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Αγρονόμοι & Τοπογράφοι Μηχανικοί
Υποψήφιοι στις εκλογές του ΤΕΕ (σελ. 36-39)
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Η περίοδος που διανύουμε θα μπορούσε να χαρα-
κτηριστεί από υποτονική έως αδιάφορη σε σχέση με το 
αντίστοιχο διάστημα του 2015, όμως τα πράγματα δεν 
είναι έτσι γιατί τώρα μπαίνουν οι τελευταίες πινελιές 
στην κατάργηση των εργασιακών δικαιωμάτων και στο 
μετασχηματισμό  των επαγγελματικών δικαιωμάτων, για 
αυτό πρέπει όλοι μας να είμαστε σε δημιουργική εγρή-
γορση για να αντιμετωπίσουμε τα προγραμματισμένα 
προς διαπραγμάτευση θέματα στα εργασιακά καθώς 
και την προσπάθεια ανοίγματος για άλλη μια φορά των 
επαγγελματικών δικαιωμάτων (πραγματικά ή για αντι-
περισπασμό).

Επίσης, έχουμε μεγάλη και ενδιαφέρουσα δρα-
στηριότητα σε αντικείμενα που αφορούν τους τοπο-
γράφους μηχανικούς με συνέδρια που έχουν γίνει (Διε-
θνές Συνέδριο για βιώσιμες αγορές ακινήτων - πιλοτικό 
πλαίσιο και αναγκαίες μεταρρυθμίσεις της  FIG - WORLD 
BANK) και άλλα που είναι προγραμματισμένα για την 
αμέσως επόμενη περίοδο (Ημερίδα του ΠΣΔΑΜ για το 
Ασφαλιστικό, Διημερίδα του ΠΣΔΑΤΜ για Μη επανδρω-
μένα εναέρια συστήματα (UAS) και χαρτογράφηση, 14ο 
Συνέδριο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας, Ημερίδα για 
βιώσιμη αστική ανάπτυξη, 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο 
HellasGIs).

Σημαντικό είναι να αναφέρουμε τις επαναλαμβα-
νόμενες επιστολές προς διάφορες Υπηρεσίες τόσο του 
ΠΣΔΑΤΜ, όσο και των Τοπικών Τμημάτων για το δικαίω-
μα σύνταξης τοπογραφικών διαγραμμάτων. Εδώ θα πρέ-
πει να τονίσουμε τη σημαντική, έστω και αργοπορημένη, 
απόσυρση της από 29-09-2014 οδηγίας της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. 
και την επαναφορά της οδηγίας 1020517/07-07-2010 
της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. για τα τοπογραφικά διαγράμματα που 
δέχεται η Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. 

Στο παρόν δελτίο θα βρείτε διάφορα ενδιαφέροντα 
θέματα όπως αυτό που αφορά τους κανόνες πτήσεων 
των drones, καθώς από 01-01-2017 τίθεται σε ισχύ ο 
κανονισμός της ΥΠΑ για τα Συστήματα μη Επανδρωμέ-
νων Αεροσκαφών ΣμηΕΑ.

Το μεγάλο ορόσημο της περιόδου είναι οι εκλογές 
του ΤΕΕ την 20-11-2016, στις οποίες υπάρχει σημαντικό 
ενδιαφέρον και συμμετοχή από συναδέλφους ΑΤΜ, τους 
οποίους πρέπει να στηρίξουμε. 



  6 ΕπισημανσΕισ

  8 Δραστηριοτητα Συλλογου

	 w	Τελευταίες	εξελίξεις	για	τα	επαγγελματικά	δικαιώματα
	 w		Εκδήλωση	ενδιαφέροντος	για	στελέχωση	επιτροπών	ενστάσεων	σε	

δήμους	της	Αθήνας
	 w		Δηλώσεις	του	αναπληρωτή	Υπουργού	Περιβάλλοντος	και	Ενέργειας	κ.	

Τσιρώνη
	 w		Αίτηση	ενδιαφέροντος	για	συμμετοχή	στις	Μόνιμες	Επιτροπές	του	

ΠΣΔΑΤΜ
	 w		Ενημερωτική	εκδήλωση	για	το	ασφαλιστικό	των	Μηχανικών	

26/10/2016,	ΤΕΕ
	 w		Διημερίδα:	Μη	επανδρωμένα	Εναέρια	Συστήματα	(UAS)	και	

Χαρτογράφησης.	Ο	σύγχρονος	τρόπος	αποτύπωσης,	καταγραφής	και	
τεκμηρίωσης.	25	&	26/11/2016,	Σχολή	ΑΤΜ	ΕΜΠ

	 w		Ο	ΠΣΔΑΤΜ	στη	δημόσια	διαβούλευση	 του	σχεδίου	νόμου	«Νόμος	για	
τον	έλεγχο	και	την	προστασία	του	δομημένου	περιβάλλοντος»

18 Δραστηριοτητα πΕριφΕρΕιακων τμηματων 
     & συλλογων

	 w		Τοπικό	τμήμα	ΑΤΜ	Ρεθύμνου:	Ενημερωτικό	σημείωμα	για	το	
επαγγελματικό	δικαίωμα	σύνταξης	εξαρτημένων	τοπογραφικών	
διαγραμμάτων

20 νΕα απο τον κλαΔο

	 w	Ηλεκτρονικές	υπηρεσίες	ΕΚΧΑ	Α.Ε.
	 w		ΕΚΧΑ	Α.Ε.:	Υπογραφή	Συμβάσεων	Β'	Φάσης	Κτηματογράφησης	για	

Αθήνα,	Βόλο,	Λαμία	-	Λιβαδειά
	 w		ΕΚΧΑ	Α.Ε.:	Σε	ισχύ	η	οδηγία	1020517/7/7/2010	για	την	υπογραφή	των	

εξαρτημένων	τοπογραφικών	διαγραμμάτων	γεωμετρικών	μεταβολών

	 w	14ο	Εθνικό	Συνέδριο	Χαρτογραφίας,	2-4/11/2016
	 w		Ημερίδα:	Βιώσιμη	Αστική	Ανάπτυξη	-	Η	Μεγάλη	Πρόκληση	του	21ου	

Αιώνα,	2/12/2016	
	 w		9ο	Πανελλήνιο	Συνέδριο	της	HellasGIs,	8-9/12/2016

26 ΝομοθΕτικΕσ ΕξΕλιξΕισ

	 w	Νέα	νομοθετήματα	που	άπτονται	του	ενδιαφέροντος	του	ΑΤΜ

30 ΑποψΕισ

	 w		ΤΕΛΟΣ	ΕΠΟΧΗΣ.	Σκέψεις	μετά	την	κατάργηση	δύο	παράλογων	φόρων,	
του	Χ.	Ντάλα,	ΑΤΜ

32 ΔιΕθνη θΕματα

	 w		FIG.	Διεθνές	συνέδριο: Βιώσιμες	Αγορές	Ακινήτων-Πολιτικό	Πλαίσιο	
και	Αναγκαίες	Μεταρρυθμίσεις,	19-20/9/2016

34 Επιστημονικα - τΕχνικα θΕματα

	 w		GNSS	χειρός:	Μύθοι	και	πραγματικότητα,	Δ.	Αμπατζίδης,	ΑΤΜ-ΑΠΘ

36 ΕκλογΕσ ΤΕΕ
	 w	ΑΤΜ	υποψήφιοι	στις	εκλογές	του	ΤΕΕ,	20/11/2016

40 θΕσΕισ παραταξΕων

	 w		ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ	ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ	ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ	ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ	
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

	 w	ΕΝΩΜΕΝΟΙ	ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ	-	ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ	ΔΚΜ-ΔΑΠ	Τοπογράφων
	 w	ΕΝΟΤΗΤΑ
	 w	ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ	ΑΤΜ
	 w	ΕΝΕΡΓΟΙ	ΑΓΡΟΝΟΜΟΙ	ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ	ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
	 w	Συσπείρωση	Αριστερών	ΤΟπογράφων
	 w	ΕλΕΜ	Τοπογράφων



Αγαπητές συναδέλφισσες και αγαπητοί συνάδελφοι,
μετά το τέλος ενός καλοκαιριού λιγότερο ταραγμένου, σε σχέση με το περσινό, βρισκόμαστε ήδη στα μέσα του 
φθινοπώρου. Ενός φθινοπώρου που όπως πάντα είναι γεμάτο με δράσεις, συνέδρια, ημερίδες και τη διεξαγωγή 
(όπως κάθε τρία χρόνια) των εκλογών του ΤΕΕ. 
Πριν αναφερθώ σε αυτές οφείλω να κάνω ειδική μνεία στην απόσυρση του εσωτερικού σημειώματος - 
οδηγίας (29.09.2014) του τότε αντιπροέδρου της ΕΚΧΑ Α.Ε. κ. Ζυγούρη και την επαναφορά σε ισχύ της υπ’ αρ. 
1020517/7.7.2010 οδηγίας για τους περιορισμούς υπογραφής των εξαρτημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων.
Μετά από συνεχείς πιέσεις και συντονισμένες κινήσεις της διοίκησης του συλλόγου και ιδιαιτέρως του προηγούμενου 
Προέδρου του Συλλόγου, συνάδελφου Μαχίκα, ο Πρόεδρος της ΕΚΧΑ Α.Ε. και συνάδελφος Νάκος αποφάσισε μέχρι 
την έκδοση του προβλεπόμενου στις διατάξεις του Ν.4254/2014 προεδρικού διατάγματος την επαναφορά της 
οδηγίας υπ’ αρ. 1020517/7.7.2010.
Αυτό απλά σημαίνει ότι η ΕΚΧΑ ΑΕ δέχεται εξαρτημένα τοπογραφικά διαγράμματα και διαγράμματα γεωμετρικών 
μεταβολών συντασσόμενα μόνο από Αγρονόμους Τοπογράφους Μηχανικούς και Πολιτικούς Μηχανικούς και υπό 
περιορισμούς από Πολιτικούς Υπομηχανικούς (ΚΑΤΕΕ) και Πτυχιούχους Τοπογραφίας ΤΕΙ.
Ο Σύλλογός μας, μετά από την ιστορική 267/2016 απόφαση του ΣτΕ, πέτυχε ακόμα μία νίκη στη μάχη των αυτονόητων.
Η αναφορά των δύο συναδέλφων έχει ως μόνο στόχο να αποδοθούν τα αναλογούντα στον καθένα και αυτό γιατί 
όλες οι δράσεις και οι ενέργειες έχουν ταυτότητα και δεν γίνονται αυτόματα.
Κλείνοντας την επιστολή μου θα ήθελα να αναφερθώ στις επικείμενες εκλογές του ΤΕΕ την Κυριακή 20 Νοέμβρη.
Πολλοί συνάδελφοι ισχυρίζονται ότι το ΤΕΕ έχει απολέσει τη δυναμική του και έχει καταντήσει να υπερασπίζεται τα 
συμφέροντα μόνο μηχανισμών. Συνάδελφοι, αν θέλουμε ένα δυναμικό ΤΕΕ που θα υπερασπίζεται τα δικαιώματά 
μας και θα μας εκπροσωπεί επάξια δύο είναι οι βασικές προϋποθέσεις:
Να συμμετέχουμε όσοι περισσότεροι και όσο περισσότερο γίνεται. Ξεκινώντας από τις επικείμενες εκλογές που θα 
επιλέξουμε τους αντιπροσώπους μας, αλλά και στη συνέχεια με τη δράση μας και την παρουσία μας. Μόνο όταν οι 
ενεργοί μηχανικοί είναι στην πρώτη γραμμή το ΤΕΕ θα είναι δυναμικό και θα εκπροσωπεί τους απλούς μηχανικούς 
και όχι τους μηχανισμούς.
Η επιλογή των αντιπροσώπων μας θα πρέπει να γίνει με βασικό κριτήριο επιλογής των συναδέλφων που έχουν 
κριθεί ότι υπερασπίζονται τα συμφέροντα όλων μας και όχι τα προσωπικά τους στενά συμφέροντα. 
Και όλοι οι Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί πρέπει να έχουν και κάτι άλλο στο μυαλό τους πριν επιλέξουν. 
Στην παρούσα συγκυρία, όπου ο διάλογος για τον καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων είναι ανοικτός η 
επιλογή των αντιπροσώπων μας είναι κρίσιμη. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε τη στοχευμένη στρατηγική συγκεκριμένων 
μελών της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ που ήταν υπεύθυνα για τον διάλογο αυτό. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε ότι 
αυτή η στρατηγική οδηγεί στη συρρίκνωση του επαγγέλματός μας και ανάγκασε συνολικά την ειδικότητά μας να 
αποχωρήσει από τον παραπάνω διάλογο και στη συνέχεια να ακολουθήσουν οι Αρχιτέκτονες Μηχανικοί. Χωρίς 
καμία διάθεση περιχαράκωσης οφείλουμε να αναδείξουμε αντιπροσώπους στην Κεντρική Αντιπροσωπεία, αλλά και 
στη Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ, που θα υπερασπίζονται και τα επαγγελματικά μας δικαιώματα, καθώς και το ρόλο, 
το επίπεδο και την προοπτική του επιστημονικού και επαγγελματικού αντικειμένου μας.
Για τους παραπάνω λόγους θα ήθελα να ευχηθώ καλή επιτυχία σε όλους τους συναδέλφους Αγρονόμους 
Τοπογράφους Μηχανικούς, ελπίζοντας ότι η εκπροσώπησή μας στα όργανα του ΤΕΕ να είναι ακόμα πιο παραγωγική 
από τις προηγούμενες.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς, 

Υ.Γ.1  Μέχρι τέλος του μήνα είναι η προθεσμία για την αίτηση ενδιαφέροντος για τις Μόνιμες Επιτροπές του ΠΣΔΑΤΜ. 
Σας καλώ να συμμετάσχετε ώστε να δημιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις ώστε να παρεμβαίνουμε 
στα ζητήματα που μας αφορούν, πιο ολοκληρωμένα και να αξιοποιηθούν οι συνάδελφοι που θέλουν να είναι 
ενεργοί στα δρώμενα του κλάδου μας.

Υ.Γ.2  Στο ημερολόγιό σας σημειώστε την ενημερωτική ημερίδα που θα διεξάγει ο Σύλλογος στις 26 Οκτώβρη στην 
Αθήνα για το ασφαλιστικό των μηχανικών, καθώς και τη διημερίδα 25-26 Νοέμβρη πάλι στην Αθήνα με 
θέμα «Μη επανδρωμένα Εναέρια Συστήματα (UAS) και Χαρτογράφηση - Ο σύγχρονος τρόπος αποτύπωσης, 
καταγραφής και τεκμηρίωσης». Θα υπάρξει ζωντανή αναμετάδοση ώστε όλοι οι συνάδελφοι να έχουν τη 
δυνατότητα να την παρακολουθήσουν. 

Υ.Γ.3  Επειδή ο Σύλλογός μας ήρθε αντιμέτωπος με οικονομικό αδιέξοδο και αδυνατεί να ανταποκριθεί στις οικονομικές 
υποχρεώσεις του, καλώ κάθε συνάδελφο που επιζητά ένα Σύλλογο δυνατό και παρεμβατικό να καταβάλει την 
ετήσια συνδρομή του. Η ετήσια συνδρομή ανέρχεται σε 10 ευρώ και 5 ευρώ για τους συναδέλφους κάτω της 
5ετίας. Ο λογαριασμός του συλλόγου είναι στην Τράπεζα Πειραιώς:

         ΑΡ. ΛΟΓ. 5080 – 071615 – 938 
         IBAN GR 21 0172 0800 0050 8007 1615 938

επισημάνσειςεπισημάνσεις
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Μιχάλης Καλογιαννάκης
Πρόεδρος ΠΣΔΑΤΜ
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Σχέδια ΠΔ για τα Επαγγελματικά Δικαιώματα

Αγαπητέ Πρόεδρε, 
με αφορμή την επιστολή σας προς τις Επιστημονικές Επιτροπές Ειδικοτήτων του ΤΕΕ, στις οποίες ζητάτε τις 
απόψεις τους για τα επαγγελματικά δικαιώματα, σας ενημερώνουμε ότι δεν υπάρχουν διαφοροποιήσεις ή 
επικαιροποιήσεις στις απόψεις που έχουν κατατεθεί από την ειδικότητά μας.
Σας υποβάλλουμε συγκεντρωτικά όλα τα κείμενα, που έχουν συνταχθεί από την πλευρά μας κατά τη διάρκεια 
των συνεδριάσεων της επιτροπής, που έχει αναλάβει μετά από απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ 
την προετοιμασία των σχεδίων ΠΔ για το εν λόγω ζήτημα.
Εισηγούμαστε τη ριζική αλλαγή των κατατεθειμένων σχεδίων ΠΔ, ώστε να μην πληγούν 
τα αναγνωρισμένα και με επιτυχία ασκούμενα δικαιώματα των Αγρονόμων Τοπογράφων 
Μηχανικών, να μην ενσωματωθεί το επάγγελμά μας σε άλλες ειδικότητες, καθώς και να μην 
επέλθει σταδιακή απορρόφηση των σχολών μας. Το επιστημονικό αντικείμενο, η ειδικότητα και 
το επάγγελμά μας έχει ταυτότητα, συνεκτικότητα και αυτοδυναμία που το διαφοροποιούν από 
τα άλλα. Τα χαρακτηριστικά αυτά πρέπει να διατηρηθούν. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλουμε να 
αντιδράσουμε με κάθε εύλογο μέσο.
Επανειλημμένα και αναλυτικά έχουμε ενημερώσει, αιτιολογήσει και εκφράσει με στοιχεία και επιχειρήματα τις 
θέσεις μας, άλλα δυστυχώς δεν υπήρξε καμία προσπάθεια να γίνει διάλογος και συζήτηση με αιτιολόγηση, 
ορθολογισμό και τήρηση της δεοντολογίας. Το αντίθετο, έγινε από την αρχή συγκεκριμένη μεθόδευση 
από τους υπεύθυνους της επιτροπής, να προωθηθούν οι απαρχαιωμένες θέσεις μιας μικρής 
ομάδας, η οποία έχει μείνει προσκολλημένη στις κοινωνικές, οικονομικές, επαγγελματικές και 
επιστημονικές συνθήκες του 1930, 86 χρόνια πριν! Θέσεις που δεν έχουν κανένα έρεισμα σήμερα, 
ούτε σε νομικό πλαίσιο, ούτε στις συνθήκες άσκησης του επαγγέλματος του μηχανικού, ούτε στο 
χαρακτήρα, το περιεχόμενο των σπουδών και τις γνώσεις κάθε ειδικότητας.
Στο δελτίο τύπου του ΠΣΔΑΤΜ στις 14.04.2016 αναφέραμε: «Στη βάση όλων των παραπάνω είμαστε 
υποχρεωμένοι σεβόμενοι τον εαυτό μας και τα μέλη του συλλόγου μας, να αποχωρήσουμε από την 
προσχηματική, αδιέξοδη και έωλη αυτή διαδικασία και συζήτηση». Η συνέχεια επιβεβαίωσε την ορθότητα 
αυτής της ενέργειάς μας, αλλά και της αντίστοιχης στάσης των συναδέλφων Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, οι 
οποίοι αποχώρησαν και αυτοί από τις εργασίες της επιτροπής για τους ίδιους βασικά λόγους.
Τονίζουμε για ακόμα μια φορά ότι δεν θα συναινέσουμε, ούτε θα αποδεχθούμε σε καμία 
περίπτωση καμία ενέργεια, η οποία αποδίδει επαγγελματικά δικαιώματα των Αγρονόμων και 
Τοπογράφων Μηχανικών σε άλλες ειδικότητες, χωρίς αυτό να αιτιολογείται και να βασίζεται στο 
γνωστικό αντικείμενο, στις σπουδές, τις γνώσεις, τον ρόλο και τη δομή των αντίστοιχων σχολών.
Η οποιαδήποτε μεθόδευση στην αντίθετη κατεύθυνση έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τις καταστατικές αρχές 
του ΤΕΕ, την επιστημονική δεοντολογία, την επαγγελματική ηθική και τις αρχές της συναδελφικότητας, της 
συνεργασίας και του ορθολογισμού των μηχανικών. Η παραβίαση της ισοτιμίας, του αυτοδιοίκητου της κάθε 
ειδικότητας και ο μη σεβασμός της φυσιογνωμίας και των δικαιωμάτων μας, είναι πράξη εχθρική απέναντι 
στο ίδιο το ΤΕΕ και υπονομεύει την ύπαρξή του, την πορεία του και την κοινή δράση όλων των ειδικοτήτων.
Η πρότασή μας, στην επιστολή του ΔΣ του ΠΣΔΑΤΜ στις 25.04.2016, προς τον πρόεδρο του ΤΕΕ, 
να συγκληθεί μια επιτροπή ad hoc, από εκπροσώπους των τριών ειδικοτήτων, Αρχιτεκτόνων, 
Αγρονόμων-Τοπογράφων και Πολιτικών, εξακολουθεί να είναι η μοναδική πρόταση η οποία 
μπορεί να οδηγήσει στην άρση του αδιεξόδου αντιμετωπίζοντας όλα τα ζητήματα και προβλήματα 
σε μια βάση συνεργασίας, συναδελφικότητας, συναίνεσης και επιστημονικής τεκμηρίωσης. Η 
σύγκλιση μιας τέτοιας επιτροπής θα οδηγήσει άμεσα σε ομαλή, θετική και συναινετική κατάληξη. Αυτό θα είναι 
καλό και θετικό και για τις ειδικότητες και για το ίδιο το ΤΕΕ.

 
Εκδήλωση ενδιαφέροντος για στελέχωση επιτροπών 
ενστάσεων σε δήμους της Αττικής 
Ο σύλλογος έστειλε στη λίστα των μελών του και ανάρτησε και στο site του την παρακάτω ανακοίνωση:

Αγαπητοί συνάδελφοι,

σας ενημερώνουμε ότι λόγω των πολλών επιτροπών, που θα πρέπει να συσταθούν ταυτόχρονα, η Εθνικό 
Κτηματολόγιο & Χαρτογράφηση Α.Ε. ζήτησε εκ νέου τη συνδρομή του Συλλόγου μας για τη στελέχωση των 
επιτροπών ενστάσεων Κτηματολογίου σε Δήμους της Περιφέρειας Αττικής.

Κατόπιν τούτου η Διοίκηση του ΠΣΔΑΤΜ καλεί όποιο συνάδελφο δεν έχει ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον 
και επιθυμεί να εκδηλώσει το ενδιαφέρον του να στείλει τα στοιχεία του προκειμένου αυτά να 
προωθούνται στην ΕΚΧΑ Α.Ε.

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος μπορεί να γίνει είτε με την αποστολή φαξ στο 210 3301032, είτε με την αποστολή 
e-mail στη διεύθυνση: psdatm@tee.gr. Κατά την εκδήλωση θα πρέπει να δίδονται πέραν του Ονοματεπώνυμου 
και του Πατρώνυμου, ο αριθμός μητρώου ΤΕΕ και τα στοιχεία επικοινωνίας του ενδιαφερόμενου (Διεύθυνση 
- Τηλέφωνο).

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος οι συνάδελφοί μας που εργάζονται στην 
ΕΚΧΑ Α.Ε. και τα μέλη του Δ.Σ. του ΠΣΔΑΤΜ. Επίσης μετά από ενημέρωση από την ΕΚΧΑ Α.Ε. μέλη των 
επιτροπών ενστάσεων που είναι δημόσιοι υπάλληλοι δεν δικαιούνται αποζημίωση μετά από πρόσφατη 
απόφαση του ΣτΕ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

Στο δελτίο του συλλόγου με 
αριθμό 227 είχε δημοσιευθεί 
κείμενο του Δ.Σ. του συλλόγου, 
το οποίο ανέφερε αναλυτικά τα 
γεγονότα και τις διαδικασίες, 
στην επιτροπή εργασίας του 
ΤΕΕ, για το θέμα της πρόσβασης 
των ειδικοτήτων μηχανικών σε 
επαγγελματικές δραστηριότη-
τες. Καθώς και την απόφαση 
του Δ.Σ. για καταγγελία της 
προσπάθειας από τους υπευθύ-
νους της επιτροπής για απονομή 
επαγγελματικών δικαιωμάτων 
και πρόσβασης διαφόρων άλ-
λων ειδικοτήτων στο αντικείμε-
νο των τοπογραφικών μελετών. 
Μιας προσπάθειας αδικαιολό-
γητης και αναιτιολόγητης και 
χωρίς καμία αναφορά στη βάση 
γνωστικού αντικειμένου, ρόλου 
σχολών, προγράμματος σπου-
δών, απόκτησης γνώσεων κτλ. 

Στο δελτίο του συλλόγου με 
αριθμό 228 δημοσιεύτηκε η 
συνέχεια της αντιπαράθεσης, με 
την επιστολή των δύο μελών της 
Δ.Ε. του ΤΕΕ προς το Δ.Σ. του 
ΠΣΔΑΤΜ και η απάντηση του 
Δ.Σ. στις 9 Μαΐου 2016.

Στο παρόν τεύχος συνεχίζουμε 
την ενημέρωση για τις εξελίξεις 
στα επαγγελματικά. 

Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ συν. Γ. 
Στασινός έστειλε επιστολή προς 
τις Επιστημονικές Επιτροπές 
Ειδικοτήτων, όπου ζητούνται 
απόψεις για τα ζητήματα των 
επαγγελματικών δικαιωμάτων.

Ακολούθησε κοινή απάντηση 
των ΑΤΜ, που υπογράφεται 
από τον Πρόεδρο του ΠΣΔΑΤΜ 
Μιχάλη Καλογιαννάκη, τον Κο-
σμήτορα της Σχολής ΑΤΜ ΕΜΠ 
Μαρίνο Κάβουρα, τον Πρόεδρο 
του Τμήματος ΑΤΜ ΑΠΘ Δημή-
τριο Τσούλη και τον Επιμελητή 
της Επιστημονικής Επιτροπής 
ΑΤΜ του ΤΕΕ Χρήστο Γούναρη 
την οποία δημοσιεύουμε.
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Για τις δηλώσεις του αναπληρωτή 
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Τσιρώνη
 

Αθήνα, 16/9/2016

Όπως πληροφορηθήκαμε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τις τελευταίες 
μέρες σε συνέντευξη που έδωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας, κ. Τσιρώνης, υποστήριξε πως η αμοιβή μηχανικού για την 
απλή καταγραφή ενός διαμερίσματος είναι περίπου 50 ευρώ!!!!
Προϋπόθεση δε για να θεωρηθεί εύλογη αυτή η αμοιβή, ανέφερε ότι 
θα πρέπει, για το ακίνητο να εκδόθηκε οικοδομική άδεια την τελευταία 
εικοσαετία και να υπάρχουν σε ηλεκτρονική μορφή τα σχέδια αυτής, ενώ 
στο μεσοδιάστημα δεν θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί καμία παρέμβαση.
Θα θέλαμε να τον ενημερώσουμε ότι στο σχέδιο νόμου που έχει θέσει ο 
ίδιος σε διαβούλευση η ταυτότητα κτιρίου πρέπει να περιλαμβάνει:
α. την οικοδομική άδεια του κτιρίου και τα σχέδιά της
β. το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης
γ.  τα σχέδια κατόψεων, τα οποία αποτυπώνουν το κτίριο στην πραγματική 

κατάσταση
δ.  το πιστοποιητικό ελέγχου κατασκευής, τον πίνακα χιλιοστών και τη 

μελέτη κατανομής δαπανών του κτιρίου, εφ’ όσον υπάρχουν
ε. δηλώσεις υπαγωγής σε νόμους αναστολής επιβολής κυρώσεων
ζ.  το δελτίο δομικής τρωτότητας και τη μελέτη στατικής επάρκειας, εφ’ 

όσον απαιτείται
η. πιστοποιητικό πληρότητας της Ταυτότητας Κτιρίου
Αν για όλα τα παραπάνω ο Υπουργός κ. Τσιρώνης εκτιμά ότι ο μηχανικός 
θα πρέπει να αμείβεται με 50 ευρώ, θα προτείναμε τα υπόλοιπα χρήματα 
που μένουν από αυτή την αμοιβή μετά τη φορολόγηση και τις ασφαλιστικές 
εισφορές (περίπου 15 ευρώ) να τα αποδίδει με νόμο ο μηχανικός στον 
Υπουργό για να τον ευχαριστήσει για τη συνεισφορά του στην επαγγελματική 
του εξέλιξη.
Όταν ένας υπουργός δεν μπορεί να κατανοήσει πόσο πρέπει να είναι η 
αμοιβή ενός μηχανικού για τα παραπάνω, φαίνεται πόσο επιτακτική 
ανάγκη είναι η επαναφορά των κατώτερων αμοιβών των μηχανικών με τις 

κατάλληλες προσαρμογές.
Το οξύμωρο είναι ότι σε συνέντευξη τύπου της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΝ 
για το, υπό διαβούλευση, σχέδιο νόμου στις αρχές Σεπτέμβρη ο κ. Τσιρώνης 
είχε αναφέρει ότι έχουν δηλωθεί στους παλαιότερους νόμους λιγότερο 
από τα μισά αυθαίρετα κτίσματα που υπάρχουν στη χώρα. Συνεπώς ένας 
τεράστιος αριθμός ακινήτων θα πρέπει να δηλωθεί στον νέο νόμο τον οποίο 
σε σχέση με τον παλαιότερο ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να πληρώσει:
α. Ελεγκτή δόμησης πριν την ένταξη στον νέο νόμο
β. Μελέτη στατικής επάρκειας
γ.  Τεχνική έκθεση αρμόδιου μηχανικού για τον ηλεκτρομηχανολογικό 

έλεγχο του πίνακα των γειώσεων και των λοιπών ηλεκτρομηχανολογικών 
εγκαταστάσεων

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τον Υπουργό, αν δεν το γνωρίζει, ότι το 
κόστος αυτό ξεπερνά κατά πολύ τον μηνιαίο μισθό ενός εργαζόμενου στις 
περισσότερες περιπτώσεις.
Καλό θα ήταν λοιπόν τόσο ευαίσθητα ζητήματα, όπως η περιουσία των 
Ελλήνων πολιτών να μην αντιμετωπίζονται με τέτοια ελαφρότητα, πόσο 
μάλλον τη δύσκολη αυτή περίοδο που περνά η χώρα μας.
Κατανοούμε και χαιρετίζουμε την ανάγκη συγκρότησης του Παρατηρητήριου 
του Δομημένου Περιβάλλοντος και την εφαρμογή της μεταφοράς του 
συντελεστή δόμησης αλλά βασικά σημεία του σχεδίου νόμου τα καθιστά 
ανεφάρμοστα.
Συμμεριζόμαστε την ανάγκη για περιορισμό της εκτός σχεδίου δόμησης και 
της επίσπευσης του πολεοδομικού σχεδιασμού.
Συμμεριζόμαστε την ανάγκη για τακτοποίηση και διασφάλιση της περιουσίας 
των πολιτών για τα ακίνητα που προέρχονται από κληρονομιά καθώς και 
για αυτά στα οποία πρόκειται να αδειοδοτηθεί μια δραστηριότητα, ώστε να 
γνωρίζει ο ιδιοκτήτης τι κληρονομεί και να μπορεί να το μεταβιβάσει, αλλά 
και ο επενδυτής το τελικό κόστος που απαιτείται για την επένδυσή του και 
το χρόνο αδειοδότησής της.
Δυστυχώς συγκεκριμένες διατάξεις του σχεδίου νόμου οδηγεί στην 
μη εφαρμογή του για το λόγο αυτό προτείνουμε στον Υπουργό να 
δώσει μια τελευταία εξάμηνη παράταση στον παλαιότερο νόμο και 
συγχρόνως να ξεκινήσει διάλογο με τους αρμόδιους φορείς και 
επιστημονικούς συλλόγους ώστε να κατατεθεί εκ νέου νομοσχέδιο 
το οποίο θα ανταποκρίνεται στην συγκυρία αλλά και τις απαιτήσεις 
της ασφάλειας, της προστασίας του περιβάλλοντος και του δημόσιου 
συμφέροντος.

Δ Ε Λ Τ Ι Ο  Τ Υ Π Ο Υ

Αίτηση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στις Μόνιμες Επιτροπές του ΠΣΔΑΤΜ

«Η περίοδος που βρισκόμαστε είναι πολύ δύσκολη και για τον κλάδο μας αλλά και για ολόκληρη την κοινωνία. Σ’ αυτή την 
περίοδο έχουμε δύο επιλογές, 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 λύσεις 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 καταφέρουμε.
Καλούμε ως νέα διοίκηση του ΠΣΔΑΤΜ όλους τους συναδέλφους να ενεργοποιηθούν και να συμμετέχουν δυναμικά στα 
δρώμενα του συλλόγου μας είτε μέσω των τοπικών δομών μας είτε μέσω της κεντρικής διοίκησης του συλλόγου μας και τις 
μόνιμες επιτροπές που θα συγκροτηθούν.
Μόνο όλοι μαζί μπορούμε να είμαστε αρκετά δυνατοί ώστε να μπορέσουμε να τα καταφέρουμε.»
Σύμφωνα με το Πρόγραμμα Δράσης για τη διετία 2016-2018 προβλέπεται η συγκρότηση Μόνιμων Επιτροπών του ΠΣΔΑΤΜ για την καλύτερη 
λειτουργία του συλλόγου και τη δυναμικότερη συμμετοχή των συναδέλφων στις δομές του.

Καλούμε κάθε συνάδελφο που πιστεύει ότι μπορεί να συμβάλει με τις δυνάμεις του να επιλέξει τα πεδία ενδιαφέροντος που επιθυμεί και να 
υποβάλει στη Γραμματεία του ΠΣΔΑΤΜ τη συνημμένη αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Οι συνεδριάσεις των μόνιμων επιτροπών θα διεξάγονται 
και ηλεκτρονικά, συνεπώς η συμμετοχή σε αυτές δεν είναι απαγορευτικές για τους συναδέλφους που δεν βρίσκονται στην Αθήνα.

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων είναι η Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2016.

Οι αιτήσεις μπορούν να αποσταλούν στα γραφεία του Συλλόγου, είτε στο e-mail: psdatm@tee.gr είτε στο fax: 210 3301032. Εναλλακτικά 
μπορείτε να συμπληρώσετε και την ηλεκτρονική φόρμα https://goo.gl/forms/HP7f6GDq9p3p7WrF3.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις απευθυνθείτε στη Γραμματεία στο 210 3301045.

Για το Δ.Σ.
Μιχάλης Καλογιαννάκης 

Πρόεδρος ΠΣΔΑΤΜ
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Συμμετοχή του ΠΣΔΑΤΜ στη δημόσια διαβούλευση 
του σχεδίου νόμου «ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ»

Αγαπητέ Κύριε Υπουργέ,

στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης του σχεδίου νόμου «Νόμος για 
τον έλεγχο και την προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος» ο σύλλογός 
μας συμμετέχει με αίσθημα ευθύνης απέναντι στο κοινό συμφέρον, κατα-
θέτοντας τις απόψεις του δια της παρούσης επιστολής.

Κατά την άποψή μας το νομοσχέδιο αυτό οφείλει να μεριμνήσει για τον 
περιορισμό της εκτός σχεδίου δόμησης, την ολοκλήρωση του χωρικού 
σχεδιασμού και την αποτροπή της επέκτασης της αυθαίρετης δόμησης 
με αποτελεσματικούς ελεγκτικούς μηχανισμούς, ώστε κάποια στιγμή να 
εκλείψει το φαινόμενο αυτό. Το νομοσχέδιο αυτό οφείλει ακόμα να δη-
μιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες ώστε να λειτουργήσουν επιτέλους 
εργαλεία ανάπτυξης που και παλαιότερα έχουν νομοθετηθεί όπως η ηλε-
κτρονική ταυτότητα κτιρίου, η ηλεκτρονική έκδοση οικοδομικών αδειών, 
η μεταφορά συντελεστή δόμησης, αλλά και η αποτελεσματική διαχείριση 
του συνόλου της γεωχωρικής πληροφορίας.

Δυστυχώς όταν το νομοσχέδιο αυτό γίνει νόμος θα είναι ο πέμπτος νό-
μος για την τακτοποίηση αυθαιρέτων τα τελευταία 7 χρόνια (3775/2009, 
3843/2010, 4014/2011 και 4178/2013). Αν προσθέσουμε και τις υπουργι-
κές αποφάσεις και τις εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί για τους παραπάνω 
νόμους εύκολα θα μπορούσαμε να μιλάμε για ένα τεράστιο νομοθετικό 
έργο που δεν έχει οδηγήσει πουθενά. Δυστυχώς το ζήτημα τις τακτοποίη-
σης των αυθαιρέτων κάλλιστα θα μπορούσε να συγκριθεί με τις συνεχείς 
αλλαγές στο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Δυστυχώς όταν το νομοσχέδιο αυτό γίνει νόμος θα σταλεί το μήνυμα ότι 
κάθε νέος νόμος που αφορά τα αυθαίρετα είναι οριζόντια πιο ευνοϊκός από 
τον προηγούμενο, και συνεπώς πιο άδικος για όσους έχουν ενταχθεί σε πα-
λαιότερες ρυθμίσεις. Πιστεύουμε ότι αυτό είναι ένα ακόμα λάθος μήνυμα 
που στέλνεται προς τους πολίτες και οδηγεί στην συνέχιση της αυθαίρετης 
δόμησης, έστω και με μικρότερης κλίμακας παραβάσεις.

Δυστυχώς όταν το νομοσχέδιο αυτό γίνει νόμος θα απαιτηθεί η έκδοση 
τουλάχιστον 70 Υπουργικών Αποφάσεων και αρκετών εγκύκλιων ώστε να 
εφαρμοστεί πλήρως. Πολλές από τις Υπουργικές Αποφάσεις και τις εγκυ-
κλίους αυτές έχουν ήδη εκδοθεί για τον N.4178/2013.

Δυστυχώς όταν το νομοσχέδιο αυτό γίνει νόμος θα περάσει και αυτός 
από τον έλεγχο νομιμότητας του Συμβούλιου της Επικρατείας με άγνωστο 
αποτέλεσμα.

Για τους παραπάνω λόγους, η άποψή μας είναι ότι δεν πρέπει να καταρ-
γηθεί ο Ν.4178/2013, αλλά να αντικατασταθούν επιμέρους κάποια άρθρα 
του.

Οι βασικότερές μας παρατηρήσεις επί του νομοσχεδίου είναι:

1. Στο νομοσχέδιο πρέπει να υπάρχει σαφής αναφορά ότι όπου στην κεί-
μενη νομοθεσία υπάρχει αναφορά για το τοπογραφικό διάγραμμα, 
εφεξής νοείται τοπογραφικό διάγραμμα εξαρτημένο από το 

κρατικό σύστημα συντεταγμένων. Στο νομοσχέδιο υπάρχουν αρ-
κετές αναφορές για το τοπογραφικό διάγραμμα χωρίς τη λέξη «εξαρτη-
μένο». Για να μην υπάρχει λάθος ερμηνεία πρέπει να γίνει η παραπάνω 
αναφορά. Η καθιέρωση του εξαρτημένου τοπογραφικού διαγράμματος 
ήταν μια σημαντική ποιοτική τομή στο επάγγελμα του μηχανικού γενι-
κότερα, διότι κυρίως προσδιορίστηκε επακριβώς το ακίνητο, χωρίς να 
επιδέχεται παρερμηνείες για το πού βρίσκεται.

2. Στην παρ.2γ. του αρ.64 αναφέρονται τέσσερις περιπτώσεις όπου δεν 
απαιτείται να συνοδεύει τη βεβαίωση του μηχανικού το εξαρτημένο 
τοπογραφικό διάγραμμα. Προτείνουμε να αντικατασταθεί η παρ.2γ 
με την εξής διατύπωση «Η βεβαίωση του μηχανικού συνοδεύεται από 
τοπογραφικό διάγραμμα, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες προδια-
γραφές και τα οριζόμενα στο Ν.651/1977 (Α` 207), εξαρτημένο από το 
κρατικό σύστημα συντεταγμένων, συνοδευόμενο από τη μεθοδολογία 
εξάρτησης και τις συντεταγμένες των τριγωνομετρικών σημείων του 
κρατικού συστήματος συντεταγμένων, που χρησιμοποιήθηκαν για την 
εξάρτηση. Σε περίπτωση που το οικόπεδο προέρχεται από πράξη εφαρ-
μογής και διαθέτει συντεταγμένες σε σύστημα αναφοράς διαφορετικό 
από το ΕΓΣΑ `87, θα πρέπει να αναφέρονται και οι συντεταγμένες σύμ-
φωνα με αυτό.
Κατ' εξαίρεση δεν απαιτείται το ως ανωτέρω τοπογραφικό διά-
γραμμα για ακίνητα εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου 
ή εντός ορίων οικισμού για τα οποία μέχρι τη δημοσίευση του 
παρόντος έχει καταρτιστεί συμβολαιογραφική πράξη σύστα-
σης οριζοντίων/καθέτων ιδιοκτησιών ή έχει εκδοθεί οικοδομι-
κή άδεια με τοπογραφικό διάγραμμα εξαρτημένο από το κρα-
τικό σύστημα συντεταγμένων.»

Μόνο με αυτή την αλλαγή ο πολίτης θα γνωρίζει ακριβώς τι έχει στην 
κατοχή του (το εμβαδόν, το σχήμα, τις διαστάσεις και τη σωστή θέση 
του ακινήτου). Ως πολιτεία οφείλουμε να διασφαλίσουμε την περιουσία 
κάθε πολίτη και να τον βοηθήσουμε να μην μπλέξει σε χρονοβόρες 
διαδικασίες για να ξεκαθαρίσει την περιουσία του.

Υπάρχει σημαντικό πρόβλημα στις περιπτώσεις όπου έχει κυρωθεί η 
πράξη εφαρμογής και είτε δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διάφορες πράξεις 
που απαιτούνται (προσκύρωσεις, κλπ) είτε πρέπει να γίνουν διορθωτι-
κές πράξεις στις πράξεις εφαρμογής.

Υπάρχει σημαντικό πρόβλημα με τα ακίνητα εκτός σχεδίου πόλεως 
όπου πολλές φορές ο ιδιοκτήτης δεν γνωρίζει την ακριβή θέση, τις 
διαστάσεις και το εμβαδόν του. Πρέπει στο κάθε συμβόλαιο να περι-
γράφετε επακριβώς το ακίνητο. Δεν μπορεί τα ακίνητα αυτά να μεταβι-
βάζονται χωρίς σχήμα, διαστάσεις και ακριβής οριοθέτηση.

Υπάρχει ακόμα σημαντικό πρόβλημα στα ακίνητα που προέρχονται από 
διανομή και αναδασμό, εξαιτίας των χαρτών και των αρχείων που τα 
περιγράφουν. Πολλές φορές έχουν σημαντικά λάθη είτε λόγω τις πα-
λαιότητας των αρχείων είτε λόγω των τότε απαιτούμενων ακριβειών 
μέτρησης (ξεπερασμένες πλέον μέθοδοι, διαφορετικά προβολικά συ-
στήματα από ό,τι χρησιμοποιούνται σήμερα, αρκετά μεγάλα σφάλμα-
τα).

Δεν νοείται τα ακίνητα να μην έχουν χωρική αναφορά με ακρί-
βεια και να υλοποιούνται συμβολαιογραφικές πράξεις ακινή-
των χωρίς να είναι γνωστή η θέση τους και τα ακριβή όριά 
τους.

Ουσιαστικά οι εξαιρέσεις του άρθρου 64 παρ.2γ αναιρούν την 
όποια χωρική αναφορά των ακινήτων και κατά συνέπεια τους 
σκοπούς του παρόντος σχεδίου νόμου.

Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημάνουμε ότι σωστά στο νομοσχέδιο 
προβλέπει ότι απαιτείται βεβαίωση μηχανικού σε κάθε δήλωση 
αποδοχής κληρονομίας ή κληροδοσίας, καθώς και σε κάθε χο-
ρήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας κάθε είδους επαγγελ-
ματικής δραστηριότητας και επαγγελματικής εγκατάστασης. 
Κάθε ιδιοκτήτης πρέπει να γνωρίζει τι έχει στην κατοχή του, ακόμα 
και αν το έχει αποκτήσει από κληρονομιά. Πρέπει να γνωρίζει αν είναι 
αυθαίρετο ή όχι και αν απαιτείται να το τακτοποιεί. Ομοίως κάθε πολί-
της που θέλει να επενδύσει λίγα ή πολλά χρήματα πρέπει να γνωρίζει 

Την Πέμπτη 1 Σεπτεμβρίου 2016 τέθηκε σε δημόσια 
διαβούλευση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας το σχέδιο νόμου «ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ». 
Ο ΠΣΔΑΤΜ συμμετείχε στην δημόσια διαβούλευση 
καταθέτοντας τις απόψεις και τις προτάσεις του με την 
παρακάτω επιστολή.
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το τελικό κόστος της επένδυσης αυτής, αλλά και το αντίστοιχο χρο-
νοδιάγραμμα που μπορεί να ξεκινήσει τη λειτουργία της επιχείρησής 
του. Με την καθιέρωση της απαίτησης της βεβαίωσης μηχανικού αυτό 
επιτυγχάνεται σε μεγάλο βαθμό.

3. Στο νομοσχέδιο υπάρχουν τουλάχιστον δέκα σημεία (παρ.1βv αρ.3, 
παρ.2 αρ.19, παρ.4 αρ.27, παρ.2 αρ.45, παρ.1 αρ.46, παρ.β & η 
αρ.61, παρ.α αρ.62, αρ.66 και παρ.4 αρ.70) στα οποία αναφέρεται 
η διαχείριση της γεωχωρικής πληροφορίας. Η θέση μας είναι ότι η 
γεωχωρική πληροφορία δεν πρέπει να διαχέεται, αλλά να εί-
ναι συγκεντρωμένη σε ένα δημόσιο πληροφοριακό σύστημα 
όπου θα έχει πρόσβαση κάθε πολίτης και δημόσια υπηρεσία. 
Η ΕΚΧΑ Α.Ε. έχει σημαντική τεχνογνωσία και τις αντίστοιχες αρμοδι-
ότητες, σε συνεργασία με το ΤΕΕ, να διαχειριστούν με αξιοπιστία όλη 
αυτή την πληροφορία. Η ψηφιακή πλατφόρμα που αναφέρεται 
στο αρ.66 πρέπει να έχει ως υπόβαθρο αυτό της ΕΚΧΑ Α.Ε. και 
να εμπλουτιστεί με το ηλεκτρονικό μητρώο της ταυτότητας 
κτιρίου, τους ψηφιακούς χάρτες που θα παραχθούν, τις θε-
σμικές γραμμές, τις χρήσεις γης, τις πράξεις εφαρμογής, τους 
αναδασμούς και καθετί που φέρει γεωχωρική πληροφορία. 
Επιπλέον η ηλεκτρονική διασύνδεση της ταυτότητας κτιρίου με 
την πλατφόρμα αυτή πρέπει να γίνει με τη χρήση του ΚΑΕΚ 
ώστε να το κάθε ακίνητο να συνδέεται με κάθε πληροφορία που το 
αφορά με το «ΑΦΜ» του που είναι το ΚΑΕΚ του. Με τον τρόπο αυτό 
ο κάθε πολίτης θα μπορεί πολύ γρήγορα να γνωρίζει οτιδήποτε αφορά 
το ακίνητό του. Επιπροσθέτως στο Παρατηρητήριο Δομημένου Περι-
βάλλοντος πρέπει να δημιουργηθεί ειδική διεύθυνση Τηλεπισκόπησης 
και Φωτογραμμετρίας ώστε να γίνεται έλεγχος των αυθαίρετων και να 
οριοθετούνται άμεσα οι αναδασωτέες περιοχές ή άλλα περιβαλλοντικά 
«εγκλήματα».

4. Όσον αφορά τα περιεχόμενα του τοπογραφικού διαγράμματος 
για την έκδοση της άδεια δόμησης (αρ.49 πρέπει επιπλέον να πε-
ριέχει:

1. Εμβαδό και διαστάσεις
2. ΚΑΕΚ
3. Οικοδομικές και ρυμοτομικές γραμμές
4. Απόσπασμα ρυμοτομικού σχεδίου
5. Κλίμακας 1:100 ή 1:200 ή 1:500
6. Ποια όργανα χρησιμοποιήθηκαν (κωδικό και serial number)
7. Ποια μέθοδος χρησιμοποιήθηκε (εμπροσθοτομία, οπισθοτομία, 

χρήση HEPOS)
8. Δήλωση μηχανικού του Ν.651/77 και Ν.1337/83
9. Δήλωση ιδιοκτήτη του Ν.4030/2011

 10.  Όρους δόμησης
 11.  Χρήσεις γης και θεσμικές γραμμές
 12.  Να ορίζεται σε ποια περιοχή μπορεί να δομηθεί το ακίνητο

    Ομοίως για τα περιεχόμενα της ταυτότητας κτιρίου (αρ. 20) πρέπει 
να συμπληρωθούν με:
1. Εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα όπου θα επισημαίνονται οι 

συντεταγμένες των κορυφών του κτιρίου καθώς και το ύψος τους
2. Το ΚΑΕΚ και το Κτηματολογικό διάγραμμα
3. τον κανονισμό της πολυκατοικίας, τη σύσταση οριζόντιων ιδιοκτη-

σιών και τα σχέδιά τους
4. Αν έχει κυρωθεί ο δασικός χάρτης το αντίστοιχο πιστοποιητικό ότι 

δεν είναι δασικό

5. Στην παρ.3 αρ.47 όπως και στην παρ.1 αρ.49 προτείνεται να αλλάξει 
ως εξής «Ο έλεγχος των απαιτούμενων στοιχείων για προέγκρι-
ση της οικοδομικής άδειας γίνεται από εξουσιοδοτημένους 
από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας υπαλλήλους διπλωμα-
τούχους μηχανικούς Α.Ε.Ι. από ειδικότητα που έχει το δικαί-
ωμα να συντάξει την ανάλογη μελέτη και μόνο σε περίπτωση 
έλλειψης των παραπάνω, από άλλες ειδικότητες και μόνο σε 
περίπτωση έλλειψης των παραπάνω από πτυχιούχους μηχα-
νικούς τεχνολογικής εκπαίδευσης.» Μόνο με αυτό τον τρόπο θα 
γίνει καλύτερη κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ των υπαλλήλων των 
υπηρεσιών, θα επιτευχθεί καλύτερος ποιοτικός έλεγχος των μελετών 
που κατατίθενται και θα προστατευθεί με αποτελεσματικότερο τρόπο 

το δημόσιο συμφέρον.

6. Για την υπαγωγή αυθαίρετης κατασκευής ή αλλαγής χρήσης, σύμφω-
να με το νομοσχέδιο, απαιτείται και μελέτη στατικής επάρκειας 
για κτίρια σπουδαιότητας Σ2 (κοινά κτίρια, όπως κατοικίες). 
Πιστεύουμε ότι είναι υπερβολικό και πρέπει να αφαιρεθεί διότι το 
κόστος των μελετών αυτών θα είναι πολλές φορές μεγαλύτερο από το 
συνολικό κόστος υπαγωγής. Προτείνουμε στο δελτίο δομικής τρω-
τότητας να επισυνάπτονται βίντεο και φωτογραφίες και σε περίπτωση 
που ο μηχανικός οπτικά και μόνο εντοπίζει ότι απαιτείται μελέτη στατι-
κής επάρκειας, να είναι υποχρεωμένος ο ιδιοκτήτης να την υποβάλλει 
στα διαστήματα που προβλέπονται. Έτσι θα αποφευχθούν περιπτώ-
σεις όπου δεν υπάρχει λόγος να γίνει μελέτη στατικής επάρκειας.

7. Σύμφωνα με το νομοσχέδιο στο αρ.72 οι αυθαίρετες κατασκευές και 
αλλαγές χρήσης για τις οποίες δεν ολοκληρώθηκε εμπρόθεσμα η υπα-
γωγή στις διατάξεις των νόμων 3843/2010 (Α΄ 62), 4014/2011 (Α΄ 62) 
και 4178/13 πρέπει να υπαχθούν στον νέο νόμο. Η γνώμη μας είναι ότι 
ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να επιλέξει αν θέλει 
να ολοκληρώσει τη διαδικασία ή να υπαχθεί στον νέο νόμο. 
Αυτό βέβαια μπορεί να γίνει αν δεν καταργηθεί ο Ν.4178/2013, μιας 
και υπάρχει αρκετή χρονική διάρκεια (2 χρόνια) ώστε να ολοκληρωθεί 
η υπαγωγή.

8. Κατά την υπαγωγή αυθαιρέτων κατασκευών ή αλλαγών χρήσεων τα 
στοιχεία των μελετών που κατατίθενται στο ηλεκτρονικό σύστημα εί-
ναι σε μορφή μη επεξεργάσιμη. Η γνώμη μας είναι ότι θα πρέπει 
να αναρτώνται και επεξεργάσιμα στοιχεία, όπως για παράδειγ-
μα το περίγραμμα του ακινήτου και οι συντεταγμένες τους 
σε διανυσματική μορφή (αρχεία .dxf). Με τον τρόπο αυτό θα 
υπάρχουν τα βασικά στοιχεία των μελετών που κατατίθεται σε μορφή 
όπου ο μελλοντικός μελετητής θα μπορεί να τα χρησιμοποιήσει σε 
ενδεχόμενες πράξεις εφαρμογής, ενώ το Παρατηρητήριο Δομημένου 
Περιβάλλοντος θα έχει στη διάθεσή του δεδομένα που θα μπορεί να 
διαχειριστεί με καλύτερο τρόπο. Αντίστοιχο ηλεκτρονικό σύστημα 
έχει πιλοτικά λειτουργήσει η ΕΚΧΑ Α.Ε. για τα τοπογραφικά 
διαγράμματα που θα επισυνάπτονται στις δικαιοπραξίες. Νομί-
ζουμε ότι κάλλιστα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στις υπαγωγές του 
νόμου αυτού ή παλαιοτέρων.

9. Σύμφωνα με την παρ.2 του αρ.58 «Για τις οικοδομικές άδειες που αφο-
ρούν κτίρια σε παραδοσιακό οικισμό, παραδοσιακό ή ιστορικό τμήμα 
πόλης… οι αρχιτεκτονικές μελέτες εκπονούνται και υπογράφονται απο-
κλειστικά από αρχιτέκτονες μηχανικούς και οι στατικές μελέτες από 
τους αρμόδιους πολιτικούς μηχανικούς.» Πρέπει να προστεθεί και ότι 
οι τοπογραφικές μελέτες εκπονούνται και υπογράφονται απο-
κλειστικά από τους αρμόδιους αγρονόμους τοπογράφους μη-
χανικούς.

Πέραν των παραπάνω παρατηρήσεων θα θέλαμε κατά άρθρο να καταθέ-
σουμε και τις παρακάτω:

Α. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
•	 Άρ.6 παρ.3: «Στις νησιωτικές περιοχές αρμοδιότητας του Υπουργεί-

ου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής, 
πέραν των ανωτέρω διατάξεων, είναι αρμόδια για τη γνωμοδότηση, 
επί των αρχιτεκτονικών μελετών για κάθε οικοδομική εργασία, για την 
οποία απαιτείται έκδοση οικοδομικής αδείας, σε ακίνητα κείμενα εκτός 
ορίων οικισμού ή σε οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων ή σε απόστα-
ση μικρότερη των εκατό (100) μέτρων από τη γραμμή αιγιαλού.» Τα 
Συμβούλια Αρχιτεκονικής ήδη γνωμοδοτούν για τους παραδοσιακούς 
οικισμούς, κλπ. Τα ακίνητα που αναφέρουν είναι σχεδόν για κάθε άδεια 
που εκδίδεται σε μικρά νησιά, αλλά και τα μεγαλύτερα πέραν των πό-
λεων. Τεράστιος όγκος. Γιατί να μην γίνεται το ίδιο και στους ορεινούς 
όγκους;

•	 Άρ.7 παρ.1.δ. «Τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής είναι πενταμελή, και 
αποτελούνται από: …δ. έναν πολιτικό μηχανικό από τον Σύλλογο Πο-
λιτικών Μηχανικών, με τον αναπληρωτή του.» Σε περίπτωση που τα 
Συμβούλια Αρχιτεκτονικής δεν παρέχουν μόνο σύμφωνη γνώμη επί 
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των αρχιτεκτονικών μελετών και συμμετέχει και Πολιτικός Μηχανικός, 
αλλά και γενικότερα για την οικοδομική άδεια θα πρέπει να συμμετέχει 
και Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός. Ομοίως στα Περιφερειακά ΣΑ 
(άρ.11) και ΚΕΣΑ (αρ.14).

•	 Αρ.19 2. «Ηλεκτρονικό Μητρώο: το Μητρώο στο οποίο τηρούνται στοι-
χεία σχετικά με τους αρμόδιους μηχανικούς για την τήρηση της Ταυτό-
τητας Κτιρίου, τους κυρίους του έργου, τα πιστοποιητικά ελέγχου και 
το πιστοποιητικό πληρότητας. Το Ηλεκτρονικό Μητρώο τηρείται στο 
Παρατηρητήριο Δομημένου Περιβάλλοντος.» Το Ηλεκτρονικό Μητρώο 
πρέπει να έχει ως υπόβαθρο αυτό του Κτηματολογίου και να συνδέεται 
σε αυτό κάθε κτίριο μέσω του ΚΑΕΚ.

•	 Αρ.20 παρ.1 «Για όλα τα κτίρια τηρείται υποχρεωτικά η «Ταυτότητα 
Κτιρίου», η οποία περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:…» πρέπει να περι-
λαμβάνει εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα όπου θα επισημαίνονται 
οι συντεταγμένες των κορυφών του κτιρίου καθώς και το υψόμετρό 
τους, το ΚΑΕΚ, το Κτηματολογικό διάγραμμα, τον κανονισμό της πο-
λυκατοικίας, τη σύσταση οριζόντιων ιδιοκτησιών και τα σχέδιά τους. 
Αν έχει κυρωθεί ο δασικός χάρτης το αντίστοιχο πιστοποιητικό ότι δεν 
είναι δασικό.

Β. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΟΜΗΣΗΣ
•	 Αρ.27 «α) το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο για τον χωροταξικό και πολε-

οδομικό σχεδιασμό του Δήμου και» Πρέπει να προστεθούν οι θεσμικές 
γραμμές (δασικοί χάρτες, αιγιαλός και παραλία, αρχαιολογικοί χώροι, 
κλπ), καθώς και η ιδιοκτησία κάθε δήμου. Όλα αυτά πρέπει να έχουν 
ως υπόβαθρο αυτό του Εθνικού Κτηματολογίου.

•	 Αρ.32 παρ.5 «Ο Συντελεστής Δόμησης που μεταφέρεται, αφαιρείται 
οριστικά από το βαρυνόμενο ακίνητο. Η ρύθμιση αυτή ενεργεί υπέρ και 
κατά των καθολικών ή ειδικών διαδόχων του κυρίου του ακινήτου και 
το συνοδεύει ακόμα και στην περίπτωση πρωτότυπου τρόπου κτήσης 
κυριότητας σε αυτό.» Θα πρέπει να μεταγράφεται και να υπάρχει ρητή 
αναφορά στα συμβόλαια.

•	 Αρ.38 «Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου σε ΖΑΕΣ» Πρέπει να επα-
νεξεταστεί η προτεραιότητα των δράσεων. Για παράδειγμα ο καθαρι-
σμός και οριοθέτηση ρεμάτων και έργα διευθέτησης και/ή ανάδειξης 
αυτών θα πρέπει να είναι σε προτεραιότητα πιο ψηλά από τη δημιουρ-
γία κοινοχρήστων χώρων πρασίνου με υπόγειους χώρους στάθμευσης 
οχημάτων.

•	 Αρ.39 παρ.5 ο καθορισμός του Συντελεστή Δόμησης που θα μεταφέ-
ρεται πρέπει να προκύπτει από συγκεκριμένο αλγόριθμο.

•	 Αρ.44 παρ.2δv προτείνεται να προστεθεί και Αγρονόμος Τοπογράφος 
Μηχανικός.

•	 Αρ.46 παρ.2 ο τρόπος ηλεκτρονικής διασύνδεσης των υπηρεσιών μέσω 
ενιαίας πλατφόρμας επικοινωνίας προτείνεται να είναι μέσω του ΚΑΕΚ.

•	 Αρ.47 παρ.3 προτείνεται να αλλάξει ως εξής «Ο έλεγχος των απαιτού-
μενων στοιχείων για προέγκριση της οικοδομικής άδειας γίνεται από 
εξουσιοδοτημένους από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας υπαλλήλους 
διπλωματούχους μηχανικούς Α.Ε.Ι. από ειδικότητα που έχει το δικαί-
ωμα να συντάξει την ανάλογη μελέτη και μόνο σε περίπτωση έλλει-
ψης των παραπάνω, από άλλες ειδικότητες και μόνο σε περίπτωση 
έλλειψης των παραπάνω από πτυχιούχους μηχανικούς τεχνολογικής 
εκπαίδευσης.»

•	 Αρ.49 παρ.1 προτείνεται να αλλάξει ως εξής «Ο έλεγχος των απαιτού-
μενων στοιχείων της οικοδομικής άδειας γίνεται από εξουσιοδοτημέ-
νους, από τον Προϊστάμενο της Υ.ΔΟΜ, υπαλλήλους διπλωματούχους 
μηχανικούς Α.Ε.Ι. από ειδικότητα που έχει το δικαίωμα να συντάξει την 
ανάλογη μελέτη και μόνο σε περίπτωση έλλειψης των παραπάνω, από 
άλλες ειδικότητες και μόνο σε περίπτωση έλλειψης των παραπάνω από 
πτυχιούχους μηχανικούς τεχνολογικής εκπαίδευσης.»

•	 Αρ.49 παρ.1.α.i. προτείνεται να προστεθούν στο τοπογραφικό διά-
γραμμα:
  1. Εμβαδό και διαστάσεις
  2. ΚΑΕΚ
  3. Οικοδομικές και ρυμοτομικές γραμμές
  4. Απόσπασμα ρυμοτομικού σχεδίου
  5. Κλίμακας 1:100 ή 1:200 ή 1:500
  6. Ποια όργανα χρησιμοποιήθηκαν (κωδικό και serial number)
  7.  Ποια μέθοδος χρησιμοποιήθηκε (εμπροσθοτομία, οπισθοτομία, 

χρήση HEPOS)

  8. Δήλωση μηχανικού του Ν.651/77 και Ν.1337/83
  9. Δήλωση ιδιοκτήτη του Ν.4030/2011
10. Όρους δόμησης
11. Χρήσεις γης και θεσμικές γραμμές
12. Να ορίζεται σε ποια περιοχή μπορεί να δομηθεί το ακίνητο

•	 Αρ.58 παρ.1 Υπάρχει ερώτημα πώς θα καθορίζονται τα ειδικά επαγγελ-
ματικά δικαιώματα.

•	 Αρ.58 παρ.2 Πρέπει να προστεθεί ότι «Για τις οικοδομικές άδειες που 
αφορούν κτίρια σε παραδοσιακό οικισμό, παραδοσιακό ή ιστορικό τμή-
μα πόλης, οικιστικό σύνολο που έχει χαρακτηριστεί ως ιστορικό δια-
τηρητέο μνημείο, καθώς και κηρυγμένα διατηρητέα κτίρια ή νεότερα 
μνημεία… οι τοπογραφικές μελέτες από τους αρμόδιους αγρονόμους 
τοπογράφους μηχανικούς.»

Γ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΔΟΜΗ-
ΣΗΣ

•	 Αρ.64 2γ οι εξαιρέσεις όπου η βεβαίωση του μηχανικού δεν συνοδεύε-
ται από τοπογραφικό διάγραμμα πρέπει να εκλείψουν.

«i) Για ακίνητα εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου ή εντός ορίων 
οικισμού για τα οποία μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος έχει καταρτι-
στεί συμβολαιογραφική πράξη σύστασης οριζοντίων/καθέτων ιδιοκτη-
σιών ή έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια.
ii) Σε κάθε περίπτωση, για ακίνητα εντός σχεδίου όπου έχει κυρωθεί 
πράξη εφαρμογής.
iii) Για ακίνητα εκτός σχεδίου πόλης μη άρτια και μη οικοδομήσιμα σύμ-
φωνα με το εμβαδόν του τίτλου.
iv) Για ακίνητα που προέρχονται από αναδασμό και διανομή εφόσον η 
αντικειμενική αξία αυτών δεν υπερβαίνει τα 15.000 ευρώ εξαιρουμένων 
αυτών που βρίσκονται εντός καθορισμένης ΖΟΕ για τα οποία σε κάθε 
περίπτωση απαιτείται το τοπογραφικό της παρούσας περίπτωσης γ`.»

Πρέπει να αντικατασταθεί με την εξής διατύπωση: «Κατ' εξαίρεση δεν 
απαιτείται το ως ανωτέρω τοπογραφικό διάγραμμα για ακίνητα εντός 
εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου ή εντός ορίων οικισμού για τα οποία 
μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος έχει καταρτιστεί συμβολαιογραφική 
πράξη σύστασης οριζοντίων/καθέτων ιδιοκτησιών ή έχει εκδοθεί οικοδομι-
κή άδεια με τοπογραφικό διάγραμμα εξαρτημένο από το κρατικό σύστημα 
συντεταγμένων.»

•	 Αρ.64 2γ «Κατά τον χρόνο ισχύος τους, δύναται να χορηγείται επικυ-
ρωμένο αντίγραφο της βεβαίωσης από συμβολαιογράφο.» Η αναφορά 
πρέπει να εκλείψει. Η βεβαίωση κατά τον χρόνο ισχύος τους πρέπει να 
δίνετε μόνο από τον μηχανικό ακόμα και σε αντίγραφο.

•	 Αρ.78 παρ.3 «Οι αυθαίρετες μικρές παραβάσεις, όπως αυτές προσδι-
ορίζονται στην κατηγορία 3 του άρθρου 80 πληρώνουν πρόστιμο ανέ-
γερσης ύψους 1.000 ευρώ και πρόστιμο διατήρησης ύψος 500 ευρώ 
κατ’ έτος.» Υπερβολικό όταν τα ελάχιστα πρόστιμα ανέγερσης και δια-
τήρησης είναι 250 και 100.

•	 Αρ.80 Κατηγορία Α και Β στα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει 
να προστεθεί και εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα ώστε να γνω-
ρίζουμε τη θέση των αυθαιρεσιών, τις αποστάσεις από τα όρια, κλπ.

•	 Αρ.80 Κατηγορία Δ «και δεν υπερβαίνουν:
       α) τα 200 τετραγωνικά για χρήση κατοικίας ανά ιδιοκτησία β) τα 500 

τετραγωνικά για βιομηχανική χρήση.» πρέπει να αφαιρεθεί.
•	 Αρ.82 Το ζήτημα με τα εξ’ αδιαιρέτου μπορεί να αντιμετωπιστεί ορι-

στικά μόνο με ολοκληρωμένη κτηματογράφηση και την πολεοδόμηση. 
Ομοίως πρέπει να γίνουν και αλλαγές στο αστικό δίκαιο που αφορούν 
τους κοινόχρηστους χώρους και να οριστούν ανοχές/αποκλίσεις των 
εμβαδόν των ιδιοκτησιών.

•	 Αρ.83 παρ.6 θα πρέπει τα σχέδια που αναρτώνται να παίρνουν τον 
μοναδικό ηλεκτρονικό κωδικό της δήλωσης.

•	 Αρ.83 παρ.8α υπερβολικό να απαιτείται μελέτη στατικής επάρκειας στα 
κτίρια σπουδαιότητας Σ2. Θα μπορούσε το δελτίο δομικής τρωτότη-
τας να περιλαμβάνει και φωτογραφίες και βίντεο και σε περίπτωση 
που οπτικά υπάρχουν ρωγμές να απαιτεί ο μηχανικός μελέτη στατικής 
επάρκειας.

•	 Αρ.84 παρ.5α προτείνεται να αλλάξει το παράβολο των 500 ευρώ σε 
250 ευρώ και η μία παράβαση να έχει προϋπολογισμό έως σε 7.500 



Δρ
ασ

τη
ρι

ότ
ητ

α 
Συ

λλ
όγ

ου

16 ATM 229 /AYΓOYΣTOΣ-ΣEΠTEMBPIOΣ-OKTΩBPIOΣ 2016

ευρώ από 15.000 ευρώ.
•	 Αρ.84 παρ.6 πρέπει να προστεθούν οι αποθήκες και οι βοηθητικοί χώ-

ροι.
•	 Αρ. 84 παρ.8 πρέπει να αφαιρεθεί «2 οικοδομικά τετράγωνα από τη 

θάλασσα».
•	 Αρ.90 παρ.1α η αναφορά «και το 20% του ενιαίου ειδικού προστίμου» 

πρέπει να αφαιρεθεί. Ο νόμος πρέπει να οδηγεί σε περισσότερες νομι-
μοποιήσεις μέσω έκδοσης άδειας δόμησης παρά μέσω τακτοποίησης.

•	 Αρ.98 παρ. θα «υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος μετά την υπο-
βολή:
o αίτησης,
o τοπογραφικού διαγράμματος και
o τεχνικής έκθεσης μηχανικού, με αναλυτική περιγραφή των αυθαιρέ-

των κατασκευών ή χρήσεων»
θα πρέπει να προστεθούν και τα ύψη.
•	 Αρ.99 παρ.3δ. πρέπει να προστεθεί και Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχα-

νικό.
•	 Αρ. 110 παρ.3 «Για τη διεκπεραίωση των υπαγωγών που έχουν πραγ-

ματοποιηθεί με προγενέστερες του 4178/2013 διατάξεις καθορίζονται η 
διαδικασία διορθώσεων ή επιστροφής προστίμου όπου απαιτείται με 
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.» πρέπει να κα-
θοριστούν επακριβώς οι διαδικασίες.

Ιδιαίτερα το νομοσχέδιο για να αντιμετωπίσει με αποτελεσματικό τρόπο 
τα θέματα που προσπαθεί να θεραπεύσει πρέπει:

1. Να αναρτηθούν το συντομότερο οι ορθοφωτοχάρτες για την ημε-
ρομηνία 28.07.2011 η οποία αποτελεί την κόκκινη γραμμή για την 
τακτοποίηση των αυθαιρέτων.

2. Να λειτουργήσει επιτέλους ο μηχανισμός διόρθωσης ή επιστρο-
φής των προστίμων (παρ.3 αρ.110).

3. Να ψηφιοποιηθεί όλο το αρχείο που έχουν οι πολεοδομίες και 
να είναι προσβάσιμο από κάθε πολίτη και μηχανικό.

4. Να επιταχυνθεί με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα για το σύνολο 
της χώρας ο χωρικός σχεδιασμός και να μην υπάρξει νέα κα-
θυστέρηση στην ολοκλήρωση του Εθνικού Κτηματολογίου και 
της κύρωσης των θεσμικών γραμμών (δασικοί χάρτες, αιγιαλός 
και παραλία, κλπ). Μόνο με αυτό τον τρόπο μπορεί να αποφευχθεί 
η επέκταση των αυθαιρέτων σε περιοχές που βρίσκονται υπό ένταξη 
στο σχέδιο πόλεως για πολλές δεκαετίες. Για τον λόγο αυτό πρέπει να 
δοθούν στοχευμένα κίνητρα στους δήμους για την ολοκλήρω-
σης της πολεοδόμησης. Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να εφαρμοστεί 
επιτέλους ο Ν.4269/2014 με τις απαιτούμενες τροποποιήσεις και 
διορθώσεις.

5. Να μετατραπεί το Εθνικό Κτηματολόγιο σε Πολυδύναμο Ανα-
πτυξιακό Εργαλείο μέσω της διαχείρισης του συνόλου της γεωχωρι-
κής πληροφορίας μέσα από αυτό, καθώς και της Ταυτότητας Κτιρίου. 
Έτσι το Εθνικό Κτηματολόγιο θα είναι ένα βήμα πριν μετεξελιχθεί σε 
Τρισδιάστατο Εθνικό Κτηματολόγιο (3d Κτηματολόγιο). Στο πλαίσιο 
αυτό πρέπει να τεθεί σε ουσιαστική εφαρμογή ο Ν.3882/2010 
για τα γεωχωρικά δεδομένα και να τεθούν τα θεμέλια της Εθνικής 
Υποδομής Χωρικών Πληροφοριών.

6. Να κωδικοποιηθεί η πολεοδομική νομοθεσία και η νομοθεσία που 
αφορά τα αυθαίρετα.

7. Τέλος, η πολιτεία οφείλει να υλοποιήσει πολιτικές παρεμβάσεις για 
την κοινωνική αντιμετώπιση των αυθαίρετων και την ανακού-
φιση των προβλημάτων στις οικιστικές συγκεντρώσεις εντός και εκτός 
σχεδίου. Πρέπει, μέσω του Πράσινου Ταμείου, να γίνουν άμεσες στο-
χευμένες παρεμβάσεις σε αυτές τις περιοχές σε όλη την επικράτεια.

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων Αγρονόμων & Τοπογρά-
φων Μηχανικών συμμετέχει στη δημόσια διαβούλευση με αίσθημα 
ευθύνης απέναντι στο δημόσιο συμφέρον και με σκοπό να διασφα-
λίσει την ποιότητα ζωής των πολιτών αυτής της χώρας. Ο Σύλλογός 
μας οφείλει να συνδράμει με τις δυνάμεις του στη δημιουργία των 
κατάλληλων εργαλείων που θα συμβάλουν στην πολυπόθητη παρα-

γωγική ανασυγκρότηση της χώρας με όρους ισόρροπης και δίκαιης 
ανάπτυξης σεβόμενη το περιβάλλον.
Προς αυτή την κατεύθυνση κινούνται οι παρατηρήσεις του Συλλόγου 
μας και μ’ αυτό το πνεύμα επιθυμούμε κι εσείς να τις αξιολογήσετε 
και να τις λάβετε υπόψη σας.

Το νέο site του συλλόγου
Νέα ιστοσελίδα απέκτησε ο σύλλογος στο www.psdatm.gr. 

Στη νέα σελίδα έγινε προσπάθεια σοβαρής ανανέωσης, η οποία 
βρίσκεται σε εξέλιξη. 

Στην ιστοσελίδα αναρτώνται όλες οι δράσεις του συλλόγου, τα 
νέα που αφορούν τους συναδέλφους και όπως θα δείτε όταν το 
επισκεφτείτε υποστήριξη μελών και επικοινωνία. 

Ήδη από το καλώς ήλθατε ο σύλλογος μας καλωσορίζει και ζητάει 
την κατανόησή μας για τις τυχόν ελλείψεις γιατί αναβαθμίζεται 
προοδευτικά.

Για ταχύτερη ενημέρωση επισκεφθείτε:

 Το επίσημο group του Συλλόγου με το όνομα 
"ΠΣΔΑΤΜ" στο facebook 

Την ιστοσελίδα του Συλλόγου 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.psdatm.gr

Για τη λήψη των ενημερώσεων του Συλλόγου 
μέσω e-mail:
Αποστείλλετε μήνυμα και την ηλεκτρονική σας 
διεύθυνση στο psdatm@tee.gr
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Μη επανδρωμένα Εναέρια Συστήματα (UAS) και Χαρτογράφηση. Ο σύγχρονος τρόπος αποτύπωσης, 
καταγραφής και τεκμηρίωσης

Ο ΠΣΔΑΤΜ, αναγνωρίζοντας την αυξανόμενη χρήση των μη επανδρωμένων 
Εναέριων Συστημάτων (UAS) στην καθημερινότητα των Αγρονόμων Τοπογρά-
φων Μηχανικών, μετά την επιτυχημένη ημερίδα τον Ιούνιο στην Πάτρα με τίτλο 
«Μη επανδρωμένα Εναέρια Συστήματα (UAS) και Χαρτογράφηση. Ο σύγχρονος 
τρόπος αποτύπωσης, καταγραφής και τεκμηρίωσης», διοργανώνει διημερίδα, 
στις 25 & 26 Νοέμβρη, με επικαιροποιημένη θεματολογία και παρουσίαση εφαρ-
μογών από επαγγελματίες του κλάδου.
Πιο συγκεκριμένα η θεματολογία της διημερίδας θα περιλαμβάνει την παρου-
σίαση του νέου «Κανονισμού πτήσεων των Συστημάτων μη Επανδρωμένων 
Αεροσκαφών (ΣμηΕΑ))» από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, εισηγήσεις 
για την τεχνολογία των μη επανδρωμένων οχημάτων αεροφωτογράφισης, για 
εφαρμογές στη γεωμετρική τεκμηρίωση μνημείων, την παρακολούθηση του Φυ-
σικού Περιβάλλοντος, την αποτύπωση έργων υποδομής, την εφαρμογή στον 
τομέα της ασφάλειας και της γεωργίας, αλλά και εφαρμογή βαθυμετρίας με 
αεροφωτογραφίες από UAV.
Κατά τη διημερίδα εκθέτες θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν και να δο-
κιμάσουν τον εξοπλισμό τους σε ειδική συνεδρία. Αντίστοιχα ειδική συνεδρία 
προβλέπεται για ελεύθερους επαγγελματίες όπου θα παρουσιάσουν εφαρμογές 
με την χρήση UAS.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Το Δελτίο του ΠΣΔΑΤΜ εκδίδεται έξι φορές το χρόνο και απο-
στέλλεται δωρεάν σε όλους τους Αγρονόμους Τοπογράφους Μη-
χανικούς. Σε πείσμα των χαλεπών καιρών και παρά τις εξαιρετικά 
δυσμενείς οικονομικές συνθήκες, θα συνεχίσει να διανέμεται δω-
ρεάν σε όλους. Παρ' όλα αυτά, εάν κάποιος συνάδελφος επιθυμεί 
να λαμβάνει το δελτίο σε ψηφιακή μορφή και όχι έντυπο, παρα-
καλείται να ενημερώσει την Επιτροπή Δελτίου με σχετικό μήνυμα 
στο psdatm@tee.gr, με κοινοποίηση στο evi.liappi@gmail.com, 
αναγράφοντας και τον αριθμό μητρώου του, έτσι ώστε να του 
αποστέλλεται κάθε φορά που αυτό εκδίδεται.

 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΟΥ ΠΣΔΑΤΜ

Δελτίο ΑΤΜ σε ηλεκτρονική μορφή

Να μην ξεχάσω να πληρώσω 
την ετήσια συνδρομή μου!!!
Ένας από τους ελάχιστους οικονομικούς πόρους του Συλλόγου 
είναι και οι ετήσιες συνδρομές των μελων του.

Όσοι συνάδελφοι δεν έχουν εξοφλήσει την ετήσια συνδρομή 
τους (έτος 2016) έχουν την δυνατότητα να το κάνουν μέσω του 
λογαρισμού του ΠΣΔΑΤΜ στην τράπεζα Πειραιώς.

Υπενθυμίζουμε ότι η συνδρομή είναι 10 ευρώ για τους 
συναδέλφους άνω της 5ετίας και 5 ευρώ για τους νεώτερους.

Ο λογαριασμός του ΠΣΔΑΤΜ είναι στην Τράπεζα Πειραιώς 
ΑΡ. ΛΟΓ.: 5080 – 071615 – 938 
IBAN: GR 21 0172 0800 0050 8007 1615 938

Ενημερωτική εκδήλωση 
για το Ασφαλιστικό των Μηχανικών

Ο ΠΣΔΑΤΜ διοργανώνει την Τετάρτη 26 Οκτώβρη, στις 18:00 στο αμφι-
θέατρο του ΤΕΕ (Νίκης 4, Σύνταγμα - Αθήνα), ενημερωτική εκδήλωση 
με σκοπό την ενημέρωση των συναδέλφων για το Ασφαλιστικό των Μηχα-
νικών (ασφαλιστικές εισφορές, εγγυοδοσία, «μπλοκάκια», νέο ταμείο κλπ). 

Θα μιλήσουν:

Κωνστανίνος Μακέδος, Πρόεδρος ΤΣΜΕΔΕ

Διονύσης Ρίζος, Δικηγόρος ειδικευμένος στο ασφαλιστικό δίκαιο

Όποιος συνάδελφος έχει συγκεκριμένα ερωτήματα που θέλει να θέσει στους ομιλητές και 
δεν μπορεί να παρευρεθεί στην εκδήλωση μπορεί να τα αποστείλει στο e-mail του συλλό-
γου psdatm@tee.gr.

Η εκδήλωση θα μεταδοθεί μέσω του καναλιού του συλλόγου μας στο youtube.
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ΤΟΠΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΤΜ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Σε συνέχεια της δράσης που έχει αναλάβει τα τελευταία χρόνια ο 
Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλ. Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών και 
οι αποκεντρωμένες δομές του στο σύνολο της επικράτειας, το Τοπικό 
τμήμα ΑΤΜ Ρεθύμνου απέστειλε ήδη το πιο κάτω ενημερωτικό σημείωμα 
για το επαγγελματικό δικαίωμα σύνταξης εξαρτημένων τοπογραφικών 
διαγραμμάτων, 
•	 στην Τεχνική υπηρεσία του Δ. Ρεθύμνης (α.π. 2922/25-7-2016) με 

κοινοποίηση στην Υ.ΔΟΜ. και στο γραφείο Δημάρχου,
•	 στην Τεχνική υπηρεσία του Δ. Μυλοποτάμου (α.π. 9826/25-7-2016) με 

κοινοποίηση στην Υ.ΔΟΜ. και στο γραφείο Δημάρχου,
•	 στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών της Π.Ε. Ρεθύμνου (α.π. 137062/25-

7-2016). 
Στόχος του Τοπικού τμήματος είναι μέχρι το τέλος του έτους να ενημερώσει 
το σύνολο των υπηρεσιών της περιφερειακής ενότητας Ρεθύμνου, που 
γίνονται αποδέκτες τοπογραφικών διαγραμμάτων. 

ΘΕΜΑ:  Ενημερωτικό σημείωμα για το επαγγελματικό δικαίωμα 
σύνταξης εξαρτημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων

Ο σκοπός του Τοπικού Τμήματος Ρεθύμνου του Πανελληνίου Συλλόγου 
Διπλωματούχων Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών είναι να προασπίζεται 
τα συμφέροντα των μελών του με κάθε νόμιμο μέσο, καθώς και την προστασία 
του δημοσίου συμφέροντος από λάθη και αστοχίες, όσον αφορά την εσφαλμένη 
εφαρμογή της νομοθεσίας, ιδιαίτερα δε όταν άπτεται επιστημονικών και τεχνικών 
ζητημάτων.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω σχετικά:
1. Τις διατάξεις του Ν.4663/1930 (“Περί ασκήσεως του επαγγέλματος του Πολ. 

Μηχανικού, Αρχιτέκτονος και Τοπογράφου”) όπως τροποποιήθηκε ειδικότερα 
με την υποπαράγραφο ΙΓ.12 του μόνου άρθρου του Ν.4254/2014 (ΦΕΚ 85 
Α΄/2014)

2. Τις διατάξεις του Β.Δ. 769/1972 («Περί καθορισμού των επαγγελματικών 
δικαιωμάτων των πτυχιούχων Πολιτικών υπομηχανικών”)

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 318/1994 (“Επαγγελματικά δικαιώματα πτυχιούχων 
των τμημάτων: α) Πολιτικών δομικών έργων, β) Πολιτικών έργων υποδομής, 
γ) Τοπογραφίας της σχολής Τεχνολογικών εφαρμογών και Τεχνολογικών 
Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)”)

4. Τις διατάξεις του Ν.2916/2001 (“Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και 
ρύθμιση θεμάτων του τεχνολογικού τομέα αυτής”)

5. Την 678/2005 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας 
6. Τo έγγραφo του ΤΕΕ με αρ. πρωτ. 26134/09 της 10-5-2010 (περί του 

δικαιώματος σύνταξης τοπογραφικών διαγραμμάτων)
7. Το έγγραφο του Γεν. Γραμματέα ΥΠΕΚΑ ΔΤΕ/β/34285/735 της 24-

9-2010 (περί τήρησης διατάξεων περί αμοιβών και στο δικαίωμα σύνταξης 
εξαρτημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων), με το οποίο κοινοποιούνται τα υπ’ 
αρ. 11255 / 21-04-2010 και 20955 / 27-7-2010 έγγραφα του ΤΕΕ

8. Την με αρ. 451/2010 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του 
Κράτους (περί του δικαιώματος σύνταξης εξαρτημένων τοπογραφικών 
διαγραμμάτων). 

και πλέον 
9. Την 267/2016 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (βλέπε και 

συνημμένο 9Β περιληπτικό σημείωμα)
10.   Το 278/18-3-2016 έγγραφο του τμήματος Περιβ. & Χωρικού 

σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (περί σύνταξης 
εξαρτημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων) και το 1082/18-3-2016 
διαβιβαστικού αυτού 

είναι ξεκάθαρο και χωρίς καμία αμφισβήτηση, ότι μέχρι την έκδοση των 
Π.Δ. που προβλέπονται από τον Ν.4254/2014, αποκλειστικό δικαίωμα: 
•	 σύνταξης μη εξαρτημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων, έχουν οι:        

α) Διπλωματούχοι Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί 
β) Διπλωματούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί των Πολυτεχνικών Σχολών.
γ) Πτυχιούχοι Πολιτικοί Υπομηχανικοί (του παλαιότερου Μικρού 

Πολυτεχνείου και όχι των ΤΕΙ) υπό τους περιορισμούς του άρθρου 5 του Β.Δ. 
769/1972.

•	 σύνταξης εξαρτημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων, έχουν οι          
α) Διπλωματούχοι Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί και
β) Διπλωματούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί των Πολυτεχνικών Σχολών.

Ειδικότερα 
Όσον αφορά την πρόσφατη απόφαση 267/2016 του ΣτΕ επισημαίνουμε ότι το ΣτΕ 
αποδεχόμενο τους προβαλλόμενους ισχυρισμούς του ΤΕΕ απέρριψε το αίτημα του 
αιτούντος πτυχιούχου ΤΕΙ για αναλογική εφαρμογή των διατάξεων, που ισχύουν 
για τους πτυχιούχους στις ίδιες ειδικότητες των παλαιοτέρων σχολών της ανώτερης 
τεχνικής εκπαιδεύσεως (Κ.Α.Τ.Ε., Κ.Α.Τ.Ε.Ε., Σχολών Υπομηχανικών), έτσι ώστε οι 
πτυχιούχοι των ΤΕΙ να μπορούν να ασκούν «κάθε» επαγγελματικό δικαίωμα που 
ασκούν και οι πτυχιούχοι των αντίστοιχων ειδικοτήτων των σχολών αυτών, μέχρι την 
έκδοση των προβλεπόμενων προεδρικών διαταγμάτων από το αρμόδιο υπουργείο. 
Το Δικαστήριο τόνισε ότι τέτοιου είδους προσωρινά επαγγελματικά δικαιώματα 
δεν απονέμονται ad hoc, σε κάθε δηλαδή συγκεκριμένη ατομική περίπτωση, αλλά 
μόνο κανονιστικώς και αφού προηγείται της κανονιστικής ρυθμίσεως βεβαίωση του 
αρμοδίου επιστημονικού οργάνου ότι τα χορηγούμενα για μια μεταβατική περίοδο 
δικαιώματα διενέργειας επαγγελματικών πράξεων τελούν σε αντιστοιχία με τις 
θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις που οι εν λόγω πτυχιούχοι των ΤΕΙ έχουν πράγματι 
αποκομίσει από τις σπουδές τους, επισημαίνοντας ότι επαγγελματικά δικαιώματα 
στον τομέα της μελέτης, επίβλεψης και κατασκευής δομικών έργων, ιδιωτικών ή 
δημόσιων, συνάπτονται, εξ αντικειμένου, με τη δημόσια ασφάλεια και υγεία και ως εκ 
τούτου δεν νοείται αναλογική έστω και μεταβατική εφαρμογή, χωρίς προηγούμενο 
έλεγχο του γνωστικού πεδίου. 
Από τις προαναφερόμενες νομοθετικές ρυθμίσεις και δικαστικές αποφάσεις (ειδικά 
ΣτΕ 267/2016), προφανώς προκύπτει ότι οι πτυχιούχοι μηχανικοί Τεχνολογικής 
Εκπαίδευσης (απόφοιτοι ΤΕΙ) στερούνται επαγγελματικών δικαιωμάτων, γιατί 
αφ’ ενός δεν εξομοιώθηκαν ποτέ τα πτυχία τους με τα πτυχία των προγενέστερων 
των ΤΕΙ μορφών τεχνικής εκπαίδευσης (Μικρό Πολυτεχνείο, ΚΑΤΕΕ) και αφετέρου 
γιατί σύμφωνα με την Απόφαση 678 /2005 της ολομέλειας του ΣτΕ ακυρώθηκαν οι 
διατάξεις του αρ. 1 παρ. 2 του Π.Δ. 318/1994 κα έκτοτε δε εκδόθηκε Π.Δ. που να 
ρυθμίζει τα επαγγελματικά τους δικαιώματα γεγονός που επιβεβαιώθηκε και με την 
267/2016 απόφαση του ΣτΕ.
Επειδή 
•	Υπάρχουν οχλήσεις από συναδέλφους Αγρονόμους Τοπογράφους Μηχανικούς για 

υπογραφή τοπογραφικών διαγραμμάτων από κατηγορίες επαγγελματιών οι οποίες 
δεν έχουν το δικαίωμα σύνταξης αυτών και τα οποία συντάσσονται με αμφίβολες 
μεθόδους συλλογής και επεξεργασίας στοιχείων υπαίθρου και από άτομα που δεν 
έχουν δικαίωμα υπογραφής τοπογραφικού διαγράμματος.

•	Δημιουργούνται προβλήματα, που υπερβαίνουν την προσβολή των επαγγελματικών 
δικαιωμάτων του κλάδου μας και αγγίζουν το κοινωνικό σύνολο, το οποίο εν 
αγνοία του και απροστάτευτο οδηγείται σε χρήση τοπογραφικών διαγραμμάτων 
αμφιβόλου ποιότητας και νομικής εγκυρότητας.

•	Οι νόμοι του κράτους καταργούνται μόνο από έκδοση άλλων νόμων και όχι από 
το εθιμικό δίκαιο.

•	Όλοι έχουμε υποχρέωση να γνωρίζουμε τους νόμους του κράτους και να τους 
εφαρμόζουμε.

•	Είναι γνωστό το τοπογραφικό διάγραμμα δεν είναι ένα απλό επισυναπτόμενο 
έγγραφο για τη διεκπεραίωση μιας υπόθεσης, αλλά είναι μια αυτοτελής μελέτη 
εξίσου σημαντική και εξειδικευμένη με τις υπόλοιπες μελέτες του αντικειμένου 
ενός μηχανικού. 

•	Είμαστε υποχρεωμένοι ως επιστημονικός σύλλογος να προστατεύσουμε και να 
υπερασπίσουμε την επιστημονική γνώση, την οποία κατέχουμε.

Θεωρούμε ότι έχετε την υποχρέωση να εφαρμόσετε την ισχύουσα 
νομοθεσία και τις οδηγίες, που έχετε λάβει (278/18-3-2016 έγγραφο του 
τμήματος Περιβ. & Χωρικού σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης).
Σας ενημερώνουμε ότι θα διαφυλάξουμε τα επαγγελματικά μας δικαιώματα 
και την ορθή εφαρμογή των νόμων του κράτους και επιφυλασσόμαστε για 
τη χρησιμοποίηση κάθε νόμιμου μέσου. 
Επίσης, σας ενημερώνουμε για την απόφασή μας να προσβάλουμε και να 
ζητήσουμε την ακύρωση οποιασδήποτε πράξης υποπέσει στην αντίληψή 
μας, της οποίας το τοπογραφικό διάγραμμα που τη συνοδεύει δεν έχει 
υπογραφή από έχοντα το νόμιμο δικαίωμα.
Είναι σαφές ότι δεν διεκδικούμε τίποτα άλλο παρά μόνο αυτά, που ορίζουν οι νόμοι 
του κράτους ως επαγγελματικά μας δικαιώματα.
Για την παροχή αρωγής από μέρους μας, σας επισυνάπτουμε τα παραπάνω 1 
- 10 σχετικά για λήψη στο παρακάτω link: https://dl.dropboxusercontent.com/
u/12093329/A.zip βάσει των οποίων καθορίζονται τα επαγγελματικά δικαιώματα 
σύνταξης τοπογραφικών διαγραμμάτων και σας κάνουμε γνωστό ότι είμαστε στη 
διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή απορία, καθώς και για οποιοδήποτε άλλο 
θέμα χρειάζεστε τη συνδρομή μας.

Με εκτίμηση,
Για το Δ.Σ. ΠΣΔΑΤΜ - Τοπικού Τμήματος Ρεθύμνου

H  Πρόεδρος, Γαληνού Ραλλού                      O Γραμματέας, Γρηγοράκης Δημήτρης                        
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΧΑ Α.Ε.
Πρόσφατα, στο άρθρο 40 του N.4409/2016 «Πλαίσιο για την ασφάλεια 
στις υπεράκτιες εργασίες έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, 
ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ, τροποποίηση του Π.Δ. 148/2009 
και άλλες διατάξεις» (Α΄136) συμπεριλήφθηκε διάταξη για την ηλεκτρο-
νική υποβολή τοπογραφικών διαγραμμάτων σε κεντρική βάση δεδομένων 
που τηρεί η ΕΚΧΑ Α.Ε.. Με τη διάταξη αυτή, προβλέπεται η υποχρέωση 
ηλεκτρονικής υποβολής από το συντάκτη μηχανικό στον υποδοχέα της 
ΕΚΧΑ Α.Ε. 
α)  τοπογραφικών διαγραμμάτων, που συντάσσονται και προσαρτώνται 

υποχρεωτικά, κατά την κείμενη νομοθεσία, σε συμβολαιογραφικές 
πράξεις εγγραπτέες στα βιβλία μεταγραφών και υποθηκών των Υποθη-
κοφυλακείων της χώρας, και

β)  τοπογραφικών διαγραμμάτων και διαγραμμάτων γεωμετρικών μεταβο-
λών (ΔΓΜ), που συντάσσονται και προσαρτώνται υποχρεωτικά, κατά 
την κείμενη νομοθεσία, σε συμβολαιογραφικές πράξεις εγγραπτέες στα 
κτηματολογικά βιβλία ή σε αιτήσεις διόρθωσης γεωμετρικών στοιχείων 
στα Κτηματολογικά Γραφεία

Με τον τρόπο αυτό καθιερώνεται η ηλεκτρονική πλέον υποβολή τοπο-
γραφικών και λοιπών διαγραμμάτων στο πλαίσιο του Κτηματολογίου ως η 
πρώτη από τις νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες που σταδιακά θα διατίθενται 
προς επαγγελματίες και πολίτες, ενώ ακολουθεί η ηλεκτρονική υποβολή 
των συμβολαιογραφικών πράξεων στα Κτηματολογικά Γραφεία.

Η ηλεκτρονική υποβολή θα γίνεται μέσω διαδικτυακής εφαρμογής που 
έχει αναπτύξει η ΕΚΧΑ Α.Ε. και η οποία βρίσκεται σε στάδιο δοκιμής από 
χρήστες μηχανικούς σε συνεργασία με το ΤΕΕ. Ο μηχανικός, αφού συ-
ντάξει το διάγραμμα (τοπογραφικό διάγραμμα τίτλου, διάγραμμα Γεωμε-
τρικών Μεταβολών), θα υποβάλλει μέσω της παραπάνω εφαρμογής τα 
ψηφιακά υπογεγραμμένα αρχεία σε μορφή διανυσματική και εικόνας (dxf, 
pdf) και με την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής υποβολής, θα εκδίδεται 
από το σύστημα το αποδεικτικό υποβολής ηλεκτρονικού διαγράμματος 
που θα φέρει μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό (ΚΗΔ). 

Κατά την υποβολή του τοπογραφικού διαγράμματος ή του διαγράμματος 
γεωμετρικών μεταβολών θα εκδίδεται από την ηλεκτρονική εφαρμογή της 
ΕΚΧΑ Α.Ε. σχετικό αποδεικτικό υποβολής ηλεκτρονικού διαγράμματος, το 
οποίο θα προσαρτάται επί ποινή απαραδέκτου και απόρριψης της σχετι-
κής αιτήσεως καταχώρισης πράξεως ή διόρθωσης γεωμετρικών στοιχείων 
στην προς κατάθεση αίτηση. 

Η έναρξη ισχύος της υποχρέωσης και των συνεπειών για την ηλεκτρονική 
υποβολή στην κεντρική βάση δεδομένων της ΕΚΧΑ Α.Ε. των τοπογραφι-
κών διαγραμμάτων και των διαγραμμάτων γεωμετρικών μεταβολών θα 
οριστεί με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Με την 
ίδια απόφαση θα καθοριστούν, επίσης, ο τρόπος, οι όροι, οι προϋποθέσεις 
και η διαδικασία για την ηλεκτρονική υποβολή των τοπογραφικών δια-
γραμμάτων και των διαγραμμάτων γεωμετρικών μεταβολών στον κεντρι-
κό  υποδοχέα της ΕΚΧΑ Α.Ε.

Τοπογραφικά διαγράμματα που συντάσσονται και προσαρτώνται σε πρά-
ξεις εγγραπτέες στα βιβλία μεταγραφών και υποθηκών και στα κτηματο-
λογικά βιβλία με βούληση των συμβαλλομένων, χωρίς να προβλέπεται 
εκ του νόμου σχετική υποχρέωση, θα μπορούν επίσης να υποβάλλονται 
ηλεκτρονικά από τον συντάκτη μηχανικό στον κεντρικό υποδοχέα της 
ΕΚΧΑ Α.Ε.

Δεδομένου ότι μετά την έναρξη ισχύος της Υπουργικής Απόφασης, θα 
απαιτηθεί η χρήση ψηφιακής υπογραφής για την ηλεκτρονική υποβολή 
των διαγραμμάτων, οι μηχανικοί συντάκτες των διαγραμμάτων πρέπει να 
προβούν εγκαίρως στην προμήθεια ψηφιακών πιστοποιητικών αναγνωρι-
σμένων σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία EU99/93 και σύμφωνα με το 
προεδρικό διάταγμα 150/2001. Επιπλέον η διαδικασία της ψηφιακής υπο-
γραφής θα πρέπει να συνοδεύεται και με αντίστοιχη χρονοσήμανση από 
φορέα που εκδίδει χρονοσημάνσεις κατ’ εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου 
διαπίστευσης της ΕΕΤΤ και περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης 
της ΕΕΤΤ (Κατάλογος Εμπίστευσης εποπτευόμενων / διαπιστευμένων Πα-
ρόχων Υπηρεσιών Πιστοποίησης – TSL).

Η ΕΚΧΑ Α.Ε., με σκοπό την ενημέρωση και εκπαίδευση των χρηστών στις 
νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες της, θα διοργανώσει ημερίδες σε όλη τη 
χώρα. 

Αθήνα, 6 Οκτωβρίου 2016

Υπογραφή Συμβάσεων Β΄ Φάσης 
Κτηματογράφησης  

για Αθήνα, Βόλο, Λαμία - Λιβαδειά 

Από την Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Από σήμερα 6 Οκτωβρίου 2016 λειτουργούν σε καθημερινή βάση τα 
Γραφεία Κτηματογράφησης Αθήνας, Βόλου, Λαμίας και Λιβαδειάς 
μετά την υπογραφή των συμβάσεων Μελετών Β’ Φάσης Κτηματο-
γράφησης για τον Δήμο Αθηναίων (ΚΤ4-01), τη Δημοτική Κοινότητα 
Βόλου (ΚΤ4-02) και τις Δημοτικές Κοινότητες  Λαμίας και Λιβαδειάς (ΚΤ4-
03). Η ΕΚΧΑ ΑΕ προχώρησε στην υπογραφή των παραπάνω συμβάσεων 
στις 21/9/2016, μετά την επαναπροκήρυξη του Διαγωνισμού  ΚΤΙ-
ΜΑ_Β-14, ο οποίος είχε ακυρωθεί.

Πρόκειται για μελέτες που αφορούν συνολικά 1,7 εκατ. δικαιώματα και 
301.000 στρέμματα. Ειδικότερα, 1,35 εκατ. δικαιώματα και 38.000 
στρέμματα αφορούν στην Αθήνα, 177.000 δικ. και 26.000 στρ. στο Βόλο 
και 184.000 δικ. και 237.000 στρ. στη Λαμία – Λιβαδειά, αντίστοιχα.

Με την υλοποίηση αυτών των μελετών θα έχει ολοκληρωθεί η κτηματο-
γράφηση των 107 αστικών περιοχών που ξεκίνησαν να κτηματογραφού-
νται το 2008. 

Στις εν λόγω συμβάσεις προβλέπεται για πρώτη φορά η διαδικασία της 
Προανάρτησης, η οποία σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα εκτιμάται ότι 
θα πραγματοποιηθεί τον Μάρτιο του 2018. Μέσω της Προανάρτησης 
ενημερώνονται οι δικαιούχοι για το αποτέλεσμα της επεξεργασίας των 
δηλώσεών τους, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας των στοιχείων της 
κτηματολογικής βάσης, τη μείωση των προδήλων σφαλμάτων, τη διόρ-
θωση των σφαλμάτων επεξεργασίας, ώστε να επιτευχθεί η μείωση του 
αριθμού των αιτήσεων διόρθωσης και των ενστάσεων που θα υποβλη-
θούν κατά την Ανάρτηση.

Κατά τη διαδικασία της Ανάρτησης που θα λάβει χώρα τον Δεκέμβριο 
του 2018, οι πολίτες θα παραλάβουν ατομικά κτηματολογικά αποσπά-
σματα και διαγράμματα, ώστε να μπορούν να ελέγξουν, να επιβεβαιώ-
σουν και να διορθώσουν, αν χρειαστεί, τυχόν σφάλματα που ενδέχεται 
να υπάρχουν και μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της Προανάρτη-
σης. 

Νέο Ωράριο Γραφείων Κτηματογράφησης

Γραφείο Κτηματογράφησης Δήμου Αθηναίων

Τιμ. Βάσσου 11-13, Πλατεία Μαβίλη, Πρώην ΟΚΧΕ, 11521 ΑΘΗΝΑ
Τηλ.: 210-6462205

Καθημερινά 08:30-14:30 και κάθε Τετάρτη  16:30-18:30

Γραφείο Κτηματογράφησης Δημοτικής Κοινότητας Βόλου

Δημοκρατίας και Αϊδινίου 14, 38446 ΝΕΑ ΙωΝΙΑ ΒΟΛΟΥ
Τηλ.: 24210-63631

Γραφείο Κτηματογράφησης Δημοτικής Κοινότητας Λαμίας 

Λεωσθένους 25 (2ος όροφος), 35100 ΛΑΜΙΑ
Τηλ.: 22310-34343

Γραφείο Κτηματογράφησης Δημοτικής Κοινότητας Λιβαδειάς 

Ερκύνας & Κυργιακίου 7, 32100 ΛΙΒΑΔEΙΑ
Τηλ.:  22610-80105

Καθημερινά 09:00-15:00 και κάθε Τετάρτη  17:00-19:00
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οΕπανήλθε σε ισχύ οδηγία της ΕΚΧΑ Α.Ε. για 
τα εξαρτημένα τοπογραφικά διαγράμματα
Αγαπητές συναδέλφισσες, αγαπητοί συνάδελφοι,

μετά από συνεχείς πιέσεις και συντονισμένες κινήσεις της διοίκησης του 
ΠΣΔΑΤΜ προς τη διοίκηση της ΕΚΧΑ Α.Ε., επανήλθε επιτέλους σε ισχύ, 
με απόφαση του Προέδρου της και συναδέλφου κ. Νάκου, η υπ’ αρ. 
1020517/7.7.2010 οδηγία για τους περιορισμούς υπογραφής των εξαρτη-
μένων τοπογραφικών διαγραμμάτων και των διαγραμμάτων γεωμετρικών 
μεταβολών.

Αυτό σημαίνει ότι η ΕΚΧΑ Α.Ε. δέχεται εξαρτημένα το-
πογραφικά διαγράμματα και διαγράμματα γεωμετρι-
κών μεταβολών συντασσόμενα μόνο από Αγρονόμους 
Τοπογράφους Μηχανικούς και Πολιτικούς Μηχανικούς 
και υπό περιορισμούς από Πολιτικούς Υπομηχανικούς 
(ΚΑΤΕΕ) και Πτυχιούχους Τοπογραφίας ΤΕΙ.

Με εκτίμηση,
Μιχάλης Καλογιαννάκης 

Πρόεδρος ΠΣΔΑΤΜ

Αθήνα, 7/10/2016
Α.Π.: ΟΙΚ.1625743/ΔΑΚ 783

Προς: Λειτουργούντα Κτηματολογικά Γραφεία
Σας γνωρίζουμε ότι με την υπ’ αρ. 990/20.01/1625532/6.10.2016 
απόφαση του Προέδρου της ΕΚΧΑ ΑΕ επανέρχεται σε ισχύ η υπ’ αρ. 
1020517/7.7.2010 οδηγία για τους περιορισμούς υπογραφής των εξαρ-
τημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων γεωμετρικών μεταβολών (βλ. συ-
νημμένο) που υποβάλλονται στα Κτηματολογικά Γραφεία.

Με εκτίμηση
Μαρία Κασάπη

Διευθύντρια Διεύθυνσης
Λειτουργούντος Κτηματολογίου

Αθήνα, 7/7/2010
Α.Π.: 1020517

Προς: Λειτουργούντα Κτηματολογικά Γραφεία
Κατόπιν του εγγράφου του ΤΕΕ με Αρ. Πρωτ. 26134/09 - 10.5.2010 και 
σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4663/1930, του Β.Δ.769/1972, του 
Π.Δ.318/1994 και του Ν.2916/2001 δικαίωμα σύνταξης εξηρτημένων το-
πογραφικών διαγραμμάτων έχουν οι Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί 
και οι Πολιτικοί Μηχανικοί και υπό τους περιορισμούς του Π.Δ.769/1972 οι 
Πολιτικού Υπομηχανικοί και οι Πτυχιούχοι Τοπογραφίας των ΤΕΙ. Επειδή 
τα διαγράμματα γεωμετρικών μεταβολών που συνοδεύουν τις αιτήσεις 
που αφορούν τις γεωμετρικές διορθώσεις - ενημερώσεις της κτηματολογι-
κής βάσης είναι εξηρτημένα στο ΕΓΣΑ ’87 θα πρέπει να υπογράφονται από 
μηχανικούς των ανωτέρω ειδικοτήτων.
Προκειμένου να αποφεύγονται καθυστερήσεις και ταλαιπωρία των πολι-
τών παρακαλούμε να ελέγχετε εάν το διάγραμμα γεωμετρικών μεταβολών 
που προσκομίζεται στις αιτήσεις με χωρική μεταβολή είναι υπογεγραμμένο 
από τον αρμόδιο μηχανικό, αλλιώς η αίτηση έχει «ΤΥΠΙΚΗ ΕΛΛΕΙΨΗ».

Με εκτίμηση
Ο Διευθυντής Διεύθυνσης

Λειτουργούντος Κτηματολογίου
Δ. Καλημέρης

Νέα παράταση προθεσμίας καταβολής 
των ασφαλιστικών εισφορών 
A΄ εξαμήνου 2016
Με σημερινή απόφαση του ΔΣ του ΕΤΑΑ, μετά από αίτημα του προέδρου 
του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας Γιώργου Στασινού, σχετική εισήγηση 
του Προέδρου της ΔΕ ΤΣΜΕΔΕ Κωνσταντίνου Μακέδου και ομόφωνη 
εισήγηση της ΔΕ του Τομέα Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων 
Έργων (ΤΣΜΕΔΕ) προς το ΔΣ του ΕΤΑΑ, παρατείνεται εκ νέου, για έναν 
ακόμη μήνα, μέχρι τέλος Οκτωβρίου 2016, η προθεσμία εξόφλησης 
των ασφαλιστικών εισφορών που αφορούν στο Α΄ εξάμηνο του 
2016, άνευ προσαυξήσεων εκπροθέσμου και με παράλληλη διατήρηση 
των διακανονισμών, της ασφαλιστικής ικανότητας και ενημερότητας των 
υπόχρεων, ώστε οι ασφαλισμένοι να ανταπεξέρχονται στις ασφαλιστικές 
και  φορολογικές τους υποχρεώσεις με ομαλότερους όρους.

 

Παράταση Προθεσμίας υπαγωγής 
στον Ν.4178/2013 “Αντιμετώπιση της 
Αυθαίρετης Δόμησης – Περιβαλλοντικό 
Ισοζύγιο και άλλες Διατάξεις”
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας δίνει τετράμηνη προθεσμία 
για την υπαγωγή στον ισχύοντα Νόμο 4178/2013 “Αντιμετώπιση της 
Αυθαίρετης Δόμησης – Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες Διατάξεις”. 
Συγκεκριμένα, ο παλιός Νόμος λήγει την 8η Φεβρουαρίου 2017, με την 
πάροδο συνολικά 42 μηνών από τη δημοσίευσή του.
Η προθεσμία αυτή δύναται να λήξει νωρίτερα από το τετράμηνο, με 
την ισχύ του νέου “Νόμου για τον έλεγχο και την προστασία του 
δομημένου περιβάλλοντος”, ο οποίος βρίσκεται σε διαβούλευση 
έως τις 10/10.

Εκπαιδευτική επίσκεψη φοιτητών 
στην Αττική Οδό
Φοιτητές της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών 
ΕΜΠ επισκέφθηκαν το Κέντρο Λειτουργίας της Αττικής Οδού και 
παρακολούθησαν σε πραγματικό χρόνο τη λειτουργία του Κέντρου 
Διαχείρισης Κυκλοφορίας του αυτοκινητόδρομου.
Η εκπαιδευτική επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του μαθήματος 
της Οδοποιίας που διδάσκονται οι φοιτητές και με σκοπό την εξοικείωσή 
τους με τις πραγματικές συνθήκες λειτουργίας ενός οδικού έργου 
αιχμής.
Εκτός από την επίσκεψη στο Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας, οι φοιτητές 
είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν παρουσιάσεις σχετικές με τη 
λειτουργία και τη συντήρηση του αυτοκινητόδρομου από στελέχη της 
εταιρείας λειτουργίας Αττικές Διαδρομές.
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Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2016
16:30 - 18:30  Εγγραφή Συνέδρων
18:30 Τελετή Έναρξης Συνεδρίου και Εγκαίνια Έκθεσης Χαρτών (Βλ. 
Πρόγραμμα Τελετής) 

Πέμπτη 3 Νοεμβρίου 2016
08:00 - 09:00  Εγγραφή Συνέδρων

1Η ΣΥΝΕΔΡΙΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ-ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Προεδρείο: A. Kατσίνα, Γ. Ουζούνης
09:00  Α. Τσάτσαρης, Γ. Γρηγορακάκης: Η Χαρτογραφική Αφήγηση ως 
Θεμέλιο για τη Δημιουργία του «Νέου Μουσείου». Πέντε Χιλιετίες Εξέλιξης και 
Μεταμορφώσεων στο Πλαίσιο της Επανέκθεσης του Αρχαιολογικού Μουσείου 
Τεγέας.
09:15  Κ. Κοταρίδου, Ν. Λαμπρινός: Διαδραστικός - Διαδικτυακός Ιστορικός 
Χάρτης της Υποχρεωτικής Μετανάστευσης των Ποντίων από το Πόντο 1916 
-1925 και της Εγκατάστασής τους στην Ελλάδα.
09:30  Ι. Μήτζιας, Α. Κουσουλάκου, Χ. Γεροντίδου, Φ. Μακρής, Χ. 
Μεντεσίδης, Κ. Χίνη: Χαρτογραφώντας μια Αόρατη Πόλη. Οι Κρυμμένες 
Αρχαιότητες της Θεσσαλονίκης.
09:45  Δ. Ανωγιάτης-Pelé, Ι. Αθανασοπούλου, Κ. Τσιάμης, Γ. Βρυώνη: 
Από τον John Snow στα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (G.I.S.): 
Εξέλιξη Ιατρικής Χαρτογραφίας και Τοπογραφίας.
10:00  Ε. Μανούτσογλου, Ι. Σπανάκης, Ι. Πυλιώτης: Χωρική Απεικόνιση 
Θέσεων Ιστορικών Μεταλλευτικών Δραστηριοτήτων στην Δυτική Κρήτη.
10:15  Α. Αναστασίου, Χ. Αποστόλου, Κ. Παπαδημητρίου: Χαρτογραφική 
Τεκμηρίωση για την Υποστήριξη της Ενάλιας Αρχαιολογικής Έρευνας στο 
Μετόχι, όρμος Νηές Μαγνησίας. 
10:30  A. Τσορλίνη, R. Sieber, L. Hurni: Απεικόνιση της Ιστορικής Εξέλιξης 
των Οικισμών της Ελβετίας, συνδυάζοντας Ιστορικούς Χάρτες με Διανυσματικά 
Δεδομένα και Καταγραφές από Δημόσιες Υπηρεσίες της Χώρας.
10:45  Ε. Λιβιεράτος, Χ. Μπούτουρα: Οι Κυκλάδες του 17ου αιώνα σε χειρό-
γραφους Χάρτες Μεγάλης Κλίμακας μιας σπάνιας Χαρτογραφικής Αποστολής. 
Η Σπουδαιότητα της Βιβλιοθήκης.
11:00 - 11:30  Παρουσίαση Posters Ι
11:00 - 11:30  Διάλειμμα - Καφές  

2Η ΣΥΝΕΔΡΙΑ: ΓΕΩΧΩΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ 
Προεδρείο: Β. Τσιούκας, Α. Τσορλίνη
11:30  Α. Κατσίνα: Εξελίξεις και Τάσεις για το Ρόλο, τη Συνέργεια και τις 
Προκλήσεις των Δημοσίων Φορέων Χαρτογραφήσεων στο Ευρωπαϊκό και 
Διεθνές Περιβάλλον.
11:45  Β. Βεσκούκης: Σύγχρονη Χαρτογραφία και Εθνική Υποδομή 
Γεωχωρικών Δεδομένων: Προκλήσεις και Δυνατότητες.
12:00  Μ. Βογιατζής: Ο Ρόλος της ΕΚΧΑ Α.Ε. ως Εθνικού Οργανισμού στην 
Βιώσιμη Ανάπτυξη της Χώρας.
12:15  Γ. Μουραφέτης: Γεωχωρικές Υπηρεσίες της ΕΚΧΑ Α.Ε..
12:30  Δ. Χρυσαφίνος, Ι. Καββάδας: Διασφάλιση Ποιότητας των νέων 
Υποβάθρων LSO25.
12:45  Ι. Καββάδας: Προσδιορισμός Δείκτη Ποιότητας Κτηματολογικής Βάσης.
13:00  Ε. Παπαδοπούλου: Θεματική Χαρτογραφία στη Λειτουργία του 
Εθνικού Κτηματολογίου.
13:15  Μ. Παπουτσάκης: Χαρτογράφηση Αλλαγών Χρήσεων γης για την 
Ελλάδα για τα έτη 2006 και 2012 (Corine Land Cover 2006 και 2012 και 
Επίπεδα Υψηλής Ανάλυσης). Αξιολόγηση των Αποτελεσμάτων σε Σύγκριση με 
«Δασικούς χάρτες» και την «Οριοθέτηση δασών και δασικών εκτάσεων» της 
ΕΚΧΑ Α.Ε.
13:30 - 14:00  Συζήτηση
14:00 - 15:00  Μεσημεριανή διακοπή

3Η ΣΥΝΕΔΡΙΑ: ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ  ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ι- 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Προεδρείο: Β. Βεσκούκης, Ε. Μανούτσογλου
15:00 Ε. Πετσάνη, Λ. Τσίντζου, Ε. Στυλιανίδης: Η Χαρτογράφηση των 
Δασικών Πυρκαγιών στην Ελλάδα.
15:15  Κ. Παπαδημητρίου, Χ. Μπούτουρα: Αποτύπωση και Χαρτογραφική 
Οπτικοποίηση Χαρακτηριστικών του Ακουστικού Περιβάλλοντος στην 
Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ. 
15:30  Ι. Μήτζιας, Α. Μαντζαβέλας, Κ. Πανυτσίδης, Α. Παρτόζης, Φ. 
Τζιαφτάνη: Σχεδιασμός Διεπαφής, Εμπειρίας Χρήσης και Λειτουργικότητας 
Ψηφιακών Χαρτογραφικών Προϊόντων. Η Περίπτωση του Λογισμικού O-FIRE.
15:45  Μ. Δουκάρη, Α. Παπακωνσταντίνου, Κ. Τοπουζέλης: 
Χαρτογράφηση της Θαλάσσιας Ρύπανσης λόγω των Προσφυγικών Ροών με τη 
Χρήση μη Επανδρωμένων Συστημάτων (UAV) – το Παράδειγμα της Λέσβου.
16:00  Α. Χατζηπέτρος, Σ. Παυλίδης, Σ. Σμπόρας, Σ. Βαλκανιώτης: 
Χαρτογραφία Ενεργών Ρηγμάτων στον Ελληνικό Χώρο: Προβλήματα και 
Προοπτικές.
16:15  Ι. Πολυμενίδης: Χωρική Διάσταση – Χωρική Ασυμμετρία της 
Κλιματικής Αλλαγής.
16:30 - 17:00  Διάλειμμα - Καφές

4Η ΣΥΝΕΔΡΙΑ: ΠΡΟΤΥΠΑ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ
Προεδρείο: A.Τσάτσαρης, Ι. Πολυμενίδης
17:00  Γ. Παπαδάκη, Γ. Μαυρέλλης: Ανοικτά δεδομένα και Υποδομές 
Γεωχωρικών Πληροφοριών. Συνδυαστική Λύση για τις Οδηγίες PSI & INSPIRE 
και των αντίστοιχων Ελληνικών Νόμων 3882/10 & 4305/14.
17:15  Θ. Βάκκας, Σ. Καμηλιέρης: Ελληνική Πλατφόρμα ΕΛ/ΛΑΚ WEB 
MAPPING GET SDI PORTAL.
17:30  Θ. Κουκολέτσος: Ψηφιακοί χάρτες για όλους: Δικτυακές και μη 
Εφαρμογές.
17:45  Α. Σκοπελίτη, Β. Αντωνίου, Λ. Στάμου: Χαρτογραφική Απόδοση της 
Ποιότητας των Εθελοντικών Γεωγραφικών Δεδομένων.
18:00  Α. Σκοπελίτη, Λ. Στάμου, Β. Αντωνίου, Μ. Κασελίμη, Ε. 
Καρκάλου, Λ. Τσούλος: Ορθές Πρακτικές για Διαδικτυακές Χαρτογραφικές 
Εφαρμογές.
18:15  Α. Ζερβάκου, Λ. Τσούλος: Η Χρήση Προτύπων στην Παραγωγή των 
Γεωλογικών Χαρτών.
18:30  Α. Ζερβάκου, Ε. Ζανανίρι: Κωδικοποίηση ONE GEOLOGY - EUROPE  
Δεδομένων για την Παροχή WMS - WFS Υπηρεσιών κατά INSPIRE με βάση το 
Πρότυπο GeoSciML 4.0.
18:45 - 19:15  Συζήτηση

Παρασκευή 4 Νοεμβρίου 2016
08:00 - 09:00  Εγγραφή Συνέδρων
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ο5Η ΣΥΝΕΔΡΙΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Προεδρείο: Δ. Σαραφίδης, Α. Σκοπελίτη
09:00  Λ. Άγα, Σ. Γιαννακοπούλου, Π. Λαφαζάνη, Μ. Μυρίδης, Λ. 
Στάμου, Α. Χριστοδούλου: Η Χαρτογραφία μιας Ευρώπης που «αλλάζει». 
[Σύνορα, Θεσμοί, Συνασπισμοί, Οικονομίες, Άνθρωποι σε μια ανακυκλούμενη 
Ευρωπαϊκή Ανθρωπογεωγραφία].
09:15  Β. Κρασανάκης, Β. Μητρόπουλος, Β. Νάκος: GenCartoPro: Μια νέα 
Εργαλειοθήκη Παραγωγής Χαρτογραφικών Προβολών για την Υποστήριξη της 
Χαρτογραφικής Εκπαίδευσης.
09:30  Α. Βασιλάκη, Δ. Πανταζής, Ε. Γκαδόλου, Π. Στρατάκης: Οι χάρτες 
και οι Χωρικές Έννοιες στο Δημοτικό και το Γυμνάσιο: μια συνοπτική συγκρι-
τική Παρουσίαση.
09:45  Μ. Παζαρλή, Μ. Ξάνθου, Μ. Εμμανουηλίδου, Ν. Πλούτογλου: 
«Φτιάχνω τον δικό μου χάρτη»: Η Προετοιμασία μιας Σχολικής Εκδρομής με τη 
Μελέτη παλαιών και σύγχρονων Χαρτών και τη Δημιουργία Νέων.
10:00  Ν. Πλούτογλου, Μ. Παζαρλή, Ε. Δανιήλ: Μία Πρόταση για 
Αξιοποίηση των Χαρτών και της Χαρτογραφικής Κληρονομιάς στο Δημοτικό 
Σχολείο.
10:15  Κ. Ε. Αντωνοπούλου, Α. Παπακωνσταντίνου, Ν. Σουλακέλλης: 
Μελέτη Χαρτογραφικής Απεικόνισης Χρονικά Μεταβαλλόμενων Κλιματικών 
Δεδομένων του Ελλαδικού χώρου για Άτομα με Δυσχρωματοψία.
10:30  Β. Τσιούκας, F. Guerra, C. Balletti, P. Vernier: Google Earth 
Engine: Ένα Εργαλείο Ανοικτού Κώδικα για την Ανίχνευση και Παρακολούθηση 
του Φυσικού Περιβάλλοντος 
10:45  Κ. Παπαδόπουλος: Απτικό-ακουστικό Σύστημα Πλοήγησης των 
Ατόμων με Τύφλωση στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
11:00 - 11:30  Παρουσίαση Posters ΙΙ
11:00 - 11:30  Διάλειμμα - Καφές  

6Η ΣΥΝΕΔΡΙΑ: ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ  ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΙ-
ΣΥΝΘΕΣΗ
Προεδρείο: Ν. Καρανικόλας, Π. Λαφαζάνη
11:30  Π. Φαρμάκη, Μ. Συμεωνίδου, Α. Νάκου, Σ. Μισιρλόγλου, Ε. 
Ανδρούτσου: Εφαρμογές Χαρτογραφίας στις Υπηρεσίες Δόμησης από το 
Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών του Δήμου Θεσσαλονίκης.
11:45  Χ. Καστρίσιος, Λ. Τσούλος: Τα Συστήματα Ηλεκτρονικών Χαρτών 
για την Πλοήγηση Σκαφών ως Συστήματα Διαδραστικής και Δυναμικής 
Χαρτογραφίας.
12:00  Δ. Σαραφίδης: Χρήση Σύγχρονων Τεχνολογιών για τη Δημιουργία και 
Χρήση Χαρτών για Άγνωστους Προορισμούς. 
12:15  Θ. Τιτέλη, Α. Κουσουλάκου, Ι. Μήτζιας: Χάρτης Διαδρομών και 
Στάσεων Λεωφορείων στην Πόλη της Θεσσαλονίκης.
12:30  Φ. Μακρής, Χ. Μπούτουρα, Α. Τσορλίνη: Σχεδιασμός, Σύνταξη και 
Παραγωγή Χάρτη Νήσου Ρόδου.
12:45  Σ. Κονταρίνης, Λ. Τσούλος: Σχεδιασμός Βέλτιστου Ιστιοπλοϊκού 
Πλου σε Περιβάλλον Διαδικτύου.
13:00  Ι. Σπιλάνης, Α. Κίζος, Σ. Καράμπελα, Μ. Μεταξάκης, Γ. Παλάγγα, 
Ο. Ρετσιλίδου, Μ. Βαΐτης, Α. Παπακωνσταντίνου, Ν. Κουκουρουβλή, Χ. 
Παπάζογλου, Μ. Ρεπάκη, Ν. Σουλακέλλης, Α. Mακαρατζής: Άτλας των 
Νησιών.
13:15  Μ. Βαΐτης, Β. Κοψαχείλης, Γ. Παπαπάνος, Δ. Σίμος, Ν. 
Κουκουρουβλή, Σ. Καράμπελα: ARCHIPELAGO: Ψηφιακό Αποθετήριο για 
την Υποστήριξη της Έρευνας σε Θέματα Νησιωτικότητας.
13:30 - 14:00  Συζήτηση
14:00 - 15:00  Μεσημεριανή διακοπή

7Η ΣΥΝΕΔΡΙΑ: ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ IΙΙ
Προεδρείο: Ε. Αλεξοπούλου, Π. Κουράκλη
15:00  Χ. Χάρχαρος, Μ. Κάβουρας, Μ. Κόκλα, Ε. Τομαή: Ο Ρόλος του 
Χάρτη στην Αξιολόγηση της Χωρικής Σκέψης και της Ικανότητας Επίλυσης 
Προβλημάτων.
15:15  Γ. Σιδηρόπουλος, Σ. Ντζουροπάνος: Πτυχές Γεω-εγγραμματοσύνης 
με Εργαλείο τον (νοητικό) Χάρτη του Κόσμου.
15:30  Ι. Τουμπαλίδης, Ν. Καρανικόλας: Κοινωνικά Μέσα Δικτύωσης και 
Πολεοδομικός Σχεδιασμός.
15:45  Ν. Καρανικόλας, Δ. Κουρκουρίδης, Σ. Σερέτης, Ι. Φραγκόπουλος: 

Χαρτογραφική Απεικόνιση των Πολιτικών Συμπεριφορών της Μουσουλμανικής 
Μειονότητας της Ξάνθης μέσα από τα Αποτελέσματα των Βουλευτικών 
Εκλογών της Περιόδου 1974 – 2016 
16:00  Γ. Σιδηρόπουλος: Μεταξύ Χαρτογραφικής Οπτικοποίησης και 
Γεωπολιτικής: η Περίπτωση του Ισλαμικού Κράτους.
16:15  Χ. Καστρίσιος, Λ. Τσούλος: Η Συμβολή του Χαρτογράφου στον 
Έλεγχο των Μεταναστευτικών Ροών μέσω της Χάραξης των Θαλασσίων 
Ζωνών του Δικαίου της Θάλασσας.
16:30 - 17:00  Διάλειμμα - Καφές

8Η ΣΥΝΕΔΡΙΑ: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Προεδρείο: Α. Κουσουλάκου, Χ. Μπούτουρα, Β. Παππάς, Ν. Σουλακέλλης, 
Λ. Τσούλος
17:00 - 19:00  Συμπεράσματα - Προτάσεις - Κλείσιμο Συνεδρίου

Posters Ι (Πέμπτη 3 Νοεμβρίου 2016) 
Γ. Λιγνού: Εκτίμηση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ των Καλλικράτειων δήμων μέσω 
νυχτερινών Δορυφορικών Εικόνων.
Δ. Κούτση, Κ. Περάκης: Μελέτη Εξάπλωσης Αστικού Ιστού για το Παραλιακό 
Τμήμα της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας με τη Χρήση της Τηλεπισκόπησης.
Α. Καρκούλη, Κ. Κλήμη: Απογραφή 2011: Χωρική Ανάλυση Δημογραφικών 
και Κοινωνικών Χαρακτηριστικών του Πληθυσμού Ξένης Υπηκοότητας στην 
Ελλάδα.
Σ. Φουρλή, Γ. Φώτης: Χωροχρονική Ανάλυση Εμπορικών Δραστηριοτήτων και 
Τυπολογίες Αστικών Γειτονιών σε Περιβάλλον GIS. Η Περίπτωση της Πόλης της 
Λάρισας.
Μ. Τζιράκη: Συσχέτιση Μεταναστευτικών και Εμπορικών - Επενδυτικών Ροών με-
ταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Χώρων της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας.
Π. Αγουρογιάννης, Γ. Τάταρης: Η Χαρτογραφία ως Εργαλείο Καθορισμού 
και Χάραξης Αθλητικών Διαδρομών Μεγάλων Αποστάσεων. Η Περίπτωση 
Ημιμαραθωνίου στη Λέσβο.
Ε. Παπακωνσταντή, Ι. Τσακαλακίδου, Ν. Καρανικόλας: Εντοπισμός 
Συγκεντρώσεων Πεζού Πλήθους στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Μια Χαρτογράφηση 
των Συναισθημάτων των Πεζών.

Posters ΙΙ (Παρασκευή 4 Νοεμβρίου 2016) 
Α. Κωνσταντινίδης, Ε. Γιαλαμά, Ι. Μανιός: Η Μοντελοποίηση και 
Οπτικοποίηση του Αστικού Περιβάλλοντος σε τρεις Διαστάσεις. Η Χρήση του 
City Engine σε Περιοχή της Δράμας.
Α. Κωνσταντινίδης, Α. Σκαρλή, Α. Μπρεντάκη, Π. Γάκος: Χαρτοκεντρικά 
Πληροφοριακά Γραφήματα (Map Infographics).
Α. Σκοπελίτη: Εθελοντικά Γεωγραφικά Δεδομένα και Μεταδεδομένα.
Β. Παππάς, Α. Μπέλλας, Δ. Σαρδελιάνος: Χαρτογραφώντας τις Επιδράσεις 
των μεγάλων Οδικών Αξόνων.
Ζ. Πανταζοπούλου, Μ. Σαραντοπούλου, Α. Κοκκαλά, Λ. Δημητράκη, Χ. 
Σαμουήλ, Π. Βενετσάνου, Α. Μουρατίδης: Η Συμβολή των Ευρωπαϊκών 
Δορυφόρων Sentinel στη Χαρτογράφηση Πλημμυρών του Ελληνικού Χώρου.
Π. Συμεωνίδης, Σ. Τασκάρης: Χαρτογραφική Παρουσίαση και Διαχείριση 
Δεδομένων Περιβαλλοντικών Προγνώσεων: Πρόγνωση Καιρού.
Ν. Ευθυμίου: Η Σημασία της Χαρτογραφίας στην Εδαφική Διάβρωση. Η 
Περίπτωση της Υδρολογικής Λεκάνης του Άνω Ρου του Ποταμού Αχελώου.
Θ. Χειμώνας, Ε. Μανούτσογλου, Ν. Σκουτέλης, Μ. Σταυρουλάκη, Α. 
Βαφείδης: Χρήση Προηγμένων Μεθοδολογιών Γεωφυσικής Διασκόπησης 
στην Χαρτογράφηση Υποεπιφανειακών Ασυνεχειών σε Μνημεία Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς: η Περίπτωση του Φραγκοκάστελλου Σφακίων.

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Έκθεση χαρτών: - Έκθεση ιστορικών χαρτών Βιβλιοθήκης ΑΠΘ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
• Ιστοσελίδα XEEE: http://xeee.web.auth.gr | email: xeee-conf@topo.auth.gr 
• Προεγγραφή στο Συνέδριο [μέχρι 30 Σεπτεμβρίου]: 50€ / Φοιτητές: 20€ 
στο λογαριασμό της ΧΕΕΕ: Τράπεζα Πειραιώς 5202-002152-568
Κατά την εγγραφή στο συνέδριο, είναι απαραίτητη η προσκόμιση του παρα-
στατικού κατάθεσης σε φωτοαντίγραφο.

Εγγραφή κατά τις ημέρες του συνεδρίου: 60 € / Φοιτητές: 30 €
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Βασική επιδίωξη της Ημερίδας «Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη - Η Μεγάλη 
Πρόκληση του 21ου Αιώνα» είναι να αποτελέσει μια πλατφόρμα αλληλεπίδρασης 
και ανταλλαγής απόψεων μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας, εκπροσώπων της 
πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης και εκπροσώπων κεντρικών φορέων άσκησης 
πολιτικής.
Η Ημερίδα διαρθρώνεται σε τρεις ενότητες:
•	 Η πρώτη ενότητα εστιάζει στην παρουσίαση των σύγχρονων προκλήσεων 

των αστικών περιοχών στον αιώνα που διανύουμε, με εισηγήσεις από 
τον ακαδημαϊκό χώρο σε θέματα ενέργειας, κλιματικής αλλαγής, βιώσιμης 
κινητικότητας, συμμετοχής του κοινού, κ.λπ.

•	 Η δεύτερη ενότητα επιχειρεί τη διάδοση γνώσης σχετικής με την υιοθέτηση 
καλών πρακτικών από Δήμους της χώρας και τις εμπειρίες από την 
εφαρμογή τους, στο πλαίσιο της οποίας θα γίνουν σχετικές παρουσιάσεις από 
εκπροσώπους Δήμων της χώρας.

•	 Η τρίτη ενότητα επιχειρεί να δώσει το στίγμα των τρεχουσών χρηματοδοτικών 
εργαλείων και πολιτικών στήριξης της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, με 
εισηγήσεις εκπροσώπων κεντρικών φορέων.

H Ημερίδα αποσκοπεί να αποτελέσει ένα σημαντικό βήμα αλληλεπίδρασης και 
αλληλοκατανόησης των σημαντικών προκλήσεων των αστικών περιοχών από όλους 
τους παράγοντες που έχουν ΣΗΜΕΡΑ την ευθύνη να χαράξουν πολιτικές για ένα 
βιώσιμο ΑΥΡΙΟ των κατοίκων τους.
Συνδιοργανώνεται από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Αγρονόμων 
Τοπογράφων Μηχανικών, Τομέας Γεωγραφίας και Περιφερειακού Σχεδιασμού, 
Ελληνικό Περιφερειακό Κέντρο Δράσης - Gr - RAC (http://iygu.ntua.gr/gr) και τον 
Δήμο Κορυδαλλού.
Υλοποιείται στο πλαίσιο της Διεθνούς Πρωτοβουλίας “2016 – International Υear of 
Global Understanding” (http://www.global-understanding.info/).

Δηλώσεις συμμετοχής έως 21 Νοεμβρίου 2016 - e-mail στους:
Α. Στρατηγέα – stratige@central.ntua.gr και Αλεξόπουλος – alexopandr@gmail.com

«Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη - Η Μεγάλη Πρόκληση του 21ου Αιώνα»
2 Δεκεμβρίου 2016 

Γρ. Λαμπράκη 240, Δημαρχείο Κορυδαλλού

Η Ελληνική Εταιρεία Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών 
(HellasGIs)

διοργανώνει το 9ο Πανελλήνιο Συνέδριό της
στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, στην Αίθουσα Τελετών 

του Κτηρίου Διοίκησης
στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου στις 8 και 9 Δεκεμβρίου 2016

Στο συνέδριο θα παρουσιαστούν εργασίες σχετικές με τα Γεωγραφικά Συστήματα 
Πληροφοριών, οργανωμένες σε θεματικές ενότητες. Ενδεικτικά αναφέρονται: 
Ανάπτυξη λογισμικού, Business Intelligence, Location Analytics, Διαχείριση ενέργειας, 
Κλιματική αλλαγή, Κτηματολόγιο, Διαχείριση ακινήτων - Real Estate, Εφαρμογές στο 
περιβάλλον, στον αστικό χώρο, Χωροταξικός σχεδιασμός, Inspire –ΕΥΓΕΠ, Χωρική 
ανάλυση, Logistics, Crowdsourcing, Εκπαίδευση, Υγεία.
Παρακαλούνται όσοι ενδιαφέρονται να παρουσιάσουν εργασίες τους στο συνέδριο 
να υποβάλουν περίληψη των εργασιών μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2016 σε ψηφιακή 
μορφή (mail: info@hellasgi.gr), ακολουθώντας τις αναλυτικές οδηγίες για τη σύνταξη 
των περιλήψεων που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της HellasGIs: http://www.
hellasgi.gr.
Στο πλαίσιο του συνεδρίου, η HellasGIs προτίθεται να οργανώσει εκπαιδευτικά 
εργαστήρια (workshops) σε διάφορα θέματα που άπτονται των GIS και όχι μόνο και 
καλεί όσους ενδιαφέρονται (άτομα ή εταιρείες) να παρουσιάσουν εργαστήριο, να 
επικοινωνήσουν μαζί μας.
Παράλληλα θα οργανωθούν, ειδικές ενότητες εισηγήσεων από νέους ερευνητές GIS 
(έως 30 ετών) με έμφαση σε νέες τάσεις, πρακτικές και καινοτόμες τεχνολογίες, τόσο 
σε ερευνητικό όσο και σε εφαρμοσμένο επίπεδο. Ο στόχος των ενοτήτων αυτών, 
είναι πέραν από την ενημέρωση της GIS κοινότητας για καινοτόμα αντικείμενα και 
η δικτύωση και ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών μεταξύ των νέων ερευνητών.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία του 
Συνεδρίου:κα Μαρία Κούρτελη, e-mail: info@hellasgi.gr.
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Μπήκε φθινόπωρο και ξανασυναντιόµαστε! Ένα καλοκαίρι πέρασε, κα-
λοκαίρι που δεν θυµίζει τα καλοκαίρια της δικής µου νεότητας, τότε 
που ο τότε Πρωθυπουργός έβαλε στο λεξιλόγιό µας την περίφηµη 
φράση για τα «µπάνια του λαού». Τα καλοκαίρια δεν είναι πια ακριβώς 
έτσι, ούτως ή άλλως αυτή η παρατεταµένη κρίση έχει αλλάξει τόσα 
πολλά πια σε παλαιότερες συνήθειές µας. Επιπλέον, όταν θα έχετε στα 
χέρια σας αυτό το τεύχος ίσως να έχει ήδη ξεκινήσει την εφαρµογή 
του ο νέος Νόµος αντιµετώπισης αυθαιρέτων κατασκευών και χρή-
σεων, ο οποίος θα αντικαταστήσει τον Ν.4178/13, ο οποίος αντικα-
τέστησε τον 4014/11, ο οποίος επέκτεινε τον 3843/10, ο οποίος είχε 
αντικαταστήσει τον 3775/09 κ.ο.κ. Για τον νέο αυτόν νόµο όµως θα 
µιλήσουµε αφού πρώτα δηµοσιευτεί σε ΦΕΚ.
Έτσι, αναλυτικά οι τελευταίες νοµοθετικές εξελίξεις είναι οι παρακάτω:

➤ Νόµιµο έκρινε το Ε' τµήµα του ΣτΕ το σχέδιο Προεδρικού ∆ια-
τάγµατος για την έγκριση του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυ-
ξης του ∆ηµοσίου Ακινήτου (ΕΣΧΑ∆Α) Αφάντου Ρόδου και έκανε 
ορισµένες νοµοτεχνικού περιεχοµένου παρατηρήσεις. Το εν λόγω ΕΣΧΑ∆Α 
περιλαµβάνει δυο ακίνητα. Το ένα είναι το Γκολφ Αφάντου, επιφάνειας 
1.327.994 τ.µ. και το δεύτερο είναι το Νότιο Αφάντου, επιφάνειας 255,763 
τ.µ. Οι εκτάσεις αυτές έχουν µεταβιβαστεί στο ΤΑΙΠΕ∆. Από την του-
ριστική ανάπτυξη και αξιοποίηση της έκτασης έχει εξαιρεθεί, λόγω των 
αρχαιοτήτων, η Α΄ ζώνη, ενώ η Β΄ Ζώνη, όπως και η υπόλοιπη έκταση 
που είναι και το Γκολφ Αφάντου (επτά γήπεδα σε έκταση περίπου 450 
στρεµµάτων), µπορεί να αξιοποιηθούν ανεξάρτητα από τον αρχαιολογικό 
της χαρακτήρα. Ακόµη, στην περιοχή του Γκολφ Αφάντου επιτρέπεται η 
ανακαίνιση και ο εκσυγχρονισµός των εγκαταστάσεων, όπως και η αναδιά-
ταξή του προκειµένου να προσαρµοστεί στις προδιαγραφές του ΕΟΤ, ενώ 
ειδική µέριµνα γίνεται για την προστασία του υγροβιότοπου της περιοχής.

➤ Από την Πέµπτη 23/6/2016  ξεκίνησε η λειτουργία τριών νέων 
Κτηµατολογικών Γραφείων σε Χαϊδάρι, Μαραθώνα & Νέα Ερυ-
θραία για τους ακόλουθους ΟΤΑ:
- Κτηµατολογικό Γραφείο Χαϊδαρίου για τον ΟΤΑ Αγίας Βαρβάρας
- Κτηµατολογικό Γραφείο Μαραθώνα για τον ΟΤΑ Άνοιξης
-  Κτηµατολογικό Γραφείο Νέας Ερυθραίας για τους ΟΤΑ Εκάλης & Νέας 

Ερυθραίας.
Αντίστοιχα, στις 12/07/2016 ξεκίνησε και η λειτουργία του Κτηµα-
τολογικού Γραφείου Αιγάλεω, το οποίο ενσωµατώθηκε µε το τοπικό 
Υποθηκοφυλακείο. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων στους συγκεκριµένους ΟΤΑ 
θα απευθύνονται πλέον στο αρµόδιο Κτηµατολογικό Γραφείο αντί για το 
Υποθηκοφυλακείο, τα στοιχεία του οποίου επέχουν, από την ηµεροµηνία 
αυτή και µετά, θέση αρχείου. Τονίζεται ότι όσοι παρέλειψαν να δηλώσουν 
τα δικαιώµατά τους ή εντοπίσουν άλλα σφάλµατα στις κτηµατολογικές 
εγγραφές, µπορούν, µέσα σε προθεσµία επτά (7) ετών, είτε πρόκειται 
για κατοίκους εσωτερικού είτε για κατοίκους εξωτερικού και το Ελληνι-
κό ∆ηµόσιο, να προβούν σε διορθώσεις. Η προθεσµία διόρθωσης αρχίζει 
από τη δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης της απόφασης του 
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την έναρξη της λειτουργίας 
του Κτηµατολογίου σε κάθε κτηµατογραφηµένη περιοχή. Μετά τη λήξη 
της προθεσµίας οι εγγραφές στο Κτηµατολόγιο γίνονται οριστικές και πα-
ράγουν αµάχητο τεκµήριο υπέρ των εγγεγραµµένων σε αυτές, δηλαδή  
αποκλείεται οποιαδήποτε  µεταβολή  του περιεχοµένου τους.
Υπενθυµίζεται ότι µε σκοπό τη διευκόλυνση της διαδικασίας ελέγχου των 
κτηµατολογικών εγγραφών που τους αφορούν, οι ιδιοκτήτες ακινήτων, 
µπορούν, εδώ και λίγο καιρό να ελέγξουν τα στοιχεία του ακινήτου τους 
µέσα από την εφαρµογή Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες - Τελικά Στοιχεία Κτηµα-
τογράφησης - Αρχικές Εγγραφές η οποία είναι διαθέσιµη στην ιστοσελίδα 
της ΕΚΧΑ Α.Ε. (www.ktimatologio.gr).

➤ Όπως ίσως να θυµάστε, µε τους Νόµους 4281/2014 και 4321/2015 είχε 
θεσµοθετηθεί η οριοθέτηση του αιγιαλού επί των υποβάθρων που έχουν 
δηµιουργηθεί από την ΕΚΧΑ Α.Ε. Η θεσµοθέτηση αυτή αφορά όλη την 
Επικράτεια και το έργο ανέλαβαν οι νεοσύστατες Περιφερειακές ∆ιευθύν-
σεις ∆ηµόσιας Περιουσίας. Με τροπολογία σε σχέδιο νόµου για την προ-
σαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/34/
ΕΕ, παρατάθηκε µέχρι τις 31/12/2017 η προθεσµία υποχρέωσης 
διαγραφής της προκαταρκτικής οριογραµµής αιγιαλού στις περι-
οχές που υφίσταται εγκεκριµένη οριογραµµή αιγιαλού και απο-
τύπωση αυτής ως οριστική.  Παρατάθηκε  επίσης µέχρι 31/12/2017 η 
προθεσµία υποχρέωσης ελέγχου της υπόλοιπης προκαταρκτικής γραµµής 
και υποβολής πρότασης για την τελική οριογραµµή σε περιπτώσεις εµφα-
νούς εσφαλµένης προκαταρκτικής. Τέλος, παρατάθηκε µέχρι 30/06/2018 
η προθεσµία εντός της οποίας είναι δυνατή η έκδοση απόφασης για την 
οριστική γραµµή αιγιαλού από την Επιτροπή καθορισµού αιγιαλού και πα-
ραλίας, διαφορετικά η προκαταρκτική γραµµή θα θεωρηθεί οριστική.

➤ Με νέα νοµοθετική ρύθµιση µέσω υπουργικής τροπολογίας στον προ-
αναφερθέντα νόµο, θεσπίστηκαν ρυθµίσεις για τους Ενεργειακούς 
Επιθεωρητές κτιρίων και συστηµάτων θέρµανσης και κλιµατι-
σµού. Με την τροπολογία αυτή ορίστηκαν τα απαιτούµενα προσόντα 
των Επιθεωρητών καθώς και πιθανά ασυµβίβαστα. Θεσπίστηκε επίσης το 
Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών και παρουσιάζονται οι τρεις κατηγο-
ρίες Επιθεωρητών µε τις αντίστοιχες τάξεις, µε αναφορά στα απαραίτητα 
δικαιολογητικά για την εγγραφή στο Μητρώο.

➤ Κυκλοφόρησε η Κ.Υ.Α σχετικά µε το Πρόγραµµα «Εξοικονόµηση 
κατ’ οίκον», το οποίο είχε υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013. 
Με την νέα αυτή υπουργική απόφαση ορίζονται στοιχεία για την υποβολή 
των αιτήσεων και την επιλεξιµότητα των δαπανών, θέτοντας ως καταλη-
κτική ηµεροµηνία εκταµίευσης δόσεων την 15/12/2016. Επιπλέον, ρυθµί-
ζονται µια σειρά από διαδικασίες σχετικά µε το Πρόγραµµα αυτό.

➤ Νέο έγγραφο για το γνωστό θέµα της αντιµετώπισης της εναλλα-
κτικής διαχείρισης των αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και 
κατεδαφίσεων κατά τη διαδικασία έκδοσης άδειας δόµησης απέ-
στειλε το ΥΠΕΝ προς όλες τις υπηρεσίες ΠΕΧΩΣΧ των Αποκεντρωµένων 
∆ιοικήσεων της χώρας για ενηµέρωση των Υπηρεσιών ∆όµησης. Πρόκειται 
για το έγγραφο µε ΑΠ 14996 της 21/6/2016 της ∆ιεύθυνσης Αρχιτεκτονι-
κής, Οικοδοµικών Κανονισµών και Αδειοδοτήσεων που υπογράφει η Γενική 
Γραµµατέας ΧΣΑΠ Ειρήνη Κλαµπατσέα, το οποίο προκλήθηκε από σχετική 
έγγραφη ερώτηση της Υ∆ΟΜ του ∆ήµου Κύµης - Αλιβερίου.
Σύµφωνα µε το νέο έγγραφο ρητά τονίζεται ότι σύµφωνα µε το υφιστάµε-
νο πλαίσιο «δεν απαιτείται υποβολή στοιχείων για τη διαχείριση αποβλή-
των», αναλύοντας ότι η ΚΥΑ του 2010 δεν εφαρµόζεται στο σηµείο αυτό 
από τη στιγµή που υπάρχει µεταγενέστερα νέος νόµος (2011) και νέα ΚΥΑ 
(2012) που ρυθµίζει διαφορετικά αυτά τα θέµατα. Παραµένει ωστόσο η 
υποχρέωση επίτευξης των στόχων εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλή-
των ΑΕΚΚ. Εποµένως η ∆ΟΑΚΑ και η γενική γραµµατέας του ΥΠΕΝ τονί-
ζουν ότι το Υπουργείο εξετάζει αλλαγές στο συγκεκριµένο θεσµικό πλαίσιο 
διαχείρισης των ΑΕΚΚ το επόµενο διάστηµα, µε έµφαση στο σεβασµό του 
περιβάλλοντος αλλά χωρίς περαιτέρω επιβάρυνση των πολιτών - ιδιοκτη-
τών ακινήτων.

➤ ∆ηµοσιεύτηκε η Υπουργική απόφαση για τα δικαιολογητικά της 
βεβαίωσης καταλληλότητας των Περιοχών Περιβαλλοντικής Ανα-
βάθµισης και Ιδιωτικής Πολεοδόµησης του Ν. 4280/2014.
∆ηµοσιεύθηκε στη ∆ΙΑΥΓΕΙΑ η κοινοποίηση της υπουργικής απόφασης 
των κ.κ. Σκουρλέτη και Τσιρώνη για λογαριασµό του ΥΠΕΝ που αφορά 
τα «∆ικαιολογητικά και διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης καταλληλότητας 
του άρθρου 4 του Ν.4280/2014 «Περιβαλλοντική αναβάθµιση και ιδιωτική 
πολεοδόµηση - Βιώσιµη ανάπτυξη οικισµών - Ρυθµίσεις δασικής νοµοθε-
σίας και άλλες διατάξεις» (Α΄159)». Σύµφωνα µε την απόφαση, για τη 
χορήγηση της βεβαίωσης καταλληλότητας των εκτάσεων Περιοχών Πε-
ριβαλλοντικής Αναβάθµισης και Ιδιωτικής Πολεοδόµησης (ΠΠΑΙΠ), όπως 
αυτή προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 3 του Ν.4280/2014, 
οι ενδιαφερόµενοι υποβάλλουν στη ∆ιεύθυνση Πολεοδοµικού Σχεδιασµού 

Νέα νομοθετήματα που άπτονται 
του ενδιαφέροντος του ΑΤΜ
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και Τράπεζας Γης (∆ΠΣ-ΤΓ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
σχετική αίτηση, συνοδευόµενη από τα στοιχεία που προβλέπονται στο άρ-
θρο 4 του Ν.4280/2014 και εξειδικεύονται µε την παρούσα απόφαση. Η 
αίτηση υποβάλλεται, από τον νόµιµο εκπρόσωπο των κυρίων ή των νοµέων 
της έκτασης, συνοδευόµενη από πλήρη φάκελο µε τα στοιχεία που ανα-
φέρονται στην παρούσα απόφαση και από πίνακα περιεχοµένων αυτών, 
υπογεγραµµένο ως προς την πληρότητά τους από τον αιτούντα. Η αρµόδια 
υπηρεσία του Υ.Π.ΕΝ. (∆ΠΣ-ΤΓ/∆ιεύθυνση Πολεοδοµικού Σχεδιασµού και 
Τράπεζας Γης) διενεργεί αρχικό έλεγχο ως προς την πληρότητα του φακέ-
λου της αίτησης και, εφόσον διαπιστωθεί η πληρότητά του, ολοκληρώνει 
τον έλεγχο των συνυποβαλλοµένων, προκειµένου να διαπιστωθεί εάν τη-
ρούνται οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση βεβαίωσης καταλληλότητας της 
έκτασης. Σε περίπτωση που πληρούνται οι προϋποθέσεις του Ν.4280/2014 
και η έκταση δύναται να πολεοδοµηθεί, χορηγείται η βεβαίωση καταλλη-
λότητας µε απόφαση του αρµόδιου Υπουργού συνοδευόµενη από το το-
πογραφικό διάγραµµα της έκτασης και τον Χάρτη της ευρύτερης περιοχής, 
όπως αυτά προσδιορίζονται στο κεφ. Γ παρ. 3 και 4 της παρούσας. Σε κάθε 
άλλη περίπτωση η αίτηση απορρίπτεται, ενηµερώνεται ο ενδιαφερόµενος 
για τους λόγους απόρριψης και ο φάκελος τίθεται στο αρχείο. Όσον αφο-
ρά τα υποβαλλόµενα στοιχεία, στην απόφαση περιλαµβάνονται αναλυτικά 
οι τύποι και το περιεχόµενο των γνωµοδοτήσεων - αποφάσεων από τους 
αρµόδιους φορείς και πιο συγκεκριµένα αποφάσεις ή γνωµοδοτήσεις από 
αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισµού κατά το Ν.3028/02 και του 
ΥΠΕΝ (ή άλλου αρµόδιου Υπουργείου κατά το Ν.4067/12 - άρθρο 6), από 
τις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονοµικών αλλά και του Υπουρ-
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Ακόµη περιλαµβάνονται αναλυ-
τικά οι αποφάσεις ή γνωµοδοτήσεις από τις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουρ-
γείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας δηλαδή από τη ∆/νση Προστασίας Βι-
οποικιλότητας - Τµήµα Βιοποικιλότητας και Προστατευόµενων Περιοχών, 
τις Αρµόδιες ∆/νσεις ∆ασικών Υπηρεσιών, τις υπηρεσίες της Γενικής ∆/νσης 
Ορυκτών Πρώτων Υλών αλλά και τις απαραίτητες Βεβαιώσεις από τις αρµό-
διες υπηρεσίες των Αποκεντρωµένων Περιφερειακών  Υπηρεσιών.  Ακόµη,  
προβλέπονται βεβαιώσεις για τα υπάρχοντα έργα υποδοµής και έργα κοινής 
ωφέλειας και άλλες σχετικές βεβαιώσεις από τους οικείους ΟΤΑ. Με την 
απόφαση επιβάλλεται επίσης ο τύπος και το περιεχόµενο στις µελέτες και 
διαγράµµατα που συντάσσονται µε ευθύνη των εξουσιοδοτηµένων µηχανι-
κών αλλά και αναλυτικά η αναγκαία έκθεση ελέγχου τίτλων.

➤ Η Ολοµέλεια του Συµβουλίου της Επικρατείας µε την υπ’ αριθµ. 
152/2016 γνωµοδότησή της έκρινε νόµιµο το νέο σχέδιο Προε-
δρικού ∆ιατάγµατος για την εκποίηση του Αστέρα Βουλιαγµένης.
Όπως υπενθυµίζεται το περασµένο έτος στο Συµβούλιο της Επικρατείας 
είχε κατατεθεί για νοµοπαρασκευαστική επεξεργασία σχέδιο Προεδρικού 
∆ιατάγµατος µε το οποίο προβλεπόταν η έγκριση «του ειδικού σχεδίου 
χωρικής ανάπτυξης δηµοσίου ακινήτου (ΕΣΧΑ∆Α), η τροποποίηση του 
εγκεκριµένου σχεδίου πόλεως της Βουλιαγµένης στην έκταση του Αστέ-
ρα Βουλιαγµένης και ο καθορισµός χρήσεων γης και όρων δόµησης». Το 
Ε΄ Τµήµα του ΣτΕ µε την υπ΄ αριθµ. 28/2015 γνωµοδότησή του έκρινε 
τότε µη νόµιµες ρυθµίσεις του διατάγµατος όπως ήταν η δηµιουργία 100 
νέων µονοκατοικιών («καµπάνες»), η κατασκευή κτισµάτων στο αδόµητο 
τµήµα της χερσονήσου του Μικρού Καβουρίου, κ.λπ. Στη συνέχεια, αρχές 
καλοκαιριού, επανακατατέθηκε βελτιωµένο το εν λόγω σχέδιο Προεδρικού 
∆ιατάγµατος στο ΣτΕ για νέα νοµοπαρασκευαστική επεξεργασία. Το διά-
ταγµα αφορά την έγκριση του ΕΣΧΑ∆Α, την τροποποίηση του εγκεκριµέ-
νου σχεδίου της πόλεως της Βουλιαγµένης στην έκταση του Αστέρα Βου-
λιαγµένης και τον καθορισµό χρήσεων γης και όρων δόµησης, όπως και 
την έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του 
ΕΣΧΑ∆Α. Η επίµαχη έκταση έχει συνολική επιφάνεια 301.864,99 τετραγω-
νικών µέτρων και χωρίζεται σε ζώνες εκ των οποίων στην κάθε µια από 
αυτές καθορίζονται διαφορετικές χρήσεις. Σύµφωνα µε το σχέδιο Προεδρι-
κού ∆ιατάγµατος επιτρέπεται λειτουργία ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων,  
αυτοτελών  πολυτελών κατοικιών (καµπάνες), τουριστικές εγκαταστάσεις, 
εστιατόρια, αναψυκτήρια, σνακ - µπαρ, καταστήµατα εστίασης γενικό-
τερα, εµπορικά καταστήµατα, πολιτιστικές και αθλητικές εγκαταστάσεις, 
χώροι συνάθροισης. 
Τον περασµένο Ιούνιο, οπότε επανακατατέθηκε για νοµοπαρασκευαστι-
κή επεξεργασία το σχέδιο Προεδρικού ∆ιατάγµατος για την αξιοποίηση 

του Αστέρα Βουλιαγµένης, εισήχθη για νοµοπαρασκευαστική επεξεργασία 
στην Ολοµέλεια του ΣτΕ µε απόφαση του προέδρου του ΣτΕ Νικολάου 
Σακελλαρίου, καθώς την πρώτη φορά είχε «κοπεί» από το Ε΄ Τµήµα του 
ΣτΕ. Η Ολοµέλεια του ΣτΕ µε πρόεδρο τον κ. Σακελλαρίου και εισηγητή 
τον πάρεδρο ∆ηµήτρη Βασιλειάδη, έκρινε αυτή τη φορά νόµιµο το σχέδιο 
Προεδρικού ∆ιατάγµατος και έκανε µόνο νοµοτεχνικές παρατηρήσεις.

➤ Εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι λειτουργίας του υδατο-
δροµίου Πατρών. 
Ως ένα σηµαντικότατο βήµα για την αδειοδότηση του υδατοδροµίου Πα-
τρών χαρακτηρίστηκε από τον Οργανισµό Λιµένος Πατρών (ΟΛΠΑ), η 
απόφαση για έγκριση των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας του. Όπως 
τονίζεται σε ανακοίνωση που εξέδωσε ο ΟΛΠΑ, «η συγκεκριµένη περι-
βαλλοντική αδειοδότηση έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς το υδατοδρόµιο 
Πατρών θα αποτελέσει, κατά πάσα πιθανότητα, το τρίτο υδατοδρόµιο που 
θα αδειοδοτηθεί µετά την Κέρκυρα και τους Παξούς, σηµατοδοτώντας την 
αρχή της δηµιουργίας ενός βιώσιµου δικτύου υδατοδροµίων στη ∆υτική 
Ελλάδα». Η άδεια λειτουργίας του υδατοδροµίου, θα ανήκει στην ιδιοκτη-
σία του ΟΛΠΑ και αναµένεται, σύµφωνα µε τον οργανισµό, «να προσδώσει 
στο λιµάνι µια σηµαντική υπεραξία που θα βοηθήσει στην περαιτέρω ανά-
πτυξη της ευρύτερης περιοχής της Πάτρας».

➤ Κυκλοφόρησαν από το ΙΚΑ οι οδηγίες για τον υπολογισµό της 
αύξησης των εισφορών οικοδόµων - εργατοτεχνιτών.
Σύµφωνα µε το Γενικό Έγγραφο Ε41/284/2016 του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, για την 
ασφάλιση των εργατοτεχνιτών οικοδόµων, η εργοδοτική εισφορά µετά 
την προσθήκη σ’ αυτήν της εισφοράς υπέρ Ε.Λ.∆.Ε.Ο. (25%) διαµορφώ-
νεται από 1/6/16 - 31/5/19 σε 5,315% (4,25% Χ 125% = 5,315%) και 
από 1/6/19 - 31/5/22 σε 5% (4% Χ 125% = 5%), ενώ η εργατική εισφορά 
διαµορφώνεται από 1/6/16 - 31/5/19 σε 4,75% και από 1/6/19 - 31/5/22 
σε 4,5%. Άρα η συνολική εισφορά υπέρ Ε.Τ.Ε.Α. από 1/6/16 - 31/5/19 
διαµορφώνεται σε 10,065% (5,315% + 4,75%) και από 1/6/19 - 31/5/22 
σε 9,5% (5% = 4,5%). Τα νέα ποσοστά εισφορών όπως παρουσιάζονται 
στον πίνακα του εγγράφου, που κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να βρει στην 
ιστοσελίδα του ΙΚΑ (ενότητα ανακοινώσεις) θα χρησιµοποιούνται για τον 
υπολογισµό των εισφορών από 1/6/16 και µετά (µισθολογική περίοδος 
Ιουνίου 2016 και µετά). Όσοι εργοδότες έχουν υποβάλει ΑΠ∆ για 6/2016 
χωρίς την αύξηση των εισφορών, θα πρέπει έως 30/9/2016 να υποβά-
λουν συµπληρωµατική (04) ΑΠ∆ µε τύπο αποδοχών (17) και έως τότε 
(30/9/2016) να καταβάλουν και τις αντίστοιχες εισφορές.

➤ Ψηφίστηκε  από τη βουλή ο Νέος Αναπτυξιακός Νόµος 4399/2016 
που δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 117/Α/22-6-2016 µε τίτλο «Θεσµικό πλαίσιο 
για την σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Επενδύσεων για την περιφε-
ρειακή και οικονοµική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση Αναπτυξιακού Συµ-
βουλίου και άλλες διατάξεις» και στοχεύει στη δηµιουργία πολλών νέων 
επενδύσεων. Με βάση τον προγραµµατισµό που έχει γίνει και το χρονοδι-
άγραµµα που έχει τεθεί, µέσα στον Σεπτέµβριο αναµένονται οι υπουργικές 
αποφάσεις για την επίσηµη έναρξή του. Ο Αναπτυξιακός Νόµος αποτε-
λεί ένα θεσµικό πλαίσιο καθεστώτων ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων, τα 
οποία υποβάλλονται από µεµονωµένες επιχειρήσεις ή οµάδες επιχειρήσε-
ων προς αξιολόγηση και έγκριση υπαγωγής στις διατάξεις του. Ο Ανα-
πτυξιακός Νόµος υποστηρίζει οκτώ (8) επιµέρους καθεστώτα ενισχύσεων: 
Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισµού, Γενική Επιχειρηµατικότητα, Νέες 
ανεξάρτητες ΜΜΕ, Ενισχύσεις Καινοτοµικού Χαρακτήρα για ΜΜΕ, Συνέρ-
γειες και δικτυώσεις, Ενδιάµεσοι χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί, Ταµεία 
συµµετοχών, Ολοκληρωµένα χωρικά και κλαδικά σχέδια, αλυσίδες αξίας 
και Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους. Αφορά υφιστάµενες, νέες και υπό σύ-
σταση επιχειρήσεις σχεδόν όλων των νοµικών µορφών και µεγέθους της 
Ελληνικής Επικράτειας. Επιλέξιµοι κλάδοι οικονοµικής δραστηριότητας, 
είναι εκείνοι της µεταποίησης και µεγάλο µέρος των κλάδων παροχής δι-
εθνώς εµπορεύσιµων υπηρεσιών και προϊόντων υπό την προϋπόθεση της 
συµβατότητάς τους µε τον Γενικό Απαλλακτικό Κανονισµό (ΓΑΚ: Κανονι-
σµός Ε.Ε. αριθµ. 651/2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 
2014 για την κήρυξη ορισµένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συµβατών 
µε την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρµογή των άρθρων 107 και 108 της 
Συνθήκης).
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➤ Αναρτήθηκε το ΦΕΚ µε τη νέα κωδικοποίηση και τροποποίηση 
της κατάταξης της περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων.
Πρόκειται για το ΦΕΚ 2471/Β/10-8-2016,  το οποίο περιέχει την οικ. 
37674/∆ΙΠΑ Υπουργική απόφαση που υπέγραψε στις 27/7 ο Υπουργός 
ΠΕΝ Πάνος Σκουρλέτης. Η απόφαση τροποποιεί και κωδικοποιεί την προ-
ηγούµενη υπουργική απόφαση 1958/2012 µε τίτλο «Κατάταξη δηµοσίων 
και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορί-
ες σύµφωνα µε το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν.4014/21.9.2011 (ΦΕΚ 
209/Α/2011)» όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει µέχρι την έκδοση 
της καινούργιας, κατά εφαρµογή της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του 
Ν.4014/2011 (Α΄ 209) για την κατάταξη σε κατηγορίες, ανάλογα µε τις επι-
πτώσεις τους στο περιβάλλον, των έργων και δραστηριοτήτων του δηµό-
σιου και ιδιωτικού τοµέα, των οποίων η κατασκευή ή λειτουργία δύναται 
να έχει επιπτώσεις στο περιβάλλον. Τα ανωτέρω έργα και δραστηριότητες 
κατατάσσονται στις κατηγορίες (Α) και (Β) αναλόγως των επιπτώσεων αυ-
τών, σύµφωνα µε το άρθρο 1 παράγραφος 1 του Ν.4014/2011. Τα έργα 
και οι δραστηριότητες που παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά ως προς 
την εκτίµηση και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών τους επιπτώσεων βά-
σει των κριτηρίων του Παραρτήµατος Ι του Ν.4014/2011 κατατάσσονται 
σε δώδεκα (12) οµάδες κοινές για τις κατηγορίες (Α) και (Β) του άρθρου 
1 παράγραφος 1 του Ν.4014/2011. Οι οµάδες αυτές παρουσιάζονται στα 
Παραρτήµατα Ι έως ΧΙΙ της απόφασης που µπορείτε να βρείτε στο ΦΕΚ. 
Τα έργα και οι δραστηριότητες κατατάσσονται στην πρώτη (Α) κατηγορία, 
που υποδιαιρείται στις υποκατηγορίες (Α1) και (Α2), και στη δεύτερη (Β') 
κατηγορία σύµφωνα µε τα κριτήρια του άρθρου 1 παράγραφος 1 του 
Ν.4014/2011. Τα έργα και οι δραστηριότητες αυτά αναφέρονται στα Πα-
ραρτήµατα Ι έως ΧΙΙ του άρθρου 4 της απόφασης ανάλογα µε την οµάδα 
στην οποία υπάγεται καθένα από αυτά. Τα έργα και δραστηριότητες που 
δεν συµπεριλαµβάνονται στην απόφαση, όπως αυτή ισχύει κάθε φορά, 
απαλλάσσονται από τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης και λή-
ψης Πρότυπων Περιβαλλοντικών ∆εσµεύσεων µε την επιφύλαξη των δια-
τάξεων της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του Ν.4014/2011.

➤ Τέλος, αν και όχι τεχνικού περιεχοµένου αλλά χρήσιµο, ξεκίνησε η 
λειτουργία της ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης της Γενικής Γραµµα-
τείας ∆ηµοσίων Εσόδων. Συγκεκριµένα, από τη ∆ευτέρα, 11 Ιουλίου, 
διατίθεται στο ευρύ κοινό το Πληροφοριακό Σύστηµα της Ηλεκτρονικής 
Βιβλιοθήκης της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Εσόδων (Γ.Γ.∆.Ε.) του 
Υπουργείου Οικονοµικών. Η Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη, όπως ανακοινώθηκε 
από τη ΓΓ∆Ε, προσφέρει στον πολίτη έναν εύχρηστο και φιλικό τρόπο 
ηλεκτρονικής αναζήτησης και πρόσβασης σε έγγραφα νοµικού περιε-
χοµένου, που αφορούν στον ίδιο, καθώς και στις συναλλαγές του µε το 
Υπουργείο Οικονοµικών, όπως: Νόµοι, Προεδρικά ∆ιατάγµατα, Αποφάσεις, 
Εγκύκλιοι, Ατοµικές ∆ιοικητικές Λύσεις, Κανονισµοί και Οδηγίες της Ε.Ε. 
και Λοιπά Έγγραφα. Η Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη αναπτύχθηκε στο πλαίσιο 
της ∆ράσης, "∆ιαδραστικές Πολυκαναλικές Υπηρεσίες προς τον Πολίτη και 
Επιχειρήσεις", που συγχρηµατοδοτήθηκε από την Ε.Ε. και από εθνικούς 
πόρους, µέσω του Επιχειρησιακού Προγράµµατος "Ψηφιακή σύγκλιση" 
του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ). Οι πολίτες µπορούν 
να έχουν πρόσβαση στην Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη µέσω της ηλεκτρονικής 
διεύθυνσης: http://www.publicrevenue.gr/elib

➤ Στην κατάργηση της απόφασης του 1986 που όριζε ότι σε περιοχές 
όπως η Κως, Ρόδος, Κέρκυρα, Μύκονος, Σαντορίνη που χαρακτηρίστηκαν 
ως κορεσµένες ΠΕΤΑ (Περιοχές Ελεγχόµενης Τουριστικής Ανάπτυξης) 
προχώρησε η Αν. Υπουργός Τουρισµού Έλενα Κουντουρά. Το σκεπτικό, 
είναι ο διαπιστωµένος παρωχηµένος χαρακτήρας και το ασύµβατο µε τη 
σύγχρονη τουριστική πραγµατικότητα περιεχόµενο της απόφασης.
Η απόφαση, που καταργήθηκε, δεν επέτρεπε την αναβάθµιση ξενοδοχεί-
ων η άλλων καταλυµάτων παρά µόνο για τη δηµιουργία νέων κύριων και 
βοηθητικών καταλυµάτων ΑΑ΄ και Α΄ τάξης. Η Πανελλήνια Οµοσπονδία 
Ξενοδόχων είχε ζητήσει τον Μάρτιο από την κα Κουντουρά, ενόψει της 
νέας διαδικασίας κατάταξης των ξενοδοχείων, να εξαιρεθούν τα υφιστάµε-
να ξενοδοχεία στις Περιοχές Ελεγχόµενης Τουριστικής Ανάπτυξης από τις 
απαγορεύσεις της απόφασης του 1986. Με την απόφαση επετράπη και η 
δηµιουργία νέων πέρα από τα υφιστάµενα.

➤ Τη δηµιουργία  του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ) 
ανακοίνωσε την Τρίτη 20 Σεπτεµβρίου το ΥΠΕΝ, ύστερα από τη δηµο-
σίευση της σχετικής ΚΥΑ σε ΦΕΚ. Όπως έγινε γνωστό, στο Μητρώο θα 
καταχωρούνται ηλεκτρονικά, µε ευθύνη των υπόχρεων επιχειρήσεων, 
στοιχεία σχετικά µε το είδος και την ποσότητα των παραγοµένων απο-
βλήτων, καθώς επίσης και µε τη µέθοδο διαχείρισης που εφαρµόζεται, µε 
σκοπό να υπάρξει πλήρης αποτύπωση της παραγωγής και διακίνησης των 
αποβλήτων στη χώρα µας και ο αντίστοιχος έλεγχός της από τις αρµόδιες 
υπηρεσίες και αρχές. Σε κάθε οργανισµό, επιχείρηση ή OΤΑ Α’ βαθµού, 
καθώς και σε κάθε εγκατάσταση ή δραστηριότητα που εγγράφεται και 
καταχωρείται ηλεκτρονικά στο ΗΜΑ, θα αποδοθεί ένας µοναδικός "Αρι-
θµός Μητρώου ΗΜΑ". Με την έναρξη της υποχρεωτικής λειτουργίας του 
ΗΜΑ, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 8 της ΚΥΑ, υποβάλλονται 
ηλεκτρονικά οι ετήσιες Εκθέσεις Αποβλήτων κάθε έτους, µέχρι το τέλος 
Μαρτίου του επόµενου έτους και καταργείται η υποβολή των σχετικών 
εντύπων. Μέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2016 ολοκληρώνεται υποχρεωτικά η 
ηλεκτρονική εγγραφή και καταχώριση των υπόχρεων. Η διαδικτυακή πύλη 
του ΗΜΑ θα είναι σύντοµα προσβάσιµη από την ηλεκτρονική διεύθυνση 
http://wrm.ypeka.gr/. Σηµειώνεται τέλος ότι: Η διαχείριση του ΗΜΑ ασκεί-
ται από τη ∆ιεύθυνση Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης του ΥΠΕΝ. Η εποπτεία 
λειτουργίας και εφαρµογής είναι αρµοδιότητα της ∆ιεύθυνσης Προστασίας 
Βιοποικιλότητας, Εδάφους και ∆ιαχείρισης Αποβλήτων του ΥΠΕΝ. Το ΗΜΑ 
τίθεται σε υποχρεωτική λειτουργία την 1η Ιανουαρίου 2017.

➤ Σε ισχύ τίθεται, από την 1 Ιανουαρίου 2017, ο κανονισµός της Υπη-
ρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας για τα Συστήµατα µη Επανδρωµέ-
νων Αεροσκαφών - ΣµηΕΑ, γνωστά ως drones. Ο νέος αυτός κανο-
νισµός της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, που δηµοσιεύθηκε σε ΦΕΚ 
(3152/Β/30.9.2016), καθορίζει όλη τη διαδικασία για το ευαίσθητο θέµα 
των Συστηµάτων µη Επανδρωµένων Αεροσκαφών - ΣµηΕΑ, το οποίο 
άπτεται θεµάτων ασφαλείας πτήσεων, αλλά και ιδιωτικότητας, προστασί-
ας δεδοµένων, αστικής ευθύνης, προστασίας του πολίτη, προστασίας του 
περιβάλλοντος, τα οποία αντιµετωπίζονται κατά αρµοδιότητα. Η δοµή του 
κανονισµού είναι διαµορφωµένη στα πλαίσια των αρχών του Ευρωπαϊκού 
Οργανισµού για την Ασφάλεια της Αεροπορίας (EASA) και του ∆ιεθνούς 
Οργανισµού Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO), κατά τρόπο ώστε να γίνει ευχε-
ρής η πλήρης ενσωµάτωση των ευρωπαϊκών κανονισµών που αναµένεται 
να διαµορφωθούν στο µέλλον. Σύµφωνα µε τον κανονισµό, τα drones χω-
ρίζονται σε τρεις κατηγορίες και ο εκµεταλλευόµενος και ο χειριστής του 
ΣµηΕΑ Ειδικής, Πιστοποιηµένης ή και Ανοικτής Κατηγορίας µε εµβέλεια 
τηλεχειρισµού άνω των 50 µ. εγγράφονται σε ειδικό Μητρώο που τηρείται 
από την ΥΠΑ. Ειδικότερα, πρόκειται για τις παρακάτω κατηγορίες: Ανοιχτή 
κατηγορία, Ειδική κατηγορία και Πιστοποιηµένη κατηγορία. Σύµφωνα µε 
τον κανονισµό, ακόµα και στην πρώτη κατηγορία, στην περίπτωση που 
η χρήση των drones δεν είναι ερασιτεχνική, ο χειριστής τους οφείλει να 
παρακολουθήσει ορισµένα µαθήµατα προκειµένου να λάβει µια σχετική 
πιστοποίηση, ενώ τα µη επανδρωµένα αεροσκάφη που χρησιµοποιούνται  
για επαγγελµατικούς και εµπορικούς σκοπούς θα πρέπει να ασφαλίζονται. 
Για την εµπορική εκµετάλλευση µη επανδρωµένου αεροσκάφους οποιασ-
δήποτε κατηγορίας απαιτείται ειδική άδεια της ΥΠΑ, η οποία έχει δωδε-
κάµηνη ισχύ και ανανεώνεται ύστερα από επανέλεγχο και πληρωµή νέου 
παραβόλου. Σύµφωνα µε τον κανονισµό, θα πρέπει να είναι δηλωµένα σε 
µητρώο της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας όλα τα µη επανδρωµένα αε-
ροσκάφη (drones) που πετούν σε απόσταση µεγαλύτερη των 50 µέτρων 
από τον χειριστή τους ανεξαρτήτως από τους λόγους χρήσης τους, ενώ 
ακόµη και τα ερασιτεχνικά θα πρέπει να δηλώνονται µέσω µιας απλής δή-
λωσης που θα συµπληρώνεται και θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά. Μια από 
τις πολύ σηµαντικές παραµέτρους του Κανονισµού για drones είναι ότι θα 
απαιτείται ασφαλιστική κάλυψη τόσο για τα ΣµηΕΑ “Ανοικτής Κατηγορίας” 
σε περίπτωση επαγγελµατικής χρήσης, όσο και για τα ΣµηΕΑ της “Ειδικής 
Κατηγορίας” καθώς και για τα ΣµηΕΑ της “Πιστοποιηµένης Κατηγορίας”. 
Για περισσότερες λεπτοµέρειες οι συνάδελφοι µπορούν να ανατρέξουν 
στο προαναφερθέν ΦΕΚ.

Eπιμέλεια: Ευάγγελος Στεφανής, ΑΤΜ
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Α
πό τα τελευταία νέα μας είναι ότι με την παρ. 6α του δεύτερου 
άρθρου του Ν.4393/06 (ΦΕΚ 106A/6.6.2016) «Κύρωση της 
Προγραμματικής Συμφωνίας (Programme Arrangement) 
Αριθ. Α-1424 [MIOS] μεταξύ του Ομοσπονδιακού Υπουργού 
Άμυνας και Αθλητισμού της Δημοκρατίας της Αυστρίας, 
και του Υπουργού Άμυνας του Βασιλείου του Βελγίου...» 

καταργήθηκε η κράτηση του 2% υπέρ ΤΣΜΕΔΕ και 1% υπέρ ΤΕΕ επί 
των αμοιβών των μελετών και των επιβλέψεων δημοσίων και ιδιωτικών 
τεχνικών έργων.

Οι παραπάνω εισφορές μαζί με το αντίστοιχο 2% υπέρ ΤΕΕ που 
καταργήθηκε πρόσφατα, δηλ. 5% επί του τζίρου, αποτελούσαν ποσοστό 
της τάξης του 25% του καθαρού εισοδήματος των μελετητών.

Οι μελετητές, μόνο αυτοί απ’ όλους τους μηχανικούς, κατέθεταν το ένα 
τέταρτο του εισοδήματός των υπέρ του ασφαλιστικού των φορέα (επί 
πλέον των εισφορών που ίσχυαν για όλους τους μηχανικούς χωρίς καμία 
επιπλέον παροχή) υπέρ του ΤΕΕ (επιπλέον των εισφορών που πλήρωναν 
όπως όλοι οι μηχανικοί άνευ λόγου) και υπέρ ενός ΑΕΙ (!) (μόνοι από όλους 
του Έλληνες φορολογούμενους).

Τα προηγούμενα σε βάρος και της ανταγωνιστικότητας με τους μελετητές 
άλλων χωρών, οι οποίοι δεν ήταν υποχρεωμένοι για τέτοιες εισφορές.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο η ζωή φορέων (ασφαλιστικών, συνδικαλιστικών, 

κτλ.) στηριζόταν σε μεγάλο βαθμό σε τέτοιους παράλογους φόρους.

Οι παραπάνω εισφορές (“φόροι υπέρ τρίτων” κατά τις αγαπημένες 
συνήθειες του πελατειακού κράτους) θεσμοθετήθηκαν σε εποχές που η 
Ελλάδα ήταν άλλη χώρα με συνολικά μερικές εκατοντάδες μηχανικούς.

Πώς όμως κατάφεραν να επιβιώσουν σχεδόν επτά δεκαετίες;

Ο πρώτος λόγος έχει να κάνει με τη δυσκολία στην κατάργηση του 
οποιουδήποτε φόρου. Ουδέν μονιμότερο ενός θεσμοθετημένου εσόδου. 
Είναι χαρακτηριστική η ιστορία της κατάργησης του 1% υπέρ ΕΜΠ. 
Περί το 2000 υπήρξε απόφαση για την κατάργησή του. Η απόφαση 
αυτή εφαρμόστηκε για μικρό χρονικό διάστημα και στη συνέχεια 
ανακλήθηκε εξαιτίας κάποιων ατελειών της απόφασης χωρίς κάποιος 
αρμόδιος να επιληφθεί. Πριν δύο χρόνια στα πλαίσια υποχρεώσεων της 
χώρας για διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις περιλήφθηκε και η κατάργησή 
του συγκεκριμένου φόρου. Κάποιος “δαίμων” όμως φρόντισε ώστε η 
διατύπωση να είναι ασαφής και να μην αφορά τις μελέτες στις οποίες 
γινόταν η κράτηση αλλά μόνο στη Τοπογραφική Υπηρεσία του ΥΠΑΑΤ, η 
οποία ουδεμία σχέση είχε (!).

Ο δεύτερος έχει να κάνει με το ότι η κατάργηση φόρων που άδικα 
πλήρωναν οι μελετητές ουδέποτε είχε συμμάχους. Οι πόροι αυτοί 
ενδεχόμενα αφορούσαν το σύνολο των μηχανικών. Για το λόγο αυτό οι 
εκάστοτε ηγεσίες του ΤΕΕ και των άλλων φορέων των μηχανικών σε κάθε 
προσπάθεια για την κατάργησή τους σφύριζαν αδιάφορα.

Ο τρίτος λόγος έχει να κάνει με την ατολμία που οι ίδιοι οι φορείς των 
μελετητών προωθούσαν το θέμα. Ενώ από παλαιά ήταν φανερός ο 
εσωτερικός συντεχνιασμός ουδέποτε κινήθηκαν με αποφασιστικότητα τόσο 
εντός Ελλάδας όσο και στα κοινοτικά όργανα. Ουδέποτε χρησιμοποιήθηκε 
το όπλο της ανταποδοτικότητας των οποιονδήποτε εισφορών, η οποία 
ήταν κοινοτικό κεκτημένο πολύ πριν από τα μνημόνια.

Τέλος εποχής. Πριν λίγες μέρες δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ το νέο θεσμικό 
πλαίσιο με 379 (!) άρθρα. Μέσα σε ελάχιστο χρόνο τίποτα δεν είναι όπως 
εχθές.

Στα πολλά που σαρώθηκαν είναι και κάποια “καπέλα” που μας είχαν φορεθεί 
από παλαιοτάτων χρόνων. Όπως και για πολλά άλλα για το θέμα αυτό 
έπρεπε να φροντίσουν τα μνημόνια. Ο ελάχιστος εξορθολογισμός έπρεπε 
να μας επιβληθεί απ’ έξω. Και για την κατάργηση κάποιων εισφορών των 
μελετητών έπρεπε να “συνομωτήσει” ο Ομοσπονδιακός Υπουργός Άμυνας 
και Αθλητισμού της Αυστρίας με τον Υπουργό Άμυνας του Βελγίου (!).

ΤΕΛΟΣ ΕΠΟΧΗΣ
Σκέψεις 

μετά την κατάργηση 

δύο παράλογων φόρων
του Χρήστου Ντάλα, ΑΤΜ
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Η συγκεκριμένη δραστηριότητα, λόγω της άμεσης συνάφειας αντικειμένου, υποστηρίχθηκε από την 
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ και την EUROBANK PROPERTY SERVICES, οι διοικήσεις των οποίων 
ευγενικά προσέφεραν την Αίθουσα του Παλαιού Χρηματιστηρίου, οδός Πεσμαζόγλου 1, στην Αθήνα, 
για την έναρξη του Συνεδρίου στις 19 Σεπτέμβρη, και την Αίθουσα του Ιδρύματος Μποδοσάκη, οδός 
Β. Αμαλίας 20 και Σουρή, στις 20 Σεπτέμβρη, αντίστοιχα. 
Επίσης λόγω της άμεσης συνάφειας του αντικειμένου, το συνέδριο υποστηρίχτηκε και από τη Διεθνή 
Ομοσπονδία Ακινήτων (FIABCI). 

Το motto του συνεδρίου ήταν: «Για έναν κόσμο απαλλαγμένο από τη φτώχεια, το φόβο και την 
ανισότητα, όπου η ζωή είναι ασφαλής και η ανάπτυξη σταθερή και βιώσιμη»

Την Παγκόσμια Τράπεζα εκπροσώπησε ο κ. Zakout, Global Land Lead, και το FIABCI ο πρόεδρος κ. 
Ajderhanyan. Τη στρατηγική της κυβέρνησης, τα προβλήματα και το κυβερνητικό έργο παρουσίασαν 
ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Γιάννης Τσιρώνης, και ο καθηγητής του 
Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας κ. Λόης Λαμπριανίδης, Γενικός 
Γραμματέας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, 
Τουρισμού και Ναυτιλίας.
Το Τεχνικό Επιμελητήριο εκπροσώπησαν ο πρόεδρος κ. Στασινός και ο ΓΓ κ. Ακριτίδης, ενώ τον 
ΠΣΔΑΤΜ ο πρόεδρος κ. Καλογιαννάκης. Τη ΣΑΤΜ ΕΜΠ εκπροσώπησε ο πρόεδρος καθ. Κ. Κάβουρας 
και την ΕΚΧΑ ο πρόεδρος καθ. Κ. Νάκος.
Κατά γενική ομολογία το συνέδριο στέφθηκε με επιτυχία. Κατά τις διεργασίες του συνεδρίου 
αποφασίστηκε ομόφωνα από τη Διεθνή Ομοσπονδία Τοπογράφων, την Παγκόσμια Τράπεζα και 
τη Διεθνή Ομοσπονδία Ακινήτων η διοργάνωση ενός “follow-up” Joint, High-Level International 
Conference σε δύο χρόνια από τώρα, ήτοι το Σεπτέμβριο του 2018, στην Αθήνα, όπου τόσο μέλη 
κυβερνήσεων άλλων χωρών θα παρουσιάσουν τα αποτελέσματα των μεταρρυθμίσεων στην Αγορά 
Ακινήτων στις χώρες τους, όσο και η κυβέρνηση της Ελλάδος θα παρουσιάσει την πρόοδο που θα 
έχει επιτύχει, δεδομένου ότι το συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο των δύο επόμενων ετών ταιριάζει με 
τη διάρκεια του μνημονίου για την προσπάθεια ανάκαμψης της χώρας από την κρίση.
To συνέδριο παρακολούθησαν περίπου 200 σύνεδροι από 25 χώρες, από όλες τις ηπείρους, και 
παρουσιάστηκαν συνολικά 73 πολύ ενδιαφέρουσες ομιλίες. Τα τελικά συμπεράσματα του συνεδρίου 
θα κοινοποιηθούν το Νοέμβριο 2016. 
Πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, τους ομιλητές και τις ομιλίες θα είναι διαθέσιμες, στο 
προσεχές διάστημα, στην επικαιροποιημένη ιστοσελίδα του συνεδρίου: 
http://fig-tfrealestate.ntua.gr/

Θεματολογία
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 ελεγχόμενη 
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 εμπειρία 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 σύγχρονων συστημάτων 
κτηματολογίου και καταγραφής της ακίνητης περιουσίας και των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων. Όμως, 
παρά το γεγονός ότι πολύ νωρίς αναγνωρίστηκε η ανάγκη ύπαρξης ενός σταθερού και διαφανούς 
πλαισίου λειτουργίας της αγοράς, οι στρατηγικές και οι πολιτικές γης που υιοθετήθηκαν από τις 
διάφορες χώρες οδήγησαν σε προβληματικές αγορές ακινήτων όσον αφορά στην αξιοπιστία και στον 
κίνδυνο που ενέχουν για τις επενδύσεις.
Μεγάλη εμπειρία επίσης έχει συσσωρευτεί κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας της 
οικονομικής 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 
πληγείσες χώρες, ήταν αποτέλεσμα ενός προβληματικού νομοθετικού πλαισίου για τα ακίνητα και 
τις χρηματοπιστωτικές αγορές. Ενώ οι τιμές των ακινήτων έγιναν πληθωριστικές, οι καταναλωτές 
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 καλά. 
Η εμπειρία που αποκτήθηκε από τη λειτουργία των αγορών ακινήτων των χωρών με οικονομίες 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.

ΔΙΕΘΝEΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ:

«Βιώσιμες Αγορές Ακινήτων 
-Πολιτικό Πλαίσιο και 

Αναγκαίες Μεταρρυθμίσεις»

Με πρωτοβουλία της προέδρου της FIG, 
Χρυσής A Πότσιου, αναπλ. καθ. ΣΑΤΜ 

ΕΜΠ, το ΤΕΕ σε συνεργασία με τη Διεθνή 
Ομοσπονδία Τοπογράφων (FIG) και την 

Παγκόσμια Τράπεζα (WORLD BANK), 
διοργάνωσε στις 19 & 20 Σεπτεμβρίου το: 

High-Level FIG / World Bank 
Conference on

«Sustainable Real Estate Markets 
Policy Framework 

and Necessary Reforms»

Ειδική Θεματολογία
•	 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 
αξιοποιούνται επαρκώς) σε παραγωγικό 
κεφάλαιο με σκοπό την αύξηση της 
απασχόλησης και τη μείωση της φτώχειας 

•	 Δημιουργία εθνικής πολιτικής γης σε 
ανώτατο κυβερνητικό επίπεδο που θα 
υποστηρίξει ένα υγιές επιχειρηματικό 
κλίμα και μια σταθερή αγορά 
ακινήτων, με βάση τους διεθνείς 
χρηματοπιστωτικούς και επενδυτικούς 
κανόνες 

•	 Ανάπτυξη βιώσιμης χρηματοδότησης για 
την ενθάρρυνση ιδιωτικών επενδύσεων 
σε ακίνητη περιουσία

•	 Εκτιμήσεις ακίνητης περιουσίας και 
διαφάνεια στα χρηματοπιστωτικά 
προϊόντα για τη διευκόλυνση των ξένων 
επενδύσεων

•	 Φορολογία ακινήτων
•	 Κοινωνική κατοικία / Προσιτή κατοικία
•	 Δια βίου επαγγελματική κατάρτιση και 

εκπαίδευση
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GNSS χειρός: Μύθοι και πραγματικότητα
Δημήτρης Αμπατζίδης, ΑΤΜ-ΑΠΘ

dimitrios_ampatzidis@yahoo.gr

Τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε με λύπη και αγωνία διαξιφισμούς μεταξύ Τοπογράφων Μηχανικών και άλλων 
επιστημονικών ομάδων σχετικά με την ορθή χρήση του GNSS σε καθημερινές πρακτικές εφαρμογές. 

Θα προσπαθήσουμε να ξεδιαλύνουμε την κατάσταση με ορισμένες επιστη-
μονικές επισημάνσεις:

1. Η ακρίβεια του GNSS χειρός στο WGS84

Τα κινητά τηλέφωνα ή και οι συσκευές χειρός εξάγουν συντεταγμένες που 
αναφέρονται στο παγκόσμιο γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς WGS84. Η 
ακρίβεια των προηγούμενα αναφερθέντων συσκευών είναι στην καλύτερη 
περίπτωση 3 μέτρα. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι αυτομάτως η χρήση 
των απλών συσκευών αποκλείεται για χαρτογραφικές εργασίες 
κλίμακας μεγαλύτερης από 1:12000. Η κλίμακα (ο παρονομαστής της 
χαρτογραφικής απόδοσης) μπορεί να βρεθεί εύκολα από τον παρακάτω 
εμπειρικό τύπο:

Παρονομαστής κλίμακας = ακρίβεια μέτρησης / διακριτική 
           ικανότητα οφθαλμού                              (1)

Η διακριτική ικανότητα οφθαλμού για έναν μέσο άνθρωπο αντιστοιχεί σε 
0.00025 μέτρα. Οι τιμές του δεύτερου μέλους της εξίσωσης πρέπει να 
δίνονται σε νεύρα.

2. Η ακρίβεια του GNSS χειρός στο ΕΓΣΑ87

Οι απλές συσκευές εξάγουν τις τιμές στο ΕΓΣΑ87 εφαρμόζοντας τρεις με-
ταθέσεις. Οι μεταθέσεις αυτές προσθέτουν μία αβεβαιότητα ενός μέτρου 
στα εξαγόμενα αποτελέσματα. Οπότε σύμφωνα με την εξίσωση (1) η 
μέγιστη κλίμακα απόδοσης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από 
1:16000. 

3. Η ακρίβεια του GNSS χειρός στο παλιό ελληνικό datum

Σε αυτή την περίπτωση η αβεβαιότητα των μεταθέσεων είναι 5-10 μέ-

τρα. Εφαρμόζοντας την εξίσωση (1), η μέγιστη επιτρεπόμενη κλίμακα 
χαρτογραφικής απόδοσης είναι 1:40000.

4. Η ακρίβεια του GNSS χειρός στους ναυτικούς χάρτες του ED50

Ισχύει ότι ακριβώς στην περίπτωση (3).

Συνοψίζοντας:

Τα GNSS χειρός ΔΕΝ μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε καμία περίπτωση:

Α.  Σε τοπογραφικά διαγράμματα καμίας κλίμακας 

Β.   Για υπόδειξη ορίων σε περιπτώσεις νομικών διαφορών

Γ.   Για οποιαδήποτε εργασία ακριβείας

Δ.    Για οποιαδήποτε εργασία εμβαδομέτρησης ακριβείας για το Κτηματο-
λόγιο, για μεταβιβάσεις, γονικές παροχές κ.τ.λ.

Ε.   Για φωτογραμμετρικές εφαρμογές (ακόμη και με χρήση drones)

ΣΤ. Για τις εφαρμογές γεωργίας υψηλής ακρίβειας

Ζ.   Για εφαρμογές τηλεπισκόπησης

Τα GNSS χειρός μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον οποιοδήποτε για:

Α.  Για πλοήγηση σε ξηρά, θάλασσα και αέρα

Β.  Για εύρεση γεωτεμαχίων και μόνο

Γ.   Για εργασίες χαμηλής ακρίβειας, όπως η υπόδειξη γεωτεμαχίων για τις 
αγροτικές επιδοτήσεις ή την εύρεση-υπόδειξη αντλιών άρδευσης.

KAΛΕΣMA ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ-TEXNIKA APΘPA

Η Επιτροπή Δελτίου του ΠΣΔΑΤΜ έχει αποφασίσει, στο πλαίσιο της έκδοσης του δελτίου, τη δημοσίευση άρθρων επιστημονικού ενδι-
αφέροντος με θέματα που άπτονται του ευρέως φάσματος γνωστικού αντικειμένου του ΑΤΜ.
Για το λόγο αυτό, όποιος εκ των συναδέλφων έχει τη δυνατότητα και επιθυμεί, παρακαλείται να αποστείλει το άρθρο του στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση του Συλλόγου, με την επιπλέον παράκληση το άρθρο αυτό, να καταλαμβάνει λογικό αριθμό σελίδων (έως 6 
σελίδες A4, με γράμματα 12 στιγμών).
Kαλό είναι το αρχείο να είναι σε μορφή .doc και οι εικόνες που το συνοδεύουν να είναι σε μορφή .jpg και να αποστέλλονται και χω-
ριστά.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΛΤΙΟΥ TOY ΠΣΔΑΤΜ
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Τρισδιάστατη Σάρωση 
του Ρωμαϊκού Ωδείου Νικόπολης Πρέβεζας 
με το φορητό laser scanner ZEB-REVO της GeoSLAM

Το ρωμαϊκό Ωδείο είναι 
ένα από τα σημαντικότερα 
και καλύτερα διατηρημένα 
μνημεία της Νικόπολης. Κα-
τασκευάστηκε στα χρόνια 
του Αυγούστου (αρχές 1ου 

αι. μ.Χ.) και δέχθηκε διάφο-
ρες επισκευές και μετατρο-
πές στο τέλος του 2ου αι. 
μ.Χ. Οι διαστάσεις του κοί-
λου είναι περίπου 48 x 25 
μέτρα και η χωρητικότητά 
του στα 1000 άτομα.  

Χρησιμοποιώντας το Geo-
Slam ZEB-REVO, έγινε πλή-
ρης σάρωση του Ωδείου, 
συμπεριλαμβανομένης της 

σκηνής, της ορχήστρας και του κοίλου σε μόλις 15 λεπτά! 
Για περισσότερες εφαρμογές μπορείτε να επισκεφθείτε το site 
μας. 

Για σύνταξη προσφοράς ή ενοικίαση του ZEB-REVO, μπορείτε να 
επικοινωνήσετε μαζί μας. 

Landmark - Γ. Λουτρίδης 
Λ. Βουλιαγμένης 248, 17343, Αγ. Δημήτριος 
Τ: 2109956801, 2109941954 F: 2109937871

www.landmark.com.gr  • e-mail: info@landmark.com.gr

TOPCON ELITE SURVEY SUITE

ΔΟΥΛΕΨΤΕ ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΑ, ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΑ, ΠΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ

Η νέα υβριδική λύση προσδιορισμού θέσης από την TOPCON φέρνει 
σημαντικές και πολλαπλές βελτιώσεις στη ροή εργασιών σας:
•	 Οι μετρήσεις σας γίνονται ευκολότερες και ταχύτερες, αξιοποιώ-

ντας την Ταχύτητα Εύρεσης Στόχου του Νέου Ρομποτικού Γεωδαιτι-
κού Σταθμού GT Series και τον Μοναδικό Αισθητήρα Κλίσης 9-αξό-
νων TILTTM του Νέου Δορυφορικού Γεωδαιτικού Δέκτη HiPer HR 
GNSS.

•	 Η διεπαφή του συστήματος είναι ιδανική μέσω του Νέου Χειριστη-
ρίου Πεδίου FC-5000 που εξασφαλίζει πολύ φωτεινή οθόνη 7 
ιντσών, ταχύτατο επεξεργαστή και πληθώρα επιλογών σύνδεσης.

•	 Το νέο λογισμικό πεδίου MAGNET Field 4.0 εξασφαλίζει υψηλής 
ποιότητας εργασία και εύκολη αμφίδρομη σύνδεση από το πεδίο 
στο γραφείο, αξιοποιώντας την πλατφόρμα MAGNET Enterprise 
(web service).

Η Elite Suite χρησιμοποιεί ταυτόχρονα τις τεχνολογίες GNSS και 
Robotics σε ένα ενιαίο σύστημα, εξασφαλίζοντας τη μέγιστη πα-
ραγωγικότητα πεδίου και γραφείου, θέτοντας τέλος στις δυσκολίες 
ακόμα και του πιο απαιτητικού πεδίου (κάλυψη δέντρων, κρυφά ση-
μεία, απρόσιτα σημεία). 
   www.treecomp.gr
   210 94 73 600

WorldView-4: ο δεύτερος 
δορυφόρος με ανάλυση 31cm

Η εκτόξευση του δορυφόρου 
WorldView-4 αναμένεται στο τέλος 
Οκτωβρίου 2016 – αρχές Νοεμβρί-
ου 2016, ενώ βρίσκεται ήδη στο 
σημείο εκτόξευσης. 
Ο WorldView-4 είναι ο πέμπτος δο-
ρυφόρος Πολύ Υψηλής Ανάλυσης, 
της DigitalGlobe, που θα βρίσκεται 
σε τροχιά και θα προσθέτει τα δε-
δομένα του στην μεγαλύτερη βάση 
δορυφορικών εικόνων που υπάρ-

χει παγκοσμίως, (+80petabyte). 
Ο δορυφόρος έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να συλλέγει 
παγχρωματικές εικόνες στα 31cm και πολυφασματικές εικόνες 
στα 1,24m ανά pixel. Καθημερινά θα συλλέγει περισσότερα από 
680.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, ενώ έχει και δυνατότητα συλλο-
γής στερεοζευγών. 
Ο αστερισμός των πέντε δορυφόρων δίνει πλέον τη δυνατό-
τητα στην DigitalGlobe να συλλέγει το ίδιο σημείο στη Γη τρείς 
με τέσσερεις φορές την ημέρα καθώς και περισσότερα από 4 
εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα την ημέρα σε πολύ υψηλή 
ανάλυση!!
Η TotalView είναι ο μοναδικός εξουσιοδοτημένος και 
πιστοποιημένος συνεργάτης της DigitalGlobe στην Ελλάδα.    

Γαλαξία 11, Νέος Κόσμος, 11745
Τηλ. 210 5912644
info@totalview.gr

Η Geosense Επίσημη Χορηγός  στo GGHS 2016 
“Gravity, Geoid & Height Systems 2016” meeting

Η Geosense, στηρίζοντας έμπρακτα την επιστημονική κοινότητα, είχε την 
τιμή να είναι επίσημη χορηγός στο 1ο Διεθνές Συνέδριο της Επιτροπής για 
το Πεδίο Βαρύτητας της Διεθνούς Ένωσης Γεωδαισίας και της θεματικής 
περιοχής για την ενοποίηση των κατακόρυφων συστημάτων αναφοράς 
του GGOS, συμμετέχοντας ενεργά στην μακρά πορεία της ανάπτυξης γεω-
δαιτικών μεθόδων παρακολούθησης και της τεχνολογίας.

Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε 19-23 Σεπτεμβρίου 2016, στην Θεσσαλο-
νίκη και αποτέλεσε σημείο αναφοράς  σχετικά με την παρατήρηση της Γης, 
τις μεθόδους και τις εφαρμογές του πεδίου βαρύτητας, την ενοποίηση κα-
τακόρυφων συστημάτων αναφοράς, και τις διαχρονικές μεταβολές εντός 
του συστήματος Γη. Το συνέδριο έγινε υπό την αιγίδα της Διεθνούς Ένωσης 
Γεωδαισίας (IAG) και του Παγκόσμιου Γεωδαιτικού Συστήματος Παρακο-
λούθησης (GGOS), συνεχίζοντας την μακρά παράδοση των επιτυχημένων 
συνεδρίων των εν λόγω επιτροπών και διεθνών υπηρεσιών.  

Geosense… beyond standards!

Φιλ. Εταιρείας 15-17, 55535 Πυλαία

T & F: 2310 953353 – 2310 953350 
www.geosense.gr - info@geosense.gr
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Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί υποψήφιοι στην Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ, στις εννέα (9) Επιστημονικές Επιτροπές Ειδικό-
τητας, στο Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο και στο Πειθαρχικό Συμβούλιο Αθήνας για τις εκλογές ΤΕΕ της 20.11.2016, όπως 
αποφάσισε η ΔΕ του ΤΕΕ κατά την Ειδική Συνεδρίαση της 16.10.2016:
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Συνδυασμός: ΕΛΕΜ (ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ  
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ) & ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 
1. ΒΡΕΤΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. Αγρ. Τ. 
2. ΚΟΛΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. Αγρ. Τ. 
3. ΚΟΥΤΡΟΥΛΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Γ. Αγρ. Τ. 
4. ΜΟΥΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δ. Αγρ. Τ. 
5. ΣΙΔΕΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Θ. Αγρ. Τ. 
6. ΤΟΠΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μ. Αγρ. Τ.  

Συνδυασμός: ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  
- ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ - ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 
1. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ (ΣΙΣΣΥ) Α. Αγρ. Τ. 
2. ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. Αγρ. Τ. 
3. ΜΟΥΤΕΒΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. Αγρ. Τ. 
4. ΠΡΕΣΒΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ε. Αγρ. Τ. 
5. ΤΑΜΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Π. Αγρ. Τ. 
6. ΤΣΑΒΔΑΡΟΓΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ Χ. Αγρ. Τ. 
7. ΤΣΙΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α. Αγρ. Τ. 
8. ΦΩΤΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ. Αγρ. Τ.  

Συνδυασμός: ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 
1. ΒΛΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Β. Αγρ. Τ. 
2. ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. Αγρ. Τ. 
3. ΚΟΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. Αγρ. Τ. 
4. ΚΡΙΘΑΡΗ ΣΤΑΜΑΤΙΚΗ (ΜΑΤΟΥΛΑ) Θ. Αγρ. Τ. 
5. ΜΠΑΚΟΠΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Π. Αγρ. Τ. 
6. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ Α. Αγρ. Τ. 
7. ΣΥΨΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Ι. Αγρ. Τ. 

 

ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Συνδυασμός: ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ -  
ΤΕΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ 
1. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α. Αγρ. Τ. 

 

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΘΗΝΑΣ  
Συνδυασμός: ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ -  
ΤΕΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ 
1. ΓΚΟΓΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ. Αγρ. Τ. 
2. ΘΩΜΑ ΘΕΟΔΩΣΙΑ Η. Αγρ. Τ. 
3. ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. Αγρ. Τ. 
4. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ Θ. Αγρ. Τ. 
5. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. Αγρ. Τ. 
6. ΣΚΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. Αγρ. Τ. 
7. ΤΣΙΓΑΡΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ Η. Αγρ. Τ. 

Συνδυασμός: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ  
ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
1. ΚΟΤΤΑ-ΓΑΒΡΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Σ. Αγρ. Τ.,Π 

Συνδυασμός: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  
(ΔΗ.ΣΥ.Μ.) 
1. ΙΩΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Σ. Αγρ. Τ. 
2. ΚΑΦΦΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. Αγρ. Τ.,Α 
3. ΚΟΥΡΕΤΑΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ (ΜΑΚΗΣ) Ι. Αγρ. Τ. 

Συνδυασμός: ΔΚΜ - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
1. ΠΑΡΑΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ Ι. Αγρ. Τ.,Π 

Συνδυασμός: ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  
- ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ - ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 
1. ΜΑΤΖΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ. Αγρ. Τ.,Α 
2. ΟΥΡΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Μ. Αγρ. Τ. 
3. ΠΡΕΣΒΕΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ε. Αγρ. Τ. 
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Βρισκόμαστε σε μία ιδιαίτερα κρίσιμη καμπή για τη χώρα και τους θεσμούς, την 
κοινωνία, το κράτος δικαίου, το περιβάλλον, τη δημοκρατία μας και το ευρύτερο 
πλαίσιο ανθρώπινων και υλικών-παραγωγικών σχέσεων. Σε αυτές τις συνθήκες, 
οι μηχανικοί καλούνται να εκλέξουν δημοκρατικά τα νέα όργανα του ΤΕΕ για την 
αντιμετώπιση μίας ζοφερής πραγματικότητας, δίχως δογματισμούς και στείρο 
αρνητισμό, αλλά με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων του κλάδου μας και του 
Ρόλου του Φορέα μας, λαμβάνοντας υπόψη τις συντελεσμένες αλλαγές στην 
άσκηση του επαγγέλματος.
Ο τεχνικός κόσμος της χώρας, ως βασικός συντελεστής του σχεδιασμού και 
της υλοποίησης της παραγωγής, δοκιμάζεται σκληρά με τραγικά αποτελέσματα 
για τους μηχανικούς, τις τεχνικές εταιρείες, τους εργαζόμενους στον 
κατασκευαστικό και μελετητικό τομέα, τους νέους μηχανικούς, τις Πολυτεχνικές 
Σχολές, τους εργαζόμενους μηχανικούς στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Για να 
αντιμετωπισθούν αποτελεσματικά και όσο το δυνατόν γρηγορότερα τα σημερινά 
εμφανιζόμενα αδιέξοδα, το τεχνικό επιστημονικό δυναμικό πρέπει να χαράξει 
σαφείς διαχωριστικές γραμμές από το χρεοκοπημένο αναπτυξιακό μοντέλο του 
παρελθόντος που δεν μας αφήνει σήμερα καμιά προοπτική, που τίποτα θετικό 
δεν έχει να προσφέρει σήμερα.
Οι μηχανικοί αυτήν την περίοδο καλούνται να επιλέξουν μεταξύ δύο βασικών 
κατευθύνσεων για το ΤΕΕ και για τους ίδιους:
Αν το ΤΕΕ θα συνεχίσει ως ακηδεμόνευτος επιστημονικός κοινωνικός Φορέας 
που υπηρετεί τη χώρα, στην κατεύθυνση της βιώσιμης ευημερίας, το δημόσιο 
συμφέρον του πολίτη, τα Μέλη του, τον επαναπροσδιορισμό του κώδικα αξιών 
και την επανάκτηση του κύρους και του Ρόλου των Θεσμών
Ή αν θα μετατραπεί σε ενεργούμενο είτε κυβερνητικών υπαλλήλων και 
κυβερνητικών συνδικαλιστών είτε όσων θέλουν και επιχειρούν να το μετατρέψουν 
σε συνδικάτο διαμαρτυρίας.
Για όσους Συναδέλφους τα τελευταία τρία κρίσιμα χρόνια υπηρέτησαν την 
υπεράσπιση της αξιοπρέπειας των μηχανικών, της προάσπισης του δημόσιου 
συμφέροντος, αλλά και της ενεργοποίησης του ΤΕΕ και του τεχνικού κόσμου στις 
αυτονόητες και αναγκαίες μεταρρυθμίσεις και στην εγκατάλειψη δογματισμών 
και στρεβλώσεων που υπήρχαν και υπάρχουν,
για όσες δυνάμεις, τα τρία χρόνια που το ΤΕΕ και οι μηχανικοί ήταν στο 
επίκεντρο της κρίσης, έμειναν, πάλεψαν και στοχοποιήθηκαν, όπως στον αγώνα 
μας για το ασφαλιστικό νομοσχέδιο και τα αποθεματικά του ασφαλιστικού μας 
Φορέα, χωρίς να εγκαταλείψουν το ΤΕΕ, μεταμορφωμένοι σε κυβερνητικούς 
υπαλλήλους, παραιτημένοι από τις συνδικαλιστικές τους θέσεις και τον δίκαιο 
αγώνας μας,
για όσες δυνάμεις πιστεύουν ότι το ΤΕΕ πρέπει να μείνει ζωντανό και να εισφέρει 
στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, στο εθνικό σχέδιο ανάπτυξής 
της, στην κατεύθυνση της εθνικής ανεξαρτησίας, της κοινωνικής δικαιοσύνης 
και της βιώσιμης ευημερίας, για όσες δυνάμεις πιστεύουν ότι το ΤΕΕ πρέπει να 
παλέψει υπέρ των μηχανικών και του ελληνικού λαού, αψηφώντας τις πιέσεις 
και διορθώνοντας τα κακώς κείμενα του χώρου, για όσες δυνάμεις πιστεύουν ότι 
ο αγώνας για την εθνική, κοινωνική και προσωπική μας αξιοπρέπεια δεν περνά 
μέσα από στενές αντιλήψεις συντεχνιασμού αλλά από συνολικές πολιτικές για 
την παραγωγή, το κοινωνικό κράτος και το κράτος δικαίου, για όσες δυνάμεις 
πάλεψαν και έσωσαν την ύπαρξη του ΤΕΕ,
Η επιλογή είναι ξεκάθαρη και αναγκαία όσο ποτέ άλλοτε.
Ένα ΤΕΕ ακηδεμόνευτο, ανεξάρτητο, ακομμάτιστο με πολιτικές θέσεις και 
τεχνοκρατική τεκμηρίωση, με συνεισφορά στους κοινωνικούς αγώνες αλλά και 
στις απαιτούμενες αλλαγές και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, με προτάσεις για 
την παραγωγική ανασυγκρότηση, για μια νέα σχέση μεταξύ των ανθρώπων 
και του φυσικού περιβάλλοντος, για την κοινωνική πολιτική με προτεραιότητα 
την κοινωνία, τη χώρα αλλά και την εξασφάλιση του σύγχρονου ρόλου του 
μηχανικού.
Η πρόδηλη αναγκαιότητα αναβάθμισης του ΤΕΕ, ως κύριου συντελεστή, να 
συμμετάσχει στον καθορισμό του Εθνικού Σχεδίου Ανασυγκρότησης, οδηγεί 
όλους εμάς:
Η Ανανεωτική Συνεργασία Αριστερών Μηχανικών,
Οι Κινήσεις Προοδευτικών Μηχανικών,
Η ΠΑΣΚ ΔΜ 
καθώς και Ανεξάρτητοι Συνεργαζόμενοι Μηχανικοί να στηρίξουμε με όλες 
μας τις δυνάμεις ξανά τη:

Δημοκρατική Συμπαράταξη Μηχανικών (ΔΗ.ΣΥ.Μ.)
Όλοι εμείς, ενωμένοι μέσα στον πλούτο των απόψεών μας, διατηρώντας το 
πολιτικό μας στίγμα και τις διακριτές ιδεολογικές μας αναζητήσεις, με αλήθεια, 
ειλικρίνεια και υπερηφάνεια, συγκροτούμε μία νέα αρχή απαλλαγμένη από τις 
κομματικές δεσμεύσεις των λογικών του χθες, από δογματισμούς κάθε τύπου, 
από κυβερνητισμό και ανεδαφικό συνδικαλισμό.
Στόχος μας ένα ΤΕΕ ανοιχτό, σύγχρονο, απεγκλωβισμένο από απαρχαιωμένα 
μοντέλα λειτουργίας, ομάδες συμφερόντων και ταυτόχρονα συνεπές στη 
δημοκρατική επιστημονική και ακηδεμόνευτη παράδοσή του έως σήμερα.
Ανασυγκροτούμε τον χώρο των προοδευτικών μηχανικών που πιστεύουμε στη 
δημιουργία, στην ευημερία  και στη βιωσιμότητα των ανθρώπων και της χώρας, 

για να εκφράσουμε:
ü	τους νέους, τους ανέργους, τους υποαπασχολούμενους, τους εργαζόμενους 

στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα
ü	τις υγιείς παραγωγικές δυνάμεις των μηχανικών
ü	το ΤΕΕ της παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας
ü	το ΤΕΕ των σύγχρονων αξιών, των πραγματικών αναγκαίων μεταρρυθμίσεων, 

του εθνικού σχεδιασμού, της θέσπισης κανόνων ισονομίας και διαφάνειας, της 
προστασίας της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και της αντίληψης για μια νέα 
σχέση ανθρώπου και περιβάλλοντος

ü	το ΤΕΕ που δεν κουκουλώνει την αδυναμία του με μία στείρα διαμαρτυρία, 
αλλά συμβάλλει στον εξορθολογισμό διαδικασιών και τον εκσυγχρονισμό 
επιστημονικών κανόνων, προτύπων, προδιαγραφών και του θεσμικού πλαισίου 
παραγωγής έργων για να εκλέξουμε όσους βάζουν πάνω από το προσωπικό 
τους συμφέρον, πάνω από τις παραταξιακές τους επιλογές, πάνω από τους 
τακτικισμούς, την υπηρέτηση της χώρας, του πολίτη και των μηχανικών, 
μέσα στις πιο δύσκολες εποχές, για να δώσουμε εμείς την προοδευτική λύση 
στην απόγνωση του κάθε μηχανικού, ξεπερνώντας κομματικές αγκυλώσεις, 
σεβόμενοι την ιδιαιτερότητα και την τοποθέτηση των συμμετεχόντων και 
θέτοντας, πάνω από όλα, τον άνθρωπο, τη χώρα, τους μηχανικούς και το 
ΤΕΕ, για να συμβάλλουμε στη διαμόρφωση μιας προοδευτικής εφαρμόσιμης 
πρότασης για μια παραγωγική Ελλάδα της Δημοκρατίας έξω και μετά από τα 
μνημόνια.

Σε όλους αυτούς που επιλέξαν τις προσωπικές στρατηγικές απέναντι στην 
εκπροσώπηση των συμφερόντων των μηχανικών απαντούμε με την στήριξη της 
Δημοκρατικής Συμπαράταξης Μηχανικών.
Οι μηχανικοί έχουν ανάγκη από αντιπροσώπους που θα τους εκπροσωπήσουν 
στα δύσκολα, όπως την κατάθεση του ασφαλιστικού νομοσχεδίου, και όχι 
αυτούς που θα υπεκφύγουν για να υπηρετήσουν το προσωπικό τους συμφέρον.
Καλούμε όλους τους συναδέλφους να στηρίξουν ιδιαίτερα Αγρονόμους και 
Τοπογράφους μηχανικούς υποψηφίους με τη Δημοκρατική Συμπαράταξη 
Μηχανικών, τους δικούς μας ανθρώπους και συγκεκριμένα:

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ  
ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧAΝΙΚΩΝ 
ΓΚΑΤΖΗΡΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΛΕΝΑ) 
ΙΕΡΩΝΥΜΑΚΗ ΖΩΗ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΜΑΡΙΑ 
ΜΑΧΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΤΑΒΑΝΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΤΖΑΛΑΒΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΤΟΥΡΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΕΣΥΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
ΔΗΜΑΛΕΞΗ ΕΛΕΟΝΩΡΑ-ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΕΛΕΟΝΩΡΑ) 
ΚΡΙΘΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
ΜΑΝΑΝΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ (ΓΙΑΝΝΗΣ) 
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ (ΡΑΝΙΑ) 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΣΑΝΤ ΠΕΤΡΟΣ 
ΤΣΙΤΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΑΡΑΒΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ (ΚΙΚΗ) 
ΠΑΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΧΑΤΖΗΛΙΑΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ ΔΗΜΟΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΤΡΙΓΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 
ΝΙΖΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΜΟΥΡΤΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 
ΜΑΡΝΕΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
ΓΙΑΞΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΘΗΝΑΣ 
ΙΩΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΚΑΦΦΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΚΟΥΡΕΤΑΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ (ΜΑΚΗΣ) 
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Στις εκλογές της 20ης Νοεμβρίου 2016 για την ανάδειξη της Κεντρικής Αντιπροσωπείας, της 
Επιστημονικής Επιτροπής Ειδικότητας Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, αλλά και των υπόλοιπων 
οργάνων η παράταξη της «ΔΚΜ - Δημοκρατική Κίνηση Μηχανικών» συμμετέχει αυτόνομα. Η 
ΔΚΜ, μέσα από τη θητεία του επικεφαλής της παράταξης στη θέση του Προέδρου του ΤΕΕ, τον 
τελευταίο χρόνο προώθησε πολλές δράσεις για την ενίσχυση των μηχανικών και του επιμελητηρίου. 

Ανάμεσα σε πολλά που έγιναν, σταχυολογούμε τις εξής πιο σημαντικές ενέργειες: Νέα ιστοσελίδα 
του ΤΕΕ - Νέα υπηρεσία υποστήριξης για θέματα ιδιωτικών έργων και μελετών προς τους μηχανικούς 
μέλη του ΤΕΕ - Νέα υπηρεσία φοροτεχνικής υποστήριξης προς τους μηχανικούς μέλη του ΤΕΕ - Νέα 
υπηρεσία νομικής υποστήριξης προς τους μηχανικούς μέλη του ΤΕΕ - Λειτουργία Κέντρου Εξυπηρέτησης 
Μηχανικών στο ΤΕΕ - «Μηχανικού Εγχειρίδιο», ένα νέο ψηφιακό αποθετήριο νομοθεσίας για μηχανικούς 
- Νομικές ενέργειες για τη διατήρηση της επιλογής κατώτερης ασφαλιστικής κατηγορίας (Ν.4337) από 
20.000 μηχανικούς - Γνωμοδότηση ΝΣΚ - Κινητοποιήσεις ενάντια στις ρυθμίσεις του ασφαλιστικού.

Σας καλούμε να στηρίξετε τους συναδέλφους ΑΤΜ που είναι υποψήφιοι σε όλους τους συνδυασμούς, 
ώστε να ενισχύσουμε την παρουσία και την παρεμβατική ισχύ των ΑΤΜ στα όργανα διοίκησης του ΤΕΕ.

Περισσότερες πληροφορίες για τις θέσεις, το πρόγραμμά μας και βιογραφικά των υποψηφίων 
θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας www.dkm.gr και 
στη σελίδα μας στο Facebook “Δημοκρατική Κίνηση Μηχανικών (ΔΚΜ)”.
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Στις επερχόμενες εκλογές του ΤΕΕ, την Κυριακή 20/11/2016, καλούμαστε να ψηφίσουμε για την ανάδειξη της 
νέας Αντιπροσωπείας ΤΕΕ, αλλά και των λοιπών οργάνων διοίκησης. Στις δύσκολες και κρίσιμες αυτές μέρες 
είναι σημαντικό για την ειδικότητα μας, όλο και περισσότεροι συνάδελφοι ΑΤΜ από όλους τους συνδυασμούς 
να μετέχουν στα νέα όργανα διοίκησης του ΤΕΕ.

Στηρίζουμε τον συνδυασμό

Περισσότερες πληροφορίες 
στις σελίδες: 
http://anasygkrotisi-mixanikon.eu 
http://www.teerestart.gr 

 
 

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΕΕ ΑΠO THN AΡΧΗ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ Κ & Δ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΣΤ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΤΜ 
ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ (ΧΡΟΝΗΣ) ΚΑΚΑΡΔΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΑΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΑΧΤΙΔΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΡΑΦΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΗΜΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΓΥΦΤΟΔΗΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΥΡΙΣΙΩΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΡΙΜΙΝΤΖΙΟΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ (ΑΚΗΣ) ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
ΚΟΧΙΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΟΣ  ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΤΣΑ) 
ΚΡΙΤΣΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΛΥΜΠΕΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
ΜΟΥΓΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΡΕΜΗΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ-ΘΩΜΑΗ 
ΜΟΥΖΑΚΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΧΑΡΧΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΠΟΡΙΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΣΑΛΟΥΦΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΤΣΙΓΑΡΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΤΑΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΘΗΝΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΓΚΟΓΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΦΙΝΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΘΩΜΑ ΘΕΟΔΩΣΙΑ 
ΜΗΤΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΜΟΥΡΜΟΥΡΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ (ΑΚΗΣ) ΜΑΝΤΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (ΑΚΗΣ) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΧΑΡΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΣΙΓΑΡΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 
ΚΑΤΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

 ΜΑΡΚΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
 ΤΣΙΑΜΠΟΥΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ Β-Α ΑΙΓΑΙΟΥ 
 ΔΡΟΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
 ΜΠΑΚΕΛΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 
 

 
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 
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Είσαι μηχανικός, μιλάς με συναδέλφους, επαγγελματικό αντικείμενο δεν 
υπάρχει και το ΤΕΕ σου ζητάει επιτακτικά τις οφειλόμενες συνδρομές. 
Ρωτάς: «Και τι μου προσφέρει το ΤΕΕ ώστε να αξίζει να πληρώσω τις 
συνδρομές μου; Γιατί να υπάρχει το ΤΕΕ;». Η απάντηση έρχεται αβίαστα, 
με ποσοστά πιθανότητας πάνω από 80%: «Τίποτα! Να κλείσει!». Σήμερα, η 
πραγματικότητα στον κλάδο των μηχανικών και την κοινωνία είναι ζοφερή. 
Μνημόνια, λιτότητα, διάλυση του παραγωγικού ιστού, ανασφάλεια, 
ανεργία, ύφεση. Είναι όμως αναστρέψιμη; Εμείς λέμε ναι. Κι έχουμε ισχυρά 
και ρεαλιστικά επιχειρήματα για να υποστηρίξουμε αυτή μας τη θέση.

Το ΤΕΕ σήμερα είναι σημαντικά απαξιωμένο. Ο ρόλος του έχει 
υποβαθμιστεί και συστηματικά διαστρεβλωθεί και τα οικονομικά του είναι 
σε απελπιστική κατάσταση. Η διαχείριση του συστήματος αυθαιρέτων με 
όρους αποκλειστικής πρόσβασης, η διενέργεια των εξετάσεων για τους 
Ελεγκτές Δόμησης και τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές, η διεκπεραίωση 
προγραμμάτων ΕΣΠΑ, η σύσταση ομάδων εργασίας για την «αξιοποίηση» 
«των δικών μας» και τη δημιουργία παραταξιακών επαγγελματικών 
μηχανισμών, οι ανταλλαγές θέσων και η εξασφάλιση εκπροσωπήσεων σε 
«δικούς μας» ώστε να διευκολύνονται «δουλειές» και να εξυπηρετείται 
ένα στενό σύστημα συνδιαλλαγών, όλα αυτά δεν αποτελούν το θεσμικά 
κατοχυρωμένο ρόλο του ΤΕΕ. Το ΤΕΕ είνα θεσμικά κατοχυρωμένο ως ο 
επιστημονικός και τεχνικός σύμβουλος της πολιτείας. Και του λαού θα 
προσθέταμε εμείς.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ: 

(i) Αποκατάσταση και ενίσχυση της δημοκρατίας στο ΤΕΕ, (ii) Αποκατάσταση 
της ενημέρωσης που χάθηκε με την κατάργηση του Ενημερωτικού 
Δελτίου, (iii) Αξιοποίηση της περιουσίας του ΤΕΕ με τον προσφορότερο 
για την επιβίωση του φορέα τρόπο, (iv) Δραστικό περιορισμό των ομάδων 
εργασίας και εξέταση της δυνατότητας κατάργησής τους, (v) Αξιοποίηση 
του διοικητικού μηχανισμού του ΤΕΕ σε όλο το εύρος του. Κανένας 
υπάλληλος «στο ψυγείο», (vi) Διασφάλιση των εργασιακών σχέσεων για 
όλους όσους εργάζονται στο ΤΕΕ, (vii) Διαφάνεια στη λειτουργία του ΤΕΕ.

ΠΩΣ ΤΟ ΠΕΤΥΧΑΙΝΟΥΜΕ:

1. Προχωράμε σε αναθεώρηση του κανονισμού εκλογής των διακριτών 
θέσεων της Αντιπροσωπείας προτείνοντας συλλογική ηγεσία και 
ταυτόχρονη εκλογή με παράλληλη μείωση των διακριτών θέσεων από 
10

2. Προχωράμε σε αναθεώρηση του κανονισμού λειτουργείας της 
Κεντρικής Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ με ενίσχυση των αρμοδιοτήτων 
της, αναθεώρηση της διαδικασίας συζήτησης και λήψης αποφάσεων, 
πάταξη των γραφειοκρατικών λειτουργιών που την περιορίζουν

3. Προχωράμε σε αναθεώρηση του νομικού πλαισίου του ΤΕΕ με αύξηση 
του ελέγχου και της ανακλητότητας του Προέδρου από τη Διοικούσα 
Επιτροπή και την Κεντρική Αντιπροσωπεία

4. Διενεργούμε πανελλαδικά ηλεκτρονικά δημοψηφίσματα για καίρια 
ζητήματα του κλάδου

5. Ανιχνεύουμε τη δυνατότητα των Γενικών Συνελεύσεων με υποχρέωση 
διενέργειας για τη λήψη απόφασης επί καίριων ζητημάτων του κλάδου 
σε επίπεδο Περιφερειακού και Νομαρχιακού Τμήματος ΤΕΕ

6. Επαναφέρουμε το Ενημερωτικό Δελτίο με ελεύθερη πρόσβαση στη 
δημοσίευση θέσεων και απόψεων για όλους τους συναδέλφους και 
τις παρατάξεις καταρχάς σε ηλεκτρονική μορφή ανά 15ήμερο και σε 
περιορισμένο αριθμό έντυπων εκδόσων ανά έτος (πχ δύο τεύχη)

7. Προχωράμε σε αναδιάταξη του διοικητικού δυναμικού του ΤΕΕ με 
επανακαταγραφή των προσόντων όλων των υπαλλήλων για τη 
βέλτιστη αξιοποίησή τους. Δίνουμε θετικά κίνητρα για την αύξηση της 
συμβολής στο έργο του ΤΕΕ

8. Προχωράμε σε αναδιάταξη τμημάτων και υπηρεσιών ώστε να 
συμβάλλουν με βέλτιστο τρόπο στο παραγόμενο από το ΤΕΕ έργο

9. Ενισχύουμε τη Διεύθυνση Επιστημονικού Έργου για την ενεργοποίηση 
και τη διαρκή υποστήριξη των Μόνιμων Επιτροπών

10. Αναδιατάσσουμε τις Μόνιμες Επιτροπές, τις συμπτύσσουμε και τις 
στρέφουμε στη διαρκή τεκμηρίωση και παραγωγή αναπτυξιακών και 
επιστημονικών θέσεων 

11. Ενισχύουμε το Τμήμα Επαγγελματικών Θεμάτων για τη βελτιστοποίηση 
της  επαγγελματικής υποστήριξης των συναδέλφων 

12. Δίνουμε έμφαση στις διεθνείς σχέσεις του ΤΕΕ με άξονα τη θεσμική 
θωράκιση του επαγγέλματος και της ποιότητας των σπουδών που το 
συνοδεύουν και την ενίσχυση της θέσης του φορέα ως επιστημονικού/
τεχνικού σύμβουλου της πολιτείας

13. Σε συνέργεια με τα Πολυτεχνεία και τις Πολυτεχνικές Σχολές/Τμήματα 
συστήνουμε επιτροπές παραγωγής επιστημονικού έργου τεκμηρίωσης 
και υποστήριξης

14. Ανοίγουμε θεσμικά τη συζήτηση για το ρόλο του ΤΕΕ τον 21ο αιώνα
15. Αναδιοργανώνουμε το ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ με αναπροσαρμογή του ρόλου 

του ως φορέα διαρκούς εκπαίδευσης των συναδέλφων φτιάχνοντας 
στιβαρά επιστημονικά και τεχνικά πρωτοπόρα σεμινάρια, ανοιχτά 
σε όλο τον τεχνικό κλάδο, με κλιμακωτά οικονομικά κριτήρια 
χρηματοδότησης

16. Συστήνουμε Διαρκή Επιτροπή Νομοθετικών Πρωτοβουλιών
Υπάρχουν εκατοντάδες συνάδελφοι που συνέβαλαν καθοριστικά κατά 
καιρούς ανιδιοτελώς και αφιλοκερδώς στο έργο του ΤΕΕ όλα αυτά τα 
χρόνια. Και είναι ακόμα περισσότεροι οι νεότεροι συνάδελφοι που μπορούν 
με ενθουσιασμό και ζωντάνια, χωρίς προσδοκόμενο ατομικό όφελος να 
προσφέρουν σήμερα, δεν αισθάνονται όμως το ΤΕΕ κοντά τους. Όλους 
αυτούς τους ανθρώπους, εσένα, έχει ανάγκη το ΤΕΕ για να επανεκκινήσει, 
για να μπορέσει να κάνει οριστικά παρελθόν το κατεστημένο σύστημα, για 
να μπορέσει να σταθεί στο πλάι όλων όσων σήμερα δεινοπαθούν από τα 
μνημόνια και τη λιτότητα. Αλλιώτικα... ΤΕΛΟΣ!

ΣΗΜΕΡΑ ΔΙΑΛΕΓΕΙΣ ΕΣΥ. ΤΟ ΤΕΕ Η ΘΑ ΑΛΛΑΞΕΙ Η ΘΑ ΚΛΕΙΣΕΙ
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Για τις εξελίξεις στην Τράπεζα Αττικής
 

Με αφορμή την πρόσφατη αντιπαράθεση για τη σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου της Τράπεζας Αττικής, όπου βασικός μέτοχος 

της είναι το ΤΣΜΕΔΕ, επισημαίνουμε:

1.  Όλες οι αντιμαχόμενες πλευρές είναι στην πραγματικότητα συνένοχες στη μεγαλύτερη ληστεία  αποθεματικών ταμεί-

ου, με την τεράστια επένδυση του ΤΣΜΕΔΕ στην τράπεζα Αττικής. Οι πελώριες ευθύνες της σημερινής και όλων των προηγούμε-

νων διοικήσεων του ΤΕΕ και του ΤΣΜΕΔΕ, της σημερινής και των προηγούμενων διοικήσεων της Τράπεζας Αττικής, της σημε-

ρινής και όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων δεν μπορούν να καλυφτούν πίσω από τον κουρνιαχτό που σηκώνουν οι μεταξύ 

τους αντεγκλήσεις για τη διοίκηση της Τράπεζας Αττικής. Οι ευθύνες τους για την κατασπατάληση εκατοντάδων εκατομμυρίων 

ευρώ (πάνω από 800) από τα αποθεματικά των ασφαλισμένων του ΤΣΜΕΔΕ με διαδοχικές τοποθετήσεις τους στην τράπεζα Αττικής 

δεν σβήνονται, απ’ τη μνήμη των μηχανικών. Οι τεράστιες ευθύνες όλων των παρατάξεων του ΠΑΣΟΚ, της ΝΔ, του ΣΥΡΙΖΑ, των 

τάχα απολίτικων συντεχνιακών σχημάτων  που στήριξαν τη συμμετοχή του ΤΣΜΕΔΕ και τις διαδοχικές ΑΜΚ της Τράπεζας 

αποκαλύπτονται σήμερα. Είναι ώρα να κάνουν οι εργαζόμενοι μηχανικοί ταμείο, να σκεφτούν πως όλοι αυτοί μας εξαπατούσαν 

όλη την  προηγούμενη εικοσαετία όταν σε διαδοχικές συνεδριάσεις της Α-ΤΕΕ και της ΔΕ ΤΕΕ αποφάσιζαν αυξήσεις του μετοχικού 

κεφαλαίου της τράπεζας την ώρα που η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ προειδοποιούσε πως ο δρόμος αυτός είναι δρόμος κλοπής 

και καταστροφής των αποθεματικών του ταμείου.

2.  Είναι ώρα οι εργαζόμενοι μηχανικοί να σκεφτούν πόσο διασφάλιζαν την περιουσία των ταμείων οι αντιασφαλιστικοί  ανταπο-

δοτικοί νόμοι ΠΑΣΟΚ και ΝΔ που προωθούσαν τέτοιου τύπου τοποθετήσεις των αποθεματικών των ταμείων.  Μεγάλες ευθύνες 

έχει και η ΤτΕ που προωθώντας την κυβερνητική πολιτική αποδέχτηκε τη διαχρονική διασπάθιση των αποθεματικών του ΤΣΜΕΔΕ 

στην Τράπεζα Αττικής και λειτούργησε ως φυσικός αυτουργός της κλοπής 1.5 δις ευρώ αποθεματικών του ΤΣΜΕΔΕ μέσα απ’ το PSI.

3.  Η διαπάλη για τον έλεγχο της διοίκησης της τράπεζας Αττικής, μέσα και έξω απ’ την Ελλάδα, αλλά και οι όποιοι προσωρινοί 

συμβιβασμοί μπορεί να προκύψουν (όπως η διοίκηση Πανταλάκη) δεν αφορούν στα συμφέροντα των μισθωτών και αυτοαπασχο-

λούμενων μηχανικών, που όχι μόνο δεν θα δουν επιστροφή των κλεμμένων αποθεματικών τους, αλλά βρίσκονται επί ξηρού ακμής 

για νέες θυσίες. Ήδη γίνεται λόγος για ανάγκη επιπλέον 70 εκ ευρώ νέας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας. Μονόδρομος 

για τα συμφέροντα των εργαζόμενων μηχανικών είναι η άμεση επιστροφή του συνόλου των κλεμμένων αποθεματικών.

4.  Είναι τουλάχιστον αδιανόητο να  επικρέμεται το πόρισμα της ΤτΕ για την Τράπεζα Αττικής και το ΤΣΜΕΔΕ, ο βασικός μέτοχος, να 

μην έχει επίσημη ενημέρωση για το ζήτημα, την ώρα μάλιστα που τα απτά μέτρα που έλαβε η ΤτΕ εναντίον της Τράπεζας Αττικής 

αποδεικνύουν πως δεν πρόκειται απλά για φήμες. 

Απαιτούμε

1.  Να δοθεί άμεσα στη δημοσιότητα το πόρισμα της ΤτΕ για τη διαχείριση της Τράπεζας Αττικής και να συγκληθεί άμεσα η Γ.Σ. του 

ΠΣΔΑΤΜ, με στόχο τη συμμετοχή μας στις αγωνιστικές κινητοποιήσεις του επόμενου διαστήματος.

2.  Την άμεση απεμπλοκή του ΤΣΜΕΔΕ απ’ την Τράπεζα Αττικής και το χρηματιστήριο με πλήρη επιστροφή με ευθύνη του κρά-

τους του συνόλου των κλεμμένων αποθεματικών των εργαζόμενων μηχανικών. 

Συνεχίζουμε τον αγώνα μας για ανατροπή του συνόλου της αντιασφαλιστικής νομοθεσίας διεκδικώντας αποκλειστικά 

δημόσια, καθολική, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση στη βάση των συγχρόνων αναγκών μας!
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Ξεκινώντας, δεν γίνεται να μην αναφερθούμε στην απόσυρση του εσω-
τερικού σημειώματος της Ε.Κ.ΧΑ. με την 990/20.01/1625532/6.10.2016 
απόφαση που επαναφέρει το από το 2010 καθεστώς, σύμφωνα με το οποίο 
τα κτηματολογικά γραφεία δέχονται διαγράμματα γεωμετρικών μεταβολών 
εξαρτημένα από ΕΓΣΑ87 υπογεγραμμένα μόνο από Αγρονόμους Τοπογρά-
φους Μηχανικούς και Πολιτικούς μηχανικούς. Η αυτονόητη ανάκληση του 
εσωτερικού σημειώματος της ΕΚΧΑ προς τα κτηματολογικά γραφεία, σύμ-
φωνα με την οποία είχαν δικαίωμα υπογραφής και άλλες ειδικότητες, παρόλο 
που καθυστέρησε, τελικά υπογράφηκε και πλέον αποκαταστάθηκε η νομιμό-
τητα. Από την πρώτη στιγμή (έκδοση απόφασης ΣτΕ για τα επαγγελματικά 
δικαιώματα) επιδιώξαμε με όλες μας τις δυνάμεις την ανάκληση και παρόλες 
τις δυσκολίες και καθυστερήσεις τελικά επιτύχαμε το στόχο μας.

Άξια αναφοράς είναι η κίνηση του Συλλόγου Διπλωματούχων Αγρονόμων Το-
πογράφων Μηχανικών Βορείου Ελλάδος να αποστείλει εξώδικα προς την 
ΥΔΟΜ των Σερρών επιδιώκοντας την ανάκληση πράξεων που αφο-
ρούν σε τοπογραφικά διαγράμματα υπογεγραμμένα από ειδικότητες 
μη έχουσες δικαίωμα σύνταξής τους. Κατόπιν αναφοράς των μελών του 
συλλόγου του Ν. Σερρών για εκτεταμένη σύνταξη τοπογραφικών διαγραμ-
μάτων από διάφορες άλλες ειδικότητες ο σύλλογος αποφάσισε τη δραστική 
λήψη μέτρων αποστέλλοντας εξώδικη διαμαρτυρία προς την υπηρεσία κά-
νοντας αναφορά σε όλο το νομικό πλαίσιο που κατοχυρώνει τα επαγγελμα-
τικά μας δικαιώματα. Παρακολουθούμε την εξέλιξη του θέματος και θα σας 
ενημερώσουμε για την εξέλιξή της. Επίσης, κατόπιν επικοινωνίας μας με τον 
ΣΔΑΤΜΒΕ, η εξώδικη διαμαρτυρία που έχει συνταχθεί από τον συνεργαζόμε-
νο με τον σύλλογο νομικό είναι στην διάθεση οποιουδήποτε επιθυμεί να τη 
χρησιμοποιήσει σε αντίστοιχες ενέργειες στην περιοχή του.

Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στις επερχόμενες εκλογές του Τεχνικού 
Επιμελητηρίου την Κυριακή 20 Νοεμβρίου σε όλη την Ελλάδα. Πολύ 
σημαντικό είναι να δώσουμε ώθηση σε συναδέλφους ΑΤΜ να εκλε-
γούν σε θέσεις κλειδιά ώστε να μπορέσουμε να εδραιώσουμε τη σημαντι-
κή θέση του κλάδου μας. 

Οι Ενεργοί ΑΤΜ στηρίζουν στις εκλογές του επιμελητηρίου τους παρακάτω 
υποψηφίους ανά εκλογική θέση και παράταξη.

Καλή επιτυχία και σε όλους τους συναδέλφους και ιδιαίτερα στους Αγρονόμους Τοπογράφους Μηχανικούς
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«ΝΑ ΔΕΙΣ ΤΙ ΣΟΥ 'ΧΩ ΓΙΑ ΜΕΤΑ…»
ΜΕΤΑ ΑΠΟ σχεδόν επτά χρόνια εφαρμογής μνημονιακής πολιτικής και εναλλαγής 
μνημονιακών κυβερνήσεων, είτε ΝΔ ΠΑΣΟΚ, είτε ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, η επίθεση στον 
κόσμο της εργασίας παραμένει ή είναι συνεχώς κλιμακούμενη και προς το δυσμε-
νέστερο.
Ειδικότερα, μετά από αλλεπάλληλες κινητοποιήσεις όλων των πληττόμενων στρω-
μάτων της Ελληνικής κοινωνίας, στη διάρκεια εφαρμογής αυτών των πολιτικών, 
η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, έρχεται να ολοκληρώσει ό,τι δεν κατάφεραν λόγω 
των κινητοποιήσεων να ολοκληρώσουν όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις, σπέρ-
νοντας την ήττα την απογοήτευση και την έλλειψη διάθεσης σε συμμετοχή και 
δράση.
Αφού τσάκισε τις όποιες προσδοκίες δημιουργήθηκαν στην Ελληνική κοινωνία, με 
το όχι του δημοψηφίσματος του Ιουλίου, εφαρμόζει όλες εκείνες τις πολιτικές που 
επιβάλλει η ΕΕ και η Ευρωζώνη που δεν πρόλαβαν να ολοκληρώσουν οι προηγού-
μενες κυβερνήσεις: από τη διάλυση του ασφαλιστικού συστήματος και την πλήρη 
αποδιάρθρωση των εργασιακών σχέσεων, ως την εκποίηση των πολυτιμότερων 
αγαθών του δημόσιου πλούτου, την υφαρπαγή της λαϊκής ιδιωτικής περιουσίας και 
τη μόνιμη εμπέδωση της λιτότητας, με πραξικοπηματικές διαδικασίες, που εξευτε-
λίζουν το σύνολο της κοινωνίας και των αιτημάτων που προέβαλε το λαϊκό κίνημα 
με τους αγώνες του, όλο το προηγούμενο μακρύ χρονικό διάστημα.
Οι βασικές της αρχές αποτελούν βίαιο προχώρημα του σχεδίου που έχουν συνδια-
μορφώσει διαχρονικά οι ελληνικές κυβερνήσεις, εναρμονισμένες με τις κατευθύν-
σεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και τους «σιδερένιους κανόνες της Ευρωζώνης». 
Οι απολυμένοι, οι άνεργοι, οι υποαπασχολούμενοι, οι ανασφάλιστοι, οι οφειλέτες 
στην εφορία, στα ταμεία και τις τράπεζες, οι μηχανικοί που εξαναγκάζονται να 
διαγραφούν από τα μητρώα του ΤΕΕ, όσο και οι νέοι συνάδελφοι που αποφεύγουν 
την εγγραφή τους αυξάνονται μέρα με τη μέρα. Αυτἠ είναι η πορεία μιας κυβέρνη-
σης που στο όνομα δήθεν της αριστεράς, καταστρέφει την κοινωνία, με το δόγμα 
«δεν υπάρχει εναλλακτική». 
Η σταθερή σύμπραξη του ΤΕΕ στις πολιτικές των Μνημονίων έπαιξε καθοριστικό 
ρόλο στην απαξίωσή του από τους συναδέλφους. Πρόσφατη χαρακτηριστική του 
μεθόδευση, να διευκολύνει με δικό του σχέδιο ΠΔ την εφαρμογή του Ν.4254/14, 
διατάξεις του οποίου επαναλήφθηκαν στο τρίτο μνημόνιο, «για τις επαγγελματικές 
δραστηριότητες των μηχανικών». Με τις διατάξεις αυτές, το ψευδώνυμο «άνοιγ-
μα» του επαγγέλματος, απειλείται να ολοκληρωθεί, κατ' επιταγή των ευρωπαϊκών 
οδηγιών και παρουσιάζεται ως βασικό «προαπαιτούμενο» της επόμενης δανειακής 
«δόσης». Σε συνδυασμό με το προαπαιτούμενο», της ισοπέδωσης των εργασια-
κών σχέσεων, προδιαγράφει την πλήρη διάλυση του επαγγέλματος του εργαζόμε-
νου μηχανικού, προς όφελος μιας ασύδοτης «επιχειρηματικότητας».
Ακόμα και για ένα τέτοιο θέμα, οι ηγεσίες του ΤΕΕ που εναλλάχτηκαν κατά την 
τελευταία τριετία, στάθηκαν πρόθυμες να αναλάβουν οι ίδιες την καταστροφή 
των εργαζόμενων μηχανικών, προκειμένου να αποκομίσουν τα πολιτικά οφέλη της 
προθυμίας τους (Σπίρτζης) καθώς και τα οικονομικά οφέλη των «υπηρεσιών» τους 
(«πιστοποιήσεις προσόντων» κλπ).

ΝΑ ΔΕΙΣ ΤΙ ΣΟΥ 'ΧΩ ΓΙΑ ΜΕΤΑ…
1. Ο Κώστας Μακέδος, πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του ΤΣΜΕΔΕ, εκ-
προσώπησε το ταμείο των μηχανικών στη γενική συνέλευση που ενέκρινε την αλ-
λαγή διοίκησης της Attica Bank την 20η Σεπτεμβρίου. Εκεί, ενώ είχε την ευκαιρία 
να το κάνει, δεν ζήτησε διαχειριστικό έλεγχο για να μάθει τι έγιναν τα χρήματα της 
αύξησης κεφαλαίου, τόσο της τελευταίας όσο και της προηγούμενης, αλλά μίλησε 
για τις προοπτικές της τράπεζας σαν να μην έχει συμβεί τίποτα μέχρι σήμερα και 
εξηγούμαστε:
Συνολικά μέχρι σήμερα, το ΤΣΜΕΔΕ έχει «επενδύσει» 800 εκατ.€ στην Τράπεζα 
Αττικής με τη σύμφωνη γνώμη όλων των κυρίαρχων παρατάξεων που διοικούν 
διαχρονικά το ΤΕΕ (ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΝ- ΣΥΡΙΖΑ, ΕΛΕΜ και άλλες). Η ηγεσία του ΤΕΕ 
και το ΤΣΜΕΔΕ «αγόρασαν» την Τράπεζα Αττικής από τον ιδρώτα των ασφαλισμέ-
νων, ενώ είχαν το θράσος να την βαφτίσουν «Τράπεζα των μηχανικών». Σήμερα 
τα αποθεματικά του ΤΣΜΕΔΕ που βρίσκονται στην Τράπεζα έχουν σχεδόν όλα χα-
θεί.. Παράλληλα, γίνεται λόγος για ανάγκη κάλυψης επιπλέον 70 εκατ. ευρώ μέσα 
από νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας. Η νέα διοίκηση της Attica 
Bank δεν άνοιξε τα χαρτιά της για το πώς θα καθαρίσει την κόπρο του Αυγεία που 
έχει συσσωρευθεί στην τράπεζα, κατά τη γενική συνέλευση που την τοποθέτησε. 
Ούτε ο βασικότερος μέτοχος, το ΤΣΜΕΔΕ, φαίνεται να βιάζεται να μάθει, καθώς 
ο εκπρόσωπός του ξέχασε το παρελθόν και περιορίστηκε σε ένα ευχολόγιο για το 
μέλλον.
Η συμμετοχή του ταμείου στην τράπεζα, από το 1997 έως σήμερα, οδήγησε στη 
συνεχή τοποθέτηση κεφαλαίων. Μέσα σε αυτό το διάστημα, το ΤΣΜΕΔΕ συμμετεί-
χε στις ανακεφαλαιοποιήσεις της τράπεζας με επιχειρήματα όπως: «Να μην χαθούν 
τα λεφτά μας», «Να διατηρήσουμε τον έλεγχο της τράπεζας», «Με επενδύσεις θα 

εξασφαλίσουμε το μέλλον των μηχανικών»! 
Η ιστορία επιβεβαιώνει πως η Τράπεζα Αττικής δεν είναι των μηχανικών. Αντίθε-
τα, το ΤΣΜΕΔΕ μετατράπηκε σε ταμείο-τράπεζα, όπου οι ασφαλιστικές εισφορές 
πολλαπλασιάστηκαν, οι συντάξεις και οι παροχές εξανεμίστηκαν, οι ασφαλισμένοι 
αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο των κατασχέσεων… 

2. Επίθεση στα εργασιακά νέων και παλαιών μηχανικών: Στις εταιρείες του 
κλάδου ήδη εφαρμόζονται οι μορφές ελαστικής απασχόλησης, με κύριο το δελ-
τίο παροχής υπηρεσιών για τους μισθωτούς τεχνικούς αλλά και τα προγράμματα 
ανακύκλωσης της ανεργίας (voucher κλπ). Οι εργαζόμενοι τεχνικοί βαφτίζονται 
«συνεργάτες», μέσω ατομικών συμφωνητικών, παρότι έχουν εξαρτημένη εργασία. 
Έτσι η εργοδοσία αυξάνει την κερδοφορία της στερώντας από τους εργαζόμενους 
ένα κομμάτι του μισθού τους (ασφαλιστικές εισφορές, αποζημίωση απόλυσης, 
επιδόματα, κάλυψη ασθένειας ή εγκυμοσύνης κλπ). Η εργοδοσία και οι μεγάλοι 
όμιλοι προωθούν ατομικές Συμβάσεις που περιλαμβάνουν απαράδεκτους όρους Οι 
συμβάσεις εργασίας με μπλοκάκι συνοψίζουν το εφιαλτικό μέλλον των ελαστικών 
εργασιακών σχέσεων, που θέλουν να επιβάλλουν το κεφάλαιο και η ΕΕ, με τη 
στήριξη της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, και των προηγούμενων κυβερνήσεων.

3. Διάλυση της κοινωνικής ασφάλισης και εξοντωτικές εισφορές: Ο νέος 
ασφαλιστικός νόμος που ψήφισε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ θέλει να ολοκληρώ-
σει τη διάλυση της κοινωνικής ασφάλισης. Καταστρέφει τους αυτοαπασχολούμε-
νους και τους εργαζόμενους με δελτίο παροχής υπηρεσιών, αφού από το 2017 
θα εκτοξεύσει, τις ήδη υπέρογκες εισφορές, στο 38,75% του εισοδήματος του 
προηγούμενου έτους. Ακόμα και οι άνεργοι, ασφαλισμένοι σε ΤΣΜΕΔΕ ή ΟΑΕΕ 
καλούνται να πληρώσουν εισφορές 2.830 ευρώ ετησίως, για να εξασφαλίσουν 
υγειονομική κάλυψη.
Και εκτός από τα παραπάνω ζητήματα τα οποία αφορούν στο εργασιακό και ασφα-
λιστικό παρόν, -και λέμε παρόν γιατί δεν ξέρουμε εάν θα υπάρξει μέλλον-, μένουν 
ανοιχτά τα ζητήματα που αφορούν σε ολόκληρη την κοινωνία και που θα πρέπει 
να πάρουμε θέση όλοι οι μηχανικοί: 
Όπως η ιδιωτικοποίηση του ρεύματος και νερού, τα οποία μετατρέπονται σε 
εμπόρευμα αντί κοινωνικού δικαιώματος που πρέπει να είναι, το ξεπούλημα των 
λιμανιών και των αεροδρομίων της χώρας, τα υπέρογκα διόδια που τσεπώνουν 
οι «εθνικοί μας κατασκευαστές», το ξεπούλημα κάθε ελεύθερου χώρου που θα 
μπορούσε να προσφέρει μια ανάσα και να αποτελέσει χώρο πράσινου ή κέντρο 
πολιτισμού, που τόσο το έχει ΑΝΑΓΚΗ Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ. 
Το πόσο έχουν πληγεί οι μηχανικοί κατά τα χρόνια της κρίσης είναι γνωστό.
Τα νομοθετήματα που έχουν κατατεθεί από όλες τις μέχρι τώρα κυβερνή-
σεις και μας αφορούν, είναι νομοθετήματα εισπρακτικού χαρακτήρα για 
την κοινωνία, και συνολικής απαξίωσης της δουλειάς μας. 
Μάλιστα όλες οι κυβερνήσεις, προσπαθούν να «μας χρυσώσουν το χάπι» της 
ανεργίας, εφευρίσκοντας νόμους π.χ. τα αυθαίρετα, ενεργειακοί επιθεωρητές, που 
ταυτόχρονα έχουν εισπρακτικό χαρακτήρα και δεν επιλύουν κανένα πρόβλημα δό-
μησης, αντίθετα διαιωνίζουν και «νομιμοποιούν την αυθαιρεσία», μιας που υπο-
λείπονται σε χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό. Αποκορύφωμα το σχέδιο 
νόμου του «οικολόγου» υπουργού Τσιρώνη, ξανά μανά για τα αυθαίρετα, 
που μάλιστα υπολογίζει και τις αμοιβές του μηχανικού στο ύψος των 50 € για να:
1)  Αναζητήσει το αρχείο όλων των εγγράφων (ακόμα και αν υποθέσουμε πως αυτό 

είναι ηλεκτρονικό, που δεν υπάρχει πάντως ακόμα)
2) Να πραγματοποιήσει επί τόπου αυτοψία στο ακίνητο
3) Να καταχωρίσει στις νέες ηλεκτρονικές πλατφόρμες το ακίνητο
Στο ίδιο σχέδιο νόμου, τα πρόστιμα για τον πολίτη αυξάνονται, και συνεπώς κατα-
λαβαίνουμε όλοι ποιοί θα τρέξουν να «νομιμοποιήσουν» την αυθαιρεσία… ένα είναι 
το σίγουρο όχι αυτοί που έχουν για νομιμοποίηση 10 ή 20τμ.

Παρόλα αυτά, βρισκόμαστε συνεχώς σε εγρήγορση, όλα αυτά τα χρόνια, 
κερδίζοντας έστω κάποια στοιχειώδη με τις μικρές μας δυνάμεις. Όπως: Επιστρο-
φή ή συμψηφισμός εισφορών ειδικής προσαύξησης για τους μετά το 
1993 Ασφαλισμένους. Η απόφαση αυτή επικυρώθηκε την Τετάρτη 5/10 και 
από το ΕΤΑΑ. Συνεχείς παρατάσεις στην αποπληρωμή των δυσβάστακτων εισφο-
ρών του ταμείου. Κατά καιρούς την εξασφάλιση ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, 
όσων συναδέλφων δεν είναι ασφαλιστικά ενήμεροι. Την επαναπρόσληψη εργα-
ζομένων που απολύθηκαν αυθαίρετα.

Με βασική αρχή ότι κανένας συνάδελφος δεν πρέπει να μείνει μόνος στους δύσκο-
λους καιρούς που ζούμε και ότι το πρόβλημα του καθενός χωριστά είναι πρόβλημα 
όλων μας. 

Για να κινητοποιηθεί η κοινωνική πλειοψηφία των μηχανικών που αγωνίζεται να 
ζήσει από τη δουλειά της, για να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τους εκπροσώ-
πους των μνημονιακών δυνάμεων, χρειάζεται διαρκής καθημερινή παρέμβαση 
παντού: ΣΤΟ ΤΕΕ, στο ασφαλιστικό μας ταμείο στους χώρους δουλειάς...
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Η "ΕΠΙΣΤΗΜΗ" ΤΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ
Σταθερά επίκαιρο, στο χώρο των μηχανικών, το θέμα της τακτοποίησης των αυθαιρέτων, το οποίο έχει πάρει 
χαρακτήρα διδακτορικής διατριβής. Μπορεί η δόμηση να μην είναι το αντικείμενο της πραγματικής απασχόλησης 
των τοπογράφων, αλλά σίγουρα δεν είναι επαγγελματικό ζητούμενο από κανένα κλάδο μηχανικών, διότι αναφε-
ρόμαστε στην αυθαίρετη δόμηση.

Ουδέποτε και κανένας κλάδος μηχανικών ούτε βέβαια συμφώνησε, αλλά ούτε καν αβαντάρισε το καθεστώς της 
αυθαίρετης δόμησης σε οποιαδήποτε μορφή της. Άλλωστε οι μηχανικοί ζημιώνονται από κάθε άποψη. Επίσης τη 
ζημιά, άλλοτε άμεσα, άλλοτε αργότερα τη διαπιστώνουν και οι πολίτες, είτε με τη στενή έννοια του προσωπικού 
τους συμφέροντος, είτε από την αυτονόητη υποβάθμιση του περιβάλλοντος.  

Οι πραγματικά μεγάλοι χαμένοι βέβαια ήταν οι νομοταγείς πολίτες που, με την χωρίς υποδομές και την αισθη-
τική-πολιτιστική-οικιστική υποβάθμιση του περιβάλλοντος, την ανεξέλεγκτη αύξηση του πληθυσμού των πολε-
οδομημένων περιοχών, βλέπουν την ποιότητα ζωής τους να υποβαθμίζεται διαρκώς και τις περιουσίες τους να 
απαξιώνονται! Θυσία στο βωμό του κέρδους κάποιων ανεγκέφαλων επίδοξων νεόπλουτων ιδιοκτητών ακινήτων, 
εργολάβων, και, μηχανικών.

Δεν θα πρέπει να αγνοηθεί και η σχετικά πρόσφατη καθολική αντικατάσταση, του συνόλου σχεδόν, της πολεο-
δομικής νομοθεσίας και των κανονισμών, συχνά με δυσνόητους, ασαφείς και ίσως αντισυνταγματικούς νόμους, 
διατάξεις και πρακτικές, δημιουργώντας ένα νομικό πλαίσιο με έλλειψη «ασφαλείας δικαίου». Το γεγονός αυτό, 
δημιούργησε οξύτατα προβλήματα εφαρμογής της νομοθεσίας, τόσο στους ιδιώτες μηχανικούς, συμβολαιογρά-
φους κλπ, όσο και στις αρμόδιες Υπηρεσίες, αποσπώντας τους από το σκοπό και την ουσία της επίλυσης των 
προβλημάτων και αλλοτριώνοντας ακόμα και τη φύση του επαγγέλματός τους! Μάλιστα, η Πολιτεία επιχείρησε 
να το καλύψει το πλήθος των ασαφειών των νόμων για την αυθαίρετη δόμηση 4014/11 και 4178/13, με σωρεία 
ανυπόγραφων ερωτοαπαντήσεων και ερμηνευτικών εγκυκλίων, «διορθωτικών των Νόμων» μεταφέροντας τις 
ευθύνες της στους ιδιώτες μηχανικούς, αποσπώντας τους από το κύριο (φαινομενικά μόνο απλό) αντικείμενό 
τους και καθιστώντας ουσιαστικά και πρακτικά αδύνατη την απόλυτη εφαρμογή τους! Είναι δε γνωστό ότι των 
«αδυνάτων», ουκ έστι ενοχή!                                                    

Για να φτάσουμε στο σήμερα, αργά αλλά μεθοδικά! Όπου χαρακτηρίζονται αυθαίρετα τα πάντα, και αφορούν-δεν 
αφορούν την Πολιτεία και μετά δίδονται «συγχωροχάρτια», αρκεί «να πληρώσεις»! Όχι όμως για να διορθωθούν 
οι ζημιές από τα αυθαίρετα στο περιβάλλον όπου θα δοθούν «ψίχουλα» και θα προβληθούν πανηγυρικά, αλλά για 
να αποπληρωθεί το "υποτιθέμενο" «χρέος».

Μετά από τόση εμπειρία σε σχετική νομοθεσία «τακτοποίησης», ο προς έκδοση νόμος, όπως τουλάχιστον αναρτή-
θηκε στη διαβούλευση, θα πρέπει να είχε θεραπεύσει τις όποιες «παιδικές ασθένειες» και να στοιχειοθετούσε ένα 
ώριμο και μεστό κείμενο. Δυστυχώς όπως προκύπτει από τη διαβούλευση μέχρι σήμερα έχουν συσσωρευτεί δύο 
χιλιάδες παρατηρήσεις, οι περισσότερες εύλογες και τεκμηριωμένες, και απομένει ακόμα μία εβδομάδα για να λήξει 
η προθεσμία της διαβούλευσης. Και ενώ ο τεχνικός κόσμος έχει όλες τις δυνατότητες να συμβάλλει στην πολεο-
δομική αναβάθμιση μέσα από ένα σταθερό θεσμικό πλαίσιο δυστυχώς σήμερα η γνώση της "επιστήμης" των τα-
κτοποιήσεων, για πολύ μεγάλο τμήμα των μηχανικών, είναι αναγκαίο κακό για βιοποριστικούς λόγους. 

Βέβαια η διαρκής μεταβολή του θεσμικού πλαισίου, καθιστά διαρκώς επίκαιρη την αντιστροφή της εφημερίδας 
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