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Πρos
1. Noμαρ1lακη Aυτoδloiκηoη Alτιυ/ι/viα5

. Δ/voη AvατττυξηE

. Δ/vση Περlβdλλovτos

. Δ/voη ΠoλεoδoμiαE
ο Tμημα Πoλεoδoμlκιbv Eφαρμoγιirv Nαυπdκτoυ
. Tμημα ΠoλεoδoμlκΦv EφαρμoγΦv Aμφlλo1iαEν . Τμημα ΠoλεoδoμlκΦv Eφαρμoγιirv Aγρlvioυ

2. ΔημoE Aγρlvioυ
o Δ/vση ΠoλεoδoμiαE
. Δ/voη Tε1vlκΦv YπηρεolΦv
. Δ/vση MελετΦv - Σ1εδioυ Π6ληE καl Πoλ. Σ1εδlαoμoιi
. Δ/vση Πραoivoυ

3. Δαoαρ11εio Aγρvioυ
4. Δαoαρ11εio Aμφlλo1iαE
5. Δαoαρ;1εioNαυττdκτoυ
6. Δαoαρ;1εioMεooλoγγioυ
7 ' Δημ6olα Eτrl1εiρηoη Hλεκτρloμo0
8. EAΣ (Aγρlvioυ , Aoτακo0 , B6vlτoαE, Mεooλoγγioυ - Nαυπιiκτoυ)
9. Kτηματlκη Yτrηρεoiα Noμoυ AlτιυλoακαρvαviαE
10. 6η Eφoρiα Bυζαvτlvιbv Aρ;1αloτητιr.lv
11. H' Eφoρiα BυζαvτlvΦv Aρ1αloτητιυv
12. Εφoρiα Nε6τεριυv Mvημεiιυv
13. ΣT, Eφoρiα ΠρoibτoρlκΦv Kλαoolκιirv Aρ1αloτητιυv
14. 

^Στ, 
Eφoρiα Πρoi.oτoρlκΦv Kαl Kλαoolκιirv Aρ;1αloτητιυv

Kατoπtv oxετlκιilv o1λ[oεωv πoυ υπηρξαv απ6 oυvαδfλφouζ πρoζ τo Tμημα

μαζ, εφIστo0με τηv τTρoσo11η πρog 6λε9 τlg υπηρεoiεg ol oπoiεg τrαραλαμβαvoυv

τoπoYραφlκd δlαγρdμματα, vα ελ6γ1oUV αV o ouvταξαg επαγγελματiαg εxει τα

αvdλoγα εK τoU voμou δικαtΦματα πρoζ oOvταξη αuτoO'

Πρoζ τo0τo σαζ επΙσUvdπτouμε ιiγγραφo με Θ6μα: <Eπαγγελματlκd δlκαlΦματα

o0vταξηg lδlωτIκΦv τoπoγραφlκΦv μελετΦv> τoU Παvελληv[oυ Συλλoγoυ

Δlπλωματo01ωv Aγρov6μωv & Τoπoγρdφωv Mη1αvlκΦV πρoζ τηv Δ/voη <ΠoλIτικηg

Γηg Eγγεiωv BελτιΦoεωv & YδατlκΦv Π6ρωv, Tμημα Τoπoγραφηoεωv Kα|

Aπαλλoτρlιi.loεωv>> Kαl τo oπoio απoσαφηviζει τυxov ερωτηματα περi τηg επαρκεlαg

τoυ ouvτdξαvτog.



To παρ6v απooτ6λλεTα| Kα| oτtg EvΦoεlg AγρoτικΦv Συvεταιριoμιilv τoυ Noμo0

ol oπo[εg oφεiλoυv σTηv τrληρoφ6ρηση τroυ τrρoβαivouv πρos τoυE αγρ6Tεs, o|

oπoiol επlθυμo0v Vα εγKαTαoτηooυv φωτoβoλταΤκα, vα εvημερΦvoυv αυτo0g oτl τo

τoπoγραφlκ6 δlαγραμμα πρ6πε| Vα ouvτα1Θεi απ6 Δlπλωματo01o Toπoγραφo η

Πoλlτlκ6 Mηxαvtκo και μovo.

EΠμημα N. Atτωλoακαρvαviαg
oΣ

ANTlNoΣ

Kolvoπoiηoη:
1' Σ0λλoγo Aγρovoμωv - Toπoγραφ Alτωλ/viαg

κ. Klτoακη Σταυρo
2. Σ0λλoγo ΠoλrτlκΦv Mη1αvlκΦv N. Alτωλ/viαg

κ. Zα1αρdκη Eυdγγελo
3. Συλλoγo Hλεκτρoλ6γωV _ Mη1αvoλ6γωv Ν, Alτωλiv[αg

κ. Παπαγεωργioυ |ωαvvη
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Τ}.Ρ*Σ: *${E}Ι ΙΙ{},:tfΓ]ffΙΙΣ ΓsΙt Eχ,ΓrΙ{};s Ι}ΣλΤΙ,{}Efl{eΤ{ s{ }:,:1,ξΤ.Γ.Kf}',,ι* }Ξ{}Ρ$}:,-,
?:ftl,fl ft{Α Tθ1Ι'ΦΓ.t}A ΦΙ.ffj${}i{ * "q.Λα Tf ,.l}XΗ ΩΝ

Υειilιyι1 ει16 'ΙΙ, &η:.ιpis:1

ΦEjΗΑ : Eπειγγελ1ιαειε<i δκαΦμo,u *rryΦι l*λ*ω, τsfiΦγΙ}αφι{.*ν μελxτιbν

Σε rxι&vτηrη τ11ζ με {tρ. πρ{*Τ' 4224/2*-*3.201* εlιιετοληζ α*a c1ετικti, trιε το xιliοι
ε:ι*yyελ4εxτiεq και μiμι ποiοrl βα"Qμοt3 Φ"?':νν .ει; f'φr; .vι"lμι.lιl t* δικαiιllμ* c-υι.ταξη;
ιδιωτικιi:ν τοπογραφικtiiν μελ:τιi:ν' θα θελαμιe 1jα σαζ εvημpci:aουμfl γιry τα εξηq:

t, sk*εE;*l*μ*q:gi$τq -qi.,r:.,,fu$ *$1}..{,*,ι{} i$*$γΦeφ:ι Ιμqi*Ξi,ιγ typιn, μιiγη *ι
Διπλι:ilατου1οι Αγροvδμοι Tοπηρα.φοι Μηy'crνικοi κ{tl ΓΙολιnκοi λ{η1αvικοi
απαφε::rι:ι τωv Αι,ωτατωv Πι:i'ιlτε1ι.τκι,i.:v Σ;ολl.lv π1g ημεδαπ,:jq 

,li ο1lοτ*γτiiv Σy,*}<ilv

ηq.αλλ*rαηζ. Tα, δικαιi*μαt*, αι*τ* ορiζοl,ιαι ρητθ οτυ $. 4663ltφ'1s {{ι'E"Ιζ.
1'4φ*la9.*5'193ti απερi ααrξαειιlι, ταυ επαγγi;λματοc του EΙ*λιτιt,ιili }1.{η1*ιltκ*'u.

Λp;ιτ*κrοvοζ 1{αι,Ι.οaιογρ&$*υ>l,

2. Γlεη:rr:ιιτljg:$ ., βπgΙ:εi-ιqy.Ξικι1 ".δ3,cgιΦjisτ.q ουvτα.ξΙζ απλιi.lr, τοπογραφικιυ,*
δrαγpcιμματα:ι, Α1*υv οι Ι1τυμο*1οι ΓΙ*λ.πικοi Υπομη1ιn.,ικοi xuι π*ρι:γ αιlτιtlv, μετα
ητ iδpι*η τ*π T.Ι].Ι,, {t,Ι4Ο4/1983) tια,ι tη Χyuοfuiq xοπ δημι*υpμ1Φηl,:r*ι. ιxrrι;
ειδ:x&ητα, *ι6γg.οr Ι.Ιτυμοriyρι Τοπογραφ*ι &{η1αvιrο{ Tε13,ο7.*γrκηg Exπιιiδευοτiq.

k.ryxαtρq:'*vη τιε δικ*ιιbμαΤ*. Τa}1.. ΓΙτι,lμιif7ρv {1οi,eτικιi:γ Y.:τι:}::1r;αvtκιl.lv *;}iζι:rτ*ι
ο.το B.Δ' 76qlβ72 (Φ.E.Κ' 223^/n n.β12), ει,ω τ{,,lγ ΠnlxιΦyο:r, Τοπογρυ.φων
λ{ηy,α.vικιi:v Τεμολογuηq Eιπαiδευηq α:εο το αρθρο μοvοι, παραγραφοι; 5 του ιδiοιl
B.Δ,, βιiαει δε αυτο* οi σ.υγfi:εΚρlμεvεq ειδκιirητεg δlivαvΤ{ιι να ειαrλigουr. απλε;
τ*:ταγραφι*αq α:rοκ,πα.rαετq αοτιiο:v εκταοεωγ με7ρι εκτααειlq 15s *,τρεμμf:tωv κ{;ι1ε\,

υπαiθρω,l απλεg τοπογραιρικεq απιlτυπrj:οειζ μfχρι εκτιiοεrliq 15ΟΟ ατρεμματωr,,

Ξξαζρiεει τi;:.γ. {iε,lι$pΦtrΞslγ "f}i.Ι τιζ ι:ει:iεq φ,x*y.ιrεiτι:ι αυτ*τεξι; τpιγο.:vl*μυ; τ1

δι*pθιi:α*ιE <rφαλtrr*α*v sιcι τη μεsιiδ*r.r tωv ε}"ιr3iιrτι*ν τετpιιγι{}ιi*:v.

L*iιψωvι: με τιl Ν. Ι&65l198q τε: :ιτuxiι:. τι.*γ ΚΑT[: και iζΑ?l{i.i. εiv*,ι ι*οtιμι* με tα
ltΤ|J/Ja tt*v TlΙ} αγficτ*1ff1{ ειδικ&ητη ααι ουvετιeiiq οι tττ.l1ιαiiy"ο,r tιr:v Σ1ο}ai:v αι.lτιilγ
ε1*υν τα" isια δικαιl;:ματα με τΦ1Jζ ωi; αι:ι* ΙΙτυ1.ιιlυμ:q "ΙΙJi.

&?t\Υ.n#2L 61 " 18s s 1 AΦ,l.!Νn , Ιi"{Jι,: t10 $r jΟd$ - 2J Ο 33ο1οs9 * FΛχ: ?1Q3i si $i? . ε"γtai{l ρ$*al.rfiΦ!*ε,sl }'Φ."'',;t'.;*l:i:i:.:::.'!j,

*3- Α,?niι{ογi$ sΤ. . 1*€ *1 A]Ηεl,Js GRΞΕCΕ . ΤEL: 2,:* 33Ο1ο45 * 213 33,10eθ . FΑ}l: 2lΟ 33ln9?2 . a.i,iail: pε,cei:{:α,i*Φ,*l } 1.,".ι":i1. l:-ιiie'ifl'...

Ι],ξl{ΞΙιβ.Fil'JlΦΣ flΥ&e{}ΓΦΣ &i1]Λftιn'&Τs.rΧftt,i Arp*μl8μ,.li}$ a Τ*Π*|p&Φ'}r..l J'jiJΧΑ1.J1r*td

}-JfrΙ LfrμJiΟ &ss**lΑf}*bj Οf ftUft.At &.$URVΕγIΝθ εl{siμ,1Ηξfts



,}, Ιt ατ1vtt*ξη ffc*"*}v τ$rξ*Υp{,{trι**δv lι*γραμ1ιιiτt*τ crα* τοuq Aρ1ιτεκτ*vεE, αυ1ιφι*vα

μfl, tη Τvαiμs&*ηη η g Eιαωγγε}oξ ξο:τοδNdοv Αsηvei:v {.r.rι, αρi{}μ.' / 12'#'" l.97φ3,

τε}"εi Ηrι .fiιγ αγιιγΨt{.' π$ps4{.$ι:gξ 6τι Ιl παταμετρt1αη οι:tοπ*&*lυ η
αγpοτt,μαγιου siγαι εφικtι{ με tη }$?iσΙt οι:vri8ουq μετpoταιviαg (λf,γιl: τιxi
αxετιιτi:ig x*ρι*ριαμfν** ii 1ιικροri εμβαδο*}, εvιο ειiγ γιft τξ κeιπ:ιι*τρηα1 ιrvεi1
ι::υgxτεi:εαι η χρd{rη ειδlκ{n, οργ*νlοlv (π,1. ακοvτiων, ρtδικi;ι, ακ*xε,υtικιirl, αργαγ{*v
κατ*μετρηφiE τι"λ'π,l τα οιt*,ιrι $;iΙσK}*ιαtin* 1ρηαιμοπαt*ιv Φx ;ξρ*ι"i:μιlι
1,*πογραφ*:ι λ{τ15*v:καi, γu:'καταμτρηαη μεγi,:,}"t*ν εκ:*iαεωv, οtηv:ιερ&ιtι*αι1 αυτη
*ρμ*sι*ι μr}. ?ηγ αυvταξη αυτΦv τiι]γ ΤΟi[ryTpαφrκd*v διιrγpαμμαtωγ giγεει 1e*ι;* *ι
Α.1Ι,.M,.

trχ{ρsγ tε$γ ειs1ε*lgιι,l*lipγ. ΦlτΦγ*- sη.fu|k ι**οt s:iiγ-ατφι τ'{Σ. rrr}?Τ,*€sει ιδ*ι,}τιs{lk
τοπογ,}txφ ικ6q. *qtr.f1g;.

Eιδικοτερει γ1ζι tο1}ζ δααο}.iγαυι1 ουιl.*.ρΦριl 1{} τυυ τl,^.34412*{}* εου ar,ι*φ*ρ*tαι ετιq
επrxyyελμαnκ*q δραοηριοητεg το:γ δαgο}.,ογωt,, εivαι ξεκαθαρτr η δυι,α,τ6ηΤ{, f{sl.} fι},1}{

παρdryετtn γτα rυιτrrs1 αποκ}ειατικα ιeειι βδι,* δαυικιi:r, 1*pr*bv κιιτ &μ ιfiιτ*τιιq$s";

rθ,rΟγptrφlκ*v μελεt1,:v.

Ι}αραμ*ν*ιlμε {lttj δr&sεοl1 s{lζ, γ1α οιαδξπ*t* δwυαρivιη
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4, ΙΙ^Δ. 344/20**' λpsρο ls

11ΟιvΟΙεΟl1]{,τl.

1. Ι1ρ6εδρ* T,Ι:.E', κ. Ι, Α}ειβιivο
2' ΓΙρrlεsρο 1Tεριφ. .Ι,.μ. }.:l,E. KεvτρrxηE ιt Δυτucηg (Φεοοαλiαq' κ. }i. &ιιxiι*rrτει
'3. ΙΤρ&εδρ*fiεριφ" Τμ. A'T.tι{. }iavτρxηg & Λtτιηq θεοαειλξ*.'. &, Κ*xαρδ*nο


