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Αθήνα, 08.01.2019 

Αρ. πρωτ. 002 

 

 

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 4-6 Οκτωβρίου 2018 ως εκπρόσωπος του ΤΕΕ και του ΠΣΔΑΤΜ έλαβα μέρος στην 2η 

Τακτική Γενικής Συνέλευσης της CLGE που διεξήχθη στην Βαρκελώνη. 

 

Στην Γενική Συνέλευση συμμετείχαν 30 από τα 39 μέλη της οργάνωσης. Κατά την διάρκεια της Γενικής 

Συνέλευσης έγινε ενημέρωση για οικονομικά και οργανωτικά θέματα που αφορούν την CLGE όπως ο 

προϋπολογισμός για την νέα χρονιά και οι συνδρομές των μελών της. Η συνδρομή της χώρας μας 

αυξάνεται κατά 15 € και διαμορφώνεται 1026 €. Θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι έχει γίνει διακανονισμός 

για τις παλιές οφειλές μας, σύμφωνα με τον οποίο κάθε χρόνο εξοφλούμε το 10% των οφειλών μας. 

Άξιο αναφοράς είναι και ότι η νέα ιστοσελίδας θα σχεδιαστεί από ελληνική εταιρεία που έχει έδρα τα 

Χανιά και η οποία κέρδισε ένα πολύ απαιτητικό διαγωνισμό. 

 

Στην συνέχεια επικυρώθηκαν τα πρακτικά της 1ης Γενικής Συνέλευσης της χρονιάς, ενώ 

αποφασίστηκε και ο προγραμματισμός μέχρι την επόμενη Γενική Συνέλευση. Επειδή η Γεν. Συνέλευση 

ήταν και εκλογοαπολογιστική συζητήθηκε και ο απολογισμός της τελευταίας διετίας από τον πρόεδρο 

της οργάνωσης. Ανακοινώθηκαν οι επερχόμενες διοργανώσεις με ιδιαίτερη αναφορά στην Παγκόσμια 

Ημέρα Τοπογράφου, όπου ζητήθηκε από κάθε χώρα να διοργανώσει κάποια εκδήλωση. Το επόμενο 

θέμα ήταν η εκλογή του εκπροσώπου της CLGE στην Παγκόσμια Ένωση Νέων Τοπογράφων (FIG 

YSEN) όπου ορίστηκε η Ferah Pirlanta Köksal από την Τουρκία. 

 

Όσον αφορά την πρόταση για διεξαγωγή στην Ελλάδα (φθινόπωρο 2020) Γενικής Συνέλευσης 

επιμείναμε και μένει να αποφασιστεί στην Γενική Συνέλευση που θα γίνει στην Κωνσταντινούπολη το 

φθινόπωρο. Παρέμειναν και οι προτάσεις των άλλων χωρών (Ρουμανία και Λιθουανία). 

 

Προστέθηκαν νέα μέλη παρατηρητές, ενώ ζητήθηκε από τα υπάρχοντα μέλη να προτρέψουν και 

δημόσιους οργανισμούς να γίνουν μέλη (π.χ. Ελληνικό Κτηματολόγιο ΝΠΔΔ).  

 

Έγινε ενημέρωση για την FIG και τις επιτροπές της 3 και 7, ενώ παρουσίαστηκαν τα workshops που θα 

διοργανωθούν στην επόμενη Γεν. Συνέλευση (GSA-GNSS EU, Leica Geosystems, Riegl), ενώ 

διεξήχθησαν αντίστοιχα τρία workshop με θέματα α) την στρατηγική της CLGE τα επόμενα χρόνια, β) 
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ο ρόλος του τοπογράφου στην αγροτική πιστοποίηση και γ) η τοπογραφιά στην ακίνητη περιουσία (γη 

και κτίρια). 

Κατά την διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης έγινε ενημέρωση για την συμμετοχή της CLGE στο ILMS 

(International Land Measurement Standard Coalition), το IPMS (International Property Measurement 

Coalition), την συνεργασία με το PCC για τις ευρωπαϊκές απαιτήσεις για τον Τοπογραφο για θέματα 

ακίνητης περιουσίας και κτηματολογίου, την Dynamic Professional Knowledge Base, την συνεργασία με 

το CEPLIS (the International Coalition on Ethics in the Real Estate market place), ενώ παρουσιάστηκε η νέα 

ευρωπαϊκή οδηγία 2018/958 που αφορά την ρύθμιση των επαγγελμάτων. 

 

Όπως και σε κάθε Γενική Συνέλευση έγιναν αρκετές εθνικές παρουσιάσεις: "Η ισπανική Γενική 

Διεύθυνση Κτηματολογίου σε συνεργασία με τους Επιθεωρητές", "Τα υποθηκοφυλάκεια, η 

χαρτογραφία και οι τοπογράφοι", "Νομική ασφάλεια και το κτηματολόγιο: το όραμα των 

συμβολαιογράφων", "Η Κροατική Κρατική Γεωδαιτική Διοίκηση - Δραστηριότητες 2017 - 2020", 

"Συλλογή δεδομένων εντός της Αρχής Σχεδιασμού της Μάλτας", “ Η συνεργασία της CLGE με την 

GeoWeb και την SOGEI”, "Δημόσιες σχέσεις - ένα αποτελεσματικό εργαλείο στη διαχείριση του 

ενδιαφέροντος", "Το πρόσφατα μεταμορφωμένο Επιμελητήριο τοπογράφων και χαρτογράφων στην 

Τσεχική Δημοκρατία" και "AREC ID card". Ήταν προγραμματισμένη και η παρουσίαση από την χώρα 

μας με θέμα “Το προφιλ του τοπογράφου στην Ελλάδα” αλλά αναβλήθηκε λόγω χρόνου και πολλών 

παρουσιάσεων. Θα παρουσιαστεί στην επόμενη Γενική Συνέλευση. 

 

Κατά την διάρκεια της πρώτης μέρας της Γενικής Συνέλευσης υπογράφηκε από την χώρα μας και ο 

Κώδικας Επαγγελματικών Προσόντων για τους Διαπιστευμένους Τοπογράφους Μηχανικούς για το 

Κτηματολόγιο μετά από απόφαση του ΔΣ του ΠΣΔΑΤΜ και επικαιροποίηση παλαιότερης απόφασης. 

 

Την δεύτερη μέρα της Γενικής Συνέλευσης διεξήχθησαν οι εκλογές για τον νέο Διοικητικό Συμβούλιο 

όπου επανεκλέχθηκε ο νυν πρόεδρος για τρίτη φορά, ενώ για πρώτη φορά εκλέχθηκε Έλληνας 

αντιπρόεδρος. Σε όλες τις θέσεις προτάθηκαν από ένας εκπρόσωπος, ενώ για τις θέσεις των πέντε 

αντιπροέδρων οι υποψήφιοι ήταν έξι, ενώ άλλη μία υποψηφιότητα δεν εγκρίθηκε διότι δεν κατατέθηκε 

εγκαίρως (Ρουμανία). Κατά την διάρκεια της ψηφοφορίας αποσύρθηκε ο εκπρόσωπος του Ηνωμένου 

Βασιλείου, και μέχρι εκείνη την στιγμή αντιπρόεδρος, Duncan Moss (έχει προταθεί από το RICS για 

Αντιπρόεδρος Ειδικών Υποθέσεων).  

 

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους: 

 

Θέση  Εκπρόσωπος Χώρα 

Πρόεδρος  Maurice Barbieri  Ελβετία  

Γενικός Γραμματέας Vladimir Tikhonov  Ρωσία  

Ταμίας Nicolas Smith  Γαλλία  

Αντιπρόεδροι Thomas Jacubeit  Γερμανία  
 Μιχάλης Καλογιαννάκης Ελλάδα 
 Mairolt Kakko  Εσθονία  
 Vladimir Krupa  Κροατία 
 Álvaro Mateo  Ισπανία 
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Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο του ΤΕΕ, Γιώργο Στασινό, τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής 

του ΤΕΕ και το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΣΔΑΤΜ για την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν να 

εκπροσωπήσω την χώρα μας σε αυτή την ευρωπαϊκή οργάνωση. 

 

Από την νέα αυτή θέση που αναλαμβάνω θα κάνω ότι μπορώ ώστε να φανώ αντάξιος των προσδοκιών 

των συναδέλφων, να μεταφέρω τις διεθνείς καλές πρακτικές και τις επικείμενες τεχνολογικές εξελίξεις 

στον ελληνικό τεχνικό κόσμο, αλλά και να συμβάλω στην διεθνή δυναμική παρουσία του ΠΣΔΑΤΜ και 

του ΤΕΕ.  

 

 

Με εκτίμηση, 

 

 

Καλογιαννάκης Μιχάλης 

Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός 

Πρόεδρος ΠΣΔΑΤΜ 
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