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

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

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

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

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε µαζί µας. 

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

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

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

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

info@geotech.gr

ΕΝΑΣ ∆ΕΚΤΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟΣ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΑ. ΑΠΟΛΥΤΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΙΜΟΣ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ.
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Όταν θα έχετε αυτό το τεύχος στα χέρια σας θα έχει
µπει ήδη ο Ιούλιος και θα διανύουµε την περίοδο της θερινής
«ραστώνης», όσο και εάν τα καλοκαίρια µας πια δεν θυµίζουν
σε τίποτα τα καλοκαίρια χρόνων πριν. Θυµάστε εκείνη τη φρά-
ση πρώην πρωθυπουργού «µην καταστρέφετε τα µπάνια του
λαού»;
Όταν θα έχετε στα χέρια σας αυτό το τεύχος θα έχει
ήδη λάβει χώρα η 10η Πανελλήνια Συνδιάσκεψη στην όµορφη
Καβάλα. Οι συνδιασκέψεις έχουν αναδειχτεί σε κοµβικά σηµεία
δράσης του Συλλόγου, κυρίως όσο αφορά την παράθεση, πολ-
λές φορές διαφορετικών, απόψεων, τη διαχείρισή τους και τη
δηµιουργία του νέου µορφώµατος πάνω στο οποίο συµφωνού-
µε να κινηθούµε. Σε αυτό το τεύχος λοιπόν, πέρα από την αντα-
πόκριση της Συνδιάσκεψης, δηµοσιεύεται το πρόγραµµα δρά-
σης του συλλόγου για την τριετία 2016-2018, όπως το διαµόρ-
φωσε το διοικητικό συµβούλιο του Συλλόγου. Και µε τι δεν
ασχολείται! Η πολιτική συγκυρία και οι ΑΤΜ, τα επαγγελµατικά
δικαιώµατα, εργασιακά, ασφαλιστικό, η απασχόληση αλλά και
η ολοκλήρωση του εθνικού Κτηµατολογίου και τα εξαρτηµένα
τοπογραφικά διαγράµµατα, η οργάνωση και η λειτουργία του
ΠΣ∆ΑΤΜ και η στρατηγική πάνω στην οποία θα κινηθούµε τα
επόµενα τρία χρόνια. 
Μέρος του προγράµµατος δράσης που θα παρουσια-
στεί στην Καβάλα είναι και τα νέα εργασιακά αντικείµενα,
όπως η Εκτιµητική, η διαχείριση των γεωχωρικών δεδοµένων
και µάλιστα στις τρεις διαστάσεις, ακόµη και η διαχείριση των
φυσικών πόρων, η εκτίµηση των φυσικών κινδύνων και ο προ-
ληπτικός σχεδιασµός. Έτσι, µε χαρά δηµοσιεύουµε ανταπόκρι-
ση από το περιφερειακό τµήµα της ∆υτικής Ελλάδας για την
ηµερίδα που διοργάνωσε πάνω στα µη επανδρωµένα εναέρια
συστήµατα και τις νέες εφαρµογές χαρτογράφησης. Με ενδια-
φέρον επίσης κοιτάµε και τη διαβούλευση για τον κανονισµό
λειτουργίας αυτών των µη επανδρωµένων συστηµάτων.
Το τεύχος επίσης έχει και τις δραστηριότητες των περι-
φερειακών τµηµάτων µε αιχµή πάντα τα επαγγελµατικά µας
δικαιώµατα. Καίρια και σηµαντική είναι και η απόφαση που
έλαβε το τοπικό τµήµα της Χαλκιδικής, εν όψει της Συνδιάσκε-
ψης. Χαρακτηριστική είναι επίσης η αλληλογραφία στο θέµα
αυτό µεταξύ της επιτροπής που έχει συστήσει το ΤΕΕ για τα
επαγγελµατικά δικαιώµατα και του Συλλόγου.
Το τεύχος έχει ακόµη τα νέα του κλάδου, πληροφο-
ρίες πάνω στο διαγωνισµό της κτηµατογράφησης στο υπόλοι-
πο της χώρας, ενηµέρωση πάνω στη νέα δυνατότητα που προ-
σφέρει η Γ.Υ.Σ για τις εστιακές αποστάσεις των φωτοµηχανών.
Έχει επίσης και ανακοινώσεις και πληροφορίες για τα επικεί-
µενα εθνικά ή διεθνή συνέδρια: το 14ο Συνέδριο Χαρτογραφίας,
τα διεθνή συνέδρια του Οκτωβρίου στην «Αίγλη» για τη διαχεί-
ριση της τρισδιάστατης γεωχωρικής πληροφορίας καθώς και
το διεθνές συνέδριο της FIG τον Σεπτέµβριο στην αίθουσα του
παλαιού Χρηµατιστηρίου µε θέµα της βιώσιµες αγορές ακινή-
των, το πολιτικό πλαίσιο και τις αναγκαίες µεταρρυθµίσεις.
Το τεύχος έχει και τη µόνιµη πλέον στήλη σχετικά µε
τις νοµοθετικές εξελίξεις καθώς και τα νέα της αγοράς. Έχει
ακόµη ένα ενδιαφέρον άρθρο συναδέλφου σχετικά µε τη χρήση
του RTK για την απευθείας σύνταξη τοπογραφικών διαγραµµά-
των στην προβολή Hatt. Έχει και µια ενδιαφέρουσα «παρουσία-
ση» του νέου Μουσείου Θήβας που µόλις πριν από λίγες ηµέρες
άνοιξε τις πύλες του.
Να ευχηθούµε καλό καλοκαίρι; Να ευχηθούµε και καλή
αντάµωση στο τεύχος του Σεπτεµβρίου;
Καλή δύναµη σε όλους!
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6 EÈÛËÌ¿ÓÛÂÈ˜

8 ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ™˘ÏÏfiÁÔ˘
◗ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰Ú¿ÛË˜ ¶™¢∞∆ª 2016 - 2018, 10Ë ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· Û˘Ó‰È¿ÛÎÂ„Ë -

∫·‚¿Ï· 2 πÔ˘Ï›Ô˘ 2016
◗ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎ¿ ‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù·: ÂÈÛÙÔÏ‹ ˘Â˘ı‡ÓˆÓ ÂÈÙÚÔ‹˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘ ∆∂∂ -

·¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ¶™¢∞∆ª
◗ ¢È·‚Ô‡ÏÂ˘ÛË UAV 
◗ ™˘Ó¿ÓÙËÛË ÌÂ ÙÔÓ ∂È‰ÈÎfi °Ú·ÌÌ·Ù¤· À‰¿ÙˆÓ Î. °Î·ÓÔ‡ÏË
◗ ™˘Ó¿ÓÙËÛË ÌÂ ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙË˜ ∂∫Ã∞ ∞∂

26 ¢Ú·ÛÙËÚÈÔÙËÙ· ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎˆÓ TÌËÌ·ÙˆÓ 
& ™˘ÏÏÔÁˆÓ
◗ ∆ÔÈÎfi ÙÌ‹Ì· ∞∆ª ¡. Ã·ÏÎÈ‰ÈÎ‹˜: E·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎ¿ ‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù·
◗ ∆ÔÈÎfi ÙÌ‹Ì· ∞∆ª ¡. ¶ÈÂÚ›·˜: ∂ÛÂÚ›‰· 25/05/2016 ÌÂ ı¤Ì· « ∏ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘

∫ÙËÌ·ÙÔÏÔÁÈÎÔ‡ °Ú·ÊÂ›Ô˘ ∫·ÙÂÚ›ÓË˜»
◗ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ÙÌ‹Ì· ¢˘Ù. ∂ÏÏ¿‰·˜: ∏ÌÂÚ›‰· 4/06/2016 ÌÂ ı¤Ì· «ªË Â·Ó‰ÚˆÌ¤-

Ó· ∂Ó·¤ÚÈ· ™˘ÛÙ‹Ì·Ù· (UAS) Î·È Ã·ÚÙÔÁÚ¿ÊËÛË. O Û‡Á¯ÚÔÓÔ˜ ÙÚfiÔ˜ ·ÔÙ‡ˆ-
ÛË˜, Î·Ù·ÁÚ·Ê‹˜ Î·È ÙÂÎÌËÚ›ˆÛË˜»

28 NÂ· ·Ô ÙÔÓ KÏ·‰Ô
◗ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi - ¡¤Ô˜ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi˜ ÓfiÌÔ˜ - ∫·Ù¿ÚÁËÛË ÙÔ˘ ∆™ª∂¢∂
◗ ∞fiÊ·ÛË ¢.∂. ∆∂∂ ÁÈ· ÙÈ˜ ·Ó·‰ÚÔÌÈÎ¤˜ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎ¤˜ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ÙˆÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ
◗ °ÓˆÌÔ‰fiÙËÛË ¡™∫: ¢È·Ù‹ÚËÛË ÌÂÈˆÌ¤ÓˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ ÁÈ· ÙÔ 2016
◗ ∞¡∞∫Oπ¡ø™∏ ¢.∂. ∆™ª∂¢∂: ¢ÈfiÚıˆÛË ÂÛÊ·ÏÌ¤ÓˆÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÒÓ ÁÈ· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ-

Î¤˜ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ∞’ ÂÍ·Ì‹ÓÔ˘
◗ ∂Í¤ÏÈÍË ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ÎÙËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊËÛË˜ ÁÈ· ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ ÙË˜ ¯ÒÚ·˜
◗ ¢ˆÚÂ¿Ó ‰Â‰ÔÌ¤Ó· GIO LAND ·fi ÙËÓ ∂.∫.Ã∞. ∞.∂.
◗ ™ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ÔÈ ÂÛÙÈ·Î¤˜ ·ÔÛÙ¿ÛÂÈ˜ ÙˆÓ ÊˆÙÔÌË¯·ÓÒÓ ÙË˜ °À™

◗ ¢ÈÂıÓ‹ Û˘Ó¤‰ÚÈ· «∏ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙË˜ ÙÚÈÛ‰È¿ÛÙ·ÙË˜ ÁÂˆ¯ˆÚÈÎ‹˜ ÏËÚÔÊÔÚ›·˜» 

∞ı‹Ó· 18-21/10/2016

◗ 14Ô ∂ıÓÈÎfi Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ¯·ÚÙÔÁÚ·Ê›·˜: «∏ ¯·ÚÙÔÁÚ·Ê›· ÛÂ ¤Ó·Ó ÎfiÛÌÔ Ô˘ ·ÏÏ¿˙ÂÈ»

£ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË 2-4/11/2016

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

36 ¢ÈÂıÓË £ÂÌ·Ù·
◗ ¢ÈÂıÓ¤˜ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ «µÈÒÛÈÌÂ˜ ∞ÁÔÚ¤˜ ∞ÎÈÓ‹ÙˆÓ - ¶ÔÏÈÙÈÎfi ¶Ï·›ÛÈÔ Î·È ∞Ó·ÁÎ·›Â˜

ªÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂÈ˜» ∞ı‹Ó· 19-20/09/2016

37 EÈÛÙËÌÔÓÈÎ· - TÂ¯ÓÈÎ· £ÂÌ·Ù·
◗ H ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ RTK ÁÈ· ÙËÓ ·Â˘ıÂ›·˜ Û‡ÓÙ·ÍË ÙÔÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ ‰È·ÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÛÙËÓ

ÚÔ‚ÔÏ‹ ∏∞∆∆ ÙˆÓ ‰È·ÓÔÌÒÓ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô˘ °ÂˆÚÁ›·˜, 

¢ËÌ‹ÙÚË˜ ∞Ì·Ù˙›‰Ë˜, ∞∆ª-∞¶£ 

38 ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎ·
◗ ∆Ô Ó¤Ô ÌÔ˘ÛÂ›Ô £‹‚·˜

41 £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
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∞Á·ËÙ¤˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÈÛÛÂ˜ Î·È ·Á·ËÙÔ› Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔÈ, 
ÌÂÙ¿ ÙÔ ¤Ú·˜ ÙË˜ 10Ë˜ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ·˜ ™˘Ó‰È¿ÛÎÂ„Ë˜ ÙÔ˘ ¶™¢∞∆ª Ô ÎÏ¿‰Ô˜ ÌÔÚÂ› Ó· Â›Ó·È ÛË-
Ì·ÓÙÈÎ¿ ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔ˜ fiÙÈ ı· Û˘ÓÂ¯›ÛÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ·ÓÂÏÏ‹ÓÈ·, ·ÏÏ¿ Î·È ‰˘Ó·ÌÈÎ‹ ÊˆÓ‹.
¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· ÁÈ·Ù› ·Ú¿ ÙÔ fiÙÈ Ë Û˘Ó‰È¿ÛÎÂ„Ë ‰ÈÂÍ‹¯ıË ÛÙËÓ ∫·‚¿Ï· Î·È Î·Ù’ Â¤ÎÙ·ÛË ÛÙËÓ
∞Ó·ÙÔÏÈÎ‹ ª·ÎÂ‰ÔÓ›· Î·È £Ú¿ÎË, ÛÂ ·˘Ù‹ Û˘ÌÌÂÙÂ›¯·Ó, ·Ú¿ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹ ÎÚ›ÛË, ¿Óˆ ·fi
100 Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔÈ ·fi fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∞fi ÙÔ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ, Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ∫¤ÚÎ˘Ú·, Î·È ·fi ÙËÓ ¶¿ÙÚ·
Ì¤¯ÚÈ ÙË §‹ÌÓÔ Î·È ÙË ª˘ÙÈÏ‹ÓË. ™˘ÓÔÏÈÎ¿ ·fi 21 ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙË˜ ¯ÒÚ·˜.
¢˘Ó·ÌÈÎ‹ ÁÈ·Ù› Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Î·È ÔÈ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂÈ˜ ÙˆÓ Û˘Ó·‰¤ÏÊˆÓ ‹Ù·Ó ÁÂÌ¿ÙÂ˜ ‰È¿ıÂÛË ÁÈ· Ó·
·Ï¤„Ô˘Ó ÁÈ· ÙÈ˜ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙÂ˜ Ô˘ ¤ıÂÛÂ ÙÔ ¢™ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Ì·˜, ·ÓÂÍ·ÚÙ‹Ùˆ˜ ·fi Ù· ÚÔ-
‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ÌÔÚÂ› Ó· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÔ˘ÌÂ. 
™‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔ ÂÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ Ï¤ÔÓ, ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¢Ú¿ÛË˜ ÁÈ· Ù· ¤ÙË 2016-2018 Ô Û‡ÏÏÔÁfi˜ Ì·˜
ı· ‰ÒÛÂÈ ¤ÌÊ·ÛË:
1. ™ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô Ù˘¯ÒÓ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ÙfiÛÔ ÛÙËÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎ‹, fiÛÔ Î·È ÛÙËÓ ÂÈ-

ÛÙËÌÔÓÈÎ‹, ÌÂ ÙËÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÛÂ Î¿ıÂ ˙‹ÙËÌ· Ô˘ ı· ÚÔÎ‡ÙÂÈ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙË Û‡ÛÙ·ÛË ÌfiÓÈ-
ÌˆÓ ÂÈÙÚÔÒÓ.

2. ™ÙËÓ ÂÎÚÔÛÒËÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ Û˘Ó·‰¤ÏÊˆÓ fiÔ˘ Î·È ·Ó ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Â›ÙÂ Â›Ó·È ÌÂÏÂÙËÙ¤˜ Â›ÙÂ
ÂÚÁÔÏ‹ÙÂ˜ Â›ÙÂ ÌÈÛıˆÙÔ› Â›ÙÂ ‰ËÌfiÛÈÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ Â›ÙÂ Ó¤ÔÈ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔÈ Â›ÙÂ ˘Ô··Û¯·ÏÔ‡-
ÌÂÓÔÈ Î·È ¿ÓÂÚÁÔÈ Â›ÙÂ ·ÎfiÌ· Î·È ·Ó Â›Ó·È Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ.

3. ™ÙËÓ ÂÍˆÛÙÚ¤ÊÂÈ· ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Ì¤Ûˆ ÙË˜ ¯Ú‹ÛË˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ‰ÈÎÙ‡ˆÓ Î·È ÙˆÓ ÁÓˆÛÙÒÓ ·Ú·-
‰ÔÛÈ·ÎÒÓ ÌÂıfi‰ˆÓ ÒÛÙÂ Ó· ÂÈÙÂ˘¯ıÂ› Ë ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙË˜ ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘, Ë ÂÓ›Û¯˘ÛË
ÙÔ˘ Î‡ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ∞ÁÚÔÓfiÌÔ˘ ∆ÔÔÁÚ¿ÊÔ˘ ªË¯·ÓÈÎÔ‡ Î·È Ë ÈÛ¯˘ÚÔÔ›ËÛË ÙË˜ ·ÚÂÌ‚·ÙÈÎ‹˜
‰Ú¿ÛË˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ÛÙ· Î¤ÓÙÚ· Ï‹„Ë˜ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ. 

√È ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙÂ˜ Ô˘ ı· ÙÂıÔ‡Ó ·˘Ù‹ ÙË ‰ÈÂÙ›· ·fi ÙÔÓ ¶™¢∞∆ª ı· Â›Ó·È:
1. ∏ ıÂÛÌÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ Ï·ÈÛ›Ô˘ ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ÌË¯·ÓÈÎÒÓ ÛÂ Û˘Ó-

‰˘·ÛÌfi ÌÂ ÙË ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË ÙˆÓ ¤ˆ˜ ÙÒÚ· ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ Ì·˜ ÛÂ Î¿ıÂ Â›Â‰Ô.
2. ∏ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ∫ÙËÌ·ÙÔÏÔÁ›Ô˘ Î·È Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ÙÔ ·ÊÔÚÔ‡Ó.
3. ∏ ·Ó¿Ù˘ÍË Ó¤ˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙÔÓ ‰ËÌfiÛÈÔ Î·È È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔÌ¤· Î·È Ë ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ

·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ Ì·˜.
4. ∏ ÚÔÒıËÛË ÚfiÙ˘ˆÓ ÙÔÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ ‰È·ÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Î·È ÚÔ‰È·ÁÚ·ÊÒÓ ÛÂ ÌÂÏ¤ÙÂ˜ Î·È ¤ÚÁ·

Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô Ì·˜.
5. ∏ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ıÂÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ‰È·ÈÛÙÂ˘Ì¤ÓÔ˘ ÌË¯·ÓÈÎÔ‡ ÁÈ· ı¤Ì·Ù· ÎÙËÌ·ÙÔÏÔÁ›Ô˘.
6. ∏ ÂÚÁ·ÛÈ·Î‹ ÓÔÌÔıÂÛ›· Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ·ÏÏ¿˙ÂÈ ÌÂ ‰˘ÛÌÂÓ¤ÛÙÂÚÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fi-

ÌÂÓÔ˘˜.
7. ∏ ·Ú·ÁˆÁÈÎ‹ ·Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÙË˜ ¯ÒÚ·˜ ÌÂ fiÚÔ˘˜ ÈÛfiÚÚÔË˜ Î·È ‰›Î·ÈË˜ ·Ó¿Ù˘ÍË˜ ÌÂ ÛÂ-

‚·ÛÌfi ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞ÁÚÔÓfiÌÔ˘ ∆ÔÔÁÚ¿ÊÔ˘ ªË¯·ÓÈÎÔ‡ ÛÂ ·˘Ù‹Ó.
∂Ï›˙ˆ ÌÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ·˘Ù‹˜ ÙË˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ Ô ÎÏ¿‰Ô˜ Ì·˜ Ó· ‚ÚÂıÂ› ÂÓÈÛ¯˘Ì¤ÓÔ˜ Î·È fiÛÔÈ Û˘ÌÌÂ-
Ù¤¯Ô˘ÌÂ ÛÙË ‰ÈÔ›ÎËÛ‹ ÙÔ˘, Ó· Â›Ì·ÛÙÂ ÈÎ·ÓÔÔÈËÌ¤ÓÔÈ fiÙÈ ÌÂ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· fiÏˆÓ ÙˆÓ Û˘Ó·‰¤ÏÊˆÓ
‚ÔËı‹Û·ÌÂ ÛÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ùfi˜ Ì·˜.
ƒ·ÓÙÂ‚Ô‡ ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· ™˘Ó‰È¿ÛÎÂ„Ë ÙÔ˘ ¶™¢∞∆ª!

ªÂ Û˘Ó·‰ÂÏÊÈÎÔ‡˜ ¯·ÈÚÂÙÈÛÌÔ‡˜, 

ÂÈÛËÌ¿ÓÛÂÈ˜ÂÈÛËÌ¿ÓÛÂÈ˜

MÈ¯¿ÏË˜ K·ÏÔÁÈ·ÓÓ¿ÎË˜
¶ƒ√∂¢ƒ√™ ¶™¢∞∆ª
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À.°.1. £· ‹ıÂÏ· Ó· Â˘¯·ÚÈÛÙ‹Ûˆ ÚÔÛˆÈÎ¿ ÙÔÓ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ ªÈ¯¿ÏË ∞ÔÛÙÔÏ›‰Ë ¶ÚfiÂ‰ÚÔ ÙÔ˘
∆ÔÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∞∆ª ∫·‚¿Ï·˜, ·ÏÏ¿ Î·È fiÏÔ ÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ¿„ÔÁË
Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Î·È ÙËÓ ¿ÚÙÈ· ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË. √ ∆ÔÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∫·‚¿Ï·˜ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜
ÈÔ ÂÓÂÚÁÔ‡˜ Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜ ÙÔ˘ ¶™¢∞∆ª!

À.°.2. £· ‹ıÂÏ· Ó· Â˘¯·ÚÈÛÙ‹Ûˆ ÙÔ˘˜ ¯ÔÚËÁÔ‡˜, ÙÔ˘˜ ÂÎı¤ÙÂ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ˘ÔÛÙËÚÈÎÙ¤˜ ÙË˜ 10Ë˜
¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ·˜ ™˘Ó‰È¿ÛÎÂ„Ë˜ ÁÈ·Ù› ¯ˆÚ›˜ ·˘ÙÔ‡˜ ‰ÂÓ ı· ‹Ù·Ó ÂÊÈÎÙ‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¿ Ë ‰ÈÔÚÁ¿Óˆ-
Û‹ ÙË˜.

À.°.3. ∂ÂÈ‰‹ ¤Î·Ó· ·Ó·ÊÔÚ¿ ÁÈ· Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¿, Î¿Óˆ ¤ÎÎÏËÛË ÛÂ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ Ó·
Î·Ù·‚¿ÏÏÔ˘Ó ÙËÓ ÂÙ‹ÛÈ· Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ÙÔ˘˜, ÒÛÙÂ Ó· ÌÔÚÂ› Î·È Ô Û‡ÏÏÔÁÔ˜ Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈıÂ›
ÛÙÔ Î·ı‹ÎÔÓ ÙÔ˘, Ó· ˘ÂÚ·Û›˙ÂÙ·È Ù· ‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù· fiÏˆÓ ÙˆÓ ∞ÁÚÔÓfiÌˆÓ ∆ÔÔÁÚ¿ÊˆÓ
ªË¯·ÓÈÎÒÓ.
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Εισαγωγή
Ο σύλλογος µε τη σηµερινή του µορφή ιδρύθηκε το 1953, ως επιστηµονικό -
επαγγελµατικό σωµατείο. Από τα παραπάνω συµπεραίνεται ότι εκτός από το
ότι ο σύλλογος µας είναι ένας ιστορικός σύλλογος µε «ζωή» 63 χρόνων, αλλά
και ότι έχει διττή φύση την επιστηµονική και την επαγγελµατική.
Τα τελευταία χρόνια, η δυναµική του συλλόγου αυξήθηκε κατακόρυφα µε
αποτέλεσµα να συµµετέχουν και να επιβραβεύουν τη δράση του τουλάχιστον
το 1/3 των συναδέλφων επί συνόλου ενεργών, µη ενεργών, ετεροαπασχολού-
µενων ή κατοίκων εξωτερικού. Σε αντιστοιχία άλλοι σύλλογοι µηχανικών κατα-
φέρνουν να φτάνουν το 1/10 ή το πολύ το 1/9. 
Αυτή η δυναµική δεν είναι τυχαία. 
Αυτή η δυναµική βοήθησε κάθε συνάδελφο και αυτό γιατί ο σύλλογος κέρδισε
τη µάχη της καθιέρωσης του εξαρτηµένου τοπογραφικού διαγράµµατος και
εδραιώθηκε στους αρµόδιους η σηµασία του. Ο σύλλογος όµως κέρδισε και τη
µάχη για τα τοπογραφικά διαγράµµατα µετά την απόφαση 267 του ΣτΕ. Το
πιο σηµαντικό όµως που κερδήθηκε και µας βοήθησε όλους, είναι ότι µέσα
από κάθε µικρή νίκη που πετύχαµε, εδραιώθηκε η αναµφισβήτητη διακριτή
παρουσία του Αγρονόµου Τοπογράφου Μηχανικού στην κοινότητα των µηχα-
νικών.
Όλα αυτά αποτελούν την τεράστια παρακαταθήκη για την νέα διοίκηση του
ΠΣ∆ΑΤΜ που παρά τις δυσκολίες αυτής της περιόδου υποσχόµαστε ότι δίνου-
µε καθηµερινές µάχες ώστε να µην σας διαψεύσουµε.
Η νέα διοίκηση επικεντρώνεται και δίνει έµφαση:
1. Στην ανάπτυξη και των δύο πτυχών του συλλόγου τόσο  στην επαγγελµατι-

κή, όσο και στην επιστηµονική. Όσον αφορά την επαγγελµατική οι παρεµ-
βάσεις θα είναι συνεχείς σε κάθε ζήτηµα που θα τίθεται, ενώ θα επιχειρηθεί
να προωθήσουµε νέες θέσεις εργασίας στον δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα µε
την κατάθεση συγκεκριµένων προτάσεων για την παραγωγική ανασυγκρό-
τηση της χώρας µε στόχο τη δίκαιη και ισόρροπη ανάπτυξη. Όσον αφορά
την επιστηµονική θα επιχειρηθεί να συσταθούν µόνιµες επιτροπές µε ακα-
δηµαϊκούς, επαγγελµατίες της αγοράς και στελέχη του δηµοσίου τοµέα.
Επιπροσθέτως θα επιχειρηθεί να συνταχθούν πρότυπα και προδιαγραφές
στις µελέτες και τα έργα που µας αφορούν, ενώ θα υπάρξει σχεδιασµός για
την οργάνωση και διεξαγωγή ηµερίδων.

2. Στην εκπροσώπηση όλων των συναδέλφων όπου και αν βρίσκονται είτε εί-
ναι µελετητές είτε εργολήπτες είτε µισθωτοί είτε δηµόσιοι υπάλληλοι είτε
νέοι συνάδελφοι είτε υποαπασχαλούµενοι και άνεργοι είτε ακόµα και αν εί-
ναι συνταξιούχοι. Με την καταγραφή και ανάλυση του συνόλου των προ-
βληµάτων που συναντούν οι συνάδελφοι ώστε να σχεδιαστούν οι αντίστοι-
χες παρεµβάσεις.

3. Στην εξωστρέφεια του συλλόγου µέσω της χρήσης κοινωνικών δικτύων και
των γνωστών παραδοσιακών µεθόδων. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η
βελτίωση της προβολής του συλλόγου, η ενίσχυση του κύρους του Αγρονό-
µου Τοπογράφου Μηχανικού και η ισχυροποίηση της παρεµβατικής δράσης
του συλλόγου στα κέντρα λήψης αποφάσεων.  

Σηµαντική συνεισφορά σε όλα τα παραπάνω θα είναι η διεξαγωγή του 5ου συ-
νεδρίου του ΠΣ∆ΑΤΜ µέσα στο 2017 στην Αθήνα και των προσυνεδριακών
ηµερίδων και εκδηλώσεων που θα λάβουν χώρα σε συνδυασµό µε τις εορτα-
στικές εκδηλώσεις για τα 100 χρόνια από την ίδρυση της Σ.Α.Τ.Μ. του ΕΜΠ.

1. Πολιτική Συγκυρία και η θέση των ΑΤΜ σήµερα (Πολιτι-
κό σκέλος)
1.1. Το µελετητικό & κατασκευαστικό δυναµικό του κλάδου.

Συνεισφορά στο κοινωνικό σύνολο και στην ανάπτυξη της
χώρας

Η χώρα µας τα τελευταία 7 χρόνια βρίσκεται σε µια κρίσιµη κατάσταση εκτά-
κτου ανάγκης. Οι ρυθµοί ανάπτυξης συνεχώς µειώνονται, τα έργα που έχουν
σχεδιαστεί εδώ και χρόνια δεν έχουν υλοποιηθεί και η οικονοµία συνεχώς συρ-
ρικνώνεται. 
Ο ρόλος και η επιστηµονική κατάρτιση του Αγρονόµου Τοπογράφου Μηχανι-
κού, τον υποχρεώνει να συνεισφέρει στον κατασκευαστικό και µελετητικό
κλάδο, καθώς και στον δηµόσιο τοµέα µε αρκετά έµπειρα στελέχη. Αυτό για
να επιτευχθεί απαιτεί να ξεµπλοκάρουν τα έργα και οι µελέτες που έχουν σχε-
διαστεί σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, να εναρµονιστεί ο δηµόσιος µηχα-
νισµός µε τις τεχνολογικές εξελίξεις (ψηφιακή υπογραφή, διαχείριση γεωχωρι-

κής πληροφορίας, ηλεκτρονική αδειοδότηση, κλπ) και να επενδύσει το κράτος
στην ποιότητα των παραγόµενων προϊόντων και υπηρεσιών του  επιστηµονι-
κού δυναµικού της χώρας. 
Ως επαγγελµατίες οφείλουµε να σχεδιάσουµε πώς µπορούµε να συνεισφέρου-
µε στην αναγκαία παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας σεβόµενοι και προ-
στατεύοντας το φυσικό περιβάλλον, συνεισφέροντας στο κοινωνικό σύνολο
και χρησιµοποιώντας την τεχνογνωσία µας για τον εκσυγχρονισµό των υποδο-
µών της χώρας. 
Για να επιτευχθεί όµως ο στόχος της επαναφοράς σε τροχιά ανάπτυξης της
χώρας δεν απαιτείται µόνο ο ορθολογικός σχεδιασµός, αλλά και οι αντίστοιχοι
πόροι. Συνεπώς πρέπει:
• Να αυξηθούν τα κοινοτικά/κρατικά κονδύλια του Προγράµµατος ∆ηµοσίων

Επενδύσεων. Η συνεισφορά των έργων αυτών είναι πολλαπλάσια από το
κόστος τους, ενώ φέρνουν άµεσα αποτελέσµατα.

• Να χρησιµοποιηθούν στοχευµένα, ορθολογικά και µε επαρκή δηµόσιο έλεγ-
χο το σύνολο των πόρων  που προέρχονται από την Ε.Ε. (ΕΣΠΑ και πακέτο
Γιούνκερ). Προφανώς δεν πρέπει να χρησιµοποιηθούν µόνο για µερικού τύ-
που έργα όπως τα συγκοινωνιακά έργα, ενώ η χρηµατοδότηση των µικρών
και µικροµεσαίων επιχειρήσεων να είναι ελάχιστη.

• Να υπάρξει φιλικό επιχειρηµατικό/επενδυτικό περιβάλλον σεβόµενο την κοι-
νωνία και τους φυσικούς πόρους της χώρας.

• Να περιλαµβάνονται στα χρηµατοδοτούµενα έργα και δράσεις του ΕΣΠΑ
2014-2020, οι στρατηγικές προτεραιότητες και δράσεις ώστε να υλοποιού-
νται οι άξονες της αντιµετώπισης των αναγκών κατάρτισης των ανθρωπί-
νων πόρων και της διοικητικής µεταρρύθµισης, ώστε να επιτευχθεί η αύξη-
ση της εγχώριας προστιθέµενης αξίας και η χωρίς αποκλεισµούς βιώσιµη
ανάπτυξη της χώρας.

• Να αξιοποιηθούν η έρευνα και η καινοτοµία  για την ενίσχυση της ανταγω-
νιστικότητας νέων και υφιστάµενων επιχειρήσεων.

Στη συνέχεια το κράτος οφείλει να σχεδιάσει σε βραχυπρόθεσµο ορίζοντα πώς
θα επιφέρει µια ισόρροπη και δίκαιη ανάπτυξη. Για να επιτευχθεί απαιτείται πε-
ριφερειακή κατανοµή των έργων και κοµβικές παρεµβάσεις συντονιστικού χα-
ρακτήρα σε κεντρικό επίπεδο. Σε συνέχεια των παραπάνω, οφείλει την σύντα-
ξη αναπτυξιακών προγραµµάτων που να περιλαµβάνουν άµεσες πρωτοβουλίες
και δράσεις, σε συνεργασία µε τα αρµόδια υπουργεία, µε σκοπό την εκκίνηση
της οικονοµίας των έργων µηχανικού, µικρής και µεσαίας κλίµακας, που απο-
δεδειγµένα λειτουργούν ανταποδοτικά εισφέροντας πολλαπλάσια οικονοµικά
οφέλη στην ελληνική οικονοµία. Πιο συγκεκριµένα:
• Η απρόσκοπτη συνέχιση της διαδικασίας ολοκλήρωσης του ΕθνικούΚτηµα-

τολογίου ως αναπτυξιακού εργαλείου αξιοποίησης και διαχείρισης τόσο της
δηµόσιας όσο και ιδιωτικής περιουσίας. Το εξαγγελθέν χρονοδιάγραµµα
πρέπει να τηρηθεί απαρέγκλιτα, ώστε να µην χαρακτηρίζεται το έργο ως
σύγχρονο Γεφύρι της Άρτας µε την απαξίωσή του από τον Έλληνα πολίτη,
αλλά εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την απασχόληση πλήθους συναδέλφων.

• Η άµεση ενεργοποίηση του θεσµού του διαπιστευµένου µηχανικού για θέ-
µατα κτηµατολογίου.

• H κύρωση των πράξεων εφαρµογής, η ολοκλήρωση όλων των πολεοδοµι-
κών και χωροταξικών µελετών, η οριοθέτηση και πολεοδόµηση οικισµών
και η επικαιροποίηση των αντίστοιχων ολοκληρωµένων µελετών.

• Ο επανακαθορισµός και κύρωση των θεσµικών γραµµών χωρίς περαιτέρω
καθυστέρηση, αλλά και η επανεξέταση των ποιοτικών χαρακτηριστικών
(δασικοί χάρτες, αιγιαλός και παραλία), µε εναρµόνιση  µε την χωρική και
περιγραφική πληροφορία της κτηµατογράφησης, µε µονάδα αναφοράς το
Γεωτεµάχιο ώστε να επαλειφθούν τα εντοπιζόµενα εκτεταµένα παρουσιαζό-
µενα προβλήµατα ακριβειών και συµβατότητας (Σχήµα - Θέση - Εµβαδόν).

• Η επαναφορά των κατώτερων ορίων σε διαδικασίες ανάθεσης δηµοσίων έρ-
γων, µελετών και συναφών υπηρεσιών - άρθρο 59 του Ν.4278/2014, ώστε
να υπάρχει ισόρροπη κατανοµή των µελετών και έργων σε όλο το δυναµικό
του κλάδου, χωρίς την παραβίαση των αρχών της ανταγωνιστικότητας.

• Η επαναφορά στα κριτήρια ανάθεσης µελετών και έργων, δηλαδή κατά τον
προβλεπόµενο χρόνο εκπόνησης τις λοιπές υποχρεώσεις που έχει ήδη ανα-
λάβει ο ανάδοχος.

• Από µηδενική βάση διάλογο επί της τροποποίησης του θεσµικού πλαισίου
ανάθεσης µελετών και κατασκευής έργων µε εξορθολογισµό του ποσοστού
έκπτωσης.
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• Η σταδιακή αποπληρωµή των οφειλών του ∆ηµοσίου προς τους ιδιώτες µε-
λετητές - κατασκευαστές µε συγκεκριµένα χρονοδιαγράµµατα. Η µερική
απόσβεση των οφειλοµένων µπορεί να επιτευχθεί µέσω του συµψηφισµού
τους µε το Φ.Π.Α. και τον παρακρατηθέντα φόρο.

• Η διασφάλιση της διακριτότητας των ρόλων στην άσκηση του επαγγέλµα-
τος του µηχανικού µε την ψήφιση νέου θεσµικού πλαισίου.

• H κωδικοποίηση της πολεοδοµικής νοµοθεσίας και της νοµοθεσίας που αφο-
ρά τα αυθαίρετα.

• H καθιέρωση θεσµικού πλαισίου για τις πραγµατογνωµοσύνες και κατάρτιση
µητρώου ιδιωτικών έργων.

• Η άµεση λειτουργία της ηλεκτρονικής έκδοσης οικοδοµικών αδειών.
• Η άµεση λειτουργία της ηλεκτρονικής αναζήτησης του αρχείου των οικοδο-

µικών αδειών µε πρόσβαση εξ’ αποστάσεως από κάθε µηχανικό και επιτέ-
λους την ηλεκτρονική χορήγηση αντιγράφων.

• Η άµεση λειτουργία του ηλεκτρονικού συστήµατος της Ηλεκτρονικής Ταυ-
τότητας Κτιρίου.

• Η ηλεκτρονική αδειοδότηση καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος και
λειτουργίας τουριστικών, βιοτεχνικών και βιοµηχανικών εγκαταστάσεων.

• H επαναχρηµατοδότηση δράσεων που αποσκοπούν στην οικονοµική ενίσχυ-
ση, µε αντικειµενικά και ρεαλιστικά κριτήρια, νέων επαγγελµατιών και µι-
κρών και µεσαίων επιχειρήσεων.

• Η άµεση ενεργοποίηση νέων προγραµµάτων ΕΣΠΑ, όπως το «εξοικονοµώ».
• Την υποχρέωση κατάθεσης σχεδίων “as built” σε όλα τα έργα. Καθώς και

κατά τη φάση της κατασκευής θα πρέπει να προβλέπεται Αγρονόµος -Τοπο-
γράφος Μηχανικός ο οποίος θα εξασφαλίζει τη σωστή εφαρµογή της µελέ-
της. Η αµοιβή του µε αντίστοιχη πρόβλεψη θα εξασφαλίζεται µέσα από τον
προϋπολογισµό του έργου.

• Την ηλεκτρονική δηµοπράτηση για όλες τις αναθέσεις µε την καθιέρωση της
ηλεκτρονικής υποβολής µελετών δηµοσίων και ιδιωτικών έργων µε θεσµο-
θέτηση διαδικασιών διαβίβασης µεταξύ των αρµοδίων υπηρεσιών για γνω-
µοδότηση και έγκριση.

• Τη σύνταξη σύγχρονων προδιαγραφών για όλες τις µελέτες και τα έργα.
• H επικαιροποίηση του νόµου περί αµοιβών.
• Σύνδεση του Εθνικού Κτηµατολογίου µε κάθε γεωχωρική πληροφορία που

διαχειρίζεται το κράτος.
• Τη στελέχωση κοµβικών τεχνικών υπηρεσιών µε το κατάλληλο προσωπικό,

καθώς και την ενίσχυση των υπηρεσιών που διαχειρίζονται γεωχωρικές πλη-
ροφορίες.

• Την ενίσχυση – ουσιαστική αξιοποίηση της Εθνικής Υποδοµής Γεωχωρικών
Πληροφοριών ( ΕΥΓΕΠ , N.3882/2010).

• Την συντήρηση των τριγωνοµετρικών δικτύων της Γεωγραφικής Υπηρεσίας
Στρατού (Γ.Υ.Σ.) και της ΕΚΧΑ ΑΕ.

Σε όλα τα παραπάνω η συνεισφορά του Αγρονόµου Τοπογράφου Μηχανικού
είναι σηµαντική στην υλοποίηση των επιµέρους δράσεων και έργων, στην
προστασία των πολιτών από την επιβάρυνση επιπλέον κόστους σε ό,τι αφορά
την ακίνητη περιουσία τους, την προστασία του περιβάλλοντος και την προ-
σαρµογή στην κλιµατική αλλαγή µε την πρόληψη και αποφυγή των κινδύνων
από τις φυσικές καταστροφές.
Σε επίπεδο κλαδικό, τα τελευταία χρόνια εξελίσσεται σε «ανίατη ασθένεια» η
προκήρυξη µελετών καθαρά τοπογραφικού αντικειµένου κατηγορίας 16 ως
προµήθεια ή υπηρεσία. Το φαινόµενο αυτό είναι σύνηθες µε αποτέλεσµα η
ανάληψη τοπογραφικών µελετών να γίνεται από επαγγελµατίες άλλης ειδικό-
τητας. 
Σε χαλεπούς καιρούς η κατάσταση αυτή δεν µπορεί να συνεχισθεί, αν και δεν
αποτελεί τη µόνη παραφωνία. Θεωρώντας ότι βασικό εργαλείο και κυρίαρχος
µοχλός ανάπτυξης αποτελεί η εύρυθµη, γρήγορη και αποτελεσµατική ∆ηµόσια
∆ιοίκηση. Παραδείγµατα όπως φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης εξακολου-
θούν να «βαφτίζουν» ως έρευνα µελετητικά αντικείµενα και να συνάπτουν
προγραµµατικές συµβάσεις µε τις Πολυτεχνικές Σχολές της χώρας. Σε πολλές
περιπτώσεις, ο υπέρµετρος αριθµός προγραµµατικών συµβάσεων που έχουν
συνάψει οι ∆ήµοι και οι Αναπτυξιακές τους Εταιρείες υποκρύπτει παράτυπες
διαδικασίες ανάθεσης και µελέτες χαµηλής στάθµης που δύνανται να έχουν
υπέρ ή υπό - εκτιµηθεί, καθώς δεν προκύπτει µε σαφήνεια ο τρόπος υπολογι-
σµού της αµοιβής τους. 
Το θέµα αυτό, καθώς και η υπερσυγκέντρωση απευθείας αναθέσεων από φο-
ρείς του ∆ηµοσίου και της αυτοδιοίκησης σε λίγους και εκλεκτούς, είναι ένα
θέµα που πρέπει να απασχολήσει και να παταχθεί πρωτίστως από τις ∆ιοική-
σεις των Περιφερειακών - Τοπικών Τµηµάτων και Συλλόγων.
Είναι βέβαιον ότι για τους Τοπογράφους µελετητικό αντικείµενο δεν είναι µόνο

το Τοπογραφικό. Αυτό καταδεικνύεται από τον µεγάλο αριθµό συναδέλφων
που εµπλέκονται µε επιτυχία στην εκπόνηση πολεοδοµικών, χωροταξικών, συ-
γκοινωνιακών, υδραυλικών και περιβαλλοντικών µελετών. Στη σηµερινή συ-
γκυρία µε την επικείµενη πολυδιάσπαση των µελετητικών κατηγοριών, πρώτο
µας µέληµα είναι η διασφάλιση της παρουσίας των ΑΤΜ σε κάθε ένα απ’ αυτά
τα αντικείµενα και η βάσει του επιστηµονικού υποβάθρου παρουσία σε πρό-
σθετες κατηγορίες.      
Πάγια θέση µας ήταν και είναι ότι ως κλάδος δε θέλουµε να µπούµε σε ξένα
µελετητικά χωράφια, µας αρκεί η εκπόνηση µελετών στις προβλεπόµενες από
το νόµο κατηγορίες. ∆εν µπορούµε όµως να δεχθούµε ότι αντικείµενα εφαρ-
µογής, όπως είναι π.χ. οι πράξεις εφαρµογής, δεν θα υπάγονται στην κατηγο-
ρία των τοπογραφικών µελετών ή ότι µη έχουσες το επιστηµονικό υπόβαθρο
ειδικότητες θα ενταχθούν σε πεδία που δεν τους αντιστοιχούν.
Όπως µελετητικό αντικείµενο για τον κλάδο δεν είναι µόνο το τοπογραφικό,
το ίδιο συµβαίνει και µε τη µελέτη, ήτοι δεν αποτελεί το µόνο χώρο επαγγελ-
µατικής δραστηριοποίησης για τους ΑΤΜ. Η µελέτη του ΤΕΕ για την απασχό-
ληση των µηχανικών το 2009 έδειξε ότι το 21% των συναδέλφων την περίοδο
εκείνη απασχολούνταν στην κατασκευή. Είναι λοιπόν σαφές ότι ένα µεγάλο
τµήµα του κλάδου ακόµα και σήµερα, παρά τις προσπάθειες που έγιναν, δεν
βρίσκει έκφραση µέσα από τον κλαδικό του Σύλλογο. Η φιλοδοξία του ΠΣ∆Α-
ΤΜ να αποτελέσει τη συνδικαλιστική «οµπρέλα» για κάθε συνάδελφο, ανεξαρ-
τήτως τοµέα δράσης, δεν αφήνει περιθώρια για περαιτέρω καθυστερήσεις. Για
τον λόγο αυτό πρέπει να εξεταστεί η σύσταση µόνιµης επιτροπής για τους συ-
ναδέλφους που εργάζονται στον κατασκευαστικό κλάδο.

1.2. Επαγγελµατικά δικαιώµατα
Η ∆ιοίκηση του ΠΣ∆ΑΤΜ διαχρονικά έδινε, δίνει και θα δίνει πολύ µεγάλο βά-
ρος στην προάσπιση των επαγγελµατικών δικαιωµάτων των Αγρονόµων Τοπο-
γράφων Μηχανικών. 
Προµετωπίδα αυτής της προσπάθειας είναι οι περιφερειακές δοµές του Συλλό-
γου που σε καθηµερινή βάση παρακολουθούν τις υποβολές των τοπογραφι-
κών διαγραµµάτων, τις προκηρύξεις µελετών και έργων, τα οργανογράµµατα
των δηµόσιων υπηρεσιών και ό,τι άλλο αφορά το επάγγελµα του Αγρονόµου
Τοπογράφου Μηχανικού, χωρίς να αρκούνται µόνο σε υπηρεσίες της περιοχής
ευθύνης τους. Αυτός ο έλεγχος θα πρέπει να συνεχιστεί  και να ενισχυθεί ώστε
η διοίκηση του ΠΣ∆ΑΤΜ να παρεµβαίνει µε επιστολές ή εξώδικα όπου και όπο-
τε χρειάζεται.
Πέραν όµως των παραπάνω, τα τελευταία χρόνια έχει ξεκινήσει η συζήτηση
για τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των µηχανικών. Με την υποπαράγραφο
ΙΓ.12 του άρθρου 1 του Ν.4254/2014 αντικαταστάθηκαν τα άρθρα 1,2,3 και 4
του Ν.4663/1930 «Περί εξασκήσεως του επαγγέλµατος του Πολιτικού Μηχανι-
κού, Αρχιτέκτονος και Τοπογράφου». Ειδικότερα καταργείται το άρθρο 4 όπου
αναφέρεται ότι ‘∂Ó ÙË ·ÛÎ‹ÛÂÈ ÙÔ˘ Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ‰ÈÏˆÌ·ÙÔ‡¯Ô˘ ÔÏÈÙÈ-
ÎÔ‡ ÌË¯·ÓÈÎÔ‡ ÓÔÂ›Ù·È Û˘Ó˘¿Ú¯Ô˘Û· Î·È Ë ÂÍ¿ÛÎËÛÈ˜ ÙÔ˘ Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜
ÙÔ˘ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓÔ˜ ÂÚÈÔÚÈ˙fiÌÂÓË˜ ÂÈ˜ Î·ı·ÚÒ˜ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎ¿˜ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌÈ-
Î¿˜ ÂÚÁ·Û›·˜, ÙÔ˘ ‰Â ÙÔÔÁÚ¿ÊÔ˘ ÂÈ˜ Î·ı·ÚÒ˜ ÙÔÔÁÚ·ÊÈÎ¤˜ ÂÚÁ·Û›Â˜’.
Επιπλέον µε το άρθρο 3 ορίζεται ότι η ελεύθερη άσκηση του επαγγέλµατος
του Αγρονόµου Τοπογράφου Μηχανικού επιτρέπεται µόνο στους κατόχους
του αντίστοιχου διπλώµατος και σε όσους έχει αναγνωριστεί το δικαίωµα
άσκησης του επαγγέλµατός µας. Ακόµα στο άρθρο 4 προβλέπεται η έκδοση
προεδρικών διαταγµάτων (Π∆) όπου θα καθορίζονται: 
α) Ειδικότητες µηχανικών µε ειδικότερα προσόντα, πέραν του βασικού κύκλου
σπουδών, που έχουν το δικαίωµα άσκησης επαγγελµατικών δραστηριοτήτων
των άρθρων 1, 2 και 3.
β) Το σύνολο των γενικών και ειδικών γνώσεων και ικανοτήτων που απαιτού-
νται για την άσκηση των δραστηριοτήτων του προηγούµενου εδαφίου.
γ) Επίπεδα επαγγελµατικής δραστηριότητας που προσδιορίζουν τις απαιτήσεις
για την ανάληψη συγκεκριµένων έργων κατά την άσκηση των εν λόγω επαγ-
γελµατικών δραστηριοτήτων.
δ) Περιορισµοί ως προς τη δυνατότητα άσκησης συγκεκριµένης επαγγελµατι-
κής δραστηριότητας σε περιπτώσεις τεχνικών έργων ή τµηµάτων αυτών των
οποίων η µελέτη, η κατασκευή και η λειτουργία τους απαιτεί ιδιαίτερη επιστη-
µονική και τεχνική κατάρτιση και γνώση για λόγους δηµοσίου συµφέροντος
και δηµόσιας ασφάλειας.
Σύµφωνα µε το άρθρο 5 της υποπαραγράφου προβλεπόταν η σύσταση επι-
τροπής η οποία θα εισηγούνταν σχέδια προεδρικών διαταγµάτων και µε σύµ-
φωνη γνώµη του ΤΕΕ θα εκδίδονταν. Η επιτροπή αυτή συστάθηκε από υπηρε-
σιακούς παράγοντες των υπουργείων, και εκπρόσωπο του ΤΕΕ, µε πρόεδρο
τον πρόεδρο της επιτροπής ανταγωνισµού (επιτροπή Κυριτσάκη) και αφού
άκουσε και τους αντίστοιχους συλλόγους των ειδικοτήτων κατέληξε σε ένα
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σχέδιο Προεδρικού ∆ιατάγµατος το οποίο όµως ποτέ δεν παρουσιάστηκε επί-
σηµα λόγω των αντιδράσεων του ΤΕΕ. 
Το σχέδιο της εν λόγω επιτροπής περιέγραφε την ενάσκηση των «οικοδοµικών
επαγγελµάτων», Αρχιτέκτονες, Τοπογράφοι και Πολιτικοί Μηχανικοί, όπως
εξάλλου απαιτούσε ο νόµος, περιλαµβάνοντας όµως και τους µηχανικούς χω-
ροταξίας. Σύµφωνα µε το σχέδιο στις τοπογραφικές µελέτες είχαν πλήρη πρό-
σβαση µόνο οι Αγρονόµοι Τοπογράφοι Μηχανικοί και µερική πρόσβαση οι Πο-
λιτικοί Μηχανικοί και οι Χωροτάκτες Πολεοδόµοι Μηχανικοί. Σε όλα τα υπόλοι-
πα πεδία υπήρχε το ίδιο καθεστώς εκτός από τη µερική πρόσβασή µας στις
χωροταξικές µελέτες.
Το πόρισµα της επιτροπής ποτέ δεν παρουσιάστηκε επίσηµα καθώς υπήρχαν
έντονες αντιδράσεις τόσο από το ίδιο το ΤΕΕ όσο και από µεγάλη µερίδα των
Πολιτικών Μηχανικών. 
Στη συνέχεια η ∆ιοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ ανέθεσε στα µέλη της κα Μωρο-
πούλου και κ. Βαµβουρέλλη να συστήσουν σχετική επιτροπή που θα εισηγηθεί
σχέδιο Π∆ στην αντιπροσωπεία και τη διοικούσα επιτροπή του ΤΕΕ. Η επιτρο-
πή αυτή συνεδρίασε αρκετές φορές µε παρουσία των συλλόγων, των σχολών
και των επιστηµονικών επιτροπών ειδικοτήτων του ΤΕΕ. Η κατεύθυνση που
δόθηκε στα σχέδια ήταν η ενίσχυση των επαγγελµατικών δικαιωµάτων των
Πολιτικών Μηχανικών σε σχέση µε τον Ν.4254/2014 και τη µη διακριτότητα
των επαγγελµάτων του Αγρονόµου Τοπογράφου Μηχανικού και του Αρχιτέ-
κτονα Μηχανικού. Επειδή η κατεύθυνση δεν φαινόταν ότι µπορούσε να ανα-
τραπεί οι εκπρόσωποι του ΠΣ∆ΑΤΜ αποχωρήσαν από την επιτροπή µετά από
αλλεπάλληλες παρεµβάσεις και καταγγελίες για τη µη ορθή λειτουργία της, η
οποία δεν ακολουθούσε τις παλαιότερες αποφάσεις της διοικούσας επιτροπής
του ΤΕΕ, αλλά και τον Ν.4254/2014. Η όποια πολιτική ηγεσία του ΤΕΕ οφείλει
να εργαστεί µε γνώµονα το επιστηµονικό υπόβαθρο της κάθε ειδικότητας των
Μηχανικών αφήνοντας κατά µέρος το πολιτικό ατοµικό κόστος και τους τυχόν
λαϊκισµούς.
Στην άποψη του ΠΣ∆ΑΤΜ για τη διακριτότητα κάθε επαγγέλµατος σύµφωνα
µε τα προσόντα, τις σπουδές και τις γνώσεις, συµφωνούν οι εκπρόσωποι των
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και των Ηλεκτροµηχανολόγων. Αντίδραση στο σχέ-
διο που κατατέθηκε, από τους Μοροπούλου και Βαµβουρέλη, υπήρχε και από
τους εκπροσώπους των Χηµικών Μηχανικών οι οποίοι ζητούσαν να αποκτάει
δικαίωµα ο κάθε επαγγελµατίας µηχανικός µόνο µέσα από πιστοποιήσεις και µε
την πάροδο του χρόνου άσχετα αν έχει τις αντίστοιχες σπουδές και γνώσεις.
Αυτή τη στιγµή το ζήτηµα έχει µεταφερθεί στη διοικούσα επιτροπή του ΤΕΕ
και φαίνεται ότι µέχρι τον Οκτώβρη πρέπει να κατατεθεί οδικός χάρτης που θα
καθορίζει πώς θα νοµοθετηθεί το συγκεκριµένο θέµα.
Ο ΠΣ∆ΑΤΜ οφείλει να συνεχίσει να υπερασπίζεται την άποψή του για το πώς
πρέπει να καθοριστούν τα επαγγελµατικά δικαιώµατά µας. Στο πλαίσιο αυτό
πρέπει να σχηµατίσει τις κατάλληλες συµµαχίες ώστε να επιτύχει τον στόχο
του.
Πρόσφατα µετά από παρέµβαση του ΠΣ∆ΑΤΜ αποφύγαµε την έκδοση ΚΥΑ
που θα επέτρεπε σε γεωλόγους να εκπονούν υδραυλικές µελέτες. Το παραπά-
νω γεγονός δείχνει ότι πρέπει να βρισκόµαστε σε εγρήγορση συνεχώς.
Πιο συγκεκριµένα για να επιτύχουµε τους παραπάνω στόχους πρέπει:
• Να συγκροτηθεί επιτροπή επαγγελµατικών θεµάτων όπου θα παρεµβαίνει

άµεσα στα ζητήµατα που ανακύπτουν. 
• Να παρεµβαίνουµε σε κάθε διαγωνισµό, προκήρυξη ή ανάθεση που είναι

ενάντια στο ισχύον νοµικό πλαίσιο.
• Να συµµετέχουµε στη διαβούλευση του νέου νόµου που θα αφορά τα αυ-

θαίρετα. Ο Αγρονόµος Τοπογράφος Μηχανικός πρέπει να έχει τα δικαιώµατα
που έχει και για τις ρυθµίσεις του Ν.4178/2013. Μπορεί να µην τίθεται οποι-
οδήποτε ζήτηµα, αλλά οφείλουµε να είµαστε σε εγρήγορση. Οµοίως πρέπει
να συµµετέχουµε σε κάθε διαβούλευση που αφορά τις ενεργειακές επιθεω-
ρήσεις για τον ίδιο ακριβώς λόγο.

• Να γίνουν συγκεκριµένες παρεµβάσεις για τα επαγγελµατικά δικαιώµατα
στους αρµόδιους φορείς (Υπουργεία, δηµόσιους φορείς κλπ). Πιο συγκεκρι-
µένα:
- Υπουργείο Εργασίας για Τεχνικούς Ασφαλείας
- Υπουργείο Υγείας για τη δυνατότητα από ΑΤΜ για εκπόνηση κατόψεων

σε αδειοδοτήσεις ιατρείων
- ΕΟΠΠΕΠ για την υπογραφή στατικής έκθεσης
- Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τον αποκλεισµό από τους

ενεργειακούς ελέγχους υψηλής ποιότητας και συγκεκριµένα από την
παρ.2 του αρ. 10 του Ν.4342/2015.

• Να συνεχίσει να συµµετέχει ενεργά ο ΠΣ∆ΑΤΜ στις επιτροπές που είναι σχε-
τικές µε το Ν.4252/2014 για το νέο θεσµικό πλαίσιο που θα διέπει τα επαγ-
γελµατικά δικαιώµατα των µηχανικών.

• Να ασκηθεί πίεση για την ολοκλήρωση του θεσµικού πλαισίου που αφορά
τα τοπογραφικά διαγράµµατα.

• Να γίνει προσπάθεια ώστε να θεσµοθετηθούν πρότυπα και προδιαγραφές
σε όλα τα αντικείµενα που αφορούν το επάγγελµά µας, από τις διάφορες
µελέτες µέχρι και τις κατόψεις.

• Τέλος πρέπει να γίνει πλήρης καταγραφή τυχόν στρεβλώσεων σε ειδικές
«παράπλευρες» ρυθµίσεις που αφορούν το θεσµικό πλαίσιο άσκησης του
επαγγέλµατος του ΑΤΜ και να σχεδιαστούν οι δράσεις που θα οδηγήσουν
στην αποκατάστασή τους.

Στο σηµείο αυτό πρέπει να αναφέρουµε ότι υπάρχει ο µεγάλος κίνδυνος να
επιτραπεί η πρόσβαση άλλων ειδικοτήτων στο αντικείµενο των ΑΤΜ. Η επιδίω-
ξη και µεθόδευση για πλήρη πρόσβαση των Πολιτικών Μηχανικών είναι σε εξέ-
λιξη και εντεινόµενη. Το ίδιο ή και περισσότερο επικίνδυνο είναι η πρόσβαση
των χωροτακτών αλλά και άλλων ειδικοτήτων. Εδώ πρέπει να σηµειωθεί ότι
πολλές φορές η πρόσβαση σε υπουργεία, γενικές γραµµατείες, διοικήσεις φο-
ρέων του δηµοσίου, ακόµα και σε βάση προσωπική ή παρασκηνιακή είναι δυ-
νατόν να έχει ως αποτέλεσµα να περάσουν νοµοθετικές διατάξεις ακόµα και
εξωπραγµατικές και µη βασιζόµενες στην πραγµατικότητα, στον ορθολογισµό
και στο υπόλοιπο νοµοθετικό πλαίσιο.

1.3. Εργασιακά δικαιώµατα, Ασφαλιστικό και Απασχόληση του
κλάδου

Τα ζητήµατα απασχολούν όλους τους εργαζόµενους µηχανικούς, ακόµα περισ-
σότερο τους νεότερους. Το ζήτηµα είναι κρίσιµο και οξυµένο, ιδιαίτερα σήµε-
ρα, λόγω της ύπαρξης µιας µακρόχρονης οικονοµικής κρίσης, ιδιαίτερα αυξη-
µένης ανεργίας, λήξης των παλιών συλλογικών συµβάσεων και µη υπογραφής
νέων, αλλά και µιας ασάφειας και σύγχυσης που καλλιεργείται από κύκλους
που εκµεταλλεύονται τη σηµερινή κατάσταση, για να ελαχιστοποιήσουν τις
αµοιβές, να µεγιστοποιήσουν το κέρδος τους ως εργοδότες και να εντείνουν
την εκµετάλλευση των εργαζοµένων µηχανικών. Ενέργειες και πρακτικές που
εκτός από παράνοµες, υποσκάπτουν και βάζουν σε αµφισβήτηση την ποιότη-
τα, την πληρότητα και την αρτιότητα των µελετών ή των έργων, που ο εργο-
δότης είναι ανάδοχος. Ο σύλλογος έχει υποχρέωση και πρώτο καθήκον να ενη-
µερώνει τους συναδέλφους, να διαχειρίζεται και να αντιµετωπίζει τα προβλή-
µατα. Η αναγκαιότητα για ανάπτυξη διεκδικήσεων και αγώνων, µε τη δραστη-
ριοποίηση και τη συµµετοχή όλων, είναι απαραίτητη. Θυµίζουµε ότι αποφάσεις
δικαστηρίων και αναφορές παλαιότερων συλλογικών συµβάσεων εργασίας κα-
τοχυρωνόταν ότι:
«Θεωρείται ότι υπάρχει σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας, όταν ο εργαζόµενος
αµείβεται µε µισθό, ανεξάρτητα από τον τρόπο καθορισµού και καταβολής του
και επιπλέον υποβάλλεται σε νοµική εξάρτηση από τον εργοδότη που εκδηλώ-
νεται µε το δικαίωµα του τελευταίου να ασκεί έλεγχο και εποπτεία ως προς τον
τόπο, τον χρόνο και τον τρόπο παροχής της εργασίας και να παρέχει δεσµευτι-
κές για τον εργαζόµενο εντολές και οδηγίες για την ορθή εκπλήρωση της πα-
ροχής του, άσχετα αν ο εργοδότης ασκεί έµπρακτα το δικαίωµα αυτό ή αφήνει
περιθώρια πρωτοβουλιών στον εργαζόµενο, εφόσον όµως η ευχέρεια αυτή δεν
φθάνει µέχρι της κατάλυσης της υποχρέωσης υπακοής στον εργοδότη και δη-
µιουργίας αντίστοιχα δικαιώµατος ελεύθερης από τον έλεγχο του τελευταίου
υπηρεσιακής δράσης».
Και ότι τα δικαστήρια αποφαίνονται για το ποια σχέση εργασίας είναι ή όχι
εξαρτηµένη, «µετά από εκτίµηση όλων των συγκεκριµένων περιστάσεων»,
ανεξάρτητα «από το νοµικό χαρακτήρα που έδωσαν τα συµβαλλόµενα µέρη
στη συνδέουσα αυτά σχέση». Τονίζεται ότι αποτελεί βασικό γνώρισµα εξαρτη-
µένης απασχόλησης «η υποχρέωση του εργαζόµενου να δέχεται τον έλεγχο
του εργοδότη και να συµµορφώνεται προς τις οδηγίες του, ως προς τον τρόπο
παροχής της εργασίας».
Σηµειώνεται ότι τελευταίες κλαδικές συµβάσεις στο χώρο των µηχανικών είναι
Η Εθνική Κλαδική Σύµβαση Εργασίας των Εργαζοµένων στις Εργοληπτικές και
Κατασκευαστικές Τεχνικές Επιχειρήσεις όλης της χώρας που υπογράφηκε στις
28.09.2012, από Ο.Σ.Ε.Τ.Ε.Ε. και Σ.Τ.Υ.Ε. και από τους εκπροσώπους των ερ-
γοδοτών, η οποία όριζε µισθό για ∆ιπλωµατούχους Μηχανικούς (χρόνια προϋ-
πηρεσίας 0-3) τα 1.118,96 ευρώ µε ισχύ µέχρι 31-12-2013. Επί του βασικού
µισθού υπολογίζονται στη συνέχεια οι τριετίες και τα επιδόµατα γάµου 10%,
τέκνου 5%, ξένης γλώσσας 10%, µεταπτυχιακό 5% κτλ.
Η Συλλογική Σύµβαση Εργασίας για τους όρους αµοιβής και εργασίας των ερ-
γαζοµένων που απασχολούνται σε τεχνικές, κατασκευαστικές και µελετητικές
επιχειρήσεις της περιοχής Αθηνών, Πειραιώς και υπολοίπου Περιφέρειας Αττι-
κής, που υπογράφτηκε στις 12.02.2008, από τους εκπροσώπους του Σωµατεί-
ου Μισθωτών Τεχνικών και από τους εκπροσώπους των εργοδοτών, η οποία
όριζε ως βασικό µισθό για ∆ιπλ. Μηχανικούς (χρόνια προϋπηρεσίας 0-3) τα
1.343,10 ευρώ από 1-1-2009 έως 31-12-2009. Επί του βασικού µισθού υπολο-
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γίζονται στη συνέχεια οι τριετίες και τα επιδόµατα γάµου 10%, τέκνου 5%, ξέ-
νης γλώσσας 10%, µεταπτυχιακό 5% κτλ.
Σήµερα που βρισκόµαστε το 2016 η επιδίωξη υπογραφής νέας συλλογικής
σύµβασης εργασίας είναι απαραίτητη και σε συντονισµό µε τους αντίστοιχους
φορείς των εργαζοµένων µηχανικών θα πρέπει να προωθηθεί και να επιτευ-
χθεί. Στον τοµέα της ανεργίας η λύση δεν µπορεί να είναι η αδράνεια, η ανα-
βλητικότητα, η αδιαφορία. Ούτε η κοινωφελής εργασία, η επιδότηση των ερ-
γοδοτών, η ετεροαπασχόληση κτλ. Το πρόγραµµα ∆ηµόσιων Επενδύσεων, η
κάλυψη των τεράστιων κενών σε εξειδικευµένο προσωπικό στις τεχνικές υπη-
ρεσίας του δηµόσιου τοµέα, ο προγραµµατισµός, η χρηµατοδότηση και η συ-
νέχιση των έργων υποδοµής και των µελετών, µπορούν να δώσουν µια διέξο-
δο και στη συνέχεια, µε την αποµάκρυνση από την ύφεση, είναι δυνατόν να
υπάρξει η ελπίδα και η προοπτική για βελτίωση των δυνατοτήτων απασχόλη-
σης και εργασίας των µηχανικών.
Μετά την ψήφιση του νέου ασφαλιστικού νοµοσχεδίου και τις επερχόµενες αλ-
λαγές στα εργασιακά φαίνεται ότι το εργασιακό περιβάλλον τείνει όλο και πιο
πολύ σε εργασιακό µεσαίωνα. 
Ο σύλλογός µας, όπως και σε κάθε νοµοθετική αλλαγή που επιβαρύνει το ερ-
γασιακό περιβάλλον, έτσι και στην πρόσφατη κατάθεση του ασφαλιστικού νο-
µοσχεδίου ήταν στην πρώτη γραµµή των κινητοποιήσεων. Το ίδιο θα κάνει,
εφόσον οι αλλαγές στα εργασιακά είναι στη λάθος κατεύθυνση.
Πρέπει να καταλάβουν ότι το συγκεκριµένο µείγµα πολιτικής, όλο και δηλητη-
ριάζει τον παραγωγικό ιστό της χώρας σε σηµείο να βρίσκεται κλινήρης υπό
καταστολή.
Οι πρωτοβουλίες που θα αναλάβει ο σύλλογος, πέραν των κινητοποιήσεων,
των αντιδράσεων και την ενηµέρωση των µελών του για τα θέµατα του ασφα-
λιστικού, εργασιακού και γενικότερα της απασχόλησης, είναι:
• Τη διεξαγωγή έρευνας µέσω ερωτηµατολογίου για τα χαρακτηριστικά των

συνθηκών εργασίας των συναδέλφων, ώστε να γίνουν στοχευµένες παρεµ-
βάσεις από τον σύλλογο.

• Την κατάθεση συγκεκριµένων προτάσεων προς τα αρµόδια υπουργεία και
τους φορείς για την ενίσχυση της απασχόλησης του κλάδου.

• Τη διεξαγωγή ηµερίδων για την ενηµέρωση των συναδέλφων για τα εργα-
σιακά δικαιώµατα, την ασφάλεια και την υγιεινή τους.

Επιπλέον θα πιέσει σε συνεργασία µε το ΤΕΕ και τους άλλους συλλόγους των
µηχανικών για:
• Τη µη εφαρµογή των αυξήσεων που προβλέπονται στον Ν.3986/2011.
• Τη µείωση των ασφαλιστικών εισφορών συνολικά, αλλά και των συναδέλ-

φων κάτω της πενταετίας.
• Την άµεση προώθηση των συλλογικών συµβάσεων για το σύνολο των Μη-

χανικών που δεν είναι αυτοαπασχολούµενοι.
• Τη θεσµοθέτηση της πλήρους ιατροφαρµακευτικής κάλυψης όλων των µη-

χανικών στο νέο ταµείο.
• Την επαναφορά του δικαιώµατος ρύθµισης οφειλών ασφαλιστικών εισφο-

ρών σε 100 δόσεις από ασφαλισµένους του Ε.Τ.Α.Α.
• Την ενεργοποίηση του Κλάδου Προνοιακών Παροχών των Μηχανικών, πά-

γιο αίτηµα του ΤΕΕ και των Μηχανικών, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο
Ν.3518/2006.

• Την επιστροφή εισφορών Ειδικής Προσαύξησης κατ΄ εφαρµογή του
Ν.3518/2006 ο οποίος µε τον Ν.4387/16 καταργήθηκε, ως “αχρεωστήτως
καταβληθείσες”.

• Την εξαίρεση των µηχανικών από το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Ει-
σφορών (ΚΕΑΟ), λόγω της υποχρεωτικής ασφάλισής τους ακόµα και αν εί-
ναι άνεργοι.

• Την παραγραφή του όποιου ασφαλιστικού χρέους έχει βεβαιωθεί προς τους
ασφαλισµένους του ΕΤΑΑ ΤΣΜΕ∆Ε και αφορούν τον Κλάδο Υγείας, για το
διάστηµα που δεν καλύπτονταν µε αντίστοιχη επίπτωση στο ύψος των ρυθ-
µίσεων των Μηχανικών.

• Την ένταξη των Σ∆ΙΤ και των Συµπράξεων Παραχώρησης στο πλαίσιο των
αναλογικών εισφορών προς το ασφαλιστικό σύστηµα.

• Την πρόβλεψη πόρων χρηµατοδότησης του ΚΛΑ∆ΟΥ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ
από τις υφιστάµενες εισφορές των Μηχανικών υπέρ ΟΑΕ∆ αλλά και από µέ-
ρος των αναλογικών εισφορών των Μηχανικών.

• Την επαναφορά της αύξησης του πλαφόν των 15.000 ευρώ οφειλών για
την προώθηση συνταξιοδοτικής απόφασης που εγκλωβίζει τους ασφαλισµέ-
νους µηχανικούς από τη σύνταξη και ταµείο από την είσπραξη των οφειλο-
µένων.

• Την πρόβλεψη αντιµετώπισης ανεργίας για Μηχανικούς στο ∆ηµόσιο, ειδι-
κών κατηγοριών, οι οποίοι τίθενται εκτός εργασίας σε µη συντάξιµη ηλικία.

• Την ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των Μηχανικών για το σύνολο των θεµάτων

που αφορούν τους Μηχανικούς.
• Την επαναφορά των ελάχιστων αµοιβών.

1.4. Ολοκλήρωση Εθνικού Κτηµατολογίου και το µετά
Η ολοκλήρωση του «Εθνικού Κτηµατολογίου» είναι το µεγαλύτερο από τα µε-
γάλα έργα και βασικό εργαλείο για την ανάπτυξη, την παραγωγική ανασυγκρό-
τηση της χώρας, τη διασφάλιση της δηµόσιας και ιδιωτικής περιουσίας, καθώς
και της προστασίας του περιβάλλοντος. 
Το έργο αυτό παραµένει ένας τοµέας που απασχολεί µεγάλο τµήµα του κλά-
δου µας. Από µελέτες που έχουν παρουσιαστεί παλαιότερα από το ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ
για τη σύνταξη και ολοκλήρωση των µελετών Κτηµατολογίου θα εργαστούν
πάνω από 3000 µηχανικοί και πάνω από 2000 άλλες ειδικότητες (δικηγόροι, δι-
οικητικοί υπάλληλοι κλπ).
Αυτή τη στιγµή δεν έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες σύνταξης του Κτηµατολογί-
ου στο 65,1% της έκτασης της χώρας µε το 42,2% των δικαιωµάτων που πε-
ριλαµβάνονται στον διαγωνισµό της 30 Μαΐου 2016 (ΚΤΙΜΑ 16). 
Επίσης εκκρεµεί η υπογραφή των τριών συµβάσεων για την ολοκλήρωση της
Β΄ φάσης της κτηµατογράφησης για την Αθήνα, τον Βόλο τη Λαµία και τη Λει-
βαδιά για τους οποίους έχουν ολοκληρωθεί οι ενεργοί τίτλοι (εκκρεµότητα από
τον διαγωνισµό του 2008) και έξη συµβάσεις από τους διαγωνισµούς του 2012
(11Α και 11B).  
∆υστυχώς αυτή τη χρονιά φάνηκε ότι µε την ακύρωση του διαγωνισµού
‘ΚΤΙΜΑ 13’ το έργο θα αργήσει και άλλο να ολοκληρωθεί, πέραν του στόχου
του 2020. Το οικονοµικό αντικείµενο του νέου διαγωνισµού ‘ΚΤΙΜΑ 16’ είναι
περισσότερο από 50% µειωµένος από τον παλαιότερο, γεγονός που µας οδη-
γεί σε αµφιβολίες για την ορθή ολοκλήρωση του έργου και τη µείωση των
απολαβών όσων απασχοληθούν στο έργο. Κυρίως για τους παραπάνω λόγους
ο σύλλογος επέλεξε να παρέµβει ώστε να µην ακυρωθεί ο διαγωνισµός του
2013. ∆υστυχώς για άλλη µια φορά δικαιωθήκαµε και ελπίζουµε να διαψευ-
στούµε για την τελική ολοκλήρωση του έργου. Το παρήγορο είναι ότι υπογρά-
φονται συµβάσεις διαγωνισµών που είχαν δηµοπρατηθεί ακόµα και το 2008.
Μέσα στον Απρίλιο του 2016 προκηρύχθηκε η ανάθεση πέντε µελετών προ-
σαρµογής κτηµατολογικών διαγραµµάτων λόγω επαναπροσδριορισµού θέσης
και ορίων γεωτεµαχίων σε 3 περιοχές της χώρας. Η προκήρυξη είναι σύµφωνα
µε την τροπολογία που είχε ψηφιστεί το 2011 για περιοχές όπου επιδιώκεται
εκτεταµένη προσαρµογή της αποτύπωσης των ακινήτων στα κτηµατολογικά
διαγράµµατα. Το θετικό είναι ότι µετά από παρέµβαση του ΠΣ∆ΑΤΜ έχουν δι-
καίωµα να καταθέσουν προσφορά και ατοµικά πτυχία Γ’ τάξης. ∆υστυχώς
όµως πριν την προκήρυξη των µελετών δεν προηγήθηκε η θεσµοθέτηση των
ορίων της ανοχής και η παράθεση από µέρους της Κτηµατολόγιο Α.Ε. των
στοιχείων από τα οποία προκύπτει η ανάγκη υλοποίησης της τροπολογίας σε
συγκεκριµένες περιοχές και όχι σε κάποιες άλλες, παραθέτοντας ταυτοχρόνως
τους λόγους και τους υπεύθυνους των αστοχιών. Το παραπάνω γεγονός είναι
µάθηµα ότι ακόµα και όταν το οικονοµικό αντικείµενο ήταν αρκετό, τα παρα-
δοτέα δεν είχαν την αντίστοιχη ποιότητα. Σε αυτό οφείλει να είναι πιο προσε-
κτική η ΕΚΧΑ ΑΕ γιατί αφορά δηµόσιο χρήµα και χρήµατα πολιτών. 
Ένας µεγάλος κίνδυνος που δηµιουργεί σηµαντικά προβλήµατα στο έργο είναι
και ότι παρουσιάζεται συχνά από τα µέσα ενηµέρωσης ως ένα νέο χαράτσι. Ως
σύλλογος οφείλουµε να πείσουµε την κοινή γνώµη για τα οφέλη της ύπαρξης
του Εθνικού Κτηµατολογίου. Πρέπει ο απλός πολίτης να κατανοήσει ότι µόνο
µέσω του έργου αυτού µπορεί να διασφαλίσει την ακίνητη περιουσία του, αλ-
λά να κατανοήσει ακόµα ότι είναι ένα από τα σηµαντικότερα εργαλεία ανάπτυ-
ξης και προστασίας του περιβάλλοντος. Ενδεχοµένως αν το φαινόµενο αυξη-
θεί, ο σύλλογος να πρέπει να ξεκινήσει εκστρατεία ενηµέρωσης µε τη βοήθεια
της ΕΚΧΑ ΑΕ, τις σχολές και των αρµόδιων µελετητών.
Εκτός από τα παραπάνω, ο σύλλογος οφείλει να παρέµβει και για τη µετά την
ολοκλήρωση του έργου, πορεία του Εθνικού Κτηµατολογίου. Για να γίνει στην
πράξη εργαλείο πολιτική γης υπάρχει η ανάγκη να λειτουργήσει ως υπόβαθρο
όλης της χωρικής πληροφορίας που διαχειρίζεται το ελληνικό κράτος (χρήσεις
γης, θεσµικές γραµµές, όρους δόµησης, κλπ). Ενώ στη συνέχεια θα πρέπει να
σχεδιαστεί και η µετεξέλιξή του σε περουσιολόγιο, ώστε να µπορεί το κράτος
να επιτύχει δικαιότερη φορολογία. Ακόµα πρέπει να εξεταστεί πώς µπορεί να
χρησιµοποιηθεί ως υπόβαθρο για την ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίων ή και να
αναβαθµιστεί σταδιακά σε 3d Κτηµατολόγιο. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να
εξεταστεί και ο τρόπος όπου θα µπορεί να επικαιροποιηθεί µε τοπογραφικά
στοιχεία από διάφορες διοικητικές πράξεις (π.χ. έκδοση οικοδοµικής άδειας ή
ένταξη στον Ν.4178/2013), έτσι ώστε να επιτευχθεί καλύτερη ακρίβεια της τε-
χνικής πληροφορίας που περιέχει και ενταχθούν και τα τοπογραφικά στοιχεία
των κτιρίων. Ίσως πριν την εφαρµογή της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου
θα πρέπει να εξεταστεί η συνδεσιµότητά της µε το Εθνικό Κτηµατολόγιο.
Πρέπει ιδιαίτερα να επισηµανθεί ότι οι στόχοι και η δραστηριότητα του συλλό-
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γου, όσον αφορά το Εθνικό Κτηµατολόγιο, δεν µπορεί να εξαντλούνται στην
ανάθεση µελετών και στην ανακήρυξη αναδόχων εταιρικών σχηµάτων. Η σύ-
νταξη του Εθνικού Κτηµατολογίου για τους ΑΤΜ, πρέπει να εξασφαλίζει και
την αξιοποίηση όλου του δυναµικού του κλάδου και στη σύνταξη και στη τή-
ρησή του. Η εφαρµογή, τήρηση και διασφάλιση της ασφαλιστικής και εργατι-
κής νοµοθεσίας σε όλες τις φάσεις και σε όλα τα επίπεδα σύνταξης του Εθνι-
κού Κτηµατολογίου, για όλους τους εργαζόµενους και ιδιαίτερα τους ΑΤΜ,
αποτελεί αυτονόητη και αναγκαία προϋπόθεση και απαιτεί συνεχή έλεγχο και
µέτρα αντιµετώπισης των προβληµάτων. Όλοι πρέπει να εργάζονται µε συµβά-
σεις, µε νόµιµες και αξιοπρεπείς αµοιβές, µε τακτικές καταβολές των µισθών,
µε όλα τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώµατα σε ισχύ και µε πλήρη κάλυ-
ψη των ασφαλιστικών εισφορών.
Τέλος επειδή στον κλάδο µας έχει συσσωρευτεί αρκετή τεχνογνωσία στη σύ-
νταξη κτηµατολογίου και των συναφών υπηρεσιών όλα αυτά τα χρόνια, ο
σύλλογος οφείλει σε συνεργασία µε την ΕΚΧΑ ΑΕ να προωθήσει την εξωστρέ-
φεια των µελετητών και της ίδιας της ΕΚΧΑ ΑΕ. Είµαστε ίσως η τελευταία
προηγµένη χώρα που συντάσσει το Κτηµατολόγιό της τα τελευταία χρόνια.
Στο πλαίσιο αυτό ο σύλλογος οφείλει:
• Να παρακολουθεί συνολικά το έργο σύνταξης του Εθνικού Κτηµατολογίου,

ώστε να ολοκληρωθεί όσο γίνετε µε ποιοτικότερα χαρακτηριστικά. Αυτό ση-
µαίνει ότι κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των συµβάσεων πρέπει να ελεγ-
χθεί η τήρηση του Π.Π.Ε ως προς τη συµµετοχή των απαιτούµενων συνα-
δέλφων ΑΤΜ. Τήρηση, η οποία εξάλλου είναι υποχρεωτική και υπό έλεγχο
και για λόγους ίσης µεταχείρισης των αναδόχων, ποιότητας των εκπονούµε-
νων µελετών και τήρησης των όρων και των προδιαγραφών των µελετών.     

• Να παρακολουθεί το χρονοδιάγραµµα ανάθεσης του εν εξελίξει διαγωνισµού
όσο και των παλαιοτέρων και να παρέµβει όταν υπάρχουν αδικαιολόγητες
καθυστερήσεις.

• Να συνεχίσει να συµβάλλει µε τις προτάσεις του στην αναµόρφωση του θε-
σµικού πλαισίου που διέπει το Εθνικό Κτηµατολόγιο κυρίως για τις διορθώ-
σεις µετά τις πρώτες εγγραφές.

• Να απαιτήσει τη στελέχωση όλων των κτηµατολογικών γραφείων µε µηχα-
νικούς, και ιδιαιτέρως Αγρονόµους Τοπογράφους Μηχανικούς, όπως προ-
βλέπεται στον Ν.2664/98.

• Να συµβάλλει µε τις παρεµβάσεις του στη διαµόρφωση συνθηκών λειτουρ-
γίας οριστικών κτηµατολογικών γραφείων, έχοντας ως βάση διαλόγου το
κείµενο της διεπιστηµονικής επιτροπής του ΤΕΕ και γνώµονα τη διασφάλιση
του δηµόσιου χαρακτήρα του Κτηµατολογίου. Σε κάθε περίπτωση αυτό θα
πρέπει να γίνει µε συγκεκριµένη διαδικασία και σε συγκεκριµένο χρονοδιά-
γραµµα. Την ευθύνη για την επιτυχή έκβαση του εγχειρήµατος έχει πλέον
και εκ του νόµου 4164/2013 η ΕΚΧΑ ΑΕ, η ∆ιοίκηση της οποίας οφείλει άµε-
σα να αναλάβει πρωτοβουλίες για την υλοποίηση του εγχειρήµατος, ειδάλ-
λως θα φέρει στο ακέραιο την ευθύνη.

• Να πιέσει για τη θεσµοθέτηση των ορίων της ανοχής.
• Να προτείνει πρότυπο τοπογραφικό διάγραµµα για τη δήλωση ή την ένστα-

ση στο Εθνικό Κτηµατολόγιο σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του έργου. 
• Να επιµείνει στην επαναφορά της τοπογραφικής πληροφορίας (π.χ. κτίρια)

στα κτηµατολογικά διαγράµµατα.
• Να ξεκινήσει εκστρατεία ενηµέρωσης για τη σηµασία ολοκλήρωσης του

‘Εθνικού Κτηµατολογίου’ σε συνεργασία µε την ΕΚΧΑ ΑΕ, τις σχολές και
τους µελετητές που εργάζονται για την ολοκλήρωση του έργου.

• Να συστήσει επιτροπή όπου θα εξετάσει τη µετά την ολοκλήρωσή του χρή-
ση (3D Κτηµατολόγιο, Χρήση του ως βασικό υπόβαθρο για όλες τις πληρο-
φορίες θεσµικές γραµµές, Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου, κλπ). Η επιτρο-
πή αυτή πρέπει να εξετάσει και πώς µπορεί να επικαιροποιηθεί το Εθνικό
Κτηµατολόγιο ή ακόµα και στις περιοχές που είναι υπό κτηµατογράφηση,
πώς µπορούν να αξιοποιηθούν τοπογραφικές πληροφορίες είτε από διοικητι-
κές πράξεις (οικοδοµικές άδειες, κλπ) είτε από τα τοπογραφικά διαγράµµατα
που έχουν κατατεθεί στο ηλεκτρονικό σύστηµα του ΤΕΕ για τον
Ν.4178/2013.

• Να προωθήσει την εξωστρέφεια της τεχνογνωσίας που έχει αποκτηθεί όλα
αυτά τα χρόνια και από τους µελετητές και από την ΕΚΧΑ ΑΕ σε συνεργασία
βέβαια και µε τις δύο αυτές πλευρές.

• Να προωθήσει την υλοποίηση του θεσµού του ∆ιαπιστευµένου Μηχανικού
για θέµατα Κτηµατολογίου. 

• Να πιέσει ώστε να εκδοθεί ΚΥΑ µεταξύ του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης και του
Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας που θα καθορίζει σηµαντικά ζητή-
µατα για τη λειτουργία των κτηµατολογικών γραφείων και ιδιαιτέρως την
απρόσκοπτη πρόσβαση των συναδέλφων.

• Να πιέσει για την εφαρµογή των ψηφιακών υπογραφών στα συνταχθέντα
τοπογραφικά διαγράµµατα για δικαιοπραξίες και την ηλεκτρονική κατάθεσή
τους.

• Να πιέσει το ΤΕΕ για την ενεργοποίηση του «Παρατηρητήριο Εθνικού Κτη-
µατολογίου».

• Να πιέσει την ΕΚΧΑ ΑΕ για τη µείωση της τιµολογιακής πολιτικής της στην
υπηρεσία HEPOS και την αναβάθµισή της (GLONASS).

• Να πιέσει την ΕΚΧΑ ΑΕ για την εφαρµογή ηλεκτρονικής παραγγελίας και
πληρωµής των αεροφωτογραφιών του αρχείου του ΟΚΧΕ.

• Να παρακολουθεί τις εξελίξεις που αφορούν την οριστικοποίηση και κύρωση
των θεσµικών γραµµών (Αιγιαλός και παραλία, ∆ασικοί χάρτες, κλπ).

1.5. ∆ιαπιστευµένος µηχανικός για θέµατα Κτηµατολογίου
Τα τελευταία χρόνια και ως το έργο του ‘Εθνικού Κτηµατολογίου’ προχωρά
δειλά-δειλά, έχει ξεκινήσει στον κλάδο µας ένας προβληµατισµός γύρω από το
θεσµό των διαπιστευµένων µηχανικών για θέµατα Κτηµατολογίου. Πώς µπορεί
να υλοποιηθεί, ποιες αρµοδιότητες θα έχει, πώς θα µπορεί κάποιος να γίνει
διαπιστευµένος µηχανικός και ποια θα είναι τα οφέλη για το κοινωνικό σύνολο
και τον κλάδο.
Ως συνέχεια του προβληµατισµού αυτού ήρθε η θεσµοθέτηση του διαπιστευ-
µένου µηχανικού µε το άρθρο 2 του Ν.4164/2013 σύµφωνα µε το οποίο:

∆ÚÔÔÔ›ËÛË Î·È Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ¡.2664/1998 (∞’ 275), fiˆ˜ ÈÛ¯‡ÂÈ
«ªÂ ÚÔÂ‰ÚÈÎfi ‰È¿Ù·ÁÌ· Ô˘ ÂÎ‰›‰ÂÙ·È ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÂÈÛ‹ÁËÛË ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›-
·˜ «∫∆∏ª∞∆O§O°πO ∞¡ø¡Àª∏ ∂∆∞πƒ∂π∞», fiˆ˜ ·˘Ù‹ ÌÂÙÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Î·È
ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁÔ‡ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ & ∫ÏÈÌ·ÙÈÎ‹˜ ∞ÏÏ·Á‹˜,
‰‡Ó·Ù·È Ó· Û˘ÛÙ‹ÓÂÙ·È ÛÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ & ∫ÏÈÌ·-
ÙÈÎ‹˜ ∞ÏÏ·Á‹˜ ÂÈ‰ÈÎfi ÌËÙÚÒÔ ‰È·ÈÛÙÂ˘Ì¤ÓˆÓ ÌË¯·ÓÈÎÒÓ Î·È Ó· ÔÚ›˙ÔÓÙ·È
ÔÈ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂÈ˜, Ë ‰È·‰ÈÎ·Û›· Î·È Ù· ÂÈ‰ÈÎfiÙÂÚ· ÚÔÛfiÓÙ· ÂÁÁÚ·Ê‹˜ ÛÙÔ
ÌËÙÚÒÔ ·˘Ùfi, Î·ıÒ˜ Î·È ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ·ÚÂ¯ÔÌ¤ÓˆÓ ˘ÔÛÙËÚÈÎÙÈÎÒÓ ÙÂ-
¯ÓÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÚÔ˜ Ù· ∫ÙËÌ·ÙÔÏÔÁÈÎ¿ °Ú·ÊÂ›·.»

∂‡ÎÔÏ· ÌÔÚÂ› Î¿ÔÈÔ˜ Ó· ·Ó·ÚˆÙËıÂ› ÔÈÂ˜ ÌÔÚÂ› Ó· Â›Ó·È ·˘Ù¤˜ ÔÈ ·ÚÂ-
¯fiÌÂÓÂ˜ ˘ÔÛÙËÚÈÎÙÈÎ¤˜ ÙÂ¯ÓÈÎ¤˜ ˘ËÚÂÛ›Â˜ ÚÔ˜ Ù· ∫ÙËÌ·ÙÔÏÔÁÈÎ¿ °Ú·-
ÊÂ›·; 
Σύµφωνα µε την εµπειρία από την εφαρµογή του θεσµού αυτού στο εξωτερι-
κού θα µπορούσε να είναι: 
1. Η σύνταξη φακέλου χωρικών µεταβολών.
2. Έλεγχος - εφαρµογή τίτλων - εντοπισµός µεταβολής - τεκµηρίωση - δια-

πραγµάτευση µε όµορους - καταχώρηση µεταβολής στη βάση.
3. Η καταχώρηση εγγραπτέων πράξεων.
4. Η καταχώρηση πράξεων απαλλοτριώσεων.
5. Η σύνταξη κτηµατολογικών χαρτών.
6. Η κατάτµηση, ανακατανοµή και συνένωση ακινήτων.
7. Η οριοθέτηση ιδιοκτησιών.
∂‡ÎÔÏ·, ·ÎfiÌ·, ÌÔÚÂ› Î¿ÔÈÔ˜ Ó· ·Ó·ÚˆÙËıÂ› ÁÈ·Ù› Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ‰È·È-
ÛÙÂ˘Ì¤ÓÔ˜ fiÔÈÔ˜ Î¿ÓÂÈ ÙÈ˜ ·Ú·¿Óˆ ÂÚÁ·Û›Â˜; 
Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι η πρώτη αρµοδιότητα που θα µεταφερθεί από
την πολιτεία στον αγρονόµο τοπογράφο µηχανικό. Η σύνταξη της δήλωσης
του Ν.651/77 επί των τοπογραφικών διαγραµµάτων ήταν η πρώτη. Σύµφωνα
µε τη δήλωση ο συντάκτης µηχανικός αναλαµβάνει την ευθύνη για την πιστή
εφαρµογή της υφιστάµενης πολεοδοµικής νοµοθεσίας. Όµως την τελική ευθύ-
νη για την οικοδοµησιµότητα κάθε ακινήτου την έχουν οι αρµόδιες Υπηρεσίες
(αρχαιολογία, ∆ασαρχείο, Κτηµατολογική υπηρεσία κτλ) και όχι ο συντάκτης
µηχανικός της δήλωσης αυτής. Εποµένως µε την έννοια αυτή η συγκεκριµένη
µεταβίβαση θεωρείται και περιορισµένη. Αντίστοιχη πιο πρόσφατη περιορισµέ-
νη µεταβίβαση αρµοδιότητας είναι η έκδοση βεβαίωσης κύριας χρήσης. Οποια-
δήποτε αδειοδότηση λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος
εγκρίνεται από την αντίστοιχη δηµοτική και υγειονοµική υπηρεσία.
Πιο πρόσφατα παραδείγµατα συνολικής όµως πρόσβασης είναι η ενεργειακή
επιθεώρηση και ο έλεγχος της δόµησης. Από τα παραπάνω παραδείγµατα µπο-
ρεί κάποιος εύκολα να αντιληφθεί ότι όταν η µεταβίβαση της αρµοδιότητας
από το κράτος είναι συνολική µπορεί να γίνει µόνο από κάποια διαδικασία που
θα εξασφαλίζεται κατ’ αρχήν τα συµφέροντα της πολιτείας, την εγκυρότητα
των πράξεων και των συναλλαγών και την ακρίβεια - αξιοπιστία των µεταβο-
λών.
∂‡ÎÔÏ· Î¿ÔÈÔ˜, ¿ÏÈ, ÌÔÚÂ› Ó· ·Ó·ÚˆÙËıÂ› ÔÈ· ·Ó¿ÁÎË Ô‰ËÁÂ› ÛÙË ıÂ-
ÛÌÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ‰È·ÈÛÙÂ˘Ì¤ÓÔ˘ ÌË¯·ÓÈÎÔ‡ ÁÈ· ı¤Ì·Ù· ∫ÙËÌ·ÙÔÏÔÁ›Ô˘;
• Η ανάγκη να παρέχονται όσο είναι δυνατόν ανεξάρτητες, έγκυρες και υψη-

λής ποιότητας Υπηρεσίες σε όλους τους τοµείς της διαχείρισης των ακινή-
των καθώς και στο επίπεδο της τοπογραφίας.

• Η ανάγκη αυτές οι υπηρεσίες να παρέχονται από αυτούς που έχουν το δικαί-
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ωµα και όχι επαγγελµατιών που δεν έχουν καµία σχέση, όπως συχνά συνα-
ντάµε (π.χ. τοπογραφικά διαγράµµατα από µηχανολόγους ή δασολόγους).

• Η ανάγκη αυτές οι υπηρεσίες να αµείβονται µε ποσά που ανταποκρίνονται
στην ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών που απαιτούνται και όχι σύµ-
φωνα µε τις αµοιβές που έχει καθορίσει η αγορά σήµερα και είναι αρκετά
χαµηλές. Με αυτό τον τρόπο µπορεί εν µέρει να διασφαλιστεί και η ποιότη-
τά τους.

• Η αυξηµένη ευθύνη όποιου έχει πρόσβαση στη βάση δεδοµένων του Εθνι-
κού Κτηµατολογίου και µπορεί να κάνει µεταβολές σε αυτήν. Το Εθνικό
Κτηµατολόγιο είναι ένα πρόγραµµα που διαχειρίζεται ευαίσθητα δεδοµένα
τόσο για τους πολίτες, όσο και για το κράτος, ενώ ο χαρακτήρας του δεν
µπορεί παρά να είναι δηµόσιος.

• Η ΕΚΧΑ ΑΕ έχει αποδεχθεί ότι αδυνατεί, λόγω µεγάλου φόρτου, να ανταπο-
κριθεί σε αυτόν τον ρόλο. Εκτός των άλλων έχει αποδεχθεί ότι όπως δεν
συντάσσει η ίδια το Εθνικό Κτηµατολόγιο, έτσι δεν πρέπει να µεταβάλλει
αυτήν τη βάση δεδοµένων του. 

• Έχει αποδειχθεί ότι υπάρχουν σηµαντικά χωρικά προβλήµατα στις περιοχές
όπου έχει ολοκληρωθεί το έργο. Για τον λόγο αυτό πρόσφατα προκηρύχθη-
κε η ανάθεση µελετών προσαρµογής κτηµατολογικών διαγραµµάτων λόγω
επαναπροσδριορισµού θέσης και ορίων γεωτεµαχίων σε 3 περιοχές της χώ-
ρας. Με τη σηµαντική µείωση του οικονοµικού αντικειµένου των νέων δια-
γωνισµών ενδεχοµένως, τα παραπάνω προβλήµατα να ενταθούν.

• Το Εθνικό Κτηµατολόγιο που συντάσσεται είναι και Αποδεικτικό και Μετρη-
τικό. Όµως για λόγους δήθεν οικονοµίας και από κοντόφθαλµες και λαθεµέ-
νες επιλογές του παρελθόντος από τους υπεύθυνους της διοίκησης και της
πολιτείας υπάρχει η πραγµατικότητα όπου οι ακρίβειες που προβλέπονται
από τις προδιαγραφές του έχουν σηµαντικά µεγάλες ανοχές και απέχουν
από αυτές που απαιτούν οι συνήθεις διοικητικές πράξεις.

• Η ανάγκη να διασφαλιστεί ότι πρόσβαση στη βάση δεδοµένων πρέπει να
έχουν όσοι έχουν γνώση του αντικειµένου και όχι όσοι δεν έχουν καµία σχέ-
ση και κυνηγούν άλλη µία αρπακτή.

• Τέλος, η ανάγκη για απασχόληση και οικονοµική διέξοδο µεγάλου µέρους
των νέων συναδέλφων που έχουν την απαραίτητα κατάρτιση λόγω των
σπουδών τους, αλλά δεν έχουν την κατάλληλη ευκαιρία να εργαστούν. Η
επαγγελµατική διέξοδος αυτή θα είναι σηµαντική για αρκετούς νέους συνα-
δέλφους. Καλώς ή κακώς το αντικείµενο που θα προκύψει θα είναι αρκετά
µεγάλο για να επιτρέψουµε να το χειριστούν ειδικότητες και επαγγελµατίες
που δεν έχουν καµία σχέση µε το τι σηµαίνει κτηµατολόγιο.

∆¤ÏÔ˜ Â‡ÎÔÏ· Î¿ÔÈÔ˜ ÌÔÚÂ› Ó· ·Ó·ÚˆÙËıÂ› ÔÈ· ÈÛÙÂ‡ÂÈ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· Â›-
Ó·È Ë ı¤ÛË ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ¶ÚÔÂ‰ÚÈÎfi ¢È¿Ù·ÁÌ· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÎ‰ÔıÂ›;
Ο σύλλογος οφείλει να συγκροτήσει επιτροπή που θα ετοιµάσει σχέδιο για το
συνολικό σχέδιο για το ειδικό µητρώο διαπιστευµένων  µηχανικών, δηλαδή τις
προϋποθέσεις, τη διαδικασία και τα ειδικότερα προσόντα εγγραφής στο µη-
τρώο αυτό, καθώς και το πλαίσιο των παρεχόµενων υποστηρικτικών τεχνικών
υπηρεσιών. Μετά την ολοκλήρωσή του, το σχέδιο θα τεθεί σε διαβούλευση
µεταξύ των µελών του συλλόγου.
Οι αρχές στις οποίες πρέπει να στηριχθεί αυτό το σχέδιο είναι:
• Η διασφάλιση ότι οι παρεχόµενες υπηρεσίες είναι ανεξάρτητες, έγκυρες και

υψηλής ποιότητας. Η µεταβίβαση αρµοδιοτήτων από την πολιτεία πρέπει να
γίνει µε τρόπο που να εξασφαλίζει κατ’ αρχήν τα συµφέροντα της πολιτείας,
την εγκυρότητα των πράξεων και των συναλλαγών, την ακρίβεια - αξιοπι-
στία των µεταβολών.

• ∆ιαπιστευµένοι µηχανικοί θα είναι εν δυνάµει όλοι οι Αγρονόµοι Τοπογράφοι
Μηχανικοί. ∆εν πρέπει να υπάρξουν αποκλεισµοί σε νέους συναδέλφους.

• Το ειδικό µητρώο να µην έχει περιορισµένο αριθµό ή χωρικούς περιορι-
σµούς.

• Οι παρεχόµενες υποστηρικτικές υπηρεσίες να είναι συγκεκριµένες και να
αφορούν µόνο το Εθνικό Κτηµατολόγιο.

• Καθορισµός συγκεκριµένων κατώτερων αµοιβών για τις παρεχόµενες υπη-
ρεσίες.

• Καθορισµός αυστηρού κώδικα δεοντολογίας, κανονισµού λειτουργίας και
αυστηροί κανόνες διαχείρισης ποιότητας.

• Μετά την ένταξη στο µητρώο µόνο µετά από σοβαρό πειθαρχικό παράπτω-
µα θα µπορεί να απενταχθεί κάποιος και δεν θα µπορεί να επανέλθει για πά-
ντα.

• Όλες οι διαδικασίες θα γίνονται ηλεκτρονικά και κάθε έγγραφο θα απαιτεί
ψηφιακή υπογραφή.

1.6. Εξαρτηµένο τοπογραφικό διάγραµµα και η σηµασία του
Το τοπογραφικό διάγραµµα δεν είναι τίποτα άλλο από µια τοπογραφική µελέ-
τη. Η διαδικασία σύνταξης ακολουθεί αυστηρές προδιαγραφές και κανόνες,

απαιτεί υψηλές ακρίβειες, ελέγχους και συσχετίσεις και προϋποθέτει υψηλού
επιπέδου σύνθετες γνώσεις σε πολλούς τοµείς της επιστήµης και τεχνικής. Το
αποτέλεσµα, τα συµπεράσµατα, τα στοιχεία της µελέτης, έχουν άµεση σχέση
µε ζητήµατα προστασίας της ιδιοκτησίας, εφαρµογής των πολεοδοµικών και
οικοδοµικών διατάξεων, των δηµοσίων εσόδων και των επενδυτικών και ανα-
πτυξιακών διαδικασιών. Η σηµασία ενός αξιόπιστου τοπογραφικού διαγράµµα-
τος γίνεται όλο και πιο πολύ αντιληπτή από τους υπόλοιπους επαγγελµατίες
και το κράτος. Όπως µια οποιαδήποτε άλλη µελέτη µηχανικού έτσι και σε αυτή
πρέπει να διασφαλίζονται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της, ώστε να είναι ένα
εργαλείο διασφάλισης της ακίνητης περιουσίας και της προστασίας του περι-
βάλλοντος και του κοινωνικού συνόλου από δυσάρεστες καταστάσεις.
Μετά την ψήφιση του Ν.4178/2013 και τη θεσµοθέτηση στην κείµενη νοµοθε-
σία ότι «Όπου µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος προβλέπεται η σύνταξη το-
πογραφικού διαγράµµατος και εφεξής νοείται το τοπογραφικό διάγραµµα,
όπως ορίζεται στο εδάφιο γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3», δηλαδή εξαρ-
τηµένου τοπογραφικού από το ΕΓΣΑ ’87, διασφαλίστηκε κατά ένα µέρος η
αξιοπιστία του τοπογραφικού διαγράµµατος. 
Στις αρχές του 2016, µε µεγάλη µας ικανοποίηση, εκδόθηκε η απόφαση
267/2016 του Συµβουλίου της Επικρατείας όπου έγινε δεκτή η παρέµβασή µας
υπέρ της νοµιµότητας της πράξης του Προϊστάµενου της Πολεοδοµίας του ∆ή-
µου Νάουσας µε την οποία επεστράφη φάκελος οικοδοµικής άδειας, που αφο-
ρούσε στην έγκριση εργασιών για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθµού,
τον οποίο είχε υποβάλει, για λογαριασµό πελάτη του, πτυχιούχος µηχανικός
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης του Τµήµατος Πολιτικών ∆οµικών Έργων της Σχο-
λής Τεχνολογικών Εφαρµογών του Τ.Ε.Ι. Σερρών. Η αιτιολογία µε την οποία
επεστράφη ο φάκελος ήταν ότι το τοπογραφικό διάγραµµα που τον συνόδευε
είχε συνταχθεί από τον ανωτέρω πτυχιούχο µηχανικό Τεχνολογικής Εκπαίδευ-
σης, ο οποίος, όµως, δεν είχε το επαγγελµατικό δικαίωµα συντάξεώς του, κα-
θώς δεν έχουν εκδοθεί ακόµη τα σχετικά προεδρικά διατάγµατα που καθορί-
ζουν τα επαγγελµατικά τους δικαιώµατα.
Η υπόθεση αυτή ξεκίνησε το 2012 και µέχρι την έκδοση της απόφασης η διοί-
κηση του συλλόγου την παρακολουθούσε στενά και παρέµβαινε συνεχώς στο
ανώτατο διοικητικό δικαστήριο. Μετά από 4 χρόνια και την απόφαση του ΣτΕ
δικαίωµα σύνταξης εξαρτηµένων τοπογραφικών, πλέον έχουν µόνο οι ∆ιπλω-
µατούχοι Αγρονόµοι Τοπογράφοι Μηχανικοί και οι Πολιτικοί Μηχανικοί.
Η απόφαση αυτή, αποτελεί ένα σηµαντικό βήµα για την κατοχύρωση των δι-
καιωµάτων µας. Ο ΠΣ∆ΑΤΜ, όλα τα Τοπικά - Περιφερειακά Τµήµατα και οι
Σύλλογοι ΑΤΜ οφείλουν να την περιφρουρήσουν και να την γνωστοποιήσουν
όπου απαιτείται.
Η παραπάνω υπόθεση είναι οδηγός για τη διασφάλιση των δικαιωµάτων του
κλάδου µε δυναµισµό που θα µας οδηγήσουν και σε άλλες αντίστοιχες νίκες,
όχι µόνο για τα εξαρτηµένα τοπογραφικά διαγράµµατα.
Μετά από συνάντηση της διοίκησης του ΠΣ∆ΑΤΜ µε τη διοίκηση της ΕΚΧΑ ΑΕ
αναµένεται και η απόσυρση του εσωτερικού σηµειώµατος - οδηγίας
(29.09.2014) του πρώην αντιπρόεδρου της κας Ζυγούρη σχετικά µε τη δυνα-
τότητα υποβολής τοπογραφικών διαγραµµάτων για χωρικές µεταβολές, από
µη έχοντες το δικαίωµα.
Η επόµενη καίρια θεσµική παρέµβαση που αφορά το εξαρτηµένο τοπογραφικό
είναι η αποδοχή από τον Υπουργό ΠΑΠΕΝ της γνωµοδότησης του Ν.Σ.Κ. η
οποία έχει εκδοθεί από το 2010 και σύµφωνα µε την οποία εξαρτηµένο τοπο-
γραφικό διάγραµµα µπορεί να συντάξει µόνο Αγρονόµος Τοπογράφος Μηχανι-
κός και Πολιτικός Μηχανικός
Η ολοκλήρωση όµως του θεσµικού πλαισίου για το εξαρτηµένο τοπογραφικό
δεν πρέπει να σταµατήσει εκεί. Σύµφωνα µε τις γνώσεις και το υπόβαθρο των
µηχανικών δεν είναι δυνατόν οι Πολιτικοί Μηχανικοί να έχουν ακόµα το δικαίω-
µα να συντάσσουν τοπογραφικά διαγράµµατα. Για το ζήτηµα αυτό η διοίκηση
του συλλόγου παρεµβαίνει συνεχώς στις επιτροπές που αφορούν τα επαγγελ-
µατικά δικαιώµατα των µηχανικών. Το αποτέλεσµα αυτής προσπάθειας ήταν η
αναφορά στο προσχέδιο Π∆ της «επιτροπής Κυριτσάκη» ότι οι Πολιτικοί Μηχα-
νικοί έχουν µερική πρόσβαση στις τοπογραφικές µελέτες. Μοναδικό µελανό
σηµείο αυτού του σχεδίου ήταν και η µερική πρόσβαση των Μηχανικών χωρο-
ταξίας στις τοπογραφικές µελέτες. 
Η προσπάθεια για την ορθή ολοκλήρωση του θεσµικού πλαισίου του τοπογρα-
φικού διαγράµµατος δεν οφείλεται στην κλαδική διαστροφή των Αγρονόµων
Τοπογράφων Μηχανικών, αλλά σε όλα τα προβλήµατα και παρανοµίες που
έχουν εντοπιστεί σε συνταχθέντα τοπογραφικά διαγράµµατα. Παράνοµες κα-
τατµήσεις, αποκλείσεις σε εµβαδά που οδηγούν σε ψεύτικες αρτιότητες και
«περίεργους» όρους δόµησης, λανθασµένες συντάξεις δηλώσεων του Ν.651
που παγιδεύουν ιδιοκτήτες, αστοχίες στο χωρικό προσδιορισµό των ακινήτων,
κ.α. 
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Όλες αυτές οι περιπτώσεις πλήττουν την περιβαλλοντική, οικονοµική, αναπτυ-
ξιακή, κοινωνική πτυχή του κράτους, εµποδίζουν τους πολίτες να αξιοποιή-
σουν τη γης τους, να επενδύσουν τα χρήµατά τους, ενώ πολλές φορές οι πολί-
τες αναγκάζονται να χάσουν αρκετά χρήµατα και να µπλέξουν σε συνεχείς δι-
καστικές περιπέτειες. 
Εµείς ως επαγγελµατίες οφείλουµε να προστατεύσουµε το κοινωνικό σύνολο
και το κράτος. Αυτό µπορεί να γίνει µόνο µε τη διασφάλιση της ποιότητας των
συνταχθέντων τοπογραφικών διαγραµµάτων. Πιο συγκεκριµένα:
• Όσοι συντάσσουν τοπογραφικά διαγράµµατα πρέπει να είναι όσοι από το

νόµο έχουν αυτό το δικαίωµα. Εκεί οφείλουµε να είµαστε σε εγρήγορση
όλοι. (Οι περιφερειακές δοµές του συλλόγου, όλα αυτά τα χρόνια, έχουν
βοηθήσει πολύ σε αυτό τον τοµέα).

• Όσοι έχουν το δικαίωµα από τον νόµο για τη σύνταξή τους πρέπει να είναι
και όσοι έχουν τις απαραίτητες γνώσεις και το επιστηµονικό υπόβαθρο. Με
αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται ένα µέρος της απαιτούµενης ποιότητας των
παραδοθέντων µελετών, αλλά δεν αρκεί µόνο αυτό. Σε αυτό το σηµείο, το
βάρος πέφτει στη διοίκηση του ΠΣ∆ΑΤΜ που πρέπει να κάνει τις απαραίτη-
τες παρεµβάσεις ώστε να αλλάξει το θεσµικό πλαίσιο.

• Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των τοπογραφικών µελετών µπορεί εν µέρει
να διασφαλιστούν από την καθιέρωση πρότυπων τοπογραφικών διαγραµ-
µάτων. Με αυτό τον τρόπο εύκολα ακόµα και ένας µη αρµόδιος επαγγελ-
µατίας (π.χ. συµβολαιογράφος) µπορεί πιο εύκολα να κάνει έναν επιφανει-
ακό έλεγχο για την αξιοπιστία του συνταχθέντος διαγράµµατος.

Η ποιοτική αναβάθµιση του συνόλου των συνταχθέντων τοπογραφικών δια-
γραµµάτων συγχρόνως θα επιφέρει αύξηση του οικονοµικού αντικειµένου και
θα αποµακρύνει όσους δεν έχουν τα κατάλληλα εφόδια για την άρτια σύνταξη
τοπογραφικών διαγραµµάτων.
Οι δράσεις που πρέπει να αναληφθούν για να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι
είναι:
1. Η προώθηση από τον ΠΣ∆ΑΤΜ και τις περιφερειακές δοµές του, της απόφα-

σης 267 του ΣτΕ, στις αρµόδιες υπηρεσίες και φορείς και έλεγχο ότι αυτή
εφαρµόζετε. Μέχρι στιγµής έχουν ενηµερωθεί όλοι οι συµβολαιογραφικοί
και δικηγορικοί σύλλογοι, η ΕΚΧΑ ΑΕ, ο ΟΠΕΚΕΠΕ, όλες οι Αποκεντρωµένες
∆ιοικήσεις, τα δασαρχεία και οι διευθύνσεις δασών, καθώς και αρκετές υπη-
ρεσίες δόµησης. Πρέπει να γίνει προσπάθεια ώστε να καταγραφούν σε επί-
πεδο νοµού κάθε παράτυπη πράξη από ιδιώτες και δηµόσιους λειτουργούς,
ώστε να επιχειρηθεί προσφυγή στη δικαιοσύνη. Αυτό µπορεί να γίνει και µέ-
σω του προγράµµατος ∆ιαύγεια.

2. Η διοίκηση του ΠΣ∆ΑΤΜ οφείλει να συνέχιση την πίεση προς την πολιτική
ηγεσία του ΥΠΑΠΕΝ για την εφαρµογή της γνωµοδότησης του ΝΣΚ.

3. Ο ΠΣ∆ΑΤΜ οφείλει να καταρτίσει σχέδια πρότυπων τοπογραφικών διαγραµ-
µάτων (για δικαιοπραξίες, αυθαίρετα, δασαρχεία και άλλες υπηρεσίες) και
µετά από διαβούλευση µε τα µέλη του, να τα προωθεί για θεσµοθέτηση στα
αρµόδια υπουργεία. Στα σχέδια αυτά πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη ώστε να
καταχωρούνται σε πίνακα τυποποιηµένα βασικές πληροφορίες του τοπογρα-
φικού διαγράµµατος ώστε να µπορούν εύκολα να εισαχθούν σε οποιοδήπο-
τε ηλεκτρονικό σύστηµα (π.χ. αυθαιρέτων, κτηµατολόγιο). Ακόµα πρέπει να
υπάρχει πρόβλεψη ώστε όλα τα τοπογραφικά διαγράµµατα να υπογράφο-
νται και ηλεκτρονικά.

4. Για τον έλεγχο και την αµεσότερη παρέµβαση πρέπει να συνταχθεί µητρώο
υπηρεσιών όπου κατατίθενται τοπογραφικά διαγράµµατα. Αυτό θα βοηθή-
σει ώστε άµεσα να κοινοποιούνται έγγραφα και να προωθηθούν τα αντί-
στοιχα πρότυπα τοπογραφικά διαγράµµατα.

5. Ο ΠΣ∆ΑΤΜ οφείλει να έχει συχνές επαφές µε υπηρεσίες και συλλόγους
επαγγελµατιών όπου κατατίθενται τοπογραφικά διαγράµµατα και σε κεντρι-
κό επίπεδο αλλά και σε τοπικό επίπεδο. Μόνο µε αυτό τον τρόπο µπορούµε
να προωθήσουµε τις δράσεις µας. Η επαφή αυτή µπορεί να εκφραστεί µε
ηµερίδες µε τη συµµετοχή των επαγγελµατιών αυτών και των αρµόδιων
υπηρεσιών, ώστε να γίνει αντιληπτό ποιος επαγγελµατίας είναι ο καθ’ ύλην
αρµόδιος για τη σύνταξη αξιόπιστων τοπογραφικών διαγραµµάτων. 

6. Εφόσον δεν αποσυρθεί το εσωτερικό σηµείωµα - οδηγία (29.09.2014) του
πρώην Αντιπροέδρου της ΕΚΧΑ ΑΕ κ. Ζυγούρη σχετικά µε τη δυνατότητα
υποβολής τοπογραφικών διαγραµµάτων για χωρικές µεταβολές, από µη
έχοντες το δικαίωµα, ο ΠΣ∆ΑΤΜ πρέπει να παρέµβει δυναµικά και µέσω δι-
καστικής πλέον οδού.  

7. Προώθηση της ηλεκτρονικής υπογραφής των τοπογραφικών διαγραµµάτων
για δικαιοπραξίες σε συνεργασία µε την ΕΚΧΑ ΑΕ. Ο ΠΣ∆ΑΤΜ πρέπει να συ-
νεισφέρει ώστε να πεισθούν οι συµβολαιογραφικοί σύλλογοι προς αυτή την
κατεύθυνση.

8. Στον νόµο περί αµοιβών πρέπει να γίνουν κάποιες µικρές αλλαγές λόγω των
τεχνολογικών εξελίξεων (διευρυµένη χρήση GPS για εξαρτήσεις και αποτυ-
πώσεις) και των νέων αντικειµένων του κλάδου (αποτύπωση µε drones,
GIS).

9. Η συνεργασία µε το ΤΕΕ για τον καθορισµό των νόµιµων αµοιβών στις ιδιω-
τικές τοπογραφικές µελέτες και τον έλεγχο µέσω του συστήµατος αµοιβών
του δικαιώµατος υπογραφής.

10. Η συνεργασία µε τα συναρµόδια Υπουργεία (Υ.Π.Ε.Κ.Α. και Υπ. ∆ικαιοσύ-
νης) για την ευόδωση του κοινού µε τους συµβολαιογράφους αιτήµατος
υποχρεωτικού ελέγχου της αµοιβής του τοπογραφικού διαγράµµατος που
χρησιµοποιείται σε δικαιοπραξίες.

11. Η διασφάλιση ελέγχου των τοπογραφικών διαγραµµάτων που παραλαµβά-
νονται από υπηρεσίες του ∆ηµόσιου και ευρύτερου ∆ηµόσιου Τοµέα από
ΑΤΜ ή άλλης ειδικότητας µηχανικούς που έχουν το επαγγελµατικό δικαίω-
µα. Η διασφάλιση αυτή καθίσταται δυνατή είτε µέσω µετακινήσεων υποα-
πασχολούµενου σε άλλες θέσεις ειδικευµένου επιστηµονικού δυναµικού, εί-
τε εφόσον αυτό δεν υπάρχει ή δεν επαρκεί µε πρόσληψη συναδέλφων ΑΤΜ.

12. Η ηθική και νοµική διασφάλιση των συναδέλφων µας δηµόσιων λειτουρ-
γών, που στα πλαίσια νόµιµης άσκησης των καθηκόντων τους δέχονται
απειλές από κέντρα συµφερόντων που πλήττονται από την εφαρµογή των
νόµων.

13. Η προβολή της ειδικότητας του ΑΤΜ στις τοπικές κοινωνίες και η ανάδειξη
της σηµασίας που έχει το τοπογραφικό διάγραµµα στη διασφάλιση των δι-
καιοπραξιών και στην αξία των ακινήτων. Αυτό µπορεί να γίνει µε άρθρα και
καταχωρήσεις στα τοπικά έντυπα και ηλεκτρονικά µέσα ενηµέρωσης.

1.7. Ιδιωτικός Τοµέας - Ελεύθεροι επαγγελµατίες - Μισθωτοί
Όσον αφορά τους µισθωτούς του ιδιωτικού τοµέα το ∆ελτίο Παροχής Υπηρε-
σιών, γνωστό και ως «µπλοκάκι», αποτελεί κανόνα παρά εξαίρεση. ∆υστυχώς
οι συνάδελφοι που αν και έχουν εξαρτηµένη σχέση απασχολούνται µε αυτό
τον τρόπο, αντιµετωπίζονται φορολογικά και ασφαλιστικά σαν να είναι µισθω-
τοί, δεν έχουν όµως τα αντίστοιχα εργασιακά δικαιώµατα. Το γεγονός αυτό εί-
ναι ένας ακόµα παραλογισµός που τους µόνους που ευνοεί είναι τους εργοδό-
τες. 
∆υστυχώς πολλοί νέοι συνάδελφοι λόγω αυτής της οµηρείας, των µειωµένων
αµοιβών, των υπέρογκων ασφαλιστικών εισφορών και του µη δικαιώµατος
ένταξης στον ΟΑΕ∆ επιλέγουν να µην εγγραφούν στο ΤΕΕ και να δουλεύουν
ανασφάλιστοι. Τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί εκθετικά και ο αριθµός των
συναδέλφων που διαγράφονται από το ΤΕΕ ή αδυνατούν να πληρώσουν τις
ασφαλιστικές τους εισφορές.
Όσον αφορά τους συναδέλφους που έχουν επιλέξει να απασχολούνται ως
ελεύθεροι επαγγελµατίες το περιβάλλον δείχνει ασφυκτικό. Η έµµεση και η
άµεση φορολόγηση συνεχώς αυξάνεται, ενώ µε τον τελευταίο ασφαλιστικό
νόµο αυξάνουν υπέρµετρα οι ασφαλιστικές εισφορές. Σε συνδυασµό µε τη µεί-
ωση των αµοιβών και τον όγκο εργασιών η άσκηση του επαγγέλµατος γίνεται
απαγορευτική.
Ο ΠΣ∆ΑΤΜ θα πρέπει άµεσα να αναλάβει πρωτοβουλίες σε συνεργασία µε άλ-
λους φορείς όπως το ΤΕΕ και άλλους επιστηµονικούς και επαγγελµατικούς
συλλόγους ώστε:
• Να ξεκινήσει εκστρατεία για την αποφυγή της χρήσης των αποδείξεων πα-

ροχής υπηρεσιών σε όσους έχουν εξαρτηµένη σχέση εργασίας. 
• Να λυθεί το ζήτηµα της µη ένταξης στον ΟΑΕ∆ των µηχανικών. ∆εν µπορεί

µέσω των ασφαλιστικών εισφορών µας, να συνεισφέρουµε υπέρ του ΟΑΕ∆
και να µην επιτρέπεται σε µηχανικό να ενταχθεί σε αυτόν όταν είναι άνερ-
γος, όπως οι δικηγόροι και άλλοι επιστήµονες.

• Να ασκηθούν πιέσεις για την άµεση προώθηση των συλλογικών συµβάσεων
για τους µισθωτούς συναδέλφους του ιδιωτικού τοµέα. 

• Να διασφαλιστεί µε κάθε τρόπο η εγγυοδοσία των µελετητών και των εργο-
ληπτών από το νέο ταµείο που αντικαθιστά το ΤΣΜΕ∆Ε, ώστε να µην γί-
νουν δέσµιοι των επιθυµιών των τραπεζών και των µεγάλων εταιρειών.

• Να συσταθεί παρατηρητήριο τιµών (µελετών και έργων) ανά κατηγορία και
τάξη πτυχίου, ώστε να έχουµε πλήρη εικόνα των παρεµβάσεων που πρέπει
να κάνουµε σε κεντρικό επίπεδο και περιφερειακό επίπεδο.

• Ο σύλλογος πρέπει να διοργανώσει εκδηλώσεις ενηµέρωσης ή ακόµα και
οδηγό ενηµέρωσης για τα εργασιακά δικαιώµατα, την ασφάλεια και την υγι-
εινή όσων συναδέλφων εργάζονται στον ιδιωτικό τοµέα.

• Να ασκηθεί πίεση ώστε να αυξηθούν τα κονδύλια ευρωπαϊκών προγραµµά-
των (ΕΣΠΑ) που αφορούν την ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, καθώς και την ενίσχυση των προγραµµάτων
απασχόλησης που παρέχουν κίνητρα στις εταιρείες για την παραµονή ή και
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την πρόσληψη επιστηµονικού δυναµικού.

• Να δοθούν κίνητρα για σύναψη εξαρτηµένων συµβάσεων εργασίας, όπως η
πριµοδότηση των σχηµάτων στην ανάθεση µελετών ή έργων.

• Να διασφαλισθεί κατά την αξιολόγηση των διαγωνισµών η παρουσία και
αξιολόγηση στις οµάδες έργου όσο το δυνατόν µεγαλύτερου αριθµού ΑΤΜ.
Η ύπαρξη του δυναµικού αυτού κατά την εκτέλεση της σύµβασης θα πρέπει
να ελέγχεται διεξοδικά και τυχόν αναιτιολόγητη παρέκκλιση να αποτελεί αι-
τία ακύρωσής της.

• Να θεσµοθετηθεί ότι τα µέλη που συµµετέχουν στο µελετητικό ή εργολη-
πτικό πτυχίο να έχουν αποδεδειγµένη και διαρκώς ελεγχόµενη σχέση εργα-
σίας µε την εταιρεία.

• Να διασφαλισθεί µέσω συνεργασίας µε το ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ η επιδοτούµενη δια
βίου κατάρτιση των συναδέλφων, βάσει των τεχνολογικών και επιστηµονι-
κών εξελίξεων στους τοµείς της επιστήµης του ΑΤΜ. 

• Μέσα από τη συνεργασία µε τους επιστηµονικούς φορείς των ΑΤΜ στο εξω-
τερικό (FIG, CLGE, EGOS) να υπάρξει διεύρυνση των επαγγελµατικών πε-
δίων, αναζήτηση νέων και διαµόρφωση των αναγκαίων συνθηκών πληρο-
φόρησης και οµαλής µετάβασης συναδέλφων που επιθυµούν να εργασθούν
στο εξωτερικό.

1.8. ∆ηµόσιος Τοµέας
Η σηµερινή κατάσταση στον δηµόσιο τοµέα είναι δραµατική. Τα περισσότερα
έµπειρα στελέχη έχουν συνταξιοδοτηθεί χωρίς να αντικατασταθούν, και η
απαγόρευση προσλήψεων έχει οδηγήσει, εκτός από την υποστελέχωση των
υπηρεσιών, στη µη ανανέωση του στελεχιακού δυναµικού των υπηρεσιών. Σε
µερικά χρόνια οι υπηρεσίες θα στελεχώνονται από ένα σχετικά γερασµένο αν-
θρώπινο δυναµικό.
∆υστυχώς µε τα σηµερινά δεδοµένα, ο ΠΣ∆ΑΤΜ έχει διαπιστώσει ότι σε αρκε-
τές κοµβικές υπηρεσίες υπάρχει σηµαντική έλλειψη ΑΤΜ, όπως οι πολεοδοµίες,
οι ∆ιευθύνσεις ∆ασών, οι Τεχνικές Υπηρεσίες των νέων δοµών αποκεντρωµέ-
νης διοίκησης κ.α. 
Καλούµε την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου είτε να προχωρήσει άµεσα σε
µετακινήσεις υποαπασχολούµενου σε άλλες θέσεις ειδικευµένου επιστηµονικού
δυναµικού, είτε εφόσον αυτό δεν υπάρχει ή δεν επαρκεί σε πρόσληψη συνα-
δέλφων ΑΤΜ. 
Ο ΠΣ∆ΑΤΜ πιστεύοντας ότι µόνο µε έναν ισχυρό δηµόσιο τοµέα µε ενεργό ρό-
λο µπορεί να επιτευχθεί η παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας στέκεται θε-
τικά στη χαρτογράφηση των αναγκών του δηµοσίου και καλεί το Υπουργείο να
άρει τις ισοπεδωτικές λογικές της µίας πρόσληψης για κάθε δέκα αποχωρήσεις,
εφόσον από τα στοιχεία που προκύπτουν κρίνεται αναγκαία η περαιτέρω στε-
λέχωση υπηρεσιών και οργανισµών από ειδικότητες αναγκαίες για την απρό-
σκοπτη λειτουργία του κράτους.
Καλούµε επίσης το Υπουργείο να επιταχύνει τις διαδικασίες κινητικότητας,
εφόσον βέβαια καλύπτουν τα παραπάνω κενά και δεν οδηγούν σε υποστελέ-
χωση υπηρεσιών.
Το επιστηµονικό δυναµικό πρέπει να αξιοποιηθεί µε τον καλύτερο δυνατό τρό-
πο για τον κρατικό µηχανισµό.
Παράλληλα αναλαµβάνουµε πρωτοβουλίες για: 
• Την άρση των αποκλεισµών που υφίστανται οι συνάδελφοι από οργανο-

γράµµατα υπηρεσιών και οργανισµών σε θέσεις που σχετίζονται µε τα επι-
στηµονικά µας πεδία και για την περαιτέρω διασφάλιση του κύρους και ενί-
σχυση του ρόλου του ΑΤΜ στον δηµόσιο τοµέα. Ο ΠΣ∆ΑΤΜ θα προτείνει
αλλαγές σε όσα οργανογράµµατα χρειάζονται διορθώσεις (π.χ. αποκεντρω-
µένες διοικήσεις).

• Την απόσυρση των ισοπεδωτικών και προσβλητικών για τους ∆ιπλωµατού-
χους Μηχανικούς διατάξεων του Ν.3839/2010 που εξισώνουν για τις θέσεις
ευθύνης τους αποφοίτους Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.

• Την ανάδειξη του ρόλου του Αγρονόµου Τοπογράφου Μηχανικού στον δη-
µόσιο τοµέα, µέσω της ισότιµης συµµετοχής τους στις ηµερίδες που θα
διοργανώσει ο ΠΣ∆ΑΤΜ.

• Τη συνεργασία και συνεχή επαφή µε τα σωµατεία µηχανικών για τα ζητήµα-
τα που ανακύπτουν (π.χ. η τεχνική φύση του έργου του Εθνικού Κτηµατο-
λογίου).

• Τη διεκδίκηση της αναγνώρισης των χρόνων όπου ο δηµόσιος υπάλληλος
εργαζόταν στον ιδιωτικό τοµέα, ώστε να διορθωθεί η στρέβλωση στην βαθ-
µολογική εξέλιξη του. Οι περισσότεροι συνάδελφοι δηµόσιοι υπάλληλοι
έχουν σηµαντική εµπειρία από τον ιδιωτικό τοµέα που είναι χρήσιµη σε θέ-
σεις ευθύνης.

• Την εφαρµογή ελάχιστης απαιτούµενης απασχόλησης (π.χ. 5 χρόνια) στον
ιδιωτικό τοµέα σε όσους συναδέλφους προσλαµβάνονται στον δηµόσιο τοµέα. 

1.9. Νέοι µηχανικοί
Οι νέοι συνάδελφοι, εφόσον επιλέξουν να µην ψάξουν την τύχη τους στο εξω-
τερικό δεν έχουν πολλές επιλογές στην άσκηση του επαγγέλµατός µας. Ο δη-
µόσιος τοµέας µοιάζει σαν κάτι εξωπραγµατικό και εποµένως οι λύσεις που
έχουν είναι δύο, είτε ελεύθερος επαγγελµατίας είτε µισθωτός στον ιδιωτικό το-
µέα. 
Αφού πρώτα επιλέξουν να γραφτούν στο ΤΕΕ (πλέον µικρό ποσοστό το κάνει
λόγω των υπέρογκων ασφαλιστικών εισφορών) βρίσκονται αντιµέτωποι µε κά-
τι άγνωστο σε αυτούς. Το άγνωστο βέβαια δεν είναι το µόνο εµπόδιο στη νέα
τους αρχή, αλλά και οι υποχρεώσεις που έχουν µε το που ξεκινήσουν (φορο-
λογικά, ασφαλιστικά, κλπ).
Για τον παραπάνω λόγο κρίνεται κρίσιµο, ως ΠΣ∆ΑΤΜ, να παρέχουµε κάθε
βοήθεια που θα χρειαστεί ο νέος συνάδελφος. Για τον λόγο αυτό προτείνεται
να συγκροτηθεί µόνιµη επιτροπή νέων ΑΤΜ, που θα υποστηρίζετε από έµπει-
ρους συναδέλφους.
Σύµφωνα µε τα παραπάνω:
• Η επιτροπή αυτή θα πρέπει να καταρτίσει οδηγό νέων µηχανικών για τα

πρώτα βήµατα στον επαγγελµατικό στίβο, µέχρι την πλήρη ένταξή τους στο
εργασιακό γίγνεσθαι του τοπογράφου µηχανικού. Επιπλέον είναι υπεύθυνη
για την υποστήριξη και την απάντηση ερωτηµάτων που τίθενται από τους
νέους συναδέλφους.

• Θα υπάρχει διακριτή παρουσία νέων συναδέλφων σε ηµερίδες που διοργα-
νώνει ο σύλλογος.

• Θα υποστηριχτεί από τον σύλλογο κάθε νέα καινοτόµα επαγγελµατική ιδέα
νέου συναδέλφου.

1.10. Νέες θέσεις εργασίας σε δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα
Ο ρόλος του ΠΣ∆ΑΤΜ πέραν του να υπερασπίζεται τα δικαιώµατα των µελών
του, οφείλει να προτείνει πώς µπορεί να αναπτυχθεί το επάγγελµα και συγχρό-
νως να αναπτυχθούν νέες θέσεις εργασίας, οι οποίες θα στελεχωθούν από συ-
ναδέλφους και θα προσφέρουν στο κοινωνικό σύνολο.
Στο πλαίσιο αυτό ο ΠΣ∆ΑΤΜ θα προτείνει και θα προωθήσει στα αρµόδια
υπουργεία:
• Την ανάγκη χρήσης προγραµµάτων διαχείρισης γεωχωρικής πληροφορίας

στις δηµόσιες υπηρεσίες και την ανάγκη πρόσληψης των αντίστοιχων ειδι-
κοτήτων για την ενηµέρωσή τους µετά την παραλαβή τους από ιδιώτες µε-
λετητές.

• Την απαίτηση για ύπαρξη συναδέλφων σε συγκεκριµένες διευθύνσεις ή
τµήµατα (π.χ. περιφέρεια) στις οποίες η ύπαρξη Αγρονόµου Τοπογράφου
Μηχανικού είναι απαραίτητη.

• Την ανάγκη επικαιροποίησης των σχεδίων πόλεως και την ολοκλήρωση
ένταξης περιοχών στο σχέδιο πόλης. Αυτό πρέπει να γίνει µε την κατάλληλη
επιχειρηµατολογία για την αναγκαιότητα και τη χρησιµότητα είτε σε τοπικό
είτε σε περιφερειακό επίπεδο.

• Την ανάγκη οι υπηρεσίες και τα ΝΠ∆∆ που έχουν ακίνητη περιουσία να δια-
σφαλίσουν τεκµηριωµένα την περιουσία τους ώστε να µπορούν να την
αξιοποιήσουν.

• Τη δηµιουργία τµήµατος Τηλεπισκόπησης και Φωτογραµµετρίας στους ελε-
γκτές περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ ώστε να γίνεται έλεγχος για τα αυθαίρετα,
να οριοθετούνται άµεσα οι αναδασωτέες περιοχές ή άλλα περιβαλλοντικά
«εγκλήµατα».

1.11. Νέα αντικείµενα - εργαλεία στον κλάδο µας
Τα νέα αντικείµενα που αφορούν τον κλάδο µας παρουσιάζονται συχνά από
την ακαδηµαϊκή κοινότητα και κάποια από αυτά έχουν ξεκινήσει να εφαρµόζο-
νται στη χώρα µας. ∆υστυχώς µέχρι στιγµής η εφαρµογή τους είναι περιορι-
σµένη λόγω και της δυσκολίας του κρατικού µηχανισµού να προσαρµοστεί στα
νέα δεδοµένα.
Ο ΠΣ∆ΑΤΜ, ως επιστηµονικός σύλλογος, οφείλει να είναι φορέας εκσυγχρονι-
σµού, ανάδειξης των νέων αντικειµένων και προώθησης της καινοτοµίας και
των τεχνολογικών εξελίξεων. ∆εν πρέπει να φοβάται την εξέλιξη εφόσον βελ-
τιώνει τα παραγόµενα προϊόντα, µειώνει το κόστος τους και βοηθά στην προ-
στασία του περιβάλλοντος.
Η αποδοχή των νέων αντικειµένων θα επιφέρει νέες θέσεις εργασίας, και στο
πεδίο των µελετών και στο πεδίο των έργων.
Τα αντικείµενα αυτά είναι:
1. ∆ιαχείριση γεωχωρικών δεδοµένων. Αν και δεν είναι τόσο νέο, δεν έχει

επαρκώς εφαρµοστεί στη χώρα µας. Oι εξελίξεις στον τοµέα αυτό είναι αρ-
κετά δυναµικές.

2. Αξιοποίηση και διαχείριση ακίνητης περιουσίας, εκτιµητική. Το αντικείµενο
αυτό αναµένεται να αναπτυχθεί σε µεγάλο βαθµό τα επόµενα χρόνια.
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3. Χρήση των λεγόµενων drones (UAV, UAS, κλπ) και LIDAR. Πρόσφατα έχει
βγει σε διαβούλευση ο κανονισµός λειτουργίας των συστηµάτων αυτών από
την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Ο σύλλογος συµµετέχει δυναµικά σε
αυτήν διότι η χρήση τους για τον τοπογράφο µηχανικό είναι πολύ σηµαντι-
κή, διότι του δίνει σηµαντικές δυνατότητες, όσον αφορά την αποτύπωση
µεγάλων εκτάσεων, τη χαρτογράφηση και την παρατήρηση. Η εφαρµογή
τους είναι ευρύτατη σε πεδία όπως η γεωργία, η κατασκευή, η ασφάλεια και
το real estate.

4. ∆ιαχείριση δεδοµένων σε τρεις διαστάσεις (BIM, 3d Κτηµατολόγιο, 3d GIS,
κλπ). Σε παγκόσµιο επίπεδο συνεχώς αναπτύσσεται το αντικείµενο της δια-
χείρισης δεδοµένων τριών διαστάσεων.

5. ∆ιαχείριση φυσικών πόρων, εκτίµησης φυσικών κινδύνων και προληπτικού
σχεδιασµού. Το αντικείµενο αυτό αναπτύσσεται συνεχώς εξαιτίας και της
ανάγκης να προστατευτεί το φυσικό περιβάλλον.

2. Οργάνωση και λειτουργία του ΠΣ∆ΑΤΜ (Οργανωτικό
σκέλος)
2.1. Επαγγελµατική/συνδικαλιστική οργάνωση και λειτουργία

Η δοµή του Συλλόγου µέχρι σήµερα αποτελείται από 5 Περιφερειακά Τµήµατα,
5 Συλλόγους και 17 Τοπικά Τµήµατα, ενώ έχει παρουσία σε 46 νοµούς και όλες
τις περιφέρειες της χώρας. 
Ο στόχος της νέας ∆ιοίκησης του ΠΣ∆ΑΤΜ είναι η ολοκλήρωση της οργανωτι-
κής δοµής του Συλλόγου, αλλά και η αναδιάρθρωσή της, µε τη σύµφωνη γνώ-
µη των συλλόγων και των τµηµάτων, ώστε να είναι πιο λειτουργική. Η δηµι-
ουργία δοµών διαπεριφερειακού ή υπερτοπικού χαρακτήρα µπορούν να βοη-
θήσουν στον καλύτερο συντονισµό στις δράσεις του συλλόγου. Ευελπιστούµε
ότι αυτή τη διετία θα υπάρξει έµπρακτη και ουσιαστική παρέµβαση του συλλό-
γου σε κάθε περιφερειακή ενότητα της χώρας, καλύπτοντας όποιο κενό υπάρ-
χει µε την ίδρυση ακόµα και νέων τµηµάτων. Επιπροσθέτως ο ΠΣ∆ΑΤΜ οφεί-
λει να ενεργοποίηση ξανά όσα τµήµατα και συλλόγους είναι ανενεργοί και να
τα στηρίξει έµπρακτα.
Η µέχρι τώρα εµπειρία από την περιφερειακή παρουσία του συλλόγου, που
επιτεύχθηκε τα τελευταία χρόνια, µας έχει δείξει ότι σε συνεννόηση µε τις ∆ιοι-
κήσεις των Τµηµάτων & Συλλόγων, µπορούν να γίνουν σηµαντικές παρεµβά-
σεις που βοηθούν έµπρακτα τους συναδέλφους σε τοπικό επίπεδο. ∆εν πρέπει
να λησµονήσουµε ότι ο σύλλογος έχει πληρέστερη διάρθρωση από πολύ µεγα-
λύτερους συλλόγους µηχανικών και αυτό πρέπει να το διαφυλάξουµε. Είναι η
δύναµή µας.
Επιλογή του ∆.Σ. του ΠΣ∆ΑΤΜ είναι η περαιτέρω ενίσχυση του ρόλου των
Τµηµάτων, που είναι η προµετωπίδα του Συλλόγου για τη διασφάλιση των
κλαδικών συµφερόντων και την αναβάθµιση του ρόλου του ΑΤΜ στις τοπικές
κοινωνίες. Για τον λόγο αυτό θα υπάρχει διακριτή θέση στο νέο site του συλ-
λόγου για κάθε τµήµα και σύλλογο. Οι δραστηριότητες κάθε τµήµατος πρέπει
να προβάλλονται ώστε να γνωρίζουν όλοι οι συνάδελφοι τι προβλήµατα αντι-
µετωπίζουν οι συνάδελφοι σε τοπικό επίπεδο και τι λύσεις δόθηκαν.
Τα προηγούµενα χρόνια κάθε µέλος του ∆.Σ. του ΠΣ∆ΑΤΜ χρεωνόταν να έχει
την ευθύνη επικοινωνίας και συνεργασίας µε συγκεκριµένα τµήµατα ή συλλό-
γους, έτσι ώστε να δηµιουργηθούν «γέφυρες» καθηµερινής επικοινωνίας ώστε
τα θέµατα να αντιµετωπίζονται στο συντοµότερο δυνατό χρόνο. Το µοντέλο
αυτό δυστυχώς απέτυχε και η ευθύνη αυτή θα επανέλθει συνολικά στη διοίκη-
ση του ∆.Σ. Για να καλυφθεί το κενό αυτό πληροφόρησης και εκµεταλλευόµε-
νοι την τεχνολογική εξέλιξη προτείνεται µια φορά τον µήνα ή τους δύο µήνες
να διεξάγεται ηλεκτρονικά ολοµέλεια των προέδρων στα πρότυπα των δικηγο-
ρικών συλλόγων. Μια φορά το χρόνο προτείνεται η ολοµέλεια αυτή να γίνεται
µε φυσική παρουσία. Η ανάγκη αυτή προέκυψε από την άµεση και µαζική ενη-
µέρωση των τµηµάτων και των συλλόγων σε σηµαντικά ζητήµατα, όπως αυτή
τη χρονιά ήταν η απόφαση 267 του ΣτΕ, οι εξελίξεις στα επαγγελµατικά δικαι-
ώµατα των µηχανικών και το ασφαλιστικό νοµοσχέδιο. Επιπλέον το ∆.Σ. του
ΠΣ∆ΑΤΜ πρέπει να κάνει προσπάθεια να συνεδριάσει µέσα στη διετία σε όσες
περισσότερες περιφέρειες µπορεί µε σύνθεση διευρυµένη µε τις ∆ιοικήσεις των
Τµηµάτων και των Συλλόγων, ώστε να συζητηθούν τοπικά ζητήµατα και να
ενηµερωθούν για τα τρέχοντα θέµατα που αντιµετωπίζει ο ΠΣ∆ΑΤΜ. 
Όλα τα τµήµατα και οι σύλλογοι γνωρίζουν ότι το ∆.Σ. του ΠΣ∆ΑΤΜ ήταν πά-
ντα αρωγός σε όλες τις δράσεις τους, όπου και αν του ζητήθηκε, και αυτό θα
συνεχιστεί. 
Επιπλέον τα προηγούµενα χρόνια ακολουθήθηκε το ίδιο µοντέλο και για τις
δράσεις που εγκρινόταν από τις Πανελλαδικές Συνδιασκέψεις. Η τύχη του µο-
ντέλου ήταν και αυτή αποτυχηµένη και η αντικατάστασή του θα γίνει µε τη
σύσταση µόνιµων επιτροπών µε τη συµµετοχή συναδέλφων από την αγορά,

την ακαδηµαϊκή κοινότητα και τον δηµόσιο τοµέα από όλες τις περιφέρειες της
χώρας. Την ευθύνη των µόνιµων επιτροπών, πέραν του επιµελητή τους, θα
την έχει το ∆Σ του συλλόγου. 
Πέραν των παραπάνω το ∆Σ του ΠΣ∆ΑΤΜ θα σχεδιάσει τις παρεµβάσεις και θα
παράγει συγκεκριµένες προτάσεις ανά Υπουργείο τις οποίες θα προωθήσει και
στο ΤΕΕ, λόγω και του θεσµικού του ρόλου ως τεχνικός σύµβουλος του κρά-
τους. Αντίστοιχο σχεδιασµό θα πρέπει να κάνει κάθε τµήµα και σύλλογος σε
επίπεδο περιφέρειας ή περιφερειακής ενότητας. Η προώθηση των παρεµβάσε-
ων αυτών πρέπει να κοινοποιούνται και στα τοπικά ΤΕΕ, ώστε να είναι πιο επι-
τυχηµένη η παρέµβαση στις τοπικές υπηρεσίες. Οι παρεµβάσεις αυτές θα είναι
αυτές που θα εγκριθούν µε το παρόν πρόγραµµα δράσης και θα εξειδικευτούν
από τη διοίκηση του ΠΣ∆ΑΤΜ και των τοπικών/περιφερειακών δοµών του.
Κοµβικής σηµασίας δράση του συλλόγου αυτή τη διετία, θα είναι το 5ο συνέ-
δριό του που θα διεξαχθεί στην Αθήνα µέσα στο 2017. Θα συνδυαστεί µε τις
εορταστικές εκδηλώσεις για τα 100 χρόνια από την ίδρυση της Σχολής Αγρο-
νόµων & Τοπογράφων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. 

2.2. Καταστατικό
Η αλλαγή του καταστατικού είναι ένα ζήτηµα το οποίο συζητιέται τα τελευταία
χρόνια συνεχώς. Πέραν της συνολικής αναδιαµόρφωσης που πρέπει να γίνει,
προτεραιότητα έχουν µικρότερης σηµασίας αλλαγές που πρέπει να γίνουν και
αφορούν την οικονοµική βιωσιµότητά του και τις απαρχαιωµένες διατάξεις που
έχει. Ο σύλλογος οφείλει να πραγµατοποιήσει αυτές τις αλλαγές και µόνο σε
περίπτωση που έχουν ωριµάσει οι συνθήκες για ριζικότερη αλλαγή να τεθούν
και αυτές. 
Η ριζικότερη τροποποίηση του καταστατικού, εφόσον πραγµατοποιηθεί πρέπει
να γίνει κατά τέτοιο τρόπο ώστε «να διασφαλίζεται η αντιπροσωπευτικότητα
του κλάδου, η δυναµική και η παρεµβατικότητα των Τµηµάτων του Συλλόγου,
η λειτουργικότητα και η οικονοµική βιωσιµότητα του ΠΣ∆ΑΤΜ, η ενίσχυση της
επιστηµονικής του υπόστασης και η υπαγωγή του Συλλόγου πέραν των άλλων
και σε φορέα εκπαίδευσης και πιστοποίησης, η αξιοποίηση της ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης και των νέων τεχνολογιών κ.α.». Σε αυτήν την περίπτωση
εφόσον πέραν των µισών παρατάξεων που συµµετέχουν στον σύλλογο δε-
χθούν την αναγκαιότητα των ριζικών αλλαγών θα ξεκινήσει εκ νέου η διαδικα-
σία για κατάθεση εκ νέου προτάσεων.
Σε περίπτωση που υπάρχει αυξηµένη πλειοψηφία στη ριζική αλλαγή του κατα-
στατικού, ενδεχοµένως καλή ευκαιρία για την τροποποίησή του να είναι κατά
τη διάρκεια του 5ου συνέδριου, στο οποίο θα συµµετέχουν αρκετοί συνάδελ-
φοι. 

2.3. Επιστηµονική οργάνωση και λειτουργία
Ο ΠΣ∆ΑΤΜ έχει διττή φύση, εκτός από την επαγγελµατική/συνδικαλιστική
υπόστασή του και την υπεράσπιση των δικαιωµάτων των µελών του, έχει και
επιστηµονική υπόσταση, µιας και εκπροσωπεί επιστήµονες.
Σκοπός της νέας διοίκησης είναι η ενίσχυση της επιστηµονικής πτυχής του
συλλόγου µας. Η µακρά παράδοση του συλλόγου µας στη διοργάνωση ηµερί-
δων και συνεδρίων, γεγονότα που έχουν συµβάλλει στην ενίσχυση του επι-
στηµονικού προφίλ των ΑΤΜ και στην ανάδειξη του ρόλου τους στα επιστηµο-
νικά πεδία ενδιαφέροντός τους είναι αναµφισβήτητη. Χωρίς να γίνει καµία έκ-
πτωση στα παραπάνω θα ενισχυθούν µε τη σύσταση µόνιµων επιτροπών που
θα αφορούν όλα τα επιστηµονικά πεδία ενασχόλησης ενός ΑΤΜ. Επιπλέον θα
ασκηθεί πίεση στο ΤΕΕ για την ενεργοποίηση των µόνιµων επιτροπών που
σχετίζονται µε το επάγγελµά µας.
Μετά την έγκριση του παρόντος προγράµµατος δράσης, µε ευθύνη του ∆Σ θα
γίνει ανοικτή πρόσκληση σε όλα τα µέλη του συλλόγου για τη στελέχωση των
µόνιµων επιτροπών, ενώ θα υπάρξει συνεργασία µε την ακαδηµαϊκή κοινότητα
ώστε να συµµετάσχει ενεργά. Με τον ίδιο τρόπο που οι επαγγελµατίες συνει-
σφέρουν στην πράξη στην επιστηµονική εξέλιξη του κλάδου, έτσι και η ακαδη-
µαϊκή κοινότητα οφείλει να «εκλαϊκεύσει» τις επιστηµονικές εξελίξεις. 
Επιπροσθέτως οι µόνιµες επιτροπές θα έχουν την ευθύνη:
• για να διεξάγονται µια φορά τον χρόνο ηµερίδες ή συνέδρια που θα παρου-

σιάζονται για το επιστηµονικό τους πεδίο οι τεχνολογικές εξελίξεις, κάποια
µελέτη ή έργο που έχουν πραγµατοποιηθεί από συνάδελφο και η συνεισφο-
ρά του δηµόσιου τοµέα,

• για να προετοιµάσουν σχέδια προδιαγραφών τοπογραφικών και µη µελετών
σύµφωνα µε την εγχώρια και τη διεθνή εµπειρία,

• για να προετοιµάσουν σχέδιο προτάσεων του συλλόγου σε ενδεχόµενες
διαβουλεύσεις νοµοσχεδίων, Π∆ και ΚΥΑ. 

Για να ολοκληρωθεί η επιστηµονική λειτουργία του συλλόγου θα ενεργοποιη-
θεί ο σύλλογος σε θέµατα κατάρτισης που, όπως έχει αποδειχθεί, η συµµετοχή
των συναδέλφων είναι αθρόα. Η δια βίου κατάρτιση των µελών µας είναι πολύ
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σηµαντική ώστε να ακολουθούν τις τεχνολογικές εξελίξεις στον κλάδο µας.
Τέλος, η αξιοποίηση των τεχνολογικών µέσων και σ’ αυτό τον τοµέα βρίσκεται
στις προτεραιότητες του Συλλόγου. Μέσα από το νέο διαδικτυακό τόπο του
ΠΣ∆ΑΤΜ θα δοθεί η δυνατότητα παρακολούθησης live των ηµερίδων και των
εκδηλώσεων που θα πραγµατοποιηθούν ξεκινώντας από την σηµερινή 9η Πα-
νελλήνια Συνδιάσκεψή µας. 

2.4. Υπηρεσίες µελών
Παρότι η οικονοµική κατάσταση του συλλόγου δεν επιτρέπει µεγαλόπνοα σχέ-
δια για τις υπηρεσίες που προσφέρει ο σύλλογος στα µέλη του θα επιδιώξει µε
τα µέσα που διαθέτει να τις επεκτείνει και θα συνεχίσει:
• Να αποστέλλει σε καθηµερινή βάση µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σε

πάνω από 2.000 συναδέλφους ενηµέρωση για τα τεκταινόµενα στον κλάδο
µας. ∆υστυχώς έχει εντοπιστεί µεγάλο κενό στα e-mail που διαθέτουµε από
µικρότερης ηλικίας συναδέλφους και για αυτόν τον λόγο ήδη οι τοπικές δο-
µές του συλλόγου κάνουν προσπάθεια να τα συγκεντρώσουν. Εξετάζετε η
δυνατότητα αποστολής newsletter σε τακτά χρονικά διαστήµατα µε συγκέ-
ντρωση όλων των ενηµερωτικών mail.

• Η ενηµέρωση των µελών µας έχει επεκταθεί ήδη και µέσα από τα κοινωνικά
δίκτυα µε τη δηµιουργία group στο facebook µε την επωνυµία «ΠΣ∆ΑΤΜ»
όπου διεξάγετε και γόνιµος διάλογος για τα ζητήµατα που προκύπτουν. Η
διοίκηση του συλλόγου έχει σκοπό να επεκτείνει την παρουσία του συλλό-
γου και στα άλλα κοινωνικά δίκτυα, ενώ στον σχεδιασµό της είναι να αναρ-
τά για διαβούλευση µε τα µέλη διάφορα ζητήµατα που προκύπτουν ξεκινώ-
ντας από αυτό το σχέδιο προγράµµατος δράσης.

• Να αποστέλλει σε όλους τους συναδέλφους το δελτίο του συλλόγου. Κα-
λούµε όποιον συνάδελφο το επιθυµεί να ενταχθεί στη συντακτική οµάδα
του ή ακόµα να κάνει προτάσεις για τη βελτίωσή του.

• Να ενηµερώνει συνεχώς του συναδέλφους και µέσω του ηλεκτρονικού ιστό-
τοπου του ο οποίος ήδη ανασχεδιάζεται.

• Να υποστηρίζει τους συναδέλφους στα ερωτήµατα που καθηµερινά θέτουν
είτε τηλεφωνικώς είτε µέσω του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Η όποια χρο-
νική καθυστέρηση που παρατηρείται οφείλεται στο ότι η δράση αυτή στηρί-
ζεται κυρίως σε εθελοντική βάση. Εξετάζεται από την διοίκηση σε περίπτω-
ση που υπάρχει διαθεσιµότητα να συγκροτηθεί επιτροπή που θα καλύπτει
θεσµικά την υπηρεσία αυτή.

• Να διοργανώνει ηµερίδες και συνέδρια. Σύντοµα θα υπάρχει η δυνατότητα
παρακολούθησής τους από απόσταση µέσω livestreaming για όσους συνα-
δέλφους δεν θα µπορούν να παρευρεθούν σε αυτές.

Επειδή τα περισσότερα από τα παραπάνω στηρίζονται σε εθελοντική βάση µε
τη συνεισφορά λίγων συναδέλφων η διοίκηση του ΠΣ∆ΑΤΜ καλεί κάθε συνά-
δελφο να βοηθήσει έµπρακτα.
Επίσης εξετάζεται το ενδεχόµενο η συντακτική επιτροπή του δελτίου του συλ-
λόγου να έχει την ευθύνη για την ενηµέρωση του ιστοχώρου του συλλόγου
και των κοινωνικών δικτύων, καθώς και της καθηµερινής αποστολής e-mail
στα µέλη µας. Το δεύτερο ενδεχόµενο είναι να συγκροτηθεί µόνιµη επιτροπή
δηµοσίων σχέσεων να αναλάβει τα παραπάνω, η οποία θα είναι υπό την ευθύ-
νη του προέδρου και αυτό διότι κατά το καταστατικό και τον νόµο είναι ο µό-
νος υπεύθυνος.

2.5. Η σχέση µε τις πολυτεχνικές σχολές
Οι Πολυτεχνικές Σχολές µας είναι το σηµείο αναφοράς της επιστηµονικής οντό-
τητας του κλάδου. Η συνεργασία του συλλόγου µε τις σχολές θα συνεχίσει να
είναι αρµονική και στηρίζεται στον αλληλοσεβασµό και των δύο πλευρών.
Στη συζήτηση που έχει ξεκινήσει για τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των µηχα-
νικών η παρέµβαση των σχολών είναι κοµβική, ώστε να υποστηριχθεί ο διακρι-
τός ρόλος του Αγρονόµου Τοπογράφου Μηχανικού στην κοινότητα των µηχα-
νικών.  
Τα τελευταία χρόνια στη Σ.Α.Τ.Μ. έχει ξεκινήσει η συζήτηση για την αλλαγή
του προγράµµατος σπουδών. Επειδή το θέµα είναι αρκετό σοβαρό για την εξέ-
λιξη του επαγγέλµατος µας η διοίκηση του συλλόγου έχει ζητήσει από τον
Πρόεδρο της Σ.Α.Τ.Μ. συνάδελφο κ. Κάβουρα να συµµετάσχουµε στη διαβού-
λευση που θα ακολουθήσει.
Πέραν των παραπάνω η διοίκηση: 
• Θα συνεργαστεί µε τις σχολές για τη στελέχωση και τη λειτουργία των µόνι-

µων επιτροπών του συλλόγου.
• Θα συνεργαστεί µε τις σχολές για τη διοργάνωση κοινών ηµερίδων, αλλά

και για τις εκδηλώσεις για τα 100 χρόνια από την ίδρυση της Σ.Α.Τ.Μ.
• Θα προωθήσει µε κάθε τρόπο, είτε µέσω ηµερίδων είτε µέσω του δελτίου

του συλλόγου και τα κοινωνικά δίκτυα την έρευνα που γίνετε.
• Θα προωθήσει την καθιέρωση ενηµερωτικής εκδήλωσης σε συνεργασία µε

την ακαδηµαϊκή κοινότητα στην οποία εκπρόσωποι του συλλόγου θα ενηµε-
ρώνουν τους φοιτητές για τα τεκταινόµενα στον επαγγελµατικό στίβο, τα
επιστηµονικά εφόδια που απαιτούνται για την επαγγελµατική ανέλιξη και τις
προοπτικές που υπάρχουν ανά αντικείµενο δράσης.

2.6. ∆ιεθνής Εµπειρία
Ο ΠΣ∆ΑΤΜ είναι µέλος των διεθνών οργανώσεων FIG (iInternational
Federation of Surveyors), EGOS (European Group of Surveyors) και CLGE
(Comité de Liaison des Géomètres Européens).
Σήµερα, είµαστε σε ευχάριστη θέση να προεδρεύουν στις δύο από τις τρεις
οργανώσεις µέλη του συλλόγου µας. Στην FIG η συναδέλφισσα κα Πότσιου
και στην EGOS ο συνάδελφος κ. Ζαχαριάς. Από την παρουσία τους σε αυτές
τις θέσεις αυξηµένου κύρους αναµένουµε σηµαντική βοήθεια στους Έλληνες
συναδέλφους µας. Από την πλευρά του συλλόγου θα υπάρξει κάθε στήριξη
στους συναδέλφους ώστε να επιτύχουν το έργο τους.
Για να µπορέσουµε να σχεδιάσουµε και να υλοποιήσουµε για τον κλάδο πολιτι-
κές ικανές να ανταποκριθούν στις ανάγκες της νέας εποχής πρέπει να παρακο-
λουθούµε τις εξελίξεις και τις τάσεις σε τεχνολογικό - επιστηµονικό επίπεδο
αλλά και σε επίπεδο επαγγελµατικών δικαιωµάτων που έχουν οι ΑΤΜ πανευ-
ρωπαϊκά και παγκόσµια. Για το λόγο αυτό ο ΠΣ∆ΑΤΜ έχει ζητήσει την οικονο-
µική στήριξη από το ΤΕΕ ώστε να µπορεί να συµµετάσχει στα δρώµενα των
παραπάνω οργανισµών και ιδιαιτέρως να ενεργοποιηθεί ξανά η συµµετοχή µας
στη CLGE.
Το Μάρτιο του 2011, ο σύλλογος προέβη στη σύναψη διµερούς συνεργασίας
µε το Σύλλογο των Γερµανών Τοπογράφων φιλοδοξώντας να προσαρµόσουµε
πετυχηµένες ως προς την εφαρµογή τους στη Γερµανία επαγγελµατικές δρά-
σεις στην ελληνική πραγµατικότητα. Μία από αυτές είναι ο διαπιστευµένος το-
πογράφος. Η επιλογή των Γερµανών συναδέλφων έγινε έχοντας βαθιά γνώση
ότι τόσο η φύση των σπουδών τους, όσο και το νοµικό τους πλαίσιο, προσο-
µοιάζουν στα ελληνικά δεδοµένα. Από την πλευρά του συλλόγου θα επιχειρη-
θεί να συναφθούν και άλλα αντίστοιχα µνηµόνια συνεργασίας.
Ο σύλλογος όµως δεν σταµατά εκεί και ετοιµάζει ηµερίδα όπου θα συµµετά-
σχουν συνάδελφοι από την Γερµανία, την Ιταλία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες
όπου θα µας µεταφέρουν τις εµπειρίες τους, θα µας ενηµερώσουν για τα επαγ-
γελµατικά δικαιώµατά τους και θα ανταλλάξουµε τεχνογνωσία.

2.7. Τήρηση Κώδικα ∆εοντολογίας
Τα θέµατα δεοντολογίας καλύπτονται µέσα από τον κώδικα δεοντολογίας του
ΤΕΕ και τον κώδικα της CLGE που δεσµεύει τους Ευρωπαίους Τοπογράφους
Μηχανικούς όπως αναφέρεται και στο καταστατικό του ΠΣ∆ΑΤΜ.
∆υστυχώς σε πολλές περιπτώσεις παρατηρείται το φαινόµενο καταπάτησης
αξιακών αρχών. Τα µηνύµατα που φτάνουν στο ∆Σ είναι πολλά. Η µη τήρηση
του κώδικα δεοντολογίας εµφανίζεται στην επαγγελµατική καθηµερινότητα
των ΑΤΜ µε τη µορφή:
• Μη τήρησης των προδιαγραφών και παράδοσης χαµηλής ποιότητας µελε-

τών σε πελάτες.
• Αµοιβής µε εξωπραγµατικά χαµηλές τιµές και χρήση µεθόδων αθέµιτου

ανταγωνισµού.
• ∆ιενέργειας ιδιωτικών εργασιών από στελέχη της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης που

εκ του νόµου δεν έχουν αυτό το δικαίωµα.
• Χορήγησης σφραγίδας από συναδέλφους για τη σφράγιση και υπογραφή

συνταχθέντων από µη έχοντες το δικαίωµα επαγγελµατίες τοπογραφικών
διαγραµµάτων.

• Συνυπογραφής τοπογραφικών διαγραµµάτων µαζί µε µη έχοντες το δικαίω-
µα επαγγελµατίες.

• Κατάτµησης µελετητικού αντικειµένου και ανάθεσής του υπό τη µορφή
απευθείας αναθέσεων.

Σήµερα που οι συνάδελφοί µας ελεύθεροι επαγγελµατίες απειλούνται µε αφα-
νισµό, δεν µπορούµε να δείχνουµε ανοχή σε τέτοια φαινόµενα.
Ο Σύλλογος, βέβαια, δεν µπορεί και δεν θέλει να παίξει το ρόλο του αστυφύ-
λακα. Πρέπει λοιπόν όλοι οι συνάδελφοι να συνειδητοποιήσουν ότι κάθε τέτοια
ενέργεια είναι ένας «∆ούρειος Ίππος» που δυναµιτίζει τις προσπάθειες του
κλάδου και υπονοµεύει κάθε πιθανή επιτυχία.
Η προάσπιση των συµφερόντων του κλάδου επιτυγχάνεται όταν υπάρχει ο
απαραίτητος σεβασµός προς το παραγόµενο προϊόν, όταν τηρούνται οι κανό-
νες του υγιούς ανταγωνισµού και οι αποφάσεις - κατευθύνσεις των αιρετών
οργάνων των ΑΤΜ.
Ρόλο στην άµβλυνση του φαινοµένου µπορούν και πρέπει να διαδραµατίσουν
οι περιφερειακές δοµές του Συλλόγου. Ό,τι όµως κι αν κάνουν, αν οι ίδιοι οι
συνάδελφοι δεν σέβονται τους εαυτούς τους, τότε σίγουρα είναι ανώφελο να
περιµένουν το σεβασµό και την αναγνώριση απ’ τους άλλους.
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Ο σύλλογος θα αποστείλει σε όλα τα µέλη του και θα αναρτήσει σε ευκρινές
σηµείο του ιστοχώρου του τους κώδικες δεοντολογίας του ΤΕΕ και της CLGE.

2.8. Οικονοµικά συλλόγου και µετεγκατάσταση
Μέσα στην οικονοµική κρίση που περνάει η χώρας µας, δεν θα µπορούσε και η
οικονοµική κατάσταση του συλλόγου να είναι καλύτερη. Βασικοί λόγοι της κα-
τάσταση αυτής είναι:
• η ελάχιστη χρηµατοδότηση από το ΤΕΕ. Φέτος για πρώτη φορά καθιερώθη-

κε αλγόριθµος ο οποίος αδικεί τους δυναµικούς συλλόγους όπως τον δικό
µας. Το ευχάριστο είναι ότι το ΤΕΕ φαίνεται να ανταποκρίνεται σε αυτή την
υποχρέωσή του.

• Ελάχιστα µέλη µας εξοφλούν την ετήσια συνδροµή τους στον σύλλογο που
είναι 10 ευρώ τον χρόνο. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα µόνο την χρονιά που
διεξάγονται εκλογές να υπάρχουν κάποια έσοδα από τα µέλη.

• Ο σύλλογος, λόγω του καταστατικού του, δεν µπορεί να έχει έσοδα από σε-
µινάρια και αντίστοιχες δράσεις.

Από τα παραπάνω, ο καθένας µπορεί να καταλάβει ότι οι λύσεις είναι ελάχιστες
για να αυξηθούν τα έσοδα.
Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σηµαντικές προσπάθειες για να µειωθούν τα
έξοδα. Τα ελαστικά έξοδα έχουν εκµηδενιστεί (το µόνο είναι η συντήρηση του
site). Αυτό έχει ως αποτέλεσµα ο προϋπολογισµός των εξόδων να καλύπτεται
µόνο από τα ανελαστικά όπως ο µισθός και η ασφάλιση της υπαλλήλου, το
ενοίκιο, η λογιστική κάλυψη, τα κοινόχρηστα και οι λογαριασµοί κοινής ωφε-
λείας.
Η νέα διοίκηση του συλλόγου για να αυξήσει τα έσοδα του συλλόγου έχει προ-
γραµµατίσει να διοργανώσει αρκετές ηµερίδες στις οποίες περιµένει να συµµε-
τάσχουν αρκετοί χορηγοί. ∆εύτερη λύση ενδεχοµένως να είναι η παρακολού-
θηση ηµερίδων µόνο από τα οικονοµικώς τακτοποιηµένα µέλη. Επιπροσθέτως
η διοίκηση του συλλόγου προγραµµατίζει να αξιοποιήσει το site του συλλόγου
για καταχώρηση διαφηµίσεων. Γνωρίζουµε ότι στο διαδίκτυο όλες οι εταιρείες
δαπανούν αρκετά χρήµατα και πιστεύουµε ότι θα επιλέξουν τον ιστότοπό µας
όπου θα µπορούν να διαφηµιστούν στοχευµένα. Προϋπόθεση για να επιτύχει
η συγκεκριµένη λύση είναι η σηµαντική επισκεψιµότητα της σελίδας µας.
Ο σύλλογός µας στεγάζεται στο ισόγειο της ιστορικής µπλε πολυκατοικίας. ∆υ-
στυχώς η εγκατάσταση στο κτίριο είναι οικονοµικά πολύ δύσκολη πλέον. Για
τον λόγο αυτό είµαστε σε επαφή µε τη διοίκηση του ΤΕΕ ώστε να µας εξα-
σφαλίσει κάποιο χώρο όπου θα µπορούµε να µετεγκατασταθούµε.
Τέλος επειδή ο οικονοµικός παράγοντας είναι κοµβικός για την εύρυθµη λειτουρ-
γία, την αποτελεσµατική δραστηριότητα, τη δυνατότητα του συλλόγου να παρέ-
χει τις υπηρεσίες στα µέλη του και να ανταποκρίνεται στην καταστατική υποχρέ-
ωσή του να υπερασπίζεται τα συµφέροντα των µελών του, καλούµε κάθε µέλος
µας να τακτοποιήσει την οικονοµική συνδροµή του για το έτος 2016.

2.9. Προβολή συλλόγου και των θέσεών του - Ενίσχυση του
κύρους του επαγγέλµατος

Η προβολή του συλλόγου και των θέσεών του είναι τόσο σηµαντική όσο και η
υγιής οικονοµική του κατάσταση, ώστε να µπορεί να ανταπεξέλθει στις προ-
γραµµατικές δεσµεύσεις, να µπορεί να παρεµβαίνει δυναµικά και να ενισχυθεί
το κύρος του επαγγέλµατός µας.
Για την προβολή του συλλόγου η νέα διοίκηση σχεδιάζει:
• Τον ανασχεδιασµό του ιστότοπου του συλλόγου µας ώστε να είναι πιο λει-

τουργικός.
• Την παρουσία του συλλόγου στα κοινωνικά δίκτυα (facebook, linkedin,

youtube, Instagram, κλπ). Ήδη ο σύλλογος έχει κλειστή οµάδα στο
facebook µε πάνω από 800 µέλη και ετοιµάζεται κανάλι στο youtube, όπου
θα αναµεταδίδονται όλες οι ηµερίδες και εκδηλώσεις του συλλόγου. Υπάρ-
χουν σκέψεις να διεξαχθούν σε συνεργασία µε χορηγούς και διαγωνισµοί.

• Την προσπάθεια για στοχευµένες παρεµβάσεις σε σχολεία ώστε να γνωρί-
σουν οι µικροί µαθητές το επάγγελµά µας.

• Κοινές δράσεις και εκδηλώσεις σε συνεργασία µε άλλους συλλόγους, ακόµα
και MKO (π.χ. WWF, ΕΛΛΑΚ).

• Τη διοργάνωση συνεντεύξεων τύπου µε δηµοσιογράφους που καλύπτουν
το τεχνικό κόσµο για σηµαντικά ζητήµατα που προκύπτουν.

• Την παρουσία σε τοπικά µέσα ενηµερώσεις (δικτυακά και ηλεκτρονικά) µε
άρθρα και καταχωρήσεις. Η παρέµβαση σε αυτά µέσα είναι πιο εύκολη και
σηµαντικής απήχησης.

3. Στρατηγική επαγγελµατικών και κοινωνικών συµµαχιών
στα πλαίσια του προγράµµατος δράσης και πολιτική
παρεµβάσεων

Ο ΠΣ∆ΑΤΜ οφείλει για να πετύχει τις στοχεύσεις του να οικοδοµήσει νέες, αλ-

λά και να ενισχύσει τις παλαιότερες, συνεργασίες και συµµαχίες στην αναζήτη-
ση κοινά αποδεκτών λύσεων που να εξυπηρετούν το επάγγελµά µας. Τέτοιες
συνεργασίες µπορούν να είναι και είναι, πέραν του ΤΕΕ, µε τους υπόλοιπους
συλλόγους των µηχανικών, αλλά και τους συµβολαιογραφικούς και δικηγορι-
κούς συλλόγους.

∆ιαχρονικά ο σύλλογος συµµετέχει σε κάθε πρόσκληση της κυβέρνησης και
του ευρύτερου δηµοσίου τοµέα για διαβούλευση επί θεµάτων που αφορούν
τον κλάδο µας. ∆υστυχώς τις περισσότερες φορές διαπιστώνουµε ότι τα καλέ-
σµατα αυτά είναι τουλάχιστον προσχηµατικά και απλά οι αρµόδιοι µόνον
ακούν τις θέσεις µας. Ακόµα και στις περιπτώσεις που φαινοµενικά οι θέσεις
µας γίνονταν αποδεκτές, στην πράξη ακολουθούνται τακτικές αναβλητικότη-
τας, υπεκφυγής και στην χειρότερη περίπτωση αδιαφορίας. 

Χαρακτηριστικό παράδειγµα ήταν η διαβούλευση του νέου διαγωνισµού για
την ολοκλήρωση του Εθνικού Κτηµατολογίου που παρά τις παρεµβάσεις µας
δεν υιοθετήθηκε ούτε µισή. ∆υστυχώς αυτή η κακή πρακτική κόλλησε και κά-
ποια µέλη της διοικούσας επιτροπής του ΤΕΕ. Μας προκάλεσε έκπληξη η στά-
ση των µελών της, που ήταν υπεύθυνα για τα σχέδια Π∆ των επαγγελµατικών
δικαιωµάτων των µηχανικών, οι οποίοι απαξίωσαν όλους τους συλλόγους µη-
χανικών µε τη διαδικασία συζήτησης που ακολούθησαν. Ελπίζουµε η παιδική
αυτή ασθένεια να περάσει γρήγορα για το καλό όλων των συναδέλφων και
του κοινωνικού συνόλου. Σηµαντική παραφωνία ήταν και η µη διεξαγωγή δια-
βουλεύσεων για τον αλγόριθµο που υιοθέτησε το ΤΕΕ για την επιχορήγηση
των συλλόγων των µηχανικών.

Όλα τα παραπάνω προφανώς και δεν θα µας σταµατήσουν να παρεµβαίνουµε
δυναµικά και να προβάλλουµε τις θέσεις µας µέχρι να εισακουστούν και να υι-
οθετηθούν από τις ηγεσίες των Υπουργείων. 

Η στάση της ∆ιοίκησης του Συλλόγου απέναντι στις υπουργικές ηγεσίες και
τους πολιτικούς υφισταµένους τους που υλοποιούν τους σχεδιασµούς τους θα
εξακολουθήσει να είναι κριτική µε διάθεση δυναµικής κλιµάκωσης των αντι-
δράσεων σε περιπτώσεις όπου θίγονται τα συµφέροντα των συναδέλφων µας. 

Στα πλαίσια των αναγκών ευρύτερης γνωστοποίησης των θέσεων του κλάδου,
θα προχωρήσουµε σε ενηµέρωση όλων των κοινοβουλευτικών δυνάµεων
(πλην της χρυσής αυγής) µε σκοπό τη διαµόρφωση ευρύτερων συµµαχιών για
την αποδοχή των προτάσεων του Συλλόγου.
Τα ζητήµατα που θα βρίσκονται στην πρώτη γραµµή των προσπαθειών της νέ-
ας διοίκησης θα είναι:  
1. Η θεσµοθέτηση του νέου πλαισίου των επαγγελµατικών δικαιωµάτων των

µηχανικών σε συνδυασµό µε τη διασφάλιση των έως τώρα δικαιωµάτων
µας σε κάθε επίπεδο.

2. Η ολοκλήρωση του Εθνικού Κτηµατολογίου και τα ζητήµατα που το αφο-
ρούν.

3. Η ανάπτυξη νέων θέσεων εργασίας στον δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα και η
προβολή των νέων αντικειµένων του κλάδου µας.

4. Η προώθηση πρότυπων τοπογραφικών διαγραµµάτων και προδιαγραφών σε
µελέτες και έργα που αφορούν τον κλάδο µας.

5. Η ενεργοποίηση του θεσµού του διαπιστευµένου µηχανικού για θέµατα
κτηµατολογίου.

6. Η εργασιακή νοµοθεσία που φαίνεται να αλλάζει µε δυσµενέστερους όρους
για τους εργαζόµενους.

7. Η παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας µε όρους ισόρροπης και δίκαιης
ανάπτυξης µε σεβασµό στο περιβάλλον και η συµµετοχή του Αγρονόµου
Τοπογράφου Μηχανικού σε αυτήν.

Η περίοδος που βρισκόµαστε είναι πολύ δύσκολη και για τον κλάδο µας αλλά
και για ολόκληρη την κοινωνία. Σ’ αυτή την περίοδο οι επιλογές που έχουµε εί-
ναι δύο, είτε να περιµένουµε κάποιους άλλους να µας σώσουν είτε να πάρουµε
όλοι µαζί την τύχη στα χέρια µας και να αναζητήσουµε από µόνοι µας τις λύ-
σεις που θα µας βγάλουν από αυτό το αδιέξοδο.

Όλοι όσοι ασχολούµαστε µε τα συλλογικά δρώµενα του κλάδου πιστεύουµε
ότι, ανεξαρτήτως των δυσκολιών που θα παρουσιασθούν, µπορούµε να τα κα-
ταφέρουµε. 

Καλούµε ως νέα διοίκηση του ΠΣ∆ΑΤΜ όλους τους συναδέλφους να ενεργο-
ποιηθούν και να συµµετέχουν δυναµικά στα δρώµενα του συλλόγου µας είτε
µέσω των τοπικών δοµών µας είτε µέσω της κεντρικής διοίκησης του συλλό-
γου µας και τις µόνιµες επιτροπές που θα συγκροτηθούν. 

Μόνο όλοι µαζί µπορούµε να είµαστε αρκετά δυνατοί ώστε να µπορέσουµε να
τα καταφέρουµε.
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10Ë ¶·ÓÂÏÏ·‰ÈÎ‹ ™˘Ó‰È¿ÛÎÂ„Ë
1-2 πÔ˘Ï›Ô˘ 2016 ∫·‚¿Ï·

Τ ο διήµερο 1-2 Ιουλίου 2016 πραγµατοποιήθηκε στο Αµφιθέατρο
του ∆ιοικητηρίου Καβάλας η 10η Πανελλαδική Συνδιάσκεψη του
ΠΣ∆ΑΤΜ και η εσπερίδα «Η σηµασία του αξιόπιστου εξαρτηµένου

τοπογραφικού διαγράµµατος στις δικαιοπραξίες».

Παρά την οικονοµική κρίση και τη διεξαγωγή της στην Περιφέρεια της
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης σε αυτή συµµετείχαν πάνω από 100
συνάδελφοι από σχεδόν όλη την Ελλάδα και συγκεκριµένα από το Ηρά-
κλειο, την Πάτρα, το Αγρίνιο, την Κέρκυρα, την Αθήνα, τη Λαµία, τη Μυ-
τιλήνη, τον Βόλο, τη Λάρισα, την Καρδίτσα, τα Τρίκαλα, την Ηµαθία, τη
Θεσσαλονίκη, τις Σέρρες, τη Χαλκιδική, την Αλεξανδρούπολη, την Ξάνθη,
την Κοµοτηνή, τη Λήµνο και φυσικά τη ∆ράµα και την Καβάλα. Συνολικά
από 21 Περιφερειακές Ενότητες της χώρας.

Κατά τις εργασίες αυ-
τής παρουσιάσθηκε
το πρόγραµµα δρά-
σης του ΠΣ∆ΑΤΜ για
τη διετία 2016-2018
από τον πρόεδρο του
συλλόγου συνάδελ-
φο Μιχάλη Καλογιαν-
νάκη και τοποθετή-
θηκε το σύνολο σχε-
δόν των εκπροσώ-
πων των Περιφερεια-
κών - Τοπικών Τµη-
µάτων και Συλλόγων
ΑΤΜ, καθώς και µε-
γάλος αριθµός πα-
ρευρισκόµενων συ-
ναδέλφων. Από τις
ενδιαφέρουσες οµι-
λίες - εισηγήσεις
προέκυψαν σηµαντι-
κές προσθήκες στο
τελικό κείµενο του
προγραµµατισµού
του ΠΣ∆ΑΤΜ. Οι συ-
νάδελφοι επικεντρώ-

θηκαν στα ζητήµατα των επαγγελµατικών δικαιωµάτων, την απόφαση
267 του ΣτΕ, την ολοκλήρωση του Εθνικού Κτηµατολογίου, τον ∆ιαπι-
στευµένο Μηχανικό για θέµατα Κτηµατολογίου, τις αλλαγές στο Κατα-
στατικό, τα πρότυπα τοπογραφικά διαγράµµατα και σε αρκετά σηµεία
του Προγράµµατος ∆ράσης.

Κατά την πρώτη µέρα την εσπερίδα χαιρέτισαν ο αντιπεριφερειάρχης ΠΕ
Καβάλας κ. Σωτήριος Παπαδόπουλος, ο αντιδήµαρχος Καβάλας κ. Ζήσης
Μπόνιας, ο πρόεδρος του ΤΕΕ Αν. Μακεδονίας κ. ∆ηµήτρης Κυριαζίδης, ο
πρόεδρος του ΠΣ∆ΑΤΜ Μιχάλης Καλογιαννάκης, ο εκπρόσωπος των δικη-
γόρων Καβάλας κ. Κώστας Θεοδωρίδης, η εκπρόσωπος των συµβολαιο-
γράφων κα Έφη Λαζίδου και ο διευθυντής πολεοδοµικού σχεδιασµού κ.
Μιχάλης Φλώρος.

Στη συνέχεια επακολούθησαν οι εισηγήσεις των οµιλητών και πιο συγκε-
κριµένα:

Ο Μιχάλης Αποστολίδης ανέπτυξε το θέµα «Η σηµασία του αξιόπιστου
εξαρτηµένου τοπογραφικού διαγράµµατος». Ανέλυσε τον όρο εξάρτηση
για τους µη τοπογράφους, έκανε µια ιστορική αναδροµή της νοµοθεσίας
γύρω από την εξάρτηση µε έµφαση στον Ν.1337 στον Ν.2664 και τον
Ν.4178 που θεσµοθέτησαν τα εξαρτηµένα τοπογραφικά και θίχτηκαν θέ-
µατα του κτηµατολογίου του νοµού Καβάλας.

Ο Νίκος Ασλανίδης παρουσίασε την πρόταση για το πρότυπο τοπογραφι-
κό για τις δικαιοπραξίες. Παρουσίασε τα κύρια µέρη του, το περιεχόµενό
του και τις προδιαγραφές του.

Η Ελεονώρα ∆ηµαλέξη µίλησε εκ µέρους της ΕΚΧΑ ΑΕ για τη σηµασία του
εξαρτηµένου τοπογραφικού διαγράµµατος στη λειτουργία του Κτηµατο-
λογίου, και ανέπτυξε ορισµένες πτυχές της λειτουργίας της ΕΚΧΑ. Στην
εισήγηση συµµετείχε η κα Φαίη Λιόντα.

Ο Γιάννης Γιαννίρης ανέπτυξε τη σηµασία του εξαρτηµένου φωτογραµµε-
τρικού διαγράµµατος. Ανέφερε παραδείγµατα της χρήσης του στα αυθαί-
ρετα, στις φωτοερµηνείες, σε αποτυπώσεις προηγούµενης εποχής και
στη σύνταξη του κτηµατολογίου. Μάλιστα τάχθηκε κατά του προσδιορι-
σµού των ιδιοκτησιών από ορθοφωτοχάρτες και υποστήριξε µε παραδείγ-
µατα ότι αυτή πρέπει να γίνεται µε στεροσκοπική φωτογραµµετρική από-
δοση.

Την εσπερίδα παρακολούθησαν πλήθος συναδέλφων, η πλειοψηφία των
συµβολαιογράφων του νοµού Καβάλας και αρκετοί δικηγόροι, ενώ µετά
την ολοκλήρωση των οµιλιών ακολούθησε ελεύθερη συζήτηση. 

Κατά τη διάρκεια του διηµέρου λειτούργησε παράλληλα έκθεση τοπογρα-
φικού εξοπλισµού, ενώ ολόκληρο το διήµερο αναµεταδόθηκε ζωντανά
µέσω youtube από το κανάλι του ΠΣ∆ΑΤΜ
(youtube.com/channel/UCZcIXuNysdagJ3Cs49zk6TQ).

Όσοι κατάφεραν να συµµετέχουν στις εκδηλώσεις του διηµέρου στα
πλαίσια της 10ης Πανελλαδικής Συνδιάσκεψης ΑΤΜ (Εσπερίδα & Συνδιά-
σκεψη) είναι σίγουρο ότι αποζηµιώθηκαν από τη φιλοξενία που τους επι-
φύλαξαν η ∆ιοίκηση του Τοπικού Συλλόγου ΑΤΜ Καβάλας.

Η ∆ιοίκηση του ΠΣ∆ΑΤΜ θέλει να ευχαριστήσει όλους τους συναδέλφους
ΑΤΜ που συνέβαλαν στην επιτυχηµένη διοργάνωση της συνδιάσκεψης,
τον Πρόεδρο του Τοπικού Συλλόγου συν. Μιχάλη Αποστολίδη και όλα τα
µέλη του ∆Σ, ιδιαιτέρως τους συναδέλφους Γιώργο Μουµτζής, Σοφία Ιωαν-
νίδου και Ζωή Ιερωνυµάκη που βρίσκονταν στο προεδρείο του διηµέρου.
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™˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙÔÓ ‰È¿ÏÔÁÔ
Προς: Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συλλόγου ∆ιπλωµατούχων Αγρονό-

µων Τοπογράφων Μηχανικών

Κύριε Πρόεδρε, Κύριοι Συνάδελφοι,

Η Επιτροπή διαλόγου για τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των Μηχανικών
συνεχίζει τις διεργασίες προετοιµασίας του σχετικού Π.∆., βάσει της ανά-
δειξης των σηµείων συµφωνίας των ειδικοτήτων.

Στη διαδικασία αυτή τηρούµε τις βασικές αρχές κατοχύρωσης του 5ετούς
ενιαίου και αδιάσπαστου ∆ιπλώµατος και σύνδεσης των Τίτλων σπουδών
και γνωστικών αντικειµένων µε την πρόσβαση στις επαγγελµατικές δρα-
στηριότητες της εκάστοτε ειδικότητας, µε στόχο να αντιµετωπίσουµε τον
κίνδυνο απορρύθµισης του επαγγέλµατος.

Σε αυτήν τη βάση και προκειµένου µε την παρουσία σας να συµβάλετε
στη λείανση των διαφωνιών, σας καλούµε να επανέλθετε στο διάλογο και
να συµµετέχετε στη συνάντηση της ∆ευτέρας την 9η Μαϊου 2016, ώρα
5.00 µ.µ. στον 8ο όροφο στην αίθουσα της ∆Ε του ΤΕΕ, για την ολοκλή-
ρωση του κύκλου αυτού των συζητήσεων για το Π.∆.

Τώνια Μοροπούλου                     Θεόφραστος Βαµβουρέλλης
Β’ Αντιπρόεδρος ΤΕΕ                            Μέλος ∆.Ε. ΤΕΕ

∞¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ¢.™. ÙÔ˘ ¶™¢∞∆ª
Αγαπητοί συνάδελφοι, 
µε χαρά πήραµε την επιστολή σας στις 26.04.2016. 
Στην πρώτη παράγραφο µας ενηµερώνετε ότι: «η Επιτροπή διαλόγου για
τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των Μηχανικών συνεχίζει τις διεργασίες
προετοιµασίας του σχετικού Π.∆., βάσει της ανάδειξης των σηµείων συµ-
φωνίας των ειδικοτήτων» και στη δεύτερη παράγραφο ότι: «Στη διαδικα-
σία αυτή τηρούµε τις βασικές αρχές κατοχύρωσης του 5ετούς ενιαίου και
αδιάσπαστου ∆ιπλώµατος και σύνδεσης των Τίτλων σπουδών και γνωστι-
κών αντικειµένων µε την πρόσβαση στις επαγγελµατικές δραστηριότητες
της εκάστοτε ειδικότητας, µε στόχο να αντιµετωπίσουµε τον κίνδυνο
απορρύθµισης του επαγγέλµατος». Και στην τρίτη παράγραφο ότι: «Σε
αυτήν τη βάση και προκειµένου µε την παρουσία σας να συµβάλετε στη
λείανση των διαφωνιών, σας καλούµε να επανέλθετε στο διάλογο και να
συµµετέχετε στη συνάντηση της ∆ευτέρας την 9η Μαΐου 2016, ώρα 5.00
µ.µ. στον 8ο όροφο στην αίθουσα της ∆.Ε. του ΤΕΕ, για την ολοκλήρω-
ση του κύκλου αυτού των συζητήσεων για το Π.∆.» 
Στα όσα αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 της επιστολής σας, συµ-
φωνούµε απόλυτα και η παραβίασή τους, καθώς και η µη τήρησή τους
µέχρι σήµερα, µας εξανάγκασε στην αποχώρησή µας από την επιτροπή
εργασίας του ΤΕΕ, όπως και στην αποχώρηση των συναδέλφων Αρχιτε-
κτόνων Μηχανικών. 

Αν πραγµατικά ισχύει η θέλησή σας για εφαρµογή αυτών που δηλώνετε
στην παράγραφο 1 και 2 της επιστολής σας, σας προτείνουµε να εξετά-
σετε και να µελετήσετε ξανά τις προτάσεις µας, τις οποίες έχουµε κατα-
θέσει επανειληµµένα µέχρι σήµερα στην επιτροπή εργασίας. Και σε όλες
τις συζητήσεις, που η ∆.Ε. του ΤΕΕ εδώ και έξι µήνες έχει οργανώσει. Και
όπως εµείς παραθέτουµε επιχειρήµατα, αιτιολογίες και στοιχεία, θα επι-
θυµούσαµε και από το δικό σας µέρος µια αντίστοιχη υποστήριξη των δι-
κών σας θέσεων στα σηµεία που διαφωνείτε. 
Περισσότερο θα θέλαµε να επικεντρώσουµε στα παρακάτω 5 σηµεία, τα
οποία θεωρούµε πολύ σηµαντικά και προϋπόθεση για όποια συνέχεια του
διαλόγου µεταξύ των ειδικοτήτων και µε τους υπεύθυνους από τη ∆.Ε.
του ΤΕΕ. Στο τελευταίο σχέδιο Π.∆. που έχετε συντάξει µε ηµεροµηνία
20.04.2016 πρέπει να προχωρήσετε στις εξής διορθώσεις και συµπληρώ-
σεις και να αποδεχθείτε τις παρακάτω θέσεις, οι οποίες είναι πλήρως αι-
τιολογηµένες, βασιζόµενες στον Ν.4254/2004. Και συσχετίζουν το γνω-
στικό αντικείµενο, το περιεχόµενο σπουδών, τις γνώσεις και τη φυσιο-
γνωµία και αποστολή των σχολών, µε τη δυνατότητα πρόσβασης σε
επαγγελµατικές δραστηριότητες. 

1. Να επανέλθει το σηµείο 9 από το άρθρο 1 «Γενικές αρχές» στην
προηγούµενη µορφή, που εσείς οι ίδιοι είχατε συντάξει και συµπεριλάβει
στο προηγούµενο σχέδιο και το αντικαταστήσατε αδικαιολόγητα και
αναιτιολόγητα. 
Η προηγούµενη µορφή: 
«9. Είναι εφικτή η παράλληλη πρόσβαση σε επαγγελµατικές δραστηριό-
τητες περισσότερων της µίας Ειδικοτήτων Μηχανικών όταν αυτό προκύ-
πτει από τον τίτλο σπουδών του Μηχανικού και το πρόγραµµα σπουδών
που οδηγεί σε αυτό. Ήτοι η παράλληλη πρόσβαση, ακόµα και αν προβλέ-
πεται από διατάξεις του παρόντος προϋποθέτει προκειµένου να καταστεί
εφικτή, ότι η ειδικότητα των µηχανικών της παράλληλης πρόσβασης
προβλέπει στο πρόγραµµα σπουδών της ισάριθµα µαθήµατα διδασκόµε-
να σε ίσο αριθµό ωρών µε την ειδικότητα η οποία έχει κύρια πρόσβαση
στη δραστηριότητα.» 
και η µορφή του µετά την αντικατάσταση: 
«9. ∆ύναται να υπάρχει παράλληλη πρόσβαση σε επαγγελµατικές δρα-
στηριότητες µεταξύ των επιµέρους ειδικοτήτων, όταν αυτό προκύπτει
από τον τίτλο σπουδών και το γνωστικό αντικείµενο της ειδικότητας.» 

2. Στο άρθρο 3 «Γνωστικό αντικείµενο και επαγγελµατικές δρα-
στηριότητες ειδικότητας πολιτικού µηχανικού» στην παράγραφο 2
ορίζεται ότι δεδοµένου του γνωστικού αντικειµένου του, ο πολιτικός µη-
χανικός δύναται να ασκεί τις κάτωθι επαγγελµατικές δραστηριότητες: 
Σηµείο vii. «Εκπόνηση και επίβλεψη µελετών Τοπογραφίας (Γεωδαιτικές,
Φωτογραµµετρικές, Χαρτογραφικές, Τοπογραφικές, Κτηµατογραφικές,
Κτηµατολογικές και Αναλογισµού)». Αυτό το σηµείο πρέπει να αφαιρεθεί,
διότι δεν υπάρχει γνωστικό αντικείµενο, που να επιτρέπει αυτή την πρό-
σβαση. Με µόνο δύο εξάµηνα υποστηρικτικών µαθηµάτων, στοιχείων το-
πογραφίας (θεοδόλιχος, χωροβάτης, 3 θεµελιώδη, ταχυµετρία, µικρές
αποτυπώσεις) και τίποτα άλλο, είναι άνευ αντικειµένου, κάθε συζήτηση
για το ζήτηµα αυτό. Επιπροσθέτως, στα έγγραφα που η ειδικότητα των
πολιτικών µηχανικών κατέθεσε στο γενικό περίγραµµα των αποκτώµενων
γνώσεων αναφέρονται 5 τοµείς, χωρίς να αναφέρεται κανένας τοµέας
που να αντιστοιχεί σε τοπογραφικό αντικείµενο και αντίστοιχες γνώσεως.
Και στις επιµέρους θεµατικές παροχές γνώσεων (γνωστικά αντικείµενα)
αναφέρονται 8 γνωστικά αντικείµενα και κανένα από αυτά δεν είναι το-
πογραφικό αντικείµενο. Εποµένως πώς καταλήγει το σχέδιο Π.∆. ότι πρέ-
πει να έχουν πρόσβαση στις τοπογραφικές µελέτες; Σε ποια βάση λογικής
και δεοντολογίας; 
Επιπροσθέτως η αποτύπωση ελεύθερων χώρων αποτελεί µελέτη τοπο-
γραφίας, καθώς και σε αρκετές περιπτώσεις η αποτύπωση υφιστάµενων
κτιρίων. 

3. Στο άρθρο 4 «Γνωστικό αντικείµενο και επαγγελµατικές δρα-
στηριότητες ειδικότητας αρχιτέκτονα µηχανικού» στην παράγρα-
φο 2 αναφέρεται ότι ο αρχιτέκτονας µηχανικός, µε βάση τις ανωτέρω
γνώσεις του, δύναται να ασκεί τις κάτωθι επαγγελµατικές δραστηριότη-
τες: Σηµείο xii. «Εκπόνηση και επίβλεψη πολεοδοµικών και ρυµοτοµικών
µελετών συµπεριλαµβανοµένων των πράξεων εφαρµογής». Αυτό το ση-
µείο πρέπει να αφαιρεθεί γιατί οι µελέτες και εργασίες για πράξεις εφαρ-
µογής πολεοδοµικών και ρυµοτοµικών σχεδίων περιλαµβάνονται εξ ολο-
κλήρου και αποκλειστικά στις επαγγελµατικές δραστηριότητες του Αγρο-
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ÛÙÈ˜ 9 ª·˝Ô˘ 2016. 

¶·Ú·ı¤ÙÔ˘ÌÂ Ù· ‰‡Ô ÎÂ›ÌÂÓ· ÁÈ· ÂÓËÌ¤ÚˆÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ Û˘Ó·‰¤Ï-

ÊˆÓ.
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νόµου & Τοπογράφου Μηχανικού στο σηµείο που αυτές αναφέρονται: «εκ-
πόνηση και επίβλεψη τοπογραφικών, γεωδαιτικών, φωτογραµµετρικών,
χαρτογραφικών και κτηµατογραφικών, κτηµατολογικών µελετών και µελε-
τών αναλογισµού». Αυτό επιβεβαιώνεται και από το περιεχόµενο των τε-
χνικών προδιαγραφών των πράξεων εφαρµογής πολεοδοµικών και ρυµοτο-
µικών σχεδίων, όπου το αντικείµενο περιγράφεται ως επιµέρους εργασίες
των τοπογραφικών µελετών (τριγωνισµός, πολυγωνοµετρία, χωροσταθµι-
κό δίκτυο, τοπογραφικές αποτυπώσεις, υλοποίηση αξονοδιασταυρώσεων
κτλ). 

4. Στο άρθρο 13 «Γνωστικό αντικείµενο και επαγγελµατικές δρα-
στηριότητες µηχανικού Χωροταξίας, Πολεοδοµίας και Περιφερεια-
κής Ανάπτυξης» στην παράγραφο 2 αναφέρεται ότι ο µηχανικός Χωρο-
ταξίας, Πολεοδοµίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης δύναται να ασκεί τις
επαγγελµατικές δραστηριότητες: 
Σηµείο x. «Εκπόνηση και επίβλεψη µελετών Τοπογραφίας (Τοπογραφικές,
Κτηµατογραφικές, Κτηµατολογικές και Αναλογισµού) µε µερική πρόσβα-
ση». Εδώ κάθε σχόλιο µάλλον είναι περιττό. ∆εν υπάρχει κανένα στοιχείο
που να δικαιολογεί οποιαδήποτε συζήτηση για πρόσβαση αυτής της ειδικό-
τητας, σε τοπογραφικό αντικείµενο. Οι σκοποί, οι στόχοι και η φυσιογνω-
µία των σχολών τους, το περιεχόµενο και η διάρθρωση των σπουδών, οι
γνώσεις, το γνωστικό αντικείµενο και η δοµή σε τοµείς, έρευνα, διδακτικό
προσωπικό δεν οδηγούν στο παραµικρό έστω συµπέρασµα, το οποίο να δι-
καιολογεί οποιαδήποτε πρόσβαση σε τοπογραφικό αντικείµενο. Είναι κατα-
νοητό για µια κατεύθυνση, η οποία µέχρι την ίδρυση της νέας σχολής ήταν
ειδίκευση των Αρχιτεκτόνων και η οποία έχει περιορισµένες επαγγελµατικές
δυνατότητες, να αναζητά διεξόδους για άλλα επαγγελµατικά αντικείµενα.
Αλλά η λύση δεν είναι η διείσδυση σε έναν άλλο επιστηµονικό και επαγγελ-
µατικό χώρο, που δεν έχει καµία σχέση µε το δικό τους αντικείµενο. Με
αυτή την τακτική υποβιβάζουν και το επίπεδο του δικού τους αντικειµένου
και των σχολών τους. 
Η ειδικότητα των Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδοµίας & Περιφερειακής
Ανάπτυξης σύµφωνα µε το πρόσφατο Προεδρικό ∆ιάταγµα 240/1994 που
καθορίζει τα επαγγελµατικά δικαιώµατά της, δεν έχει καµία αναφορά σε
µελέτες και έργα Τοπογραφίας ούτε ως γνωστικό αντικείµενο ούτε ως
επαγγελµατικό αντικείµενο. 

5. Στο άρθρο 13 «Γνωστικό αντικείµενο και επαγγελµατικές δρα-
στηριότητες µηχανικού Χωροταξίας, Πολεοδοµίας και Περιφερεια-
κής Ανάπτυξης» στην παράγραφο 2 αναφέρεται ότι ο µηχανικός Χωρο-
ταξίας, Πολεοδοµίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης δύναται να ασκεί τις
επαγγελµατικές δραστηριότητες: 
Σηµείο xiii. «Εκπόνηση και επίβλεψη µελετών Συγκοινωνιακών Έργων και
κυκλοφοριακών Μελετών. Αυτό από που προκύπτει; Θα εκπονούν µελέτες
κατηγορίας 10 «Μελέτες συγκοινωνιακών έργων (οδών, σιδηροδροµικών
γραµµών, µικρών τεχνικών έργων, έργων υποδοµής αερολιµένων) και κυ-
κλοφοριακές µελέτες». Έχουν το αντίστοιχο γνωστικό αντικείµενο και το
περιεχόµενο σπουδών οι σχολές τους; Έχουν τέτοιο σκοπό ή τέτοιο αντι-
κείµενο; Είναι διαφορετική η σηµασία και το νόηµα (επιστηµονική, νοµική,
ερµηνευτική, λεκτική) του όρου «Μελέτες συγκοινωνιακών έργων (οδών,
σιδηροδροµικών γραµµών, µικρών τεχνικών έργων, έργων υποδοµής αερο-
λιµένων) και κυκλοφοριακές µελέτες» του άρθρου 2 του Ν.3316/2005 και
του όρου «συγκοινωνιακών µελετών» του άρθρου 2 του Π.∆. 240/1994,
όπου αποδίδονται επαγγελµατικά δικαιώµατα στους µηχανικούς Χωροτα-
ξίας, Πολεοδοµίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης ειδικότητα αυτή. Και που
ο όρος αυτός αναφέρεται στις συγκοινωνιακές µελέτες ως χωροταξικό
αντικείµενο χωροθέτησης, διασύνδεσης, ανάπτυξης κτλ. Η σύγχυση είναι
προφανής, όπως και η σκοπιµότητα. 

Σε αυτήν τη βάση και επειδή επιθυµούµε µε την παρουσία µας να συµβά-
λουµε στην αντιµετώπιση των διαφωνιών, περιµένουµε τις δικές σας ενέρ-
γειες για να γίνει δυνατόν να επανέλθουν οι ειδικότητες που έχουν αποχω-
ρήσει στις διαδικασίες σύνταξης των θέσεων του ΤΕΕ και όλων των µηχα-
νικών για την πρόσβαση στα αντίστοιχα επαγγελµατικά αντικείµενα κάθε
ειδικότητας. 

Περιµένουµε ως υπεύθυνοι της επιτροπής από τη διοικούσα να δεσµευτεί
ότι θα τηρήσετε: 
� ∆ËÓ ∞fiÊ·ÛË ÙË˜ ¢ÈÔÈÎÔ‡Û·˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ∆∂∂ 2014 fiÔ˘ ·Ó·Ê¤-

ÚÂÙ·È: 
• «Ë ÚfiÛ‚·ÛË ÛÂ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎ¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜ ı· ÚÔÎ‡ÙÂÈ

·fi Ù· ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ™Ô˘‰ÒÓ, ‰È· ÙË˜ ¿‰ÂÈ·˜ ¿ÛÎËÛË˜ Â·ÁÁ¤Ï-

Ì·ÙÔ˜.» 
ñ «∫¿ıÂ ‰ÈÏˆÌ·ÙÔ‡¯Ô˜ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ ·Ó¿ ÂÈ‰ÈÎfiÙËÙ· ¤¯ÂÈ ÚfiÛ‚·ÛË

ÛÂ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎ¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜, Î·ÙËÁÔÚ›Â˜ ÌÂÏÂÙÒÓ Î·È ¤ÚÁˆÓ
¤ÂÈÙ· ·fi ·‰ÂÈÔ‰fiÙËÛË ·fi ÙÔ ∆∂∂ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ÙÔ˘ Â·ÁÁ¤ÏÌ·-
ÙÔ˜, ÌÂ ‚¿ÛË ÙÔ ÁÓˆÛÙÈÎfi ·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓÔ Î¿ıÂ ÂÈ‰ÈÎfiÙËÙ·˜, ÂÊfiÛÔÓ
Î¿ıÂ Î·ÙËÁÔÚ›· Î·Ï‡ÙÂÙ·È Â·ÚÎÒ˜ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÛÔ˘‰ÒÓ
Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ.» 

ñ «∆· ÁÓˆÛÙÈÎ¿ ·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓ· ÙˆÓ ÂÈ‰ÈÎÔÙ‹ÙˆÓ ÙˆÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ ÔÚ›˙Ô-
ÓÙ·È ·fi Ù· ¶ÔÏ˘ÙÂ¯ÓÂ›· Î·È ÙÈ˜ ¶ÔÏ˘ÙÂ¯ÓÈÎ¤˜ ™¯ÔÏ¤˜ ÌÂ ‚¿ÛË Ù·
ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÛÔ˘‰ÒÓ ÙˆÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯ˆÓ ™¯ÔÏÒÓ Î·È ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ
ªË¯·ÓÈÎÒÓ.» 

ñ «∏ Â¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÛÔ˘‰ÒÓ ÁÈ· ÚfiÛ‚·ÛË ÛÂ Â·Á-
ÁÂÏÌ·ÙÈÎ¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ ∆∂∂, ¤ÂÈÙ·
·fi ÂÈÛ‹ÁËÛË ÙˆÓ ∂∂∂, ÙˆÓ Û˘ÏÏfiÁˆÓ ÙˆÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ Î·È ÂÎÚÔÛÒ-
ˆÓ ÙˆÓ ¶ÔÏ˘ÙÂ¯ÓÂ›ˆÓ, ÙˆÓ ¶ÔÏ˘ÙÂ¯ÓÈÎÒÓ ™¯ÔÏÒÓ Î·È ÙˆÓ ∆ÌËÌ¿ÙˆÓ
ÙˆÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Î·ıÔÏÈÎ‹ ÚfiÛ‚·ÛË ÛÂ fiÏ· Ù·
Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎ¿ ‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó ÛÙËÓ ÂÎ¿ÛÙÔÙÂ ÂÈ‰È-
ÎfiÙËÙ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰ÈÏˆÌ·ÙÔ‡¯Ô˘˜ ÙˆÓ ¶ÔÏ˘ÙÂ¯ÓÂ›ˆÓ Î·È ÙˆÓ ¶ÔÏ˘ÙÂ-
¯ÓÈÎÒÓ Û¯ÔÏÒÓ, Ô˘ ÏËÚÔ‡Ó Ù· ·Ú·¿Óˆ ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Î·È ÌÂÚÈÎ‹
ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎ¿ ‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù· ÙË˜ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë˜ ÂÈ‰ÈÎfi-
ÙËÙ·˜, ·Ó¿ÏÔÁ· ÌÂ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÛÔ˘‰ÒÓ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈ-
Ô˘˜.» 

Συνεπώς η πρόσβαση σε επαγγελµατικές δραστηριότητες πρέπει να προκύ-
πτει από τα Προγράµµατα Σπουδών. Τα γνωστικά αντικείµενα κάθε ειδικό-
τητας ορίζονται µε βάση τα Προγράµµατα Σπουδών. 
Αν µια ειδικότητα στο Πρόγραµµα Σπουδών της έχει µόνο 2 µαθήµατα
ενός γνωστικού αντικειµένου προφανώς δεν πληροί τα κριτήρια ώστε να
έχει πλήρη πρόσβαση στα επαγγελµατικά δικαιώµατα αυτού του γνωστι-
κού αντικειµένου. Σύµφωνα µε το παραπάνω πρόσβαση στο γνωστικό
αντικείµενο της εκπόνησης και επίβλεψης µελετών Τοπογραφίας πρέπει να
έχει µόνο ο Αγρονόµος και Τοπογράφος Μηχανικός. 
Επιπλέον σύµφωνα µε την απόφαση της ∆ιοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ η
επιτροπή πρέπει να καθορίσει τα κριτήρια µε τα οποία µια ειδικότητα µπο-
ρεί να έχει µερική πρόσβαση στα επαγγελµατικά δικαιώµατα. Τα κριτήρια
που θα καθοριστούν θα διασφαλίζουν σε σηµαντικό βαθµό την ποιότητα
των παρεχόµενων µελετών και έργων. Σε αντίθετη περίπτωση, η πρόταση
της επιτροπής αν δεν τηρεί έστω κάποια εύλογα κριτήρια θα είναι εύκολα
διαβλητή και θα ανοίγει την κερκόπορτα σε µη µηχανικούς να κατοχυρώ-
σουν αντίστοιχα επαγγελµατικά δικαιώµατα. 

� ∆ËÓ ˘Ô·Ú¿ÁÚ·ÊÔ π°.12 ÙÔ˘ ¡.4254/2014 Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔÓ ÔÔ›Ô: 

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

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

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

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

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

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

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

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

Σύµφωνα µε τα παραπάνω σε περίπτωση που πλήρη πρόσβαση σε µελέ-
τες και έργα Τοπογραφίας έχει και άλλη ειδικότητα µηχανικού πλην του
Αγρονόµου Τοπογράφου Μηχανικού δεν υπάρχει λόγος ύπαρξης του
επαγγέλµατος µας αλλά και των αντίστοιχων σχολών και τµηµάτων. 
Με αίσθηµα ευθύνης απέναντι στο κοινωνικό σύνολο, οφείλουµε
όλοι µαζί να διασφαλίσουµε την ποιότητα των υπηρεσιών που
παρέχουν οι Έλληνες µηχανικοί. Αυτό µπορεί να γίνει µόνο αν
δεν υπάρξει απορρύθµιση του επαγγέλµατος του µηχανικού. 
Είµαστε αποφασισµένοι και πρόθυµοι να συνεισφέρουµε µε
πνεύµα συνεργασίας, συναδελφικότητας και επιστηµονικής τεκ-
µηρίωσης κάθε άποψής µας, σε κάθε προσπάθεια για οµαλή και
θετική συνέχεια. Για το καλό του ΤΕΕ και των διπλωµατούχων
µηχανικών όλων των ειδικοτήτων. 
Σας καλούµε να δεσµευτείτε για τα παραπάνω ώστε να επανέλ-
θουµε στον διάλογο του ΤΕΕ για τη σύνταξη των δύο ξεχωρι-
στών Προεδρικών ∆ιαταγµάτων. 

¢È·‚Ô‡ÏÂ˘ÛË UAV
Την Πέµπτη 9 Ιουνίου 2016, µετά από αίτηµα της διοίκησης του ΠΣ∆Α-
ΤΜ, συναντήθηκε το ∆Σ του συλλόγου µας µε τον Προϊστάµενο Ελεγκτή
Εναέριας Κυκλοφορίας κ. Αµοράτη και τον σύµβουλο του ∆ιοικητή της
Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας κ. Σπέγη στα πλαίσια της διαβούλευσης
για τον κανονισµό πτήσεων των Συστηµάτων µη Επανδρωµένων Αερο-
σκαφών (ΣµηΕΑ). Το ∆Σ του ΠΣ∆ΑΤΜ εκπροσωπήθηκε από τον πρόεδρο
κ. Μιχάλη Καλογιαννάκη και το µέλος του κ. Νίκο Ζαρκαδούλα.
Η συνάντηση έγινε σε αρκετά καλό κλίµα, ενώ οι εκπρόσωποι της ΥΠΑ
έδειξαν αρκετό ενδιαφέρον να ακούσουν τις απόψεις µας. Λαµβάνοντας
υπόψιν τις παρατηρήσεις συναδέλφων, το ∆Σ του ΠΣ∆ΑΤΜ κατέθεσε συ-
γκεκριµένα τις απόψεις του για επίµαχα άρθρα που απαιτούνται να τρο-
ποποιηθούν, ενώ δεσµεύτηκε να καταθέσει και νέες πιο συγκεκριµένες
προτάσεις για ζητήµατα που δεν αντιµετωπίζονται στο σχέδιο του κανονι-
σµού. 
Κάποιες από τις προτάσεις που κατατέθηκαν είναι:
1. Η δηµιουργία υπηρεσίας “µίας στάσης”, µέσω web εφαρµογής, µέσω

της οποίας θα δίνεται το σύνολο των αδειών για όλες τις κατηγορίες
που θα προκύψουν (γενική, specific κλπ).

2. Σχετική ρύθµιση για τη διεξαγωγή των πτήσεων για τους σκοπούς του
Κτηµατολογίου, τις αποτυπώσεις µικρής κλίµακας (για κτιριακές αποτυ-
πώσεις, αποτυπώσεων µνηµείων κλπ). Εκκρεµεί να τους υποδείξει ο
σύλλογος πρακτικές που ακολουθούνται από άλλες Ευρωπαϊκές χώρες,
προκειµένου να µην είναι υπερβολικό το πλαίσιο της αδειοδότησης αυ-
τών των υποπεριπτώσεων.

3. Ως προς την ζώνη των 8 km από τις περιµέτρους των αεροδροµίων και
από τα ίχνη προσαπογείωσης που θα ισχύει για τη γενική κατηγορία
προτάθηκε λύση περιορισµού των ζωνών αυτών µέσω λύσης που θα
εναρµονίζεται µε τις προδιαγραφές του οργανισµού ICAO
(International Civil Aviation Organization). Εκκρεµεί  να υποδειχθούν
τα κατάλληλα “σκάφη” κατά ICAO και ο τρόπος καταγραφής της πο-
ρείας των πτήσεων.

4. Ως προς τα ύψη πτήσης η αύξησή τους µέχρι τα 750 m. Μετά από τεκ-
µηρίωση αποδέχθηκαν την ανάγκη αυτή.

5. Στα πλαίσια µιας µελέτης µεγάλης κλίµακας (κτηµατογράφηση, οδοποι-
ία κλπ) τη διεύρυνση του χώρου και του χρόνου µετά από έγκριση ΝΟ-
ΤΑΜ. Εκκρεµεί να προταθεί τι πρέπει να καταθέτει ο µηχανικός προκει-
µένου να λάβει µία πιο “ειδική” ή “διευρυµένη” άδεια πτήσης, (µε υπο-
δείξεις ενδεχοµένως από αντίστοιχες πρακτικές στο εξωτερικό).

6. Ως προς την οπτική επαφή και τον περιορισµό της VLS των 500 m
προτάθηκε µια διευρυµένη VLS της τάξεως των 3-5 km.

Μετά από τα παραπάνω ο ΠΣ∆ΑΤΜ αναµένει νέες παρατηρήσεις από συ-
ναδέλφους που έχουν την κατάλληλη γνώση και εµπειρία από τη χρήση
µη επανδρωµένων αεροσκαφών, ώστε να ανταποκριθεί τεκµηριωµένα
στη διαβούλευση του κανονισµού πτήσεών τους.
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Το δελτίο του ΠΣ∆ΑΤΜ εκδίδεται έξι φορές το χρόνο και αποστέλλε-

ται δωρεάν σε όλους τους Αγρονόµους Τοπογράφους Μηχανικούς.

Σε πείσµα των χαλεπών καιρών και παρά τις εξαιρετικά δυσµενείς οι-

κονοµικές 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 ενηµερώ-

σει την Επιτροπή ∆ελτίου µε σχετικό µήνυµα στο psdatm@tee.gr, µε

κοινοποίηση στο evi.liappi@gmail.com, αναγράφοντας και τον αριθ-

µό µητρώου του, έτσι ώστε να του αποστέλλεται κάθε φορά που

αυτό εκδίδεται.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΕΛΤΙΟΥ TOY ΠΣ∆ΑΤΜ

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

Η Επιτροπή ∆ελτίου του ΠΣ∆ΑΤΜ έχει αποφασίσει, στο πλαίσιο της
έκδοσης του δελτίου, τη δηµοσίευση άρθρων επιστηµονικού ενδια-
φέροντος 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 ηλε-
κτρονική 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 χωρι-
στά.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΕΛΤΙΟΥ TOY ΠΣ∆ΑΤΜ

Για ταχύτερη ενηµέρωση επισκεφτείτε:

Το επίσηµο group του Συλλόγου µε το όνοµα

“ΠΣ∆ΑΤΜ” στο facebook

Την ιστοσελίδα του Συλλόγου 

στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.psdatm.gr

Για τη λήψη των ενηµερώσεων του Συλλόγου 
µέσω e-mail:

Aποστείλλετε µήνυµα και την ηλεκτρονική σας 

διεύθυνση στο psdatm@tee.gr
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Î. °Î·ÓÔ‡ÏË
Αθήνα, 10/6/2016

Χθες, Πέµπτη 9 Ιουνίου 2016 η ∆ιοίκηση του ΠΣ∆ΑΤΜ συναντή-
θηκε µε τον Ειδικό Γραµµατέα Υδάτων κ. Ιάκωβο Γκανούλη.
Αφορµή της συνάντησης αυτής ήταν το σχέδιο Κοινής Υπουργι-
κής Απόφασης (KYA) µε θέµα «Τεχνικές Προδιαγραφές σύντα-
ξης του περιεχοµένου του φακέλου οριοθέτησης και της υδραυ-
λικής µελέτης για την προσωρινή οριοθέτηση - ∆ιευκρινήσεις για
την εφαρµογή της διαδικασίας οριοθέτησης». Στο Άρθρο 7 του
ανωτέρω Σχεδίου υπήρχε η αναφορά: «Οι Υδραυλικές και Υδρο-
λογικές µελέτες τόσο για δηµόσια έργα όσο και για ιδιωτικά, εκ-
πονούνται σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του Π.∆.696/74, (Α΄
301) όπως εκάστοτε ισχύει, και υπογράφονται από µελετητές,
που κατέχουν µελετητικά πτυχία στις αντίστοιχες κατηγορίες
(13 και 20) οι οποίοι φέρουν την ευθύνη για το περιεχόµενο
των µελετών τους, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις». 

Από αριστερά: κ. Καλογιαννάκης (Πρόεδρος ΠΣ∆ΑΤΜ) 
κ. Γκανούλης (Ειδικός Γραµµατέας Υδάτων)

κ. Μαχίκας (Ειδ. Γραµµατέας ΠΣ∆ΑΤΜ, πρώην Πρόεδρος ΠΣ∆ΑΤΜ)

Ο κ. Γκανούλης µας διαβεβαίωσε ότι οι Υδραυλικές και Υδρολο-
γικές µελέτες τόσο για δηµόσια, όσο και για ιδιωτικά έργα θα
συνεχίσουν να εκπονούνται µόνο από όσους κατέχουν µελετητι-
κό πτυχίο κατηγορίας 13, ενώ µας κάλεσε να συµµετάσχουµε σε
συνάντηση εργασίας για το τελικό σχέδιο της ΚΥΑ.

Επιπρόσθετα, στη συνάντηση µάς δόθηκε η ευκαιρία να συζητή-
σουµε για τις αλλαγές που απαιτούνται στον Ν.4258/2014
(«∆ιαδικασία Οριοθέτησης και ρυθµίσεις θεµάτων για τα υδατο-
ρέµατα - Ρυθµίσεις Πολεοδοµικής νοµοθεσίας και άλλες διατά-
ξεις») ώστε να επιταχυνθεί ο συνολικός χρόνος που απαιτείται
για την ολοκλήρωση των διαδικασιών οριοθέτησης ρεµάτων.

Το τρίτο ζήτηµα που αναπτύχθηκε αφορούσε στην πρόσφατη
προκήρυξη για την «Επικαιροποίηση Σχεδίων ∆ιαχείρισης των
Λεκανών Απορροής των Ποταµών των Υδατικών ∆ιαµερισµά-
των» όπου δεν υπήρξε πρόβλεψη για εκπόνηση Τοπογραφικής
Μελέτης όπου απαιτείται για την ορθή ολοκλήρωσή του. Οι υπη-
ρεσιακοί παράγοντες κατανόησαν την αναφορά µας και δεσµεύ-
τηκαν ότι θα υπάρξει διόρθωση σε µελλοντικές προκηρύξεις.

Ως διοίκηση του ΠΣ∆ΑΤΜ θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε τον Ει-
δικό Γραµµατέα Υδάτων για την άµεση ανταπόκρισή του στο αί-
τηµά µας για συνάντηση, αλλά και την εποικοδοµητική συζήτη-
ση που ακολούθησε. Ευελπιστούµε στη µελλοντική καλή συνερ-
γασία και σε επόµενα ζητήµατα που θα προκύψουν και δεσµευ-
όµαστε ότι θα ανταποκριθούµε στον ρόλο µας ως επιστηµονικός
και επαγγελµατικός σύλλογος µηχανικών.
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Αθήνα, 14/6/2016

Χθες, ∆ευτέρα 13 Ιουνίου 2016 η ∆ιοίκηση του ΠΣ∆ΑΤΜ συναντήθηκε µε τον
Πρόεδρο του ∆.Σ. της ΕΚΧΑ ΑΕ κ. Νάκο και τη ∆ιευθύνουσα Σύµβουλο κα Κλωνά-
ρη. 

Τα θέµατα που τέθηκαν και συζητήθηκαν ήταν:
1. Απόσυρση εσωτερικού σηµειώµατος – οδηγίας (29.09.2014) του πρώην Αντι-

προέδρου της ΕΚΧΑ ΑΕ κ. Ζυγούρη σχετικά µε τη δυνατότητα υποβολής το-
πογραφικών διαγραµµάτων για χωρικές µεταβολές, από µη έχοντες το δικαίω-
µα.  

2. Χρήση HEPOS: διευκόλυνση πρόσβασης των συναδέλφων µε πιο ελκυστική
τιµολογιακή πολιτική και αναβάθµιση παρεχόµενων υπηρεσιών (GLONASS)

3. ∆υνατότητα Ηλεκτρονικής παραγγελίας αεροφωτογραφιών του αρχείου του
πρώην ΟΚΧΕ

4. ∆ιαπιστευµένος Μηχανικός 

5. Απρόσκοπτη Πρόσβαση στα Κτηµατολογικά γραφεία 

6. Ηλεκτρονική υπογραφή τοπογραφικών µελετών για δικαιοπραξίες

7. ∆ασικοί χάρτες

8. Χάραξη αιγιαλού και παραλίας

9. Ενηµέρωση για την ολοκλήρωση του Εθνικού Κτηµατολογίου, η µετά την
ολοκλήρωση εποχή και η εξαγωγή τεχνογνωσίας

Όσον αφορά στο εσωτερικό σηµείωµα του κ. Ζυγούρη, η απάντηση ήταν ότι µε-
τά και την απόφαση 267 του ΣΤΕ του 2016, έχει δροµολογηθεί η διαδικασία από-
συρσής του και µένουν µόνο οι νοµικοτεχνικής φύσεως διορθώσεις που πρέπει να
γίνουν. Από την πλευρά µας τονίσαµε πόσο σηµαντική είναι η ενέργεια αυτή ού-
τως ώστε να αποκατασταθεί η ορθή απόδοση επαγγελµατικών δικαιωµάτων.

Η διοίκηση του ΠΣ∆ΑΤΜ πρότεινε τη µείωση των χρεώσεων και την αλλαγή της
τιµολογιακής πολιτικής της υπηρεσίας HEPOS µε τη διαβάθµιση της χρέωσης µε
βάση τη χρήση της υπηρεσίας. Επιπλέον συζητήθηκε η αναβάθµιση της υπηρε-
σίας µε το σύστηµα GLONASS και σύµφωνα µε τη διοίκηση της ΕΚΧΑ ΑΕ εκκρε-
µούν να λυθούν κάποια τεχνικά ζητήµατα, ενώ πιστεύουν ότι µέχρι το τέλους του
χρόνου θα έχει διευθετηθεί.

Για το ζήτηµα της ηλεκτρονικής παραγγελίας αεροφωτογραφιών από το αρχείο
του πρώην ΟΚΧΕ, αναφέραµε το µεγάλο πρόβληµα που υπάρχει στην παραγγελία
του υλικού, ιδιαίτερα για την περιφέρεια, και η διοίκηση της ΕΚΧΑ ΑΕ, κατόπιν
πρότασης του συλλόγου, δεσµεύτηκε ότι θα εξετάσει µια άµεση λύση, πριν την
ολοκληρωµένη που έχουν σχεδιάσει και είναι σε εξέλιξη η υλοποίησή της.

Κατά τη συνάντηση τέθηκαν τα προβλήµατα της πρόσβασης των συναδέλφων σε
ορισµένα κτηµατολογικά γραφεία. Η διοίκηση της ΕΚΧΑ ΑΕ µας ενηµέρωσε ότι εί-
ναι σε συνεχή επαφή µε το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης για να διευθετηθούν όλα τα
ζητήµατα που προκύπτουν στα κτηµατολογικά γραφεία. Ήδη, στα «έµµισθα»
κτηµατολογικά γραφεία υπάρχει παρουσία µηχανικού ή γίνεται προσπάθεια να
στελεχωθούν. Από την πλευρά µας τονίστηκε η ανάγκη ισότιµης µεταχείρισης
των µηχανικών από τα κτηµατολογικά γραφεία. 

Το τελευταίο ζήτηµα που τέθηκε ήταν η πορεία της ολοκλήρωσης του Εθνικού
Κτηµατολογίου, η µετά την ολοκλήρωσή του εποχή και η εξαγωγή της τεχνογνω-
σίας που έχει αποκτηθεί όλα αυτά τα χρόνια και από την πλευρά των µελετητών,
αλλά και από την πλευρά της ΕΚΧΑ ΑΕ. Μετά την ενηµέρωση που µας έγινε για
την πορεία ολοκλήρωσης του έργου, υπήρξε εκτενής συζήτηση για τη µετεξέλιξή
του και την εξαγωγή της τεχνογνωσίας. Οι απόψεις της διοίκησης του ΠΣ∆ΑΤΜ
και της ΕΚΧΑ ΑΕ βρίσκονται στο ίδιο πλαίσιο, ενώ συµφωνήθηκε η έναρξη συζη-
τήσεων για το σχεδιασµό των κινήσεων που πρέπει να γίνουν.

Τέλος, η διοίκηση της ΕΚΧΑ ΑΕ µας ενηµέρωσε για τις εξελίξεις όσον αφορά
στους δασικούς χάρτες, τη χάραξη αιγιαλού και παραλίας, την ηλεκτρονική υπο-
γραφή στις τοπογραφικές µελέτες για δικαιοπραξίες και τον διαπιστευµένο µηχα-
νικό. Από την πλευρά µας εκφράσαµε την ανάγκη σχεδιασµού της επόµενης µέ-
ρας του κτηµατολογίου µε τη συµµετοχή του συλλόγου µας στον καθορισµό του.

Ως διοίκηση του ΠΣ∆ΑΤΜ ευελπιστούµε στη συνέχεια της εποικοδοµητικής συζή-
τησης που έγινε και αναµένουµε οι δεσµεύσεις της διοίκησης της ΕΚΧΑ ΑΕ να γί-
νουν σύντοµα πράξη.
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Πολύγυρος, 19/05/2016

Αγαπητοί συνάδελφοι,
µε αφορµή την επικείµενη συνάντησή µας στη 10η Πανελλήνια Συνδιά-
σκεψη και λαµβάνοντας υπόψη την -σε κεντρικό επίπεδο- διεξαγόµενη
συζήτηση περί κατοχύρωσης των επαγγελµατικών δικαιωµάτων του κλά-
δου µας, θέλουµε να σας γνωρίσουµε ότι στο τοπικό τµήµα της Χαλκιδι-
κής εδώ και καιρό έχει ξεκινήσει ο αντίστοιχος διάλογος. Ταυτόχρονα,
µας έχει απασχολήσει ιδιαίτερα, η θολή εισαγωγή της έννοιας της “πιστο-
ποίησης”. Κρίνουµε ότι στη φάση αυτή είναι χρήσιµο να γνωστοποιήσου-
µε στους συναδέλφους µας τους προβληµατισµούς µας, ώστε να ανοίξει
ένας διάλογος για τη συνολικότερη αντίληψη και θέση του Συλλόγου
απέναντι στο θέµα αυτό.

Είναι γενικά παραδεκτό ότι το υπάρχον νοµικό πλαίσιο καθορισµού των
επαγγελµατικών δικαιωµάτων παρουσιάζει πολλά προβληµατικά σηµεία,
είναι κατά περιπτώσεις αναχρονιστικό, δεν εναρµονίζεται µε το επιστηµο-
νικό αντικείµενο των προγραµµάτων σπουδών των σχολών, δεν ενδιαφέ-
ρεται για την ποιότητα των παραγόµενων µελετών και των προσφερόµε-
νων υπηρεσιών, έχει διαµορφωθεί όχι µε βάση το γνωστικό πλαίσιο και
την εργασιακή πραγµατικότητα, αλλά µε βάση τους εσωτερικούς συντε-
χνιακούς συσχετισµούς δυνάµεων στο ΤΕΕ. ∆υστυχώς, η περίφηµη “δια-
βούλευση” δια µέσου της συστηµένης σχετικής επιτροπής, δείχνει ότι
απέχουµε πολύ ακόµη από την υπέρβαση της αντίληψης αυτής.

Ακόµα περισσότερο, παρατηρήθηκε σαφώς από ορισµένες δυνάµεις
εντός του ΤΕΕ, µία προσπάθεια να απαξιωθεί η διαδικασία διαµόρφωσης
του νοµικού πλαισίου του Π∆, προτάσσοντας το επιχείρηµα της µη ανα-
γκαιότητας εφόσον κατά την αντίληψή τους, έπεται ένας “σηµαντικότε-
ρος” διάλογος, αυτός περί πιστοποιήσεων, οπότε εκ των πραγµάτων θα
καθοριστούν εκ νέου τα επαγγελµατικά δικαιώµατα και θα καταστεί άνευ
ουσίας οποιοδήποτε άλλο νοµοθέτηµα προϋπήρχε σχετικά µε αυτά.

Σε έναν ορισµένο βαθµό η αντίληψη αυτή είναι ορθή, καθώς πράγµατι η
εισαγωγή της έννοιας της “πιστοποίησης”, εφόσον αυτή επιτευχθεί, θα
αποτελέσει τοµή για τα επαγγελµατικά ζητήµατα του κλάδου. Η αναφορά
στον όρο “πιστοποίηση” έχει αρχίσει εδώ και καιρό να εµφανίζεται σε
επαγγελµατικά συνέδρια και συζητήσεις, ενώ από το παραθυράκι έχει επι-
µέρους ήδη εφαρµοστεί σε συγκεκριµένα αντικείµενα του κλάδου (βλ.
εκτιµητές ακινήτων, ελεγκτές δόµησης, ελεγκτές ξενοδοχείων και ενερ-
γειακούς επιθεωρητές). Η συζήτηση γίνεται µέχρι σήµερα σε θεωρητικό
επίπεδο χωρίς συγκεκριµένο πλαίσιο, σε ένα εσκεµµένα κατά την άποψή
µας θολό τοπίο, χωρίς να τίθενται προς συζήτηση τα σηµεία εκείνα που
ουσιαστικά καθορίζουν το ρόλο και το λόγο χρήσης της διαδικασίας της
πιστοποίησης, ποιός είναι ο φορέας της, ποιο το πλαίσιο λειτουργίας,
ποια ανάγκη εξυπηρετεί, αν και κατά πόσο τελικά προσφέρει στον κλάδο
και σε ποιους.

Συγκεκριµένα θέλουµε να θέσουµε τους εξής προβληµατισµούς:

➘ Είναι προς το συµφέρον του κλάδου η οικειοθελής απεµπόληση της
κατοχύρωσης των επαγγελµατικών δικαιωµάτων στο ενιαίο πενταετές
πτυχίο του µηχανικού και η µεταφορά αυτών σε ανεξάρτητη διαδικα-
σία; ∆ηλαδή επιθυµούµε να αποσυνδεθεί το πτυχίο από τα επαγγελ-
µατικά δικαιώµατα του µηχανικού και να αποτελεί απλώς το εισιτήριο
για τις εξετάσεις πιστοποίησης; Αποφασίσαµε ότι δεν µας ενδιαφέρει
πια το “ενιαίο αδιάσπαστο πτυχίο µε όλα τα επαγγελµατικά δικαιώµα-
τα σε αυτό” και µάλιστα µε την αναγνώριση των δικαιωµάτων του
master που το θεωρούσαµε νίκη τα προηγούµενα χρόνια;

➘ Έχουµε αποφασίσει πως είναι προς το συµφέρον µας ο κατακερµατι-
σµός του γνωστικού αντικειµένου που είναι άµεσα συναρτώµενος µε

τα προγράµµατα σπουδών των Πολυτεχνικών σχολών, σε επί µέρους
ειδικότητες (γεωδαίτης, πολεοδόµος, οδοποιός, υδραυλικός, πραγµα-
τογνώµων, χωροτάκτης, εκτιµητής, φωτογραµµέτρης κλπ) που θα
προκύπτουν µέσω των διαφορετικών πιστοποιήσεων; Θεωρούµε ότι
είναι δυνατόν να επιβιώσει ο τοπογράφος µηχανικός στην επαγγελµα-
τική πραγµατικότητα που βιώνουµε σήµερα, όταν καλείται να πιστο-
ποιηθεί σε πολλαπλά αντικείµενα, επωµιζόµενος και το αντίστοιχο κό-
στος, για να διατηρεί το εύρος αντικειµένων που του χρειάζεται; 

➘ Θεωρούµε ότι έχουµε κατοχυρώσει πως η θεσµοθέτηση της πιστοποί-
ησης θα λύσει τα προβλήµατα των συγκρούσεων του επαγγελµατικού
µας αντικειµένου µε τους άλλους κλάδους των µηχανικών; Είµαστε
σίγουροι ότι δε θα τα επιτείνει επιτρέποντας άλλες ειδικότητες να
αποκτούν πρόσβαση στο αντικείµενο του τοπογράφου µε µόνη προϋ-
πόθεση την παρακολούθηση σεµιναρίων, την «εµπειρία» και τη συµ-
µετοχή σε εξετάσεις;

➘ Έχουµε καταλήξει πως µπορούµε να ανταπεξέλθουµε οικονοµικά σε
διαδικασίες ετήσιων σεµιναρίων και εξετάσεων για τη διατήρηση του
δικαιώµατος να εργαζόµαστε; Είµαστε ενήµεροι σχετικά µε το τι συµ-
βαίνει στα αντικείµενα που σήµερα λειτουργούν µε τον τρόπο αυτό
(βλ. εκτιµητές ακινήτων, ελεγκτές δόµησης, ελεγκτές ξενοδοχείων,
ενεργειακούς επιθεωρητές);

➘ Είµαστε βέβαιοι ότι η διαδικασία της πιστοποίησης θα σηµάνει αυτο-
µάτως καλύτερες αµοιβές; Είµαστε ενήµεροι για το πώς η αντίστοιχη
διαδικασία έχει λειτουργήσει στα αντικείµενα που σήµερα λειτουρ-
γούν µε τον τρόπο αυτό (βλ. εκτιµητές ακινήτων, ελεγκτές δόµησης,
ελεγκτές ξενοδοχείων, ενεργειακούς επιθεωρητές);

➘ Είµαστε σίγουροι ότι αυτός είναι ο δρόµος για τη βελτίωση της ποιό-
τητας των παρεχόµενων από τους επαγγελµατίες µηχανικούς υπηρε-
σιών και των παραγόµενων µελετών;

Επειδή κρίνουµε ότι όχι απλώς δεν είµαστε σίγουροι για κανένα από τα
θέµατα που τέθηκαν παραπάνω, αλλά και ότι δεν έχει προηγηθεί η ανα-
γκαία ενηµέρωση προς τους συναδέλφους, δεν έχει πραγµατοποιηθεί ο
απαραίτητος διάλογος και καµία σχετική απόφαση δεν έχει ληφθεί στα
πρωτοβάθµια συλλογικά µας όργανα, θεωρούµε ότι καµία διαπραγµάτευ-
ση µε επίσηµο κρατικό φορέα για το συγκεκριµένο θέµα δεν µπορεί να
λάβει χώρα, ούτε νοµιµοποιείται ο Σύλλογός µας να τοποθετείται επίσηµα
επ’ αυτού και να εκφράζει το σύνολο των συναδέλφων, πριν ανοίξει σχε-
τικός διάλογος από τη βάση, πριν δοθεί η ευκαιρία στον κάθε συνάδελ-
φο-µέλος να ενηµερωθεί και να τοποθετηθεί, πριν ληφθούν αποφάσεις
από τις κατά τόπους γενικές συνελεύσεις, ώστε κάθε θέση που εκφράζε-
ται κεντρικά να τυγχάνει και της απαραίτητης πολιτικής νοµιµοποίησης
και να είναι κτήµα του καθενός µας.

Ελπίζουµε µε αφορµή το επερχόµενο ραντεβού µας στις 01-02/07/2016,
το κείµενο αυτό να λειτουργήσει ως εφαλτήριο προβληµατισµού και να
βάλουµε τις βάσεις για µια όσο πιο ευρεία συµµετοχή των συναδέλφων
στο διάλογο αυτό.

Καλούµε τον ΠΣ∆ΑΤΜ:

➘ Να µείνει αµετακίνητος στη θέση για καθορισµό των επαγγελ-
µατικών δικαιωµάτων µε βάση το γνωστικό αντικείµενο και
το επιστηµονικό περιεχόµενο των προγραµµάτων σπουδών
των σχολών.

➘ Να µην δεσµεύεται επίσηµα στο ζήτηµα των πιστοποιήσεων
ώστε να µη δηµιουργούνται τετελεσµένα, πριν πραγµατοποι-
ηθεί η σχετική ενηµέρωση και ο διάλογος στο εσωτερικό του
Συλλόγου και πριν ληφθούν σχετικές αποφάσεις από τις κατά
τόπους γενικές συνελεύσεις.

Για το ∆.Σ. του Τοπικού Τµήµατος
Η Πρόεδρος

Γρηγοριάδου Ισµήνη 
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∆√¶π∫√ ∆ª∏ª∞ ∞∆ª ¶π∂ƒπ∞™
Ενηµερωτική εσπερίδα µε θέµα «Η λειτουργία του Κτηµατολογι-
κού Γραφείου Κατερίνης» πραγµατοποιήθηκε την Τετάρτη 25
Μαΐου 2016 στη συνεδριακή αίθουσα του Επιµελητηρίου Πιερίας στην
Κατερίνη.
Μεγάλη ήταν η συµµετοχή επαγγελµατιών όλων των κλάδων που
έχουν ενασχόληση µε το κτηµατολόγιο. Συνδιοργανωτές της εσπερί-
δας ήταν ο Σύλλογος ∆ιπλωµατούχων Μηχανικών Νοµού Πιερίας, ο ∆ι-
κηγορικός Σύλλογος Κατερίνης, το Τοπικό Τµήµα ΑΤΜ Ηµαθίας και το
Επιµελητήριο Πιερίας, ενώ η όλη διοργάνωση ήταν υπό την αιγίδα του
ΠΣ∆ΑΤΜ. 

Στην έναρξη της εσπερίδας, ο Πρόεδρος του Τοπικού Τµήµατος ΑΤΜ Πιε-
ρίας, Βασίλης Ταβαντζής, αναφέρθηκε, µεταξύ άλλων, και στον σκοπό ορ-
γάνωσης της εσπερίδας, λέγοντας: 
«Ως Τοπικό Τµήµα Αγρονόµων-Τοπογράφων Ν. Πιερίας επιδιώκουµε, µέσα
από µια σειρά δράσεων, την ανάδειξη του τοπογραφικού διαγράµµατος ως
µια µελέτη χρήσιµη και απαραίτητη, µε µεγάλη σηµασία για τον πολίτη και
µε καθοριστική εφαρµογή του σε µια σειρά διαδικασιών όπως το Εθνικό
Κτηµατολόγιο, οι εµπράγµατες διαδικασίες, η ορθή εφαρµογή της πολιτι-
κής γης όπως διαµορφώνεται από την Πολιτεία, η έκδοση αδειών δόµησης,
η τακτοποίηση των αυθαιρέτων κατασκευών, καθώς και η διαχείριση της
γεωχωρικής πληροφορίας. 
Αυτό σηµαίνει ότι αντίστοιχα θα πρέπει να αναβαθµιστεί και ο επιστηµονι-
κός ρόλος του Αγρονόµου-Τοπογράφου Μηχανικού, αφού ως σήµερα δεν
έχει αναδειχθεί όπως θα έπρεπε στις τοπικές κοινωνίες µε αποτέλεσµα την
ύπαρξη µακροχρόνιων στρεβλώσεων, που εντέλει εξελίχθηκαν και σε αντι-
ποίηση του επαγγέλµατός µας, µε ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ποιότητα
της παρεχόµενης υπηρεσίας. 
Τα οφέλη του Κτηµατολογίου εξ ορισµού και σε θεωρητικό επίπε-
δο είναι πάρα πολλά. Το Εθνικό Κτηµατολόγιο εισάγει καινοτοµίες
που το καθιστούν ένα πραγµατικά θεµελιώδες έργο για την Ελλά-
δα, µε πολύ σηµαντικά οφέλη για τον πολίτη, την εθνική οικονο-
µία και την προστασία του περιβάλλοντος.
Ειδικότερα προχωρά στην οριστική και χωρίς αµφισβητήσεις καταγραφή
και κατοχύρωση της ιδιοκτησίας των πολιτών. Περιορίζει τη γραφειοκρατία
και γίνονται απλούστερες και ταχύτερες διαδικασίες µεταβίβασης της ακί-
νητης περιουσίας. Ενισχύει τη διαφάνεια και την ασφάλεια στις µεταβιβά-
σεις ακινήτου. Αναβαθµίζει την αγορά των ακινήτων και αυξάνει την αξία
της ακίνητης περιουσίας, µε συνέπεια να προσελκύονται σηµαντικότερες
επενδύσεις. Οριοθετεί αµετάκλητα και διασφαλίζει πλήρως τη δηµόσια και
δηµοτική περιουσία. Προστατεύει αποτελεσµατικότερα το περιβάλλον». 

Ακολούθησαν οι εισηγήσεις:
“Οργάνωση και λειτουργία Κτηµατολογικών Γραφείων”
Μαρία Κασάπη, ΑΤΜ - Ε.Μ.Π., 
Απόφοιτος τµήµατος ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης Παντείου Πανεπιστηµίου, ∆ιευ-
θύντρια Λειτουργούντος Κτηµατολογίου, Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε.
“Αρχικές Κτηµατολογικές εγγραφές: διαδικασίες διόρθωσης και
οριστικοποίηση”
Ρένα Κουκούτση, ∆ικηγόρος, Υποδιευθύντρια Λειτουργούντος Κτηµατολο-
γίου Νοµικής ∆ιεύθυνσης, Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε.  
“∆ιαχείριση χωρικών δεδοµένων στο Κτηµατολόγιο” 
Ερωφύλη Παπαδοπούλου, ΑΤΜ - Ε.Μ.Π., Υποδιευθύντρια ∆ιαχείρισης Χω-
ρικών ∆εδοµένων ∆/νσης Λειτουργούντος Κτηµατολογίου, Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε.

¶™¢∞∆ª - ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞∫√ ∆ª∏ª∞ ¢À∆. ∂§§∞¢∞™
Η ηµερίδα µε τίτλο “Μη επανδρωµένα Εναέρια Συστήµατα
(UAS) και Χαρτογράφηση. Ο σύγχρονος τρόπος αποτύπω-
σης, καταγραφής και τεκµηρίωσης” πραγµατοποιήθηκε µε µε-
γάλη επιτυχία στην Πάτρα το Σάββατο 4 Ιουνίου 2016. Στον συνε-
δριακό χώρο «Αγορά Αργύρη» του ∆ήµου Πατρέων, παραβρέθηκαν
επαγγελµατίες από πολλούς τοµείς του τεχνικού και επιστηµονικού
χώρου.
Οι εισηγήσεις παρουσίαζαν ιδιαίτερο επιστηµονικό ενδιαφέρον, γε-
γονός που κράτησε κατάµεστη την αίθουσα καθ’ όλη τη διάρκεια
της εκδήλωσης.
Καθηλωτικοί ήταν για άλλη µια φορά οι καθηγητές, οι οποίοι µας τί-
µησαν και πάλι µε την παρουσία τους.
Σηµαντική επίσης, ήταν η αναφορά στο νοµοθετικό πλαίσιο που κα-
θορίζει αυτή τη στιγµή το πτητικό καθεστώς αλλά και στην πρότα-
ση “Κανονισµού πτήσεων των Συστηµάτων µη Επανδρωµένων Αε-
ροσκαφών (ΣµηΕΑ) – Unmanned Aircraft Systems (UAS)” από την
Υπηρεσία Πολιτική Αεροπορία, που βρισκόταν στις τελευταίες ηµέ-
ρες της διαβούλευσης.
Εντυπωσιακή ως προς την τεχνική, τη µεθοδολογία και τη χρήση
των στοιχείων της Γεωπονικής επιστήµης ήταν η ανάλυση των
εφαρµογών στη Γεωργία Ακριβείας.
Άκρως ενδιαφέρουσα ήταν η παρουσίαση των λύσεων επιτήρησης
µε χρήση Μη Επανδρωµένων Εναέριων Οχηµάτων (UAV) στον το-
µέα της ασφάλειας.

Πιο αναλυτικά οι εισηγήσεις όπως παρουσιάστηκαν:
• Ανδρέας Γεωργόπουλος - Καθηγητής ΕΜΠ

Η τεχνολογία των µη επανδρωµένων οχηµάτων αεροφωτο-
γράφισης.

• Βασίλης Βαµβακούσης - ∆ιαπιστευµένος Εκπαιδευτής Πιλότων UAV
Πτητική Νοµοθεσία - Εκπαίδευση - Ασφάλεια Πτήσεων
(Safety Measures).

• Χαράλαµπος Ιωαννίδης - Καθηγητής ΕΜΠ
Η χρήση των UAV στην γεωµετρική τεκµηρίωση µνηµείων.
Εξοπλισµός, Λογισµικό, Προϊόντα.

• Κων/νος Καράντζαλος - Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ
Εφαρµογές στη Γεωργία Ακριβείας και στην Παρακολούθηση
του Φυσικού Περβάλλοντος.

• ∆ηµήτρης Σκαρλάτος - Επίκουρος Καθηγητής Τεχνολογικό Πανεπι-
στήµιο Κύπρου.
Η χρήση UAV σε εφαρµογές αποτυπώσεων ζώνης για έργα
υποδοµής. Προβλήµατα και ακρίβειες αεροτριγωνισµού.

• Κων/νος Νικολακόπουλος - Επίκουρος Καθηγητής Τµήµα Γεωλογίας
Πανεπιστηµίου Πατρών
Η χρήση µη Επανδρωµένων Εναέριων Οχηµάτων (UAV) στη
Γεωλογία. Εφαρµογές σε δυναµικά φαινόµενα (παρακολού-
θηση ενεργών κατολισθήσεων, παρακολούθηση λατοµείων,
διάβρωση ακτών).

• Μιχάλης Παντελής Dr., Αγρ. & Τοπογράφος Μηχ. Ε.Μ.Π., Εκπρόσω-
πος KEMEA (ΚΕντρο ΜΕλετών Ασφάλειας)
Ολοκληρωµένες λύσεις επιτήρησης µε χρήση Μη Επανδρω-
µένων Εναέριων Οχηµάτων (UAV) στον τοµέα της ασφάλει-
ας.

Στο περιθώριο της Ηµερίδας λειτουργούσε Έκθεση µε ασυνήθιστα για
τους περισσότερους εκθέµατα.

Multicopters και αεροπλάνα βρίσκονταν παντού, ενώ εναέριες λήψεις
και 3D µοντέλα “έπαιζαν” σε οθόνες και τοίχους και συνέθεταν ένα φου-
τουριστικό περιβάλλον.

Για τον ΠΣ∆ΑΤΜ - Τµήµα ∆υτ. Ελλάδας
Σοφοκλής Ηλ. Χριστόπουλος, Αγρ. & Τοπογράφος Μηχ. ΕΜΠ

Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής
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∞™º∞§π™∆π∫√ – ¡∂√™ ∞™º∞§π™∆π∫√™
¡√ª√™ – ∫∞∆∞ƒ°∏™∏ ∆√À ∆™ª∂¢∂ 
Στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως τεύχος πρώτο, Αρ. Φύλλου 85,
στις 12 Μαΐου 2016, δηµοσιεύτηκε ο Nόµος υπ’ αριθµό 4387 «∂ÓÈ·›Ô
™‡ÛÙËÌ· ∫ÔÈÓˆÓÈÎ‹˜ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ - ªÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ - Û˘ÓÙ·-
ÍÈÔ‰ÔÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ - ƒ˘ıÌ›ÛÂÈ˜ ÊÔÚÔÏÔÁ›·˜ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ Î·È Ù˘¯Â-
ÚÒÓ ·ÈÁÓ›ˆÓ Î·È ¿ÏÏÂ˜ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜.»
Παρά τις αντιδράσεις και τις κινητοποιήσεις όλων των εργαζοµένων
και όλων των κλάδων, ψηφίστηκε νέο νοµοθετικό πλαίσιο για το
ασφαλιστικό σύστηµα στη χώρα µας.  Ο νέος νόµος δεν επιλύει κα-
νένα πρόβληµα. Αντίθετα τα προβλήµατα παραµένουν, οξύνονται
ακόµα περισσότερο και θεσµοθετούνται και νέες διατάξεις που θα
οδηγήσουν σε αδιέξοδα, παραλογισµούς και σε καταστροφικές συ-
νέπειες. Καταργείται το ΤΣΜΕ∆Ε, ληστεύονται τα αποθεµατικά του
ταµείου, καταργείται η ειδική προσαύξηση µε αποτέλεσµα τη µείωση
της προσδοκώµενης σύνταξης, µόνο από αυτή την αιτία τουλάχιστον
κατά 50%, οι ασφαλιστικές εισφορές αυξάνονται στο 38% του εισο-
δήµατος, η έκπτωση 50% στην πρώτη πενταετία καταργείται, οι
ασφαλιστικές και φορολογικές υποχρεώσεις ενοποιούνται, κ.α. Για
τους µηχανικούς µαζί µε την ανεργία, την υψηλή φορολογία, τον
υπερκορεσµό του επαγγέλµατος και τα προβλήµατα των επαγγελµα-
τικών δικαιωµάτων, προστίθεται και ένα ασφαλιστικό σύστηµα µε
υπέρµετρη αύξηση εισφορών και δραµατική µείωση συντάξεων και
παροχών. Η µεγάλη πλειοψηφία των µηχανικών οδηγείται στην έξο-
δο από το επάγγελµα, στη µετανάστευση, στον αφανισµό.
Παρά τη ζοφερή κατάσταση και την απόγνωση, πρέπει να συνεχί-
σουµε τις δράσεις και τις διεκδικήσεις. Για ένα ασφαλιστικό σύστηµα
δίκαιο, ρεαλιστικό, ορθολογικό και βιώσιµο. Αρωγός και στήριγµα
για τον µηχανικό, σε ολόκληρο τον βίο του. Το επόµενο χρονικό διά-
στηµα και στην πορεία, όταν εµφανιστούν τα αδιέξοδα και η αδυνα-
µία εφαρµογής, το πολιτικό σύστηµα θα αναγκαστεί να προχωρήσει
σε ριζικές αλλαγές, κατάργηση απαράδεκτων ρυθµίσεων και εφαρ-
µογή ρεαλιστικών διατάξεων. Πρέπει οι φορείς των µηχανικών να
κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για να ακυρωθεί αυτός ο νόµος.

Η ∆Ε του ΤΕΕ στις 27 Απριλίου 2016 λίγο πριν τη ψήφιση του νέου
νόµου εξέδωσε το παρακάτω δελτίο τύπου: 
«Αιτία πολέµου» η υπερψήφιση του ασφαλιστικού νοµοσχεδίου
- ανοιχτή επιστολή του ΤΕΕ προς τους βουλευτές µηχανικούς

Επιστολή προς τους βουλευτές µηχανικούς απέστειλε σήµερα ο Πρόεδρος
του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός, χαρακτηρίζοντας «αιτία πολέµου» τυχόν
υπερψήφιση του ασφαλιστικού νοµοσχεδίου που προτείνει η κυβέρνηση.
Στην ανοιχτή επιστολή που εστάλη σήµερα, ύστερα από απόφαση της ∆ιοι-
κούσας Επιτροπής του ΤΕΕ, προς όλους τους βουλευτές του Κοινοβουλίου
που είναι µηχανικοί αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι πιθανή υπερψήφιση απο-
τελεί «αιτία πολέµου» για τους εκατό χιλιάδες και πλέον Μηχανικούς
µε την κυβέρνηση, τους «Θεσµούς» αλλά και µε όσους Βουλευτές το
υπερψηφίσουν.
Σύµφωνα µε την επιστολή το Σχέδιο Νόµου για το ασφαλιστικό, που έχει ήδη
κατατεθεί στη Βουλή προκειµένου να ψηφιστεί από την κοινοβουλευτική
πλειοψηφία τις επόµενες ηµέρες, ολοκληρώνει την καταστροφή του Συστή-
µατος ∆ηµόσιας Κοινωνικής Ασφάλισης της χώρας. Καταδικάζει οριστικά τον
Κλάδο των Μηχανικών µε τη διάλυση ενός αποδεδειγµένα, από πρόσφατη
αναλογιστική µελέτη, υγιούς ταµείου - του ΤΣΜΕ∆Ε - και µε την κλοπή του
αποθεµατικού κεφαλαίου του, που συσσώρευσαν γενιές Μηχανικών. Αυξάνει
υπέρογκα τις ασφαλιστικές εισφορές, µετατρέποντας ταυτόχρονα τις οφειλές
των ασφαλισµένων προς τα ασφαλιστικά ταµεία σε φορολογικό χρέος.  
Επιπλέον, αναφέρεται στην επιστολή, θεσπίζονται διαδικασίες καθολικής ανα-
γκαστικής είσπραξης και δήµευσης περιουσιακών στοιχείων. Κατακρεουργεί
τις συντάξεις ενώ την ίδια στιγµή παύει η κρατική εγγύηση του ύψους των
συντάξεων µε την εισαγωγή της ρήτρας µηδενικού ελλείµµατος, καταργεί τον
κλάδο της Ειδικής Προσαύξησης για τους ασφαλισµένους του ΤΣΜΕ∆Ε, εντεί-
νει τη φοροεπιδροµή, οδηγεί στην έξοδο από το επάγγελµα και τον οικονοµι-
κό και φυσικό αφανισµό χιλιάδες µηχανικούς.
«Η µόνη σωστή επιλογή δεν µπορεί να είναι άλλη από την απόσυρσή του»,
αναφέρεται χαρακτηριστικά στην επιστολή του Γιώργου Στασινού προς τους
βουλευτές µηχανικούς. Το ΤΕΕ καλεί τους βουλευτές «την ύστατη, έστω,
στιγµή να συναισθανθείτε το έγκληµα που συντελείται κατά των Μηχανικών
και να µην συναινέσετε µε την ψήφο σας».

Φωτογραφία 
από την κινητοποίηση 
του ΤΕΕ και του ΠΣ∆ΑΤΜ 
στις 8 Μαΐου 2016 
στην πλατεία Συντάγµατος, 
την ηµέρα ψήφισης 
του νέου νόµου 
για το ασφαλιστικό

Η ∆ιοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ, αφού ενηµερώθηκε από τον παριστάµενο
Πρόεδρο της ∆ιοικούσας Επιτροπής Μηχανικών και Εργοληπτών ∆ηµοσίων
Έργων του ΕΤΑΑ Κ. Μακέδο για το θέµα των αναδροµικών ασφαλιστικών
εισφορών των Μηχανικών, αφού άκουσε και παριστάµενα Μέλη του ΤΕΕ,
µετά από τοποθετήσεις των Μελών της και του προεδρείου της Αντιπρο-
σωπείας του ΤΕΕ, έχοντας υπόψη:
• Την ανάρτηση, σε εφαρµογή του N.3986/2011, ειδοποιητηρίων ασφα-

λιστικών εισφορών των Μηχανικών για το Α΄ εξάµηνο του 2016 και µε
αναδροµικές αυξήσεις, ενέργεια που υποκρύπτει δηµευτικό χαρακτήρα.

• Την εξαιρετικά δυσχερή οικονοµική κατάσταση στην οποία βρίσκεται η
χώρα που έχει επηρεάσει καθοριστικά την επαγγελµατική δραστηριότη-
τα των µηχανικών που βαίνει µειούµενη.

• Την ψήφιση των νέων ασφαλιστικών και φορολογικών διατάξεων που
επιβαρύνουν έτι περαιτέρω την άσκηση του επαγγέλµατος των µηχανι-
κών και αλλοιώνουν το χαρακτήρα της κοινωνικής ασφάλισης.

• Την ανάγκη διατήρησης της υψηλής εισπραξιµότητας λόγω των ευνοϊ-
κών διατάξεων υπαγωγής των ασφαλισµένων σε χαµηλότερες κατηγο-
ρίες και ακύρωσης των αυξήσεων.

αποφασίζει
να ζητήσει από τη ∆ιοικούσα Επιτροπή του Τοµέα Μηχανικών και Εργολη-
πτών ∆ηµοσίων Έργων του ΕΤΑΑ και από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του
ΕΤΑΑ να µην εφαρµοστούν για το σύνολο των συναδέλφων οι αυξηµένες
και αναδροµικές ασφαλιστικές εισφορές του Ν.3986/2011 για τα έτη 2011-
2014, µε δεδοµένη και την πρόσφατη γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβου-
λίου του Κράτους και να ανακληθεί η ανάρτηση και η ισχύς των ειδοποιη-
τηρίων ασφαλιστικών εισφορών των Μηχανικών για το Α΄ εξάµηνο του

2016, καθώς και να προβεί σε όλες τις νόµιµες ενέργειες, ώστε να στηρίξει
τις παραπάνω αποφάσεις του (πχ πρόσθετη γνωµοδότηση του Νοµικού
Συµβουλίου του Κράτους κλπ). Επιπλέον να ζητήσει συνάντηση µε το αρ-
µόδιο υπουργείο για τα ζητήµατα αυτά, προκειµένου να ληφθούν οι απα-
ραίτητες αποφάσεις/νοµοθετικές πρωτοβουλίες που θα επιτρέψουν την
υλοποίηση των ανωτέρω.
Επίσης η ∆ιοίκηση του Ταµείου οφείλει να συµβάλει στην επιστροφή/αντα-
ποδοτικότητα/διαφύλαξη των ασφαλιστικών εισφορών που κατέβαλαν οι
Μηχανικοί επί σειρά δεκαετιών και να διεκδικήσει την επιστροφή της περι-
ουσίας του ΤΣΜΕ∆Ε που είτε δεν αποδόθηκε σε αυτό (πχ κρατική συµµε-
τοχή), είτε υφαρπάχτηκε (πχ µε το PSI).
Η ∆ιοικούσα Επιτροπή επισηµαίνει ότι, αν και οι Μηχανικοί καταβάλλουν
εδώ και χρόνια υπέρ του ΟΑΕ∆, δεν έχουν ανταποδοτικά οφέλη από αυτή
την επιβάρυνση. Για το λόγο αυτό η ∆ιοικούσα Επιτροπή του Τοµέα Μηχα-
νικών και Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων του ΕΤΑΑ και το ∆ιοικητικό Συµ-
βούλιο του ΕΤΑΑ οφείλουν να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για την
ενεργοποίηση του Κλάδου Προνοιακών Παροχών των Μηχανικών, πάγιο
αίτηµα του ΤΕΕ και των Μηχανικών, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο
N.3518/2006.
Παράλληλα, η ∆ιοικούσα Επιτροπή αποφασίζει να παραστεί στην επόµε-
νη συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΕΤΑΑ και επιπλέον να ζη-
τήσει και τη στήριξη των υπολοίπων Κλάδων του ΕΤΑΑ.
Τέλος θα ζητηθεί η τροποποίηση του νέου ασφαλιστικού νόµου µε τεκµη-
ριωµένες θέσεις που θα προκύψουν από την πρόταση της επιτροπής της
Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ για το Ασφαλιστικό, όπως προβλέπεται και από
την Α11/Σ19/2016 Απόφαση της ∆ιοικούσας Επιτροπής.

∞¶√º∞™∏ ¢π√π∫√À™∞™ ∂¶π∆ƒ√¶∏™ ∆∂∂ ÙË˜ 1.6.2016
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∂ÓËÌ¤ÚˆÛË ÌÂÏÒÓ:

¢È·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÌÂÈˆÌ¤ÓÂ˜ ·ÛÊ·ÏÈ-
ÛÙÈÎ¤˜ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ÁÈ· ÙÔ 2016 ÁÈ·
ÙÔ˘˜ 19.500 ÌË¯·ÓÈÎÔ‡˜ Ô˘ ÂÓÙ¿-
¯ıËÎ·Ó ÛÙÔÓ ¡.4331/2015 ÌÂÙ¿ ·fi
ÁÓˆÌÔ‰fiÙËÛË ÙÔ˘ ¡™∫
Μετά από γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβουλίου του Κρά-
τους (ΝΣΚ) που έκανε δεκτή ο Υφυπουργός Κοινωνικής
Ασφάλισης κ. Πετρόπουλος, όσοι ασφαλισµένοι του ΤΣΜΕ-
∆Ε είχαν ενταχθεί στη ρύθµιση του νόµου 4331/2015 για
κατάταξη σε χαµηλότερη ασφαλιστική κατηγορία θα εξακο-
λουθούν να πληρώνουν αυτή τη χαµηλότερη εισφορά µέ-
χρι το τέλος του 2016. 

Η ανωτέρω εξέλιξη επιτεύχθη µετά από τις συνεχόµενες
παρεµβάσεις του ΤΕΕ, τις αναλογιστικά και νοµοθετικά τεκ-
µηριωµένες αποφάσεις της διοίκησης του ΤΣΜΕ∆Ε, καθώς
και του ερωτήµατος που τέθηκε στο ΝΣΚ από το ΕΤΑΑ. 

Σύµφωνα µε τη γνωµοδότηση του ΝΣΚ, το ΕΤΑΑ πλέον
∆ΕΝ έχει υποχρέωση να ανακαλέσει τις πράξεις µε τις οποί-
ες οι µηχανικοί εντάχθηκαν σε κατώτερη ασφαλιστική κα-
τηγορία. Η ρύθµιση αυτή αφορά περίπου 19.500 ασφαλι-
σµένους του ΤΣΜΕ∆Ε, της κατηγορίας των νέων ασφαλι-
σµένων και δεν επηρεάζονται από τη ψήφιση του νέου κα-
ταστροφικού ασφαλιστικού νόµου το οποίο αφορά τις ει-
σφορές από 1/1/2017 και µετά. 

Έτσι όσοι εντάχθηκαν στη σχετική ρύθµιση το 2015 θα
εξακολουθήσουν να οφείλουν και να πληρώνουν για τα έτη
2015 και 2016 τις µειωµένες εισφορές της κατώτερης
ασφαλιστικής κατηγορίας. 

Ειδική αναφορά πρέπει να γίνει στο ότι η γνωµοδότηση
αποδέχεται σχεδόν πλήρως το σκεπτικό που έχει αναπτύξει
το ΤΕΕ σχετικά µε την προστασία του δηµοσίου συµφέρο-
ντος. Αποδέχεται δηλαδή ότι αφού µε το µέτρο των µειω-
µένων εισφορών αυξήθηκαν τα έσοδα του ΤΣΜΕ∆Ε και η
εισπραξιµότητα των εισφορών, αυτή η ρύθµιση προάγει το
δηµόσιο συµφέρον. 

http://web.tee.gr/eidisis/diatirounte-i-miomenes-
asfalistikes-isfores-gia-to-2016-gia-tous-19-500-
michanikous-pou-entachthikan-ston-n-43312015-meta-
apo-gnomodotisi-tou-nsk/

∞¡∞∫√π¡ø™∏ ¢.∂. ∆™ª∂¢∂
Ειδοποιητήρια ασφαλιστικών εισφορών
Α’ εξαµήνου 2016
∆ιόρθωση εσφαλµένων υπολογισµών
Αγαπητοί συνάδελφοι,

Λόγω εσφαλµένων υπολογισµών των εισφορών του Α’ εξα-
µήνου του 2016, όπως διαπιστώθηκε µετά από δειγµατολη-
πτικό έλεγχο, οι υπηρεσίες προχωρούν στην άµεση διόρ-
θωσή τους, µετά από εντολή της ∆ιοίκησης του ΤΣΜΕ∆Ε.

Για το λόγο αυτό, όσοι συνάδελφοι, έχουν εκτυπώσει τα ει-
δοποιητήρια τους, παρακαλούνται πριν προχωρήσουν σε
οποιαδήποτε πληρωµή, να ελέγξουν την ορθότητα των πο-
σών που αναγράφονται και να απευθυνθούν στην αρµόδια
υπηρεσία Εισφορών του ΤΣΜΕ∆Ε ή στα περιφερειακά γρα-
φεία του.

(Τελ. ενηµέρωση 09/06/2016 17:35)

∂Í¤ÏÈÍË ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ÎÙËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊËÛË˜ 
ÁÈ· ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ ÙË˜ ¯ÒÚ·˜

Τη ∆ευτέρα 30/5/2016 έληξε η προθεσµία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών για τις 32
µελέτες κτηµατογράφησης που προκηρύχθηκαν στις 8/4/2016 στο πλαίσιο του διαγωνι-
σµού ΚΤΙΜΑ-16 και αφορούν στην κτηµατογράφηση του υπολοίπου της χώρας. Η διαδι-
κασία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών ολοκληρώθηκε µε επιτυχία αξιοποιώντας την
υποδοµή του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ).

Συνολικά, για τις 32 συµβάσεις του διαγωνισµού κατατέθηκαν 111 προσφορές από
24 υποψήφιους αναδόχους, ενώ ο αριθµός των προσφορών ανά σύµβαση κυµαίνεται
από 2 έως 7. Επίσης, συµβάσεις µικρού σχετικά προϋπολογισµού προσέλκυσαν αυξηµένο
αριθµό προσφορών. Τα πρώτα αυτά στοιχεία ήδη συνιστούν ένδειξη λειτουργίας υγιούς
ανταγωνισµού και επιβεβαιώνουν βασικές επιλογές σχεδιασµού της επαναπροκήρυξης της
κτηµατογράφησης, όπως τη µεγαλύτερη δυνατή διακύµανση των προϋπολογισµών των
συµβάσεων και την ηλεκτρονική υποβολή των προσφορών.

Την Παρασκευή 3/6/2016 θα πραγµατοποιηθεί η ηλεκτρονική αποσφράγιση των φα-
κέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής». Από τη στιγµή εκείνη, τόσο η Επιτροπή Αξιο-
λόγησης των προσφορών όσο και οι διαγωνιζόµενοι αποκτούν ηλεκτρονική πρόσβαση
στο περιεχόµενο των φακέλων αυτών.

Υπενθυµίζεται ότι η ηλεκτρονική αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών θα πραγµα-
τοποιηθεί σε µεταγενέστερο χρόνο που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προ-
σφορές θα έχουν κριθεί αποδεκτές, µετά την αξιολόγηση των στοιχείων.

Η τελευταία αυτή φάση κτηµατογράφησης της χώρας εκ παραλλήλου µε την επανεκκίνη-
ση των διαδικασιών που αφορούν στους δασικούς χάρτες όπως αυτές προδιαγράφονται
από το πρόσφατο σχετικό νοµοθέτηµα, εγγυώνται την ολοκλήρωση του έργου του εθνι-
κού κτηµατολογίου το 2020.

¢ˆÚÂ¿Ó ‰Â‰ÔÌ¤Ó· GIO LAND 
·fi ÙËÓ E.K.XA. A.E.

∞fi ÙËÓ ∂.∫.Ã∞. ∞.∂. ÂÎ‰fiıËÎÂ Ë ·ÎfiÏÔ˘ıË ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË

Η Εθνικό Κτηµατολόγιο και Χαρτογράφηση Α.Ε. (ΕΚΧΑ Α.Ε.) ανακοι-
νώνει τη δωρεάν παροχή, σε κάθε ενδιαφερόµενο, των δεδοµέ-
νων Corine Land Cover για τα έτη 2006 & 2012 που προέκυψαν µε-
τά την ολοκλήρωση του προγράµµατος «GMS/Copernicus Initial
Operations (GIO)Land Monitoring 2011-2013» ή GIO LAND,
στοχεύοντας στην παροχή ολοκληρωµένης και έγκαιρης πληροφό-
ρησης όσον αφορά τις µορφές κάλυψης και χρήσεων γης και τις µε-
ταβολές αυτών, σε εθνικό επίπεδο.
Tο πρόγραµµα αφορά την, σε εθνική κλίµακα, διόρθωση του χάρτη των µορφών
κάλυψης/χρήσεων γης για το έτος 2000, την καταγραφή των µορφών κάλυ-
ψης/χρήσεων γης κατά τα έτη 2006 και 2012 και των µεταβολών αυτών καθώς
και τον έλεγχο και την επιβεβαίωση, ως προς την ορθότητά τους, των εξής πέ-
ντε επιπέδων πληροφορίας: δάση, λιβάδια, υγρότοποι, δόµηση και ύδατα.

Για την υλοποίηση του GIO LAND χρησιµοποιήθηκαν δορυφορικές εικόνες
LANDSAT 7, SPOT και IRS της Ευρωπαϊκής ∆ιαστηµικής Υπηρεσίας και γεωχωρι-
κά δεδοµένα της ΕΚΧΑ Α.Ε. και συγκεκριµένα τα ενιαία χαρτογραφικά υπόβαθρα
µεγάλης κλίµακας 1:5.000, δεδοµένα ∆ασικών Χαρτών, δεδοµένα του έργου
«Οριοθέτηση δασών και δασικών εκτάσεων» και ακτογραµµής, καθώς και δεδο-
µένα από άλλες πηγές, όπως οικισµοί, υγρότοποι, οδικό δίκτυο, κ.λπ.

Τα ανωτέρω δεδοµένα διατίθενται δωρεάν µέσα από την ιστοσελίδα της ΕΚΧΑ
Α.Ε. και συγκεκριµένα την ενότητα «∆ασικοί Χάρτες & Φυσικό Περιβάλλον – Πα-
ρακολούθηση χρήσεων γης» στο παρακάτω link:

http://www.ktimatologio.gr/forestmaps/Pages/xrisis-gis.aspx

Επισηµαίνεται ότι ο έλεγχος ποιότητας των ανωτέρω δεδοµένων δεν
έχει ολοκληρωθεί ακόµη από τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό Περιβάλλο-
ντος (Ε.Ο.Π.).
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Ένα µπράβο αξίζει στην ΓΥΣ (Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού) που έβγαλε στον ιστότοπό της τις εστιακές αποστάσεις όλων των φωτοµηχανών της. Βέβαια
πρέπει να πούµε ότι χρόνια τώρα η ΓΥΣ έδινε αυτά τα στοιχεία δωρεάν (σε αντίθεση µε την ΕΚΧΑ ΑΕ που τα χρεώνει ακόµη), σε όποιον τα ζητούσε µαζί
µε την παραγγελία της αντίστοιχης αεροφωτογραφίας. Έτσι στο www.gys.gr και στην κατηγορία προϊόντα υπάρχει στο τέλος 

Το Calibration-Βαθµονοµήσεις κατεβάζει ένα συµπιεσµένο αρχείο που περιέχει τις µηχανές της ΓΥΣ που έχουν φύλλα βαθµονόµησης 

Μάλιστα η ΓΥΣ έχει και ένα επεξηγηµατικό πίνακα σε word για να βρίσκει ο χρήστης την κατάλληλη µηχανή.
Το Εστιακή απόσταση & Ύψος πτήσης αεροφωτογραφιών έτους 1945 (c_H) κατεβάζει ένα συµπιεσµένο αρχείο που περιέχει τα στοιχεία για τις αεροφω-
τογραφίες του 1945 και ένα παράδειγµα σε αρχείο word που δείχνει πώς χρησιµοποιείται ο κατάλογος.
Τµήµα των οδηγιών εµφανίζεται παρακάτω.
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Eικόνα 1

Αγοράζοντας µια αεροφωτογραφία του 1945 διακρίνουµε τρεις
οµάδες αριθµών (Εικόνα 1) που αντιστοιχούν:

• Η πρώτη οµάδα στον Αριθµό της Αεροφωτογραφίας,

• Η δεύτερη οµάδα στον Αριθµό Γραµµής Πτήσης και

• Η Τρίτη οµάδα στη ∆ιεύθυνση Πτήσης 

Βήµα 1
Έχοντας προσδιορίσει τον Αριθµό γραµµής πτήσης και τη ∆ιεύθυν-
ση Πτήσης ανατρέχουµε στον Πίνακα 1 (Συσχέτιση Φωτοταινίας και
Αριθµού Γραµµής Πτήσης /∆ιεύθυνση Πτήσης) και προσδιορίζουµε
τον αριθµό της φωτοταινίας. 
¶.¯. °È· ÙËÓ ·ÂÚÔÊˆÙÔÁÚ·Ê›· ÙË˜ ∂ÈÎfiÓ·˜ 1 ÌÂ ∞ÚÈıÌfi ÁÚ·ÌÌ‹˜
Ù‹ÛË˜ 9092 Î·È ‰ÈÂ‡ı˘ÓÛË Ù‹ÛË˜ 1-1, ‚Ï¤Ô˘ÌÂ ·fi ÙÔÓ ›Ó·Î·
1 fiÙÈ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Â› ÛÙËÓ ÊˆÙÔÙ·ÈÓ›· º.181.
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ÁÂˆ¯ˆÚÈÎ‹˜ ÏËÚÔÊÔÚ›·˜
Συνδιοργάνωση 3 διεθνών συνεδρίων, ειδικότερα των: “11th International 3D
GeoInfo Conference” (20 -21 Οκτωβρίου, 2016), “5th International FIG 3D Cadastre
Workshop” (18-20 Οκτωβρίου, 2016) και “3D indoor workshop” (19 Οκτωβρίου,
2016), θα πραγµατοποιηθεί για πρώτη φορά στη χώρα µας. 

Το διεθνές “Joint 3D Athens Conference 2016” θα διεξαχθεί στην Αθήνα, από τις 18 ως
τις 21 Οκτωβρίου 2016, στην Αίγλη Ζαππείου, συγκεντρώνοντας τις σηµαντικότερες
διεθνείς εξελίξεις στον τοµέα της τρισδιάστατης γεωχωρικής πληροφορίας.

Αναλυτικότερα: 

Το 11th 3D GeoInfo Conference, έχει ως στόχο να φέρει σε επαφή ερευνητές από τον
ακαδηµαϊκό χώρο, τη βιοµηχανία και τη διοίκηση σε διεθνές επίπεδο. Αντικείµενο του
διεθνούς Συνεδρίου είναι η διαχείριση της τρισδιάστατης γεωχωρικής πληροφορίας,
προσεγγίζοντας διεπιστηµονικά θέµατα συλλογής 3D δεδοµένων, προηγµένων µεθό-
δων 3D µοντελοποίησης, ανάλυσης 3D δεδοµένων και 3D οπτικοποίησης.

Το 5th International FIG Workshop on 3D Cadastres, γίνεται ανά διετία µε θεµατολογία
σχετική µε τη λειτουργία τρισδιαστάσεων Κτηµατολογίων, µε 4D /5D Κτηµατολόγια,
µε τη διάδοση & προτυποποίηση web-based Κτηµατολογίων, µε τη νοµική διάσταση
των 3D Κτηµατολογίων, τις “mega cities” και τις αναπτυσσόµενες χώρες. 

Παράλληλα µε το συνέδριο, προγραµµατίζεται 3D indoor workshop καθώς και θεµατι-
κές ενότητες µε εισηγήσεις σεµιναριακού τύπου.

Πληροφορίες: www.3dathens2016.gr, τηλ.: 210.36.34.944
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ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ 
• Ιστορική Χαρτογραφία και ψηφιακότητα 
• Θεµατική Χαρτογραφία 
• Κοινωνική και οικονοµική Χαρτογραφία 
• Άτλαντες 
• Χρήση χάρτη, χρηστικότητα, χρήστες 
• Πανταχού παρούσα Χαρτογραφία 
• Χαρτογραφική οπτικοποίηση 
• Κινούµενη και δυναµική Χαρτογραφία 
• Μεταναστευτικές ροές, κινητικότητα και δίκτυα µετακίνησης πληθυ-

σµών 
• Χαρτογράφηση περιβαλλοντικών και κλιµατικών αλλαγών και κατα-

στροφών 
• Υποδοµές, σχεδιασµός, ανάπτυξη 
• Εθελοντική, συνεργατική Χαρτογραφία 
• Επεξεργασία, µοντελοποίηση και ανάλυση γεωχωρικών δεδοµένων 
• Τεχνολογία ανοιχτού πηγαίου κώδικα 
• Εξέλιξη ψηφιακών εργαλείων και µεθόδων στην χαρτογραφία 
• ∆ιαδικτυακές υπηρεσίες χαρτοσύνθεσης 
• Πρότυπα, προδιαγραφές και διασφάλιση ποιότητας χωρικών δεδοµέ-

νων και χαρτών. 
• Πολιτική διάθεσης χαρτογραφικών προϊόντων 
• Ζητήµατα πνευµατικών δικαιωµάτων, ανωνυµίας και επωνυµίας στη

χαρτογραφική δηµιουργία από την αξιοποίηση των χωρικών πληρο-
φοριών στο διαδίκτυο. 

• Εκπαίδευση και επιµόρφωση 
• Χάρτες και χαρτογραφικές συλλογές στις σύγχρονες βιβλιοθήκες 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Α. Κουσουλάκου [Καθηγήτρια ΑΠΘ] 
Χρ. Μπούτουρα [Καθηγήτρια ΑΠΘ] 
Β. Παππάς [Καθηγητής Παν. Πατρών] 
Ν. Σουλακέλλης [Καθηγητής Παν. Αιγαίου] 
Α. Τσορλίνη [∆ρ. ΑΤ] 
Λ. Τσούλος [Καθηγητής ΕΜΠ] 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Μ. Κάβουρας [Καθηγητής ΕΜΠ] 
Ν. Καρανικόλας [Επ. Καθηγητής ΑΠΘ] 
Α. Κουσουλάκου [Καθηγήτρια ΑΠΘ] 
Π. Λαφαζάνη [Αν. Καθηγήτρια ΑΠΘ] 
Ε. Λιβιεράτος [Οµότ. Καθηγητής ΑΠΘ] 
Ν. Μπαµίδης [∆ιευθυντής Ιστορικού Αρχείου Μακεδονίας] 
Χρ. Μπούτουρα [Καθηγήτρια ΑΠΘ] 
Μ. Μυρίδης [Οµότ. Καθηγητής ΑΠΘ] 
Β. Νάκος [Καθηγητής ΕΜΠ] 
Β. Παππάς [Καθηγητής Παν. Πατρών] 
Ν. Σουλακέλλης [Καθηγητής Παν. Αιγαίου] 
Λ. Τσούλος [Καθηγητής ΕΜΠ] 

Εγγραφή - συµµετοχή στο συνέδριο: 60 € - Φοιτητές:30 €
Προεγγραφή (µέχρι 30 Σεπτεµβρίου 2016): 50 € - Φοιτητές:20 €

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 
Ιστοσελίδα XEEE: http://xeee.web.auth.gr/
email: xeee-conf@topo.auth.gr • Τηλ: 2310 996138 / 2310 996095

ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ: Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισµού, Αµφιθέατρο «Στέφανος ∆ραγούµης», Λεωφόρος Στρατού 2 – Θεσσαλονίκη 

Χαρτογραφική 
Επιστηµονική 
Εταιρεία 
Ελλάδας 

1 4 Ô   ∂ £ ¡ π ∫ √   ™ À ¡ ∂ ¢ ƒ π √   Ã ∞ ƒ ∆ √ ° ƒ ∞ º π ∞ ™  
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Παρά την έλλειψη εργασιακού αντικειµένου και τις δυσκολίες που συ-
ναντάµε όλοι στο επάγγελµα, η παραγωγή νοµοθετικού έργου από
την Πολιτεία σε θέµατα που αφορούν τον κλάδο µας, συνεχίζεται,
άλλοτε µε µεγαλύτερη ένταση και άλλοτε µε µικρότερη. 
Έτσι, παρακάτω παρατίθενται οι τελευταίες εξελίξεις που έλαβαν χώ-
ρα στο διάστηµα που πέρασε από την έκδοση του τελευταίου δελτί-
ου µέχρι σήµερα. Οι νοµοθετικές εξελίξεις συνοδεύονται από άλλες
ενδιαφέρουσες ανακοινώσεις όπως η πρώτη ανακοίνωση της Ε.Κ.ΧΑ.
Α.Ε. που ακολουθεί αµέσως. Η παράθεση των εξελίξεων γενικά ακο-
λουθεί χρονολογική σειρά. Αναλυτικά:

� Τη δυνατότητα µε ένα «κλικ» στον υπολογιστή τους να αποκτούν
αντίγραφα οικοδοµικών αδειών έχουν πλέον οι πολίτες στα Χανιά κα-
θώς ξεκινούν από την Υπηρεσία ∆όµησης του ∆ήµου Χανίων οι ηλε-
κτρονικές υπηρεσίες εξυπηρέτησης του κοινού. Όπως έγινε γνωστό η
έναρξη έγινε  στις 16 Μαΐου 2016 και αφορά την παραλαβή ηλεκτρο-
νικών αιτήσεων για αντίγραφα οικοδοµικών αδειών, ενώ σε φάση
ολοκλήρωσης βρίσκονται πολλές νέες υπηρεσίες αποµακρυσµένης
εξυπηρέτησης για πολίτες. Οι ενδιαφερόµενοι για να µπορούν να
έχουν τις συγκεκριµένες υπηρεσίες θα πρέπει πρώτα να έχουν εγγρα-
φεί στον δικτυακό τόπο του ∆ήµου Χανίων, www.chania.gr, και να
έχουν ταυτοποιηθεί, προσκοµίζοντας σε οποιαδήποτε ∆ηµοτική Ενό-
τητα ή στην Υπηρεσία ∆όµησης Χανίων, αποδεικτικό Α.Φ.Μ. και αντί-
γραφο ταυτότητας. Τα βήµατα που θα πρέπει να ακολουθήσουν για
να λαµβάνουν τις υπηρεσίες όσοι επιθυµούν βρίσκονται αναλυτικά
στο portal www.chania.gr του ∆ήµου. Η πρώτη υπηρεσία, που τέθηκε
σε εφαρµογή ήταν αυτή της ηλεκτρονικής παραλαβής αιτήσεων αντι-
γράφων αδειών, οι οποίες κυµαίνονται ετησίως στις 2.500. 

� Νόµιµο έκρινε το Ε΄ Τµήµα του Συµβουλίου της Επικρατείας το σχέ-
διο Προεδρικού ∆ιατάγµατος µε το οποίο καθορίζεται ο τρόπος προσ-
διορισµού της εµπορικής αξίας των ακινήτων που κατάσχονται (σύµ-
φωνα µε το Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας) και καθορίζεται το αρµόδιο
όργανο προσδιορισµού της αξίας του κατασχεµένου ακινήτου που
πρόκειται να βγει σε πλειστηριασµό.
Ειδικότερα, οι υπουργοί Οικονοµικών και ∆ικαιοσύνης Ευκλείδης Τσα-
καλώτος και Νικόλαος Παρασκευόπουλος, αντίστοιχα, κατέθεσαν στο
ΣτΕ για νοµοπαρασκευαστική επεξεργασία το επίµαχο σχέδιο Προεδρι-
κού ∆ιατάγµατος, σύµφωνα µε οποίο αρµόδιος για τον προσδιορισµό
της εµπορικής αξίας του ακινήτου που κατάσχεται είναι ο δικαστικός
επιµελητής ο οποίος για το σκοπό αυτό υποχρεούται να προσλάβει -
κατά την κρίση του- πιστοποιηµένο εκτιµητή, φυσικό ή νοµικό πρό-
σωπο, το οποίο περιλαµβάνεται στο Μητρώο Πιστοποιηµένων Εκτιµη-
τών που τηρείται στη ∆ιεύθυνση Οικονοµικής Πολιτικής του υπουργεί-
ου Οικονοµικών.
Ο πιστοποιηµένος εκτιµητής -κατά το σχέδιο Π∆ πάντα- πρέπει µέσα
σε συγκεκριµένη ηµεροµηνία που του τίθεται να συντάξει και να πα-
ραδώσει έγγραφη εκτίµηση στον δικαστικό επιµελητή, «σύµφωνα µε
τα Ευρωπαϊκά ή διεθνή αναγνωρισµένα εκτιµητικά πρότυπα, δεσµευό-
µενος παράλληλα για την πιστή τήρηση του Κώδικα ∆εοντολογίας».
Ακόµα, σύµφωνα µε το σχέδιο Προεδρικού ∆ιατάγµατος η αµοιβή για
τη διενέργεια της εκτίµησης καθορίζεται «εκ των προτέρων ελεύθερα
µετά από έγγραφη συµφωνία για την ανάθεση του έργου». Υπόχρεος
για την καταβολή της αµοιβής αυτής είναι «ο επισπεύδων την αναγκα-
στική εκτέλεση (τράπεζα, κ.λπ.) και το ποσό αυτό βαρύνει τελικά
«εκείνον κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση», δηλαδή τον ιδιο-
κτήτη του ακινήτου και παράλληλα οφειλέτη.
Το σχέδιο νόµου αυτό έγινε ήδη Νόµος του Κράτους µε το µε αριθµό
59 Προεδρικό ∆ιάταγµα (ΦΕΚ 95 Α/27-05-2016): «Τρόπος προσδιορι-
σµού της εµπορικής αξίας του ακινήτου που κατάσχεται σύµφωνα µε

τον Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας και καθορισµός οργάνου προσδιορι-
σµού της αξίας».

� Με τη… βούλα του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους και του Υπουρ-
γείου Περιβάλλοντος &ι Ενέργειας γίνεται επισήµως αποδεκτό το ότι
δεν αναπροσαρµόζονται οι αντικειµενικές αξίες που λαµβάνονται υπό-
ψη για την εφαρµογή των διατάξεων του Ν.4178/2013 «Αντιµετώπιση
της Αυθαίρετης ∆όµησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατά-
ξεις». Αυτό κοινοποίησε το ΥΠΕΝ προς όλες τις ∆ιευθύνσεις ΠΕΧΩΣΧ
των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων της χώρας ώστε να ενηµερωθούν
όλες οι Υ∆ΟΜ. Έτσι λαµβάνει τέλος ένα «σήριαλ» για την εφαρµογή
του Ν.4178 που ταλαιπώρησε αρκετούς ενδιαφερόµενους τους τελευ-
ταίους µήνες, µετά την απόφαση της Ολοµέλειας του ΣτΕ και τη συ-
νακόλουθη απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών για
αναπροσαρµογή των αντικειµενικών αξιών των ακινήτων. Με την από-
φαση του ΥΠΕΝ γίνεται δεκτή, άρα αποκτά πλήρη νοµική ισχύ, η
63/2016 Γνωµοδότηση του ΝΣΚ στην οποία αναφέρεται ότι «Οι τιµές
ζώνης που λαµβάνονται υπόψη για την εφαρµογή των διατάξεων των
άρθρων 18 και 22 του Ν.4178/2013 είναι εκείνες που ίσχυαν κατά την
28.07.2011 και, συνεπώς, ο τρόπος υπολογισµού του ενιαίου ειδικού
προστίµου δεν επηρεάζεται από το διατακτικό της υπ’ αριθµ.
4446/2015 αποφάσεως του ΣτΕ, ούτε από τις νέες τιµές ζώνης που
καθορίστηκαν µε την υπ’ αριθµ. ΠΟΛ.1009/18.1.2016 απόφαση του
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών». Υπενθυµίζεται ότι το θέµα αυ-
τό το έχουµε ήδη επισηµάνει στη στήλη αυτή. Ο Ν.4178/13 -όσο ακό-
µα ισχύει- είναι σαφής: λαµβάνονται υπόψη οι τιµές ζώνης που ίσχυαν
την 28.07.2011.

� Φορολογικό το επόµενο θέµα: ετήσια καθίσταται πλέον η υποβολή
συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών προµηθευτών και συναλλα-
γών (ΜΥΦ), από το ηµερολογιακό έτος 2016 και µετά, σύµφωνα µε τη
σχετική απόφαση που υπέγραψε ο Γενικός Γραµµατέας ∆ηµοσίων
Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής. Στην απόφαση προβλέπεται ότι οι κατα-
στάσεις αυτές υποβάλλονται πλέον µέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του
επόµενου έτους από το ηµερολογιακό έτος, στο οποίο αφορούν. Τρο-
ποποιητική δήλωση για τη διόρθωση αποκλίσεων στα υποβληθέντα
στοιχεία προµηθευτών µπορεί να υποβληθεί µέχρι το τέλος Απριλίου
του επόµενου έτους. Με τον τρόπο αυτό, τίθεται τέλος στην ταλαιπω-
ρία των φορολογουµένων, που οδήγησε σε πλείστες όσες παρατάσεις
του χρόνου υποβολής των καταστάσεων αυτών και τελικά στην ετή-
σια υποβολή τους για τα ηµερολογιακά έτη 2014 και 2015. Ταυτόχρο-
να, διασφαλίζεται ότι ο χρόνος υποβολής των καταστάσεων δεν απέ-
χει πολύ από τη λήξη του έτους, στο οποίο αφορούν. Με τον τρόπο
αυτό, εκπληρώνεται ο σκοπός της σχετικής διαδικασίας, που δεν είναι
άλλος από την αξιοποίηση των καταστάσεων από το φορολογικό
έλεγχο. Υπενθυµίζεται, τέλος, ότι οι καταστάσεις για το ηµερολογιακό
έτος 2015 υποβάλλονται µέχρι το τέλος Σεπτεµβρίου 2016, ενώ τρο-
ποποιητική δήλωση για τη διόρθωση των αποκλίσεων υποβάλλεται
µέχρι το τέλος Νοεµβρίου της ίδιας χρονιάς.

� Μια νέα χρήσιµη υπηρεσία αναπτύχθηκε στον ειδικό δικτυακό τόπο
dp.ypeka.gr του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας και αφορά
τις αποφάσεις των Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων
(Τ.Ε.Ε.Α.). Πρόκειται για την ηλεκτρονική υπηρεσία εξατοµικευµένης
ειδοποίησης έκδοσης απόφασης Τ.Ε.Ε.Α. για συγκεκριµένο Α∆Α πρά-
ξης Χαρακτηρισµού, ή/και για οποιαδήποτε απόφαση Ε.Ε.∆.Α. εκδοθεί
από συγκεκριµένη ∆ασική Υπηρεσία. Βρίσκεται κάτω από το µενού
Αποφάσεις Τ.Ε.Ε.Α. (Ε.Ε.∆.Α.) ή µέσω του συνδέσµου http://
dp.ypeka.gr/alertme/. O ειδικός δικτυακός τόπος
(http://dp.ypeka.gr/) αποτελεί ηλεκτρονική υπηρεσία ανάρτησης και
δηµοσίευσης των Πράξεων Χαρακτηρισµού ∆ασικών Εκτάσεων και
των Τοπογραφικών ∆ιαγραµµάτων που τις συνοδεύουν, καθώς επίσης
και των αποφάσεων των Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων
(Τ.Ε.Ε.Α.), ο οποίος τέθηκε σε λειτουργία στις 7 Οκτωβρίου 2014.

� Μετά από γνωµοδότηση του ΝΣΚ που έκανε δεκτή ο Υφυπουργός Κοι-
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νωνικής Ασφάλισης κ. Πετρόπουλος, όσοι ασφαλισµένοι του ΤΣΜΕ∆Ε
είχαν ενταχθεί στη ρύθµιση του Ν.4331/2015 για κατάταξη σε χαµη-
λότερη ασφαλιστική κατηγορία θα εξακολουθούν να πληρώνουν αυτή
τη χαµηλότερη εισφορά µέχρι το τέλος του 2016. Η ανωτέρω εξέλιξη
επετεύχθη µετά από τις συνεχόµενες παρεµβάσεις του ΤΕΕ, τις ανα-
λογιστικά και νοµοθετικά τεκµηριωµένες αποφάσεις της διοίκησης του
ΤΣΜΕ∆Ε, καθώς και του ερωτήµατος που τέθηκε στο ΝΣΚ από το
ΕΤΑΑ. Σύµφωνα µε τη γνωµοδότηση του ΝΣΚ, το ΕΤΑΑ πλέον δεν
έχει υποχρέωση να ανακαλέσει τις πράξεις µε τις οποίες οι µηχανικοί
εντάχθηκαν σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία. Η ρύθµιση αυτή
αφορά περίπου 19.500 ασφαλισµένους του ΤΣΜΕ∆Ε, της κατηγορίας
των νέων ασφαλισµένων και δεν επηρεάζονται από τη ψήφιση του νέ-
ου καταστροφικού ασφαλιστικού νόµου το οποίο αφορά τις εισφορές
από 1/1/2017 και µετά. Έτσι όσοι εντάχθηκαν στη σχετική ρύθµιση το
2015 θα εξακολουθήσουν να οφείλουν και να πληρώνουν για τα έτη
2015 και 2016 τις µειωµένες εισφορές της κατώτερης ασφαλιστικής
κατηγορίας. Ειδική αναφορά πρέπει να γίνει στο ότι η γνωµοδότηση
αποδέχεται σχεδόν πλήρως το σκεπτικό που έχει αναπτύξει το ΤΕΕ
σχετικά µε την προστασία του δηµοσίου συµφέροντος. Αποδέχεται
δηλαδή ότι αφού µε το µέτρο των µειωµένων εισφορών αυξήθηκαν
τα έσοδα του ΤΣΜΕ∆Ε και η εισπραξιµότητα των εισφορών, αυτή η
ρύθµιση προάγει το δηµόσιο συµφέρον.

� Με τροπολογία που κατέθεσε η ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλο-
ντος (Πάνος Σκουρλέτης και Γιάννης Τσιρώνης) αιφνιδιαστικά το Σάβ-
βατο το πρωί στο υπό συζήτηση - εκείνη τη στιγµή και σήµερα ψηφι-
σµένο – πολυνοµοσχέδιο, η κυβέρνηση αποφάσισε να αλλάξει το θε-
σµικό πλαίσιο των χρήσεων γης. Αντί αλλαγής της νοµοθεσίας, η κυ-
βέρνηση επέλεξε να προχωρήσει στην επιστροφή στο παλαιότερο θε-
σµικό πλαίσιο. Με µία µόλις πρόταση («τα άρθρα 14 ως 33 του
Ν.4269/2014 (Α142) καταργούνται») το υφιστάµενο πλαίσιο χρήσεων
γης καταργείται. Όπως αναφέρεται στην ίδια τροπολογία στη θέση
του θα εφαρµόζεται το από 23.2/6.3.1987 Π∆ «Κατηγορίες και περιε-
χόµενο χρήσεων γης» (∆166). Με την ψήφιση και δηµοσίευση του
πολυνοµοσχεδίου οι χρήσεις γης επιστρέφουν στο, γνωστό στο χώρο
των µηχανικών, πλαίσιο του 1987. Η κυβέρνηση µέσω της αιτιολογι-
κής έκθεσης υπόσχεται ότι θα εκδώσει σύντοµα νέο Προεδρικό ∆ιά-
ταγµα για τις χρήσεις γης προσαρµοσµένο στις σύγχρονες ανάγκες.
Εξαιρετικά ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι η αιτιολογική έκθεση της
τροπολογίας για την κατάργηση των ρυθµίσεων του Ν.4269 αναπαρά-
γει σχεδόν ακέραια την επιχειρηµατολογία που ανέπτυξε η προηγού-
µενη κυβέρνηση για την ψήφισή του! Τέλος µε µεταβατική διάταξη
της τροπολογίας δίνεται η δυνατότητα σε µελέτες χωροταξικού - πο-
λεοδοµικού σχεδιασµού να ολοκληρωθούν είτε µε το νέο (που είναι
το παλαιό του 1987) είτε µε το παλαιό (του Ν.4269, που καταργήθη-
κε) πλαίσιο, αναφέροντας ότι αυτό «µπορεί» να γίνει µε αίτηση του
ενδιαφερόµενου στην αρµόδια υπηρεσία, χωρίς αφενός να ξεκαθαρί-
ζει την έννοια του ενδιαφερόµενου (ΟΤΑ, µελετητής, πολίτης, κάποιος
άλλος;), χωρίς να δεσµεύει τη διοίκηση και χωρίς να ορίζει τρόπο επί-
λυσης τυχόν διαφοράς µεταξύ «αρµόδιας υπηρεσίας» και «ενδιαφερό-
µενου».

� ∆ηµοσιεύθηκαν στο Φύλλο Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α’
94/27.05.2016) οι διατάξεις του προσφάτως ψηφισθέντος πολυνοµο-
σχεδίου, δηλαδή του Ν.4389/2016. Το πολυνοµοσχέδιο περιλαµβάνει
διάφορα θέµατα, ένα εκ των οποίων αφορά τους ελεγκτές δόµησης.
Στο άρθρο 156 τροποποιούνται διατάξεις του Ν.4030/2011 σχετικά µε
τους ελεγκτές δόµησης και ειδικότερα σχετικά µε τις ποινές που επι-
βάλλονται στους µελετητές στις περιπτώσεις παραβίασης των πολεο-
δοµικών διατάξεων ή και αναντιστοιχίας σε σχέση µε τα εγκεκριµένα
στοιχεία του τοπογραφικού διαγράµµατος και του διαγράµµατος δό-
µησης. Καθορίζονται επίσης τα απαραίτητα προσόντα του ελεγκτή δό-
µησης αλλά και αρµοδιότητες του ΣΥΠΟΘΑ.

� Σε συνέχεια της προηγούµενης παραγράφου, στο πολυνοµοσχέδιο, το

οποίο σήµερα είναι ο Ν.4389/2016 (ΦΕΚ 94 Α/27-05-2016), περιέχο-
νται πλήθος διατάξεων που µας αφορούν ως πολίτες, κάποια όµως -
όπως το άρθρο 156 που προηγήθηκε- µας αφορούν περισσότερο ως
επαγγελµατίες. Χαρακτηριστικό παράδειγµα το Κεφάλαιο Θ’: «επί-
σπευση διαδικασιών κατάρτισης, θεώρησης και κύρωσης των δασικών
χαρτών και λοιπές διατάξεις». Η αλήθεια είναι ότι οι χρονικές προθε-
σµίες που τίθενται µε το νόµο αυτόν κρίνονται ιδιαίτερα ασφυκτικές.
Αντιγράφουµε από ανάρτηση του ΤΕΕ που βασίζεται σε δηµοσίευµα
της εφηµερίδας ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ «… οι πρώτες προθεσµίες του νέου θε-
σµικού πλαισίου για τους δασικούς χάρτες είναι: • Σε ένα µήνα ο
υπουργός Περιβάλλοντος πρέπει να διευκρινίσει τι ορίζει ως «οικιστική
πύκνωση». Πρόκειται για τους οικισµούς αυθαιρέτων σε δάση, οι
οποίοι θα αποτυπώνονται ως ξεχωριστή κατηγορία στους δασικούς
χάρτες και θα εξαιρούνται της διαδικασίας ανάρτησης. • Σε τέσσερις
µήνες (δηλαδή έως τις 27 Σεπτεµβρίου) οι ∆ιευθύνσεις ∆ασών των
Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων της χώρας θα πρέπει να ενηµερώσουν
τους ήδη έτοιµους δασικούς χάρτες (να αλλάξουν τις κατηγορίες των
οικισµών που αποτυπώνονται, να προσθέσουν χορτολιβαδικές και
βραχώδεις εκτάσεις κ.λπ.) και να τους αναρτήσουν για την υποβολή
αντιρρήσεων από τους πολίτες. Ένα µήνα αργότερα (δηλαδή έως τις
27 Οκτωβρίου) θα πρέπει να τους έχουν κυρώσει στα κοµµάτια τους
που δεν έχουν αντιρρήσεις. Τέλος, ο νόµος προβλέπει ότι έως τις 27
Ιουνίου η Εθνικό Κτηµατολόγιο και Χαρτογράφηση (ΕΚΧΑ) θα πρέπει
να στείλει στον ΥΠΕΝ χρονοδιάγραµµα µε την εξέλιξη του κτηµατολο-
γίου ώστε να ληφθεί υπόψη. Εντωµεταξύ, το ΥΠΕΝ πρέπει να έχει συ-
στήσει και -κυρίως- στελεχώσει τµήµα ∆ασικών Χαρτών. Και µέχρι τις
27 Ιουλίου οι ∆ιευθύνσεις ∆ασών των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων
πρέπει να ενηµερώσουν το ΥΠΕΝ, αν µπορούν να αναλάβουν την κα-
τάρτιση των δασικών χαρτών στην περιοχή τους»

� Ενδιαφέρουσα είναι η απόφαση 181/2016 που εξέδωσε ο Άρειος Πά-
γος σχετικά µε το ποιος θεωρείται εργοδότης στις οικοδοµικές εργα-
σίες. Η απόφαση επιπλέον διευκρινίζει τις ευθύνες του εργοδότη κα-
θώς και τις υποχρεώσεις του εργολάβου στην τήρηση των κανόνων
ασφαλείας. Κρατάµε ως επιµύθιο ότι η υποχρέωση ως προς τη λήψη
και τήρηση των κατά νόµο µέτρων ασφαλείας και, κατά συνέπεια, η
ευθύνη έναντι των εργαζοµένων που απασχολούνται σε οικοδοµικό
έργο ή τρίτων προσώπων σε περίπτωση ατυχήµατος οφειλοµένου σε
παράλειψη ως προς τα µέτρα αυτά, βαρύνει κατ` αρχήν το πρόσωπο
που αναλαµβάνει την εκτέλεση ολόκληρου του έργου, ως εργολάβος.

� ∆ηµοσιεύθηκε στο Φύλλο µε αριθµό 1561 του Β΄ τεύχους της Εφηµε-
ρίδας της Κυβέρνησης στις 2/6/2016 ο Κανονισµός Τεχνολογίας Σκυ-
ροδέµατος 2016 (ΚΤΣ-2016), ο οποίος αποτελεί αναθεώρηση του Κα-
νονισµού Τεχνολογίας Σκυροδέµατος 1997. Ο Κανονισµός Τεχνολο-
γίας Σκυροδέµατος 2016 θα εφαρµόζεται υποχρεωτικά τόσο στα ∆η-
µόσια όσο και στα Ιδιωτικά Έργα αλλά θα τεθεί σε ισχύ έξι µήνες µετά
τη δηµοσίευσή του, δηλαδή στις 2/12/2016, µε ορισµένες εξαιρέσεις
για τις οποίες προβλέπεται µεγαλύτερη µεταβατική περίοδος. Ο Κανο-
νισµός είναι ήδη νόµος του κράτους µε το ΦΕΚ 1561 Β/2-6-2016.

� Κατάργηση κράτησης υπέρ ΤΣΜΕ∆Ε
∆ηµοσιεύθηκε ο νόµος Ν.4393/2016 στο ΦΕΚ 106 Α - 06.06.2016. Με
την παρ. 6α του δεύτερου άρθρου προβλέπεται η κατάργηση της κράτη-
σης 2% επί των αµοιβών των µελετών και των επιβλέψεων δηµοσίων
και ιδιωτικών τεχνικών έργων. 
Σύµφωνα µε την επικρατούσα νοµική άποψη η κατάργηση αυτή συµπα-
ρασύρει και την κράτηση 1% υπέρ ΕΜΠ η οποία αποτελούσε ποσοστό
επί της κράτησης 2% και εποµένως παρακολούθηµά της, αλλά αναµένο-
νται και οι σχετικές οδηγίες της διοίκησης. 
Σηµειώνεται ότι µε τον Ν.4254/2014 είχε καταργηθεί από 1/1/2015 η
αντίστοιχη κράτηση 1% υπέρ του ΤΣΜΕ∆Ε επί των πληρωµών των ερ-
γοληπτών δηµοσίων έργων.
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Η συγκεκριµένη δραστηριότητα, λόγω άµεσης συνάφειας αντικειµένου, υποστηρίζεται από την
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ, η διοίκηση της οποίας ευγενικά προσφέρει την Αίθουσα του ¶·-
Ï·ÈÔ‡ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙËÚ›Ô˘, Ô‰fi˜ ¶ÂÛÌ·˙fiÁÏÔ˘ 1, ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, για τη διεξαγωγή του Συνεδρίου. 

Πληροφορίες σχετικά µε το πρόγραµµα, τους οµιλητές και τις εγγραφές συµµετοχής διατίθε-
νται στην ιστοσελίδα του συνεδρίου: http://fig-tfrealestate.ntua.gr/
¶ÚÔÛÔ¯‹: °È· ÙÈ˜ ÂÁÁÚ·Ê¤˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ı· ÙËÚËıÂ› ·˘ÛÙËÚ¿ ÛÂÈÚ¿ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜, ÏfiÁˆ
È‰È·ÈÙÂÚfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘

Το motto του συνεδρίου είναι:

“°È· ¤Ó·Ó ÎfiÛÌÔ ··ÏÏ·ÁÌ¤ÓÔ ·fi ÙË ÊÙÒ¯ÂÈ·, ÙÔ Êfi‚Ô Î·È
ÙËÓ ·ÓÈÛfiÙËÙ·, fiÔ˘ Ë ˙ˆ‹ Â›Ó·È ·ÛÊ·Ï‹˜ Î·È Ë ·Ó¿Ù˘ÍË

ÛÙ·ıÂÚ‹ Î·È ‚ÈÒÛÈÌË”

™Ùfi¯Ô˜ Î·È ∞ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓÔ
Οι αποδοτικές αγορές γης και ακινήτων είναι σηµαντικός πυλώνας της οικονοµίας της αγοράς
και πηγή βιώσιµης ευηµερίας για όλους.
Η  µετάβαση  πολλών χωρών της ευρύτερης περιοχής της Ευρώπης από την κρατικά ελεγχό-
µενη οικονοµία στην οικονοµία της αγοράς, από τα τέλη της δεκαετίας του 1980 ως τις αρχές
της δεκαετίας του 1990, ακολουθήθηκε από σοβαρές δοµικές µεταρρυθµίσεις στη διοίκηση και
τη διαχείριση της γης και των ακινήτων. Αυτό είχε ως συνέπεια να συσσωρευτεί µεγάλη εµπει-
ρία στην FIG, στα Ηνωµένα Έθνη και στην Παγκόσµια Τράπεζα στους τοµείς της διασφάλισης
της ατοµικής ιδιοκτησίας, της παροχής τίτλων ιδιοκτησίας στους πολίτες και της ίδρυσης σύγ-
χρονων συστηµάτων κτηµατολογίου και καταγραφής της ακίνητης περιουσίας και των ιδιοκτη-
σιακών δικαιωµάτων. Όµως, παρά το γεγονός ότι πολύ νωρίς αναγνωρίστηκε η ανάγκη ύπαρ-
ξης ενός σταθερού και διαφανούς πλαισίου λειτουργίας της αγοράς, οι στρατηγικές και οι πολι-
τικές γης που υιοθετήθηκαν από τις διάφορες χώρες οδήγησαν σε προβληµατικές αγορές ακι-
νήτων όσον αφορά στην αξιοπιστία και στον κίνδυνο που ενέχουν για τις επενδύσεις.
Μεγάλη εµπειρία επίσης έχει συσσωρευτεί κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας της οικο-
νοµικής κρίσης, η οποία πλήττει πολλές χώρες, µεταξύ των οποίων, ακόµη και εκείνες που ήδη
διέθεταν αναπτυγµένες αγορές ακινήτων. Έχει αποδειχθεί ότι η κρίση σε πολλές από τις πλη-
γείσες χώρες, ήταν αποτέλεσµα ενός προβληµατικού νοµοθετικού πλαισίου για τα ακίνητα και
τις  χρηµατοπιστωτικές αγορές. Ενώ οι τιµές των ακινήτων έγιναν πληθωριστικές, οι  κατανα-
λωτές δεν µπόρεσαν να εκτιµήσουν σωστά τους κινδύνους που αναλάµβαναν αγοράζοντας
υπερτιµηµένα ακίνητα. Παράλληλα, αναπτύχθηκαν τόσο σύνθετα χρηµατοπιστωτικά εργαλεία,
που πολλοί επενδυτές δεν µπόρεσαν να τα κατανοήσουν πλήρως. Ο τραπεζικός έλεγχος των
στεγαστικών  δανείων ήταν  ανεπαρκής και ο πιστωτικός κίνδυνος δεν είχε µοντελοποιηθεί κα-
λά. 
Η εµπειρία που αποκτήθηκε από τη λειτουργία των αγορών ακινήτων των χωρών µε οικονο-
µίες σε µεταβατικό στάδιο, καθώς των χωρών που έχουν πληγεί από την οικονοµική κρίση,
µπορεί να είναι χρήσιµη και σε άλλες περιοχές. 
Στόχος του Συνεδρίου είναι να πραγµατοποιηθεί σχετική έρευνα και να αποτιµηθεί αυτή η
εµπειρία, να κοινοποιηθούν τα διδάγµατα, και να ενηµερωθούν οι εµπλεκόµενοι επαγγελµατίες
για τον ρόλο τους στην αντιµετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων.
Καθώς οραµατιζόµαστε ένα κόσµο χωρίς φτώχεια, φόβο και ανισότητα, όπου η ζωή θα είναι
ασφαλής και η ανάπτυξη αδιάκοπη και αειφόρα, προσβλέπουµε στην παρουσίας σας, στις 19-
21 Σεπτεµβρίου 2016.

£ÂÌ·ÙÔÏÔÁ›·
• Θέσπιση ενός ολοκληρωµένου νοµικού πλαισίου σύµφωνα µε το διεθνές πλαίσιο 
• Βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των συστηµάτων καταγραφής της ακίνητης περιουσίας

για τη διευκόλυνση της αγοράς ακινήτων και την ελαχιστοποίηση του κινδύνου εξαπάτησης 
• Βελτίωση της διαθεσιµότητας των στατιστικών δεδοµένων και θεσµοθέτηση/ανάπτυξη των

απαραίτητων επαγγελµάτων και προσφερόµενων  υπηρεσιών 
• Μετατροπή του νεκρού κεφαλαίου (γη και ακίνητα που δεν  χρησιµοποιούνται  ή δεν αξιο-

ποιούνται επαρκώς) σε παραγωγικό κεφάλαιο µε σκοπό την αύξηση της απασχόλησης και τη
µείωση της φτώχειας 

• ∆ηµιουργία εθνικής πολιτικής γης σε ανώτατο κυβερνητικό επίπεδο που θα υποστηρίξει ένα
υγιές επιχειρηµατικό κλίµα και µια σταθερή αγορά ακινήτων, µε βάση τους διεθνείς χρηµα-
τοπιστωτικούς και επενδυτικούς κανόνες 

• Ανάπτυξη βιώσιµης  χρηµατοδότησης για την ενθάρρυνση ιδιωτικών επενδύσεων σε ακίνη-
τη περιουσία

• Εκτιµήσεις ακίνητης περιουσίας και διαφάνεια στα χρηµατοπιστωτικά προϊόντα  για τη διευ-
κόλυνση των ξένων επενδύσεων

• Φορολογία ακινήτων
• Κοινωνική κατοικία / Προσιτή κατοικία
• ∆ια βίου επαγγελµατική κατάρτηση και εκπαίδευση
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∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 
∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ

ΜΕ ΘΕΜΑ:

µÈÒÛÈÌÂ˜ ∞ÁÔÚ¤˜ ∞ÎÈÓ‹ÙˆÓ

- ¶ÔÏÈÙÈÎfi ¶Ï·›ÛÈÔ 

Î·È ∞Ó·ÁÎ·›Â˜ ªÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂÈ˜
Το ΤΕΕ σε συνεργασία µε τη 

∆ιεθνή Οµοσπονδία Τοπογράφων (FIG)
και την Παγκόσµια Τράπεζα 

(WORLD BANK), διοργανώνει 
στις 19 & 20 Σεπτεµβρίου το: 

High-Level FIG / 

World Bank Conference on 

Sustainable 

Real Estate Markets 

Policy Framework 

and Necessary Reforms
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Παραθέτουµε τα βήµατα του αλγορίθµου:
1. Προσαρµόζουµε τον δέκτη GNSS ώστε να υπολογίζει 3-∆ Καρτεσιανές

συντεταγµένες στο HTRS07 (X,Y,Z HTRS07) για κάθε σηµείο αποτύ-
πωσης. Εκτελούµε τη διαδικασία αποτύπωσης µε RTK στην περιοχή
ενδιαφέροντος. 

2. Μετατρέπουµε τις 3-∆ Καρτεσιανές συντεταγµένες σε γεωδαιτικές
(φ,λ,h: γεωδαιτικό πλάτος, γεωδαιτικό µήκος και γεωµετρικό ύψος
αντίστοιχα). Αυτό µπορεί να γίνει εύκολα µέσα από το πρόγραµµα
HEPOS transformation tools που ανακτάται ελεύθερα από την ιστοσε-
λίδα του HEPOS (www.hepos.gr). 

3. Στο αρχείο των 3-∆ καρτεσιανών συντεταγµένων (πρώτο βήµα), προ-
σθέτουµε τις 3 µεταθέσεις του ΟΚΧΕ για να αναχθούµε από το
HTRS07 στο παλιό ελληνικό Datum. Οι µεταθέσεις για την εν λόγω
αναγωγή δίνονται παρακάτω (Φωτίου και Λιβιεράτος 2000):

(1)

4. Στη συνέχεια, υπολογίζουµε τις γεωδαιτικές συντεταγµένες φo,λo,ho

που αναφέρονται στο παλιό ελληνικό datum µε ακρίβεια όχι καλύτερη
από 5 µέτρα.

5. ∆ιαλέγουµε ένα σηµείο που αποτυπώσαµε του οποίου γνωρίζουµε τη
θέση στη διανοµή (ΗΑΤΤ) µε σχετικά καλή ακρίβεια (π.χ. ορόσηµο,
τριγωνοµετρικό, χαρακτηριστικό σηµείο κατοικίας, περίφραξης). Το
σηµείο αυτό ονοµάζεται σηµείο αναφοράς.

6. Με βάση το πρώτο βήµα (3∆ συντεταγµένες ως προς το HTRS07), δη-
µιουργούµε ένα πέµπτο αρχείο µε τις 3-∆ διαφορές ανάµεσα σε κάθε
τυχαίο σηµείο i και το σηµείο αναφοράς ™:

(2)

7. Υπολογίζουµε τις κεκλιµένες αποστάσεις και τα γεωδαιτικά αζιµούθια
µεταξύ του σηµείου αναφοράς και ενός τυχαίου σηµείου ως προς το
παλιό ελληνικό datum ως ακολούθως (Φωτίου και Λιβιεράτος 2000):

(3)

(4)

όπου οι προσεγγιστικές γεωδαιτικές συντεταγµένες του σηµείου
αναφοράς ως προς το παλιό ελληνικό datum (βήµα 4). Τα αζιµούθια
υπολογίζονται σε ακτίνια. 

8. Υπολογισµός της µέσης σύγκλισης µεσηµβρινού:

(5)

όπου ÊÎ το κέντρο φύλλου της διανοµής (συµβολίζεται µε Μ επί του χάρ-
τη της διανοµής (βλ. συµβολισµούς L, M), π.χ. Μ= 41ο 39’) και     µία µέ-
ση τιµή των τετµηµένων της περιοχής µελέτης σε µέτρα. Η σύγκλιση του
µεσηµβρινού υπολογίζεται σε ακτίνια.

9. Υπολογισµός των οριζόντιων αποστάσεων και των αζιµουθίων της
προβολής ΗΑΤΤ:

(6)

(7)

όπου           τα γεωµετρικά υψόµετρα ως προς το HTRS07 (όπως υπο-
λογίζονται στο δεύτερο βήµα του παρόντος αλγορίθµου).

10. Υπολογισµός των συντεταγµένων των τυχαίων σηµείων στην προβο-
λή ΗΑΤΤ µέσω εφαρµογής του 1ου Θεµελιώδους Προβλήµατος της
Τοπογραφίας (Βλάχος 1987):

(8α) 

(8β) 

Παρατηρήσεις:

Α. Ο παρών αλγόριθµος αφορά αποκλειστικά τα µικρά φύλλα ΗΑΤΤ του
Υπουργείου Γεωργίας. Οι απλουστευµένοι τύποι ισχύουν για µερικά
µόνο χιλιόµετρα και σε καµία περίπτωση δεν µπορούν να γενικευτούν.

Β. Η ακρίβεια των εξαγόµενων αποστάσεων και αζιµουθίων είναι της τά-
ξεως των µερικών εκατοστών και δευτερολέπτου αντίστοιχα.

Γ. Η ακρίβεια των τελικών συντεταγµένων εξαρτάται από την ακρίβεια
του σηµείου αναφοράς Σ.

∆. Στην περίπτωση χρήσης πλέον του ενός σηµείου αναφοράς, είναι δυ-
νατόν ο χρήστης να προχωρήσει σε µία συνόρθωση παρατηρήσεων,
αντιµετωπίζοντας την περίπτωση σαν ένα τοπογραφικό δίκτυο µε µε-
τρηµένες τις αποστάσεις και τα αζιµούθια (βλ. Ρωσσικόπουλος 1999).
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Στο παρόν άρθρο θα ασχοληθούµε µε τη δυνατότητα απευθείας έκφρασης των συντεταγµένων ενός τοπογραφικού
διαγράµµατος στο σύστηµα αναφοράς των διανοµών του Υπουργείου Γεωργίας (το λεγόµενο “παλιό Bessel”), χωρίς
τη µεσολάβηση του ΕΓΣΑ87. 
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∆Ô Ó¤Ô ÌÔ˘ÛÂ›Ô £‹‚·˜
του Γιάννη Γιαννίρη

Καταπληκτικό µπορεί κανείς να χαρακτηρίσει το νέο αρχαιολο-
γικό µουσείο της Θήβας που άνοιξε τις πύλες του τον Ιούνιο.
Μέσα σε µια βόλτα στις αίθουσές του ο επισκέπτης περνάει
όλη την ιστορία της Βοιωτίας από της αρχή της εποχής του λί-
θου (1.000.000 χρόνια πριν από σήµερα) µέχρι το τέλος της
Οθωµανικής περιόδου (1830). Μπαίνοντας σε ένα κατατοπι-
στικό διάγραµµα που πιάνει ένα ολόκληρο τοίχο αποτυπώνο-
νται οι ιστορικές περίοδοι.

Κάθε αίθουσα πιάνει µία περίοδο (πχ Νεολιθική) δίνει σε ένα µικρό σηµεί-
ωµα τα χαρακτηριστικά της περιόδου, πώς ζούσαν οι άνθρωποι τότε, τη
θέση της Βοιωτίας την εποχή αυτή, παρουσιάζει σε χάρτη τις τοποθεσίες
µε τα ευρήµατα και στη συνέχεια βλέπει κανείς τα ευρήµατα της εποχής,
πέτρες, νοµίσµατα, αγάλµατα κλπ, ενώ υπάρχουν παντού οθόνες αφής
για διάφορα επί µέρους θέµατα.
Έτσι µέσα σε δύο ώρες που κυλάνε σαν νερό ο επισκέπτης αποκτάει µια
πλήρη εικόνα της ιστορίας της Βοιωτίας. Φυσικά οι δύο ώρες είναι για ένα
πέρασµα. Αν διαβάσει κανείς όλες τις πινακίδες αναλυτικά χρειάζεται πο-
λύ περισσότερο χρόνο.

Η συµβολή της χαρτογραφίας είναι καθοριστική. Με ένα χάρτη αντιλαµ-
βάνεται κανείς αµέσως το θέµα. 

Εντύπωση µας έκανε ο χάρτης που περιέγραφε τις σχέσεις των λαών της
Μινωϊκής εποχής (1400 π.Χ.) για να δικαιολογήσει µια πέτρα που βρέθηκε
στη Μινωϊκή Βοιωτία από πέτρωµα που υπάρχει µόνο στο σηµερινό Αφ-
γανιστάν. 

Επίσης ο φορολογικός κατάλογος του τέλους του 11ου αιώνα, που η πινα-
κίδα αναφέρει σαν Κτηµατολόγιο των Θηβών και φυλάσσεται στο Βατι-
κανό.

Αν βρεθείτε στην Θήβα µην παραλείψετε να επισκεφτείτε το νέο Μου-
σείο της. Αξίζει.

Το κτηµατολόγιο της Βυζαντινής Θήβας Ο πρωτότυπος κατάλογος που φυλάσσεται στο Βατικανό

Τµήµατα του διαγράµµατος των ιστορικών περιόδων
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∆ËÏ.: 210 5912644
E-mail: info@totalview.gr
Web site: www.totalview.gr
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H ÂÙ·ÈÚÂ›· Ì·˜ ÌÂ ¯·Ú¿ Û·˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘
Ó¤Ô˘ Ì·˜ site, ÌÂ Û‡Á¯ÚÔÓË ÂÌÊ¿ÓÈÛË, ÂÌÏÔ˘ÙÈÛÌ¤ÓÂ˜ ‰˘-
Ó·ÙfiÙËÙÂ˜ multi-media ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È Ó¤Â˜ ÔıfiÓÂ˜ ·ÚÔ˘-
Û›·ÛË˜ ÙÔ˘ ÂÚÈÂ¯ÔÌ¤ÓÔ˘, Ô˘ ÚÔÛ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È ·˘ÙfiÌ·Ù·
ÛÙÈ˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ Î¿ıÂ Û˘ÛÎÂ˘‹˜.

∆Ô Ó¤Ô site Â›Ó·È ¤Ó· ‰˘Ó·ÌÈÎfi Î·Ó¿ÏÈ ÂÓËÌ¤ÚˆÛË˜ ÙË˜ JGC,
Ô˘ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ ¿ÌÂÛË ÏËÚÔÊfiÚËÛË ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ô˘
ÂÌÔÚÂ˘fiÌ·ÛÙÂ, Ì¤Û· ·fi Û‡Á¯ÚÔÓÂ˜ ˘Ô‰ÔÌ¤˜, ¤ÙÛÈ
ÒÛÙÂ Ó· ·Ú¤¯ÂÙ·È ¤ÁÎ·ÈÚË Î·È ÔÏÔÎÏËÚˆÌ¤ÓË «ÂÈÎfiÓ·» ÁÈ·
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ÁÂˆÏËÚÔÊÔÚÈÎ‹˜.

∆¤ÏÔ˜, ÌÔÚÂ›ÙÂ Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÂÙÂ Ì·˙› Ì·˜ ÁÈ· ÏËÚÔÊÔ-
Ú›Â˜, ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· ‹ Û¯fiÏÈ· Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È ÙÈ˜
˘ËÚÂÛ›Â˜ Ì·˜, Ì¤Û· ·fi ÙÈ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙÂ˜ Ô˘ ·Ú¤¯ÔÓÙ·È
ÛÙË ÛÂÏ›‰· ÙË˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜.

™·˜ Î·ÏÔ‡ÌÂ ÏÔÈfiÓ Ó· ÂÈÛÎÂÊıÂ›ÙÂ ÙÔ Ó¤Ô Ì·˜ ‰È·‰ÈÎÙ˘·-
Îfi ÙfiÔ Î·È ÂÏ›˙Ô˘ÌÂ Ó· Û·˜ Î·Ï‡„ÂÈ.

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

JGC ™˘ÛÙ‹Ì·Ù· °ÂˆÏËÚÔÊÔÚÈÎ‹˜ ∞.∂.
¶. ∆Û·Ï‰¿ÚË 3A& ∞ÚÈÛÙÂ›‰Ô˘
151 22 ª·ÚÔ‡ÛÈ - ∞ı‹Ó·
ÙËÏ: 210 8023917 fax: 210 6148178
website: www.jgc.gr e-mail: info@jgc.gr

∏∏  GGeeoosseennssee  ÃÃÔÔÚÚËËÁÁfifi˜̃  ÎÎ··ÈÈ  ∂∂ÎÎ··ÈÈ‰‰ÂÂ˘̆ÙÙ‹‹˜̃  ÛÛÙÙoo
SSpplliitt  RReemmoottee  SSeennssiinngg  SSuummmmeerr  SScchhooooll  22001166

∏ Geosense, Û˘ÓÂ¯›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ‹ ÂÓËÌ¤ÚˆÛË˜ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡
ÛÂ Ó¤Â˜ ÙÂ¯ÓÔÏÔÁ›Â˜, Â›¯Â ÙËÓ ÙÈÌ‹ Ó· Â›Ó·È ¯ÔÚËÁfi˜, ·ÏÏ¿ Î·È Â›ÛË-
ÌË ÚÔÛÎÂÎÏËÌ¤ÓË ÛÙÔ ·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓÙÔ˜ SSpplliitt  RReemmoottee
SSeennssiinngg  SSuummmmeerr  SScchhooooll,,  0055--1100  ππÔÔ˘̆ÓÓ››ÔÔ˘̆  22001166  ÛÛÙÙ··  ÃÃ··ÓÓÈÈ¿¿!!
√ CTO ÙË˜ Geosense, ÛÂ session 2 ËÌÂÚÒÓ ·Ó¤Ï˘ÛÂ ÛÂ ·ÌÈÁÒ˜
·Î·‰ËÌ·˚Îfi ÎÔÈÓfi Î·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎ¿ ÛÙËÓ ∞ÁÁÏÈÎ‹ ÁÏÒÛÛ·, ÙËÓ ¯Ú‹-
ÛË Î·È ÔÏÏ·Ï‹ Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙˆÓ drones ÛÂ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ ÁÂˆÚÁ›·˜
·ÎÚÈ‚Â›·˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÂÎ·›‰Â˘ÛÂ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙÂ˜, Î·Ù·ÁÚ¿-
ÊÔÓÙ·˜ on-real-time ÛÙÔÈ¯Â›· ÌÂ ÙÔ ÈÔ Â‡¯ÚËÛÙÔ Î·È ·ÍÈfiÈÛÙÔ
drone ÛÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ·ÁÔÚ¿, ÙÔ ∂Ï‚ÂÙÈÎ‹˜ ÚÔ¤ÏÂ˘ÛË˜ eeBBeeee ÙË˜
senseFly Î·È ÂÂÍÂÚÁ¿ÛÙËÎÂ ÛÙËÓ Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù· ‰Â‰ÔÌ¤Ó· ÌÂ ¤Ó· ·fi
Ù· ÈÔ «¤Í˘Ó·» Î·È ÈÛ¯˘Ú¿ ÏÔÁÈÛÌÈÎ¿ ÊˆÙÔÁÚ·ÌÌÂÙÚÈÎ‹˜ ÂÂÍÂÚ-
Á·Û›·˜, ÙÔ PPiixx44DDMMaappppeerr  PPrroo.
∏ Geosense, ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ¿ÓÙ· ÛÙÔ ÏÂ˘Úfi ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ Î·È
ÙˆÓ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ, ı¤ÙÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÙÂ¯ÓÔÏÔÁ›· ÛÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ·Ó-
ıÚÒÔ˘!

GGeeoosseennssee……  beyond standards!

ºÈÏ. ∂Ù·ÈÚÂ›·˜ 15-17, 55535 ¶˘Ï·›·

T & F: 2310 953353 – 2310 953350

wwwwww..ggeeoosseennssee..ggr - info@geosense.gr
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∏ Drones Aviation 
ÂÈÛ¿ÁÂÈ ÙÔ ÚÒÙÔ Flight Academy 
ÁÈ· ¯ÂÈÚÈÛÙ¤˜ drones ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·

∏ Drones Aviation ¤Ú¯ÂÙ·È Ó· ÚÔÛÊ¤ÚÂÈ
··Ú·›ÙËÙÂ˜ Ï‡ÛÂÈ˜ ÛÙÔÓ ÙÔÌ¤· ÙË˜ ÂÎ-
·›‰Â˘ÛË˜ ¯ÂÈÚÈÛÙÒÓ drones. ∏ DDrroonneess
AAvviiaattiioonn  FFlliigghhtt  AAccaaddeemmy Â›Ó·È Ë ÚÒÙË
Û¯ÔÏ‹ ¯ÂÈÚÈÛÙÒÓ drones ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ¶È-
ÛÙÔÔÈËÌ¤ÓÔÈ ÂÎ·È‰Â˘Ù¤˜ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó
Ó· ÌÂÙ·ÙÚ¤„Ô˘Ó ÙÔÓ Î·ı¤Ó· ÛÂ Â·ÁÁÂÏ-

Ì·Ù›·, ÈÎ·Ófi Î·È ·ÍÈfiÈÛÙÔ ¯ÂÈÚÈÛÙ‹ drones. 

∏ Drones Aviation Flight Academy ¤¯ÂÈ ÂÓ·ÚÌÔÓ›ÛÂÈ ÙÔ
ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ ÌÂ fiÏÂ˜ ÙÈ˜ ··ÈÙ‹ÛÂÈ˜ ÙË˜ ¶ÔÏÈÙÈ-
Î‹˜ ∞ÂÚÔÔÚ›·˜, Î·ıÒ˜ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÎ·›‰Â˘Û‹˜ ÙË˜
¤¯ÂÈ ÛÙËÚÈ¯ıÂ› ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË˜ ÈÏfiÙˆÓ Â·Ó-
‰ÚˆÌ¤ÓˆÓ ·ÂÚÔÛÎ·ÊÒÓ, ÂÓÒ Ë ÈÛÙÔÔ›ËÛË Ô˘ ·Ú¤¯ÂÙ·È
ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÛÙÔ ¯ÂÈÚÈÛÙ‹ Ó· ÂÙ¿ ÌÂ Â¿ÚÎÂÈ·, ·ÛÊ¿ÏÂÈ·
Î·È ·ÍÈÔÈÛÙ›·, ¯ˆÚ›˜ Ó· ··ÈÙÂ›Ù·È ÂÈÏ¤ÔÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË. 

°È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ˜ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙÂ ÌÂ ÙÔ˘˜ ÂÎ-
·È‰Â˘Ù¤˜ ÙË˜ Drones Aviation.

www.dronesaviation.com - sales@dronesaviation.com

¶‡ÚÁÔ˜ ∞ıËÓÒÓ 
§ÂˆÊ. ªÂÛÔÁÂ›ˆÓ 2-4 ∞ı‹Ó·
20Ô˜ ŸÚÔÊÔ˜  
∆ËÏ.:+30 2118003500
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Κατάργηση κλάδου Ειδικής Προσαύξησης
Άλλο ένα ζήτηµα που τέθηκε την τελευταία περίοδο και αφορά τις

ασφαλιστικές εισφορές των µηχανικών είναι η κατάργηση του κλάδου

της Ειδικής Προσαύξησης µε τον Ν.4387/2016 από 1/1/2016. Αυτή η

εξέλιξη είναι θετική αρκεί να επιστραφούν ή να συµψηφιστούν οι ει-

σφορές Ειδικής Προσαύξησης των παλαιότερων ετών. Ο σύλλογος

οφείλει να ενισχύσει τη φωνή των µηχανικών που ζητούν την κατάρ-

γηση της Ειδικής Προσαύξησης όχι από την αρχή του χρόνου, αλλά

από την αρχή της εφαρµογής της.

Απανωτές ανακοινώσεις – Θολό τοπίο
Το ταµείο µας ήταν αρνητικός πρωταγωνιστής και µε τις απανωτές

ανακοινώσεις που δηµιούργησαν ένα θολό τοπίο για κάθε συνάδελφο

που δεν ήξερε τι έπρεπε να πληρώσει (αν βέβαια µπορούσε). Το θέµα

δεν λύθηκε, απλά µε απόφαση του ταµείου παρατάθηκε η πληρωµή

τους. Αναµένουµε τη νέα άµεση έκδοση των ειδοποιητηρίων για το Α΄

εξάµηνο του 2016 το οποίο δεν θα περιλαµβάνει καµία αναδροµική ει-

σφορά. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλουµε να καλέσουµε κάθε συνά-

δελφο για κινητοποιήσεις στις συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλί-

ου του ταµείου.

Κλείνοντας, η ∆ηµοκρατική Συµπαράταξη Αγρονόµων Τοπογρά-

φων Μηχανικών ως κυρίαρχη δύναµη στον ΠΣ∆ΑΤΜ δεσµεύεται ότι

θα πρωτοστατήσει σε κάθε δράση/κινητοποίηση που θα αποφασίσει

το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του συλλόγου για τα παραπάνω ζητήµατα.

Για τον λόγο αυτό:

Καλούµε τη διοίκηση του ταµείου µας να εφαρµόσει

την απόφαση της ∆ιοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ στις

1.6.2016.

Καλούµε το ΤΕΕ να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες

σύµφωνα µε την απόφαση που έχει πάρει η ∆ιοικούσα

Επιτροπή, καθώς και να καταθέσει άµεσα τεκµηριωµέ-

νες προτάσεις για την τροποποίηση του νέου ασφαλι-

στικού νόµου, σύµφωνα µε την αναλογιστική µελέτη

που έχει εκπονήσει.

Καλούµε κάθε συνάδελφο να συµµετέχει σε κάθε δρά-

ση που αφορά τα ζητήµατα των αναδροµικών εισφο-

ρών και των ζητηµάτων που έχουν προκύψει στον

ασφαλιστικό φορέα µας. 

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

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

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

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

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

Μέσα στην ευρύτερη ασταθή πολιτική, κοινωνική και οικονοµική

κατάσταση, περί τα τέλη Μαΐου αιφνιδιαστήκαµε µε την έκδοση

των ειδοποιητηρίων του ΤΣΜΕ∆Ε για το 1ο εξάµηνο του 2016. ∆υ-

στυχώς το ταµείο µας ήταν ο αρνητικός πρωταγωνιστής την τε-

λευταία περίοδο για την κοινότητα των µηχανικών για διάφορα ζη-

τήµατα.

Εισφορά υπέρ ΟΑΕ∆ – Νέα ειδοποιητήρια
Στα νέα ειδοποιητήρια που εκδόθηκαν για το Α΄ εξάµηνο του 2016

προστέθηκε η αναγκαστική µείωση του εισοδήµατός µας κατά 240

ευρώ (60 ευρώ/εξάµηνο) λόγω της αναδροµικής εισφοράς υπέρ

ΟΑΕ∆ βάσει του Ν.3986/11, µια επιπλέον εισφορά που θα θεωρού-

νταν φυσιολογική αν οι µηχανικοί είχαν το δικαίωµα να επωφελού-

νται από το επίδοµα ανεργίας σε περιόδους που για τον οποιοδή-

ποτε λόγο έµεναν χωρίς εργασία και χωρίς εισόδηµα.

™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi Î¿ıÂ Û‡ÏÏÔÁÔ˜, Ì·˙› ÌÂ ÙÔ ∆∂∂, ÔÊÂ›ÏÂÈ Ó·

È¤ÛÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ∫Ï¿‰Ô˘ ¶ÚÔÓÔÈ·ÎÒÓ ¶·ÚÔ-

¯ÒÓ ÙˆÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ, ¿ÁÈÔ ·›ÙËÌ· ÙÔ˘ ∆∂∂ Î·È ÙˆÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ,

Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ Ù· ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ· ÛÙÔ ¡.3518/2006.

Επόµενες αναδροµικές εισφορές
Πέραν από την αναδροµική εισφορά υπέρ ΟΑΕ∆, εκπλήξεις αναµέ-

νονται να παρουσιαστούν και στα επόµενα ειδοποιητήρια και αυτό

γιατί, αναµένεται από το ταµείο να υπάρξει και νέα αναδροµική αύ-

ξηση που προβλέπεται από τον Ν.3986/2011 για τα έτη 2011-

2014. ∆υστυχώς η σηµερινή κυβέρνηση παρότι ως αντιπολίτευση

είχε δείξει ότι αποδέχεται τα αιτήµατα του κλάδου των µηχανικών

για τις υπέρογκες ασφαλιστικές εισφορές, δεν νοµοθετεί για την

κατάργηση αυτών των αναδροµικών εισφορών παρά την

πρόσφατη γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους.

Αντιθέτως πιέζει για την εφαρµογή των αυξήσεων. Είναι ακόµα

ολοφάνερο στον καθένα, ότι µε τον νέο ασφαλιστικό νόµο οι ήδη

υπέρογκες εισφορές θα αυξηθούν ακόµα περισσότερο χωρίς καµία

λογική. 

ÕÚ·ÁÂ ·˘Ù‹ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÔÈÔ˘˜ ÂÎÚÔÛˆÂ›; 

™›ÁÔ˘Ú· fi¯È ÙÔ˘˜ ·ÏÔ‡˜ ÔÏ›ÙÂ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÓÙ·Ô-

ÎÚÈıÔ‡Ó ÛÙÈ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂÈ˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÊÔÚÙÒÓÂÈ Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó¤-

Â˜.
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∞¶∞π∆√Àª∂ ∞ª∂™∏ ∂¶π™∆ƒ√º∏ ∆ø¡ ∫∞∆∞µ§∏£∂¡∆ø¡ ∂π™º√ƒø¡ ∆∏™ ∂π¢π∫∏™ ¶ƒ√™∞À•∏-
™∏™ ¶√À ∫∞∆∞ƒ°∏£∏∫∂

Μετά από γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) που έκανε δεκτή ο Υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης κ.
Πετρόπουλος, όσοι ασφαλισµένοι του ΤΣΜΕ∆Ε είχαν ενταχθεί στη ρύθµιση του νόµου 4331/2015 για κατάταξη σε χαµηλότερη
ασφαλιστική κατηγορία θα εξακολουθούν να πληρώνουν αυτή τη χαµηλότερη εισφορά µέχρι το τέλος του 2016.

Ειδική αναφορά πρέπει να γίνει στο ότι η γνωµοδότηση αποδέχεται σχεδόν πλήρως το σκεπτικό που έχει αναπτύξει το ΤΕΕ σχε-
τικά µε την προστασία του δηµοσίου συµφέροντος. Αποδέχεται δηλαδή ότι αφού µε το µέτρο των µειωµένων εισφορών αυξή-
θηκαν τα έσοδα του ΤΣΜΕ∆Ε και η εισπραξιµότητα των εισφορών, αυτή η ρύθµιση προάγει το δηµόσιο συµφέρον.

Αυτόµατα βέβαια αυτό δηµιουργεί ερωτήµατα, εφόσον µε το ίδιο σκεπτικό είναι παράλογες οι υπέρµετρα αυξηµένες εισφορές
που µας επιβάλλονται µε το νέο ασφαλιστικό.

Επίσης, µε τον νέο ασφαλιστικό νόµο που κατήργησε το ΤΣΜΕ∆Ε και το ενέταξε στον ΕΦΚΑ, καταργήθηκε και η ειδική προσαύ-
ξηση, χωρίς όµως αναφορά στο τι θα γίνουν τα χρήµατα που έχουµε ήδη καταβάλλει. ∆ιεκδικούµε την άµεση επιστροφή αυτών
ή τον συµψηφισµό τους µε τρέχουσες ή µελλοντικές υποχρεώσεις µας.

ª∂∆∞ƒƒÀ£ªπ™∂π™ °π∞ ª∂πø™∏ °ƒ∞º∂π√∫ƒ∞∆π∞™ ∫∞π √Ãπ °π∞ ∂π™∞°ø°∏ ¡∂ø¡ ¶√§À¶§√∫ø¡
¢π∞¢π∫∞™πø¡

Είναι κοινά αποδεκτό ότι οι δοµές του κράτους µας δεν ήταν αυτές που θα έπρεπε να είναι, αυτές που στηρίζονται στην αξιοκρα-
τία, στην επιχειρηµατικότητα, στη δηµιουργία, στις ευκαιρίες για όλους, στον υγιή ανταγωνισµό. Μεγαλώσαµε σε ένα περιβάλ-
λον 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 φοράς αριστεράς που κυβερνάει πλέον τη Χώρα. Πρόκειται για αυ-
τούς που χρησιµοποίησαν τους πολιτικούς φορείς τους για να έχουν δουλειές από το Κράτος. Είναι ο κακώς εννοούµενος συνδι-
καλισµός ο οποίος δεν µπορεί πλέον να δεχθεί τα νέα δεδοµένα και να προσαρµοσθεί στη νέα εποχή. Είναι αυτοί που ακόµη και
σήµερα αντιδρούν σε κάθε µεταρρύθµιση η οποία πλέον επιβάλλεται από τους Ευρωπαίους αφού µόνοι µας δεν µπορέσαµε να
κάνουµε τα αυτονόητα. 

ª∂πø™∏ º√ƒ√§√°π∞™ & ∞™º∞§π™∆π∫ø¡ ∂π™º√ƒø¡ + ¶∂ƒπ√ƒπ™ª√™ °ƒ∞º∂π√∫ƒ∞∆π∞™ +
∫π¡∏∆ƒ∞ ¢∏ªπ√Àƒ°π∞™ = ª∂πø™∏ ∫ƒ∞∆√À™ + ∞¡∞¶∆À•∏ = ∂À∏ª∂ƒπ∞ °π∞ √§√À™

Στην ∆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 επαγγελµατία, κατάργησης της πολιτικοποίησης του συλλόγου και πολλά άλλα. Σε όλα αυτά η αντίδραση που συ-
ναντήσαµε προερχόταν, κατά κύριο λόγο από τους συνδικαλιστές της αριστεράς και του πάλαι ποτέ βαθέως ΠΑΣΟΚ και βέβαια
από το ίδιο το Κράτος. 

Στη µείωση των ασφαλιστικών εισφορών που ζητούσαµε, οι συνδικαλιστές του προοδευτικού» χώρου υποστήριζαν τη
βιωσιµότητα των ασφαλιστικών µας ταµείων –τώρα βέβαια τα αποθεµατικά των ταµείων έχουν εξανεµισθεί και η πρώτη φορά
αριστερά κυβέρνηση για να τα σώσει ζητάει… αυξήσεις στις εισφορές και αυξήσεις στη φορολογία. Έτσι, θα φθάσουµε στο ση-
µείο να πληρώνουµε το 55-60% των εσόδων µας στο κράτος µας για να επιβιώσει αυτό. Το αν εµείς θα επιβιώσουµε µε τα δεδο-
µένα αυτά δεν νοµίζουµε ότι απασχολεί την πρώτη φορά αριστερά. 

Το κυρίαρχο για τους κυβερνώντες είναι να σωθεί το κράτος για να το νέµονται ορισµένοι µε …αριστερό βέβαια πρόσηµο. 
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Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΛΑΦΡΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΛΕΙ∆Ι
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Προτε-
ραιότητα πρέπει να είναι ένα ελληνικό αναπτυξιακό σχέδιο “made in
Greece”, που θα αξιοποιήσει τη δυναµική, ώστε να µπορέσουµε να
αλλάξουµε οριστικά σελίδα. Οι θετικές εξελίξεις δεν θα προκύψουν
από τον αυτόµατο πιλότο. Το βέβαιο είναι ότι έχουµε πληθώρα
ενδείξεων ότι τα πολύ δύσκολα είναι πίσω µας. Υπάρχουν και
µπροστά µας δυσκολίες, αλλά για πρώτη φορά είναι ορατή η προο-
πτική επιστροφής της χώρας σε ρυθµούς ανάπτυξης. Το κλειδί είναι:
ελληνικό αναπτυξιακό σχέδιο. 

Ο νέος αναπτυξιακός που ψηφίστηκε έρχεται να δώσει µια
νέα προοπτική, µε µία προσέγγιση διαφορετική από αυτή
των προηγούµενων αναπτυξιακών νόµων. Στοχευµένος και όχι
οριζόντιος, επιδιώκει την αναδιάρθρωση της ελληνικής οικονοµίας και
την επενδυτική επανεκκίνησή της µέσω της δηµιουργίας καινοτοµι-
κών, εξωστρεφών και βιώσιµων επιχειρήσεων, της αύξησης της απα-
σχόλησης µε τη στήριξη νέων και υφιστάµενων επιχειρήσεων και της
συγκράτησης της φυγής των νέων επιστηµόνων, της εγχώριας προ-
στιθέµενης αξίας και των συνεργειών και δικτυώσεων στην ελληνική
οικονοµία, της συνολικής επανεκβιοµηχάνισης της χώρας µε τη στή-
ριξη της πληγωµένης ελληνικής βιοµηχανίας.

Ως προς τα είδη των κρατικών ενισχύσεων προβλέπονται η φο-
ρολογική απαλλαγή, η επιχορήγηση, η επιδότηση χρηµατοδοτικής µί-
σθωσης, η επιδότηση του κόστους της δηµιουργούµενης απασχόλη-
σης, αλλά και η σταθεροποίηση του συντελεστή φορολογίας εισοδή-
µατος, η χρηµατοδότηση επιχειρηµατικού κινδύνου µέσω ταµείου
συµµετοχών, τα οποία παρέχονται µεµονωµένα ή συνδυαστικά και
συνυπολογίζονται για τον καθορισµό του συνολικού ποσού ενίσχυ-
σης του κάθε επενδυτικού σχεδίου.

Ο νέος αναπτυξιακός νόµος θεσπίζει ειδικές κατηγορίες ενίσχυ-
σης: για τις εξωστρεφείς και καινοτόµες µικροµεσαίες επιχειρήσεις,
τις ανεξάρτητες ΜΜΕ οι οποίες προχωρούν σε διαδικασία συγχώνευ-
σης και για τις επιχειρήσεις που παρουσιάζουν αύξηση της απασχόλη-
σής τους. Επίσης, για τους συνεταιρισµούς, τις ΚοινΣΕΠ, τις επιχειρή-
σεις που επενδύουν στους κλάδους Τεχνολογίας Πληροφορικής και
Επικοινωνιών και Αγροδιατροφής, αλλά και για τις επιχειρήσεις που
επιτυγχάνουν υψηλή προστιθέµενη αξία, τις επιχειρήσεις των οποίων
το επενδυτικό σχέδιο υλοποιείται σε Βιοµηχανικές και Επιχειρηµατικές
Περιοχές και Επιχειρηµατικά Πάρκα, τις επιχειρήσεις των οποίων το
επενδυτικό σχέδιο υλοποιείται σε ειδικές περιοχές µε στόχο την κατα-
πολέµηση διαφόρων ειδών µειονεξιών. Ειδικά για αυτή την τελευταία
κατηγορία των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε περιοχές
ορεινές, νησιωτικές, παραµεθόριες και περιοχές µεγάλης
πληθυσµιακής µείωσης, στόχος είναι η µείωση των περιφερειακών
ανισοτήτων και η προώθηση της ισόρροπης ανάπτυξης, αφού η υπο-

βοήθηση της ανταγωνιστικότητας των παραµεθόριων περιοχών ήταν
ανύπαρκτη τα τελευταία χρόνια.

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ. Θέ-
λουµε µια ανάπτυξη που να µη στηρίζεται στην περαιτέρω συµπίεση
αµοιβών και δικαιωµάτων της µισθωτής εργασίας. Γιατί στην Ελλάδα
όλα αυτά τα χρόνια το µάρµαρο το πλήρωσαν κυρίως οι άνεργοι, οι
χαµηλόµισθοι και τα µεσαία στρώµατα που φτωχοποιήθηκαν. Εποµέ-
νως, το πρώτο που θέλουµε είναι να ξαναγίνει η Ελλάδα Ευρώπη,
αποκτώντας συλλογικές διαπραγµατεύσεις, γιατί αυτή τη στιγµή σε
αυτό το θέµα είµαστε εκτός ευρωπαϊκού πλαισίου.

Ορισµένοι εργοδότες, όπως η ΓΣΕΒΕΕ, οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις,
έχουν ταχθεί µε σαφήνεια υπέρ των συλλογικών διαπραγµατεύσεων,
γιατί έχουν καταλάβει ότι µε την τροµακτική συµπίεση αµοιβών και
δικαιωµάτων των εργαζοµένων και την έκρηξη της ύφεσης και της
ανεργίας, έχασαν αγοραστική δύναµη εκατοµµύρια Έλληνες και τζίρο
οι επιχειρήσεις. Χρειαζόµαστε σταθερότητα και συλλογική
διεκδίκηση της αµοιβής. Αν, όµως καταφέρουµε όχι περαιτέρω
µείωση µισθών και συντάξεων, όχι περαιτέρω ελαστικοποίη-
ση των εργασιακών σχέσεων -γιατί στην Ελλάδα επικρατεί ζού-
γκλα- αλλά επαναφορά συλλογικών διαπραγµατεύσεων και του ευ-
ρωπαϊκού κεκτηµένου, τότε θα ενισχυθεί και η προσπάθειά µας στην
ευρωπαϊκή διαπραγµάτευση µε τους δανειστές µας.

Στη δεύτερη αξιολόγηση, η ολοκλήρωση της οποίας προβλέπεται στα
τέλη Οκτώβρη, θα δοθεί έµφαση στην εφαρµογή - θα έχει µέσα και
τα εργασιακά. Εκεί, όσο πιο ισχυρές είναι οι συµµαχίες µας και σε
εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τόσο καλύτερα θα είναι τα αποτε-
λέσµατα.

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ. Το κρίσιµο στοίχηµα για την Ευ-
ρωπαϊκή Αριστερά είναι να προβάλει το δικό της προοδευτικό
σχέδιο για την ενοποίηση της Ευρώπης. Μετά το αποτέλεσµα
του βρετανικού δηµοψηφίσµατος, η Ευρώπη οφείλει να αντιµετωπί-
σει την πολυκρίση που βιώνει και που γεννά την ευρω-άρνηση, τον
ευρω-σκεπτικισµό και την άνοδο της άκρας ∆εξιάς. Στις άµεσες
προτεραιότητες θα πρέπει να τεθεί το θέµα των αλλαγών
στην Ευρώπη και το κρίσιµο στοίχηµα για την Ευρωπαϊκή Αριστερά
είναι να προβάλει το δικό της προοδευτικό σχέδιο για την ενοποίηση
της Ευρώπης, µε κοινωνικά, δηµοκρατικά χαρακτηριστικά, που να
ενισχύει τη συνοχή και την ανάπτυξη και να πολεµά τη φτώ-
χια και τις ανισότητες και όχι αλά καρτ, όπως τη θέλουν οι
νεοφιλελεύθεροι. Όλα αυτά απαιτούν χρόνο για να εξελιχθούν, αλ-
λά το σηµαντικό είναι να έχουµε πυξίδα, κατεύθυνση και να
υλοποιούµε στόχους, έστω και µε µικρά βήµατα. Η απάντηση σε
µια Ευρώπη αλά καρτ είναι η αλλαγή συσχετισµών σε ευρωπαϊκό επί-
πεδο, που να προτείνει ένα προοδευτικό σχέδιο ενοποίησής της.

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

¢∏ªO∫ƒ∞∆π∫O ∫π¡∏ª∞
∞°ƒO¡Oªø¡ ∆O¶O°ƒ∞ºø¡ ª∏Ã∞¡π∫ø¡

Ãƒ∂√™ ∫∞π ∞¡∞¶∆À•∏ - ™À§§√°π∫∂™ ¢π∞¶ƒ∞°ª∞∆∂À™∂π™ 
- ∂Àƒø¶∞´∫∏ ∂¡√¶√π∏™∏
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(www.dpk.tee.gr, email: panepisthmonikh@gmail.com, ÙËÏ.6984166220, 6978406256, 6946799833)

ΝΑ ΜΕΙΝΕΙ ΣΤΑ ΧΑΡΤΙΑ Η ΑΝΤΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ! 
ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ!

™˘Ó·‰¤ÏÊÈÛÛ· – Û˘Ó¿‰ÂÏÊÂ
Η επίθεση της κυβέρνησης στα ασφαλιστικά δικαιώµατά µας, και στα δικαιώµατά µας γενικότερα κλιµακώνεται. Ο αντιασφαλιστικός νόµος της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-
ΑΝΕΛ τσακίζει το δικαίωµα στην κοινωνική ασφάλιση, όλων των εργαζόµενων και των εργαζόµενων µηχανικών ειδικότερα. Η εφαρµογή του σηµαίνει δραµατική
συρρίκνωση των συντάξεων, ακόµα και των υφιστάµενων, και νέα κλιµάκωση των ασφαλιστικών εισφορών, που θα φτάσει µέχρι και στο διπλασιασµό τους.
Οι νέες αυξήσεις των εισφορών έρχονται να προστεθούν στις προηγούµενες, αφού το κυβερνητικό σχέδιο αποδέχεται και µονιµοποιεί όλους τους προηγούµε-
νους αντιασφαλιστικούς νόµους. Ο νέος νόµος προωθεί την ανταποδοτικότητα στην κοινωνική ασφάλιση και ουσιαστικά καταργεί τον κοινωνικό χαρακτή-
ρα της. Πρόκειται για ένα αποτρόπαιο έγκληµα που αποδεικνύει πως η «κυβέρνηση της Αριστεράς» προωθήθηκε για να κάνει τη «βρώµικη δουλειά» που θα δυσκολευόταν
να κάνει ένα αστικό κόµµα χωρίς την κόκκινη προβιά του ΣΥΡΙΖΑ.
Η επίθεση στα δικαιώµατά µας δεν έχει τελειωµό! Ήδη το προηγούµενο διάστηµα ψηφίστηκαν νέα µέτρα. Προωθήθηκε η σφαγή του ΕΚΑΣ που επιδεινώνει την κα-
τάσταση χιλιάδων φτωχών συνταξιούχων, και νέα επίθεση-κλοπή των καταβεβληµένων εισφορών στον κλάδο Ειδικής Προσαύξησης, που δεν είχε ρυθµιστεί
µε τον προηγούµενο νόµο, µε την τροπολογία να προβλέπει παροχές που υπολείπονται ακόµα και του ανταποδοτικού υπολογισµού τους. Τώρα ανακοινώνεται ψαλί-
δισµα ακόµα και στις γελοίες εκπτώσεις για τα τρία πρώτα χρόνια, τις οποίες η κυβέρνηση χρησιµοποίησε ως «τυράκι»για να πείσει τους εργαζόµενους να αποδε-
χτούν το κυβερνητικό σχέδιο.

ªÔÓ·‰ÈÎfi˜ ÎÂÚ‰ÈÛÌ¤ÓÔ˜ ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ
Η κυβερνητική πολιτική δεν είναι αποτέλεσµα µιας «κακής συνταγής», όπως προσπαθούν να µας πείσουν ορισµένοι, εκούσιοι ή ακούσιοι, απολογητές του συστήµατος. Τα
κυβερνητικά µέτρα είναι απόλυτα στοχευµένα στην εξυπηρέτηση των συµφερόντων των πολιτικών αφεντικών της κυβέρνησης, των µονοπωλιακών οµί-
λων.
Η ανταποδοτικότητα στην ασφάλιση µεταφράζεται σε µειωµένες εργοδοτικές εισφορές και σε µείωση της κρατικής συµµετοχής στο ασφαλιστικό σύστηµα, δηλαδή σε
περισσότερα κρατικά κονδύλια για τη χρηµατοδότηση των επιχειρηµατικών οµίλων.
Το χτύπηµα των αυτοαπασχολούµενων, απόρροια της κρίσης, της ασφαλιστικής και φορολογικής επίθεσης που κατατρώει το 60-65% του εισοδήµατος, αλλά και της
προώθησης της «απελευθέρωσης» που έρχεται ορµητικά, επιτρέπει στους µονοπωλιακούς οµίλους να αυξήσουν τα µερίδια αγοράς τους, οδηγεί σε επιτάχυνση της συγκέ-
ντρωσης της παραγωγής και ταυτόχρονα παράγει φρέσκο εργατικό δυναµικό διαθέσιµο να εργαστεί µε λιγότερα χρήµατα.
Μεγάλοι όµιλοι αξιοποιούν την κατάσταση και το νέο πλαίσιο για να µεταφέρουν τις εργοδοτικές εισφορές στις πλάτες των εργαζόµενων, προωθώντας ακό-
µη περισσότερο το ∆ελτίο Παροχής Υπηρεσιών, αυξάνοντας το βαθµό εκµετάλλευσης και βελτιώνοντας την ανταγωνιστικότητά τους.
Το αµέσως επόµενο διάστηµα, ετοιµάζεται η προώθηση του νέου γύρου επίθεσης στα εργασιακά δικαιώµατα των εργαζόµενων, ώστε να διαµορφωθούν οι πε-
ριβόητες ευνοϊκές συνθήκες για την καπιταλιστική ανάπτυξη.
∆εν πρόκειται για καινοφανείς στόχους ή µέτρα, αλλά για την κεντρική επιδίωξη των µονοπωλιακών οµίλων, στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Για µέτρα που
κωδικοποιούνται στη στρατηγική της ΕΕ και που εφαρµόζονται σε όλα τα κράτη µέλη.
Οι διαδοχικές αντιασφαλιστικές µεταρρυθµίσεις των προηγούµενων δεκαετιών στην Ελλάδα και ο κοµβικός 3518/2006 για το ΤΣΜΕ∆Ε που προώθησε αποφασιστικά
την ανταποδοτικότητα, αποδεικνύουν πως τα µέτρα δεν είναι τυχαία, δεν είναι προσωρινά. Το πλαίσιο ασφάλισης που διαµορφώθηκε ήδη πριν την κρίση, έχει οδηγήσει
το 50% των αυτοασφαλιζόµενων µηχανικών να χρωστάνε στο ταµείο και να µην έχουν ασφαλιστική κάλυψη.

∏ ‰È·Ú·ÁÌ¿ÙÂ˘ÛË ÙÔ˘ ∆∂∂ ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô Ù·ÌÂ›Ô
Απέναντι στην κλιµάκωση της αντιασφαλιστικής επίθεσης, το ΤΕΕ και η ηγεσία του, όχι απλά δεν απαντά στα προβλήµατα των εργαζόµενων µηχανικών, αλλά προχωρά σε
µια διαπραγµάτευση µε την κυβέρνηση για καλύτερους όρους για το επαγγελµατικό ταµείο, το ΤΜΕ∆Ε. Η ηγεσία του ΤΕΕ ζητά περισσότερο µερίδιο απ’ τα αποθεµατικά του
ΤΣΜΕ∆Ε για το νέο ταµείο, προβάλλοντας το αυτόνοµο ασφαλιστικό επαγγελµατικό ταµείο ως λύση. Η απόλυτη στρατηγική της σύµπλευση µε την κυβέρνηση δεν εί-
ναι τυχαία. Στην ουσία το ΤΕΕ δεν διαφοροποιείται απ’ την κυβέρνηση στον ανταποδοτικό χαρακτήρα του ασφαλιστικού και συνεπώς στον τρόπο καταλογισµού των ει-
σφορών και υπολογισµού των παροχών. Η απόφαση της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ για το ασφαλιστικό είχε ως βασικούς άξονες τη φορολόγηση του εισοδήµατος ως
µέσου υπολογισµού των εισφορών και τον ανταποδοτικό υπολογισµό των συντάξεων. Το ΤΕΕ διαφοροποιείται απ’ την κυβέρνηση υποστηρίζοντας πως µέσα στα
πλαίσια ενός ανταποδοτικού συστήµατος είναι δυνατή µια ευνοϊκότερη σχέση εισφορών µε παροχές. Το ΤΕΕ όµως συγκαλύπτει πως «τα λεφτά δεν πέφτουν απ’ τον ουρα-
νό». Αν δεν καταβάλλει ασφαλιστικές εισφορές το κράτος και το µεγάλο κεφάλαιο, κάποιος πρέπει να το κάνει. Γι’ αυτό και κάθε λύση για το ασφαλιστικό είναι στην ουσία
της ταξική. Τα βάρη για το ασφαλιστικό θα τα καταβάλλουν ΕΙΤΕ οι εργαζόµενοι ΕΙΤΕ το µεγάλο κεφάλαιο και κράτος τους. Η λύση του επαγγελµατικού τα-
µείου οδηγεί στην ίδια αβάσταχτη κατάσταση για τους εργαζόµενους, όπως και ο νέος νόµος.
Άλλωστε, η στρατηγική σύµπλευση του ΤΕΕ µε το κράτος, τους µονοπωλιακούς οµίλους, την ΕΕ δεν είναι τυχαία. Είναι απόρροια του χαρακτήρα του ως θεσµικού συµβού-
λου του κράτους. Γι’ αυτό άλλωστε και ο 3518/2006 για το ΤΣΜΕ∆Ε που έφερε ορµητικά την ανταποδοτικότητα στο ταµείο και που οδήγησε σε δραστική αύ-
ξηση των εισφορών στηρίχθηκε ενεργά απ’ το ΤΕΕ και από όλες τις αστικές δυνάµεις που δραστηριοποιούνται στο ΤΕΕ, απ’ τη Ν∆, το ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ που τότε
είχε και την προεδρία του. Όλοι µαζί στήριξαν και συµµετείχαν ενεργά στις συνεχείς τοποθετήσεις των αποθεµατικών των ασφαλισµένων του ΤΣΜΕ∆Ε στο χρηµατιστήριο
και στην Τράπεζα Αττικής, στην οποία έχουµε «πετάξει» 800 εκ. ευρώ.
Σήµερα, η διαπραγµάτευση που επιχειρεί να κάνει το ΤΕΕ δεν αφορά τους εργαζόµενους µηχανικούς. Αφορά την πολιτικοσυνδικαλιστική ηγεσία του ΤΕΕ που
επιδιώκει να ελέγξει το ΤΜΕ∆Ε µε αρκετά µεγάλη προίκα απ’ τα αποθεµατικά του πρώην ΤΣΜΕ∆Ε.

ΚΑΜΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ!
O ‰ÈÎfi˜ Ì·˜ ‰ÚfiÌÔ˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙË˜ ¿ÏË˜

Συνεχίζουµε την πάλη µας για να µείνει στα χαρτιά η αντιασφαλιστική µεταρρύθµιση, για να καταργηθεί το σύνολο των αντιασφαλιστικών νόµων που τσα-
κίζουν τη ζωή µας. ∆εν είµαστε µόνοι µας. Η επίθεση, που θα κλιµακωθεί ακόµα περισσότερο το επόµενο διάστηµα, αφορά το σύνολο των εργαζόµενων. Όλοι µαζί βρι-
σκόµαστε στο ίδιο καζάνι. Η ανταποδοτικότητα και η φορολογία που δροµολογούνται, οι ελαστικές εργασιακές σχέσεις και η απελευθέρωση των απολύσεων που είναι η επό-
µενη στάση του αντιλαϊκού µονόδροµου της καπιταλιστικής ανάπτυξης και της ΕΕ, αφορά όλους τους εργαζόµενους, όλο το λαό. Για τους εργαζόµενους µονόδροµος είναι ο
συντονισµός της πάλης των µισθωτών και αυτοαπασχολουµένων µηχανικών µε το ζωντανό αγωνιστικό κοµµάτι του κινήµατος που θέτει στο στόχαστρο τον πραγµα-
τικό αντίπαλο, τους µονοπωλιακούς οµίλους, το κράτος τους, την ΕΕ που τους στηρίζει, µε τον ταξικό πόλο του εργατικού κινήµατος, µε το ΠΑΜΕ και την
ΠΑΣΕΒΕ. Οργανώνουµε την πάλη µας, συγκεντρώνουµε νέες δυνάµεις, πολλαπλασιάζουµε τις εστίες αντίστασης απέναντι στην πολιτική τους που µας τσακίζει.

ΝΑ ΜΕΙΝΕΙ ΣΤΑ ΧΑΡΤΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΓΚΛΗΜΑ! ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΑΝΤΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ!
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΜΑΣ!
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Φίλες και φίλοι συνάδελφοι,

Συνεχίζεται η «ενεργή» παρουσία µας στη δράση του συλλόγου µέσα από µία σειρά θεµάτων που απασχόλησαν ή πρόκειται να
απασχολήσουν το αµέσως επόµενο χρονικό διάστηµα. Θεωρούµε πως ο χώρος που διαθέτει η κάθε παράταξη στο δελτίο του
συλλόγου έχει ενηµερωτική θέση και µε αυτόν τον τρόπο θα λειτουργήσουµε προσπαθώντας να σας ενηµερώνουµε για τα τε-
κταινόµενα και τις παρεµβάσεις µας.

Έτσι, λοιπόν, σε ό,τι αφορά στις δράσεις µας έχουµε την έγκριση σε πρώτο βαθµό της δράσης του συλλόγου από το ∆Σ και την
παράθεσή της στη συνδιάσκεψη της Καβάλας η οποία όταν θα διαβάζεται αυτό το κείµενο θα αποτελεί παρελθόν και αφετηρία
της γραµµής δράσεων της διοίκησης για τον επόµενο ενάµιση χρόνο. Το κείµενο της δράσης θεωρούµε ότι είναι πολύ πλούσιο
σε ύλη και αρκετά φιλόδοξο δίνοντας τη δυνατότητα και αφορµή να επιτύχουµε όσο πιο πολλούς στόχους από αυτούς που ανα-
γράφονται. 

Θέλουµε να σταθούµε στο πρότυπο τοπογραφικό διάγραµµα για δικαιοπραξίες, µία ιδέα που γεννήθηκε από την ανάγκη να συµ-
µαζευτεί και εισέρθει σε επιστηµονικά καλούπια ένα από τα κύρια αντικείµενα του κλάδου το οποίο δυστυχώς τα τελευταία χρό-
νια αντιµετωπίζεται µε ερασιτεχνικό τρόπο από διάφορους κλάδους και ειδικότητες που αρκετές φορές δεν έχουν καµία σχέση
µε το αντικείµενο. Πάγια θέση της παράταξής µας αποτελεί η θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών και η επιστηµονική θωράκιση
όλων των αντικειµένων µας προκειµένου να αποτελούν σωστές και τεκµηριωµένες επιστηµονικές µελέτες και όχι µια απλές υπο-
χρεώσεις. Έτσι και ένα ορθό τοπογραφικό διάγραµµα πρέπει να είναι τόσο επιστηµονικά σύνθετο ούτως ώστε να αναδεικνύει
την πραγµατική δουλειά που γίνεται στο παρασκήνιο και δεν αντιλαµβάνεται ποτέ ο πελάτης. Στη συνδιάσκεψη θα γίνει µια
πρώτη παρουσίαση της έως τώρα δουλειάς που έχει γίνει και ελπίζουµε στο αµέσως επόµενο διάστηµα να καταλήξουµε κάπου
όλοι µαζί σαν κλάδος προκειµένου στη συνέχεια να γίνει αποδεκτό από όλους τους φορείς που εµπλέκονται µε απώτερο στόχο
τη θεσµοθέτησή του από την πολιτεία.

Το δεύτερο σηµείο που θέλουµε να σταθούµε είναι ο θεσµός του διαπιστευµένου Αγρονόµου Τοπογράφου Μηχανικού. Μία έν-
νοια η οποία ενδεχοµένως στο άκουσµά της να φοβίζει έχοντας ως παραδείγµατα διάφορες διαπιστεύσεις που έχουν γίνει σε άλ-
λους τοµείς και δεν λειτουργούν οµαλά. Εµείς θεωρούµε πως οτιδήποτε είναι προς την κατεύθυνση του διαχωρισµού του ΑΤΜ
από όλους τους υπόλοιπους οι οποίοι φιλοδοξούν να γίνουν, είναι προς όφελός µας. Όχι τόσο στο οικονοµικό αντικείµενο το
οποίο δυστυχώς διαµορφώνεται από την αγορά αλλά περισσότερο στο να αξιοποιούµε τις γνώσεις και τα πλεονεκτήµατα που
έχουµε ως κλάδος. Αυτό που πρέπει να προσέξουµε και επιδιώξουµε είναι να αποκτήσει ο σύλλογος ενεργό ρόλο στη διαµόρφω-
ση των όρων της διαπίστευσης ως ο πιο αρµόδιος να καθορίσει το πλαίσιο στο οποίο πρέπει να κινηθεί. Η διαπίστευση, άλλω-
στε, έχει να κάνει µε την επόµενη µέρα λειτουργίας του εθνικού Κτηµατολογίου το οποίο ίσως κάποια µέρα ολοκληρωθεί. Με άλ-
λα λόγια είναι τόσο σηµαντικό αντικείµενο που ενδεχοµένως να αφορά σε πολύ υψηλό βαθµό την άσκηση του επαγγέλµατος για
τα επόµενα χρόνια, για αυτό και ο σύλλογος οφείλει να έχει καθοριστικό ρόλο.

Τα υπόλοιπα θέµατα που θα προκύψουν από τη συνδιάσκεψη θα αναλυθούν σε επόµενα τεύχη του δελτίου καθώς ο χώρος είναι
περιορισµένος.

Θέλοντας να ενηµερώσουµε τα µέλη για άλλα σηµαντικά θέµατα που µας αφορούν, να σας πληροφορήσουµε πως κατόπιν συ-
νάντησης του προεδρείου µε τη διοίκηση της ΕΚΧΑ ΑΕ, δεσµεύτηκε πως θα προχωρήσει σε άµεση ανάκληση του εσωτερικού
σηµειώµατος µε το οποίο επιτρεπόταν και σε άλλους κλάδους να υποβάλλουν τοπογραφικά διαγράµµατα στην ΕΚΧΑ ΑΕ. Αναµέ-
νουµε άµεση υλοποίηση της δέσµευσης αυτής γεγονός που θα αποτελέσει ακόµα µία επιτυχία προάσπισης των επαγγελµατικών
µας δικαιωµάτων.

Κλείνοντας, θα επιθυµούσαµε να είχαµε περισσότερο χώρο για περαιτέρω ενηµέρωση όµως επιφυλασσόµαστε για τα επόµενα
τεύχη. Ελπίζουµε η συνδιάσκεψη της Καβάλας να αποτελέσει εφαλτήριο για τη δράση του συλλόγου και να προχωρήσουµε στο
επόµενο στάδιο υλοποίησης των προτάσεων. Τέλος µια θερµή παράκληση προς όλα τα µέλη να έχουν όσο το δυνατόν πιο ενερ-
γή συµµέτοχη στα δρώµενα µέσα από διαρκή επικοινωνία µε τον σύλλογο.

ΑΓΡΟΝΟΜΟΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
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∂∂2 = ¡∂√ºπ§∂À£∂ƒπ™ª√™2 + §π∆√∆∏∆∞2

Αυτό το δελτίο εκδίδεται, σχεδόν ένα χρόνο µετά το δηµοψήφισµα που διεξήχθη, προκειµένου να αποφασίσει ο λαός και η κοι-
νωνία για το εάν θα συνεχιστεί η νεοφιλελεύθερη πολιτική και τα µέτρα λιτότητας, που τη συνθλίβουν τα επόµενα χρόνια.
Η απάντηση ήταν OÃπ µε το συντριπτικό ποσοστό του 62% και µάλιστα µέσα σε συνθήκες εκβιασµών capital control, και λυσ-
σαλέας µάχης του συστήµατος, προκειµένου να επικρατήσει το ¡∞π.
Αυτός ο Λαός, που όρθωσε το ανάστηµά του και αποφάσισε να σπάσει τις αλυσίδες του, βρέθηκε πολύ σύντοµα αντιµέτωπος µε
τη στρέβλωση της απόφασής του.
Τα όχι του γίνανε ναι µέσα σε µία νύχτα και οι προσδοκίες για µία καλύτερη µοίρα, βρέθηκαν από τη µία µέρα στην άλλη στα
σκουπίδια της «ιστορίας που γράφεται από τους κυρίαρχους κύκλους του συστήµατος», όχι όµως και στη συνείδησή του.
Η «επέτειος» αυτή, σχεδόν συµπίπτει χρονικά και µε ένα άλλο δηµοψήφισµα αυτό που έγινε στη Μ. Βρετανία, όπου ένας άλλος
λαός κλήθηκε να απαντήσει για το εάν θα µείνει στην ΕΕ ή όχι. Η απάντηση είναι όχι, γεγονός που έφερε πάλι ένα τσουνάµι
εκβιασµών, ειρωνείας και τσουβαλιάσµατος αυτού του όχι µε πρακτικές της ακροδεξιάς του ρατσισµού και του άκρατου εθνικι-
σµού.
ŸÌˆ˜ Â›Ó·È Ú¿ÁÌ·ÙÈ ¤ÙÛÈ ‹ Ì‹ˆ˜ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Î·È ÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ «·›˙Ô˘Ó Ù· Ú¤ÛÙ· ÙÔ˘˜»;;;
Εµείς εκτιµούµε πως συµβαίνει το δεύτερο και θα εξηγήσουµε το γιατί.
Το εγχείρηµα της Ευρωπαϊκής ενοποίησης (τότε ΕΟΚ) ξεκίνησε µεταπολεµικά σαν διαδικασία ανοικοδόµησης και σταθεροποίη-
σης των δυτικο-ευρωπαϊκών καπιταλισµών απέναντι στην εξωτερική απειλή του πάλαι ποτέ Ανατολικού µπλοκ και στην εσωτερι-
κή απειλή της Αριστεράς και του εργατικού κινήµατος. Φυσικά όλα αυτά υπό την Αµερικανική ηγεµονία. Βασικό του στοιχείο
ήταν αφενός η εξοµάλυνση – αλλά όχι η ανέφικτη κατάργηση – των ανταγωνισµών µεταξύ των ηγεµονικών καπιταλισµών της
Ευρώπης (Γερµανία, Γαλλία, Βρετανία) και αφετέρου το ξεδόντιασµα του εργατικού κινήµατος και της Αριστεράς. 
Ευθύς εξ αρχής – και αντίθετα µε τα φληναφήµατα όλων των τύπων συµβιβασµένης «ροζ αριστεράς» – ήταν και παραµένει ένα
εγχείρηµα καταστατικά εχθρικό απέναντι στον κόσµο της εργασίας (ακόµη και όταν χρειάζεται να κάνει παραχωρήσεις για να
διατηρήσει την ηγεµονία του, εξ΄ άλλου αυτό φαίνεται και από τους λόγους για τους οποίους συγκροτήθηκε.
Επιπλέον, συγκροτεί έναν από τους βασικούς µεταπολεµικούς διεθνείς ιµπεριαλιστικούς πόλους που σε συνεργασία αλλά και
ανταγωνισµό µε τους υπόλοιπους όµοιούς τους εκµεταλλεύεται άλλες περιοχές και λαούς και συγκροτεί την ιεραρχηµένη πυρα-
µίδα του διεθνούς καπιταλιστικού συστήµατος (βλέπε προσφυγικό).
Αρχικά η ενοποίηση κινήθηκε µε τον τότε επικρατούντα κεϋνσιανισµό (δηλαδή παρεµβατικό κράτος και προσπάθεια ενσωµάτω-
σης του συνδικαλιστικού κινήµατος µέσω αναδιανεµητικών πολιτικών), µε ζωντανό παράδειγµα όλους τους επιστηµονικούς συλ-
λόγους που κινούνται στα πλαίσια της πολιτικής διαµεσολάβησης, χωρίς να θέτουν διεκδικητικό πλαίσιο όπως οφείλουν, αλλά δί-
νοντας έµφαση στο «επιστηµονικός», παρά στο “σύλλογος” που µπορεί να εκφράσει τη µεγάλη πλειοψηφία των πληττόµενων
µελών του, ειδικά σήµερα.
Αργότερα οι πολιτικές του κεϋνσιανισµού εγκαταλείφτηκαν και περάσαµε σε πολιτικές άκρατου νεοφιλελευθερισµού, οι οποίες
εφαρµόζονται από όλο το φάσµα των πολιτικών σχηµατισµών και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, µια που το τοπίο µετατοπίζε-
ται συνεχώς προς τα δεξιά, συνέπεια να είναι δυσδιάκριτες οι διαφορές µεταξύ δεξιάς και σοσιαλδηµοκρατίας.
ΣΥΝΕΠΩΣ υπάρχει ολοένα και λιγότερο η διάθεση για να πουληθούν «καθρεπτάκια» στους εργαζόµενους και οι πολιτικές στυ-
γνής αντιλαϊκής λιτότητας γίνονται σήµα κατατεθέν της ΕΕ. 
Αυτό, σε συνδυασµό µε τον εξόφθαλµα ολιγαρχικό και αντι-δηµοκρατικό χαρακτήρα της και την απροκάλυπτη
καταπάτηση εθνικών και δηµοκρατικών δικαιωµάτων, έχει οδηγήσει στην απόρριψη όλων σχεδόν των θεσµικών
αλλαγών της ΕΕ όπου τέθηκαν σε λαϊκή ψήφο. 
Έτσι έχουν ανοίξει οι ασκοί του Αιόλου από τους οποίους οι εργαζόµενοι δεν έχουµε να φοβηθούµε τίποτε.
Το αντίθετο έχουµε µπροστά µας ένα µεγάλο στοίχηµα:
Το στοίχηµα αυτό, στο κοµµάτι που µας αναλογεί είναι να τολµήσουµε:
Να προσπαθήσουµε να αλλάξουµε τη φυσιογνωµία του συλλόγου, από επιστηµονικό σε διεκδικητικό διότι τα ζη-
τήµατα που θέσαµε το προηγούµενο διάστηµα είναι µπροστά µας και δεν αντιµετωπίζονται µε επιστηµονικά συ-
µπόσια.
Το ασφαλιστικό, οι εργασιακές σχέσεις στα µελετητικά γραφεία και όχι µόνο, τα επαγγελµατικά µας δικαιώµατα, οι φορολογικές
πολιτικές, η ποιότητα των µελετών που παραδίδονται στην κοινωνία, καθώς και ο εισπρακτικός χαρακτήρας τους, το οδικό δί-
κτυο, τα διόδια, οι ελεύθεροι χώροι και το περιβάλλον είναι ζητήµατα όχι µόνο προς συζήτηση, αλλά και τοποθέτηση και θέση.
Όχι µόνο στο επίπεδο της διαπίστωσης, αλλά και στο επίπεδο της λύσης.
Από την άποψη όχι της κερδοφορίας αλλά προς όφελος της κοινωνίας, η οποία πλήττεται βάναυσα. 
Από αυτό τον αγώνα, δεν έχουµε να χάσουµε τίποτε, παρά µόνο να κερδίσουµε.

41-46 PARATAXEIS 228  6/7/2016 5:21 PM  ™ÂÏ›‰· 46



cover 228  5/7/2016 4:03 PM  ™ÂÏ›‰· 5



cover 228  5/7/2016 4:02 PM  ™ÂÏ›‰· 2




