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ΠΡΟΣ: Ελληνικό Κτηματολόγιο
ΘΕΜΑ: “Προτάσεις για μείωση κινδύνου στον εργασιακό χώρο λόγω πανδημίας
εκ του κορωνοϊού COVID-19 στα γραφεία Κτηματογράφησης και στα
γραφεία των Κοινοπραξιών”

Εναρμονιζόμενοι με τις οδηγίες που εξέδωσε το ΤΕΕ προς τα μέλη του στις
13.03.2020 κατόπιν της εκδήλωσης πανδημίας εκ του κορωνοϊού COVID-19, των
σχετικών οδηγιών του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας και της έκδοσης της
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 42/2020) με θέμα, «Κατεπείγοντα
μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού», καλώντας όλους
τους διπλωματούχους μηχανικούς, τις τεχνικές εταιρείες και το σύνολο του τεχνικού
κόσμου της χώρας να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού
Δημόσιας Υγείας, προκειμένου να συνεχιστεί κατά το δυνατόν απρόσκοπτα η
επαγγελματική και επιστημονική δραστηριότητα των Ελλήνων Μηχανικών κατά τη
διάρκεια της κρίσης της παγκόσμιας πανδημίας, θεωρούμε ότι είναι αναγκαία η εκ
νέου τοποθέτηση του φορέα του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ αναφορικά με
την λειτουργία και τη διαχείριση των Κοινοπραξιών που δραστηριοποιούνται στο
έργο της Κτηματογράφησης του συνόλου της Επικράτειας.

Με δεδομένο τον μεγάλο αριθμό επαγγελματιών που εργάζονται για την ολοκλήρωση
των μελετών Κτηματογράφησης σε χώρους όπου υφίσταται μεγάλη πιθανότητα
διασποράς του κορωνοϊού COVID19, καλούμε το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
όπως εκδώσει άμεσα οδηγία με την οποία:
α) θα ρυθμίσει τις συνθήκες εργασίας στους χώρους αυτούς (Γραφεία
Κτηματογράφησης αλλά και γραφεία συλλογής και γραφεία επεξεργασίας των

δεδομένων) θέτοντας ανώτατα όρια απασχολουμένων υπαλλήλων τηρώντας κατ’
αναλογία τα μέτρα της Κυβέρνησης για τους λοιπούς χώρους συνάθροισης
β) να επανεξετάσει τις συμβάσεις των Κοινοπραξιών επανακαθορίζοντας το χρονικό
πλαίσιο των συμβατικών υποχρεώσεών τους, να αναστείλει κάθε τρέχουσα
προθεσμία, δίνοντας έτσι την δυνατότητα στις Κοινοπραξίες να αναστείλουν την
λειτουργία τους για το απαραίτητο για την ασφάλεια του προσωπικού χρονικό
διάστημα.
γ) καθώς πρόκειται για εταιρείες εξοπλισμένες με αυξημένη τεχνολογία και
τεχνολογικά εργαλεία, να δοθούν κίνητρα από την Ελληνικό Κτηματολόγιο ώστε να
προωθηθεί έστω και σε περιορισμένη χρήση η δυνατότητα τηλεργασίας.

