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Θέμα: «Δλεξγνπνίεζε δηθαηώκαηνο ρνξήγεζεο επαγγεικαηηθνύ απηνθηλήηνπ (Φ.Η.Υ.) ζε
Γαζνιόγνπο πνπ αζθνύλ επάγγεικα παξνρήο ππεξεζηώλ»
Με ηελ παξνύζα επηζηνιή ην Παξάξηεκα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο ηνπ Γεσηερληθνύ
Δπηκειεηεξίνπ Διιάδαο, σο ν ζεζκνζεηεκέλνο ζύκβνπινο ηεο πνιηηείαο ζε ζέκαηα
πξσηνγελνύο παξαγσγήο, ζαο ζέηνπκε έλα ζέκα πνπ αθνξά πνιινύο ζπλαδέιθνπο
Γαζνιόγνπο ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα, αληαπνθξηλόκελνη 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, αιιά θαη ζηα θαζνξηδόκελα από ην Π.Γ. 344/2000 (ΦΔΚ Α’ 297/29-12-2000)
επαγγεικαηηθά δηθαηώκαηα ησλ Γαζνιόγσλ.
πγθεθξηκέλα, θαηόπηλ αηηήκαηνο ηνπ Παλειιελίνπ πιιόγνπ Γηπισκαηνύρσλ
Αγξνλόκσλ

θαη

Σνπνγξάθσλ

Μεραληθώλ

ρνξεγήζεθε

άδεηα

θπθινθνξίαο

ΦΗΥ

απηνθηλήησλ ζηνπο Αγξνλόκνπο Σνπνγξάθνπο Μεραληθνύο (θπζηθά πξόζσπα) θαη ζηηο
εηαηξείεο πνπ αζρνινύληαη κε ηνπνγξαθηθέο κειέηεο. Ζ ρνξήγεζε απηή πξνήιζε από ην
ζπλδπαζκό ησλ δηαηάμεσλ ηεο ΤΑ Α2/29542/5347 «Υνξήγεζε αδεηώλ θπθινθνξίαο ΦΗΥ
απηνθηλήησλ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 1959/91» από ηα νπνία πξνέθπςε ε
δπλαηόηεηα ηθαλνπνίεζεο ηνπ αλσηέξνπ αηηήκαηνο.
Δηδηθόηεξα, ζύκθσλα κε ην θεθάιαην Β, παξ 1α ηεο σο άλσ απόθαζεο, ε δηελέξγεηα
νδηθώλ εκπνξεπκαηηθώλ κεηαθνξώλ κε ΦΗΥ απηνθίλεηα επηηξέπεηαη - εθηόο ησλ άιισλ θαη όηαλ ηα κεηαθεξόκελα εκπνξεύκαηα είλαη είδε απαξαίηεηα γηα ηελ εμππεξέηεζε
ιεηηνπξγηθώλ αλαγθώλ ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ επαγγεικαηία (πξώηεο ύιεο, αληηθείκελα
απαξαίηεηα γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο θιπ). Δπίζεο ζηα θεθάιαηα Γ θαη Γ ηεο
ίδηαο απόθαζεο, ζηα νπνία νξίδνληαη νη πξνϋπνζέζεηο αδεηώλ θπθινθνξίαο θάησ ή άλσ
ησλ ηεζζάξσλ ηόλσλ αληίζηνηρα, αλαθέξεηαη όηη ην κεηαθνξηθό έξγν πξέπεη λα είλαη

ηέηνην, πνπ γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ λα είλαη αλαγθαία ε θπθινθνξία ΦΗΥ απηνθηλήηνπ κηαο
εθ ησλ δύν απηώλ θαηεγνξηώλ.
αο ελεκεξώλνπκε όηη πνιινί ζπλάδειθνη Γαζνιόγνη 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 δαζηθέο
πεξηνρέο πξνθεηκέλνπ λα πξνβνύλ ζηελ αλαγλώξηζε ηεο πεξηνρήο κειέηεο 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 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.
Όκσο, όπσο νξίδεη ην Π.Γ. 344/2000 αιιά θαη ζύκθσλα κε ππ’ αξηζκ.
117832/1452/6-4-2011 έγγξαθν ηνπ Τ.ΠΔ.Κ.Α. (2ν ζπλεκκέλν) ζε εθηάζεηο πνπ
δηαρεηξίδεηαη ε δαζηθή ππεξεζία, αξκόδηνο γηα ηελ εθηέιεζε πάζεο θύζεσο ηνπνγξαθηθώλ
εξγαζηώλ αιιά θαη ζηε ζύληαμε ησλ αληίζηνηρσλ δηαγξακκάησλ είλαη νη Γαζνιόγνη. Γηα
όινπο ηνπο αλσηέξσ ιόγνπο θαη θαηά αληηζηνηρία, όπσο άιισζηε νξίδεη θαη ην ύληαγκα
ηεο Διιάδνο (άξζξν 4), πξέπεη λα ελεξγνπνηεζεί ην ζπγθεθξηκέλν δηθαίσκα θαη γηα ηνπο
ειεύζεξνπο επαγγεικαηίεο Γαζνιόγνπο, όπσο έρεη γίλεη ήδε γηα ηνπο Αγξνλόκνπο
Σνπνγξάθνπο Μεραληθνύο.
Παξακέλνπκε ζηελ δηάζεζε ζαο γηα νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε ή πιεξνθνξία θαη
αλακέλνπκε ηελ ελεκέξσζε καο εθ κέξνπο ζαο επί ηνπ ζέκαηνο
Ο Πρόεδρος ηης Δ.Ε.
ηοσ ΓΕΩΤΕ.Ε.
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