πλευρά µας θα ανακοινωθούν οι στόχοι της αµέσως επόµενης περιόδου για τον κλάδο
µας.
Ας ελπίσουµε έως τότε να µην έχουµε τυχόν αρνητικές εξελίξεις και να είµαστε όλοι γεροί να ανταµώσουµε
διοργανώνοντας µία συνδιάσκεψη ανάλογη µε αυτές που οι ΑΤΜ γνωρίζουν να διοργανώνουν!
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™˘ÛÂ›ÚˆÛË AÚÈÛÙÂÚÒÓ TOÔÁÚ¿ÊˆÓ
º√ƒ√π Î·È ∞™º∞§π™∆π∫√ ™∂ ™À¡¢À∞™ª√
ª∂ ∆π™ ∂ƒ°∞™π∞∫∂™ ™Ã∂™∂π™ °π¡√¡∆∞π ∆∞º√¶§∞∫∞
°π∞ Ãπ§π∞¢∂™ ª∏Ã∞¡π∫√À™
¶√À ∂Ã√À¡ ∏¢∏ º∆øÃ√¶√π∏£∂π
Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ κορυφώνει την επίθεσή της
ακολουθώντας τις επιταγές της ευρωπαϊκής
ένωσης, τόσο µε το νέο φορολογικό νοµοσχέδιο όσο και µε το προς ψήφιση ασφαλιστικό – αντιασφαλιστικό νοµοσχέδιο, απέναντι σε όλους τους µηχανικούς, που ήδη έχουν
µατώσει από την εφαρµογή όλων των προηγούµενων µνηµονίων της τελευταίας επταετίας.
Η σύγχρονη βαρβαρότητα που βιώνουµε όλοι
οι συνάδελφοι, µε τη ληστρική φορολογία,
τις δυσβάσταχτες εισφορές, τις απολύσεις σε
συνδυασµό µε τα επιπλέον µέτρα που προϋποθέτουν τα µνηµόνια ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, δηµιουργεί ένα ασφυκτικό πλαίσιο, και ένα µη βιώσιµο περιβάλλον, για τους περισσότερους από εµάς και εξηγούµαστε:
• Μετά από 7 ¯ÚﬁÓÈ· Û˘ÓÂ¯ﬁÌÂÓË˜ ÏÈÙﬁÙËÙ·˜, η κατάσταση έχει φτάσει στο
απροχώρητο για τους συναδέλφους τόσο στο δηµόσιο όσο και στον ιδιωτικό τοµέα.
Η ανεργία συνεχίζει να κυριαρχεί, παρόλο που για τον κλάδο των τοπογράφων
µηχανικών βρίσκονται σε εξέλιξη οι µελέτες του κτηµατολογίου.
Όσοι είναι εργαζόµενοι, βιώνουν τη νέα πραγµατικότητα και τα αποτελέσµατα
των µνηµονιακών πολιτικών, που είναι η κατάργηση των συλλογικών συµβάσεων, η ατοµική διαπραγµάτευση, οι µισθοί αναξιοπρέπειας και όλα όσα συνεπάγεται το µπλοκάκι, µε το οποίο δουλεύουν οι περισσότεροι συνάδελφοι:
∆ώδεκα µισθοί, (κατάργηση του δώρου), ατοµική διαπραγµάτευση, φορολόγηση
ελεύθερου επαγγελµατία, κατάργηση των αποζηµιώσεων, ανεξέλεγκτο ωράριο.
Όλα τα παραπάνω σε συνδυασµό µε την επαναπροκήρυξη του διαγωνισµού των
µελετών του 2013 από την ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε., προκειµένου να µειωθεί το κόστος τους, θα επιδεινώσουν ακόµα περισσότερο την κατάσταση, για όλους
όσους δουλεύουν ακόµα στις εν λόγω µελέτες, η ανεργία δε λειτουργεί πάντα ως
µοχλός πίεσης στους ήδη εργαζόµενους προκειµένου, να αποδεχτούν χωρίς αντίδραση, όλο το προηγούµενο πλαίσιο.
Επιπλέον, παγιώνεται ένα πλαίσιο ασυδοσίας από τη µεριά µεγάλων εταιριών,
που λόγω όλων των παραπάνω φτάνουν σε ακραίες απαιτήσεις, µε χαρακτηριστικό παράδειγµα, αυτό του οµίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ, όπου δόθηκε σε µηχανικούς που
εργάζονται εκεί, -οι τεχνικοί και οι µηχανικοί στον ΑΚΤΩΡΑ αµείβονται µε µπλοκάκι παρότι δουλεύουν µε καθεστώς εξαρτηµένης εργασίας-, απαράδεκτο ατοµικό συµφωνητικό, που ακολουθεί το αγγλικό δίκαιο µε αφορµή ότι τµήµα της
εταιρίας που αποτελεί θυγατρική του ΕΛΛΑΚΤΩΡ, έχει έδρα το Λονδίνο.
Εργαζόµενη που αρνήθηκε να υπογράψει τη εν λόγω σύµβαση απολύθηκε.
Οι συνάδελφοι που ασκούν ελεύθερο επάγγελµα έχουν δεχτεί πολλαπλά χτυπήµατα τα τελευταία χρόνια. Ο βιοπορισµός µέσω έκδοσης ενεργειακών πιστοποιητικών έδειξε πολύ γρήγορα ότι δεν αποτελεί λύση. Η υποχώρηση της οικοδοµής
µαζί µε τις αλλαγές σε ασφαλιστικό και φορολογικό και σε συνδυασµό µε τη κατάργηση των ελαχίστων αµοιβών και του πλαφόν στην έκπτωση για τις αµοιβές
µελετών, ώθησαν χιλιάδες συναδέλφους στη φτώχια, στην ανεργία, στην υποαπασχόληση, στην έξοδο από το επάγγελµα (πάνω από 3000 διαγραφές από το
ΤΕΕ) ή τη µετανάστευση. Απαιτούµε την άµεση επαναφορά των ελάχιστων αµοιβών και του πλαφόν έκπτωσης στις µελέτες. Απαιτούµε την κατάργηση του τέλους επιτηδεύµατος και της φορολόγησης µε 26% από το πρώτο Ευρώ. Ζητάµε
να καταργηθεί το πρόσθετο χαράτσι για τη διατήρηση µελετητικού ή κατασκευαστικού πτυχίου από το ΤΕΕ. Απαιτούµε επαναφορά του κώδικα αµοιβών
και µέτρα που θα βάλουν φρένο στο γιγαντισµό των µεγάλων τεχνικών
και µελετητικών εταιρειών ενισχύοντας αφενός τις δηµόσιες υπηρεσίες
που πρέπει να στελεχωθούν αλλά και τους αυτοαπασχολούµενους του
κλάδου. Απαιτούµε µέτρα προστασίας των αυτοαπασχολούµενων συναδέλφων
απέναντι στις απαιτήσεις των µεγάλων κατασκευαστικών και µελετητικών εταιριών για κακοπληρωµένη υπερεργασία.

∆∞ ∞™º∞§π™∆π∫∞ ª∞™ ¢π∫∞πøª∞∆∞ ∫∞π
¢π∂∫¢π∫∏™∂π™ ¡∞ µ°√À¡ •∞¡∞ ™∆√ ¶ƒ√™∫∏¡π√
• Στο ασφαλιστικό η κατάσταση χαρακτηρίζεται από τη συνέχιση της
ίδιας εξοντωτικής πολιτικής. Οι αυξήσεις των εισφορών για τους εργαζόµενους προς το παρόν διατηρούνται, ενώ διατηρείται και η ανά
τριετία αλλαγή ασφαλιστικής κατηγορίας. Ούτε καν το ζήτηµα των
αναδροµικών αυξήσεων των εισφορών από 1/7/2011 δεν έχει επιλυθεί επαπειλώντας κάθε ασφαλισµένο µηχανικό µε αναδροµικές χρεώσεις χιλιάδων ευρώ. Σήµερα, το 68% των µηχανικών αδυνατεί να
πληρώσει τις ασφαλιστικές του εισφορές, παραµένει ανασφάλιστο,
χωρίς υγειονοµική περίθαλψη, σωρεύοντας υπέρογκες οφειλές. Η λογική του ταµείου συνεχίζει να είναι εισπρακτική. Τα χρέη των ανέργων
και υποαπασχολούµενων συνεχίζουν όχι απλά να είναι απαιτητά από
το κράτος, αλλά και να τοκίζονται διαρκώς.
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• Επιπλέον, έρχεται προς ψήφιση το καινούργιο ασφαλιστικό νοµοσχέδιο, που σε συνδυασµό µε το φορολογικό, θα σηµάνει το θάνατο
όλων µας, γιατί θα δώσει τη χαριστική βολή, σε ό,τι είχε αποµείνει
από αυτό που ονοµάζαµε κάποτε «κοινωνική ασφάλιση» παραθέτοντας µόνο κάποια από τα επίµαχα σηµεία:
Σε σχέση µε το προηγούµενο σχέδιο νόµου δίνει Î¿ÔÈÂ˜ ÚÔÛˆÚÈÓ¤˜
ÂÏ¿¯ÈÛÙÂ˜ ÂÎÙÒÛÂÈ˜ ÛÙÔ˘˜ Î¿Ùˆ ÙÈ˜ 5ÂÙ›·˜, ÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ ﬁÌˆ˜ Î·Ù·ÁÚ¿ÊÂÈ ˆ˜ ÔÊÂÈÏ¤˜, ‰È·ÙËÚÒÓÙ·˜ ÛÙÔ ·Î¤Ú·ÈÔ ÛÂ Î¿ıÂ ÂÚ›ÙˆÛË, ÙËÓ ÂÏ¿¯ÈÛÙË ˘Ô¯ÚÂˆÙÈÎ‹ ÂÈÛÊÔÚ¿ ÙˆÓ 2.820 Â˘ÚÒ ÂÙËÛ›ˆ˜.
¢È·ÙËÚÂ› ÛÙÔ ·Î¤Ú·ÈÔ ÁÈ· ÙÔ 2016, ÙÈ˜ ÏËÛÙÚÈÎ¤˜ ·˘Í‹ÛÂÈ˜ ÙÔ˘
¡/3986/11 ∫∞π ∫∞∆∞Kƒ∂OÀƒ°∂π ™À¡∆∞•∂π™ ∂¶π∫OÀƒπ∫∞ ∫∞π
∂º∞¶∞•.
∞Ó·‚·ıÌ›˙ÂÈ ÙÔ ∫∂∞O, ∂ÓÔÔÈÂ› ﬁÏ· Ù· Ù·ÌÂ›· ÛÙÔÓ ∂º∫∞ Î·È ·˘Ùﬁ ÌÂ ÂÊÔÚ›Â˜, Î·È ÏËÛÙÂ‡ÂÈ Ù· ·ÔıÂÌ·ÙÈÎ¿.
∞˘Í¿ÓÂÈ ÙÈ˜ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ·ÁÔÚ¿ ÙˆÓ ¯ÚﬁÓˆÓ ·ÛÊ¿ÏÈÛË˜.
∂Ó Î·Ù·ÎÏÂ›‰È: το γενικό συµπέρασµα του νόµου λαιµητόµου
είναι ότι:
Για να αποµείνει ένα στοιχειώδες µηνιαίο εισόδηµα των 1.000 ευρώ σε
κάποιον αυτοαπασχολούµενο, πρέπει να έχει καθαρά έσοδα άνω των
28.000 ευρώ ετησίως και εάν συµπεριλάβει κάποιος και τις εισφορές,
άνω των 38.000 ευρώ ετησίως.
Για την πλειοψηφία των εισοδηµάτων 10-20.000 ευρώ, αποµένει ένα
εισόδηµα πείνας κάτω των 500 ευρώ.
Με αυτή την έννοια το νοµοσχέδιο αποτελεί ταφόπλακα για το ελεύθερο επάγγελµα (και για τους εργαζόµενους µε ∆ΕΛΤΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, που είναι και οι µεγάλη πλειοψηφία των συναδέλφων τοπογράφων µηχανικών για να µην πούµε όλοι) και
όσοι το στηρίξουν θα φέρουν την ευθύνη στο ακέραιο για την
εξαφάνιση ενός κλάδου.

Πιστεύουµε ότι ο σύλλογος των τοπογράφων µηχανικών πρέπει να
πάρει θέση για όλα τα παραπάνω.
Να µην αποτελεί µόνο επιστηµονικό σύλλογο, ΑΛΛΑ ΝΑ
ΠΑΙΡΝΕΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ µε τα οποία έρχονται αντιµέτωποι όλοι οι συνάδελφοι.
Να πάρει απόφαση για συµµετοχή σε όλες τις κινητοποιήσεις
που θα γίνουν από εδώ και εµπρός για φορολογικό, ασφαλιστικό, εργασιακά, ανεργία.
Στην 7χρονη δικτατορία των µνηµονίων, οι σύλλογοι πρέπει να διεκδικούν, να κινητοποιούν και να στηρίζουν τους συναδέλφους που αφανίζονται και όχι να συνδιαλέγονται και να ασκούν πολιτική κεντρικής
πολιτικής εκπροσώπησης.
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ι επερχόµενες φορολογικές και ασφαλιστικές µεταβολές κυριαρχούν απόλυτα στην καθηµερινότητά µας. Σε όλες τις

Ο

συζητήσεις, σε όλα τα ΜΜΕ, πρωινά, µεσηµεριανά και βραδινά. Εάν καταβάλεις προσπάθεια να παρακολουθήσεις έστω
κάποιο τµήµα από τις ενηµερώσεις ή τις συζητήσεις που γίνονται από αρµόδιους, αναρµόδιους και τυχάρπαστους ειδή-

µονες στο τέλος έχεις περισσότερες απορίες και το κεφάλι σου κατά τα κοινά λεγόµενα “κουδούνι”.
Συνοπτικά είναι κοινές διαπιστώσεις ότι φορολογία και φοροδιαφυγή είναι ποσότητες ευθέως ανάλογες ενώ στο ασφαλιστικό
χρεώσεις και εισπραξιµότητα είναι ποσά αντιστρόφως ανάλογα.
Επίσης σε ένα συµφωνούν όλοι. Αλίµονό µας µε αυτά που έρχονται. Και εάν θελήσεις να το εξειδικεύσεις τι σε ενοχλεί περισσότερο από αυτά που έρχονται, σίγουρα καταλήγεις στο ασφαλιστικό.
Ίσως επειδή κάποιοι µε όσα ακούν εκτιµούν, ότι για πρώτη φορά θα πληρώνουν περισσότερα για την ασφάλισή τους από όσα
για φόρους. Είτε διότι οι εργοδότες ή οι αυτοαπασχολούµενοι πραγµατικά αδυνατούν να καταβάλουν εισφορές, είτε διότι µε
την ανασφάλιστη εργασία προσπορίζονται έσοδα αντίστοιχα της φοροδιαφυγής.
Σε κάθε περίπτωση όµως, ένα πρώτο συµπέρασµα είναι ότι οι επερχόµενες επιπτώσεις από το νέο ασφαλιστικό υπερβαίνουν τις
δυνάµεις µας.
Μέχρι σήµερα όλες οι βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενηµερότητας χορηγούντο µε τη σηµείωση, ότι …το Ταµείο διατηρεί το δικαίωµα να επανελέγξει τον ασφαλιζόµενο… ή τέλος πάντων κάποια παρόµοια σηµείωση.
Με τις επερχόµενες αλλαγές σου κάνουν γνωστό, ότι όταν υποβάλλεις για σύνταξη θα σου αλλάξουµε τα φώτα στις αναδροµικές επιβαρύνσεις.
ΑΝΤΕ, ∆ΡΟΜΟ ΝΑ ΓΛΥΤΩΣΕΙΣ
Το ότι έτσι το αντιλαµβάνεται οι συντριπτική πλειοψηφία των συναδέλφων είναι γνωστό σε όλους. Όσοι από τους αυτοαπασχολούµενους είχαν τη δυνατότητα να συνταξιοδοτηθούν το έπραξαν και όταν τους ρωτάς γιατί, στην προσδοκώµενη σύνταξη
προσθέτουν και το όφελός τους από τον τερµατισµό της υποχρέωσης καταβολής εισφορών. Βέβαια αναφέροµαι σε συνάδελφους µε πλήρη επιστηµονική ωριµότητα, αρτιότητα και σε ηλικία απαγορευτική για µετανάστευση.
Με τις ήδη υπάρχουσες συνθήκες, είναι γνωστό πόσοι νέοι διπλωµατούχοι µηχανικοί δεν εγγράφονται στο ΤΕΕ, διότι δεν έχουν
τη δυνατότητα καταβολής ασφαλιστικών εισφορών. Είναι επίσης γνωστό πόσοι ξενιτεύονται, διότι δεν ανέχονται να προσφέρουν σε ένα κράτος που ζητάει τα πάντα και δεν προσφέρει τίποτε και επί πλέον σε αντιµετωπίζει σχεδόν “εξ ορισµού” ως παραγωγική µονάδα µε αρνητικό πρόσηµο.
Τώρα που γράφεται αυτό το κείµενο, η παραπάνω γνώση είναι από ό,τι µας ενηµερώνουν σχετικοί και άσχετοι. Και δυστυχώς η
υπεύθυνη ενηµέρωση περιορίζεται χρονικά από την κατάθεση κάποιου νοµοσχεδίου στη βουλή µέχρι να ψηφισθεί µε τη διαδικασία του επείγοντος σε δύο τρεις ηµέρες.
Το πιο επίκαιρο ανέκδοτο είναι η διαδικασία της δηµόσιας διαβούλευσης.
Ας καταγραφούµε στους άσχετους ασφαλιστικά ειδήµονες, αλλά ό,τι γράφουµε παραπάνω είναι συµπεράσµατα της καθηµερινότητάς µας, είναι τα βιώµατά µας, είναι διαπιστώσεις που πιστεύουµε ότι είναι κοινό κτήµα.
Θα καταλήξουµε µε την προτροπή, ότι είναι επιτακτική ανάγκη να ενεργοποιηθούν συντονισµένα και δραστήρια όλοι οι επιστηµονικοί φορείς και σύλλογοι µε κεντρικές εκδηλώσεις σε καθηµερινή βάση, προκειµένου να ανατρέψουµε επερχόµενη επαγγελµατική εξαΰλωση.
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