Συμπεράσματα 7ης πανελλαδικής συνδιάσκεψης ΑΤΜ Ηράκλειο 30-6-12
Ο Σ.Δ.Α.Τ.Μ.Β.Ε. συμμετείχε στην 7η πανελλήνια συνδιάσκεψη των Α.Τ.Μ. με το προεδρείο
του που αποτελούνταν από τον Πρόεδρο Ελευθέριο Καραγκιόζη, τον Αντιπρόεδρο Γεώργιο
Νεστορή και τον Γενικό Γραμματέα Γεώργιο Χρίστογλου.
Οι εργασίες έγιναν στο κτίριο του ΤΕΕ/ΤΚ στο Ηράκλειο το Σάββατο 30 Ιουνίου.
Υπήρξε μεγάλη συμμετοχή των συναδέλφων από τα υπόλοιπα Τμήματα ανά την Ελλάδα. Η
συνδιάσκεψη ήταν πολύ καλά οργανωμένη και η φιλοξενία των Κρητικών συναδέλφων ήταν
απαράμιλλη.
Στο κεντρικό τμήμα της συνδιάσκεψης μίλησαν πολλοί συνάδελφοι και ανέπτυξαν τα
προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Αγρονόμος-Τοπογράφος Μηχανικός, τις προκλήσεις που
αντιμετωπίζουμε καθώς και προτάσεις για δράσεις που θα προωθήσουν λύσεις αλλά και τα
κλαδικά συμφέροντα.
Κατά την τοποθέτηση του ο πρόεδρος του Σ..Δ.Α.Τ.Μ.Β.Ε. Ελευθέριος Καραγκιόζης
αναφέρθηκε επιγραμματικά σε σημαντικά ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο. Καταρχάς,
τόνισε την ανάγκη εκπόνησης του Εθνικού Κτηματολογίου από το υπάρχον εγχώριο
επιστημονικό δυναμικό με τη μέγιστη δυνατή συμμετοχή του στο έργο. Επιπλέον, έγινε αναφορά
στην πολυνομία των τελευταίων ετών και την ανάγκη κατοχύρωσης των επαγγελματικών
δικαιωμάτων του Αγρονόμου τοπογράφου μηχανικού έναντι των σκοπιμοτήτων που εξυπηρετεί
η άσκηση των δικαιωμάτων από άλλες ειδικότητες άσχετες με τις επιστημονικές γνώσεις που
απαιτούνται για τη σωστή εκπόνηση τοπογραφικών μελετών και διαγραμμάτων. Τέλος,
αναφέρθηκε στις δράσεις του συλλόγου το τελευταίο χρονικό διάστημα με σκεπτικό να υπάρχει
ανταλλαγή απόψεων με τους υπόλοιπους συλλόγους ή τμήματα και κοινές δράσεις. Αξίζει να
σημειωθεί, ότι η προσπάθεια της επιτροπής επαγγελματικών θεμάτων του Σ.Δ.Α.Τ.Μ.Β.Ε. να
καταρτίσει πρότυπο τοπογραφικό διάγραμμα στα πλαίσια του Ν.4030/11 και να το θέσει σε
διαβούλευση με τις υπηρεσίες δόμησης της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας απέσπασε
αρκετά θετικά σχόλια, όπως και οι υπόλοιπες δράσεις του συλλόγου.
Ο Αντιπρόεδρος Γεώργιος Νεστορής αναφέρθηκε στις δράσεις της επιτροπής Επαγγελματικών
θεμάτων και συγκεκριμένα στην εκπόνηση από την επιτροπή πρότυπων Τοπογραφικών
Διαγραμμάτων με σκοπό την προώθηση τους στα Πολεοδομικά Γραφεία της περιοχής ευθύνης
του ΣΔΑΤΜΒΕ και στην συνάντηση του προεδρείου του ΣΔΑΤΜΒΕ με τα μέλη του Συλλόγου
Συμβολαιογραφών Εφετείου Θεσ/νίκης με θέμα τους νόμους 4014/11 και 4061/12. Ειδικότερα
για τις προοπτικές (αλλά και για τα προβλήματα) που δημιουργεί ο Ν.4061/12 θα αποτελέσει
θέμα νέας συζήτησης με τον σύλλογο Συμβολαιογραφών όσο και με τους συναδέλφους σε
αναμονή απαντήσεων που τέθηκαν εκατέρωθεν
Ο Γενικός Γραμματέας Γεώργιος Χρίστογλου στην ομιλία του αναφέρθηκε στις πρόσφατες
επιθέσεις που δέχτηκε ο κλάδος, στην αμφισβήτηση πολλών επαγγελματικών δικαιωμάτων αλλά
και στην αντιμετώπιση των συναδέλφων από τον Δημόσιο Τομέα με έμφαση στην μικρή
συμμετοχή των συναδέλφων ATM σε θέσεις ευθύνης τεχνικών υπηρεσιών καθώς και στην
ανάγκη για την πιστή εφαρμογή της νομοθεσίας που διέπει τα επαγγελματικά δικαιώματα. Τέλος
τόνισε την σημαντικότητα της μαζικής συμμετοχής όλων των συναδέλφων στον σύλλογο και
στην ανάγκη η πανελλήνια έκφραση του να βασιστεί σε ξεκάθαρες δημοκρατικές διαδικασίες
ώστε να δώσει δυναμική στην προσπάθεια για επίλυση των προβλημάτων του κλάδου.
Το δεύτερο και τελευταίο μέρος της συνδιάσκεψης αφορούσε την τροποποίηση του
Καταστατικού του Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ. για την πανελλήνια έκφραση του Συλλόγου. Έγινε συζήτηση
με συντονιστές τον Κ. Χαμηλοθώρη Γ. Γραμματέα του ΣΔΑΤΜΚ, τον Χ. Γούναρη Γ.
Γραμματέα του ΠΣΔΑΤΜ και τον Γ. Χρίστογλου Γ. Γραμματέα του ΣΔΑΤΜΒΕ, όπου
τοποθετήθηκαν οι περισσότεροι παρόντες Πρόεδροι Περιφερειακών και τοπικών συλλόγων.

Η αναγκαιότητα της πανελλήνιας έκφρασης όλων των συλλόγων των ΑΤΜ προκύπτει διότι ο
κλάδος μας βίωσε πρόσφατα πολλές άτυχες στιγμές και αναίτιες επιθέσεις και βάλλεται σκληρά
από την οικονομική κρίση. Η μόνη απάντηση που μπορεί να δοθεί είναι η μαζικότητα, η μεγάλη
συμμετοχή στα κοινά και στην ενιαία έκφραση του κλάδου. Μόνο ενωμένοι σε ένα μεγάλο και
ισχυρό σύλλογο θα μπορέσουμε να περάσουμε στην εκάστοτε εξουσία τις σωστές απόψεις που
θα δώσουν νέα δυναμική στον κλάδο μας.
Ο νέος Πανελλήνιος Σύλλογος που δημιουργείται μετά από πολυετείς προσπάθειες θα πρέπει να
στηριχτεί σε ξεκάθαρες δημοκρατικές διαδικασίες, στην μαζική συμμετοχή των μελών και στην
όσο το δυνατόν μεγαλύτερη εκπροσώπηση όλων των συναδέλφων. Μόνο τότε θα έχει την
αναγκαία νομιμοποίηση αλλά και την δύναμη για να βγεί μπροστά και να υπερασπίσει τις
απόψεις του κλάδου με σταθερότητα και μεθοδικότητα.
Η πλειοψηφία των συναδέλφων τοποθετήθηκε υπέρ του κείμενου βασικών αρχών που είχε
προτείνει ο Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ. στις 13-1-2012 και το οποίο βασιζόταν στο κείμενο της συμφωνίας της
5-2-2011 μεταξύ του Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ. και του ΣΔΑΤΜΒΕ.
Τελικά προέκυψε συμφωνία των συμμετεχόντων Δ.Σ. των Συλλόγων σχετικά με την
τροποποίηση του καταστατικού και την νέα δομή του Πανελληνίου Συλλόγου.
Τα σημαντικότερα σημεία του νέου Καταστατικού είναι τα παρακάτω:
 Η δομή του νέου Πανελληνίου Συλλόγου είναι ομόσπονδη με βασικό κύτταρο τα τοπικά
τμήματα.
 Όλες οι εκλογικές διαδικασίες γίνονται με το σύστημα της απλής αναλογικής.
 Τα κυρίαρχα όργανα του Συλλόγου είναι η 100μελής Αντιπροσωπεία και το 13μελές
Διοικητικό Συμβούλιο.
 Η Αντιπροσωπεία θα συνεδριάζει μια φορά τον χρόνο (εκτός εάν υπάρξει έκτακτη
περίσταση), εκλέγει το 13μελές Διοικητικό Συμβούλιο και καθορίζει τους κεντρικούς
άξονες της πολιτικής του Συλλόγου. Το 13μελες Δ.Σ. εδρεύει στην Αθήνα και υλοποιεί
την πολιτική του Συλλόγου.
 Στις εκλογές οι συνάδελφοι όσον αφορά τον Πανελλήνιο σύλλογο θα ψηφίζουν για την
εκλογή Αντιπροσώπων μόνο εντός του τμήματος τους σύμφωνα με το μητρώο του ΤΕΕ.
 Ιδρύεται τμήμα Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας.
 Όπου δεν υφίσταται τοπικό τμήμα ούτε Περιφερειακό δεν είναι δυνατόν οι συνάδελφοι
να συμμετέχουν στις εκλογικές διαδικασίες.
 Θα εκλέγεται κατ’ελάχιστον 1 Αντιπρόσωπος ανά τοπικό τμήμα.
Τα παραπάνω θα ελεγχτούν από νομικό και θα αποτελέσουν την βάση του νέου Καταστατικού το
οποίο θα τεθεί υπόψη των Γενικών Συνελεύσεων των Συλλόγων αρχής γενομένης από τον
Πανελλήνιο τον Δεκέμβριο του 2012.

