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  Κοζϊνη  , 14-9-2016  
  Αρ.  Πρωτ. : 685  

 

  Προσ: 

Πληροφορύεσ  : Πϋτροσ Αλμπϊνησ Πύνακα Αποδεκτών 
  
 
Θέμα : Ενημερωτικό ςημεύωμα περύ αρμοδιότητασ ςύνταξησ εξαρτημϋνων 

τοπογραφικών διαγραμμϊτων  

 

Aξιότιμοι, 

το πλαύςιο τησ προϊςπιςησ και τησ προςταςύασ του δημοςύου ςυμφϋροντοσ από ςφϊλματα, 
θα θϋλαμε να ςασ ενημερώςουμε ςχετικϊ με την καθ’ ύλην αρμοδιότητα ςύνταξησ 
εξαρτημϋνων τοπογραφικών διαγραμμϊτων (ΕΓΑ ΄87) ςύμφωνα με την  κεύμενη νομοθεςύα, 
προκειμϋνου να διορθωθούν λϊθη και παραλεύψεισ του παρελθόντοσ και του παρόντοσ, 
καθώσ και να αποτραπεύ επικεύμενοσ κύνδυνοσ ανϊλογων ςφαλμϊτων ςτο μϋλλον. 
 
Αφού λϊβαμε υπόψη: 

 Σισ διατϊξεισ του Ν. 4663/1930. 
 Σισ διατϊξεισ του Β.Δ. 769/1972. 
 Σισ διατϊξεισ του Π.Δ. 318/1994. 
 Σισ διατϊξεισ του Ν. 2916/2001  
 Σα ϋγγραφα του ΣΕΕ με αρ. πρωτ. 26134/09 τησ 10.5.2010, 20955 τησ 27-7-2010 και 

11255 τησ 21-04-2010. 
 Σο ϋγγραφο του Γεν. Γραμματϋα ΤΠΕΚΑ ΔΣΕ/β/34285/735 τησ 24-9-2010.  
 Σην με αρ. 451/2010 γνωμοδότηςη του Νομικού υμβουλύου του Κρϊτουσ.  
 Σισ διατϊξεισ του Ν. 4254/2014 (υποπαρϊγραφοσ ΙΓ. 12) και πλϋον  
 την 267/2016 απόφαςη του υμβουλύου τησ Επικρατεύασ. 

 
προκύπτει αδιαμφιςβήτητα η καθ’ ύλην αρμοδιότητα αποκλειςτικώσ των 
Διπλωματούχων Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών και Διπλωματούχων 
Πολιτικών Μηχανικών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων για τη ςύνταξη 
τοπογραφικών διαγραμμάτων, που είναι εξαρτημένα ςτο Εθνικό Γεωδαιτικό 
Σύςτημα Αναφοράσ '87 (Ε.Γ.Σ.Α.'87). 
 
Ειδικότερα το ωσ ϊνω ςυμπϋραςμα προκύπτει από το ςυνδυαςμό των διατϊξεων που λϊβαμε 
υπόψη, καθώσ ςύμφωνα με το Β.Δ/γμα 769/1972: «…Εισ τουσ πτυχιούχουσ των Ανωτϋρων 
Σχολών, Υπομηχανικών και τουσ εξομοιουμϋνουσ προσ αυτούσ κατϊ τασ διατϊξεισ του ϊρθρου 3 
παρ. 1 του Ν.Δ. 4564/1966 επιτρϋπεται η εκπόνηςισ μελετών μετϊ αυτοδυνϊμου υπογραφόσ 
τούτων, ωσ και η επύβλεψισ ϋργων ωσ ακολούθωσ: 
5. Τοπογραφικών εργαςιών, αφορωςών, εισ τα, κατϊ τασ προηγουμϋνασ, παραγρϊφουσ 
μελετώμενα υπό των περύ ών το παρόν ϊρθρον πολιτικών υπομηχανικών, ϋργα ωσ και απλών 
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τοπογραφικών αποτυπώςεων. Πόλεων μϋχρι εκτϊςεωσ εκατόν πεντόκοντα (150) ςτρεμμϊτων 
και απλών επύςησ τοπογραφικών αποτυπώςεων υπαύθρου μϋχρι εκτϊςεωσ χιλύων πεντακοςύων 
(1.500) ςτρεμμϊτων, εξαιρϋςει των περιπτώςεων, καθ` ϊσ απαιτεύται αυτοτελόσ τριγωνιςμόσ ό 
διορθώςεισ ςφαλμϊτων δια τησ μεθόδου των ελαχύςτων τετραγώνων….» 
 
Σα ωσ ϊνω ιςχύουν και για τουσ πτυχιούχουσ Σοπογραφύασ των Σεχνολογικών 
Εκπαιδευτικών Ιδρυμϊτων, τα επαγγελματικϊ δικαιώματα των οπούων ρυθμύζονται από τον 
Ν. 2916/2001, όπου και εξιςώνονται με αυτϊ των Πολιτικών Τπομηχανικών ςε θϋματα 
αποτυπώςεων. 
 
Βϊςει των ανωτϋρω προκύπτει αδιαμφιςβότητα ότι οι Πολιτικού Τπομηχανικού δεν ϋχουν 
δικαύωμα τριγωνιςμού και εφαρμογόσ υνόρθωςησ Μ.Ε.Σ. (Μεθόδου Ελαχύςτων 
Σετραγώνων) και επομϋνωσ δεν ϋχουν δικαύωμα εξϊρτηςησ από το Κρατικό ύςτημα 
Αναφορϊσ. 
 
Επιπρόςθετα και ςύμφωνα με την πρόςφατη υπ’ αριθμ. 267/2016 απόφαςη του τΕ,  η ωσ 
ϊνω απόφαςη ϋκρινε μεταξύ ϊλλων ότι εφόςον δεν ϋχουν εκδοθεύ μϋχι ςόμερα, τα προεδρικϊ 
διατϊγματα που αφορούν ςτον καθοριςμό των επαγγελματικών δικαιωμϊτων των 
πτυχιούχων Σεχνολογικόσ εκπαύδευςησ, οι τελευταύοι δεν ϋχουν δικαύωμα ςύνταξησ 
τοπογραφικών διαγραμμϊτων μϋχρι την ϋκδοςη των αντύςτοιχων Π.Δ.  
 
Η ωσ ϊνω απόφαςη αναφϋρει τα εξόσ: Όπωσ ϋχει όδη κριθεύ (Ολ. ΣτΕ 678/2005), ο 
προβλεπόμενοσ ςτο ϊρθρο 16 παρ. 7 του Συντϊγματοσ νόμοσ δεν μπορεύ να ορύςει τα 
επαγγελματικϊ δικαιώματα των αποφούτων ςχολών ανώτερησ βαθμύδασ κατϊ πλόρη 
εξομούωςη με τα αντύςτοιχα δικαιώματα των αποφούτων Α.Ε.Ι., που δραςτηριοποιούνται ςτον 
ύδιο επαγγελματικό τομϋα, διότι η εξομούωςη αυτό θα αναιρούςε την ποιοτικό διϊκριςη μεταξύ 
πανεπιςτημιακόσ και επαγγελματικόσ-τεχνικόσ εκπαύδευςησ και θα καθιςτούςε τα 
χορηγούμενα πτυχύα ουςιαςτικώσ ιςότιμα, ωσ αναγκαύουσ τύτλουσ για την ϊςκηςη οριςμϋνου 
επαγγϋλματοσ, κατϊ καταςτρατόγηςη του Συντϊγματοσ. Δεν απαγορεύεται όμωσ ο εν λόγω 
νόμοσ να χορηγόςει ςτουσ αποφούτουσ αυτούσ το δικαύωμα να αςκούν οριςμϋνη επαγγελματικό 
δραςτηριότητα που αςκεύται και από αποφούτουσ Α.Ε.Ι. (αυτοδυνϊμωσ ό ςε ςυνεργαςύα με 
αυτούσ), υπό την προώπόθεςη όμωσ να καθορύζεται κατϊ τρόπο ςαφό και ςυγκεκριμϋνο το 
εύδοσ των επιτρεπομϋνων επαγγελματικών πρϊξεων και να προκύπτει, από τα ςτοιχεύα που 
ςυνοδεύουν την ϋκδοςη του νόμου, ότι τα κριτόρια, με βϊςη τα οπούα γύνεται ο καθοριςμόσ 
αυτόσ, εύναι αμιγώσ γνωςτικϊ, τελούν δηλαδό ςε αντιςτοιχύα με τισ θεωρητικϋσ και πρακτικϋσ 
γνώςεισ που οι εν λόγω απόφοιτοι ϋχουν πρϊγματι αποκομύςει από τισ ςπουδϋσ τουσ. 
 
Από τα παραπϊνω και ςε ςυνδυαςμό με την γνωμοδότηςη 451/2010 του Νομικού 
υμβουλύου του Κρϊτουσ προκύπτει ςαφώσ ότι δικαύωμα ςύνταξησ τοπογραφικών 
διαγραμμϊτων μϋχρι την ϋκδοςη των Προεδρικών Διαταγμϊτων που προβλϋπονται ςτισ 
διατϊξεισ του Ν. 4254/2014, ϋχουν οι Διπλωματούχοι Αγρονόμοι Σοπογρϊφοι Μηχανικού και 
οι Διπλωματούχοι Πολιτικού Μηχανικού των ΑΕΙ, ενώ οι πολιτικού υπομηχανικού διατηρούν το 
δικαύωμα αυτό με τουσ περιοριςμούσ που θϋτει το Β.Δ/γμα 769/1972. υνεπώσ κϊθε πρϊξη 
που ϋχει ςυντελεςτεύ με τοπογραφικό διϊγραμμα ςυνταγμϋνο από μη ϋχοντα το αντύςτοιχο 
δικαύωμα βϊςει νόμου θα πρϋπει να ανακληθεύ αυτοδικαύωσ.  
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Ενώ παράλληλα εφεξήσ και ςε κάθε πράξη που απαιτείται η ςύνταξη τοπογραφικού 
διαγράμματοσ θα πρέπει να γίνονται δεκτά τοπογραφικά αποκλειςτικά και μόνο από 
τουσ καθ’ ‘υλην αρμόδιουσ για την ςύνταξη τουσ Αγρονόμουσ Τοπογράφουσ 
Μηχανικούσ και Πολιτικούσ Μηχανικούσ απόφοιτουσ ΑΕΙ. 
 
ασ καλούμε να λϊβετε υπόψη ςασ την κεύμενη νομοθεςύα που καταγρϊφεται αναλυτικϊ 
παραπϊνω, προκειμϋνου να αποφευχθούν λϊθη, αςτοχύεσ και εκ των υςτϋρων διορθώςεισ και 
ανακλόςεισ αποφϊςεων. 
 

Για τη Δ.Ε. του Σ.Ε.Ε./Σ.Δ.Μ. 

Ο Πρόεδροσ 

 
Δημότριοσ Μαυροματύδησ 

 

Αποδέκτεσ: 

- Τπηρεςύεσ Δόμηςησ Περιφϋρειασ Δυτ. Μακεδονύασ 

- Δαςαρχεύα Περιφϋρειασ Δυτ. Μακεδονύασ 

- Δικηγορικού ύλλογοι Περιφϋρειασ Δυτ. Μακεδονύασ 

- υμβολαιογρϊφοι Δυτ. Μακεδονύασ 

- Κλαδικού ύλλογοι Αγρονόμων Σοπογρϊφων και Πολιτικών Μηχανικών 

- Αποκεντρωμϋνη Διούκηςη Ηπεύρου-Δυτ. Μακεδονύασ, Γενικό Δ/νςη Εςωτερικόσ Λειτουργύασ 
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