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Θέμα: «Γηεθδίθεζε δηθαηώκαηνο ρνξήγεζεο επαγγεικαηηθνύ απηνθηλήηνπ ζε 

Γεσηερληθνύο ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα κε αληηθείκελν ηελ παξνρή ππεξεζηώλ» 

 

Κύξηνη ζπλάδειθνη, 

ζηα πιαίζηα ηεο δηαβνύιεπζεο πνπ έρεη μεθηλήζεη κε νκόθσλε απόθαζε ηεο Γ.Δ. 

ηνπ, ην παξάξηεκα καο, πξνθεηκέλνπ λα θαηαξηίζεη ην 3εηέο ζρέδην δξάζεο ηνπ 

ελόςεη ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο αληηπξνζώπσλ ησλ θιάδσλ ηνπ παξαξηήκαηνο καο, 

έρεη έξζεη ζε επαθή κε ζπλαδέιθνπο ηόζν ηνπ ηδησηηθνύ όζν θαη ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα 

επηζθεπηόκελνη Γεσηερληθέο Τπεξεζίεο. ηα πιαίζηα απηήο ηεο δηαβνύιεπζεο έρνπκε 

ζπγθεληξώζεη πιεζώξα δεηεκάησλ θαη αηηεκάησλ πνπ αθνξνύλ Γεσηερληθνύο. Με 

ηελ παξνύζα επηζηνιή ζέινπκε λα ζαο ζέζνπκε έλα ζέκα πνπ αθνξά πνιινύο 

ζπλαδέιθνπο Γεσηερληθνύο ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα αληαπνθξηλόκελνη θαη ζηα νξηδόκελα 

από ηνλ ηδξπηηθό λόκν ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ. 1474/1984 άξζξν 2 παξ. ε) ζρεηηθά κε ηελ 

πξνάζπηζε ησλ επηζηεκνληθώλ, επαγγεικαηηθώλ, νηθνλνκηθώλ, θνηλσληθώλ θαη 

πνιηηηζηηθώλ ζπκθεξόλησλ ησλ Γεσηερληθώλ. 

 Όπσο είλαη γλσζηό πνιινί ζπλάδειθνη Γεσηερληθνί δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνλ 

ηδησηηθό ηνκέα, εμ νινθιήξνπ ζηε παξνρή ππεξεζηώλ (ζύληαμε παληόο είδνπο 

κειεηώλ, αλαιύζεσλ, ηνπνγξαθηθώλ δηαγξακκάησλ θ.α.). Ζ δξαζηεξηόηεηα απηή 

πνιιέο θνξέο απαηηεί ηελ ηαθηηθή κεηαθίλεζε ησλ ζπλαδέιθσλ ζε δπζπξόζηηεο θαη 

δύζβαηεο πεξηνρέο πξνθεηκέλνπ λα πξνβνύλ ζηελ αλαγλώξηζε ηεο πεξηνρήο κειέηεο 
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ηνπο, αιιά θαη λα πξνρσξήζνπλ ζηε δεηγκαηνιεςία πιηθνύ (εδάθνπο, πεηξσκάησλ, 

θπηηθνύ πιηθνύ θ.α.) γηα ηηο απαξαίηεηεο αλαιύζεηο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ ή λα 

πξνβνύλ θαη ζε κεηξήζεηο πεδίνπ (ηνπνγξαθηθέο κεηξήζεηο θ.α.). Γηα όιεο απηέο ηηο 

εξγαζίεο όκσο ρξεηάδεηαη λα κεηαθέξνπλ κε ηα νρήκαηα ηνπο όιν ηνλ απαξαίηεην 

εμνπιηζκό, ν νπνίνο πνιιέο θνξέο είλαη νγθώδεο θαη πεξηιακβάλεη πιεζώξα 

νξγάλσλ όπσο γεσθπζηθόο εμνπιηζκόο (νγθώδεο εμνπιηζκόο γηα γεσθπζηθέο 

έξεπλεο), γεσινγηθά ζθπξηά, GPS, ππμίδεο, ηνπνγξαθηθά όξγαλα, πάζζαινη, 

αιπζνπξίνλα, ςαιίδηα, πξνζαπμεηηθό ηξππάλη θαη πνιιά άιια εξγαιεία. Ζ 

κεηαθίλεζε απηή όκσο ησλ ζπλαδέιθσλ γίλεηαη κε ηα ηδησηηθά ηνπο νρήκαηα, ηα 

νπνία είλαη αθαηάιιεια (δελ έρνπλ δπλαηόηεηεο κεηαθνξάο ησλ πιηθώλ 

δεηγκαηνιεςίαο θαη ησλ απαξαίηεησλ εξγαιείσλ ) γηα απηή ηε δνπιεηά θαη δελ 

παξέρνπλ ηελ απαξαίηεηε αζθάιεηα ζηνπο ζπλαδέιθνπο. 

 Ζ πξαθηηθή ηνπ Τπνπξγείνπ Μεηαθνξώλ γηα ηελ κε ρνξήγεζε άδεηαο 

θπθινθνξίαο ΦΗΥ (θνξηεγά ηδησηηθήο ρξήζεο) ή επαγγεικαηηθώλ νρεκάησλ ή θαη 

αθόκα κεηθηήο ρξήζεο νρεκάησλ ζε απηνύο ηνπο ζπλαδέιθνπο δεκηνπξγεί πιεζώξα 

πξνβιεκάησλ ζηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηνπο. Όκσο, ην ελ ιόγσ Τπνπξγείν ζέινπκε 

λα ζαο ελεκεξώζνπκε όηη δίλεη ηε δπλαηόηεηα γηα ηελ ρνξήγεζε άδεηαο ΦΗΥ 

απηνθηλήησλ ζηνπο Αγξνλόκνπο Σνπνγξάθνπο Μεραληθνύο επηθαινύκελν, (κε ην  

ππ. αξηζκ. πξση. Α1/220444/2822/ 01-09-1999 έγγξαθν ηνπ) πξνο ηηο Γηεπζύλζεηο 

Μεηαθνξώλ ησλ πξώελ Ννκαξρηώλ, ελ ζπληνκία, ηνπο ίδηνπο ιόγνπο γηα ηνπο 

νπνίνπο ζαο αλαιύζακε παξαπάλσ όηη πξέπεη λα δνζεί αλάινγε άδεηα θπθινθνξίαο 

θαη ζηνπο Γεσηερληθνύο. 

Γηα απηνύο ηνπο ιόγνπο, πξνηείλνπκε ζην Γ.. ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ. παξά ην θόξην 

ησλ ζεκάησλ πνπ έρεη λα αληηκεησπίζεη, λα ζηεξίμεη ην δίθαην αίηεκα ησλ 

Γεσηερληθώλ πξνβαίλνληαο ζε όιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο, ώζηε λα επηηεπρζεί ε 

δηθαίσζε απηνύ ηνπ αηηήκαηνο θαη ε ηζόηηκε κεηαρείξηζε κε άιινπο επηζηεκνληθνύο 

θιάδνπο.        

Γηα ηε Γηνηθνύζα Δπηηξνπή 

 Ο Πξόεδξνο  Ο Γελ. Γξακκαηέαο 

 

 Εαθείξεο Μπζηαθίδεο  Κσλ/λνο ηέθνο 

 

 

σνημμένα: Τπ. αξηζκ. πξση. Α1/220444/2822/ 01-09-1999 έγγξαθν ηνπ 

Τπνπξγείνπ Μεηαθνξώλ θαη Δπηθνηλσληώλ. 



   

 


