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n 1160 Π.Σ.Α.Τ.Μ.: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ 
ΠΣΔΑΤΜ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ   
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΧΩΡΙ-
ΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Όπως κι εσείς γνωρίζετε, τα τελευταία χρόνια 
η Διοίκηση του Πανελληνίου Συλλόγου Διπλω-
ματούχων Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανι-
κών καταβάλει μεγάλες προσπάθειες για την 
εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας σε ότι 
αφορά στο δικαίωμα σύνταξης και υπογραφής 
των ιδιωτικών τοπογραφικών μελετών.
Πρόκειται για μια μάχη που δίνεται κόντρα σε 
δομημένες επαγγελματικές πρακτικές, νοο-
τροπίες και συμφέροντα που επί δεκαετίες 
έπλητταν και πλήττουν όχι μόνο τον επαγγελ-
ματικό βιοπορισμό των αυταπασχολούμενων 
συναδέλφων μας, αλλά και το κύρος της ειδι-
κότητάς μας.
Τα προηγούμενα χρόνια έχετε κι εσείς γίνει 
μάρτυρες τοπογραφικών διαγραμμάτων που 
σας υποβλήθηκαν και δεν κάλυπταν ούτε κατ’ 
ελάχιστο τους κανόνες της επιστήμης, αφού οι 
συντάκτες τους δεν είχαν καμία σχέση με το 
αντικείμενο του τοπογράφου μηχανικού.
Το πρόβλημα αυτό είχε λυθεί εδώ και αρκετό 
καιρό, μέσα από την οδηγία που είχε εκδώσει 
η Διοίκηση της Κτηματολόγιο Α.Ε. ως απόρ-
ροια των επιστολών – γνωμοδοτήσεων του 
Τ.Ε.Ε., του τότε Γενικού Γραμματέα ΥΠΕΚΑ και 
κυρίως του Ν.Σ.Κ.
Από τις αρχές Οκτώβρη, εντελώς αναιτιολόγη-
τα, η σημερινή Διοίκηση της ΕΚΧΑ Α.Ε., έρ-
χεται αντιδεοντολογικά και παράνομα να άρει 
την οδηγία αυτή και να μετακυλήσει σε όλους 
εσάς την ευθύνη για την ερμηνεία και εφαρμο-
γή της κείμενης νομοθεσίας. 
Έρχεται δηλαδή να ακυρώσει την αρχή της 
συνέχειας στη Διοίκηση, να βγάλει το βάρος 
των ευθυνών που οφείλει να αναλάβει από τις 
πλάτες της και για μικροπολιτικούς λόγους να 
το μεταφέρει στις δικές σας πλάτες, δίνοντάς 
σας βορά στον κάθε επιτήδειο επαγγελματία 
που νομίζει ότι η τοπογραφική επιστήμη και η 
σύνταξη μιας τοπογραφικής μελέτης περιορί-
ζεται στο πάτημα του κουμπιού ενός οργάνου. 
Έρχεται με ακόμα μια πράξη να απαξιώσει το 
ρόλο σας ως μηχανικού και να οδηγήσει με 
σταθερά βήματα στον εκτοπισμό σας από κάθε 
έως σήμερα θεσμοθετημένο ρόλο. 
Η Διοίκηση του Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ. δεν άφησε ανα-
πάντητη την ενέργεια αυτή. Προχώρησε στην 
εξώδικη καταγγελία της και επιφυλάσσεται 
στη λήψη κάθε νόμιμου μέτρου για τη θωρά-
κιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των 
μελών της και τη διασφάλιση του δημοσίου 
συμφέροντος.
Στην προσπάθεια αυτή σας θέλουμε συμμέ-
τοχους, αφού η τήρηση της κείμενης νομοθε-
σίας αποτελεί υποχρέωση του κάθε δημοσίου 
λειτουργού και υπερβαίνει την κάθε παράνομη 
οδηγία που μπορεί να δίνει η οιαδήποτε Διοί-
κηση. 
Ο Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ. έχει καταστήσει κοινωνούς 
τους πάντες σχετικά με το ποιοι και μέχρι ποί-
ου βαθμού έχουν το δικαίωμα να συντάσσουν 
και να υπογράφουν ιδιωτικές τοπογραφικές 
μελέτες. 

Η εγκυρότητα της επιχειρηματολογίας του, 
έχει κριθεί και δικαιωθεί ολοκληρωτικά αυτά 
τα χρόνια σε περιπτώσεις όπου επαγγελματίες 
κατήγγειλαν δημοσίους λειτουργούς που αρ-
νούνταν να παραλάβουν τα τοπογραφικά τους 
διαγράμματα γιατί απλά δεν είχαν το δικαίωμα 
να τα συντάξουν. Έχει δικαιωθεί στο ΣτΕ και σε 
πολιτικά δικαστήρια.
Σε μια περίοδο που οι κόποι τόσων χρόνων 
φαίνεται να δικαιώνονται σας καλούμε να γυ-
ρίσετε την πλάτη στην παράνομη απόφαση της 
Διοίκησής σας και να συνεχίσετε να εφαρμό-
ζετε την ισχύουσα νομοθεσία. 
Η επίκληση αυτή δεν στοχεύει μόνο στην 
αφύπνιση της συναδελφικής σας αλληλεγγύ-
ης άλλα και στην γενικότερη αφύπνισή σας 
εν όψει της επαγγελματικής ισοπέδωσης που 
ακολουθεί με ταχύς βηματισμός την ήδη συ-
ντελεσμένη μισθολογική ισοπέδωση. Σας κα-
λούμε να πάρετε ενεργή θέση εν όψει των νο-
μικών ενεργειών στις οποίες θα προβεί ο Σύλ-
λογος, για πράξεις που στην πραγματικότητα 
βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τη Διοίκηση 
της Εταιρείας. 

 n ΣΕΓΕΚ: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟ-
ΛΟΓΙΟ  (12.12.2014)
Στις 11-12-2014 σε σχετικό δημοσίευμα της 
εφημερίδας «Ναυτεμπορική» αναφέρθηκε 
και ο ΣΕΓΕΚ και συγκεκριμένα η παρέμβασή 
του σε συνεδρίαση του ΔΣ της ΕΚΧΑ ΑΕ με 
θέμα την μερική ακύρωση του διαγωνισμού 
Κτηματογράφησης με κωδικό ΚΤΙΜΑ_13.
Προς αποκατάσταση της αλήθειας είμαστε 
υποχρεωμένοι να καταθέσουμε τα γεγονότα:
Στις 9-12-2014 εκπρόσωποι του ΔΣ του ΣΕ-
ΚΕΚ, παράλληλα με τον Πρόεδρο του ΠΣΔΑ-
ΤΜ και ανεξάρτητους μελετητές ζήτησαν να 
καταθέσουν τις απόψεις του στο ΔΣ της ΕΚΧΑ 
ΑΕ σχετικά με το εντός ημερησίας διατάξεως 
θέμα που αφορούσε στην ακύρωση 22 συμβά-
σεων (επί συνόλου 28) του διαγωνισμού ΚΤΙ-
ΜΑ_13. Το ΔΣ της ΕΚΧΑ ΑΕ δέχθηκε να ακού-
σει τις απόψεις αυτές.
Οι θέσεις του ΣΕΓΕΚ που κατατέθηκαν ήταν οι 
εξής:
1. Να μη ληφθεί άμεσα απόφαση περί ακύρω-
σης του διαγωνισμού αν δεν εκτιμηθούν όλοι 
οι παράγοντες, με δεδομένο ότι δεν υπάρχει 
καμία χρονική πίεση αφού δεν έχει λυθεί το 
πρόβλημα της χρηματοδότησης του Κτηματο-
λογίου.
2. Επειδή σαν λόγος ακύρωσης προβάλλεται 
το δημόσιο συμφέρον, ζητήσαμε στην έννοια 
αυτή να συνεκτιμηθεί η απώλεια εσόδων και 
η επιβάρυνση του κόστους διαχείρισης  από 
τις καθυστερήσεις που θα προκαλέσει στην 
υλοποίηση του Κτηματολογίου ενδεχόμενη 
ακύρωση του διαγωνισμού. Όπως τονίστηκε, 
κύρια εξαιτίας σειράς λανθασμένων επιλογών 
που έκανε η ΕΚΧΑ ΑΕ στο παρελθόν, για διά-
φορους λόγους, όλοι οι διαγωνισμοί ανάθεσης 
συμβάσεων Κτηματογράφησης της ΕΚΧΑ ΑΕ 
καθυστερούν, δεν ολοκληρώνονται έγκαιρα, 
με αποτέλεσμα το έργο του Κτηματολογίου να 
παραμένει στάσιμο γεγονός που έχει σημαντι-
κές επιπτώσεις στην αναπτυξιακή πορεία της 
Χώρας.

Μετά την κατάθεση αυτών των απόψεων και 
σύντομο διάλογο, τα μέλη του ΣΕΓΕΚ αποχώ-
ρησαν προκειμένου να συνεχιστεί η συνεδρία-
ση του ΔΣ της ΕΚΧΑ ΑΕ.
Πέραν των ανωτέρω, οφείλουμε να διευκρι-
νίσουμε και κάποιες γενικότερες θέσεις του 
Συνδέσμου στα θέματα του τιμολογίου των με-
λετών Κτηματογράφησης.
1. Όσον αφορά στα τιμολόγια των εργασιών 
για τις μελέτες Κτηματογράφησης, στις 11-
9-2013 στην επιστολή μας προς τον Υπουργό 
ΠΕΚΑ σχετικά με την τότε προτεινόμενη μεί-
ωση κατά 28,75% των τιμολογίων αναφέραμε: 
«ενδεχόμενη εφαρμογή του προτεινόμενου 
κανονισμού αμοιβών μπορεί να οδηγήσει σε 
οικονομικό αδιέξοδο τις μελέτες κτηματο-
γράφησης». Η άποψη μας αυτή παραμένει σε 
ισχύ.
2. Πληροφορηθήκαμε ότι την περασμένη 
εβδομάδα εν κρυπτώ, χωρίς καμία δημόσια 
διαβούλευση, έγινε μία αυθαίρετη επιπλέον 
μείωση των τιμολογίων 12%. Ανεξαρτήτως 
του απαράδεκτου αιτιολογικού της μείωσης 
αυτής (που επικαλείται κυρίως τη μείωση του 
εργασιακού κόστους λόγω της οικονομικής 
κρίσης), είναι φανερό ότι πλέον  η επισφάλεια 
ολοκλήρωσης των μελετών Κτηματογράφησης 
αυξάνεται σε κρίσιμο σημείο. Οι κίνδυνοι συ-
νίστανται στη καθυστέρηση υλοποίησης  ή  και  
στη πλήρη αδυναμία ολοκλήρωσης των μελε-
τών, λόγω των υψηλών απαιτήσεων των μελε-
τών  σε  πλήθος εξειδικευμένου επιστημονι-
κού προσωπικού σε συνδυασμό με τη χαμηλή 
αμοιβή. Το δε επιχείρημα ότι η συμμετοχή των 
εταιρειών στους πρόσφατους διαγωνισμούς 
δείχνει ότι η αγορά έχει απορροφήσει τις μει-
ώσεις των τιμολογίων και επομένως «αντέχει» 
και περαιτέρω μείωση, κρίνεται απαράδεκτο. 
Η βιωσιμότητα και η εφικτότητα ολοκλήρωσης 
των συμβάσεων δεν κρίνεται από τη συμμε-
τοχή (που τον τελευταίο καιρό γίνεται κυρίως 
για λόγους επιβίωσης των εταιρειών και μόνο) 
αλλά από την επιτυχή και έγκαιρη ολοκλή-
ρωσή τους και τέτοιο δείγμα από συμβάσεις 
που ανατίθενται με τα μειωμένα τιμολόγια δεν 
υπάρχει.
3. Στον υπό ακύρωση διαγωνισμό η μέση έκ-
πτωση ήταν 8,77% έναντι του 10% της εκτί-
μησης του οικονομικού σχεδιασμού της ΕΚΧΑ 
ΑΕ., ή περίπου 35% αν αυτή αναχθεί σε τιμές 
πριν από την μείωση των τιμολογίων του 2013. 
Εκτιμούμε ότι οι εκπτώσεις αυτές είναι σε αρ-
μονία με τις δυσκολίες του έργου και τις μέχρι 
τώρα εκπτώσεις που έχουν δοθεί στις μελέτες 
Κτηματογράφησης, συνυπολογιζομένης και 
της οικονομικής κατάστασης και της πίεσης 
που υφίστανται οι εταιρείες μέλη μας. Σε κάθε 
περίπτωση, όταν ένας φορέας προκηρύσσει 
ένα διαγωνισμό με συγκεκριμένο προϋπολο-
γισμό, εξυπακούεται ότι μπορεί να χρηματο-
δοτήσει το έργο ακόμη και στο 100% του προ-
ϋπολογισμού αυτού. Οποιαδήποτε έκπτωση 
απλά μειώνει περαιτέρω το κόστος του έργου.
4. Τέλος διευκρινίζεται ότι ο ΣΕΓΕΚ δεν πα-
ρεμβαίνει στις επιχειρηματικές επιλογές των 
μελών του, ούτε υπαγορεύει πρακτικές που οι 
εταιρείες θα ακολουθήσουν, αφού, στο πλαίσιο 
του υγιούς ανταγωνισμού, συνήθως τα συμφέ-
ροντά τους είναι αντικρουόμενα. n


