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Από την 
Επιτροπή Δελτίου
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Το δελτίο που κρατάτε στα χέρια σας, όπως μαρτυρά και το 
εξώφυλλό του, είναι προεκλογικό.

Οι Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί ανά την Ελλάδα κα-
λούνται την Κυριακή 13 Μάη 2018, να εκλέξουν εκ νέου την 
εκπροσώπησή τους.

Οι εκλογές θα διεξαχθούν στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη 
και ακόμα 43 πόλεις. Περισσότερες λεπτομέρειες για την 
εκλογική διαδικασία θα βρείτε στις επόμενες σελίδες του δελ-
τίου.

Στις καθιερωμένες σελίδες των παρατάξεων θα μπορέσε-
τε να ενημερωθείτε και για όλους τους υποψήφιους συνδυα-
σμούς και τις διακηρύξεις τους.

Παράλληλα, επειδή η καθημερινότητα δεν σταματά, ο 
ΠΣΔΑΤΜ συνεχίζει όπου υπάρχει ανάγκη τις παρεμβάσεις του, 
αλλά και τις παροχές στα μέλη του, όπως μπορείτε να δείτε 
στις σχετικές ανακοινώσεις και νέα του κλάδου.

Τα επιστημονικά άρθρα, περιορίστηκαν στο παρόν δελ-
τίο… λόγω εκλογών, αλλά χάρη στη θερμή συμμετοχή πολ-
λών συναδέλφων θα επιστρέψουν με ένταση στα επόμενα 
δελτία.

Το επόμενο δελτίο θα μας βρει, μετεκλογικά, στην αρχή του 
καλοκαιριού, οπότε ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τότε.

Καλή ψήφο!

Από την Επιτροπή Δελτίου



  6 ΕπισημανσΕισ

  8 Δραστηριοτητα Συλλογου

	w		Εκλογές	 για	 τον	 ΠΣΔΑΤΜ	 και	 τα	 Τοπικά	 και	 Περιφερειακά	 Τμήματα	 και	

Συλλόγους	ΑΤΜ	

	w			Εξώδικη	όχληση	–	καταγγελία	για	την	κυκλοφορία	ενημερωτικού	εντύπου	

επαγγελματικής	φύσης	από	μέλος	του	ΤΕΕ.

	w		Πρόσκληση	 εκδήλωσης	 ενδιαφέροντος	 για	 την	 παροχή	 εξειδικευμένων	

υπηρεσιών	τεχνικού	συμβούλου	προς	το	ΤΑΙΠΕΔ	αναφορικά	με	την	αξιο-

ποίηση	των	μαρίνων	(Α)	Αργοστολίου,	(Β)	Ζακύνθου	&	(Γ)	Ιτέας	και	προε-

κτιμώμενης	αξίας	130.000	€
	w		Natura	2000:	όρια	και	δεδομένα	των	περιοχών	natura	2000	μετά	την	επι-

καιροποίηση	του	εθνικού	καταλόγου

	w		Διάθεση	γεωχωρικών	δεδομένων	αναρτημένων	δασικών	χαρτών

	w		Προκήρυξη	ανοιχτού	διαγωνισμού	για	την	ανάθεση	του	έργου:	“ΜΕΛΕΤΗ	

ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ	ΟΔΩΝ”	από	τον	Δήμο	Φυλής

	w		Άμεση	οικονομική	ενίσχυση	ΠΣΔΑΤΜ

13 Δραστηριοτητα πΕριφΕρΕιακων τμηματων & συλλογων

	 w		Σύλλογος	ΑΤΜ	-	Τοπικό	Τμήμα	Ρεθύμνου:	Καταγραφή	υφιστάμενου	πολεο-

δομικού	σχεδιασμού	Π.Ε.Ρεθύμνου.	Μέρος	1ο	β

16 νΕα απο τον κλαΔο

	 w		ΤΣΜΕΔΕ-ΕΦΚΑ:	 Δύο	 εγκύκλιοι	 για	 ασφαλισμένους	 του	 πρώην	 ΕΤΑΑ	 -	

ΤΣΜΕΔΕ

	 w		24-27/09/2018	στην	Κρήτη	το	18ο	Συνέδριο	“From	Imagery	to	Digital	Real-

ity:	ERS	&	Photogrammetry”

	 w		Εμπάργκο	στη	διάθεση	φωτογραφιών	από	το	κτηματολόγιο

	 w		Ενημερωτικές	συναντήσεις	HellasGIs

18 ΝομοθΕτικΕσ ΕξΕλιξΕισ

	 w	Νέα	νομοθετήματα	που	άπτονται	του	ενδιαφέροντος	του	ΑΤΜ

21 Επιστημονικα - τΕχνικα θΕματα

	 w		Οι	 κίνδυνοι	 μη	 επικαιροποίησης	 ενός	 γεωδαιτικού	 πλαισίου	 αναφοράς	

στην	Ελλάδα	και	μη	συνεχούς	και	αυστηρής	παρακολούθησης	των	μόνιμων	

σταθμών	 GNSS,	 Δημήτρης Αμπατζίδης ΑΤΜ/ΑΠΘ, Νίκος Δεμιρτζόγλου 

ΑΤΜ/ΑΠΘ, Γιώργος Μοσχόπουλος ΑΤΜ/ΑΠΘ

24 ΕκλογΕσ πσΔατμ - θΕσΕισ παραταξΕων

	 w		ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ	ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ	ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ	ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ	ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

	 w		ΔΚΜ	 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ	 ΚΙΝΗΣΗ	ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ	 &	 ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ	 -	 ΔΑΠ	

Τοπογράφων

	 w	ΕΝΟΤΗΤΑ

	 w	ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ	ΑΤΜ

	 w	Ανασυγκρότηση	Αγρονόμων	Τοπογράφων	Μηχανικών

	 w	Συσπείρωση	Αριστερών	Τοπογράφων



Τα τελευταία σχεδόν 2 χρόνια είχα την τιμή να είμαι Πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Διπλωματού-
χων Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών. Ήταν μια περίοδος πολύ έντονη με ευχάριστες στιγμές, αλλά 
και πολύ άγχος, κούραση και πίεση ώστε να ανταποκριθώ στον ρόλο που μου αναθέσατε.

Ευχάριστες στιγμές ήταν όταν συναντούσα συναδέλφους σε όλη την επικράτεια, στις ημερίδες και το 5ο 
Συνέδριο ΑΤΜ, αλλά και όταν οι κόποι της διοίκησης του συλλόγου επιβραβεύονταν. Ευχάριστη στιγμή 
αναμένεται να είναι και η έκδοση του Π.Δ., το οποίο θα ορίζει μετά από πάρα πολλά χρόνια τα επαγγελ-
ματικά δικαιώματα όλων των μηχανικών. Θα λύνει όλα τα επαγγελματικά προβλήματα και αποκλεισμούς 
που είχαμε έως τώρα, ενώ θα προσθέτει νέα αντικείμενα, στα οποία δεν είχαν καθοριστεί επαγγελματι-
κά δικαιώματα. Τίποτα δεν πρέπει να θεωρείται αυτονόητο, καθώς φτάσαμε στο σημείο να αμφισβητεί-
ται η ικανότητά μας για τη σύνταξη υδραυλικών και συγκοινωνιακών μελετών ή την κατασκευή δομικών 
έργων. Ευχάριστες στιγμές ήταν όταν καταφέραμε να κάνουμε δημόσιες παρεμβάσεις σε Μέσα Μαζικής 
Ενημέρωσης πανελλαδικής εμβέλειας, στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και στα Κοινοβουλευτικά Κόμματα, 
όπου και προβάλαμε τις θέσεις της ειδικότητάς μας. 

Από τις πολύ σημαντικές και ευχάριστες στιγμές ήταν όταν οι συνάδελφοι αναγνώριζαν και επικρο-
τούσαν τις προσπάθειές μας. Ελπίζω μια τέτοια στιγμή να είναι και η Κυριακή 13 Μαΐου, εφόσον οι 
συνάδελφοι μάς επιλέξουν ώστε να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας.

Υπήρχαν και δύσκολες στιγμές, όπως οι έντονες συνεδριάσεις στα Υπουργεία και στην ΕΚΧΑ ΑΕ για ζητή-
ματα που θα έκριναν την καθημερινότητα του Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού ή οι κινητοποιήσεις 
για το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο. Ακόμα και όταν αναγκαστήκαμε να καταθέσουμε αίτηση ακυρώ-
σεως στο ΣτΕ για το νέο Οργανισμό του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, όπου απαξίωνε τους 
Αγρονόμους Τοπογράφους Μηχανικούς.

Όμως οι πιο δύσκολες στιγμές ήταν όταν έπρεπε να ισορροπήσω μεταξύ του ρόλου μου ως Πρόεδρος, ως 
ελεύθερος επαγγελματίας με ένα μικρό τεχνικό γραφείο στου Ζωγράφου, αλλά και το σημαντικότερο, ως 
πατέρας ενός δίχρονου, πλέον, γιου. Αφιέρωσα πάρα πολύ χρόνο σε βάρος των προσωπικών, οικογενει-
ακών και επαγγελματικών υποχρεώσεών μου. 

Όλα αυτά, διότι ήθελα να ανταποκριθώ σε ό,τι είχα γράψει στην πρώτη μου επιστολή στο περιοδικό, 
δηλαδή «ότι θα κάνω ό,τι μπορώ για να υπηρετήσω τα συμφέροντα όλων των συναδέλφων».

Αυτή είναι η τελευταία επιστολή μου ως Πρόεδρος με αυτή τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου. 
Εκτιμώ ότι με τους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους που διέθετε ο Σύλλογος, κάναμε πολύ πε-
ρισσότερα από αυτά που ήταν δυνατά. 

Όσα έγιναν αυτά τα δύο χρόνια μπορείτε να τα δείτε στον απολογισμό δράσης που δημοσιεύθηκε στο 
προηγούμενο τεύχος. Τα 2 χρόνια είναι λίγα, για να ανταποκριθεί η διοίκηση του ΠΣΔΑΤΜ σε ό,τι ανα-
φέρει το Πρόγραμμα Δράσης που εγκρίθηκε στην Πανελλήνια Συνδιάσκεψη στην Καβάλα. Σίγουρα θα 
χρειαστεί επικαιροποίηση, σύμφωνα με τα νέα δεδομένα (π.χ. έκδοση Π.Δ. για τα επαγγελματικά δικαι-
ώματα, νέα αντικείμενα).

Αν κρίνετε και εσείς ότι το πρόσημο της συνεισφοράς αυτής της διοίκησης στην καθημερινότητα του 
Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού είναι θετικό, σας καλώ να στηρίξετε με την ψήφο σας τη διοίκησή 
του. 

Οφείλω σε αυτό το σημείο, να κάνω ένα κάλεσμα σε όλες τις παρατάξεις για σχηματισμό διαπαραταξια-
κού προεδρείου στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Οι ανθρώπινοι πόροι είναι περιορισμένοι. Για να αντέξει 
ο ΠΣΔΑΤΜ να είναι ο πιο ενεργός σύλλογος μηχανικών, απαιτεί την ενεργοποίηση όλου του στελεχιακού 
του δυναμικού, ανεξαρτήτως παράταξης. Δεν μας χωρίζουν τόσα πολλά, παρά μόνοι οι κακές νοοτροπίες.

Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω και όσους συναδέλφους ασκήσαν κριτική. Ήταν χρήσιμη. Είτε 
καλοπροαίρετη, διότι βοήθησε στη βελτίωση της λειτουργίας του Συλλόγου, είτε κακοπροαίρετη, διότι 
δείχνει στους συναδέλφους ποια μπορεί να είναι η εναλλακτική πρόταση για τη διοίκηση του ΠΣΔΑΤΜ.

Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω την παράταξή μου, τη ΔΗΣΥΑΤΜ, για την εμπιστοσύνη που μου έδειξε 
να αναλάβω επικεφαλής της, αλλά και όλους τους συναδέλφους που στήριξαν τον Σύλλογο.

Σας καλώ όλους, να συμμετέχετε στις εκλογές την Κυριακή 13 Μαΐου 2018!

Σας καλώ με την ψήφο σας να στηρίξετε τη σημερινή διοίκηση του ΠΣΔΑΤΜ!

επισημάνσειςεπισημάνσεις
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Μιχάλης Καλογιαννάκης
Πρόεδρος ΠΣΔΑΤΜ
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Κυριακή 13 Μαΐου 2018

Την Κυριακή 13 Μαΐου 2018 θα πραγματοποιηθούν στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και σε άλλες 43 

πολεις της χώρας οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΣΔΑΤΜ.

Παράλληλα θα πραγματοποιηθούν στα κατά τόπους Περιφερειακά - Τοπικά Τμήματα και Συλλόγους ΑΤΜ οι 

αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των Διοικητικών τους Συμβουλίων.

Στην Αθήνα οι εκλογές θα διεξαχθούν από τις 10:00 έως τις 21:00 και θα λάβουν χώρα στο Λαμπαδάριο 

κτίριο της Σχολής των ΑΤΜ στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου.

Στη Θεσσαλονίκη οι εκλογές θα διεξαχθούν από τις 10:00 έως τις 21:00 και θα λάβουν χώρα στο κτίριο 

του Περιφερειακού Τμήματος του ΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας.

Για τις υπόλοιπες 43 πόλεις μπορείτε να δείτε τη διάρκεια της ψηφοφορίας στον πίνακα που ακολουθεί.

Σε κάθε περίπτωση το καταληκτικό ωράριο για το σύνολο των διαδικασιών είναι 21:00

Κάθε συνάδελφος μπορεί να ψηφίσει για τις αρχαιρεσίες του ΠΣΔΑΤΜ σε οποιοδήποτε ανά την 

Ελλάδα εκλογικό τμήμα, ενώ στις αρχαιρεσίες των Περιφερειακών - Τοπικών Τμημάτων & Συλλόγων συμ-

μετέχουν μόνο οι συνάδελφοι που δραστηριοποιούνται στις περιοχές ευθύνης τους και είναι εγγεγραμμένοι 

στα μητρώα του αντίστοιχου Περιφερειακού Τμήματος του ΤΕΕ.

Οι συνάδελφοι που εδράζονται σε Περιφερειακές Ενότητες όπου δεν υπάρχει εκλογικό τμήμα μπορούν να 

ψηφίσουν μόνο για τις αρχαιρεσίες του ΠΣΔΑΤΜ στην κοντινότερη σε αυτούς πόλη ή σε οιαδήποτε άλλη επι-

θυμούν.

Στην ψηφοφορία συμμετέχουν οι συνάδελφοι ΑΤΜ (τακτικά & ομότιμα μέλη ΤΕΕ) που είναι οικονομικά τακτο-

ποιημένοι. 

Η συνδρομή μπορεί να πληρωθεί ταυτοχρόνως με την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος και 

ανέρχεται στο ποσό των 10,00€ για όλους τους συναδέλφους πλην αυτών που δεν έχουν συμπλη-

ρώσει πενταετία από την κτήση του διπλώματος, οπότε καταβάλουν το ποσό των 5,00€. (Προη-

γούμενες τυχόν οφειλές έχουν παραγραφεί).

Για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος οι συνάδελφοι θα πρέπει να προσκομίζουν αστυνομική ταυτότητα 

ή οιοδήποτε άλλο έγγραφο που αποδεικνύει την ταυτότητά τους.

ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (ωράρια, διευθύνσεις χώρων, 

κ.ά.) ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΣΤΕ ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΠΣΔΑΤΜ ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ 210 

3301045 (καθημερινές από 10:00 έως 14:00), ΑΠΟ ΤΟ SITE ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ (www.psdatm.gr) 

ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ - ΤΟΠΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ.
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ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΣΔΑΤΜ
ΚΑΙ ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 

ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ Α.Τ.Μ.



Αναλυτικότερα οι εκλογές θα διεξαχθούν στις εξής πόλεις:

ΠΡΟΣΟΧΗ:  ΕΠΕΙΔΗ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΞΟΥΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ Ή ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΚΑΠΟΙΩΝ 
ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΛΟΓΩ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΥΠΑΡΞΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) ΠΑ-
ΡΑΚΑΛΕΙΣΘΕ ΟΠΩΣ, ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΣΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ, ΕΠΙΣΚΕ-
ΦΤΕΙΤΕ ΤΟ SITE ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Ή ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΕΤΕ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΠΣΔΑΤΜ.
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ΕΞΩΔΙΚΗ ΟΧΛΗΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
Του Πανελληνίου Συλλόγου Διπλωματούχων Αγρονόμων Τοπογράφων Μη-
χανικών, Ηρώων Πολυτεχνείου 9 (ΣΑΤΜ ΕΜΠ - Κτήριο Βέη), Ζωγράφου, 
Αθήνα, όπως νομίμως εκπροσωπείται δια του Προέδρου του Καλογιαννάκη 
Μιχαήλ, Ηρώων Πολυτεχνείου 9 (ΣΑΤΜ ΕΜΠ - Κτήριο Βέη) Ζωγράφου.

ΚΑΤΑ

Α.  Του Τεχνικού Γραφείου με την επωνυμία CONSTRUCTORS & DESIGNERS 
(ΚΟΝΣΤΡΑΚΤΟΡΣ ΕΝΤ ΝΤΙΖΑΪΝΕΡΣ), Εθελοντών 1, Παλαιό Φάληρο, 
Αθήνα, όπως νομίμως εκπροσωπείται

Β.  Του Γκάτσου Αποστόλου, Πολιτικού Μηχανικού, ΑΜ 80869, Εθελοντών 
1, Παλαιό Φάληρο, Αθήνα

Προ ημερών υπέπεσε στην αντίληψη των μελών μας η κυκλοφορία ενός 
ενημερωτικού επαγγελματικής φύσης εντύπου με την επωνυμία του τε-
χνικού γραφείου σας, με το οποίο διαφημίζατε τα εργασιακά αντικείμενα 
της επιχείρησής σας, όπου μεταξύ άλλων συμπεριλαμβάνεται η ρύθμιση 
αυθαιρέτων κτιρίων, τονίζοντας όμως ότι πρόκειται για μια διαδικασία, η 
οποία «υποχρεωτικά βάσει νόμου, γίνεται μόνο από πολιτικό μηχανικό ή 
αρχιτέκτονα μηχανικό».

Κατόπιν της ανωτέρω προφανώς εσφαλμένης και παραπλανητικής διαφήμι-
σης, θεωρούμε απαραίτητο να αναφερθούμε στα εξής:

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του Τεχνικού Επιμελητηρίου 
Ελλάδος τη δήλωση αυθαιρέτων κατά τις διατάξεις του Ν.4014/2011 υπο-
βάλει ομάδα Μηχανικών, ανάλογα με τις απαιτήσεις του Νόμου. Συγκεκρι-
μένα, στις δηλώσεις αυθαιρέτων συμμετέχουν:

1. Μηχανικός ειδικότητας η οποία του παρέχει το δικαίωμα εκπόνησης αρ-
χιτεκτονικής ή στατικής μελέτης αντίστοιχης με ολόκληρο το κτήριο που 
εντάσσεται, ως προς το σύνολο ή τμήμα αυτού, στη ρύθμιση.

2. Μηχανικός ειδικότητας η οποία του παρέχει το δικαίωμα εκπό-
νησης τοπογραφικών μελετών, εξαρτημένο από το κρατικό σύ-
στημα συντεταγμένων ΕΓΣΑ 87’, για το οικόπεδο ή αγροτεμάχιο 
που βρίσκεται το κτήριο που εντάσσεται ως προς το σύνολο ή 
τμήμα αυτού, στη ρύθμιση.

3. Μηχανικός ειδικότητας η οποία του παρέχει το δικαίωμα εκπόνησης με-
λετών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων για τους αντίστοιχους 
ελέγχους, με τις μελέτες ολόκληρης της εγκατάστασης του κτηρίου που 
εντάσσεται, ως προς το σύνολο ή τμήμα αυτού, στη ρύθμιση.

Προκύπτει επομένως σαφώς ότι πέραν των ειδικοτήτων των Πολιτικών 
Μηχανικών, των Αρχιτεκτόνων και των Μηχανολόγων Μηχανικών, η ειδι-
κότητα του Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού αποτελεί ξεχωριστή 
κατηγορία περιληφθείσα με τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την εκπόνη-
ση του έργου της τακτοποίησης αυθαιρέτων κατασκευών.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Και με την επιφύλαξη παντός ετέρου νομίμου δικαιώματός μας

ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ από την επίδοση της παρούσης:

Α)  να προβείτε σε διόρθωση των διαφημιστικών εγγράφων της επιχείρησής 
σας αφαιρώντας ή τροποποιώντας κατά τα ανωτέρω τη φράση «υπο-
χρεωτικά βάσει νόμου, γίνεται μόνο από πολιτικό μηχανικό ή αρχιτέκτο-
να μηχανικό»

Β)  να αποφύγετε κάθε μελλοντική ανάλογη αντιεπαγγελματική συμπερι-
φορά

άλλως θα επιδιώξουμε με κάθε νόμιμο μέσο και δια της δικαστικής οδού 
την ικανοποίηση των αξιώσεών μας, οι οποίες πηγάζουν από την ανωτέρω 
παραβατική και παραπλανητική συμπεριφορά σας.

Αρμόδιος δικαστικός Επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει νόμιμα την πα-
ρούσα προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες στους καθών απευθύνεται 
αντιγράφοντας ολόκληρο το περιεχόμενό της στην έκθεση επιδόσεώς του.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή 
εξειδικευμένων υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου 
προς το ΤΑΙΠΕΔ αναφορικά με την αξιοποίηση των 
μαρίνων (Α) Αργοστολίου, (Β) Ζακύνθου & (Γ) Ιτέας και 
προεκτιμώμενης αξίας 130.000 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε,

πρόσφατα μας γνωστοποιήθηκε η παραπάνω διακήρυξη του ΤΑΙΠΕΔ για 
την ανάθεση της σύμβασης παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών Τεχνικού 
Συμβούλου αναφορικά με την αξιοποίηση των μαρίνων (Α) ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, 
(Β) ΖΑΚΥΝΘΟΥ & (Γ) ΙΤΕΑΣ και προεκτιμώμενης αξίας 130.000 € (πλέον 
Φ.Π.Α. 24%).

Σύμφωνα με την παρ. 3.3 στις περιγραφόμενες μελέτες για την περιγρα-
φόμενη παροχή υπηρεσιών για την τεχνική υποστήριξη περιλαμβάνονται 
Τοπογραφικές/Βυθομετρικές αποτυπώσεις.

Οι συγκεκριμένες μελέτες, σύμφωνα με το Π.Δ. 541/1978 περιλαμβάνονται 
στις κατηγορίες μελέτης 16 Μελέτες Τοπογραφίας (Γεωδαιτικές, Φωτογραμ-
μετρικές, Χαρτογραφικές, Κτηματογραφικές και Τοπογραφικές).

Σύμφωνα όμως με την παρ. 4.1.1. όπου περιγράφονται οι κατηγορίες με-
λετών που πρέπει να διαθέτει ο ενδιαφερόμενος, ώστε να καλύπτονται οι 
ελάχιστες προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό περιγράφονται 
μόνο το μελετητικό πτυχίο κατηγορίας 11 (Μελέτες Λιμενικών Έργων), το 
μελετητικό πτυχίο κατηγορίας 27 (Περιβαλλοντικές Μελέτες) και το μελετη-
τικό πτυχίο κατηγορίας 1 (Χωροταξικές και Ρυθμιστικές Μελέτες).

Ομοίως σύμφωνα με την παρ. 4.2. όπου περιγράφεται η ελάχιστη σύνθεση 
της μελετητικής ομάδας δεν περιλαμβάνεται μηχανικός με το αντίστοιχο 
επαγγελματικό δικαίωμα σύνταξης Μελετών Τοπογραφίας.

Επιπροσθέτως στην ίδια παράγραφο λανθασμένα η αναφορά «Ειδικό Πο-
λεοδόμο/Χωροτάκτη Αρχιτέκτονα Μηχανικό» δεν περιλαμβάνει Αγρονόμο 
Τοπογράφο Μηχανικό. Πλήθος συναδέλφων μας κατέχουν πτυχίο της αντί-
στοιχης κατηγορίας και έχουν πλούσια αντίστοιχη επαγγελματική εμπειρία.

Κύριε Πρόεδρε, επειδή εκτιμούμε ότι οι παραπάνω παραλείψεις έγιναν εκ 
παραδρομής, σας ζητούμε τη διόρθωση των παραγράφων 4.1.1 με την 
προσθήκη Μελετητικό πτυχίο κατηγορίας 16 (Μελέτες Τοπογραφίας) και  
4.2 με την προσθήκη Μελετητή Μελετών Τοπογραφίας και Μελετητή Χω-
ροταξικών Μελετών.
Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Natura 2000: όρια και δεδομένα 
των περιοχών natura 2000 μετά την 
επικαιροποίηση του εθνικού καταλόγου

Περισσότερες πληροφορίες για το δί-
κτυο και για τα έργα επικαιροποίησης των 
στοιχείων: http://www.ypeka.gr/Default.
aspx?tabid=432&language=el-GR και στη Δι-
εύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος & 
Βιοποικιλότητας.

Μετά από ενημέρωση του ΠΣΔΑΤΜ για την κυκλοφο-
ρία ενημερωτικού επαγγελματικής φύσης εντύπου, 

από μέλος του ΤΕΕ, που έθιγε καταφανώς τα επαγγελματικά 
δικαιώματα του Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού, ο Σύλ-
λογος προέβη στην ακόλουθη εξώδικη καταγγελία:

Μετά από γνωστοποίηση στον ΠΣΔΑΤΜ, της πρό-
σκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή 

εξειδικευμένων υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου προς το 
ΤΑΙΠΕΔ αναφορικά με την αξιοποίηση των μαρίνων Αργο-
στολίου, Ζακύνθου & Ιτέας, στην οποία διαπιστώθηκε η πα-
ράλειψη απαίτησης μελετητικού πτυχίου κατηγορίας 16, ενώ 
προβλέπονταν Τοπογραφικές/Βυθομετρικές αποτυπώσεις, 
ο Σύλλογος παρενέβη με την κάτωθι επιστολή:

Ο ΠΣΔΑΤΜ, μετά την επικαιροποίηση του εθνικού 
καταλόγου του Οικολογικού Δικτύου Natura 2000, 

αιτήθηκε στο αρμόδιο Υπουργείο την παραχώρηση των σχε-
τικών ψηφιακών αρχείων.
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Διάθεση γεωχωρικών δεδομένων 
αναρτημένων δασικών χαρτών
Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι μετά από την 
επιστολή του ΔΣ του ΠΣΔΑΤΜ προς τη Διεύθυνση Δασικών Έργων & Υπο-
δομών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο ΠΣΔΑΤΜ διαθέτει 
πλέον προς όλα του τα μέλη τις θεσμικές γραμμές των αναρτημένων δασι-
κών χαρτών και των νέων περιοχών που αναρτήθηκαν από τον Οκτώβριο 
του 2017.
Συγκεκριμένα, αφορά τις Διευθύνσεις Δασών Ημαθίας, Χίου και Ανατολικής 
Αττικής.
Κάθε οικονομικά ενήμερο μέλος του συλλόγου που επιθυμεί να του χορη-
γηθούν οι παραπάνω θεσμικές γραμμές χρειάζεται απλά να αποστείλει στο 
e-mail του συλλόγου (psdatm@tee.gr) τα στοιχεία του, τον αριθμό μητρώου 
ΤΕΕ, τα στοιχεία επικοινωνίας του και την καταβολή της ετήσιας συνδρομής.
Η ετήσια συνδρομή είναι 5 ευρώ για τα μέλη κάτω πενταετίας και 10 ευρώ 
για τα υπόλοιπα μέλη. Η καταβολή μπορεί να γίνει στον λογαριασμό του συλ-
λόγου στην Τράπεζα Πειραιώς (IBAN GR21 0172 0800 0050 8007 1615 938).

Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την 
ανάθεση του έργου: “ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ 
ΟΔΩΝ” από τον Δήμο Φυλής
Αξιότιμε Κύριε Δήμαρχε,
πρόσφατα μας γνωστοποιήθηκε η παραπάνω προκήρυξη του Δήμου Φυ-
λής για την ανάθεση του έργου: «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ ΟΔΩΝ” εκτιμώμε-
νου προϋπολογισμού μελέτης: 74.400,00 € (με Φ.Π.Α) 60.000,00 € (χωρίς 
Φ.Π.Α).
Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 19 η οποία αφορά στην τεχνική και 
επαγγελματική ικανότητα αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι:
«Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα 
διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς, επί ποινή αποκλει-
σμού θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά κατά την ημερομηνία διεξαγωγής 
του διαγωνισμού τις κάτωθι απαιτήσεις:
α) Κάθε προσφέρων πρέπει να διαθέτει στελεχιακό δυναμικό με εμπειρία 
σε αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, κατά το άρθρο 39 του Ν.3316/05 (που 
διατηρείται σε ισχύ σύμφωνα με το άρθρο 377 του Ν.4412/2016), ως εξής:
- Για την κατηγορία (10) ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ - πτυχίο Α’ τάξης 
και άνω, απαιτείται να υπάρχει στην ομάδα Μελέτης κατ’ ελάχιστον ένας 
Πολιτικός Μηχανικός με 10ετή τουλάχιστον αποδεδειγμένη εμπειρία σε έργα 
οδοποιίας, ο οποίος θα είναι και ο συντονιστής του έργου και πιο συγκεκρι-
μένα:
Πέντε τουλάχιστον εγκεκριμένες μελέτες οδού ενιαίας ή διαχωρισμένης επι-
φάνειας κυκλοφορίας κατηγορίας ΒΙ ή ΒΙΙ ή ΒΙΙΙ ή ΒΙV ή ΓΙV ή ΔIV ή ΔV από 
τεχνικές υπηρεσίες την τελευταία τριετία.
- Για την κατηγορία (16) ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ - πτυχίο Α’ τάξης και άνω, απαιτεί-
ται τουλάχιστον ένας μελετητής 10ετούς και άνω εμπειρίας.
Βάσει των ανωτέρω απαιτήσεων, λαθεμένα υπάρχει η αναφορά στελέχω-
σης της ομάδας μελέτης μόνο Πολιτικού Μηχανικού για την κατηγορία (10) 
Συγκοινωνιακών Μελετών και όχι και Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών περί-
που το 60% των μελετητών της συγκεκριμένης κατηγορίας είναι Αγρονόμοι 
Τοπογράφοι Μηχανικοί. Η συγκεκριμένη παράλειψη ελπίζουμε ότι έγινε από 
άγνοια και συντόμως θα διορθωθεί. Σε αντίθετη περίπτωση επιφυλασσόμεθα 
για κάθε νόμιμη ενέργεια προάσπισης των συμφερόντων των μελών μας.
Επιπροσθέτως σύμφωνα με το ίδιο άρθρο, αποκλείεται, εκ του διαγωνισμού 

μεγάλος αριθμός μηχανικών με πτυχίο Α’ τάξης στις ανωτέρω κατηγορίες 
μελετών, καθώς για τη λήψη πτυχίου Α’ τάξης απαιτούνται 4 έτη εμπειρίας 
και όχι 10 που απαιτούνται από τον διαγωνισμό. Για τη λήψη πτυχίου Β’ 
τάξης απαιτείται εμπειρία 8 ετών.
Τέλος, η απαίτηση σύνταξης «Πέντε τουλάχιστον εγκεκριμένες μελέτες οδού 
ενιαίας ή διαχωρισμένης επιφάνειας κυκλοφορίας κατηγορίας ΒΙ ή ΒΙΙ ή ΒΙΙΙ 
ή ΒΙV ή ΓΙV ή ΔIV ή ΔV από τεχνικές υπηρεσίες την τελευταία τριετία» κρί-
νεται υπερβολική. Η οικονομική κρίση έχει ως αποτέλεσμα την κατακόρυφη 
μείωση προκήρυξης και σύνταξης μελετών και συνεπώς ελάχιστοι μελετη-
τές δύνανται να πληρούν το κριτήριο αυτό.
Κύριε Δήμαρχε, σας ζητούμε τη διόρθωση των παραπάνω σημείων και επι-
φυλασσόμεθα για κάθε νόμιμη ενέργεια.
Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Άμεση οικονομική ενίσχυση ΠΣΔΑΤΜ
Αγαπητοί/ες συνάδελφοι/ισσες,
τα τελευταία χρόνια, εξαιτίας της συνολικά δύσκολης οικονομικής κατάστα-
σης στη χώρα, και την αδυναμία του ΤΕΕ να χρηματοδοτήσει τους συλλό-
γους με μεγαλύτερα ποσά από ότι έχει προβλέψει στον προϋπολογισμό του 
(κατάργηση υπέρ ΤΕΕ), ο ΠΣΔΑΤΜ παλεύει καθημερινά να ανταποκριθεί στον 
ρόλο του και συγχρόνως να καλύψει με διάφορους τρόπους τα έξοδα λει-
τουργίας του.
Στο πλαίσιο αυτό τα χρόνια της κρίσης έχει:
•  Μειώσει κατακόρυφα τα έξοδά του. Έχουν απομείνει μόνο τα ανελαστικά 

έξοδα.
•  Μειώσει το ωράριο λειτουργίας της γραμματείας (είναι ο μόνος σύλλογος 

μηχανικών που διατηρεί γραμματεία).
• Μηδενισμός των εξόδων παράστασης και μετακίνησης των μελών του ΔΣ.
Τα τελευταία 2 χρόνια έχει:
• Μετακομίσει το τελευταίο διάστημα σε χώρο που του διέθεσε η ΣΑΤΜ ΕΜΠ.
•  Διοργανώσει αρκετές ημερίδες και συνέδρια ώστε να αυξήσει τα έσοδα 

από τους εκθέτες (πλέον προσεγγίζει πάνω από το 50% των εσόδων).
•  Ξεκίνησε μια νέα πρωτοβουλία προμήθειας διάφορων ειδών (T-shirt, κα-

πέλα, κλπ) για την οικονομική ενίσχυσή του.
Οι παραπάνω προσπάθειες, δυστυχώς, δεν αρκούν. Για να μπορεί ο ΠΣΔΑΤΜ 
να παραμείνει ενεργός και να σας εκπροσωπεί επάξια, απαιτείται τα μέλη του 
να καταβάλλουν την ετήσια συνδρομή τους, η οποία, με τα δεδομένα των 
τελευταίων χρόνων αποτελεί το 5% των εσόδων του.
Η ετήσια συνδρομή είναι μόλις
•	5 ευρώ για τα μέλη κάτω πενταετίας
•	και 10 ευρώ για τα υπόλοιπα μέλη
Η καταβολή μπορεί να γίνει στον λογαριασμό του συλλόγου στην Τράπεζα 
Πειραιώς: IBAN GR21 0172 0800 0050 8007 1615 938
Τα οικονομικά διαθέσιμα, αυτή τη στιγμή, του συλλόγου αρκούν μέχρι 
αυτό τον μήνα. Όπως καταλαβαίνετε πρέπει να γίνει κάτι άμεσο.
Το Δ.Σ. του ΠΣΔΑΤΜ αποφάσισε να απευθυνθεί άμεσα σε όλους τους Συνα-
δέλφους ζητώντας οικονομική στήριξη.
Ιδιαίτερα όμως απευθύνεται στους συναδέλφους ΑΤΜ, οι οποίοι έχουν 
εταιρείες με μεγάλη τάξη πτυχίο και οι οποίοι μετά από έναν κοινό αγώ-
να τριών ετών ανακηρύχτηκαν ανάδοχοι στις μελέτες κτηματολογίου για το 
υπόλοιπο της χώρας. Μπορείτε να καταβάλετε όποιο ποσό επιθυμείτε. (Το 
ανάλογο παραστατικό θα σας σταλεί μέσω e-mail).
Αν πιστεύετε ό τι ο ΠΣΔΑΤΜ πρέπει να παραμείνει ενεργός και να 
σας εκπροσωπεί, παρακαλούμε για την άμεση καταβολή, έστω, της 
ετήσιας συνδρομής.

Με εκτίμηση,  Για το Δ.Σ.
      Ο Πρόεδρος                                         Ο Γεν. Γραμματέας

Μιχάλης Καλογιαννάκης                             Παναγιώτης Τουρλάκης

Δρ
ασ

τη
ρι

ότ
ητ

α 
Συ

λλ
όγ

ου

12 ATM 237 / ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018

Σε συνέχεια της παροχής δεδομένων στα μέλη του, 
ο ΠΣΔΑΤΜ ανακοίνωσε τον Μάρτιο τη χορήγηση επι-

πλέον γεωχωρικών δεδομένων σε νέες περιοχές:

Μετά από γνωστοποίηση στον ΠΣΔΑΤΜ, προκήρυξης 
διαγωνισμού του Δήμου Φυλής, στην οποία διαπι-

στώθηκε λαθεμένη αναφορά στελέχωσης της ομάδας μελέ-
της, ο Σύλλογος παρενέβη με την κάτωθι επιστολή:

Λόγω των οικονομικών δυσκολιών που αντιμετωπί-
ζει τα τελευταία χρόνια ο ΠΣΔΑΤΜ, οι οποίες παρά 

την πληθώρα ενεργειών που έχουν γίνει για την ελαχιστο-
ποίηση των εξόδων, παραμένουν, ο ΠΣΔΑΤΜ καλεί με την 
κάτωθι επιστολή, όσα μέλη έχουν τη δυνατότητα να τον ενι-
σχύσουν οικονομικά.
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ 
& ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - TOΠΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Αρ. Πρωτ. :38, Ρέθυμνο 14-3-2018

ΘΕΜΑ: Καταγραφή υφιστάμενου πολεοδομι-
κού σχεδιασμού Π.Ε. Ρεθύμνου. Μέρος 1ο β
Σε συνέχεια της συζήτησης που έχει ξεκινήσει για τα πολεοδομικά θέματα της 
Π.Ε.Ρ. προχωρήσαμε στην καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης, όσον αφορά 
τον πολεοδομικό σχεδιασμό στην εκτός σχεδίου περιοχή και τις χρήσεις γης, τις 
πολεοδομήσεις οικισμών και το στάδιο που βρίσκεται ο κάθε δήμος, όσον αφορά 
στη διαδικασία επαναδημοσίευσης των οικσμών, που ακυρώθηκαν με τις αποφά-
σεις του ΣτΕ. Οι πολεοδομικές μελέτες της πόλης του Ρεθύμνου και οι πράξεις 
εφαρμογής και αναλογισμού που τις αφορούν είναι μεγάλο αντικείμενο που πρέπει 
να διερευνηθεί ξεχωριστά και θα γίνει σε επόμενο στάδιο. Εκκρεμεί ακόμα η κατα-
γραφή των ΠΕΡΠΟ και το στάδιο που βρίσκονται.

Α.  Χωροταξικός σχεδιασμός - Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο και 
Σχέδια Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πό-
λης-Τοπικά Χωρικά Σχέδια στην Π.Ε.Ρ.

Το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) αποτελεί ένα κατευθυντήριο σχέδιο που σκο-
πό έχει την ορθολογική οργάνωση και ανάπτυξη μιας πόλης ή ενός οικισμού. Το 
θεσμικό πλαίσιο για την εκπόνηση και έγκριση του ΓΠΣ είναι ο Ν.1337/83 ο οποίος 
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον Ν.2508/97. Σύμφωνα με τον Ν.2508/97 
το ΓΠΣ είναι διευρυμένο και περιλαμβάνει ολόκληρη την εδαφική περιφέρεια ενός 
Δήμου, δηλαδή άλλαξε χαρακτήρα από αυτόν του Ν.1337/83 και μετασχηματίστη-
κε σε ένα, ουσιαστικά, τοπικό χωροταξικό σχέδιο στην περιοχή του ΟΤΑ που εξε-
τάζει την οργάνωση τόσο του αστικού όσο και του εξωαστικού χώρου. Αντίστοιχα 

σχέδια με τα νέα ΓΠΣ είναι και τα Σχέδια Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοι-
κτών Πόλεων (ΣΧΟΟΑΠ) με τη μόνη διαφορά ότι στην περίπτωση των ΣΧΟΟΑΠ, 
η έδρα του Δήμου έχει πληθυσμό μικρότερο των 2.000 κατοίκων. Τα ΓΠΣ δηλαδή 
αναφέρονται στον σχεδιασμό του αστικού, του περιαστικού και του εξωαστικού 
χώρου ενώ τα ΣΧΟΟΑΠ στην οργάνωση του μη αστικού χώρου.

Τα ΓΠΣ / ΣΧΟΟΑΠ προσδιορίζουν το αναπτυξιακό προφίλ, τα οικιστικά 
χαρακτηριστικά και τα στοιχεία του φυσικού και δομημένου περιβάλλο-
ντος κάθε ΟΤΑ.
Αναλυτικά τα ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ με το Ν.2508/97 προσδιορίζουν: •Τις Περιοχές 
Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ) που δεν προορίζονται για πολεοδόμηση όπως π.χ. τα 
δάση, οι αρχαιολογικοί χώροι κ.ά. •Τις Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμού Δόμησης 
(ΠΕΠΔ) που σκοπό έχουν την προστασία του περιαστικού και εξωαστικού χώρου 
από την ανεξέλεγκτη διασπορά της εκτός σχεδίου δόμησης. •Τις πολεοδομημένες 
Περιοχές και τις νέες περιοχές προς πολεοδόμηση (επεκτάσεις) •Τις περιοχές ορ-
γανωμένης ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων (ΠΟΑΠΔ) •Τα απαραίτητα 
έργα-ενέργειες στον τομέα των δικτύων υποδομής (μεταφορές, τηλεπικοινωνίες, 
ύδρευση, αποχέτευση κ.ά.) •Τις χρήσεις γης και τους όρους δόμησης στο σύνολο 
της περιοχής μελέτης •Τα προγραμματικά μεγέθη και τις ανάγκες σε γη για κοι-
νωνικές υποδομές (μονάδες εκπαίδευσης, πρόνοιας, αθλητισμού, διοίκησης κ.ά.)

Σήμερα, ο νέος νόμος 4447/16 στο άρθρο 7 προβλέπει την εκπόνηση 
Τοπικών Χωρικών Σχεδίων σε αντικατάσταση των ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ.
Με τα Τ.Χ.Σ. καθορίζονται σε κάθε Δ.Ε. οι ακόλουθες κατηγορίες περιοχών:
-Οικιστικές περιοχές
-Περιοχές παραγωγικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων
-Περιοχές Προστασίας
-Περιοχές Ελέγχου χρήσεων γης.
Για την εφαρμογή του Ν.4447/2016 εκκρεμεί ακόμα έκδοση Προεδρικών Διαταγ-
μάτων.

Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι οι εκκρεμότητες στην περιοχή μας είναι 
αρκετές. Είναι σαφές ότι για την ισόρροπη και βιώσιμη ανάπτυξη είναι αναγκαίος 
ο χωροταξικός σχεδιασμός και η ολοκλήρωση των παραπάνω μελετών. Συναντάμε 
καθημερινά στην εκτός σχεδίου περιοχή, χρήσεις ασύμβατες μεταξύ τους, οι οποίες 
δημιουργούν προβλήματα η μία στην άλλη. Η ολοκλήρωση του χωροταξικού σχεδι-
ασμού θα πρέπει να είναι από τις προτεραιότητες του κάθε δήμου.
Η κατάσταση αυτή δεν αφορά μόνο την περιοχή μας αλλά όλη τη χώρα. Χαρακτη-
ριστικά για ως προς το μέγεθος των εκκρεμοτήτων επισυνάπτουμε τα παρακάτω 
σχόλιο: «Το πρόβλημα του πολεοδομικού σχεδιασμού στη χώρα μας είναι... ότι 
είναι ατελής. Στα 17 χρόνια που ίσχυσε το προηγούμενο νομικό πλαίσιο για την 
εκπόνηση των γενικών πολεοδομικών σχεδίων (1997-2014) ολοκληρώθηκε μόλις 
το 16% των μελετών που ανατέθηκαν, ενώ ακόμα 31% βρίσκεται σε εξέλιξη. Χα-
ρακτηριστικό είναι ότι το πρώτο γενικό πολεοδομικό σχέδιο εγκρίθηκε 10 χρόνια 
μετά την ψήφιση του νόμου! Πρόσφατη μελέτη υπολόγισε ότι το 53% της χώρας, 

δηλαδή 481 δημοτικές ενότητες, παραμένει χωρίς κανένα ειδικό χωρικό σχεδιασμό, 
δηλαδή η οικιστική/πολεοδομική εξέλιξη των περιοχών αυτών απλά προχωρεί με 
βάση τους γενικούς κανόνες της νομοθεσίας, χωρίς συγκεκριμένο σχέδιο, ανάλογα 
με τις ανάγκες της κάθε περιοχής» (βλ. «Κ» 19.12.2016). πηγή εφημ. “Καθημερινή” 
23-9-2017»
Από δημοσιεύματα διαφαίνεται ότι το υπουργείο Περιβάλλοντος σχεδιά-
ζει να αντιμετωπίσει το θέμα της ολοκλήρωσης του πολεοδομικού  σχεδι-
ασμού, στο πρότυπο των διαγωνισμών κτηματογράφησης, την εκπόνηση 
και των 325 Τοπικών Χωρικών Σχεδίων της χώρας, ένα για κάθε δήμο.
Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα δανεισμού σύμφωνα με τον Ν.4509/17  
(ΦΕΚ-201/Α/22-12-17. ΑΡΘΡΟΝ 70 Επενδυτικά δάνεια ΟΤΑ α βαθμού 
για εκπόνηση Τοπικών Χωρικών Σχεδίων (ΤΧΣ).
Η γνώμη μας είναι ότι οι δήμοι πρέπει να είναι σε εγρήγορση, ώστε να 
καταφέρουν να ολοκληρώσουν ο καθένας το Τ.Χ.Σ. της περιοχής του, το 
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Στον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι οι περισσότερες πολεοδομικές μελέ-
τες έγιναν για μεν τους περιαστικούς οικισμούς την περίοδο 1986-88 μετά τον 
Ν.1337/83 και για τους υπόλοιπους την περίοδο 1993-4. Αντίστοιχα οι πράξεις 
εφαρμογής ολοκληρώθηκαν (όσες έγιναν) αρκετές δεκαετίες αργότερα. Από αυτό 
το γεγονός και μόνο, δημιουργήθηκαν πάρα πολλά προβλήματα, όπως δέσμευση 
οικοπέδων που δεν μπορούσαν να αξιοποιηθούν πριν την πράξη εφαρμογής, αλλα-
γές σε όρια και ιδιοκτήτες, άλλες οι ανάγκες για τις οποίες σχεδιάστηκαν και άλλες 
όταν εντέλει υλοποιήθηκαν (ακόμα υλοποιούνται και υπάρχουν εκκρεμότητες).
Όσον αφορά τη νομοθεσία, οι πολεοδομήσεις των οικισμών είχαν προχωρή-
σει με τον Ν.1337/83 και τον Ν.2508/97, άρθρο 19 και Π.Δ.-20/30-8-85 (ΦΕΚ 
-414/Δ). Σήμερα, σύμφωνα με τον Ν.4447/16, για την πολεοδόμηση μιας πε-
ριοχής, απαιτείται η σύνταξη και έγκριση Πολεοδομικού Σχεδίου Εφαρμογής το 
οποίο περιλαμβάνει το Πολεοδομικό Σχέδιο και την Πράξη Εφαρμογής. Η έγκριση 
του Πολεοδομικού Σχεδίου Εφαρμογής γίνεται με απόφαση Γενικού Γραμματέα 
Περιφέρειας και περιλαμβάνει και την κύρωση της πράξης εφαρμογής η οποία 
συντάσσεται ταυτόχρονα. Στο άρθρο 10, παρ. 2 του ίδιου νόμου αναφέρεται ότι, 
απαιτείται η ύπαρξη εγκεκριμένων Τοπικών ή Ειδικών Χωρικών σχεδίων για την 
κατάρτιση Πολεοδομικού Σχεδίου Εφαρμογής, ενώ, όπου δεν έχει εγκριθεί, αλλά 
η περιοχή καλύπτεται από ΓΠΣ ή ΣΧΟΟΑΠ ακολουθείται η διαδικασία σύμφωνα 
με τον Ν.2508/97. Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν.4447/16, είμαστε σε 
αναμονή Π.Δ. για την τροποποίηση άρθρων του Ν.2508/97, μεταξύ αυτών και του 
άρθρου 19 που αφορά πολεοδομήσεις οικισμών. Κρίνεται λοιπόν σκόπιμο και για 
αυτόν τον λόγο να ασκήσουν πιέσεις οι δήμοι και οι περιφέρειες προς το κεντρικό 
κράτος, για την κατάρτιση των Τοπικών Χωρικών Σχεδίων και την ολοκλήρωση 

των εκκρεμοτήτων της νομοθεσίας.

Γ.  Επανέγκριση διαγραμμάτων ορίων οικισμών που ακυρώθη-
καν με τις αποφάσεις 56/2017 και 57/2017 του ΣτΕ.

Σε σχέση με την επανέγκριση των διαγραμμάτων των ορίων των οικισμών, μέχρι 
σήμερα από τους δήμους, έχουμε τα παρακάτω στοιχεία:
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οποίο είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ισόρροπη και βιώσιμη ανά-
πτυξη μιας περιοχής.

Β. Πολεοδομικές μελέτες οικισμών
Η πολεοδόμηση είναι μονόδρομος για περιοχές με έντονη οικιστική πίεση. Μόνο 
με την πολεοδόμηση, μπορούν να γίνουν ολοκληρωμένες υποδομές, να προβλε-
φθούν κοινωφελείς και κοινόχρηστοι χώροι, με τελικό σκοπό την εξυπηρέτηση 
της λειτουργικότητας και την εξασφάλιση των καλύτερων δυνατών όρων δια-
βίωσης. Πρέπει να αποδεχτούμε το γεγονός, ότι οι διαδικασίες που απαιτούνται 
είναι χρονοβόρες και έχουν οικονομικό κόστος, αλλά είναι ο μόνος τρόπος για 

να έχουν τα παιδιά μας πεζοδρόμια, πλατείες, παιδικές χαρές, σχολεία, κλπ. Η 
πολεοδόμηση εν μέσω οικονομικής κρίσης μπορεί ακούγεται ουτοπική και άκαιρη, 
όμως λόγω κάμψης της οικοδομικής δραστηριότητας είναι ευκαιρία επαναπροσ-
διορισμού και σχεδιασμού του χώρου σύμφωνα με τις πραγματικές σημερινές, 
αλλά και μελλοντικές ανάγκες των κατοίκων. Επισημαίνουμε, ότι η ιστορία έχει 
δείξει, ότι τα πολεοδομικά προβλήματα και οι εκκρεμότητες δεν προέκυψαν λόγω 
έλλειψης χρημάτων, αντιθέτως, μεγαλύτερο πρόβλημα δημιούργησε η ταχεία και 
έντονη ανάπτυξη την περίοδο οικονομικής ευμάρειας, λόγω μεγάλης ανοικοδόμη-
σης χωρίς κανένα σχεδιασμό.



Δρ
ασ

τη
ρι

ότ
ητ

α 
Π

ερ
ιφ

ερ
ει

ακ
ώ

ν 
Τμ

ημ
άτ

ω
ν 

& 
Συ

λλ
όγ

ω
ν

15 ATM 237 / ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018

Η επανέγκριση των διαγραμμάτων των ορίων των οικισμών, καλώς είναι σε πρώ-
τη προτεραιότητα από τους περισσότερους δήμους, γιατί σήμερα πολλοί πολίτες 
είναι σε ομηρία.
Σε συνέχεια του 36/22-11-2017 εγγράφου μας προς τον Δήμο Ρεθύμνου και τον 
Τοπικό Τύπο τονίζουμε για άλλη μία φορά την ανακαιότητα πολεοδόμησης 
των οικισμών με έντονη ανάπτυξη και οικιστική πίεση. Οι οικισμοί αυτοί 
αναφέρονται στην απόφαση 56/2017 του ΣτΕ, οι οποίοι είχαν οριοθετηθεί με πο-
λύγωνο με το Π.Δ/24-4-85 ΦΕΚ181/Δ/3-5-85, και υπήρχε χάρτης στην απόφαση 
της οριοθέτησης, ο οποίος όμως δεν είχε δημοσιευθεί στο αντίστοιχο ΦΕΚ. Στην 
κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι παραλιακοί και περιαστικοί οικισμοί (Αδελι-
ανός και Πηγιανός Κάμπος, Βιολί Χαράκι, Ατσιπόπουλο, Πρινές, κλπ) οι οποίοι 
δέχονται ιδιαίτερη οικιστική πίεση.
Στους οικισμούς αυτούς θα πρέπει να προωθηθεί ο πολεοδομικός σχε-
διασμός και όχι μόνο η οριοθέτηση. Οι περιοχές αυτές έχουν ιδιαίτερη αξία 
για όλη την Περιφερειακή Ενότητα και θα πρέπει να φροντίσουμε για τη βιώσι-
μη περαιτέρω ανάπτυξή τους, λαμβάνοντας υπόψη όχι μόνο το βραχυπρόθεσμο 
κέρδος, αλλά τη μακροπρόθεσμη υπεραξία. Οι σύγχρονες απαιτήσεις για βιώσιμη 
(αειφορική) ανάπτυξη, επιβάλλουν επιτακτικά τη χρήση του συγκροτημένου (τε-
χνικά και επιστημονικά) Πολεοδομικού σχεδιασμού στις περιοχές ιδιαίτερης 
(περιβαλλοντικής και οικονομικής) αξίας, που δέχονται (και θα δεχτούν στο μέλ-
λον) οικιστική πίεση. Από τις ημερομηνίες από τον πίνακα με τις πολεοδομήσεις 
οικισμών, διαφαίνεται ότι υπήρξε περίοδος που προωθήθηκαν πολεοδομικές μελέ-
τες σε οικισμούς, σήμερα γιατί όχι; 
Επίσης, για άλλη μια φορά τονίζουμε ότι πρέπει να ερευνηθεί η ανάγκη επε-
νέγκρισης όλου του κύκλου στους οικισμούς με ζώνες 800 μέτρων. Ο κάθε 
ένας από αυτούς τους οικισμούς έχει τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά και 
ανάγκες, και πρέπει να μελετηθούν χωριστά. Πολλές περιοχές από αυτές δεν 
έχουν χαρακτήρα οικιστικό και ανάγκες ή δυνατότητες οικοδόμησης λόγω μορ-
φολογίας εδάφους. Με την επέκταση των οικισμών δημιουργούνται οικόπεδα που 
είναι αδύνατο να αξιοποιηθούν και αντίστοιχα τίθενται περιορισμοί σε βιοτεχνικές 
ή κτηνοτροφικές επενδύσεις στις περιοχές αυτές.
Σημειώνεται ότι και το κείμενο προς διαβούλευση του ΠΠΧΣΑΑ Κρήτης στο Τεύχος 
8 σελ. 11-12 αναφέρει: «Η αντιμετώπιση του θέματος «παράνομη οριοθέτηση 
οικισμών» από τα εγκεκριμένα ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ δεν κρίνεται ικανοποιητική, διότι οι 
προβλέψεις τους δεν είναι συμβατές με το μέγεθος του προβλήματος (ακύρωση 
των όρων προστασίας του τοπίου και του περιβάλλοντος, αποδοχή ‘νομίμων’ πα-
ράνομων κατασκευών, συνεχείς προσφυγές στο ΣτΕ, κλπ). Προκρίνεται η εκπό-
νηση σύνθετης Ειδικής Μελέτης -πολεοδομικού χαρακτήρα- από την Περιφέρεια 
Κρήτης (φυσικά για το σύνολο των 74 οικισμών της Περιφερειακής Ενότητας) και 
η προώθηση στις κεντρικές Υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ για έκδοση νέων Υ.Α. Ως κα-
τευθύνσεις για την εκπόνηση της μελέτης δίδονται:
•   Αφενός, η οριοθέτηση του συνεκτικού τμήματος κάθε οικισμού ως είχε το 1985, 

με τη χρήση Φ/Γ διαγραμμάτων και αεροφωτογραφιών που διαθέτει ο ΟΚΧΕ. 
Εντός των περιγραμμάτων τους ορίζονται οι συνήθεις όροι και περιορισμοί στη 
δόμηση εντός οικισμών και

•   Αφετέρου, στην περιμετρική ζώνη του συνεκτικού τμήματος έως το νοητό όριο 
της ζώνης των 800 μέτρων του διαβήτη, εντοπίζονται τα τμήματα όπου μπορεί 
να οριστεί ως χρήση κατοικία, αφού αφαιρεθούν τα ρέματα, δάση, οι δασικές 
εκτάσεις, οι αρχαιολογικοί χώροι, τα τμήματα με κλίσεις άνω του 35% κλπ. Σε 
ό,τι απομένει ορίζονται νέοι όροι και περιορισμοί στη δόμηση (μεγάλες αρτιότητες 
και κατατμήσεις, μικροί Σ.Δ. κλπ), σχετικά ευμενέστεροι από αυτούς της νόμιμης 
εκτός σχεδίου δόμησης».

Δ.  Προτεραιότητες πολεοδόμησης στα όρια του υφιστάμενου 
Γ.Π.Σ.

Όσον αφορά τις προτεραιότητες για τη σύνταξη πολεοδομικών μελετών στη περι-
οχή του υφιστάμενου Γ.Π.Σ. δηλαδή στα όρια του Καποδιστριακού Δήμου Ρεθύ-
μνου, συμφωνούμε με την πρόταση του εγκεκριμένου Γ.Π.Σ. ΦΕΚ-348/
ΑΑΠ/2013. Συγκεκριμένα στο άρθρο 4 αναφέρει: «Σε ό,τι αφορά στο βαθμό 
προτεραιότητας της πολεοδόμησης:
-Προέχει η ένταξη στο σχέδιο πόλης των περιοχών που βρίσκονται μεταξύ του 
υφιστάμενου σχεδίου πόλης του Ρεθύμνου και του ΒΟΑΚ. Πρόκειται για τις εκτά-
σεις που βρίσκονται εντός των ορίων των οικισμών προ του ’23 (Περιβόλια, Μυσ-
σίρια, Πλατανιάς) καθώς και των εκτός σχεδίου περιοχών βόρεια του ΒΟΑΚ.
-Σε πρώτη προτεραιότητα πολεοδόμησης συμπεριλαμβάνονται επίσης οι παρα-
δοσιακοί οικισμοί της ενδοχώρας: Ρουσσοσπίτι, Χρωμοναστήρι, Αρμένοι (η με-
λέτη πολεοδόμησης είναι σε εξέλιξη) καθώς και οι περιαστικοί οικισμοί: Γάλλος, 
Ξηρό Χωριό, Μετόχια (Μικρό, Μεγάλο, κτλ), Μικρά Ανώγεια, (νέοι) Μύλοι....»
Τα προβλήματα στα ήδη πυκνοδομημένα τμήματα των οικισμών Περιβόλια, 
Μυσσίρια και Πλατανιά λόγω έλλειψης δρόμων και κοινόχρηστων χώρων, είναι 
πλέον έντονα. Να σημειωθεί ότι οι οικισμοί αυτοί είναι και από τους πλέον τουρι-
στικούς. Η εκπόνηση πολεοδομικής μελέτης με σκοπό διαπλατύνσεις υφιστάμε-

νων δρόμων, νέες διανοίξεις και νέους κοινόχρηστους χώρους, όπου αυτό είναι 
εφικτό θα βελτιώσουν τη ζωή των μόνιμων κατοίκων και των επισκεπτών, αλλά 
και τη γενικότερη εικόνα της περιοχής.
Επίσης, το πρόβλημα της στέγασης στην πόλη του Ρεθύμνου είναι έντονο τα 
τελευταία χρόνια, οπότε η επέκταση του σχεδίου πόλης βόρεια του ΒΟΑΚ για τη 
δημιουργία νέων οικοπέδων, κρίνεται επιβεβλημένη.

Ε. Εφαρμογή πολεοδομικού σχεδιασμού
Εκτός από τις εκκρεμότητες σε ρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν, που αφορούν 
τον πολεοδομικό σχεδιασμό, μεγάλο πρόβλημα υπάρχει και στην εφαρμογή των 
υφισταμένων. Αυτό συμβαίνει λόγω έλλειψης ολοκληρωμένης, ενιαίας και οργα-
νωμένης καταγραφής των αποφάσεων (τοπικών αρχών, υπηρεσιών, υπουργείων 
και λοιπών φορέων της δημόσιας διοίκησης) που συγκροτούν το τοπικό πολεο-
δομικό πλαίσιο (καθιστώντας τις περισσότερες φορές πολύ δύσκολη έως χαοτική 
την απλή εφαρμογή όρων δόμησης και επιτρεπόμενων χρήσεων επί δημόσιων και 
ιδιωτικών ακινήτων (παράγοντας που αναμφισβήτητα επηρεάζει αρνητικά τη μα-
κροπρόθεσμη ανάπτυξη και διάρθρωση του χώρου στο επίπεδο της περιφέρειας)). 
Κρίνουμε απαραίτητο να προωθηθεί από τους Δήμους και την Περιφέρεια η δημι-
ουργία και λειτουργία σχετικού διαδικτυακού γεωγραφικού συστήματος 
πληροφοριών (web G.I.S.), το οποίο θα συγκεντρώνει και θα εφαρμόζει (σε 
τοπογραφική κλίμακα και ακρίβεια) όλο το ισχύoν πολεοδομικό καθεστώς και πε-
ριοριστικό πλαίσιο που αφορά την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου. Γνωρίζουμε 
ότι ο Δήμος Ρεθύμνου και η Περιφέρεια Κρήτης ήδη κάνουν κάποιες προσπάθειες. 
Κρίνουμε όμως σκόπιμο, να ενταθεί η συνεργασία με τα περιφερειακά τμή-
ματα του Τ.Ε.Ε. και τους επιστημονικούς συλλόγους Μηχανικών, καθώς 
είναι γνώστες τον τοπικών δεδομένων, προβλημάτων και αναγκών, ώστε να προ-
κύψει ένα ολοκληρωμένο σύστημα, εύχρηστο και αξιόπιστο. Ο παραπάνω στόχος 
αναμφισβήτητα αποτελεί βασική προτεραιότητα και στρατηγική επιλογή για την 
ολοκληρωμένη και αειφόρο ανάπτυξη του χώρου. 

ΣΤ. Προτάσεις
•  Δεδομένης της πολυπλοκότητας, των συνεχών αλλαγών, αλλά και τις 

εκκρεμότητες της νομοθεσίας (Ν.4447/2016) κρίνουμε απαραίτητη 
την ενημέρωση των μηχανικών από εξειδικευμένο συνάδελφο, είτε 
από υπουργείο, είτε από την Αποκεντρωμένη διοίκηση ή την Περιφέ-
ρεια, έτσι ώστε να καθοριστεί πλήρως η διαδικασία που απαιτείται για 
ολοκληρωμένο πολεοδομικό σχεδιασμό στο σύνθετο πολεοδομικό πε-
ριβάλλον της περιοχής μας.

•  Παράλληλα, ο Δήμος Ρεθύμνου, ως ο δήμος με τις μεγαλύτερες πο-
λεοδομικά ανάγκες, θα μπορούσε να ζητήσει τις υπηρεσίες εξειδικευ-
μένου Τεχνικού Συμβούλου όσον αφορά στην πολεοδομική νομοθε-
σία και τις συνεχείς αλλαγές και σύνθετες διαδικασίες, έτσι ώστε να 
προετοιμάζεται για την προώθηση των πολεοδομικών εκκρεμοτήτων 
(Τ.Χ.Σ. , πολεοδομικές μελέτες κλπ).

•  Κρίνεται επιβεβλημένη η σωστή και ολοκληρωμένη ενημέρωση των 
πολιτών για τις ωφέλειες της πολεοδόμησης μιας περιοχής. Είναι γνω-
στό ότι, πολλές προσπάθειες του τεχνικού κόσμου τα προηγούμενα 
χρόνια, απέβησαν άκαρπες λόγω αντιρρήσεων των πολιτών.

•  Είμαστε πρόθυμοι, σε συνεργασία με τη Νομαρχιακή Επιτροπή Ρεθύ-
μνου του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Κ. και τους υπόλοιπους συλλόγους Μηχανικών, 
να οργανώσουμε ημερίδα-παρουσίαση-εν ημέρωση για τους συναδέλ-
φους, αλλά και για τους πολίτες με θέματα πολεοδομικά προβλήματα 
της περιοχής μα ς και τρόπους λύσης αυτών.

Όπως επανειλλημένα έχουμε τονίσει θα πρέπει να ξεκαθαριστεί και να ισχυ-
ροποιηθεί το πολεοδομικό καθεστώς σε όλη την Π.Ε. Ρεθύμνου με την 
έκδοση Προεδρικών Διαταγμάτων που αφορούν όλες τις οικιστικές 
περιοχές, κάνοντας χρήση κατάλληλων και σύγχρονων πολεοδομικών εργαλεί-
ων [Τοπικά Χωρικά Σχέδια (Ν.4447/2016 άρθρο 7)], ενώ παράλληλα πρέπει να 
ολοκληρωθούν πολεοδομικές πράξεις (πράξεις εφαρμογής, Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) που εκ-
κρεμούν εδώ και δεκαετίες, λαμβάνοντας υπόψη τις σημερινές και μελλοντικές, 
πραγματικές ανάγκες, των πόλεων και οικισμών, χωρίς αυτά να αποτελούν απλά 
ένα σχέδιο επέκτασης οικισμών.

Ο επιστημονικός μας Σύλλογος και τα μέλη του είναι άμεσα εμπλεκόμενοι καθη-
μερινά και γνώστες των τοπικών προβλημάτων σε βάθος. Είμαστε στη διάθεσή 
σας για κάθε τεχνική λεπτομέρεια και ελπίζουμε στο μέλλον σε πιο ουσιαστική 
διαβούλευση με τον Δήμο Ρεθύμνου, για κάθε θέμα σχετικό με το επιστημονικό 
αντικείμενο της ειδικότητάς μας.

Για το Δ.Σ. ΠΣΔΑΤΜ - Τοπικού Τμήματος Ρεθύμνου
                                 H Πρόεδρος                       O Γραμματέας
                              Γαληνού Ράλια               Γρηγοράκης Δημήτρης
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Δύο εγκύκλιοι για τα φλέγοντα ζητήματα των 
ασφαλισμένων του πρώην ΕΤΑΑ - ΤΣΜΕΔΕ, 
υπεγράφησαν το προηγούμενο διάστημα 
από τον υφυπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης, 
Αναστάσιο Πετρόπουλο, και είναι οι ακόλουθες

Δύο εγκυκλίους για ζητήμα-
τα των ασφαλισμένων του 
πρώην ΕΤΑΑ - ΤΣΜΕΔΕ, 
υπέγραψε ο υφυπουργός 
Κοινωνικής Ασφάλισης, Ανα-
στάσιος Πετρόπουλος.

Η πρώτη εγκύκλιος διευκρινίζει ότι μετά την κατάργηση της Ειδικής Προσαύ-
ξησης με τον Ν.4387/2016, οι ασφαλισμένοι του πρώην ΕΤΑΑ - ΤΣΜΕΔΕ δεν 
υποχρεούνται στην αναδρομική καταβολή εισφορών για το διάστημα από 
1/7/2011 έως 31/12/2014.

Η δεύτερη εγκύκλιος διευκρινίζει ότι η αναδρομική διαγραφή των ασφαλι-
σμένων του πρώην ΕΤΑΑ - ΤΣΜΕΔΕ ανατρέχει στην ημερομηνία διαγραφής 
τους από το ΤΕΕ ανεξαρτήτως της ημερομηνίας υποβολής δήλωσης στη Νο-
μαρχία.

Ακολουθεί το πλήρες περιεχόμενο των εγκυκλίων

Η εγκύκλιος με θέμα «Αναδρομική διαγραφή από το πρώην 
ΕΤΑΑ - ΤΣΜΕΔΕ»
Κατόπιν ερωτημάτων που έχουν υποβληθεί στην Υπηρεσία μας από ασφα-
λισμένους του πρώην ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ, οι οποίοι αιτούνται την αναδρομική 
τους διαγραφή από την ασφάλιση του ανωτέρω πρώην Τομέα, έχοντας λά-
βει αντίστοιχη αναδρομική διαγραφή από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας 
(ΤΕΕ), και για την ενιαία αντιμετώπιση των περιπτώσεων αυτών, σας γνω-
ρίζουμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του α.ν.2326/1940, όπως αυτές 
ίσχυαν μέχρι 31/12/2016, στην υποχρεωτική ασφάλιση του πρώην ΕΤΑΑ 
υπάγονταν υποχρεωτικά τα μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας 
(ΤΕΕ), από την εγγραφή τους σε αυτό, ανεξάρτητα εάν ασκούσαν ή όχι το 
επάγγελμα.
Για τη διακοπή της ασφάλισης στο πρώην ΤΣΜΕΔΕ εφαρμόζονταν οι διατά-
ξεις του άρθρου 23 του β.δ. της 20/11/1940 (ΦΕΚ 415/Α/4-12-1940), σύμ-
φωνα με τις οποίες κάθε ασφαλισμένος του ΤΣΜΕΔΕ, είτε ιδιώτης είτε δημό-
σιος υπάλληλος, που αποχωρούσε από την υπηρεσία και έπαυε να ασκεί 
το επάγγελμά του, και προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί, όφειλε να δηλώσει 
εγγράφως την αποχώρησή του από το επάγγελμα προς τον Νομομηχανικό 
του τόπου κατοικίας του (Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της αντίστοιχης 
Νομαρχίας) και προς το ΤΣΜΕΔΕ. Τα μέλη του ΤΕΕ υπέβαλαν την ίδια δή-
λωση προς το ΤΕΕ και οι εργολάβοι δημοσίων έργων προς τις Οργανώσεις 
που ήταν εγγεγραμμένοι. Σε περίπτωση που ο χρόνος υποβολής των ως 
άνω δηλώσεων ήταν διαφορετικός, η παύση των εργασιών λογιζόταν από 
την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης προς τον Νομομηχανικό.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο του πρώην ΤΣΜΕΔΕ, με την αριθ. 492/6-6-2005 
απόφασή του, μετά από γνωμοδότηση της Νομικής του Υπηρεσίας, για την 
αντιμετώπιση περιπτώσεων ασφαλισμένων που λάμβαναν αναδρομική δια-
γραφή από το ΤΕΕ και ζητούσαν αντίστοιχα την αναδρομική τους διαγραφή 
από το ΤΣΜΕΔΕ, αποφάσισε ότι σε περίπτωση που ο χρόνος υποβολής των 
ως άνω δηλώσεων (δήλωση στο νομοτεχνικό και δήλωση στο ΤΕΕ) είναι διά-
φορος, η παύση των εργασιών λογίζεται συντελεσθείσα από της χρονολογίας 
υποβολής της δήλωσης προς τον Νομομηχανικό.

3. Στην Υπηρεσία μας έχουν υποβληθεί ερωτήματα από ασφαλισμένους του 
πρώην ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ, οι οποίοι έχουν λάβει αναδρομική διαγραφή από 
το ΤΕΕ, όμως το πρώην ΤΣΜΕΔΕ δεν προχωρά στη διαγραφή τους από την 
ημερομηνία αναδρομικής διαγραφής από το ΤΕΕ, αλλά κατ’ εφαρμογή της 
ανωτέρω απόφασης του Δ.Σ. του πρώην ΤΣΜΕΔΕ, προχωρά στη διαγραφή 
τους από την ημερομηνία παύσης στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της 
αντίστοιχης Νομαρχίας, ακόμη και εάν αυτή είναι μεταγενέστερη της ημερο-
μηνίας αναδρομικής διαγραφής από το ΤΕΕ.
Για παράδειγμα, το ΤΕΕ με απόφαση του 2017 έχει αποδεχθεί τη διαγρα-

φή μηχανικού από το Μητρώο Μελών του από 15/1/1998, όμως το πρώην 
ΤΣΜΕΔΕ προχωρά σε διαγραφή από 11/5/2010, ημερομηνία δήλωσης της 
παύσης της άσκησης του επαγγέλματος στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
της Νομαρχίας Αθηνών.

4. Για την αντιμετώπιση τέτοιων περιπτώσεων, όπου μέχρι 31/12/2016 προ-
κύπτει διαφορετική ημερομηνία διακοπής της ασφάλισης βάσει των σχετικών 
δηλώσεων της Νομαρχίας και του ΤΕΕ, λόγω αναδρομικής διαγραφής από 
το ΤΕΕ, θεωρούμε ότι ως ημερομηνία διακοπής της ασφάλισης στο ΤΣΜΕΔΕ 
θα πρέπει να λαμβάνεται η ημερομηνία διαγραφής από το ΤΕΕ, και όχι εκείνη 
της υποβολής της δήλωσης στη Νομαρχία, δεδομένου ότι η διαγραφή από το 
ΤΕΕ συνεπάγεται την απώλεια της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος και όχι η 
σχετική δήλωση στη Νομαρχία.
Συνεπώς στο ανωτέρω παράδειγμα, ο εν λόγω μηχανικός θα διαγραφεί από 
το πρώην ΤΣΜΕΔΕ από 15/1/1998, και όχι από 11/5/2010.
Σημειώνουμε δε ότι η εγγραφή στο ΤΕΕ αποτελεί τη βασική προϋπόθεση για 
την υπαγωγή στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΤΣΜΕΔΕ, η οποία δεν πλη-
ρούται σε περίπτωση διαγραφής του ασφαλισμένου από αυτό.
Σε κάθε περίπτωση προκειμένου οι Υπηρεσίες σας να προχωρούν σε ανα-
δρομική διαγραφή θα πρέπει να εξετάζουν εάν για το χρονικό διάστημα που ο 
ασφαλισμένος θα διαγραφεί αναδρομικά από την ασφάλιση έχει λάβει ασφα-
λιστική ικανότητα ή εγγυητικές επιστολές από τον πρώην ΤΣΜΕΔΕ.

Η εγκύκλιος με θέμα «Ασφαλιστικές εισφορές Ειδικής Προ-
σαύξησης κατ’ εφαρμογή του άρθρου 44 παρ. 14 έως 17 του 
ν.3986/2011»
Με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 14 έως 17 του ν.3986/2011, από 
1/7/2011 (άρθρο 20 παρ. 5α και β του ν.4019/2011) τροποποιήθηκε ο τρό-
πος υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών της Ειδικής Προσαύξησης 
του πρώην ΤΣΜΕΔΕ.

Συγκεκριμένα, για τους μέχρι 31/12/1992 ασφαλισμένους (παλαιοί ασφαλι-
σμένοι) προβλέφθηκε πρόσθετη εισφορά ύψους 2% επί του ποσού της 1ης 
ασφαλιστικής κατηγορίας του π.δ. 124/1993, όπως ίσχυε, και για τους από 
1/1/1993 ασφαλισμένους (νέοι ασφαλισμένοι) προβλέφθηκε η υποχρεωτική 
τους μετάταξη ανά 3ετία σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία.

Το πρώην ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ δεν προχώρησε στην εφαρμογή των ανωτέρω 
ρυθμίσεων, δεδομένου ότι εκκρεμούσε ενώπιον του Συμβουλίου της Επι-
κρατείας αίτηση ακύρωσης από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) και 
άλλα πρόσωπα. Μετά την έκδοση της αριθ. 117/2015 απόφασης του ανω-
τέρω Δικαστηρίου, με την οποία απορρίφθηκε η αίτηση ακύρωσης τέθηκε 
ζήτημα αναδρομικής καταβολής των σχετικών ποσών.

Στο πλαίσιο αυτό θεσπίστηκε η ρύθμιση της παρ. 9 του άρθρου 39 του 
ν.4331/2015 από την οποία προβλέπεται ότι οι αναδρομικές οφειλές εισφο-
ρών των μέχρι 31/12/1992, καθώς και των από 1/1/1993 ασφαλισμένων 
προς τους Τομείς του πρώην ΕΤΑΑ, που αφορούν το χρονικό διάστημα 
από 1/7/2011 μέχρι 31/12/2014 και έχουν προκύψει από την εφαρμογή των 
ανωτέρω ρυθμίσεων του ν.3986/2011, καταβάλλονται σε ισόποσες δόσεις, 
χωρίς την επιβολή των προβλεπόμενων ποινών λόγω καθυστέρησης στην 
εξόφλησή τους.

Κατόπιν των ανωτέρω, και μετά την έκδοση της αριθ. 122/2016 γνωμοδό-
τησης του Νομικού Συμβούλιου του Κράτους σχετικά με την εφαρμογή του 
άρθρου 39 του ν.4331/2016, το Διοικητικό Συμβούλιο του πρώην ΕΤΑΑ απο-
φάσισε, με την αριθ. 398/2016 απόφασή του, τη διαδικασία με την οποία 
θα γινόταν η είσπραξη των αναδρομικών οφειλών από την εφαρμογή των 
ανωτέρω ρυθμίσεων του ν.3986/2011 λόγω της δικαστικής εκκρεμότητας. 
Ειδικότερα για τους εν ενεργεία ασφαλισμένους (ασφαλισμένους πριν και 
μετά την 1/1/1993) αποφασίστηκε η είσπραξη των αναδρομικών οφειλών σε 
8 εξαμηνιαίες δόσεις μέσω των ηλεκτρονικών ειδοποιητηρίων με λήξη στο 
τέλος κάθε ημερολογιακού εξαμήνου, αρχής γενομένης από το Β΄ εξάμηνο 
του έτους 2016.

Με τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 4 του ν.4387/2016 η Ειδική Προσαύξη-
ση καταργήθηκε αναδρομικά από 1/1/2016. Συνεπώς, κατά την κατάργηση 
της Ειδικής Προσαύξησης η είσπραξη των ανωτέρω αναδρομικών οφειλών 
εκκρεμούσε. Ως εκ τούτου, δεν συντρέχει πλέον λόγος είσπραξης των εν 
λόγω οφειλών για την Ειδική Προσαύξηση από την αναδρομική εφαρμογή 
των σχετικών ρυθμίσεων ν.3986/2011.
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From Imagery to Digital Reality: ERS 
& Photogrammetry 
18th International Scientific and Technical 
Conference 

Το 18ο Διεθνές Επιστημονικό και Τεχνικό Συνέδριο 

«Από την Εικόνα στην ψηφιακή Πραγματικότητα» 
Τηλεπισκόπηση και Φωτογραμμετρία
Θα διεξαχθεί στις 24-27 Σεπτεμβρίου του 2018 στην Κρήτη

Οργανωτής του συνεδρίου είναι η εταιρεία Racurs που κλείνει 25 χρόνια 
διεθνούς δραστηριότητας και συνδιοργανωτής είναι ο Γιάννης Γιαννίρης, 
αντιπρόσωπος και πιστοποιημένος εκπαιδευτής του PHOTOMOD.

Το συνέδριο θα γίνει στο ξενοδοχείο Nana beach 
Χερσόνησος 700 14 Κρήτη 
Τηλ.: 28970 30100, Fax: 28970 22954

Κρίσιμες ημερομηνίες: 
Πρώιμη εγγραφή 22 Ιουνίου, 
Τελική εγγραφή 7 Σεπτεμβρίου 2018 

Περιλήψεις και Εισηγήσεις: 
Υποβολή Ριπόρτ 1 Αυγούστου, 
Υποβολή Άρθρων 24 Αυγούστου

Για εγγραφές: 
http://conf.racurs.ru/conf2018/eng/registration/index.php
και για περισσότερες πληροφορίες: 
http://conf.racurs.ru/conf2018/eng/

Εμπάργκο στη διάθεση φωτογραφιών 
από το κτηματολόγιο
Κλειστή παραμένει η υπηρεσία διάθεσης αεροφωτογραφιών του πρώην 
ΟΚΧΕ από το κτηματολόγιο.

Με αφορμή την κατάργηση της εταιρείας Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρ-
τογράφηση Α.Ε. (Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε.) και τη σύσταση Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία 
«ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» με τον ν.4512/2018, η υπηρεσία παραμένει 
κλειστή μέχρι νεωτέρας. Να σημειωθεί ότι η υπηρεσία έπαψε να λειτουργεί 
λίγο μετά τη μετεγκατάστασή της στα γραφεία της Μεσογείων δηλαδή πολύ 
πριν την ψήφιση του Ν.4512/2018.

Παροχή υλικού γίνεται μόνο για επείγουσες περιπτώσεις όπως η δικαστική 
χρήση, ενώ η νομιμοποίηση αυθαιρέτων δεν θεωρείται επείγουσα και δεν 
εξυπηρετείται.

Η κατάσταση αυτή είναι επιεικώς απαράδεκτη και πρέπει να διορθωθεί. Ανε-
ξάρτητα με το ποιός είναι ο φορέας που στεγάζει την υπηρεσία, αυτή πρέπει 
να δουλεύει και να εξυπηρετεί τους χιλιάδες μηχανικούς που χρειάζονται τις 
αεροφωτογραφίες για τη δουλειά τους, για να μην πούμε για τα έσοδα που 
χάνει το δημόσιο από τη μη λειτουργία τής υπηρεσίας αυτής.

Ολόκληρη η ανακοίνωση με βάση την οποία έχει πάψει να λειτουργεί η υπη-
ρεσία παροχής αεροφωτογραφιών και να υπολειτουργούν οι υπόλοιπες υπη-
ρεσίες του κτηματολογίου υπάρχει στο:
http://www.ktimatologio.gr/Pages/News.aspx?id=397

Eνημερωτικές συναντήσεις ΗellasGIs
Με μεγάλη επιτυχία πραγμα-
τοποιήθηκε και η τελευταία 
Ενημερωτική Συνάντηση της 
HellasGIs για το 2017, με 
θέμα «Εφαρμογές Επαυ-
ξημένης Πραγματικότητας 

(AR)» και συντονιστή τον Σπύρο Σαντριβανόπουλο. Η Συνάντηση που 
πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 20.12.2017 στο μικρό Αμφιθέατρο της 
Σχολής Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Ε.Μ.Π., ακολούθησε το παρα-
κάτω περίγραμμα:

Αν και οι Εφαρμογές Επαυξημένης Πραγματικότητας συμπληρώνουν σχεδόν 
μισό αιώνα ζωής (!), με παρουσία σε τεχνολογίες αιχμής όπως η στρατιωτι-
κή βιομηχανία ή/και ο μαγικός κόσμος των κινηματογραφικών ταινιών του 
Hollywood, εντούτοις η πραγματική τους άνθιση ξεκινά με την εξέλιξη των 
«έξυπνων» συσκευών (smartphones, tablets, Head Mounted Displays κ.ά.). 
Πολλαπλά επιστημονικά θέματα που άπτονται των ήδη εφαρμοζόμενων τε-
χνικών της Τοπογραφίας, Φωτογραμμετρίας και των Γεωγραφικών Συστη-
μάτων Πληροφοριών συνδυάζονται, πλέον, αρμονικά με τις τεχνολογίες της 
Όρασης Υπολογιστών (Machine Vision), της κατασκευής Τρισδιάστατων 
Μοντέλων (3D Modeling) και της διαδικασίας Ταυτόχρονης Χαρτογράφησης 
και Εντοπισμού Θέσης (Simultaneous Localization And Mapping) για να πα-
ρέχουν στο χρήστη μία ασυναγώνιστη εμπειρία μίξης πραγματικότητας, πλη-
ροφοριών και εικονικών χωροαντικειμένων, σε πραγματικό χρόνο.

Παρουσιάστηκε επίσης ζωντανά εφαρμογή AR που πραγματοποιήθηκε για 
τον Διεθνή Αερολιμένα Ελευθέριος Βενιζέλος.

Τα πρακτικά της Συνάντησης, καθώς και τη βιντεοσκόπησή της, μπορείτε να 
τα βρείτε στο σύνδεσμο: http://www.hellasgi.gr/index.php/announcements/
announcements-main/122-7-2017.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα μας www.
hellasgi.gr & στα social media www.facebook.com/groups/HellasGIs / https://
twitter.com/HellasGI / www.linkedin.com/groups/8459205 
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Ø	Την Εγκύκλιο Δ.15/Δ/οικ.3376/73 της 14-2-2018 υπέγραψε ο 
Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης με θέμα: «Γνωστοποίηση άρθρου 20 του Ν.4488/2017 – 
Αποσύνδεση ασφάλισης από ιδιότητα».

 Με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.4488/2017 (ΦΕΚ Α΄ 137/13-9-
2017) επέρχονται μεταβολές στο καθεστώς ασφάλισης των μηχανικών 
και των δικηγόρων στον ΕΦΚΑ και το ΕΤΕΑΕΠ, αναδρομικά από 
1/1/2017, με βασικό στοιχείο την αποσύνδεση της υποχρεωτικής υπα-
γωγής στην ασφάλιση των ανωτέρω φορέων από την εγγραφή στους 
οικείους επαγγελματικούς συλλόγους.

Ø	Εκδόθηκε η Εγκύκλιος του Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 7/2018 της 16-02-2018 
με θέμα: «Προσδιορισμός της βάσης υπολογισμού ασφαλιστι-
κών εισφορών Ελευθέρων Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολούμε-
νων και Αγροτών από 01.01.2018».

 Η εγκύκλιος αναφέρει ότι με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 58 του 
Ν.4472/2017 (ΦΕΚ 74/τ.Α΄/19.5.2017) προσδιορίζεται η βάση υπολογι-
σμού ασφαλιστικών εισφορών Ελ. Επαγγελματιών και Αυτοαπασχολού-
μενων από 01/01/2018 και για κάθε επόμενο έτος.

 Στην εγκύκλιο σημειώνονται ιδιαίτερα τα εξής:
 «Από 1.1.2018 και εντεύθεν, τα ως άνω ποσοστά υπολογίζονται επί 

του μηνιαίου εισοδήματος, όπως αυτό καθορίζεται με βάση το φορολο-
γητέο αποτέλεσμα από την άσκηση της δραστηριότητάς τους κατά το 
προηγούμενο φορολογικό έτος, σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας 
Εισοδήματος, όπως εκάστοτε ισχύει, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται οι 
καταβλητέες ασφαλιστικές εισφορές. Ειδικά, για το έτος 2018, η ασφα-
λιστική εισφορά υπολογίζεται επί του 85% του ως άνω φορολογητέου 
αποτελέσματος.» και 

 «Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις από 01.01.2018 και εφεξής στη βάση 
υπολογισμού, όπως αυτή διαμορφώνεται κατά τα ανωτέρω, συμπερι-
λαμβάνονται και οι καταβλητέες ασφαλιστικές εισφορές.» και

 «Από 01.01.2019 και εφεξής οι ασφαλιστικές εισφορές θα υπολογίζο-
νται επί του ποσού που αντιστοιχεί στο 100% του αθροίσματος ΚΦΑ και 
καταβλητέων εισφορών προηγούμενου έτους.»

Ø	Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας της 7-2-
2018 με ΑΔΑ: ΩΞ604653Π8-Ε7Λ και θέμα: Χορήγηση άδειας δόμη-
σης σε ρυμοτομούμενα ή μη οικοδομήσιμα οικόπεδα – γήπεδα 
για την εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης/ ανακαίνισης κτι-
ρίων χαρακτηρισμένων ως διατηρητέα (Ν.4067/12) ή νεώτερα 
μνημεία (Ν.3028/02). Αναφέρει ότι για την έκδοση οποιουδήποτε 
είδους διοικητικής πράξης με σκοπό την αναστήλωση, ανακατασκευή, 
αποκατάσταση και συντήρηση κτιρίου που έχει υπαχθεί σε καθεστώς 
προστασίας ως διατηρητέο ή ως νεώτερο μνημείο (δηλ. άδεια δόμησης, 
άδεια εκτέλεσης εργασιών μικρής κλίμακας), δεν αποτελεί κώλυμα η 
θέση του κτιρίου.

Ø	Απόφαση της Γενικής Γραμματέως Χωρικού σχεδιασμού και 
Αστικού Περιβάλλοντος της 23-2-2018 με ΑΔΑ: ΨΣΜΩ4653Π8-
Ζ9Π και θέμα: «Έγκριση Τοπικού Ρυμοτομικού Σχεδίου, στις 
εκτός σχεδίου περιοχές για τον καθορισμό κοινωφελών χώ-
ρων». Αναφέρει ότι μετά τη δημοσίευση του Ν.4447/2016, παραμέ-
νουν σε ισχύ οι διατάξεις του αρ. 26 του Ν.1337/1983 για την έγκριση 
Τοπικών Ρυμοτομικών Σχεδίων σε εκτός σχεδίου περιοχές, σύμφωνα με 
το αρ. 8, παρ. 9 του Ν.4447/2016. Κατά συνέπεια απαιτείται η έκδοση 
ΠΔ μετά τη γνωμοδότηση ΣΥΠΟΘΑ.

Ø	Δημοσιεύθηκε ο Νόμος με αριθμό 4521 ΦΕΚ 38 Α 2-3-2018 
«Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις.» 
Στο άρθρο 2 ορίζει ότι: «Στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ιδρύονται 
οι εξής: Σχολές και Τμήματα: α) Σχολή Μηχανικών, η οποία συγκροτεί-

ται από τα Τμήματα: αα) Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών, 
ββ) Μηχανικών Βιοϊατρικής, γγ) Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και 
Παραγωγής, δδ) Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών, εε) Μηχα-
νικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής, στ) Μηχανολόγων Μηχανι-
κών, ζζ) Ναυπηγών Μηχανικών, ηη) Πολιτικών Μηχανικών.

Ø	Δημοσιεύθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 171563/131 
στο ΦΕΚ 756 Β 2-3-2018 με θέμα: Προκήρυξη του προγράμ-
ματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον II», που θα υλοποιηθεί στο 
πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020. 

 Όπως αναφέρεται στην προκήρυξη, «το Πρόγραμμα με τίτλο «Εξοικο-
νόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ» έχει στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας στον οικι-
ακό κτηριακό τομέα, τη μείωση των εκπομπών ρύπων που συμβάλλουν 
στην επιδείνωση του φαινομένου του θερμοκηπίου και την επίτευξη 
καθαρότερου περιβάλλοντος.» Να σημειωθεί η τροποποίηση αυτής της 
απόφασης με την απόφαση Αριθμ. 172574/222 ΦΕΚ 952 β 16-3-
2018.

Ø	Δημοσιεύθηκε η Εγκύκλιος 4/20-3-2018 της Γενικής Γραμματεί-
ας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: 
«Αναπροσαρμογή τιμής συντελεστή (τκ) του Κανονισμού Προ-
εκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών για το έτος 
2018». 

 Η τιμή του συντελεστή (τκ), που προκύπτει ως ο λόγος 106,33 / 87,79 
ισούται για το 2018 με 1,211.

Ø	Δημοσιεύθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. οικ.5688 στο 
ΦΕΚ 988 Β 21-3-2018 με θέμα: Τροποποίηση των παραρτημάτων 
του Ν.4014/2011 (Α΄ 209), σύμφωνα με το άρθρο 36Α του νόμου αυ-
τού, σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2014/52/ΕΕ «για την τροποποίηση 
της οδηγίας 2011/92/ΕΕ σχετικά με την εκτίμηση των επιπτώσεων ορι-
σμένων σχεδίων δημόσιων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον» του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014.

Ø	Δημοσιεύθηκε η Εγκύκλιος της Γενικής Γραμματέως Χωρικού 
σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος της 20-3-2018 με ΑΔΑ: 
687Ξ4653Π8-ΥΞΑ με θέμα: «Πολεοδομικές Ρυθμίσεις επί Βασικού Οδι-
κού Δικτύου μετά την έκδοση της υπ αρ. 3377/2015 απόφασης ΣτΕ». 

 Με την υπ. αρ. 3377/2015 απόφαση του ΣτΕ κρίθηκε ότι είναι υποχρεω-
τική η έκδοση Προεδρικών Διαταγμάτων για την έγκριση πολεοδομικών 
ρυθμίσεων επί Βασικού οδικού Δικτύου. Για την έγκριση πολεοδομικών 
ρυθμίσεων σε Ο.Τ. εκατέρωθεν του Βασικού Οδικού Δικτύου, απαιτείται 
η γνωμοδότηση ΣΥΠΟΘΑ μετά από την εισήγηση της οικείας ΔΙΠΕΧΩ 
της Περιφέρειας.

Ø	Ο Γενικός Διευθυντής Πολεοδομίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας εξέδωσε εγκύκλιο με διευκρινήσεις σχετικά με τις απαιτού-
μενες εγκρίσεις αρμοδίων Υπηρεσιών και Συλλογικών Οργάνων των 
άρθρων 40 και 41 του Ν.4495/2017 και θέμα: «Έλεγχος και προστα-
σία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις». ΑΔΑ 
7Χ824653Π8-1ΕΧ της 14-3-2018. 

 Με την εγκύκλιο γίνεται προσπάθεια να τεθεί τάξη για μία ακόμη 
φορά, καθώς με αφορμή την εφαρμογή του νέου πολεοδομικού νόμου 
4495/17 υπάρχουν πολλά ερωτήματα και διαμαρτυρίες των ιδιωτών 
μηχανικών, ότι τους ζητούνται πλήθος δικαιολογητικών, πολλά από τα 
οποία είναι κατά περίπτωση περιττά, για την έκδοση οικοδομικής άδειας 
ή την έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας.

Ø	Δημοσιεύθηκε με αριθ. πρωτ.: ΔΔΠ Β 0005692 ΕΞ 2018 της 30-3-2018 
απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφε-
λών Περιουσιών με θέμα: «Παροχή οδηγιών για την εκτέλεση έρ-
γων και τη νομιμοποίηση αυθαίρετων κατασκευών (άρθρο 14 & 
27 του Ν.2971/2001)».

 Σύμφωνα με την υπηρεσία κατά την υποβολή φακέλων που αφορούν 
στην παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης αιγιαλού, παραλίας, συνε-
χόμενου ή παρακείμενου θαλάσσιου χώρου ή πυθμένα για την εκτέ-
λεση λιμενικών έργων ή τη νομιμοποίηση, σύμφωνα με τις διατάξεις 
της κείμενης νομοθεσίας (άρθρο 14 & 27 του Ν.2971/2001), μετά από 
έρευνα των στοιχείων των σχετικών φακέλων, από υπαλλήλους της 

Νέα νομοθετήματα και διατάξεις 
που άπτονται του ενδιαφέροντος 
του ΑΤΜ
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υπηρεσίας διαπιστώθηκαν σοβαρές ελλείψεις που οδηγούν στην καθυ-
στέρηση έκδοσης των σχετικών αποφάσεων παραχώρησης. Απαιτείται 
οι προσκομιζόμενοι φάκελοι να είναι ολοκληρωμένοι με το σύνολο των 
γνωμοδοτήσεων που απαιτούνται κατά περίπτωση. Να δίνεται ιδιαίτερη 
προσοχή στην ημερομηνία λήξης της ΠΠΑ (Πρότυπη Περιβαλλοντική 
Αδειοδότηση), όταν αυτή απαιτείται. Τα τοπογραφικά διαγράμματα, οι 
τεχνικές εκθέσεις και τα τεχνικά στοιχεία να έχουν συνταχθεί και να 
περιέχουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία που απαιτούνται.

Ø	Με την απόφαση 665/2018, η επταμελής, σύνθεση του Ε΄ Τμή-
ματος του Συμβουλίου της Επικρατείας αποφάνθηκε ότι η κατάρ-
γηση αγροτικών οδών και η διάνοιξη νέων, σύμφωνα με τις συνταγματι-
κές επιταγές, δεν μπορεί να γίνεται από τους δήμους και τις κοινότητες, 
καθώς αποτελεί αρμοδιότητα του σχετικού υπουργείου. 

 Η απόφαση είναι η 665/2018 και το πλήρες κείμενο θα αναρτηθεί αμέ-
σως μετά την καθαρογραφή της από το Δικαστήριο.

Ø	Εκδόθηκε η Εγκύκλιος 6 της Γενικής Γραμματείας Υποδομών με 
ημερομηνία 28-3-2018 και ΑΔΑ Ψ7ΜΣ465ΧΘΞ-ΣΣΞ με θέμα: «Δι-
ευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή του Μητρώου Μελών 
επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έρ-
γων, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών 
(Μη.Μ.Ε.Δ.)». 

 Η εγκύκλιος δίδει διευκρινήσεις για τη σύνδεση και τη λειτουργία του 
Μητρώου Μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσε-
ων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστη-
μονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8.(η) του άρθρου 221 του 
Ν.4412/2016 και σε συνέχεια της εγκυκλίου αρ. 2 της 26 1 2018 της 
Γ.Γ.Υ.

Ø	Δύο εγκυκλίους για ζητήματα των ασφαλισμένων του πρώην 
ΕΤΑΑ - ΤΣΜΕΔΕ, υπέγραψε ο υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλι-
σης τον Μάρτιο.

 Η πρώτη εγκύκλιος διευκρινίζει ότι μετά την κατάργηση της Ειδικής 
Προσαύξησης με το Ν.4387/2016, οι ασφαλισμένοι του πρώην ΕΤΑΑ - 
ΤΣΜΕΔΕ δεν υποχρεούνται στην αναδρομική καταβολή εισφορών για το 
διάστημα από 1/7/2011 έως 31/12/2014.

 Η δεύτερη εγκύκλιος διευκρινίζει ότι η αναδρομική διαγραφή των ασφα-
λισμένων του πρώην ΕΤΑΑ - ΤΣΜΕΔΕ ανατρέχει στην ημερομηνία δια-
γραφής τους από το ΤΕΕ ανεξαρτήτως της ημερομηνίας υποβολής δή-
λωσης στη Νομαρχία.

 Παρά την υπογραφή του υφυπουργού δεν έχουν ακόμα δημοσιευθεί 
με ημερομηνία και αριθμό πρωτοκόλλου. 

Ø	Δημοσιεύθηκε η KYA των Υπουργών  Οικονομικών, Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας και του Διοικητή ΑΑΔΕ της 15-3-2018, ΑΔΑ 
Ω6ΨΔ4653Π8-Ψ21 και ΦΕΚ Β’ 1242/04-04-2018 με θέμα: «Δι-
αδικασία ηλεκτρονικής καταχώρησης παραβόλου κατά την εγγραφή 
φυσικών και νομικών προσώπων στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρη-
τών και κατά την υποβολή των ενεργειακών επιθεωρήσεων στο Αρχείο 
Επιθεωρήσεως Κτιρίων. Καθορισμός του ύψους και της διαδικασίας 
ελέγχου τους, των όρων απευθείας έκδοσης των πράξεων υπολογι-
σμού».

Ø	Δημοσιεύθηκε η Εγκύκλιος 16 του ΕΦΚΑ της 16-3-2018 με ΑΔΑ Ω1ΝΖ-
465ΧΠΙ-ΒΕΒ με θέμα: «Αποσύνδεση της ασφάλισης των αυτοαπα-
σχολούμενων πρώην ΕΤΑΑ - ΤΣΜΕΔΕ και ΕΤΑΑ - ΤΑΝ (δικηγό-
ρων) από την ιδιότητα».

 Η Εγκύκλιος κοινοποιεί τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.4488/2017 
(Φ.Ε.Κ.137/τ.Α΄/13-9--2017) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και 
λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζο-
μένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες διατάξεις» με θέμα 
την αποσύνδεση της ασφάλισης των αυτοαπασχολούμενων του τ. ΕΤΑΑ 
- ΤΣΜΕΔΕ και τ. ΕΤΑΑ - ΤΑΝ (δικηγόρων) από την ιδιότητα. Θεσπίζεται 
ως βασικό στοιχείο υπαγωγής στην ασφάλιση η έναρξη της επαγγελμα-
τικής δραστηριότητας στη Δ.Ο.Υ. Η ισχύς των νέων διατάξεων αρχίζει 
την 1/1/2017. Η ημερομηνία έναρξης ασφάλισης ανατρέχει στην πρώτη 
μέρα του μήνα έναρξης άσκησης ατομικής δραστηριότητας στη Δ.Ο.Υ. 
Η διακοπή της ασφάλισης επέρχεται την τελευταία μέρα του μήνα δια-

κοπής άσκησης ατομικής επαγγελματικής δραστηριότητας στη Δ.Ο.Υ.

Ø	Δημοσιεύθηκε η Εγκύκλιος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων ΠΟΛ.1055 της 23 3 2018 με ΑΔΑ Ψ41Λ46ΜΠ3Ζ-ΧΘ2 με 
θέμα: «Παροχή οδηγών για την εφαρμογή της Απόφασης Υπουργού 
Οικονομικών ΠΟΛ 1223/29-12-2017 (Β’ 4643) σχετικά με τη ρύθμιση 
οφειλών προς το Δημόσιο έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ – Κοι-
νοποίηση των διατάξεων του άρθρου 60 του Ν.4520/2018 (Α’ 30), με 
το οποίο αντικαταστάθηκε η παράγραφος 21 του άρθρου 15 του 
Ν.4469/2017 (Α’ 62)».

 Σύμφωνα με την εγκύκλιο στους επόμενους 9 μήνες - μέχρι τις 31 Δε-
κεμβρίου του τρέχοντος έτους - ελεύθεροι επαγγελματίες, επιχειρήσεις 
και φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα μπο-
ρούν να ενταχθούν στη ρύθμιση των 120 δόσεων και να διευθετήσουν 
οφειλές μέχρι 50.000 ευρώ προς το Δημόσιο. Οι προϋποθέσεις ένταξης, 
η διαδικασία και ο τρόπος καθορισμού των δόσεων καθορίζονται στην 
εγκύκλιο. Δίνονται οδηγίες στις εφορίες για ενιαία εφαρμογή των δια-
τάξεων της σχετικής Υπουργικής Απόφασης (ΠΟΛ 1223/2017) και πα-
ρέχονται κρίσιμες διευκρινίσεις για το ποιοι οφειλέτες μπορούν να υπα-
χθούν στη ρύθμιση, ποιοι εξαιρούνται και ποια είναι τα επιμέρους κρι-
τήρια. Για τον τρόπο υπολογισμού των δόσεων, τα βασικά κριτήρια 
καθορισμού της μηνιαίας δόσης θα είναι το διαθέσιμο εισόδημα και τα 
περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη.

Ø	Απόφαση της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης 
ΦΕΚ 1242 Β/4-4-2018 με θέμα: “Τροποποίηση της υπουργικής από-
φασης 50067/28/27.11.2017 «Ηλεκτρονική Βάση καταχώρισης δεδομέ-
νων Τεχνικών Ασφάλειας και διαδικασία ανάθεσης καθηκόντων Τεχνικού 
Ασφαλείας μέσω ΟΠΣ-ΣΕΠΕ»”.

Ø	Δημοσιεύθηκε η Εγκύκλιος του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικής 
Ασφάλισης με αριθμό Δ15/Δ ́/619/15 της 13-4-2018 με ΑΔΑ ΩΨΩ-
Θ465Θ1Ω-ΠΗΝ και θέμα: «Ασφαλιστικές εισφορές μελών εταιρει-
ών ή/και διαχειριστών».

Ø	Υπεγράφη από τον Υπουργό ΥΠΕΝ, ΦΕΚ 916 Β 15-3-2018, η από-
φαση σχετικά με τον «Καθορισμό των περιπτώσεων και της δι-
αδικασίας μερικής επιστροφής χρηματικών ποσών ενιαίου ει-
δικού προστίμου αυθαιρέτων κατασκευών, που έχουν υπαχθεί 
στις διατάξεις αναστολής επιβολής κυρώσεων των νόμων 4014/2011, 
4178/2013 και 4495/2017». 

Επιμέλεια: Χρήστος Λάλας, ΑΤΜ
Ευάγγελος Στεφανής, ΑΤΜ 

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
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Οι κίνδυνοι μη επικαιροποίησης ενός γεωδαιτικου πλαισίου αναφοράς 
στην Ελλάδα και μη συνεχούς και αυστηρής παρακολούθησης

των μόνιμων σταθμών GNSS
Δημήτρης Αμπατζίδης, ΑΤΜ/ΑΠΘ, dimitrios_ampatzidis@yahoo.gr

Νίκος Δεμιρτζόγλου, ΑΤΜ/ΑΠΘ, nidemsat@gmail.com
Γιώργος Μοσχόπουλος, ΑΤΜ/ΑΠΘ, moschopoulos@gmail.com

Η Ελλάδα καίτοι μία χώρα άκρως σεισμική με έντονες ανομοιογένειες στις τεκτονικές παραμορφώσεις, δεν έχει υιοθετήσει επίσημα ένα μοντέλο 
ταχυτήτων ώστε να προσφέρονται στον χρήστη συντεταγμένες υψηλής ακρίβειας (ολίγων εκατοστών). 

Το HTRS07, το οποίο είναι ένα στατικό σύστημα αναφοράς, λύθηκε στην εποχή 2007.5 (οι συντεταγμένες αναφέρονται στο ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς 
ETRF2005). Για αυτή την εποχή (και μόνο) έχει δοθεί και ο μετασχηματισμός HTRS07 σε ΕΓΣΑ87 με επίπεδο ακρίβειας σε πανελλήνια κλίμακα τα 8.3 εκ 
(Katsambalos et al. 2010) και γίνεται μέσω του ελεύθερου λογισμικού Hepos Transformation Tools (www.hepos.gr).

Μέχρι τώρα, δεν υπάρχει επίσημη αναφορά σχετικά με το πώς αντιμετωπίζονται οι έντονες και ανομοιογενείς ταχύτητες μετατόπισης του Ελλαδικού 
χώρου. Έτσι, το όλο εγχείρημα είναι δυνατό να αποφέρει παρεκκλίσεις σημαντικού βαθμού στα αποτελέσματα.

Η κοινή προσέγγιση/λογική 
Έστω ότι εφαρμόζεται η τεχνική RTK. Κάθε ιδιωτική εταιρεία έχει ένα δίκτυο σταθμών που περικλείουν όλη την Ελλάδα. Ιδανικά αυτό γίνεται εντός ενός 
τριγώνου σημείων. Κάθε σημείο απέχει από ένα σταθμό αναφοράς (θεωρητικά) από μερικά μέτρα μέχρι κάποιες δεκάδες χιλιόμετρα.

Υπόθεση: Εφόσον ο μόνιμος σταθμός και το προς μέτρηση σημείο είναι «σχετικά κοντά», τότε εμφανίζουν κοινή γεωδυναμική 
συμπεριφορά. Έτσι, οι τεκτονικές μετατοπίσεις αλληλοαναιρούνται, και 2Δ ή 3Δ βάση παραμένει αναλλοίωτη (βλ. σχήμα 1).

Πρακτικά σημαίνει πως σταθμός και σημείο «πάνε μαζί» από πλευράς γεωδυναμικής συμπεριφοράς και έτσι η σχετική τους θέση δεν αλλάζει στον χρόνο. 

Σχήμα 1: Η υπόθεση της κοινής γεωδυναμικής συμπεριφοράς

Κατά βάση είναι μία λογική προσέγγιση, ιδίως για περιοχές όχι έντονης τεκτονικής διεργασίας. Για να ισχύει, πρέπει να ισχύσουν ταυτόχρονα τα 
παρακάτω:

1.  Ο μόνιμος σταθμός και το σημείο να μην βρίσκονται σε διαφορετικές τεκτονικές πλάκες ή μικροπλάκες. Η Ελλάδα αποτελείται από πλήθος 
μικροπλακών που δεν έχουν αποσαφηνιστεί πλήρως (σχήμα 2).

Σχήμα 2: Μία πιθανή διαίρεση της Ελλάδας σε μικροπλάκες (πηγή: Chatzinikos et al. 2015)
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Παρατηρούμε ότι η Ελλάδα σύμφωνα με το σχήμα 2 είναι διαιρεμένη σε 7 μικροπλάκες. Η πιο δύσκολη περίπτωση φαίνεται να είναι ο Κορινθιακός, οι 
νήσοι του Ιονίου και η Στερεά Ελλάδα. 

2.  Να μην παρεμβάλλεται ρήγμα: Αν παρεμβάλλεται ρήγμα, η γεωδυναμική συμπεριφορά αλλάζει άρδην. Η Ελλάδα έχει μέγα πλήθος τέτοιων 
ρηγμάτων (σχήμα 3).

Σχήμα 3: Τα ενεργά ρήγματα του Ελλαδικού χώρου (πηγή: Greek Database for Seismogenic Sources http://gredass.unife.it/)

Το ερώτημα είναι κατά πόσο ισχυρή είναι αυτή η υπόθεση. Από τα σχήματα 2 και 3 διαπιστώνει κανείς ότι είναι πιθανό η υπόθεση να μην είναι ορθή. Η 
μη ορθότητα της υπόθεσης σημαίνει ότι μόνιμος σταθμός και σημείο βρίσκονται σε διαφορετική τεκτονική πλάκα ή μικροπλάκα ή να 
χωρίζονται μέσω ρήγματος. 

3. Το γεγονός ενός σεισμού ή αλλαγής δέκτη GNSS σε μόνιμο σταθμό

Οι συντεταγμένες και οι ταχύτητες μετατόπισης ενός μόνιμου δικτύου GNSS πρέπει να παρακολουθούνται ιδανικά σε ημερήσια βάση. Η εκτίμησή τους 
συνδέεται σε αυστηρούς μαθηματικούς ελέγχους και εφαρμογής της μεθόδου ελαχίστων τετραγώνων. Αν συμβεί ένας ισχυρός σεισμός ή/και υπάρξει 
αλλαγή δέκτη είναι πολύ πιθανό να υπολογιστεί εκ νέου η 3Δ θέση του σημείου. Στην Ελλάδα υπάρχουν πολλές περιπτώσεις ισχυρών σεισμών, με 
αποδεδειγμένα μεγάλες μετατοπίσεις (π.χ. Λευκάδα, Ganas et al. 2016, Bitharis et al. 2018) μετά το 2007. Οπότε η μη αυστηρή προσέγγιση στον 
υπολογισμό συντεταγμένων μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικά σφάλματα. 

Παράδειγμα:

Έστω ότι υπάρχει μία διαφοροποίηση κατά 1 χιλ./χρόνο μεταξύ σταθμού και σημείου κατά τις τρεις διαστάσεις. Στα 11 χρόνια (περίπου) που πέρασαν, 
θα υπάρχει σε κάθε μία από τις τρεις συνιστώσες απόκλιση 11 χιλ. Στον χώρο αυτό αντιστοιχεί σε 19 χιλιοστά, ήτοι περίπου 2 εκατοστά. Σημειωτέον 
δε, ότι δεν λάβαμε υπόψη τα σφάλματα του RTK.

Επομένως, κρίνεται επιτακτική η ανάγκη ενός ενιαίου, αξιόπιστου και προσβάσιμου από όλους μοντέλου ταχυτήτων μετατόπισης του 
ελλαδικού χώρου. Ικανή και αναγκαία συνθήκη για ένα αξιόπιστο μοντέλο ταχυτήτων στον Ελλαδικό χώρο είναι η παρακολούθηση των 
χρονοσειρών συντεταγμένων των δικτύων μόνιμων σταθμών με αυστηρά μαθηματικά κριτήρια. Σε αντίθετη περίπτωση, σωρεύονται 
σφάλματα και παρεκκλίσεις που θέτουν σε πραγματικό κίνδυνο τα αποτελέσματα των αποτυπώσεων.

Ευχαριστίες:

Οι συζητήσεις μας με τους καθηγητές ΑΠΘ Ι.Δ. Δούκα, Κ. Κατσάμπαλο και Χ. Πικριδά και τους συναδέλφους Γιάννη Εξηνταβελώνη, Αλέξανδρο Τσιμερίκα, 
Νικόλα Καλαμάκη, Νίκο Μπρίο, Τάσο Γκανίλα, Γιάννη Γιαννακίδη και Στέλιο Μπίθαρη ήταν κάτι παραπάνω από χρήσιμες για τη συγγραφή του παρόντος. 
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Bitharis, S., C. Pikridas, I. Lazos, A. Chatzipetros and S. Pavlides (2018). Modeled vs observed ground deformation caused by the 2014 Cephalonia and 2015 
Lefkada earthquake sequences, Ionian Islands, Greece. Geophysical Research Abstracts Vol. 20, EGU2018-2572
Chatzinikos M., Fotiou A., Pikridas C., Rossikopoulos D. (2015). The Realization of a Semi-Kinematic Datum in Greece Including a New Velocity Model. In: Rizos C., 
Willis P. (eds) IAG 150 Years. International Association of Geodesy Symposia, vol 143. Springer, Cham
Ganas A., D. Melgar, P. Briole, J. Geng, G. Papathanassiou, G. Bozionelos, A. Avallone, S. Valkaniotis, E. Mendonidis, P. Argyrakis, A. Moshou, and P. Elias (2016). 
Coseismic deformation and slip model of the 17 November 2015 M=6.5 earthquake, Lefkada Island, Greece, Geophysical Research Abstracts, Vol. 18, Abstract 
EGU2016-12041.
Katsambalos K., Kotsakis C., Gianniou M. (2010). Hellenic terrestrial reference system 2007 (HTRS07): a regional realization of ETRS89 over Greece in support of 
HEPOS. Bulletin of Geodesy and Geomatics, vol. LXIX, no. 2-3, pp. 329-348.
http://gredass.unife.it/  (Greek Database for Seismogenic Sources) 
www.hepos.gr
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Το DJI official store Greece και η MyHelis – Greekrotors σας προσκαλούν 
να δείτε από κοντά το Matrice 210 RTK και να ενημερωθείτε για τις 
καταπληκτικές δυνατότητές του. 
Θα μας βρείτε στα περίπτερα G-9 & G-11 στην Drone Expo 2018. Μαζί με 
το Matrice 210 RTK Θα έχετε τη δυνατότητα να ενημερωθείτε για όλα τα 
προϊόντα της DJI .
Αποκτήστε άδεια χειριστή ΣμηΕΑ στη μοναδική σχολή στην Ελλάδα 
που προσφέρει πτητική εκπαίδευση με το μοναδικό Matrice 210 RTK. 
Ενημερωθείτε για τα νέα τμήματα της DPS και κλείστε έγκαιρα τη θέση σας. 
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας:
https://drone.pilotschool.gr

Ελ Βενιζέλου 22, Γαλάτσι
Τηλ.: 210 213 6085, 210 213 6774, 698 6007937

Η εταιρεία μας συμμετέχει και σας 
προσκαλεί στην έκθεση DRONE 
EXPO, η οποία θα πραγματοποιηθεί 
από 18 έως 20 Μαΐου 2018 στις σύγ-

χρονες εγκαταστάσεις του Κέντρου ΞΙΦΑΣΚΙΑΣ (Λεωφόρος Ποσειδώνος, 
Ελληνικό).
Θα χαρούμε να μας επισκεφθείτε στο Περίπτερο Ε9 και να σας παρουσιά-
σουμε σε συνεργασία με την εταιρεία Geosense όλες τις νέες εξελίξεις και 
τεχνολογίες στη συνεχώς αναπτυσσόμενη βιομηχανία των UAV, λογισμικά 
φωτογραμμετρίας & υπηρεσίες, για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών όπως:
• ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ
• ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
• ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
• ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
• ΕΛΕΓΧΟΣ & ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ
• ΕΡΕΥΝΑ & ΔΙΑΣΩΣΗ
• ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ
H DRONE EXPO απευθύνεται σε επαγγελματίες επισκέπτες και η είσοδος 
στην έκθεση είναι ΔΩΡΕΑΝ με απαραίτητη προϋπόθεση την προσκόμιση 
της ηλεκτρονικής πρόσκλησης.
Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα!

JGC Συστήματα Γεωπληροφορικής Α.Ε.
Π. Τσαλδάρη 3A & Αριστείδου
151 22, Μαρούσι - Αθήνα 
Τηλ: 210 8023917, Fax: 210 6148178
Web: www.jgc.gr , E-mail: info@jgc.gr

Η Heliland.com και η
Heliland Drone Academy
στην DRONE EXPO 2018

Η Heliland.com και η Heliland Drone Academy σας προσκαλούν στην 
έκθεση Drone Expo 2018, που θα πραγματοποιηθεί στις 18-20 Μαΐου στο 
Κέντρο Ξιφασκίας.
Σας περιμένουμε στο περίπτερό μας Η-8, όπου θα μπορέσετε να θαυμά-
σετε από κοντά την πλήρη επαγγελματική σειρά drones της DJI, να ενη-
μερωθείτε για τις απίστευτες δυνατότητές τους, καθώς επίσης και για τη 
διαδικασία απόκτησης Άδειας Χειριστή ΣμηΕΑ και τα τμήματα της Ακαδη-
μίας μας.
Ελάτε να γνωριστούμε από κοντά και επωφεληθείτε από τις μοναδικές 
προσφορές σε εξοπλισμό και εκπαίδευση που θα γίνουν αποκλειστικά για 
το εκθεσιακό αυτό τριήμερο.

Γρυπάρη 131, Καλλιθέα, 17672
Τ: 210 9598448
E: academy@heliland.com

Με την εφαρμογή PicPoint του X-PAD, μπορείτε 
να μετρήσετε εύκολα και άμεσα σημεία στο πεδίο 
εργασίας που δεν μπορούν να αποτυπωθούν με τη 
συμβατική χρήση των GNSS ή Total Station, όπως τα 
σημεία αποτύπωσης σε μια όψη κτηρίου ή αντικεί-
μενων, με περιορισμένη πρόσβαση. 

Το PicPoint, μια καινοτομία της Geomax, συνδυάζει 
τις μετρήσεις με GNSS ή Total Station με τις εικόνες 
που λαμβάνονται από την κάμερα PicPoint που το-
ποθετείται στο στυλεό.

 Ανακρέντος 8  Λοχαγού Δεδούση 48
 542 50, Χαριλάου  15562, Χολαργός
 Θεσσαλονίκη  Αθήνα
	  +30-2310-826-777  +30-2118-000-095 
  +30-2310-826-134  +30-2118-008-195 
  www.geoshop.gr   www.geonoesis.gr
	  info@geoshop.gr   info@geonoesis.gr

PHOTOMOD UAS - αυτόνομο πλήρες φωτογραμμετρικό λογισμικό 
προσανατολισμένο στα UAS – ΣμηΕΑ
Το PHOTOMOD UAS επιτρέπει στον χρήστη να επεξεργαστεί δεδομένα UAS και να αποκτήσει όλους τους τύπους 
φωτογραμμετρικών προϊόντων: ΤΙΝ, DEM, dDSM, ορθομωσαϊκά, αληθή ορθοφωτο, διανύσματα 2D και 3D και 
3D μοντέλα.

Η επεξεργασία δεδομένων UAS στο PHOTOMOD γίνεται με ακριβή φωτογραμμετρική επεξεργασία των εικόνων, 
δυνατότητα στερεοσκοπικής παρατήρησης και έλεγχο σε όλα τα στάδια (μετρήσεις αεροτριγωνισμού, συνόρ-
θωση, προσανατολισμοί στερεοαπόδοση) και τελική ακρίβεια συγκρίσιμη με το μέγεθος εδαφοψηφίδας (GSD). 

Το PHOTOMOD UAS έχει πλήρη αυτοματοποίηση των φωτογραμμετρικών λειτουργιών, ταχύτερη κατανεμημένη 
επεξεργασία και απλή διεπαφή (και στα Ελληνικά) με τον χρήστη αλλά με έλεγχο σε όλα τα στάδια. 
Το PHOTOMOD-UAS δεν είναι μαύρο κουτί.

Για περισσότερες πληροφορίες: Γιάννης Γιαννίρης, τηλ: 210 3302759, e-mail: yyanniris@gmail.com
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Είναι γνωστό σε όσους παρακολουθούν στενά τον σύλλογο ότι η 
παράταξη που τα τελευταία χρόνια τον κρατά ενεργό, σε πείσμα 
των καιρών, είναι η ΔΗΣΥΑΤΜ.
Ένας σύλλογος που αν και μικρότερος αριθμητικά από άλλους 
συλλόγους μηχανικών (βλέπε Αρχιτεκτόνων και Πολιτικών μηχα-
νικών) παρουσιάζει μεγάλη δυναμική, ενώ έχει καταφέρει αξιο-
σημείωτα επιτεύγματα για τα μέλη του. 
Πριν αναφέρουμε τι έχει γίνει τα τελευταία χρόνια, για άλλη μια 
φορά οφείλουμε να κάνουμε ανοικτό κάλεσμα σε όλες τις πα-
ρατάξεις για την ενεργή συμμετοχή τους στα δρώμενα του 
συλλόγου και μετά τις εκλογές, ώστε ο ΠΣΔΑΤΜ να δυναμώσει 
και άλλο και να σχηματιστεί διαπαραταξιακό προεδρείο.
Τα τελευταία χρόνια λοιπόν, σημεία αναφοράς για τον κάθε 
Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό ήταν η καθιέρωση του εξαρ-
τημένου τοπογραφικού διαγράμματος, η διασφάλιση των 
επαγγελματικών δικαιωμάτων των μελών του με την απόφαση 
267 του ΣτΕ και την καθιέρωση του πρότυπου τοπογραφι-
κού διαγράμματος για οικοδομικές άδειες.
Ειδικότερα τα τελευταία 2 χρόνια, πέραν των καθημερινών πα-
ρεμβάσεων:
•	 διοργανώθηκε το μαζικότερο συνέδριο ΑΤΜ με σημαντικές 

επιστημονικές παρουσιάσεις
•	 έγιναν σημαντικές παρεμβάσεις για την έκδοση ΠΔ για τα 

επαγγελματικά δικαιώματα των μηχανικών. Το ΠΔ, 
σύμφωνα με το τελικό σχέδιο δίνει ένας τέλος στα επαγγελ-
ματικά προβλήματα και τους αποκλεισμούς που συναντούσαν 
τα μέλη μας όλα αυτά τα χρόνια. Η έκδοσή του αναμένε-
ται στο προσεχές διάστημα

•	 κατατέθηκε αίτηση ακυρώσεως στο ΣτΕ για τον απαράδε-
κτο αποκλεισμό/απαξίωση των ΑΤΜ στο νέο οργανόγραμμα 
του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών

•	 κατατέθηκε προσφυγή στη δικαιοσύνη για την ακύρωση των 
αναδρομικών ασφαλιστικών εισφορών

•	 τροποποιήθηκαν οι εφαρμογές του ΤΕΕ για την έκδοση οι-
κοδομικών αδειών, αυθαιρέτων και η αναμενόμενη για την 
ηλεκτρονική υποβολή τοπογραφικών για δικαιοπραξίες, ώστε 
να μην επιτρέπεται η υποβολή τοπογραφικών διαγραμμάτων 
από ειδικότητες που δεν έχουν το δικαίωμα σύνταξής τους

•	 διοργανώθηκε πλήθος ημερίδων με στόχο την επιστημονική 
ανάδειξη του Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού στην κοι-
νωνία, αλλά και την ενημέρωση των μελών του

•	 υπήρξαν σημαντικές παρεμβάσεις στα Μέσα Μαζικής Ενη-
μέρωσης πανελλαδικής εμβέλειας για τα ζητήματα που αφο-
ρούν τα μέλη του ΠΣΔΑΤΜ αλλά και την κοινωνία

•	 αναδιοργανώθηκε η λειτουργία του ΠΣΔΑΤΜ (Παρουσία 
στα κοινωνικά δίκτυα, ενημέρωση μελών, κλπ)

Προφανώς και ό,τι έχει γίνει δεν είναι αρκετό, αλλά στο 
μέτρο του εφικτού είναι σημαντικό. 
Οι στόχοι της επόμενης περιόδου του ΠΣΔΑΤΜ, εφόσον έχουν 
ξεκαθαρίσει τα ζητήματα των επαγγελματικών δικαιωμάτων 
με το ΠΔ, προτείνουμε να είναι:
•	 Η λειτουργία του Διαπιστευμένου Τοπογράφου για το 

Κτηματολόγιο. Χωρίς αποκλεισμούς και λογικές κλειστών 
κλαμπ, αλλά με μια διαδικασία που θα σέβεται τον νέο αυτό 
θεσμό. Πέραν της αναγκαιότητας για την εύρυθμη λειτουργία 
του Εθνικού Κτηματολογίου, δίνεται μια επαγγελματική διέξο-

δος για το πλήθος των, κυρίως, νέων συναδέλφων που εργά-
ζονται σε μελετητικά γραφεία σύνταξης κτηματολογικών με-
λετών και όχι μόνο.

•	 Η λειτουργία μόνιμων επιτροπών στον ΠΣΔΑΤΜ, ώστε να 
ενισχυθεί και άλλο η επιστημονική και η επαγγελματική φύση 
του, ενώ συγχρόνως θα υποστηριχθεί περαιτέρω ο ρόλος του 
συλλόγου μας απέναντι στον τεχνικό κόσμο και την κοινωνία.

•	 Η θεσμοθέτηση νέων προτύπων στο πεδίο ενασχόλησης 
των Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

•	 Η διοργάνωση ακόμα περισσότερων ενημερωτικών ημερί-
δων που θα απευθύνονται στα μέλη του.

Κλείνοντας οφείλουμε να κάνουμε μια μικρή παράθεση από την 
ιδρυτική διακήρυξη της παράταξης για τις αρχαιρεσίες 
του 2015 με μικρή παραλλαγή μιας και κάποιες αναφορές έχουν 
ήδη γίνει πράξη ή αναμένεται.
«Η Συμπαράταξη που δημιουργείται έχει και παρόν και παρελ-
θόν και μέλλον, γιατί οι άνθρωποι κάνουν τις παρατάξεις. 
Έχει παρόν και παρελθόν. Αρκεί κάποιος να διαβάσει τον απο-
λογισμό της διοίκησης του συλλόγου στο προηγούμενο δελτίο για 
να το καταλάβει. Άλλωστε την ευθύνη της διοίκησης τα τελευταία 
δυο χρόνια την είχαν αυτοί που έκαναν το κάλεσμα για κάθοδο 
στις εκλογές με κοινό  ψηφοδέλτιο.
Έχει όμως και μέλλον, γιατί 45 από τους 72 υποψηφίους της 
συμπαράταξης είναι νέοι συνάδελφοι μιας και αποφοιτήσαν μετά 
το 2000. (πλέον είναι τα 2/3 από τους 100 υποψηφίους, ενώ 
για πρώτη φορά υποψήφιοι είναι το 1/3)
Αυτά που μας ένωσαν είναι πολύ περισσότερα από αυτά που 
μας χώριζαν.
Αυτά που μας ένωσαν είναι η εκπροσώπηση όλων των συ-
ναδέλφων είτε είναι στην Θάσο είτε στην Κρήτη είτε είναι σε ένα 
μικρό τεχνικό γραφείο της Αθήνας. Είτε είναι κάποιος μελετητής 
είτε είναι κατασκευαστής. Είτε έχει δουλειά είτε δεν έχει. Είτε θα 
μας επιλέξει να τον εκπροσωπήσουμε είτε όχι.
Αυτά που μας ένωσαν είναι η ενεργή διεκδίκηση αιτημάτων 
όπως η διασφάλιση του επαγγέλµατός μας µε την έκδοση των 
Προεδρικών ∆ιαταγµάτων τα οποία θα συµφωνούν µε τα προ-
γράµµατα σπουδών μας (ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ), η ισόρροπη κατανοµή 
του κατασκευαστικού και µελετητικού αντικειµένου σε όλες τις 
βαθµίδες των αντίστοιχων πτυχίων, η µείωση των ασφαλιστικών 
εισφορών και η διασφάλιση της βιωσιµότητας του ασφαλιστικού 
µας φορέα, η µείωση της φορολόγησης των ελεύθερων επαγ-
γελµατιών, η αύξηση των πόρων του Προγράµµατος ∆ηµοσίων 
Επενδύσεων, η αποτροπή της χρήσης του ∆ελτίου Παροχής 
Υπηρεσιών ως σχέσης εξαρτηµένης εργασίας και η αποδοχή της 
γνωµοδότησης του Ν.Σ.Κ. για το τοπογραφικό διάγραµµα και η 
απόσυρση της οδηγίας της απερχόµενης διοίκησης της ΕΚΧΑ 
ΑΕ (ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΣ ΚΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΥΠΗ-
ΡΕΣΙΕΣ).
Καλούµε κάθε µεµονωµένο συνάδελφο που πιστεύει ότι 
οι Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί µπορούν να εκπρο-
σωπηθούν αποτελεσµατικότερα από µια Διοίκηση, που θα 
προκύψει από ένα ενωτικό και µαχητικό ψηφοδέλτιο να μας 
στηρίξει.
Να στηρίξει τη ΔΗμοκρατική ΣΥμπαράταξη Αγρονόμων & 
Τοπογράφων Μηχανικών.»
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Συναδέλφισσα και συνάδελφε, αν κρίνεις ότι η λειτουργία του συλλόγου αυτή τη διετία έχει θετικό πρόσημο, σε κα-
λούμε να μας στηρίξεις με την ψήφο σου και την ενεργή συμμετοχή σου σε αυτόν! 

Ψηφοδέλτιο Αρχαιρεσιών 2018

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΟΣ
  1. ΑΓΓΕΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Δημητρίου
  2. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ του Γεωργίου
  3. ΑΚΡΙΒΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Μιχαήλ
  4. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Αθανασίου
  5. ΒΑΡΒΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΣΑΚΗΣ) του Χρήστου
  6. ΓΑΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γεωργίου
  7. ΓΑΡΓΑΒΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ - ΑΓΓΕΛΟΣ του Χρήστου
  8. ΓΑΤΣΟΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΠΑΜΠΗΣ) του Σπυρίδωνα
  9. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ του Κωνσταντίνου
10. ΓΙΑΞΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΓΙΑΓΚΟΣ) του Γεωργίου
11. ΓΚΑΤΖΗΡΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ιωάννη
12. ΓΩΝΙΩΤΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Μιχαήλ
13. ΔΕΣΥΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Νικολάου
14. ΔΗΜΑΛΕΞΗ ΕΛΕΟΝΩΡΑ-ΚΑΛΛΙΟΠΗ του Δημητρίου
15. ΔΡΑΚΩΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ιωάννη
16. ΖΑΡΠΑΛΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ του Κωνσταντίνου
17. ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Νικολάου
18. ΖΟΥΛΟΥΜΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του Πολύκαρπου
19. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Ηλία
20. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του Παναγιώτη
21. ΙΑΚΩΒΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Βάϊου
22. ΙΑΤΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΑΛΕΞΗΣ) του Κωνσταντίνου
23. ΙΕΡΩΝΥΜΑΚΗ ΖΩΗ του Τίτου
24. ΚΑΚΑΒΑ ΑΝΤΩΝΙΑ του Δημητρίου
25. ΚΑΚΑΝΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ του Ιωάννη
26. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Σπυρίδωνα
27. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Αδάμ
28. ΚΑΡΑΘΑΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ του Δημητρίου
29. ΚΑΡΑΜΟΣΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Παναγιώτη
30. ΚΑΡΤΣΑΓΚΟΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) του Ευαγγέλου
31. ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Ιωάννη
32. ΚΑΤΣΑΚΙΩΡΗ ΕΙΡΗΝΗ - ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ του Γεωργίου
33. ΚΑΤΣΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Θεοδώρου
34. ΚΕΡΑΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Σωτηρίου
35. ΚΙΤΣΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Χρήστου
36. ΚΙΤΣΙΝΕΛΗΣ ΣΟΛΩΝ του Γεωργίου
37. ΚΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ιωάννη
38. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Ιωάννη
39. ΚΟΣΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Διονυσίου
40. ΚΟΥΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Διονυσίου
41. ΚΟΥΤΣΙΟΥΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Λάμπρου 
42. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΜΑΡΙΑ του Μιχαήλ
43. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γεωργίου
44. ΛΕΥΚΙΜΜΙΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΠΑΜΠΗΣ) του Νικολάου
45. ΛΙΑΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γεωργίου
46. ΛΙΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Σωτηρίου
47. ΛΙΟΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Βασιλείου
48. ΛΟΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Χρήστου
49. ΜΑΜΑΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ του Αθανασίου
50. ΜΑΜΜΑ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ του Σταμούλη
51. ΜΑΡΑΒΑΣ ΗΛΙΑΣ του Δημητρίου
52. ΜΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αθανασίου

53. ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του Κωνσταντίνου
54. ΜΗΤΡΟΥ ΜΙΧΑΗΛ του Νικολάου
55. ΜΟΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του Κωνσταντίνου
56. ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αριστείδη
57. ΜΟΥΖΑΚΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Δημητρίου
58. ΜΠΑΡΔΑΚΗ ΑΣΗΜΩ (ΑΣΗΜΙΝΑ) του Νικολάου
59. ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Κωνσταντίνου
60. ΜΠΑΣΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του Θεοδώρου
61. ΜΠΑΤΑΤΟΥΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Αντωνίου
62. ΜΠΙΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Στεφάνου
63. ΜΠΙΣΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Δημητρίου
64. ΜΠΟΥΡΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Σεραφείμ
65. ΝΗΣΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Χαράλαμπου
66. ΞΕΣΦΙΓΓΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑ του Ανδρέα
67. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΑΡΙΟΣ του Ιωάννη
68. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΠΥΡΟΣ του Αποστόλου
69. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΗ ΙΝΩ του Δημητρίου
70. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ-ΛΗΔΑ του Κωνσταντίνου
71. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Ιωάννη
72. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Παρασκευά
73. ΠΑΠΑΧΡΥΣΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Δημητρίου
74. ΠΛΕΣΣΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ του Σπυρίδωνος
75. ΣΑΛΟΓΙΑΝΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Δημητρίου
76. ΣΚΙΑΔΑ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΡΑ) του Νικολάου
77. ΣΚΙΝΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ανδρέα
78. ΣΟΥΓΛΕ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Φιλίππου 
79. ΣΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ (ΘΕΜΗΣ) του Γεωργίου
80. ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝ-ΧΡΗΣΤΟΣ του Δημητρίου
81. ΣΧΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Αλφρέδου
82. ΤΖΑΛΑΒΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γεωργίου 
83. ΤΖΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Σταμούλη
84. ΤΟΥΡΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Γεωργίου 
85. ΤΡΙΓΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Κωνσταντίνου 
86. ΤΣΑΒΔΑΡΛΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ-ΣΤΕΛΙΟΣ του Δημητρίου 
87. ΤΣΕΝΤΕΜΕΪΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Θεοδώρου 
88. ΤΣΙΤΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ του Παντελή
89. ΤΣΟΥΦΗ ΜΑΡΙΑ του Αντωνίου 
90. ΦΟΥΝΤΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑ του Γεωργίου 
91. ΦΥΔΑΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Σταύρου
92. ΦΟΥΡΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Χρήστου 
93. ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ του Ιορδάνη
94. ΧΑΡΒΑΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Νικολάου 
95. ΧΑΡΙΣΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Νικολάου
96. ΧΑΣΑΝΔΡΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑΝΝΑ του Ιωάννη 
97. ΧΑΤΖΗΛΙΑΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του Ευσταθίου 
98. ΧΟΥΝΤΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Θωμά
99. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΟΝΗΣ του Ιωάννη
100. ΨΥΧΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του Νικολάου

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤHN EΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ      ΝΟΜΟΣ
1. ΔΟΓΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑΝΟΣ) του Ευσταθίου 
2. ΜΑΝΑΝΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ του Αθανασίου
3. ΠΙΛΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Βασιλείου

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΧΑΝΙΩΝ
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΡΤΑΣ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΑΧΑΙΑΣ
ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΧΑΙΑΣ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΑΧΑΙΑΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΣΕΡΡΩΝ
ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΑΧΑΙΑΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΛΕΣΒΟΥ
ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΔΡΑΜΑΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΙΕΡΙΑΣ
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΗΛΕΙΑΣ
ΧΙΟΥ

ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
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Σύλλογος με έργο, ουσία και προοπτική! 
Όχι φυτώριο στελεχών πολιτικών κομμάτων!!!

ΕΚΛΟΓΕΣ 13 ΜΑΪΟΥ
ΝΕΑ ΑΡΧΗ – ΝΕΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ – ΝΕΕΣ ΙΔΕΕΣ

Είναι γεγονός ότι τα διαρκώς μειούμενα εισοδήματα σε συνδυασμό με τις υπέρογκες οικονομικές υποχρεώσεις των 
μελών του ΠΣΔΑΤΜ, έχουν στρέψει πολλούς συναδέλφους μακριά από τις δραστηριότητες και τη συμμετοχή στα δρώμενα 
του Συλλόγου.

Επιπλέον, την τελευταία διετία ο ΠΣΔΑΤΜ, με τις εμμονές και τις λογικές ιδιοκτησιακής αντίληψης του Προέδρου του 
για τον Σύλλογο, απομάκρυνε περισσότερο τον κόσμο. Ο απελθών Πρόεδρος φρόντισε σε κάθε ευκαιρία για την 
προσωπική του προβολή με κάθε τρόπο (social media, τηλεόραση, μέχρι και επαγγελματίας εκτιμητής πλήθους συ-
γκεντρώσεων).

Ας αναρωτηθούμε, λοιπόν, όλο αυτό το πανηγυράκι ωφέλησε πραγματικά τον Σύλλογο; Αυτό το αφήνουμε στην κρίση 
των συναδέλφων. Σίγουρα όμως βοήθησε τα μέγιστα στην προσωπική προβολή του Προέδρου, χτίζοντας ταυτόχρονα 
το προσωπικό του – πολιτικό – βιογραφικό για τις μετέπειτα πολιτικές του ορέξεις…

Και πριν κατηγορηθούμε για πολιτική μεροληψία, να αναγνωρίσουμε ότι οι προηγούμενοι Πρόεδροι, προερχόμε-
νοι από τον ίδιο πολιτικό χώρο, δε δίστασαν να αφήσουν στο συρτάρι την κομματική τους ταυτότητα, όσες φορές χρειά-
στηκε να υποστηρίξουν τα συμφέροντα του Συλλόγου.

Παρόλα αυτά ο Πρόεδρος, μονίμως επικαλούμενος και εκμεταλλευόμενος την πλειοψηφία εντός του Συλλόγου, έδρασε 
με πολιτικές «αποφασίζω και διατάζω». Όταν όμως ήρθε η ώρα να υπερασπιστεί τα επαγγελματικά μας δικαιώματα, 
λίγο έλλειψε να απεμπολήσουμε και αυτά που ήδη θεωρούσαμε αυτονόητα.

Τι και αν ανακοινώνονται παρεμβάσεις και τοποθετήσεις επί παντός επιστητού, τι και αν πληροφορήσαμε 
τον κόσμο ότι μπορούμε να μετράμε την πυκνότητα και τον πληθυσμό σε μια συγκέντρωση. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΕΙΔΑΜΕ;;; ΟΧΙ. Και δεν πρόκειται να δούμε διότι για να επιτυγχάνεις το αποτέλεσμα πρέπει πρώτα να κατέχεις τη γνώση 
αλλά και να μπορείς να τη διαχειριστείς.

Επειδή δεν σκοπεύουμε να περάσουμε την επόμενη διετία μπροστά σε κάμερες και μέσα στη Βουλή, προ-
βάλλοντας αποκλειστικά το «εγώ» μας, παραθέτουμε σε αυτό το κείμενο τις προτάσεις και τις σκέψεις μας 
για το μέλλον και τον ρόλο του ΠΣΔΑΤΜ:

•	 Διατύπωση προτάσεων και διαρκής συνεργασία με τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, τις Σχολές των 
Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη σε θέματα προπτυχιακής και μεταπτυχιακής εκπαί-
δευσης, προκειμένου να επιτευχθεί η βέλτιστη εναρμόνιση παροχής γνώσης και αναγκών αγοράς εργασίας.

•	 Ο Σύλλογος να είναι έμπρακτα κοντά στους νέους μηχανικούς. Διοργάνωση σεμιναρίων για θέματα που σχετί-
ζονται με την καθημερινή επαγγελματική δραστηριότητα του ΑΤΜ (φορολογικά, ασφαλιστικά, θέματα βασικής πο-
λεοδομικής νομοθεσίας - σύνταξη δηλώσεων Ν.651/77 & Ν.1337/83).

•	 Διαρκής επιμόρφωση των μελών του Συλλόγου σε αντικείμενα άμεσου επαγγελματικού ενδιαφέροντος και 
διοργάνωση ημερίδων για θέματα τα οποία πολλοί συνάδελφοι έχουν ζητήσει ενημέρωση (δικαστικές πραγματο-
γνωμοσύνες, εκτιμήσεις ακινήτων κ.ά.), με επαγγελματική βιντεοσκόπηση αυτών και διάθεσή τους σε όσους 
συναδέλφους το επιθυμούν, ώστε να φτάνει η γνώση σε όλους, όπου κι αν βρίσκονται.

•	 Εκπαίδευση των μελών του συλλόγου και απόκτηση πιστοποιητικών για τη χρήση ΣΜηΕΑ σε προνομιακά περιβάλ-
λοντα.

•	 Ενίσχυση του θεσμού του Πανελλήνιου Συνεδρίου του Συλλόγου ΑΤΜ, που πρώτη η παράταξή μας θέσπι-
σε το 2004, ώστε να οδηγεί μεθοδικά και στοχευμένα τους συναδέλφους σε νέα αντικείμενα που θα διευρύνουν το 
επαγγελματικό μας πεδίο.
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•	 Παρεμβάσεις σε δημόσιες υπηρεσίες (π.χ. ΔΟΥ, Ιατρικός Σύλλογος) που δεν αναγνωρίζουν την υπο-
γραφή ιδιώτη μηχανικού όπως προβλέπεται από τον νόμο. Διόρθωση της μη αποδοχής της υπογραφής 
του ΑΤΜ στις κατόψεις για άδειες ιατρείων.

•	 Ενέργειες για την προώθηση των Π.Δ. που απαιτούνται για την υλοποίηση του θεσμού του διαπιστευμένου τοπο-
γράφου, με εξασφάλιση της δυνατότητας συμμετοχής όλων των συναδέλφων, ώστε να δημιουργηθεί 
επαγγελματικό αντικείμενο για όλους και με αξιοπρεπείς αμοιβές. Ουσιαστικά, ο Τοπογράφος θα αποτε-
λεί τον ενδιάμεσο μεταξύ ιδιώτη και Κτηματολογίου, παρακάμπτοντας όλη τη γραφειοκρατία, ενισχύο-
ντας το κύρος και τη θέση του στο θεσμό.

•	 Παρέμβαση για τις οικιστικές πυκνώσεις των δασικών χαρτών με σκοπό όπως αυτές χωροθετούνται με πο-
λεοδομικά - χωροταξικά κριτήρια και για τις επεκτάσεις των σχεδίων πόλεων και των πράξεων εφαρμογής 
- τροποποιήσεις με σκοπό όπως συντομευθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

•	 Προώθηση νομοθετικών παρεμβάσεων για την ομαλοποίηση - εξορθολογισμό του λειτουργούντος Κτηματο-
λογίου, για τη μείωση της ταλαιπωρίας των συναδέλφων και των πολιτών-πελατών τους. 

•	 Προώθηση του σχεδίου πρότασης αναθεώρησης του καθεστώτος διενέργειας των πραγματογνωμοσυ-
νών αστικών και ποινικών, για την προστασία του αντικειμένου και των αμοιβών μας.

•	 Λιγότερος κρατισμός - Σεβασμός στον Επαγγελματία: Παρέμβαση στους αρμόδιους φορείς για τροποποίηση 
του Ν. 651/77 με σκοπό να περιλαμβάνονται στη δήλωση του Μηχανικού και οι περιπτώσεις: βεβαιώσεων για τη 
μορφή των ακινήτων στους δασικούς χάρτες -αναρτημένους ή κυρωμένους, βεβαιώσεων για ακίνητα εντός περιο-
χών NATURA, βεβαιώσεων χρήσεων γης.

•	 Εξυγίανση στα οικονομικά του Συλλόγου!!! Πλήρης διαφάνεια και ανάρτηση των οικονομικών καταστάσεων, 
ανά μήνα και όχι μόνο στο τέλος του έτους κατά την ψήφιση του προϋπολογισμού. Η «μαύρη τρύπα» από τα 
απλήρωτα ενοίκια στην παλαιά έδρα έχει φτάσει τις 18.000€.

•	 Ανάρτηση των Πρακτικών κάθε συνεδρίασης του ΔΣ. Η κοροϊδία με την ηχογράφηση των πρακτικών και η 
καραμέλα «όποιος ενδιαφέρεται τόσο πολύ, ας κάτσει να τα ακούσει», θα πρέπει να σταματήσει κά-
ποια στιγμή.

•	 Ανασχεδιασμός της ιστοσελίδας του ΠΣΔΑΤΜ καθώς με την παρούσα μορφή δεν είναι καθόλου λειτουργική, 
ούτε φιλική προς το χρήστη και έχει απαξιωθεί πλήρως τα τελευταία χρόνια.

Η Δημοκρατική Κίνηση Μηχανικών & Συνεργαζόμενοι - ΔΑΠ Τοπογράφων δηλώνει το παρόν και την πρόθεση να 
αναβαθμίσει τον ρόλο του ΠΣΔΑΤΜ προτείνοντας και διεκδικώντας ρεαλιστικές λύσεις στα προβλήματα και τις προκλή-
σεις που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι ΑΤΜ.

Οι προτάσεις είναι πολλές!
Με τη βοήθειά σας θα τις κάνουμε περισσότερες και θα τις υλοποιήσουμε!

Την Κυριακή 13 Μαΐου ζητούμε τη στήριξή σας, για την αλλαγή πορείας του ΠΣΔΑΤΜ. Όπως σε κάθε συνδικαλι-
στική δομή, η εναλλαγή των προσώπων στις θέσεις ευθύνης μόνο καλό μπορεί να κάνει. Σε κάθε περίπτωση σας θέλουμε 
κοντά μας, όχι μόνο την ημέρα των εκλογών, αλλά αρχής γενομένης από αυτήν, με τις ιδέες σας, τις παρατηρήσεις 
σας και τις επισημάνσεις σας για να κάνουμε τον Σύλλογό μας Δυνατό και Αποτελεσματικό.

ΓΙΑΤΙ θέλουμε να εξυψώσουμε την Εικόνα και την Αναγνωρισημότητα του Τοπογράφου, ως ενός Μηχανικού 
με υψηλό επίπεδο γνώσης και κατάρτισης, ώστε να μπορεί να διεκδικήσει ανάλογα επίπεδα αμοιβών.

ΓΙΑΤΙ θέλουμε να αναδείξουμε ότι ο Τοπογράφος είναι ο Μηχανικός που κατέχει καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον 
τις νέες τεχνολογίες και διασυνδέει επαγγελματίες από διαφορετικά επιστημονικά πεδία εγγυώμενος την εκπόνηση 
υψηλού επιπέδου υπηρεσιών.

ΓΙΑΤΙ θέλουμε να δημιουργήσουμε έναν Σύλλογο που θα λειτουργεί αποδοτικά και να προσφέρουμε στους Συνα-
δέλφους ουσιαστική υποστήριξη στο επαγγελματικό τους έργο.

ΔΩΣΕ ΑΞΙΑ ΣΤΗΝ ΟΥΣΙΑ

ΒΟΗΘΗΣΕ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΣΕΛΙΔΑ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΓΙΝΕ ΚΙ ΕΣΥ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΜΕ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΥΣ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ (    dkmatm) 
ΔΑΠ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ
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ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
  1. ΑΓΓΕΛΗ ΕΛΕΝΗ του Αθανασίου ΛΑΡΙΣΑ
  2. ΑΛΕΞΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γεωργίου ΑΤΤΙΚΗ 
  3. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του Κωνσταντίνου ΑΤΤΙΚΗ
  4. ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του Γεωργίου ΑΤΤΙΚΗ
  5. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Βασιλείου ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
  6. ΑΡΓΙΑΔΙΤΗ ΙΩΑΝΝΑ (ΓΙΑΝΝΑ) του Γεωργίου ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
  7. ΑΡΓΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Φωτίου ΑΤΤΙΚΗ
  8. ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ιωάννου ΑΤΤΙΚΗ
  9. ΑΧΤΙΔΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΑΝΟΣ) του Αναστασίου ΑΤΤΙΚΗ
10. ΒΑΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Βασιλείου ΑΤΤΙΚΗ
11. ΓΑΪΤΑΝΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του Γεωργίου ΗΜΑΘΙΑ
12. ΓΕΩΡΓΟΥΝΤΖΟΣ ΗΛΙΑΣ του Γεωργίου ΑΤΤΙΚΗ
13. ΓΚΟΥΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ιωάννη ΚΥΚΛΑΔΕΣ-ΑΤΤΙΚΗ
14. ΓΛΥΝΟΣ ΛΟΡΕΝΤΖΟΣ του Νικολάου ΑΤΤΙΚΗ
15. ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Κωνσταντίνου-Χριστόφορου ΑΤΤΙΚΗ
16. ΓΥΦΤΟΔΗΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Γεωργίου ΑΤΤΙΚΗ
17. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Χαραλάμπους ΔΡΑΜΑ
18. ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Χρήστου ΚΟΖΑΝΗ
19. ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Χρήστου ΑΤΤΙΚΗ
20. ΖΗΝΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ (ΘΕΜΗΣ) του Παντελή ΚΑΒΑΛΑ
21. ΗΛΙΟΔΡΟΜΙΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑΝΟΣ) του Ευσταθίου ΑΤΤΙΚΗ
22. ΘΩΜΑ ΘΕΟΔΟΣΙΑ (ΣΙΑ) του Ηρακλή ΑΤΤΙΚΗ
23. ΚΑΚΑΡΔΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Χρήστου ΛΑΡΙΣΑ
24. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥΤΥΧΙΑ του Σταύρου ΙΩΑΝΝΙΝΑ
25. ΚΑΛΟΓΡΗΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Χρήστου ΒΟΙΩΤΙΑ
26. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ του Ιωάννη ΑΤΤΙΚΗ
27. ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γεωργίου ΑΤΤΙΚΗ
28. ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ ΟΡΦΕΑΣ του Δημητρίου ΑΡΓΟΛΙΔΑ
29. ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Δημητρίου ΑΤΤΙΚΗ
30. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Φωτίου ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ
31. ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Νικολάου ΤΡΙΚΑΛΑ
32. ΚΟΛΟΒΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Σταύρου ΑΤΤΙΚΗ
33. ΚΟΛΟΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου ΑΤΤΙΚΗ
34. ΚΟΥΔΟΥΝΗΣ ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ του Ιωάννη ΕΥΒΟΙΑ
35. ΚΟΧΙΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του Εμμανουήλ ΑΤΤΙΚΗ
36. ΚΡΗΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Δημητρίου ΚΑΒΑΛΑ
37. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΩΑΝΝΗΣ του Δημητρίου ΑΤΤΙΚΗ
38. ΛΟΥΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) του Σταματίου ΑΤΤΙΚΗ
39. ΛΥΜΠΕΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΚΙΚΗ) του Σπυρίδωνος ΛΑΣΙΘΙ
40. ΜΑΡΚΟΛΕΦΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Αθανασίου ΑΡΚΑΔΙΑ
41. ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Παρμενίωνα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
42. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ του Δημητρίου ΑΤΤΙΚΗ
43. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του Γεωργίου ΑΤΤΙΚΗ

44. ΜΠΙΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Ιωάννη ΚΑΡΔΙΤΣΑ
45. ΜΠΛΟΥΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Γεωργίου ΦΘΙΩΤΙΔΑ
46. ΜΠΟΚΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γεωργίου ΑΡΚΑΔΙΑ
47. ΜΠΟΥΡΛΗΣ ΗΛΙΑΣ του Κωνσταντίνου ΜΑΓΝΗΣΙΑ
48. ΜΩΫΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Παναγιώτη ΚΙΛΚΙΣ
49. ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ανδρέα ΑΤΤΙΚΗ
50. ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κωνσταντίνου ΑΤΤΙΚΗ
51. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του Δημητρίου ΑΤΤΙΚΗ
52. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου ΑΤΤΙΚΗ
53. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γεωργίου ΑΤΤΙΚΗ
54. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του Ιωάννη ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
55. ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΠΕΤΡΟΣ του Αλκιβιάδη ΜΑΓΝΗΣΙΑ
56. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αλεξίου ΑΤΤΙΚΗ
57. ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ ΒΕΝΕΔΙΚΤΟΣ του Δημητρίου ΣΕΡΡΕΣ
58. ΠΙΤΣΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ του Νικολάου ΠΙΕΡΙΑ 
59. ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ιωάννη ΜΕΣΣΗΝΙΑ
60. ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Αχιλλέα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
61. ΡΟΣΓΟΒΑ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ (ΜΙΡΕΛΑ) του Παναγιώτη ΑΤΤΙΚΗ
62. ΣΑΚΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Νικολάου ΑΤΤΙΚΗ
63. ΣΕΡΕΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του Κωνσταντίνου ΑΤΤΙΚΗ
64. ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΦΩΤΙΟΣ του Θεοδώρου ΛΕΥΚΑΔΑ
65. ΣΠΥΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Γεωργίου ΑΤΤΙΚΗ
66. ΣΤΑΣΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Μάριου ΜΑΓΝΗΣΙΑ
67. ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του Ευαγγέλου ΧΙΟΣ
68. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Γεωργίου ΕΒΡΟΣ
69. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΤΙΝΑ) του Παναγιώτη ΑΤΤΙΚΗ
70. ΤΖΑΜΤΖΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Γεωργίου ΦΩΚΙΔΑ
71. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Παναγιώτη ΛΑΡΙΣΑ
72. ΤΣΑΜΠΑΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Στυλιανού ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
73. ΤΣΙΛΙΓΓΙΡΗΣ ΗΛΙΑΣ του Δημητρίου ΑΤΤΙΚΗ
74. ΤΣΟΝΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Παναγιώτη ΑΤΤΙΚΗ
75. ΦΕΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Χρήστου ΡΟΔΟΠΗ
76. ΦΛΟΥΔΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του Βασιλείου ΑΡΤΑ
77. ΧΑΤΖΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Βασιλείου ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
78. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του Γεωργίου ΣΕΡΡΕΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
79. ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αθανασίου ΑΧΑΪΑ
80. ΨΥΧΑΡΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (ΣΤΡΑΤΗΣ) του Ιωάννη ΡΕΘΥΜΝΟ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤHN EΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1. ΖΑΧΑΡΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΑ (ΡΙΑ)   του Γεωργίου ΑΤΤΙΚΗ
2. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Αποστόλου ΑΤΤΙΚΗ
3. ΤΣΑΚΟΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   του Μιχαήλ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
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1. ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Το Δ.Σ. που θα προκύψει από τις εκλογές στις 13 Μαΐου 2018 θα ολο-
κληρώσει την δεύτερη δεκαετία του 21ου αιώνα που για τη χώρα μας 
θα μείνει στην ιστορία ως η δεκαετία της χρεωκοπίας, των μνημονίων, 
αλλά και της σκληρής προσπάθειας του λαού μας για το ξεπέρασμά της.
Η κρίση χρέους, η χρεωκοπία, η προσφυγή στο Δ.Ν.Τ., ο δανεισμός 
και η επιτροπεία, τα τρία διαδοχικά μνημόνια, συγκροτούν ένα σκλη-
ρό σκηνικό βιοπολιτικών επιπτώσεων, που χρειάζονται χρόνια για να 
ξεπεραστούν. 
Η κρίση κτύπησε σε μεγάλο βαθμό και τον χώρο των μηχανικών και 
οδήγησε στην ανεργία, την υποαπασχόληση και την έξοδο από το επάγ-
γελμα ένα μεγάλο τμήμα του. Οι επιπτώσεις της κρίσης είναι παρούσες, 
καθώς το 1/3 του πληθυσμού βρίσκεται ακόμη σε εξαιρετικά δύσκολη 
κατάσταση, ενώ η φοροδοτική ικανότητα της μεσαίας τάξης έχει εξα-
ντληθεί.
Σε αυτή την πορεία, θα χρειαστούν νέες μεγάλες θεσμικές τομές προς 
όφελος των πολλών. Θετικά δείγματα γραφής υπάρχουν: η μεγάλη 
τομή στην υγεία με την κάλυψη των ανασφάλιστων, αποτελεί δίχτυ 
προστασίας για εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους.
Τον Αύγουστο του 2018 κλείνει ο κύκλος της μνημονιακής Ελ-
λάδας και καλούμαστε όλοι, πολίτες, συλλογικοί φορείς, πολιτεία, να 
σχεδιάσουμε και υλοποιήσουμε τον δικό μας αναπτυξιακό σχεδια-
σμό, τη δίκαιη και βιώσιμη ανάπτυξη, με τη συγκρότηση του κοινωνι-
κού κράτους, την υπεράσπιση του κόσμου της εργασίας, την αναδιανο-
μή υπέρ των αδύνατων στρωμάτων, τη διεύρυνση των πολιτικών και 
κοινωνικών δικαιωμάτων.
Έναν σχεδιασμό που θα διασφαλίσει τη δικαιοσύνη και την 
πρόνοια για τον κόσμο της εργασίας στη νέα πραγματικότητα, 
της καινοτομίας, της ρομποτικής, της ασφάλειας του διαδικτύ-
ου, της ανάλυσης μεγάλων συνόλων δεδομένων, της βιοτεχνο-
λογίας.
Έναν σχεδιασμό που θα σέβεται το περιβάλλον και θα συμβάλ-
λει στην αντιμετώπιση της οικολογικής κρίσης. 
Ο σύλλογός μας με μεγάλη ιστορία σε δημοκρατικούς αγώνες 
αλλά και σημαντικές δυνατότητες που ανοίγονται μέσα από τα 
επιστημονικά - γνωστικά του αντικείμενα, οφείλει να συμβάλ-
λει στον σχεδιασμό της επόμενης ημέρας.

2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Η τρέχουσα συγκυρία βρίσκει τον ΠΣΔΑΤΜ σε μια διαρκή διαδικασία 
ανακατατάξεων μέσα σε μια χώρα που παλεύει να βγει από τα μνημόνια 
και μάχεται να ορθοποδήσει με αξιοπρέπεια. Στη θητεία της απερχόμε-
νης διοίκησης στηρίξαμε κάθε προσπάθεια στην κατεύθυνση της υπερά-
σπισης των συναδέλφων και της ανάδειξης της σημασίας του ATM μέσα 
από σειρά εξωστρεφών δράσεων.

Παράλληλα όμως στη θητεία αυτή, αναδείχθηκαν τα πεπερασμένα όρια 
και οι αγκυλώσεις της πλειοψηφίας: αδυνατώντας να υπερασπιστεί την 
αυτονομία του συλλόγου απέναντι στο κλίμα αντιπαράθεσης του κε-
ντρικού πολιτικού σκηνικού, συχνά τραυμάτισε τον σύλλογο ακολου-
θώντας μια πορεία αρνητισμού, επιδεικνύοντας αδιαλλαξία και a priori 
αντικυβερνητική στάση. Σ’ αυτό το τοπίο, όλοι εμείς που εκφραζόμαστε 
μέσα από το παρόν κείμενο, νέοι και παλαιότεροι, αποφασίζουμε να 
ξεκινήσουμε μια νέα πορεία στο σύλλογο με κινητήρια δύναμη τη συ-
νεργασία και τη σύνθεση πολλών και διαφορετικών απόψεων. 

3. Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
Επί δεκαετίες η αναπτυξιακή διαδικασία και η συμμετοχή σ’ αυτήν των 

Μηχανικών, χαρακτηρίστηκε από έλλειψη σχεδιασμού, καθυστερήσεις, 
αυθαιρεσία, αλλά και σε φαινόμενα αδιαφάνειας και διαφθοράς.
Με την οικονομική κρίση πάρθηκαν μέτρα που κυρίως προσπάθησαν να 
μειώσουν τα έξοδα του κράτους, να αυξήσουν τα έσοδα και λιγότερο 
να αντιμετωπίσουν τις αιτίες της κρίσης. Ειδικά για τους Μηχανικούς 
τα μέτρα ήταν υπερβολικά σκληρά και άστοχα (κατάργηση ελάχιστων 
αμοιβών, τεκμαρτών συντελεστών κέρδους, αλλαγές στο φορολογικό 
και στο ασφαλιστικό).
Αλλά υπήρξαν και θετικές εξελίξεις.
Με τη δρομολόγηση της κύρωσης των δασικών χαρτών, την ανάθεση 
των συμβάσεων κτηματογράφησης του υπολοίπου της Χώρας τον Δε-
κέμβριο του 2017 και την μετατροπή της ΕΚΧΑ Α.Ε. σε δημόσιο φορέα, 
η σύνταξη και λειτουργία του Εθνικού Κτηματολογίου μπαίνει στην τε-
λική ευθεία ολοκλήρωσης.
Οι δυσκολίες δεν είναι λίγες, τα βήματα που έγιναν όμως είναι αποφα-
σιστικά για τη διασφάλιση της ολοκλήρωσης ενός έργου, στο οποίο ο 
κλάδος μας συμμετέχει πολύπλευρα. Στον δημόσιο φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» που ανασυγκροτείται και προσλαμβάνει νέο προσω-
πικό, στα μελετητικά σχήματα που απασχολούν περισσότερους από 
3.000 ΑΤΜ, στον ιδιωτικό τομέα με την υποστήριξη των ελεύθερων 
επαγγελματιών ΑΤΜ των ιδιοκτητών. 
Σε θεσμικό επίπεδο ψηφίστηκε νέος νόμος των δημόσιων συμβάσεων. 
Θεσπίστηκαν διαφανείς διαδικασίες στην κατεύθυνση της ψηφιοποίη-
σης (digitalization), ενώ στα θέματα μηχανικού υπάρχουν διατάξεις, 
όπως για τις τάξεις των μελετητικών πτυχίων, καθώς και για τις υπη-
ρεσίες συμβούλου, τις οποίες πρέπει να δούμε πώς θα εφαρμοστούν.
Αναμένεται το Προεδρικό Διάταγμα με τα επαγγελματικά δικαιώματα 
των Μηχανικών όπως αυτά προέκυψαν μετά τον εκτεταμένο διάλογο 
με τους φορείς. Πρόκειται για εξαιρετικά σημαντική και δύσκολη προ-
σπάθεια, μέσω της οποίας κατοχυρώνονται τα δικαιώματα των διπλω-
ματούχων μηχανικών και αίρονται άδικοι αποκλεισμοί προς τους ΑΤΜ.
Μετά από σαράντα τέσσερα χρόνια (!) αναθεωρούνται οι τεχνικές προ-
διαγραφές για τις μελέτες Οδικών, Λιμενικών, Κτιριακών και Υδραυλι-
κών Έργων.
Από πλευράς έργων σχεδιάζονται και υλοποιούνται έργα με τη συμμε-
τοχή μηχανικών, που πέρα από το πρόσκαιρο της αντιμετώπισης της 
ανεργίας, θα αποτελέσουν καταλύτη στις αναπτυξιακές διαδικασίες της 
χώρας. Ενδεικτικά: Κτηματολόγιο, Δασικοί χάρτες, e-poleodomia, Τοπι-
κά Χωρικά Σχέδια, Οδικοί και Σιδηροδρομικοί Άξονες, Μετρό (Αθήνα και 
Θεσσαλονίκη), ΣΒΑΚ.

4.  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ

Η επικείμενη έξοδος της χώρας από τα μνημόνια και την επιτροπεία, 
τον Αύγουστο του 2018, η σταθεροποίηση και η ανάπτυξη της οικο-
νομίας ,αποτελούν στοιχεία που μπορούν να οδηγήσουν σε ένα νέο 
παραγωγικό υπόδειγμα βιώσιμης και δίκαιης ανάπτυξης και σε μια νέα 
κανονικότητα.

Στην κατεύθυνση αυτή έχουν σχεδιασθεί νέα αναπτυξιακά εργαλεία, 
που επιτρέπουν στον κλάδο μας να βλέπει με ρεαλιστικούς όρους πλέ-
ον, δυνατότητες ανάπτυξης και απασχόλησης σε άμεσο και μεσοπρό-
θεσμο ορίζοντα.

Ειδικότερα:
1.  Μέσα στο καλοκαίρι του 2018 θα ενεργοποιηθεί το Ταμείο Υποδο-

μών, το ύψος του οποίου εκτιμάται ότι θα φτάσει το 1 δισ. ευρώ. 
Πρόκειται για ένα εργαλείο που θα προσφέρει χρηματοδότηση με 
ευνοϊκούς όρους κυρίως για μικρά και μεσαία έργα υποδομών, με 
αντικείμενο την ενεργειακή εξοικονόμηση, την παραγωγή ενέργειας 
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κυρίως από Ανανεώσιμες Πηγές, τις παρεμβάσεις αστικής ανάπτυξης 
και ανάπλασης.

2.  Η δημιουργία του προγράμματος «Φιλόδημος», που θα διοχετεύσει 
πόρους ύψους 5 δισ σε ορίζοντα πενταετίας (ήδη έχει δεσμευθεί μισό 
δισ για άμεση ενεργοποίηση), απευθύνεται σε δήμους, για έργα αντι-
πλημμυρικής προστασίας και αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, 
αλλά και για ανάγκες στους κρίσιμους τομείς της αποχέτευσης και 
της ύδρευσης, του τομέα των δημοτικών κτηρίων και της αγροτικής 
οδοποιίας.

3.  Η χρηματοδότηση ανάπτυξης Τοπικών Χωρικών Σχεδίων, ύψους 450 
εκ, αποτελεί μια μεταρρυθμιστική κίνηση, με σημαντικότατο αναπτυ-
ξιακό αποτύπωμα, καθώς έτσι θα μπει επιτέλους τάξη στις χρήσεις 
γης, δημιουργώντας συνθήκες ασφάλειας δικαίου σε όλα 
τα επενδυτικά σχέδια, δημόσια ή ιδιωτικά.

4.  Η ενεργοποίηση του προγράμματος Εξοικονομώ ΙΙ, με 
πόρους 500 εκ. που θα διαχυθούν σε 55.000 νοικοκυριά, 
αφενός θα συμβάλει στην αναθέρμανση της ιδιωτικής κα-
τασκευής και αφετέρου θα δώσει ανάσα ζωής σε τμήμα 
του γερασμένου κτιριακού αποθέματος.

5.  Η ψήφιση ενός πρωτοπόρου θεσμικού πλαισίου για τις 
ενεργειακές κοινότητες, δίνει τη δυνατότητα σε πολίτες, 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τοπικούς φορείς, να αποκτή-
σουν ενεργή εμπλοκή στη διαδικασία μετασχηματισμού 
του ενεργειακού συστήματος της χώρας, ενισχύοντας την 
τοπικότητα, την συνεταιριστική και κοινωνική δομή, πάνω 
στο κοινωνικό αγαθό της ενέργειας. 

6.  Η στρατηγική σχέση που έχει αναπτυχθεί με την Ευρωπα-
ϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και την ελληνική πολιτεία, έχει 
ως αποτέλεσμα την επόμενη τριετία τη χρηματοδότηση 
έργων 7 δισ, που θα φέρουν επενδύσεις συνολικά 20 δισ.

Όλα τα παραπάνω, πιστεύουμε ότι αποτελούν τα αναγκαία 
πρώτα βήματα για τη δημιουργία του νέου παραγωγικού 
υποδείγματος βιώσιμης και δίκαιης ανάπτυξης, επιτρέποντας 
στον χώρο μας, μετά από μια καταστροφική δεκαετία να ατε-
νίζει πλέον το μέλλον με αισιοδοξία και σιγουριά.

5. ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Οι προκλήσεις είναι πρωτόγνωρες και η έκβασή τους, θα κα-
θοριστεί και από τη συμμετοχή των κοινωνικών - συλλογικών 
υποκειμένων. Σε καλούμε να συνεργαστούμε και συλλογικά 
να διεκδικήσουμε:

•	 Ένα δίκαιο ασφαλιστικό και φορολογικό σύστημα. 
•	 Την αντιμετώπιση της ανεργίας με προτάσεις δημιουργίας 

νέων θέσεων εργασίας, μέσω σύγχρονων χρηματοδοτι-
κών εργαλείων και νέων κοινωνικών μορφών οργάνωσης.

•	 Την ολοκλήρωση του εθνικού κτηματολογίου σε σαφή 
χρονικό ορίζοντα και τη διασφάλιση του ρόλου του ΑΤΜ 
στην επόμενη ημέρα (λειτουργούν Κτηματολόγιο).

•	 Την επιτυχή, ταχεία και αδιάβλητη υλοποίηση  του προ-
γράμματος δημοσιών επενδύσεων και όλων των αναπτυ-
ξιακών πολιτικών, μέσω της στενής παρακολούθησης και 
της άσκησης πίεσης.

•	 Την ενεργοποίηση όλων των απαραίτητων μελετών για 
την ωρίμανση έργων χωρικών παρεμβάσεων, υποδομών.

•	 Τη συμμετοχή του ΑΤΜ στην εποχή της τέταρτης βιομη-
χανικής και τεχνολογικής επανάστασης και την κατοχύρω-
ση των επαγγελματικών μας δικαιωμάτων. 

•	 Τη συντήρηση και ανάπτυξη, όλων των μικρής κλίμακας 
υποδομών που στέκουν απαξιωμένες.

•	 Την προστασία και ανάπτυξη των κοινών αγαθών.
•	 Τον σχεδιασμό και την εφαρμογή ενός νέου βιώσιμου και 

δίκαιου παραγωγικού υποδείγματος.

Η ΕΝΟΤΗΤΑ έχει τη δυναμική να αποτελέσει βασικό 
πυρήνα της ανανέωσης του συλλόγου. Έχουμε τη 
διάθεση και τη θέληση να βγούμε μπροστά, έχουμε 
τη δυνατότητα να στηρίξουμε θεσμικά και κινημα-
τικά την επίτευξη των στόχων μας.

Συμμετέχουμε, 
προχωράμε συλλογικά
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ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 2018
Υ Π Ο Ψ Η Φ Ι Ο Ι  Γ Ι Α  Τ Ο  Δ . Σ .

  1.  ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ ΑΘΗΝΑ
  2.  ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΡΤΑ 
  3.  ΒΟΥΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΘΗΝΑ 
  4.  ΓΑΒΑΛΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ
  5.  ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΕΡΑΚΑΣ
  6.  ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΩΗ του ΙΩΑΝΝΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ
  7.  ΓΚΟΥΤΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
  8.  ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ          ΑΘΗΝΑ 
  9.  ΔΟΓΚΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΟΛΟΣ
10.  ΔΟΚΑΝΑΡΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑ 
11.  ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑ      
12.  ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟ 
13.  ΖΑΧΑΡΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
14.  ΖΕΛΙΑΝΑΙΟΣ ΚΩΣΤΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ  ΑΘΗΝΑ 
15.  ΚΑΛΙΒΑΤΣΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
16.  ΛΟΥΚΙΣΑΣ ΚΩΣΤΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
17.  ΜΑΡΙΝΗ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ    ΧΙΟΣ 
18.  ΜΟΙΡΩΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
19.  ΜΠΑΣΙΟΥΚΑ ΣΟΦΙΑ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
20.  ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΑΞΟΣ
21.  ΜΠΡΙΛΛΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΚΩΝΣΤΑΝΤΖΑ) του ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ ΑΘΗΝΑ
22.  ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙ 
23.  ΝΤΡΟΥΜΠΗΣ ΡΑΚΑΝ του ΑΜΠΟΥ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
24.  ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΙΤΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΡΤΑ
25.  ΠΕΛΩΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ     ΜΑΡΟΥΣΙ 
26.  ΠΟΛΥΜΕΝΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ ΒΟΛΟΣ
27.  ΣΕΧΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑ
28.  ΣΙΝΑΝΙΔΟΥ ΤΑΤΙΑΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΗΝΑ
29.  ΣΦΥΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΘΗΝΑ
30.  ΤΑΜΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΒΟΛΟΣ
31.  ΤΙΓΚΑ ΚΑΛΥΨΩ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΘΗΝΑ
32.  ΤΟΣΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
33.  ΤΣΑΒΔΑΡΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
34.  ΤΣΙΠΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ (ΣΙΣΣΥ) του ΑΝΔΡΕΑ  ΚΗΦΙΣΙΑ
35.  ΤΣΙΠΡΑ ΕΛΕΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ           ΚΑΛΛΙΘΕΑ 
36.  ΤΣΙΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
37.  ΤΣΟΥΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑ
38.  ΦΑΡΣΑΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ       ΚΡΗΤΗ 
39.  ΧΑΝΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ   ΠΕΙΡΑΙΑΣ
40.  ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΘΗΝΑ
41.  ΨΑΘΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΑ

Γ Ι Α  Τ Η Ν  Ε Ξ Ε Λ Ε Γ Κ Τ Ι Κ Η  Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η
  1.  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ (ΣΙΣΣΥ) του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ Ν.ΙΩΝΙΑ
  2.  ΠΑΓΙΑΤΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑ
  3.  ΠΡΕΣΒΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΘΗΝΑ  
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Συναδέλφισσες, συνάδελφοι Τοπογράφοι,
Η περίοδος που διανύουμε περιλαμβάνει σύνθετες και επικίνδυνες εξελίξεις, που έρχονται να προστεθούν στη σκληρή 
πραγματικότητα, η οποία διαμορφώθηκε όλο το προηγούμενο διάστημα από την κλιμακούμενη αντιλαϊκή πολιτική.

Οι ιμπεριαλιστές τη γη ξαναμοιράζουν - Με των λαών το αίμα τα σύνορα χαράζουν

Τα διάφορα “βολικά” προσχήματα που χρησιμοποιήθηκαν και πάλι όπως και στο παρελθόν, δεν μπορούν να κρύψουν 
την αλήθεια, ότι έχουν βγει για τα καλά τα μαχαίρια για τη μοιρασιά σφαιρών επιρροής και αγορών, τον έλεγχο 
των πηγών ενέργειας και των δρόμων μεταφοράς τους, σκορπώντας τον όλεθρο στους λαούς της περιοχής μας. Η 
επίθεση των ΗΠΑ-Βρετανίας-Γαλλίας στη Συρία σηματοδοτεί νέα φάση πολεμικής κλιμάκωσης στην περιοχή, αλλά 
και γενικότερα, με την πλήρη στήριξη όλων των κρατών μελών ΝΑΤΟ-ΕΕ. Είναι ψέμα η κυβερνητική προπαγάνδα 
περί «πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας» της χώρας μας, τη στιγμή που μας βάζει στο μάτι του κυκλώνα. Και η 
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, όπως και οι προηγούμενες, είναι βασικοί συνεργάτες σε αυτά τα σχέδια, παραχωρώντας 
βάσεις, δαπανώντας τεράστια ποσά για εξοπλιστικά προγράμματα. Οι αντεργατικές πολιτικές στο εσωτερικό της κάθε 
χώρας πηγαίνουν παράλληλα με την εξωτερική πολιτική των προκλητικών φιλοπόλεμων δηλώσεων και των εμπορι-
κών ανταγωνισμών, του οικονομικού πολέμου. Ο πόλεμός τους, είναι η συνέχεια της ειρήνης τους.

Σταθερές είναι η ένταση, η κατεύθυνση της επίθεσης, αλλά και οι συνέπειες 
της αντιλαϊκής πολιτικής, που βιώνουμε σήμερα στο πετσί μας:

•	 Η προώθηση της πολιτικής ΕΕ - άρχουσας τάξης για την “απελευθέρωση” του επαγγέλματος του μηχανικού μέ-
σω της αλλαγής θεσμικού πλαισίου που προωθεί το ΤΕΕ σε αγαστή συνεργασία με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, για 
την πιστοποίηση δραστηριοτήτων και την αποσύνδεση πτυχίου-επαγγέλματος, μετατρέπει το δίπλωμα σε εισιτή-
ριο για ένα ατέλειωτο «γαϊτανάκι» σεμιναρίων, εξετάσεων και άλλων δοκιμασιών, όπως η «τεκμηριωμένη» από 
τους εργοδότες εμπειρία και η μέχρι τότε παραμονή στη βαθμίδα «δόκιμου μηχανικού». Μοναδικοί κερδισμένοι 
οι μεγάλες εταιρείες του κλάδου, που θα μπορούν να συγκεντρώνουν όλες τις πιστοποιήσεις.

•	 Ο μισθός μας που ξεκινάει από τον κατώτατο των 586 ευρώ μικτά συμπεριλαμβανομένου του ΕΦΚΑ για το 
«μπλοκάκι», δουλειά χωρίς ωράριο και απλήρωτη δουλειά τα σαββατοκύριακα. Υποχρεωτικές μεταθέσεις σε έρ-
γα εκτός Αττικής ή εκτός Ελλάδας χωρίς αποζημίωση, ακόμα και ατομικές συμβάσεις με βάση αγγλικό δίκαιο (βλ.
ΕΛΛΑΚΤΩΡ). 

•	 Ο ΕΦΚΑ ληστεύει μέχρι το 38% του εισοδήματός μας, όπου σε συνδυασμό με την άμεση φορολογία η συνολική 
ληστεία ξεπερνά τα 2/3 του εισοδήματός και μας μετατρέπει σε ανασφάλιστους, μας ωθεί στην έξοδο από το 
επάγγελμα. Η αλλαγή στη βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών, για το 2018, αθροίζοντας στο καθα-
ρό εισόδημα τις ασφαλιστικές εισφορές που πληρώθηκαν την προηγούμενη χρονιά, αυξάνει εκ νέου τις εισφορές 
μέχρι 38% σε σχέση με αυτές του 2017. Για φέτος η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ ολοκληρώνει το «ρεσάλτο» κα-
λώντας μας να πληρώσουμε αναδρομικές αυξήσεις για το 2012.  

•	 Το ασφαλιστικό Κατρούγκαλου, αφού «νομιμοποίησε» οριστικά την ευέλικτη εργασία με το Μπλοκάκι, έφερε 
νέες απώλειες καθώς οι εργοδότες μετακύλησαν στο μισθό μας την εργοδοτική εισφορά με το πιστόλι της ανερ-
γίας στον κρόταφο για όποιον απαιτήσει το αυτονόητο, την απόδειξη της μισθωτής εργασίας και την καταβολή 
των προβλεπόμενων από τον εργοδότη

•	 Η απειλή της κατάσχεσης κρέμεται σαν Δαμόκλειος σπάθη πάνω από το κεφάλι μας, με ημερομηνία ορόσημο 
την Πρωτομαγιά του 2018 για την έναρξη ηλεκτρονικών πλειστηριασμών κατασχέσεων για χρέη προς το Δημό-
σιο, την ώρα που το 80% των αυτοασφαλιζόμενων μηχανικών χρωστάνε στο ταμείο και δεν έχουν ασφαλιστική 
κάλυψη. 

•	 Η αποσύνδεση «ασφάλισης-ιδιότητας» δίνει τη «δυνατότητα» στον άνεργο, εφόσον «κλείσει βιβλία», να απαλ-
λαχτεί από νέες ασφαλιστικές εισφορές και να παραμένει ανασφάλιστος χωρίς δικαίωμα σε Υγεία – Πρόνοια – 
σύνταξη, όντας μέλος του ΤΕΕ, διατηρώντας ακέραια τα χρέη προς πρώην ΤΜΕΔΕ–ΕΤΑΑ. Ο άνεργος – υποαπα-
σχολούμενος, χωρίς φορολογική & ασφαλιστική ενημερότητα, θα έχει τη «δυνατότητα» να εργάζεται «μαύρα» 
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για λογαριασμό εταιρειών ή θα υποχρεώνεται να ανοιγοκλείνει βιβλία στην εφορία για να εισπράξει την αμοιβή 
του. Δεν μας φτάνουν 3 ζωές (!) για να πάρουμε σύνταξη πάνω από την κατώτατη - επίδομα φτώχειας που σή-
μερα ανέρχεται σε 380 ευρώ. Χιλιάδες νέοι συνάδελφοι είναι άνεργοι χωρίς ασφαλιστική κάλυψη ή ξενιτεύονται 
για να επιβιώσουν. 

•	 Με τη νομοθεσία για τα έργα και τις μελέτες, την κατάργηση των ελάχιστων αμοιβών, τα νέα ενιαία Μητρώα Δη-
μόσιων και Ιδιωτικών Έργων κ.ά., όλη η δουλειά συγκεντρώνεται στα χέρια μιας χούφτας μεγάλων ομίλων, ενώ 
για μας προβλέπεται το κυνήγι πιστοποιητικών (ταυτότητας κτηρίων, ενεργειακών κ.λπ.) για «τρεις κι εξήντα».

Η «ΔΙΚΑΙΗ» ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΧΕΙ ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΧΑΜΕΝΟΥΣ

Δεκαετίες τώρα έχουμε δοκιμάσει «στην πλάτη μας» κάθε τύπο κυβέρνησης (ΠΑΣΟΚ – ΝΔ – τεχνοκρατών όπως του 
Παπαδήμου – τρικομματικές – «αριστερές-αντιμνημονιακές» όπως του ΣΥΡΙΖΑ). Αντίστοιχα στον ΠΣΔΑΤΜ όπως και 
στο ΤΕΕ, δεκαετίες τώρα έχουν παρελάσει άλλες τόσες διοικήσεις & προεδρεία, κάθε συνδυασμού και απόχρωσης. 
Όλα «τριγύρω αλλάζουνε», όμως αυτό που μένει σταθερό είναι τα συμφέροντα που κυβερνήσεις – ΤΕΕ – διοικήσεις 
Συλλόγου εξυπηρέτησαν με την πολιτική τους. Τώρα έχουμε τις διακηρύξεις της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ότι το προ-
σεχές καλοκαίρι φτάνουμε στο «τέλος των μνημονίων της επιτροπείας». Οι υποσχέσεις για «δίκαιη ανάπτυξη» και 
ελάφρυνση των βαρών αποτελούν την προκλητική ειρωνεία του «επαγγελματία εκτελεστή» στα θύματά του, για 
όλους εμάς που είτε ως εργαζόμενοι, είτε ως άνεργοι βρισκόμαστε διαρκώς στο στόχαστρο της επίθεσης κεφαλαίου 
– κυβέρνησης – ΕΕ.

Συνένοχοι στο έγκλημα της σφαγής των δικαιωμάτων μας είναι οι «πρόθυμοι» του καθεστωτικού – κυβερνητικού 
συνδικαλισμού σε ΤΕΕ και επιστημονικούς συλλόγους, όπως και στον ΠΣΔΑΤΜ, αλλά και όσοι με κινηματικό προ-
σωπείο και «αριστερό» άλλοθι συνέβαλαν στην υλοποίηση της επίθεσης. Οι δήθεν λεονταρισμοί της πλειοψηφίας 
απέναντι στα διαδοχικά νομοσχέδια, που τσακίζουν ένα-ένα τα δικαιώματά μας, εξαντλούνται στη λογική του «μη 
χείρον βέλτιστον» και στα εξώδικα δεξιά και αριστερά. Κρύβουν οι δυνάμεις της ΔΗΣΥ – ΔΚΜ – ΕΝΟΤΗΤΑ ότι όλα 
αποτελούν ευρωπαϊκές πολιτικές και οδηγίες, που όχι μόνο έχουν στηρίξει από κυβερνητικά πόστα όλες οι αντίστοιχες 
δυνάμεις ΠΑΣΟΚ-ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και τώρα συγκαλύπτουν για να χρυσώσουν το χάπι. 

Ευθύνες όμως έχουν και δυνάμεις με «κινηματικό» χαρακτήρα, από τη ΛΑΕ και την Ανταρσύα, που στον ΠΣΔΑΤΜ 
εκφράζονται με το ψηφοδέλτιο της Συσπείρωσης. Στήριξαν μια γραμμή που συσκότιζε τον πραγματικό αντίπαλο 
στο όνομα της συσπείρωσης ευρύτερων δυνάμεων «ενάντια στη μνημονιακή πολιτική» και το «σφαγείο του ευρώ», 
γραμμή που οδήγησε το κίνημα από ήττα σε ήττα. Η στάση τους είναι συνένοχη για τον αφοπλισμό του κινήματος, 
τη μετατροπή του σε στυλοβάτη των σχεδίων του ΣΥΡΙΖΑ, απ’ τις πλατείες των «αγανακτισμένων» και τις κινητο-
ποιήσεις στήριξης της κυβερνητικής διαπραγμάτευσης, μέχρι σήμερα. Ενώ τελικά η κριτική στο ΣΥΡΙΖΑ είναι πως 
«πρόδωσε» την «αριστερή λύση» εναλλακτικής διαχείρισης του καπιταλισμού, επιμένουν μέχρι σήμερα στο κίνημα 
να κρατούν ίσες αποστάσεις από τον εργοδοτικό συνδικαλισμό και τις ταξικές δυνάμεις του ΠΑΜΕ.

ΠΑΡΕ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗΣ - Ο μισθός και οι εργασιακές 
σχέσεις μας, η δυνατότητα να ζούμε αξιοπρεπώς απ’ τη δουλειά και τη σύνταξή μας, 

βρίσκονται στο στόχαστρο. Πώς μπορούμε να απαντήσουμε;
Απέναντί μας δεν έχουμε τη μία ή την άλλη αστική κυβέρνηση, τη μία ή την άλλη εκδοχή διαχείρισης του συστήμα-
τος. Έχουμε το σύνολο των μονοπωλιακών ομίλων, το αστικό κράτος που τους υπηρετεί, τις κυβερνήσεις που διαχει-
ρίζονται αυτή την εξουσία, τις ιμπεριαλιστικές συμμαχίες που στηρίζουν αυτή την πολιτική. Γι’ αυτό και η απάντησή 
μας πρέπει να είναι συνολική. Το κίνημα σήμερα για να πετύχει την αποτροπή των νέων μέτρων, την ανακούφιση, 
την ανάκτηση των απωλειών των τελευταίων ετών, πρέπει να σημαδεύει αυτόν τον αντίπαλο. Απαιτείται ένα κίνημα 
που θα κινείται σε γραμμή ρήξης και σύγκρουσης με τους ομίλους, τα κέρδη τους, το κράτος τους, θα οργανώσει την 
πάλη για να ικανοποιηθούν οι σύγχρονες ανάγκες μας, σημαδεύοντας τους μονοπωλιακούς ομίλους για τους οποίους 
θυσιάζονται τα δικαιώματά μας. Συνεχίζουμε τον αγώνα για να πληρώσουν την κρίση τα μονοπώλια, να συγκεντρω-
θούν δυνάμεις για την αντεπίθεση και να δυναμώσει η πάλη που δημιουργεί τις προϋποθέσεις για να ανοίξει ο δρόμος 
για έναν κόσμο χωρίς εκμετάλλευση, φτώχεια και πολέμους. Αυτός ο ριζικά διαφορετικός δρόμος ανάπτυξης, είναι 
ο μόνος που θα αναπτύξει τις ανεξάντλητες παραγωγικές δυνάμεις της ελληνικής κοινωνίας, θα επιτρέψει στους ερ-
γαζόμενους, μαζί και στους εργαζόμενους Τοπογράφους να παίξουν τον δημιουργικό τους ρόλο στην οργάνωση του 
κοινωνικού χώρου, στον πολεοδομικό και χωροταξικό σχεδιασμό, στην κατοικία, στο περιβάλλον, στην αξιοποίηση 
των φυσικών πόρων, στην εξοικονόμηση ενέργειας με γνώμονα τη συνδυασμένη ικανοποίηση του συνόλου των 
αναγκών του λαού. 
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ 
ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ – ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

Ψηφοδέλτιο Αρχαιρεσιών 2018

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

  1. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Σαμουήλ
  2. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ του Αθανασίου
  3. ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑ του Εμμανουήλ
  4. ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Μιχαήλ
  5. ΓΕΩΡΓΙΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δημητρίου
  6. ΓΚΟΜΟΖΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του Αλεξάνδρου
  7. ΓΡΙΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Αντωνίου
  8. ΔΙΑΛΙΑΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Νικολάου
  9. ΔΡΟΥΔΕΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Χρήστου
10. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Βαϊου
11. ΖΟΡΜΠΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Γεωργίου
12. ΘΕΜΕΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ του Βασίλη
13. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Αριστοτέλη
14. ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του Ηλία
15. ΚΕΦΑΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ του Σπυρ/νος
16. ΚΙΚΙΩΝΗΣ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ του Κων/νου
17. ΚΟΝΤΟΣΤΑΘΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Δημητρίου
18. ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣ του Δημητρίου
19. ΚΟΤΤΑ-ΓΑΒΡΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του Σπυρίδωνος
20. ΚΟΥΚΟΡΑΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Δαμιανού
21. ΚΡΕΩΝΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Δημητρίου
22. ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του Κων/νου
23. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Δημητρίου
24. ΛΑΥΡΕΝΤΙΑΔΟΥ ΜΑΡΗ του Βασιλείου
25. ΜΑΝΙΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Εμμανουήλ
26. ΜΙΣΗΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κων/νου
27. ΜΟΥΛΟΥΔΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ του Σταύρου
28. ΜΠΡΕΣΤΑΣ ΖΩΗΣ του Θεοδώρου

29. ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του Εμμανουήλ
30. ΝΤΑΛΟΥΚΑ ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ του Απόστολου
31. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου
32. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ανδρέα
33. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ του Νικολάου
34. ΠΑΠΟΥΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Παναγιώτη
35. ΠΕΛΕΚΟΥΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Εμμανουήλ
36. ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ιωάννη
37. ΣΤΑΜΟΣ ΠΑΥΛΟΣ του Κωνσταντίνου
38. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Σωτηρίου
39. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΗΛΙΑΣ του Σωτηρίου
40. ΤΕΓΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ του Χρήστου
41. ΤΣΕΡΓΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του Θεοδοσίου
42. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του Χρήστου
43. ΦΛΕΣΣΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΒΑΣΙΛΕΙΑ του Ευάγγελου
44. ΦΩΤΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του Δημητρίου
45. ΧΑΜΑΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Κωνσταντίνου
46. ΧΟΥΣΙΑΔΑ ΑΣΤΕΡΩ (ΡΟΥΛΑ) του Χαράλαμπου

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1.  ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ του Βασίλη
2.  ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΑΪΟΣ του Βασίλη
3.  ΚΟΝΤΟΣΤΑΘΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Χρήστου
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Φίλες και φίλοι συνάδελφοι,

Η ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών συμμετέχει ενεργά στις διαδικασίες εκλογής 
οργάνων διοίκησης του ΠΣΔΑΤΜ στις 13-08-2018 για πρώτη φορά! 

Σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία μια ομάδα ενεργών ΑΤΜ από τον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα 
αποφασίσαμε, παραμερίζοντας ιδεολογικές διαφορές, ότι θα πρέπει να πάρουμε συγκεκριμένες 
πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που μας συνθλίβουν καθημερινά, μέσω των 
συλλογικών δομών του κλάδου μας. Οφείλουμε με τη συμμετοχή μας και την ενεργή παρουσία μας να δώσουμε 

ότι περισσότερο μπορούμε στον σύλλογό μας και να μην τα παρατήσουμε. Το οφείλουμε τόσο στον εαυτό μας που έχει 

ανάγκη να ξεφύγει από τη μίζερη κατάσταση που έχουμε περιπέσει και να βρει δυναμική διέξοδο σε κάτι δημιουργικό 

όσο και στους συναδέλφους που στην παρούσα συγκυρία έχουν περισσότερη ανάγκη από ποτέ μια χείρα βοηθείας 

έστω για τις πλέον απλές δραστηριότητες. Στην προσπάθειά μας αυτή καλούμε όσους συναδέλφους πιστεύουν 

πως μπορούν να συνδράμουν να συμμετέχουν και να μας υποστηρίξουν και εμείς με τη σειρά μας να μην τους 

απογοητεύσουμε. Ο συνδυασμός της Ανασυγκρότησης ΑΤΜ περιλαμβάνει συναδέλφους, που είτε έχουν εμπειρία ως 

εκπρόσωποι  μηχανικών, είτε συμμετέχουν σε μια εκλογική διαδικασία για πρώτη φορά, είναι αποφασισμένοι να 
συνεργαστούν με καλή πίστη με όλους, για την επίτευξη των στόχων και την επίλυση των προβλημάτων 
του κλάδου.

Πρέπει οπωσδήποτε να τονίσουμε πως 2 χρόνια διοίκησης είναι ελάχιστος χρόνος για να ολοκληρωθούν οι 

στόχοι που έχουν τεθεί και να θεωρηθεί πως ολοκληρώνεται το έργο της. Οφείλουμε προς όλους τους συναδέλφους 

να ασχοληθούμε σοβαρά με την αναθεώρηση του καταστατικού του συλλόγου και να συμφωνήσουμε 

έστω σε ένα ελάχιστο τροποποιήσεων που είναι ζωτικής σημασίας για το μέλλον του, διαφορετικά θα καταντήσουμε 

κουραστικοί. 

Οφείλουμε να αναφέρουμε πως η άποψή μας για τη συμμετοχή των μελών στη διοίκηση είναι ότι κανείς δεν 

περισσεύει. Άλλωστε μιλάμε για εθελοντική προσφορά και όχι για επαγγελματίες συνδικαλιστές. Κάποια 

στιγμή πρέπει να ωριμάσουν οι συνθήκες και να πάμε σε λογικές ενιαίων ψηφοδελτίων μακριά από παρατάξεις 
και ιδιαίτερα κομματικές ούτως ώστε οι συνάδελφοι να επιλέγουν τους ικανότερους και αυτούς που πραγματικά 

έχουν διάθεση να προσφέρουν. Η παράταξη μας απέδειξε πως όλα τα παραπάνω τα κάνει πράξη μέσω της συμμετοχής 
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στο προηγούμενο προεδρείο μελών της με διάθεση να προτείνει, προσφέρει, συδιαμορφώσει, ολοκληρώσει, αλλά και 

να διαφωνήσει και να αντικρούσει πάντα με επιχειρήματα απόψεις και προτάσεις. Με λίγα λόγια να συνεργαστεί για 

το κοινό συμφέρον. 

Το απερχόμενο προεδρείο του συλλόγου, του οποίου μέλος μας ήταν υποψήφιος του ψηφοδελτίου μας, ξεκίνησε 

μία διαδρομή που, δυστυχώς, λόγω του περιορισμένου χρονικού διαστήματος δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει. 

Κυριότερο από τα θέματα που εκκρεμούν και ιδιαίτερα βαρύνουσας σημασίας για τον κλάδο αποτελεί ο θεσμός του 
διαπιστευμένου ΑΤΜ. Ο σύλλογος πρέπει και οφείλει να αποτελέσει τον πρωτεργάτη της θέσπισης του θεσμού και 

συγκαθορίσει μαζί με τους άλλους εμπλεκόμενους θεσμούς την απάντηση σε 3 βασικά και ουσιαστικά ερωτήματα που 

είναι ποιος, πώς και τι θα είναι ο διαπιστευμένος ΑΤΜ.

Πρέπει να επιδιώξουμε την αναβάθμιση του επαγγέλματος μέσα από τη θέσπιση προδιαγραφών, που θα 

απαιτούν τη μέγιστη επιστημονική και επαγγελματική πληρότητα, όσων συντάσσουν τοπογραφικά διαγράμματα, 

έτσι ώστε να ξεχωρίσει η «ήρα από το στάρι», στον επαγγελματικό στίβο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται τόσο για τη 

διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος όσο και για τη συγκράτηση των αμοιβών μας σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο 

και τη διασφάλιση των επαγγελματικών μας δικαιωμάτων. Μια καλή αρχή θα γίνει με την αναμενόμενη εκκίνηση της 

ηλεκτρονικής υποβολής των τοπογραφικών διαγραμμάτων.

Επίσης, οφείλουμε να αναδείξουμε το ρόλο των ΑΤΜ σε ένα δημόσιο τομέα που θα έχει επιτελικό και 
ελεγκτικό ρόλο. Οι δημόσιοι υπάλληλοι συνάδελφοι πρέπει να αποκτήσουν τον πραγματικό τους ρόλο ως μηχανικοί 

που δίνουν λύσεις στα προβλήματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων τους και όχι να έχουν «δεμένα» τα χέρια από 

την πολυνομία, την αναξιοκρατία και την ανυπαρξία οποιουδήποτε προγραμματισμού. 

Να συμβάλλουμε στην αντιμετώπιση της απελπιστικής κατάστασης που έχουν οδηγήσει οι «ελεύθερες 
εκπτώσεις», τον κλάδο των μελετητών δημοσίων έργων, με προώθηση όλων των πορισμάτων ομάδων 

εργασίας και συλλόγων μελετητών που κινούνται προς την κατεύθυνση της βελτίωσης του υπάρχοντος θεσμικού 

πλαισίου για τις μελέτες δημοσίων έργων.

Τέλος, να φροντίσουμε για τη συνεχή επιμόρφωση των συναδέλφων για τις σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις 

σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο και τον ιδιωτικό τομέα, σε συνδυασμό με την ενημέρωση των συναδέλφων 

για νέες επαγγελματικές πρακτικές που δημιουργούν ευκαιρίες απασχόλησης για τον κλάδο. Παράλληλα, ο 
σύλλογος θα πρέπει να συμβάλλει στην προσπάθεια για την προώθηση επαγγελματικών στρατηγικών 
που θα περιλαμβάνουν την υγιή επιχειρηματικότητα και την καινοτομία, στην οποία ο κλάδος μας 
έχει το πλεονέκτημα λόγω τεχνογνωσίας. Είναι άκρως απαραίτητο συλλογικά να δώσουμε τα κατάλληλα 
ερεθίσματα και τη γνώση στους νέους -και όχι μόνο- συναδέλφους για παραμέτρους που πρέπει να 

περιλαμβάνουν τα επαγγελματικά τους πλάνα, στο σημερινό ζοφερό οικονομικό περιβάλλον, όπως είναι η δημιουργία 

αξίας, το υπολογισμένο ρίσκο, η ανταγωνιστικότητα, η εξωστρέφεια, η δικτύωση και οι επιχειρηματικές συνέργειες 

σε οικονομικές δραστηριότητες υπάρχουσες αλλά και νέες.

Φίλες και φίλοι συνάδελφοι,

Η ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΑΤΜ ήρθε για να προσθέσει, ο ρόλος μας θα είναι δημιουργικός, δυναμικός και 
συνεχής, όχι μηδενιστικός και παθητικός. Με προτάσεις για συγκεκριμένες ενέργειες στο νέο Δ.Σ. του 
Συλλόγου και συνεργία χωρίς προκαταλήψεις με όλες τις παρατάξεις για την επίτευξη των παραπάνω 
στόχων. 

Το ψηφοδέλτιό μας αποτελείται από άξιους συναδέλφους που αξίζουν της προσοχής σας!
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Μ
ετά από μια δεκαετία καπιταλιστικής κρίσης και 
οκτώ χρόνια μνημονιακής πολιτικής, το εργασιακό 
και κοινωνικό τοπίο στην Ελλάδα φαντάζει σκο-
τεινό. Το νέο ασφαλιστικό που εφαρμόζεται 
έχει μετατρέψει την κοινωνική ασφάλιση 

από στοιχείο του κοινωνικού κράτους σε μηχανισμό 
υπερχρέωσης των ασφαλισμένων. Καταστρέφει τους αυ-
τοαπασχολούμενους και τους εργαζόμενους με μπλοκάκι. Προ-
βλέπει την αντικατάσταση του άθλιου συστήματος των ασφα-
λιστικών κλάσεων, με ένα σύστημα πρόσθετης, εξοντωτικής, 
ατομικής «φορολόγησης» (38,75% επί του εισοδήματος). 
Ενοποιεί τους ελέγχους χρεών σε εφορίες και ασφαλιστικά τα-
μεία και επιταχύνει τις κατασχέσεις. 

Τα εργασιακά και επαγγελματικά δικαιώματα είναι δια-
λυμένα, σχεδόν για το σύνολο των μηχανικών. Η ανερ-
γία, η υποαπασχόληση, η ετεροαπασχόληση, η ελαστική ερ-
γασία οι ετεροχρονισμένοι και λειψοί μισθοί, έχουν γίνει πλέον 
καθεστώς για την πλειοψηφία και ειδικότερα για τις νεώτερες 
γενιές του κλάδου. 

Εδώ και δεκαετίες πάγιος στόχος των δυνάμεων του κεφαλαί-
ου και της ΕΕ είναι η “απελευθέρωση των επαγγελμάτων”, που 
πλέον αποτελεί μνημονιακή υποχρέωση. Ουσιαστικό στοιχείο 
αυτής είναι η αποσύνδεση των επαγγελματικών δικαιωμάτων 
από το “πανεπιστημιακό πτυχίο” και η θέσπιση «επαγγελμα-
τικών τίτλων» μέσω πιστοποιήσεων, εξειδικεύσεων, δια βίου 
επανακαταρτίσεων, σεμιναρίων και εξετάσεων. Το ΤΕΕ αμ-
φισβήτησε τον ενιαίο χαρακτήρα των πτυχίων, μετατράπηκε 
σε πιστοποιητή επαγγελματικών δικαιωμάτων και εισπράττει 
εξέταστρα όπως στους ενεργειακούς επιθεωρητές, τους επιθε-
ωρητές δόμησης τους διαπιστευμένους Τοπογράφους αύριο.

Η τελική διάλυση των επαγγελματικών δικαιωμάτων προέρ-
χεται και από το «Ηλεκτρονικό μητρώο δημόσιων και ιδιω-
τικών έργων». Στο μητρώο αυτό περιλαμβάνεται το σύνολο 
του κλάδου, (απόφοιτοι ΑΕΙ, ΤΕΙ, κολλεγίων, λοιπά τεχνικά 
επαγγέλματα, εργατοτεχνικό προσωπικό και δημόσιοι υπάλλη-
λοι), ενώ πολλαπλασιάζονται τα ειδικά επαγγελματικά δικαι-
ώματα τα οποία αποκτούνται με σεμινάρια, δίδακτρα, εξετά-
σεις και πιστοποιήσεις με διοργανωτή το ΤΕΕ. Συνοπτικά, η 
εφαρμογή του μητρώου στα ιδιωτικά έργα καταργεί τα 
επαγγελματικά πτυχία όπως τα ξέραμε προσθέτοντας 
εξειδικεύσεις και φραγμούς, που οδηγούν στην εξατο-
μίκευση των επαγγελματικών δικαιωμάτων. Καθιστά 
όλους τους νεοεισερχόμενους «δόκιμους» μηχανικούς 
χωρίς δικαιώματα.

Για μας τους Τοπογράφους, λόγω των μελετών του Κτηματο-
λόγιου, η ανεργία είναι πολύ μικρότερη, η εργασία όμως ειδικά 

για τους νέους συναδέλφους, δεν είναι μόνιμη αλλά μια πε-
ριπλάνηση από γραφείο σε γραφείο και οι μισθοί - ακόμα και 
αυτοί που είναι ψηλότεροι - λόγω των μεγάλων ασφαλιστικών 
εισφορών και της φορολόγησης δεν αρκούν για να καλύψουν 
τις ανάγκες. Επιπλέον η εργασιακή σχέση είναι το καθιερω-
μένο πια «μπλοκάκι», που συνιστά ανυπαρξία εργασιακών δι-
καιωμάτων, 12 μισθούς και «βάπτισμα» των εργαζόμενων σε 
«συνεργάτες».

Οι τακτοποιήσεις και η έκδοση βεβαιώσεων περί μη αυθαι-
ρέτου δεν αποτελούν βιοποριστική λύση ενώ η αμοιβή τού 
εξαρτημένου τοπογραφικού -που τόσο μεγάλο αγώνα έκανε 
το απερχόμενο ΔΣ να συντάσσεται και να υπογράφεται από 
εμάς και όχι από άλλο κλάδο- κατρακύλησε πάρα πολύ συμπα-
ρασύροντας ταυτόχρονα την ποιότητά του. Οι νέες μελέτες 
του Κτηματολογίου, λόγω των μεγάλων εκπτώσεων που δό-
θηκαν και του μεγάλου όγκου των εγγραπτέων δικαιωμάτων 
που πρέπει να κτηματογραφηθούν, θα συμπιέσουν ακόμα πε-
ρισσότερο τους μισθούς και θα εντατικοποιήσουν την εργασία 
και την περιπλάνηση.  

Η κοινωνική λεηλασία συχνά συνοδεύεται και από ένα κλί-
μα πολιτικής και κινηματικής απογοήτευσης. Η μνημονιακή 
προσαρμογή της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και η συνέχιση της 
πολιτικής των κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ και ΝΔ, έχουν εμπεδώ-
σει σε σημαντικό κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας το δόγμα 
«δεν υπάρχει εναλλακτική» παρά το πολύμορφο κίνημα που 
αναμετρήθηκε με το εγχώριο και διεθνές πολιτικό και οικονο-
μικό κατεστημένο στα πρώτα χρόνια της κρίσης. Για μεγάλο 
κομμάτι της κοινωνίας, καμία ελπίδα δεν βρίσκεται πλέον στη 
συλλογική διεκδίκηση και οι όψεις κοινωνικού κανιβαλισμού 
και ανημπόριας, ατομικού εγκλεισμού και επιβιωτισμού γίνο-
νται όλο και πιο κυρίαρχες.

Κανείς δεν πείθεται με τα μετα-μνημονιακά success stories 
που υπόσχεται η κυβέρνηση. Ακόμα και αν εμφανιστεί μια 
ονομαστική ανάπτυξη, οι πολιτικές λιτότητας θα πα-
ραμείνουν και θα ενισχυθούν, ωφελώντας τους λίγους 
ενάντια στα συμφέροντα των πολλών. Ο εθνικισμός και η 
ακροδεξιά παλεύει να πάρει το κεφάλι, όπως αποτυπώνεται και 
στα εθνικιστικά συλλαλητήρια για τη Μακεδονία, ενώ ακόμα 
και η φασιστική Χρυσή Αυγή προσπαθεί να αναβαπτιστεί. 

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η κρίση συνεχίζεται και οι απει-
λές νέων πολεμικών ανταγωνισμών και συρράξεων φα-
ντάζουν όλο και πιο απειλητικές, ειδικά για την ευρύτε-
ρη περιοχή μας. 

Η επίθεση ΗΠΑ-Γαλλίας-Βρετανίας με πυραύλους στη Συρία, με 
πρόσχημα τα χημικά και πραγματικό κίνητρο τα πετρέλαια και 

ΝΑ ΦΕΡΟΥΜΕ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟΥΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΥΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ



Εκ
λο

γέ
ς 

Π
ΣΔ

ΑΤ
Μ

45 ATM 237 / ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018

τη γεωπολιτική ισχύ ανεβάζει το πολεμικό κλίμα. Είναι πολύ 
επικίνδυνη για τη χώρα μας η στάση της κυβέρνησης 
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ που αποδέχεται τη χρήση των βάσεων 
των ΗΠΑ στη χώρα για τις επεμβάσεις αυτές. Η φιλοξενία 
των αμερικανονατοϊκών βάσεων και η συμμετοχή στους αντι-
δραστικούς άξονες Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ-Αιγύπτου βάζουν 
την Ελλάδα σε ρόλο «καλού στρατιώτη» του ΝΑΤΟ σε αυτά 
τα πολεμικά σχέδια που σκορπάνε καταστροφή. Η ιστορία 
δείχνει ότι από τέτοια σχέδια με τη φωτιά χαμένοι βγαί-
νουν πάντα οι λαοί και κερδίζουν οι πολυεθνικές.

Όμως το σκηνικό που διαμορφώνεται 
αλλάζει μόνο με συλλογικούς αγώνες

Ενάντια στην απογοήτευση, την παραίτηση και τους 
αδιέξοδους ατομικούς δρόμους επιμένουμε ότι μόνο οι 
συλλογικοί αγώνες αλλάζουν τον κόσμο. Οι συλλογικοί 
αγώνες του παρελθόντος καθυστέρησαν και μπλόκαραν, έστω 
προσωρινά, μέτρα και πολιτικές. Σήμερα οι συλλογικές κινητο-
ποιήσεις υπερασπίζονται το δικαίωμα στην κατοικία απέναντι 
στους ληστρικούς πλειστηριασμούς. Δημιουργούν δομές αγώ-
να και αλληλεγγύης που βοηθούν την καθημερινή ζωή, κα-
ταπολεμούν την ξενοφοβία και το ρατσισμό, έχουν οδηγήσει 
στον περιορισμό της εγκληματικής Χρυσής Αυγής. Οι συλλο-
γικοί, ανατρεπτικοί αγώνες μπορούν να πετύχουν νίκες 
σήμερα στον χώρο εργασίας, όπως αναδεικνύει η δρά-
ση του Σωματείου Μισθωτών Τεχνικών, και στο μέλλον 
και σε συνολικό επίπεδο, ενάντια στις κυβερνήσεις, την 
ΕΕ, το ΔΝΤ, τον καπιταλισμό.

Το διάστημα που πέρασε μετά τις εκλογές του Συλλόγου το 
απερχόμενο ΔΣ κινήθηκε στην ίδια κατεύθυνση με τα προη-
γούμενα. Πράγματι ήταν αρκετά δραστήριο στη διοργάνωση 
πολλών ημερίδων, συνεδρίων, βελτιωτικών προτάσεων-διορ-
θώσεων σε διάφορες διαβουλεύσεις. Όμως ήταν απών από 
κάθε ζωντανή διεκδίκηση. Ήταν απών στη μάχη της επιβίωσης 
που δίνουν καθημερινά ειδικά οι νέοι συνάδελφοι. Και όταν 
ακόμα έπαιρνε απόφαση για συμμετοχή σε κάποια απεργία 
εξαντλούσε τη δράση του στην αποστολή mail ενημέρωσης. 
Και δεν θα μπορούσε να είναι αλλιώς αφού οι καθεστω-
τικές παρατάξεις (παλιές και νέες) στο Σύλλογο έχουν 
επιλέξει τον δρόμο της υποστήριξης των μνημονίων, 
ως αναγκαίων κακών ως μονόδρομου για την αποπλη-
ρωμή του χρέους, άρα της υποστήριξης και όλων των 
αντιδραστικών αναδιαρθρώσεων που εφαρμόζονται 
σήμερα στην ασφάλιση, τη φορολογία, στο επίπεδο 
των επαγγελματικών δικαιωμάτων που καθιστούν το 
επάγγελμα του μηχανικού ένα άλλο επάγγελμα από 
αυτό που γνωρίσαμε οι μεγαλύτεροι στο παρελθόν. 

Δεν ήταν μπροστά ο Σύλλογος Τοπογράφων όταν διεκδική-
θηκε ασφάλιση γι’ αυτούς που δεν είχαν να πληρώσουν τις 
εισφορές τους, γι’ αυτούς που απολύονταν, για το πάγωμα 
των αναδρομικών εισφορών για την υπογραφή συλλογικών 
συμβάσεων! Ήταν άλλες συλλογικότητες όπως το Σωματείο 
Μισθωτών Τεχνικών και η Ανοιχτή Συνέλευση Μηχανικών.

Αντίθετα, αυτό που προτάσσει ο σύλλογος αυτά τα δύο 
χρόνια, είναι η καθιέρωση του θεσμού του «διαπιστευ-
μένου τοπογράφου», όπου τη διαπίστευση θα δίνει ο 
ίδιος ο σύλλογος, επί πληρωμή βεβαίως, καθιστώντας 
τον EDCL νέου τύπου και ρίχνοντας τους συναδέλφους 
στην παγίδα των εξειδικεύσεων, συρρικνώνοντας τα 
επαγγελματικά δικαιώματα ακόμα περισσότερο. Εάν δε 
αυτή η διαπίστευση συνάδει με το είδος και τον αριθ-
μό των μελετών που έχουν εκπονηθεί, καταλαβαίνουμε 
πολύ καλά ότι τη «διαπίστευση» θα την αποκτήσουν 
συγκεκριμένοι, δηλαδή οι μεγάλες εταιρίες που έχουν 
εκπονήσει μεγάλο όγκο μελετών κατά το παρελθόν.

Πιστεύουμε, ότι με τις πιστοποιήσεις, ανοίγεται και 
ενός νέου τύπου πελατειακή σχέση, με τις δυνάμεις 
που υποστηρίζουν τον θεσμό αυτό, μια που μέσα στις 
συνθήκες οικονομικής κρίσης, αλλάζει και η μορφή των 
πελατειακών αυτών σχέσεων. Για μας η μόνη βασική 
προϋπόθεση για να εργαστεί κάποιος σε διαφορετικά 
αντικείμενα του κλάδου, πρέπει να είναι το πτυχίο του 
και μόνο αυτό.

Εμείς θέλουμε έναν σύλλογο διαφορετικό από ότι είναι 
μέχρι σήμερα. Έναν σύλλογο που να ενστερνίζεται τις 
αγωνίες όλων των συναδέλφων, να παίρνει θέση για 
τα εργασιακά ασφαλιστικά και φορολογικά ζητήματα, 
να μην εξαντλεί την επιστημονικοφανή παρουσία του 
μόνο σε επιστημονικά συνέδρια. Ικανό να έχει επιστη-
μονική παρουσία και συμβολή, σε ζητήματα που είναι 
ανοιχτά σήμερα στη ελληνική κοινωνία, όπως η διευθέ-
τηση των ρεμάτων -όπου οι μελέτες που έχουν εγκρι-
θεί μέχρι σήμερα εγκιβωτίζουν τα περισσότερα από 
αυτά-, η αξιοποίηση των ελεύθερων χώρων, τα διόδια 
των εθνικών οδών, η διαχείριση απορριμμάτων και εξό-
ρυξη υδρογονανθράκων με σοβαρές περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις, η δημόσια και ορθολογική διαχείριση των 
υδάτινων πόρων προς όφελος της κοινωνίας και της 
ανθρώπινης διαβίωσης και όχι της εξαθλίωσης και της 
αδιαφορίας για την ποιότητα ζωής, που επιβάλλουν οι 
υπογεγραμμένες ή οι προς υπογραφή συμβάσεις με τις 
ανάδοχες εταιρίες.

Γνωρίζουμε πολύ καλά, ότι οι εκλογές του συλλόγου 
Τοπογράφων δε μπορούν να αλλάξουν τη συνολική 
εικόνα στην κοινωνία και τον κλάδο. Είναι όμως μια 
πραγματικά σημαντική πολιτική μάχη για τη φυσιογνω-
μία και το μέλλον του Συλλόγου. Γιατί με βάση τους 
συσχετισμούς που θα διαμορφωθούν θα κρίνουν αν η 
δράση του θα αλλάξει κατεύθυνση, αν από διοργανω-
τή ημερίδων συνεδρίων θα μετατραπεί σε μια ενεργή, 
αγωνιστική συλλογικότητα με δυνατότητες να υπερα-
σπιστεί τα δικαιώματα των συναδέλφων και των συ-
ναδελφισσών, των ανέργων, όσων προσπαθούν να ζή-
σουν από τη δουλειά τους και των νέων συναδέλφων.

Δεν μπορούμε να αφεθούμε μοιρολατρικά σε μια πολιτική που 
μας εξοντώνει. Αντιδρούμε στην απαξίωση της εργασίας μας, 
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στη διάλυση της κοινωνίας και της ζωής μας, στη καταλήστευ-
ση των ταμείων μας και στην απραξία ή και συναίνεση των 
φορέων μας.

Απαιτούμε:

Να μείνει στα χαρτιά η αντιασφαλιστική μεταρρύθμιση

•	 Να καταργηθεί ο νέος νόμος για το ασφαλιστικό. Άμεση 
δραστική μείωση των εισφορών. Όχι στις αναδρομικές αυ-
ξήσεις εισφορών.

•	 Να επιστραφούν όλα τα αποθεματικά που υπεξαίρεσαν τρά-
πεζες – εργοδότες – κράτος και οι απώλειες του αποθεμα-
τικού από την Τράπεζα Αττικής. Έξω το ΤΣΜΕΔΕ από την 
Τράπεζα Αττικής.

•	 Να καταργηθεί το ΚΕΑΟ. Όχι σε πλειστηριασμούς και κατα-
σχέσεις για χρέη σε ταμεία, εφορίες, τράπεζες, κ.λπ.

•	 Αναγνώριση των άνεργων και υποαπασχολούμενων συνα-
δέλφων. Διαγραφή των χρεών τους προς το ταμείο. Αξι-
οπρεπές επίδομα ανεργίας (μισθός ή μπλοκάκι). Απαλλαγή 
από την καταβολή εισφορών στο διάστημα της ανεργίας. Η 
περίοδος ανεργίας να μετρά ως χρόνος ασφάλισης.

•	 Δημόσια δωρεάν υγεία - πρόνοια, περίθαλψη για όλους ανε-
ξάρτητα από χρέη προς το ταμείο.

•	 Δημόσια, καθολική, υποχρεωτική ασφάλιση. Όχι στην αντα-
ποδοτικότητα. Ανατροπή όλων των περικοπών στις συντά-
ξεις.

•	 Ασφαλιστική ενημερότητα στους αυτοαπασχολούμενους 
ανεξάρτητα από χρέη προς το ταμείο. Κατάργηση των το-
κογλυφικών επιβαρύνσεων στις καθυστερούμενες ατομικές 
οφειλές.

Να καταργηθεί το νομοθετικό πλαίσιο για την «απελευθέρω-
ση», τις πιστοποιήσεις και την αποσύνδεση πτυχίου - επαγ-
γέλματος!

•	 Όχι στο «άνοιγμα» του επαγγέλματος και στη διάλυση των 
επαγγελματικών δικαιωμάτων. Καμιά διάσπαση των πτυχί-
ων στη βάση ειδικεύσεων, καταρτίσεων, πιστοποιήσεων ή 
εξετάσεων.

•	 Όχι στο μητρώο ιδιωτικών έργων, να αποσυρθεί το σχετικό 
νομοσχέδιο. Καμία σκέψη για την εφαρμογή καθεστώτος 
«δόκιμου» ή «ασκούμενου» μηχανικού με «μηδενικό πτυ-
χίο».

•	 Ενιαίο γενικό πτυχίο ανά γνωστικό αντικείμενο, το οποίο θα 
προέρχεται από ενιαίες 5ετείς σπουδές και θα οδηγεί σε πλή-
ρη επαγγελματικά δικαιώματα. Ενιαία ανώτατη πανεπιστημι-
ακή εκπαίδευση, δημόσια, δωρεάν.

•	 Αξιοπρεπείς αμοιβές για όλους τους μηχανικούς που ζουν 
από τη δουλειά τους.

Επιδιώκουμε να λειτουργούμε αμεσοδημοκρατι-
κά, προσπαθούμε να συνενώσουμε διαφορετικές 
οπτικές της αριστεράς και του κινήματος, να συμ-
βάλουμε στην οικοδόμηση ενός ριζοσπαστικού 
ρεύματος που θα ορθώσει αναχώματα σε όλες 
εκείνες τις ρυθμίσεις που στοχεύουν στην εξαθλίωση 
των εργαζόμενων μηχανικών 
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ΒΑΖΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΗΣ του Νικολάου

ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Κωνσταντίνου

ΒΛΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ του Βασιλείου

ΓΑΪΤΑΝΑΡΟΣ ΤΑΚΗΣ του Γρηγορίου

ΓΚΙΜΤΣΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ του Χρήστου

ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗ ΝΤΙΝΑ του Στυλιανού

ΓΚΟΥΤΗ ΕΛΛΗ του Δημητρίου

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΙΣΜΗΝΗ του Φώτιου

ΓΩΓΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ του Θωμά

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του Αγγελή 

ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΒΙΚΥ του Απόστολου

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ του Ιωάννη

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ του Κωνσταντίνου

ΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΙΣΥ του Χρήστου

ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ του Ιωάννη

ΚΟΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Δημητρίου

 ΚΟΜΝΙΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ-ΒΑΣΙΛΕΙΑ του Εμμανουήλ

ΚΡΙΘΑΡΗ ΜΑΤΟΥΛΑ του Θεοδώρου

ΛΩΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ του Θεοδώρου

ΜΗΤΖΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ του Κωνσταντίνου

ΜΠΑΚΟΠΑΝΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ του Πέτρου

ΜΠΑΛΑΤΣΑ ΙΩΑΝΝΑ του Φωκίωνα

ΜΠΑΡΤΖΩΚΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ του Αθανασίου

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ του Ευαγγέλου

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΤΗ του Κωνσταντίνου

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του Αντωνίου

ΠΕΤΡΟΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ του Εμμανουήλ

ΠΟΛΙΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Σπυρίδωνα

ΣΤΕΝΤΟΥΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Ιωάννη

ΣΥΨΑΣ ΣΠΥΡΟΣ του Ιωάννη

ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΟΤΑ του Χρήστου

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ του Νικολάου

ΤΣΑΝΑΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του Δημήτριου








