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Αθήνα, 27.08.2018 

Αρ. πρωτ. 086 

 

 

ΠΡΟΣ : - Διοικούσα Επιτροπή Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας  

- Πανελλήνιο Σύλλογο Διπλωματούχων Αγρονόμων  Τοπογράφων Μηχανικών 

(Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ.) 

  - Γραφείο Διεθνών Σχέσεων Τ.Ε.Ε. 

 

 

ΘΕΜΑ : Δραστηριότητες στα πλαίσια Ευρωπαϊκής Ένωσης των Γεωδαιτών - Τοπογράφων 

Μηχανικών (Comité de Liaison des Géomètres Européens, CLGE) 

 

 

Το διάστημα 19-21 Απριλίου 2018 ως εκπρόσωπος του ΤΕΕ και του ΠΣΔΑΤΜ έλαβα μέρος στην 1η 

Τακτική Γενικής Συνέλευσης της CLGE που διεξήχθη στην Πρίστινα. 

 

Στην Γενική Συνέλευση συμμετείχαν πάνω από 30 από τα 39 μέλη της οργάνωσης. Πριν την έναρξη 

της υπήρξε μια σημαντική εκδήλωση με τίτλο «Procedures for the legalization and registration of 

buildings and building units Challenges and Problems». Παρουσιάστηκε το θεσμικό πλαίσιο, τα 

προβλήματα, τις ιδιαιτερότητες και τις μελλοντικές πρωτοβουλίες σε 6 χώρες για την τακτοποίηση των 

αυθαιρέτων. Οι χώρες αυτές ήταν η Σλοβενία, η Κροατία, η Βουλγαρία, η ΠΓΔΜ, το Κόσοβο και η 

Αλβανία. Σε όλες τις χώρες η διαδικασία ξεκίνησε περίπου το 2011, ενώ υπήρξε τουλάχιστον 3 νόμοι 

και αντίστοιχες διαδικασίες σε όλες αυτές τις χώρες. Η αντίστοιχη κόκκινη γραμμή τακτοποίησης 

αυθαιρέτων είναι το 2011. Τονίστηκε η σημασία της τακτοποίησης των αυθαιρέτων στην ανάπτυξη της 

αγοράς ακινήτων και της αντιμετώπισης των στρεβλώσεων της από την αυθαίρετη δόμηση. 

 

Κατά την διάρκεια της πρώτης μέρας της Γενικής Συνέλευσης έγινε ενημέρωση για οικονομικά και 

οργανωτικά θέματα που αφορούν την CLGE, το προγραμματισμό της μέχρι την επόμενη Γενική 

Συνέλευση, ενώ παρουσιάστηκαν τα νέα των χωρών μελών, οι διεργασίες που έγιναν για την 1η 

Παγκόσμια Μέρα Τοπογράφου και η συνεργασία της CLGE με την FIG. Κατά την συνεδρίαση πρότεινα 

η επόμενη «ελεύθερη» Γενική Συνέλευση να γίνει στην Ελλάδα (φθινόπωρο 2020). Παρά το ότι και 

άλλες χώρες (Ρουμανία, Λιθουανία) κατέθεσαν την ίδια πρόταση, φαίνεται ότι έγινε αποδεκτή από το 

προεδρείο η πρόταση μου.  

 

Κατά την συζήτηση, έγινε σχετική αναφορά για την εκλογή του νέου προέδρου της FIG και την 

υποψηφιότητα ενός εκπροσώπου από την Γερμανία και ενός από την Ν. Ζηλανδία. Αντίστοιχη 

συζήτηση έγινε για τις θέσεις των αντιπροέδρων, ενώ εκφράστηκε η γνώμη να υποστηριχθούν οι 

Ευρωπαίοι υποψήφιοι. 

 

Στην συνέχεια έγινε παρουσίαση από το EU-Joint Research Centrum (JRC) για τις υπηρεσίες που 

προσφέρει σε όλη την Ευρώπη. Ενδεικτικά αφορούν υπηρεσίες του προγράμματος Copernicus για την 

γεωργία, τις φυσικές καταστροφές και την μετανάστευση. Αναπτύχθηκε η οδηγία INSIRE για την 
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ελεύθερη διάθεση γεωχωρικών δεδομένων και η προστιθέμενη αξία από την εφαρμογή τους για όλους 

τους εμπλεκόμενους φορείς. Έγινε ακόμα ενημέρωση για τους δορυφόρους Sentinel και το πρόγραμμα 

Gallileo. 

  

Έπειτα συζητήθηκε η εμπλοκή της CLGE στην FIG. Ο πρόεδρος της CLGE ανέπτυξε την σκέψη «Cheap 

and fast is not the only way to solve problems. There is a lack of Sustainability.», ως ανησυχία για την 

λειτουργία της FIG. Ζήτησε από τα μέλη να είναι πιο ενεργά στις επιτροπές της FIG. Στην συνέχεια ο 

εκπρόσωπος της Ιταλίας έκανε μια αναδρομή στην ίδρυση της FIG και το πως αναπτύχθηκε. Εξέφρασε 

και αυτός την ανησυχία ότι η FIG τα τελευταία χρόνια δεν παρακολουθεί όπως θα έπρεπε το 

επάγγελμα των Τοπογράφων Μηχανικών, ενώ συμφώνησε ότι η CLGE θα πρέπει να έχει παρουσία σε 

συγκεκριμένες επιτροπές. 

 

Την δεύτερη μέρα της Γενικής Συνέλευσης λάβανε χώρα τα workshop που αφορούσαν ενημερώσεις-

παρουσιάσεις σχετικά με τις ευρωπαϊκές απαιτήσεις για την σύνταξη του Κτηματολογίου και την 

κατοχύρωση του επαγγέλματος στην Ε.Ε. 

 

Στο πρώτο workshop παρουσιάστηκε ένα ερωτηματολόγιο που θα καλύπτει όλες τις χώρες και το 

θεσμικό πλαίσιο που ισχύει σε αυτές. Έγινε συζήτηση και προτάσεις για αλλαγές. 

 

Στο δεύτερο workshop παρουσιάστηκαν οι κινήσεις που έχουν γίνει στην κατεύθυνση κατοχύρωση του 

επαγγέλματος του Τοπογράφου Μηχανικού, αλλά και η στρατηγική που θα ακολουθηθεί. 

 

Στην συνέχεια έγινε ενημέρωση για την νέα ιστοσελίδα, αλλά και την παρουσία στα social media. 

 

Σχετική ενημέρωση έγινε για την δράση του IG-PARLS, το ILMS, το Blueparking.eu, την Dynamic 

Professional Knowledge Base, την συνεργασία με το CEPLIS (the International Coalition on Ethics in the 

Real Estate market place). 

 

Στην συνέχεια έγινε η παρουσίαση των αποτελεσμάτων των workshop και παρουσιάστηκε ο 

επόμενος Ευρωπαίος Τοπογράφος της Χρονιάς και έκλεισαν οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης. 

 

 

 

Με εκτίμηση, 

 

 

Καλογιαννάκης Μιχάλης 

Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός 

Πρόεδρος ΠΣΔΑΤΜ 
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