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TM Σ την κρίσιµη ιστορική περίοδο που περνάει η χώρα, ο
ΠΣ∆ΑΤΜ έλαµψε δια της απουσίας του. 

Η απερχόµενη διοίκηση του ΠΣ∆ΑΤΜ κατάφερε να βάλει στον
γύψο τον σύλλογο για ένα ολόκληρο χρόνο, να διαλύσει τη
δηµοκρατική λειτουργία του, να εγκλωβίσει την έκφραση των
Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών.
Ήδη, µέσα στο 2015, έχουν γίνει δύο φορές βουλευτικές
εκλογές και ένα δηµοψήφισµα που άλλαξαν καταλυτικά το πο-
λιτικό σκηνικό.
Μόνο στον ΠΣ∆ΑΤΜ κατάφεραν να µην αλλάξει τίποτα µε την
πρωτοφανή εκλογολογία / εκλογοαποφυγή. 
Οι εκλογές γίνονται τελικά στις 20/12/2015.
Η εκλογική διακήρυξη της ΕΝΟΤΗΤΑΣ παραµένει ίδια,
όπως παρουσιάστηκε την 01/07/2015.

∆εν αρκεί µια πολιτική αλλαγή, έστω και τέτοιας κλίµακας,
για να βρουν λύσεις τα ζητήµατα που µας ταλανίζουν όλα αυ-
τά τα χρόνια και οι επιπτώσεις των µνηµονίων που λειτούργη-
σαν καταστροφικά.
Ο χώρος των µηχανικών, έχει βιώσει µια πρωτοφανή κρίση,
την αποδιάρθρωση του παραγωγικού ιστού, τη βίαιη φτωχο-
ποίηση. Οι Αγρονόµοι Τοπογράφοι Μηχανικοί, κοµµάτι αυτού
του χώρου, έχοντας σηµαντικό και συνεχώς ανερχόµενο ρόλο
στην παραγωγική διαδικασία τις τελευταίες δεκαετίες, έχουν
υποστεί τις σκληρές συνέπειες των πολιτικών των µνηµονίων,
την ανεργία, την υποαπασχόληση, τη συρρίκνωση των εισο-
δηµάτων, τον περιορισµό των ασφαλιστικών δικαιωµάτων,
την ανασφάλεια και την έλλειψη προοπτικής. 

Το κεντρικό πολιτικό πρόβληµα της χώρας, η κρίση χρέ-
ους και οι σχέσεις µε τους δανειστές, καθορίζουν περισσότερο
από κάθε άλλη φορά το πλαίσιο των λύσεων για την ανάπτυξη
προς όφελος του κόσµου της εργασίας. Η σθεναρή διαπραγ-
µάτευση και η απόκρουση των πολιτικών της λιτότητας, είναι
στόχοι που διαπερνούν κάθε παράµετρο της οικονοµικής ζωής
του τόπου, της παραγωγικής διαδικασίας, της προοπτικής. 

Πρέπει σήµερα να κινητοποιηθούν δυνάµεις που θα
διεκδικήσουν από τη νέα κυβέρνηση το θεσµικό πλαίσιο, τις
παρεµβάσεις, τις αλλαγές που είναι αναγκαίες για την ανατρο-
πή των µνηµονιακών επιπτώσεων και τη δικαίωση της ελπί-
δας. Πρέπει οι συλλογικοί φορείς, ως κύταρα της κοινωνίας,
µε την πείρα τους, τις επεξεργασίες, τις διεκδικήσεις, να θέ-
σουν τους στόχους και να ορίσουν το πλαίσιο της παραγωγι-
κής ανασυγκρότησης σε κάθε τοµέα, στον δρόµο για την µε-
ταµνηµονιακή Ελλάδα. 

Στη βάση αυτής της θεώρησης, οι παρατάξεις ΡΙΖΟ-
ΣΠΑΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ,
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ, νέες και παλαιότερες στο χώ-
ρο των Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών, επέλεξαν
την ΕΝΟΤΗΤΑ στη συλλογική δράση σαν την καλύτερη
απάντηση στις απαιτήσεις και στα επίδικα που θέτει η
ιστορική στιγµή. 

Ο ΠΣ∆ΑΤΜ οφείλει να πρωταγωνιστήσει στην υπεράσπι-
ση των δυνάµεων της εργασίας και των δικαιωµάτων τους. Τα
εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώµατα του τεχνικού κόσµου
είναι διαλυµένα και πρακτικά αποκλείουν µεγάλη µερίδα των
συναδέλφων από την άσκηση του επαγγέλµατος. Είναι ανάγκη
να συµβάλλουµε στη διαµόρφωση ενός νέου πλαισίου που θα
εξασφαλίζει στους συναδέλφους να εργάζονται µε αξιοπρέπεια
και να αµείβονται για τη δουλειά τους, είτε πρόκειται για µι-
σθωτούς είτε για ελεύθερους επαγγελµατίες. Να υπερασπι-
στούµε ένα πλαίσιο που να διασφαλίζει το ενιαίο των επαγγελ-
µατικών δικαιωµάτων και όχι τη διάσπασή τους σε κλάσµατα
των σηµερινών.
Ένα πλαίσιο που θα προσδιορίζει τις ευθύνες όπως αντιστοι-
χούν και όχι δυσανάλογα. Οι παρεµβάσεις που έγιναν τα
προηγούµενα χρόνια χειροτέρεψαν δραµατικά την κατάσταση
µε άµεσα αποτελέσµατα στο επίπεδο της ζωής του τεχνικού
κόσµου αλλά και της ποιότητας έργων και υπηρεσιών. Έριξαν
το βάρος στη συµπίεση του κόστους, στη φτηνή παραγωγή
χωρίς ποιότητα, στη µετάθεση των ευθυνών. Αυτή η κατεύ-
θυνση πρέπει να αντιστραφεί.

¢ I E K ¢ I K O Y M E
Οι ΑΤΜ στον ∆ηµόσιο και Ιδιωτικό τοµέα να διασφαλί-
σουν δουλειά µε αξιοπρέπεια, συλλογικές συµβάσεις εργασίας,
ασφαλιστική κάλυψη και ιατροφαρµακευτική περίθαλψη για
όλους, απρόσκοπτη είσοδο στο επάγγελµα, ρόλο και χώρο
στην παραγωγική ανασυγκρότηση, αξιοποίηση των δεξιοτή-
των και της επιστηµονικής τους κατάρτισης.  

¢ I E K ¢ I K O Y M E
Το πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων να ξαναβρεί το βη-
µατισµό του συµβάλλοντας στο ξεπέρασµα της κρίσης και την
ανάπτυξη. Να ξεπεράσει τη στρέβλωση του προσανατολισµού
σε φαραωνικά έργα που εξυπηρετούν σχεδιασµούς και συµ-
φέροντα άσχετα µε τις κοινωνικές ανάγκες. Να προτάξει τις
Υποδοµές που αφορούν την καθηµερινότητα και τις βασικές
ανάγκες του κόσµου της εργασίας αλλά και τον σχεδιασµό για
την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας.

¢ I E K ¢ I K O Y M E
Την ολοκλήρωση του Κτηµατολογίου. Το πολύπαθο έργο
που κατάντησε της Άρτας το Γεφύρι µε κύρια ευθύνη του µε-
ταπολιτευτικού δικοµµατισµού, για να λειτουργήσει σαν εργα-
λείο άσκησης πολιτικής γης για την παραγωγική ανασυγκρότη-
ση, τη διασφάλιση της δηµόσιας περιουσίας και του περιβάλ-
λοντος, τον σχεδιασµό και την ανάπτυξη πρέπει επιτέλους να
ολοκληρωθεί. Η νέα Κυβέρνηση, έχει αποκλειστική ευθύνη και
δεδοµένη υποχρέωση να ολοκληρώσει το έργο, απαλλάσσο-
ντάς το από τα βαρίδια της διαχείρισής του από τον δικοµµα-
τισµό και τα επιχειρηµατικά συµφέροντα.

¢ I E K ¢ I K O Y M E
Ο ΠΣ∆ΑΤΜ να δυναµώσει την πανελλαδική του συ-
γκρότηση, να αλλάξει σελίδα, να κερδίσει το στοίχηµα της
συµµετοχής, της αγωνιστικής διεκδίκησης των αιτηµάτων και
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της προστασίας των µελών του, της ουσιαστικής συµβολής στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Να απεξαρτηθεί από
δήθεν απολίτικες, ουσιαστικά νεοφιλελεύθερες λογικές, αλλά και από εξωσυλλογικά επιχειρηµατικά κέντρα που τον χειραγω-
γούν. Να επανέλθει η δηµοκρατική λειτουργία και ο σεβασµός των συλλογικών διαδικασιών, η ανανέωση και η συµµετοχή όλων
των ΑΤΜ στους αυριανούς αγώνες. 

∞¶∞π∆√Àª∂ ∞ª∂™∂™ §À™∂π™ °π∞:
∞™º∞§π™∆π∫√

Ανακούφιση των πληττόµενων µηχανικών από τα δυσβά-

σταχτα ασφαλιστικά βάρη. ∆ωρεάν ιατρική και φαρµακευ-

τική περίθαλψη για όλους. ∆ιευκολύνσεις στην ένταξη των

νέων µηχανικών στο επάγγελµα, µε απαλλαγές στις ασφα-

λιστικές εισφορές και στο τέλος επιτηδεύµατος που τους

παρεµποδίζουν να κάνουν έναρξη επαγγέλµατος. Επανα-

φορά των συντάξεων των µηχανικών στα προ κρίσης επί-

πεδα.

E¶A°°E§MATIKA
¢IKAIøMATA

Όχι στον νεοφιλελεύθερης έµπνευσης κατακερµατισµό

των επαγγελµατικών δικαιωµάτων των µηχανικών. 

Αναγνώριση και κατοχύρωση των πτυχίων του Πολυτεχνεί-

ου και των πολυτεχνικών σχολών ως MASTER.

EP°A™IAKE™ ™XE™EI™

Άµεση επαναφορά των συλλογικών διαπραγµατεύσεων και

καθορισµός Εθνικής Κλαδικής Σύµβασης των µηχανικών

που θα εγγυάται και προστατεύει τις ελάχιστες αποδοχές

των µηχανικών απέναντι στην ασυδοσία της ανεξέλεγκτης

αγοράς.         

ºOPO§O°IKO

Καθορισµός αφορολόγητου ορίου 12.000 ευρώ για τους

ελεύθερους επαγγελµατίες µηχανικούς και τους εργαζόµε-

νους µε µπλοκάκι, αλλαγή των φορολογικών συντελεστών

σε αναδιανεµητική κατεύθυνση προς όφελος του κόσµου

της εργασίας.

E N O T H T A

°IA NA KANOYME THN ANATPO¶H,
E§¶I¢A ™TOY™ 

™Y§§O°IKOY™ ºOPEI™

E N O T H T A
∞∞§§§§∏∏§§∂∂°°°°ÀÀ∏∏

¡¡∂∂∞∞  ™™ÀÀ¡¡¢¢ππ∫∫∞∞§§ππ™™∆∆ππ∫∫∏∏  ∫∫ππ¡¡∏∏™™∏∏  ∆∆√√¶¶√√°°ƒƒ∞∞ººøø¡¡

¢¢∏∏ªª√√∫∫ƒƒ∞∞∆∆ππ∫∫√√  ∫∫ππ¡¡∏∏ªª∞∞
∞∞°°ƒƒ√√¡¡√√ªªøø¡¡  ∆∆√√¶¶√√°°ƒƒ∞∞ººøø¡¡  ªª∏∏ÃÃ∞∞¡¡ππ∫∫øø¡¡

ææ∏∏ºº√√¢¢∂∂§§∆∆ππ√√  ∂∂¡¡√√∆∆∏∏∆∆∞∞™™  22001155
À¶√æ∏ºπ√π °π∞ ∆√ ¢.™.

1. A°°E§O¶OY§O™ ¶AY§O™ ÙÔ˘ •ENOºøNTA A£HNA
2. ∞§∂•∞∫∏™ ¡π∫√§∞√™ ÙÔ˘ °∂øƒ°π√À ∫∞§∞ª∞ƒπ∞ 
3. ∞ƒ∞ª¶∞∆∑∏ √ƒ£√¢√•π∞ (™π™™À) ÙÔ˘ ∞ƒπ™∆∂π¢∏ ¡. πø¡π∞ 
4. ∞™∆Àƒ∞∫∞∫∏™ ∂ªª∞¡√À∏§ ÙÔ˘ ªπÃ∞∏§ ∏ƒ∞∫§∂π√ ∫ƒ∏∆∏™
5. µ∞∫ƒ∞∆™∞™ ¡π∫√§∞√™ ÙÔ˘ ™ø∆∏ƒπ√À ∫∞§∞ª∞ƒπ∞ 
6. °∞µA§§A™ BA™I§EIO™ ÙÔ˘ IøANNH ¶EIPAIA™
7. °∂øƒ°∞∫√¶√À§√™ °π∞¡¡∏™ ÙÔ˘ Ãƒ∏™∆√À °∂ƒ∞∫∞™
8. °∂øƒ°π√À ∑ø∏ ÙÔ˘ πø∞¡¡∏ ¶∂πƒ∞π∞™
9. °∫√À∆¡∞™ ∞£∞¡∞™π√™ ÙÔ˘ πø∞¡¡∏ ∫∞§∞ª∞ƒπ∞

10. ¢∞§§π√™ §∞∑∞ƒ√™ ÙÔ˘ ∞¡∞™∆∞™π√À ¶√§À°Àƒ√™
11. ¢∏ª∏∆ƒπ√À °Eøƒ°√™ ÙÔ˘ ∂À∞°°∂§√À         ∞£∏¡∞ 
12. ¢√°∫∞∫∏™ ∞¡¢ƒ∂∞™ ÙÔ˘ ¡π∫√§∞√À µ√§√™
13. ¢√∫∞¡∞ƒ∏™ ∞ƒπ™∆√∆∂§∏™ ÙÔ˘ ™∆∞ª∞∆π√À ∫∂ƒ∫Àƒ∞
14. ∂§§∏¡∞ ºπ§π∆™∞ ÙÔ˘ µ§∞™π√À £∂™™∞§√¡π∫∏
15. ∑∞ƒ∫∞¢√À§∞™ ¡π∫√™ ÙÔ˘ ¢∏ª∏∆ƒπ√À ∞£∏¡∞      
16. ∑∞º∂πƒ∏™ ∫ø™∆∞™ ÙÔ˘ Ãƒ∏™∆√À ª√™Ã∞∆√ 
17. ∑∞Ã∞ƒ√À§∏™ ¶∞¡∞°πø∆∏™ ÙÔ˘ ¢∏ª∏∆ƒπ√À £∂™™∞§√¡π∫∏
18. ∑∂§π∞¡∞π√™ ∫ø™∆∞™ ÙÔ˘ πø∞¡¡∏ ∞£∏¡∞ 
19. £∂ƒπ∞¡√À ª∞ƒπ∞ ÙÔ˘ ∞£∞¡∞™π√À §∂À∫∞¢∞ 
20. ∫∞µ∂§π¢∏™ ™Àª∂ø¡ (™πª√™) ÙÔ˘ ¶∞¡∞°πø∆∏ ∫∞™∆√ƒπ∞
21. ∫∞§πµ∞∆™∏™ ™ø∆∏ƒπ√™ ÙÔ˘ °∂øƒ°π√À £∂™™∞§√¡π∫∏
22. ∫∞¡∆∞ƒ∏™ §√À∫∞™ ÙÔ˘ °∂øƒ°π√À  ¶∂πƒ∞π∞™ 
23. ∫π∆™√À ∂§∂À£∂ƒπ∞ ÙÔ˘ °∂øƒ°π√À £∂™™∞§√¡π∫∏  
24. ∫§ø¡∞ƒ∏™ ™∆∞Àƒ√™ ÙÔ˘ °∂øƒ°π√À £∂™™∞§√¡π∫∏  
25. ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À °πøƒ°√™ ÙÔ˘ πø∞¡¡∏ ∫∞§Àµπ∞  
26. §∂°∞∫∏™ ¡π∫√§∞√™ ÙÔ˘ ªπÃ∞∏§    ¡. πø¡π∞
27. §√À∫π™∞™ ∫ø™∆∞™ ÙÔ˘ ¡π∫√§∞√À ¶Àƒ°√™ ∏§∂π∞™ 
28. ª∞ƒπ¡∏ ∂À°∂¡π∞ ÙÔ˘ ∞ƒπ™∆∂π¢∏   Ãπ√™
29. ª√πƒø∆™√™ πø∞¡¡∏™ ÙÔ˘ ™∆∞ª∞∆π√À ∫∞§∞ª∞ƒπ∞
30. ª√Àƒ∞∆π¢∏™ ª∞¡ø§∏™ ÙÔ˘ πø∞¡¡∏  ∞£∏¡∞
31. ª¶∞™π√À∫∞ ™√ºπ∞ ÙÔ˘ ™ø∆∏ƒπ√À ∞°π∞ ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 
32. ª¶ƒπ§§∞∫∏ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡∞ (∫ø¡™∆∞¡∆∑∞) ÙÔ˘ ¶√§À¢øƒ√À ∞£∏¡∞ 
33. ªÀ§ø¡∞∫∏™ °π∞¡¡∏™ ÙÔ˘ °∂øƒ°π√À   ¶∂πƒ∞π∞™
34. ¡∞£∞¡∞∏§π¢∏™ πø∞¡¡∏™ ÙÔ˘ ¡∞£∞¡∞∏§ Ã∞´¢∞ƒπ 
35. ¡π∫∏∆√¶√À§√™ ∫ø™∆∞™ ÙÔ˘ ∂§∂À£∂ƒπ√À ∞£∏¡∞
36. ¡∆ƒ√Àª¶∏™ ƒ∞∫∞¡ ÙÔ˘ ∞ª¶√À ∞°. ∞¡∞ƒ°Àƒ√π
37. √π∫√¡√ª√À ∫Àƒπ∞∫√™ ÙÔ˘ ∫ø¡/¡√À   £∂™™∞§√¡π∫∏
38. ¶∞°π∞∆∞∫∏™ ™¶Àƒπ¢ø¡ ÙÔ˘ °∂øƒ°π√À ∫∂ƒ∫Àƒ∞
39. ¶∂§ø¡∏™ °π∞¡¡∏™ ÙÔ˘ ∞§∂•∞¡¢ƒ√À    ª∞ƒ√À™π
40. ¶√§π∆∏™ ∂À∞°°∂§√™ ÙÔ˘ ™¶YPI¢øNA ¶∞∆ƒ∞ 
41. ¶√§Àª∂¡π¢∏™ °π∞¡¡∏™ ÙÔ˘ ªπÃ∞∏§ µ√§√™
42. ∆∞ªπ∞™ πø∞¡¡∏™ ÙÔ˘ ¶∞¡∞°πø∆∏ µ√§√™
43. ∆π°∫∞ ∫∞§Àæø ÙÔ˘ Ãƒ∏™∆√À ∞£∏¡∞
44. TO™IO™ ¶AY§O™ ÙÔ˘ NIKO§AOY A°. ¶APA™KEYH
45. ∆™∞µ¢∞ƒ√°§√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ÙÔ˘ Ã∞ƒ∞§∞ª¶√À™ ∫∞§∞ª∞ƒπ∞
46. ∆™π¶∞ ∂Àºƒ√™À¡∏ (™π™™À) ÙÔ˘ ∞¡¢ƒ∂∞ ∫∏ºπ™π∞
47. ∆™π¶ƒ∞ ∂§∂¡∏ ÙÔ˘ °∂øƒ°π√À          ∫∞§§π£∂∞ 
48. ∆™πø¡∞™ πø∞¡¡∏™ ÙÔ˘ ∞£∞¡∞™π√À ∫∞§∞ª∞ƒπ∞
49. º∞ƒ™∞ƒ∏™ ªπÃ∞§∏™ ÙÔ˘ ∂ªª∞¡√À∏§      ∫ƒ∏∆∏ 
50. ºø∆π√À ∞£∞¡∞™π√™ ÙÔ˘ ¢∏ª∏∆ƒπ√À £∂™™∞§√¡π∫∏
51. Ã∞§∫π∞™ ∂À∞°°∂§√™ ÙÔ˘ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À ∫∞ƒ¶∂¡∏™π
52. Ã∞¡√™ ªπÃ∞§∏™ ÙÔ˘ ™¶Àƒπ¢ø¡∞  ¶∂πƒ∞π∞™

°π∞ ∆∏¡ ∂•∂§∂°∫∆π∫∏ ∂¶π∆ƒ√¶∏
1. µ∞™π§∂π√À ™¶Àƒ√™ ÙÔ˘ ∂À∞°°∂§√À Ã∞´¢∞ƒπ
2. ª∞∫ƒ∏™ Ãƒ∏™∆√™ ÙÔ˘ ∫∞™™∞¡¢ƒ√À ¶À§∞π∞
3. ™¶Àƒ∞∫∏ ∂§∂¡∏ ÙÔ˘ °∂øƒ°π√À ¶∞∆ƒ∞


