






























Αθήνα,  29.1.2014 
 
 
Προς: ηον Πρόεδρο ηοσ ΤΕΕ 
Κο Χρήζηο Σπίρηζη 
 

Θέμα: Συμμεηοχή ηου ΤΕΕ ζηη Διεθνή Ομοζπονδία Τοπογράθων 
 
 

Αμηόηηκε θύξηε Πξόεδξε ,   

Η Δηεζλήο Οκνζ πνλδία Τνπνγξάθσ λ επί 136 ρξόληα ζπληει εί ζηε  δηακόξθ σζ ε θαη 
πξνώζ εζε  ησλ επαγγει καηηθώλ θαη επηζηεκνληθώλ ζεκάησλ ηνπ Τνπνγξάθνπ  
Μεραληθνύ ζε πεξηζζόηεξεο από 120 ρώξεο ηνπ θόζκ νπ. Είλαη ν δηεζλήο θνξ έαο, όπνπ 
κε άμνλα ηελ ηζόηηκε ζπλεξγαζία κεηαμύ ησλ κει ώλ, αληαι ι άζζνλη αη ηδέεο θαη απός εηο, 
αλαπηύζζνληαη ηερληθέο, πξόηππα θαη αμίεο, νη νπνίεο δηακνξθ ώλνπλ θαη εθζπγρξνλίδνπλ 
ην επάγγει κα, ώζ ηε ν Τνπνγξάθνο Μεραληθόο λα έρεη νπζηαζηηθό ξόι ν ζηελ επίι πζε  
ησλ ζύ γρξνλσλ πξνβι εκάησλ θαη λα εμππεξεηεί κε ηνλ θαι ύηεξν ηξόπν ηηο αλάγθεο ηεο 
θνηλσλίαο, ηνπ πεξηβάιι νληνο θαη ηεο νηθνλνκίαο. 

Τν Τερληθό Επηκει εηήξην Ει ι άδνο είλαη κέι νο ηεο Δηεζλνύο Οκνζ πνλδίαο Τνπνγξάθσ λ 
επί 45 ρξόληα θαη έρεη πξνζθ έξεη ζηελ Ει ι άδα αι ι ά θαη ζηελ δηεζλή θνηλόηεηα γλώζ ε  
θαη εκπεηξία. Ταπηόρξνλα, ηα κέι ε  ηνπ, θαη θαη’ επέθηαζ ε ε  ρώξα, έρνπλ εηζπξάμεη 
πνι ι απι ά σθ έι ε  θαη αληίζηνηρε εκπεηξία από ηε δηεζλή θνηλόηεηα. Με ηελ δηαρξνληθή 
ελεξγό ζπ κκεηνρή πνι ι ώλ Ει ι ήλσλ Τνπνγξάθσ λ ζηε δηεζλή θνηλόηεηα Τνπνγξάθσ λ, ην 
Τ.Ε.Ε., αι ι ά θαη ε  Σρνι ή Αγξνλόκσλ Τνπνγξάθσ λ θαη θαη’ επέθηαζε ην Εζληθό 
Μεηζόβην Πνι πηερλείν, δηαηεξνύλ θαη επαπμάλνπλ ηε δηεζλή ηνπο αλαγλώξηζε, 
δηθηύσζε θαη επηξξνή, αλαπηύζζνπ λ δεζκ νύο εκπηζηνζύλεο θαη ζπλεξγαζίαο κε ηνπο 
αληίζηνηρνπο επαγγει καηηθνύο θνξ είο θαη ηα Πνι πηερλεία εμσηεξηθνύ, απαξαίηεηα 
ζηνηρεία επηβίσζ εο ζηελ επνρή καο πνπ δηαθξίλεηαη από έληνλν αληαγσληζκό θαη 
θηλεηηθόηεηα. 

Γηα ηνπο παξαπάλσ ι όγνπο, ην Ε.Μ.Π. ππνζηε ξίδεη αλεπηθύι αθηα ην Τ.Ε.Ε. λα ζπλερίζεη 
λα είλαη κέι νο ηεο Δηεζλνύο Οκνζ πνλδίαο Τνπνγξάθσ λ, δεδνκέλνπ όηη ε  ζπλέρηζε ηεο 
εμσζ ηξέθεηαο θαη ηεο δηεζλνύο ζπλεξγαζίαο είλαη ηδηαίηεξα πνι ύηηκε , θαη ζα ζπλδξάκεη 
ζηελ πξνζπ άζεηα ηεο ρώξαο γηα ηελ έμνδν από ηελ θξίζ ε , αμηνπνηώληαο ηνπο 
Μεραληθνύο θαη δίλνληαο πξσηαγσληζηηθό ξόι ν ζην Τ.Ε.Ε. ζηηο δηεζλείο εμει ίμεηο ζην 
αληηθείκελν.   
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Επηπξνζζ έησο, ζα ήζει α λα εθθξ άζσ  ηελ ππνζηήξημε ηνπ Εζληθνύ Μεηζόβηνπ 
Πνι πηερλείνπ σο πξνο ηελ ππνς εθηόηεηα ηεο θαο Χξπζήο Πόηζηνπ, Αλαπι εξώηξηαο 
Καζεγ ήηξηαο ηεο Σρνι ήο Αγξνλόκσλ Τνπνγξάθσ λ Ε.Μ.Π., γηα ηε ζέζε ηνπ Πξνέδξνπ  
ηεο Δηεζλνύο Οκνζ πνλδίαο Τνπνγξάθσ λ.  

Η Χξπζή  Πόηζηνπ έρεη εξγαζηεί ζπζηεκαηηθά ζηε Δηεζλή Οκνζ πνλδία Τνπνγξάθσ λ, 
εθπξνζσ πώληαο επηηπρώο από ην 1995 ηόζν ην Τ.Ε.Ε. όζν  θαη ην Ε.Μ.Π.. Με ην 
καθξνρξόλην έξγν ηεο ζ ηνλ ηνκέα θηεκαηνι νγίνπ θαη δηαρείξηζεο γεο έρεη θεξδίζεη ηελ 
εθηίκεζε ησλ ζπλαδέι θσλ ηεο ζηε  Δηεζλή Οκνζ πνλδία Τνπνγξάθσ λ αι ι ά θαη ζηνλ 
Οξγαληζκό ησλ Ηλσκέλσλ Εζλώλ, θαη έρεη εθι εγεί ήδε δύν θνξ έο ζε ζεκαλ ηηθέο ζέζεηο 
δηνίθεζεο ηεο Δηεζλνύο Οκνζ πνλδίαο Τνπνγξάθσ λ, ηελ πξώηε γηα ηε ζέζε ηνπ 
Πξνέδξνπ ηεο Επηηξνπήο 3, θαηά ηελ πεξίνδν 2007-2010, θαη  ηε δεύηεξε γηα ηε ζέζε  
Αληηπξνέδξνπ , θαηά ηελ ηξέρνπζα  πεξίνδν 2011-2014. Επίζεο, σο εθπξόζσ πνο ηνπ 
Ε.Μ.Π., εθι έγεηαη κέι νο ηνπ Σπκβνπι ίνπ ηεο Επηηξνπήο γηα ην Κηεκαηνι όγην θαη ηελ 
Δηνίθεζε ηεο Γεο ησλ Ηλσκ έλσλ Εζλώλ γηα 6 δηαδνρηθέο πεξηόδνπο από ην 2001 κέρξη 
ζήκεξα .   

Είλαη ε  πξώηε θνξ ά ζηελ ηζηνξία ηεο Δηεζλνύο Οκνζ πνλδίαο Τνπνγξάθσ λ πνπ 
εθπξόζσ πνο ηνπ Τ.Ε.Ε. θαη ηνπ Ε.Μ.Π. έρεη εθι εγεί ζηηο αληίζηνηρεο ζέζεηο θαη θξίλνπκε 
όηη κεηά ηελ επηηπρή νι νθι ήξσζ ε ηεο παξνύζαο ζεηείαο ηεο ζηε ζέζε ηνπ 
Αληηπξνέδξνπ , ε  Χξπζή  Πόηζηνπ έρεη πι ένλ ηελ σξ ηκόηεηα λα είλαη ππνς ήθηα γηα ηε 
ζέζε ηνπ Πξνέδξνπ  θαη όηη αμίδεη ζπλεπώο ηελ επίζεκε ππνζηήξημε ηνπ Τ.Ε.Ε.  

Επηζεκαίλσ  δε, όηη ε  πεξίπησζε εθι νγήο ηεο θαο Πόηζηνπ ζηε ζέζε  ηεο Πξνέδξνπ  ηεο 
Δηεζλνύο Οκνζπνλδίαο Τνπνγξάθσ λ, ζα ζπκβάι εη ζην θύξνο θαη ηελ πξνβνι ή ηνπ 
Τερληθνύ Επηκει εηεξίνπ  Ει ι άδνο δηεζλώο. Είλαη πξνθ αλέο όηη ηόζν ην Εζληθό Μεηζόβην 
Πνι πηερλείν θαη ε  Σρνι ή Αγξνλόκσλ Τνπνγξάθσ λ Μεραληθώλ, όζν θαη  ν Παλει ι ήληνο 
Σύιι νγνο Δηπι σκ αηνύρσλ Αγξνλόκσ λ θαη Τνπνγξάθσ λ Μεραληθώλ ζα σθει εζνύλ 
πνι ι απι ώο θαη ζα ζπζθ ίμνπλ ηε ζπλεξγαζία ηνπο κε ην Τ.Ε.Ε.. 

Καηαι ήγνληαο, ζα ήζει α λα δεηήζσ  από ην Τ.Ε.Ε. λα ππνβάι εη, σο αξκόδηνο θν ξέαο, 
ζηε  Δηεζλή Οκνζ πνλδία Τνπνγξάθσ λ ζρεηηθή πξόηαζε γηα ππνς εθηόηεηα ηεο θαο 
Πόηζηνπ ζηε ζέζε ηεο Πξνέδξνπ , θαη λα επαλαι άβσ όηη ζα έρεη ηε ζεξ κή ππνζηήξημε 
θαη αξσγή ηνπ Εζληθνύ Μεηζόβηνπ Πνι πηερλείνπ ζηελ θαηεύζπλζε  απηή. 

Με εθηίκεζε,  

Η Αλαπι εξσηήο Πξύηαλε  

Αληηπξύηαληο 
 

 

 
Αλησλία Μνξνπ νύι νπ 
Καζεγ ήηξηα Ε.Μ.Π. 
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