
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ (ΜΕΡΑ 25)

Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η χθεσινή ακρόαση των
φορέων, διότι μας μετέφεραν την εμπειρία τους οι άνθρωποι που κατεξοχήν εμπλέκονται
με τη διαδικασία της κτηματογράφησης. Θα επιστρέψω αργότερα στις απόψεις τους, αλλά
θα μου επιτρέψετε πρώτα να επανέλθω στο ζήτημα των Μηχανικών Τεχνολογικής
Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα, στους Πτυχιούχους Μηχανικούς Γεωπληροφορικής και
Τοπογραφίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, Τοπογράφους Μηχανικούς.

Θα έλεγα, πρώτα απ’ όλα, κύριοι υπουργοί, να δούμε το ζήτημα, γιατί είναι πολύ απλό να
πάμε σε μία δραματική καταρχάς και μόνο προσέγγιση, έχουμε μηχανικούς
Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας. Εγώ, βλέπω, ότι και μόνες τους οι λέξεις
Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας, αποτελούν αξεπέραστο επιχείρημα και απαντούν
αυτονόητα στο ζήτημα, δηλαδή, το καθιστούν μη πρόβλημα. Το πιο σχετικό με τη
διαδικασία της ψηφιακής κτηματογράφησης, που είναι όλη δομημένη στις ψηφιακές
συντεταγμένες και τα συστήματα εντοπισμού από την Τοπογραφία και ιδίως από την
Γεωπληροφορική, αυτές οι δύο έννοιες, δεν περιγράφουν απολύτως το τεχνικό σκέλος της
κτηματογράφησης; Πώς, λοιπόν, το ξεπερνάτε αυτό το θέμα;

Να φύγουμε από τη γραμματική ερμηνεία και να πάμε στη λογικοσυστηματική. Να δούμε,
δηλαδή, αν αυτό το πτυχίο, προσφέρει στο πτυχιούχο και τη κατάλληλη γνώση για τις
ανάγκες της κτηματογράφησης. Το ανέφερα και χθες, αλλά είναι αδύνατο να μην το
επαναλάβω σήμερα, γιατί εδώ βλέπουμε να γίνονται παράλογα πράγματα. Αυτοί οι
άνθρωποι διδάσκονται Τοπογραφία, Γεωπληροφορική, Χαρτογραφία, Χωροταξικό
Σχεδιασμό, Εφαρμογές GPS, Εφαρμογές και Δίκαιο Κτηματολογίου, Εφαρμογές σε
Πολεοδομικό και Χωροταξικό Σχεδιασμό. Δεν είναι λογικό και επόμενο και συστηματικά
συνεπές, ένας Πτυχιούχος Μηχανικός, που έχει διδαχθεί αυτά τα μαθήματα επιτυχώς, να
μπορεί να κάνει μια δουλειά η οποία απαιτεί ακριβώς αυτά τα γνωστικά πεδία;

Πάμε παρακάτω σε μια ιδιότυπη τελολογική ερμηνεία. Ο καταστατικός ιδρυτής αυτής της
σχολής, δηλαδή ο νομοθέτης, όταν έλεγε Γεωπληροφορική και τοπογραφία τι ακριβώς είχε
στο νου του τελικά για τους αποφοίτους;

Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 102/2013 η κατεύθυνση Μηχανικών Τοπογραφίας
και Γεωπληροφορικής Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ
αποτελεί εισαγωγική κατεύθυνση, με χωριστό αριθμό εισακτέων για την εισαγωγή στην
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Δηλαδή, στην ουσία αποτελεί αυτόνομο τμήμα το οποίο
υπηρετεί ένα ιδιαίτερο σύγχρονο επιστημονικό αντικείμενο. Αυτό το τμήμα έχει επισήμως
ως αντικείμενο σπουδών τη δημιουργία και ενημέρωση του κατάλληλου υπόβαθρου με
χρήση των τοπογραφικών και φωτογραμετρικών οργάνων και μεθόδων με στόχο την
αξιοποίησή τους σε μελέτες οδοποιίας, υδραυλικής, πολεοδομίας-χωροταξίας,
κτηματολογίου, γεωργικής ανάπτυξης με χρήση σύγχρονων μεθόδων της επιστήμης και
αρωγό την πληροφορική.

Νομίζω, δεν υπάρχει λόγος να πω κάτι περισσότερο διότι τα πράγματα μιλούν από μόνα
τους. Αν δεν πεισθήκατε από όλα αυτά, νομίζω ότι θα ήταν αδύνατο να μην πεισθείτε από
τη φράση του Προέδρου του Συνδέσμου Εταιρειών Γεωπληροφορικής και Κτηματολογίου ο
οποίος έχει μέλη του όλες τις εταιρείες αναδόχους που επί 25 χρόνια συντάσσουν τώρα την
κτηματογράφηση. Ήταν πολύ ισχυρή η απάντησή του σε αυτή την εντελώς ανεξήγητη και



αναιτιολόγητη απόφασή σας και είπε συγκεκριμένα: «Από τη συγκεκριμένη διάταξη δεν
έχουν μπει μέσα όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν δουλέψει στα γραφεία μας τόσα
χρόνια, έχουν κτηματογραφήσει χιλιάδες περιοχές». Είναι πολύ φυσιολογικό αυτοί οι
άνθρωποι να έκαναν μέχρι σήμερα αυτήν τη δουλειά αφού βάσει του Βασιλικού
Διατάγματος 769/1972 υπογράφουν τοπογραφικά διαγράμματα μέχρι 150 στρέμματα
αστικά και 1500 εκτός σχεδίου. Δηλαδή, πρακτικά τεράστια μεγέθη σχεδόν αδύνατο να τα
συναντήσει κανείς σε ένα τεμάχιο. Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 40 του νόμου 4409/2016
διεκπεραιώνουν στον υποδοχέα του φορέα ηλεκτρονικές υποβολές ψηφιακών
τοπογραφικών διαγραμμάτων και τοπογραφικών διαγραμμάτων γεωμετρικών μεταβολών
που έχουν επισυναφθεί σε αιτήσεις του ν.2664/1998 για τη διενέργεια χωρικών μεταβολών.

Πάμε παρακάτω σε μια ιδιότυπη τελολογική ερμηνεία. Ο καταστατικός ιδρυτής αυτής της
σχολής, δηλαδή ο νομοθέτης, όταν έλεγε Γεωπληροφορική και τοπογραφία τι ακριβώς είχε
στο νου του τελικά για τους αποφοίτους;

Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 102/2013 η κατεύθυνση Μηχανικών Τοπογραφίας
και Γεωπληροφορικής Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ
αποτελεί εισαγωγική κατεύθυνση, με χωριστό αριθμό εισακτέων για την εισαγωγή στην
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Δηλαδή, στην ουσία αποτελεί αυτόνομο τμήμα το οποίο
υπηρετεί ένα ιδιαίτερο σύγχρονο επιστημονικό αντικείμενο. Αυτό το τμήμα έχει επισήμως
ως αντικείμενο σπουδών τη δημιουργία και ενημέρωση του κατάλληλου υπόβαθρου με
χρήση των τοπογραφικών και φωτογραμετρικών οργάνων και μεθόδων με στόχο την
αξιοποίησή τους σε μελέτες οδοποιίας, υδραυλικής, πολεοδομίας-χωροταξίας,
κτηματολογίου, γεωργικής ανάπτυξης με χρήση σύγχρονων μεθόδων της επιστήμης και
αρωγό την πληροφορική.

Νομίζω, δεν υπάρχει λόγος να πω κάτι περισσότερο διότι τα πράγματα μιλούν από μόνα
τους. Αν δεν πεισθήκατε από όλα αυτά, νομίζω ότι θα ήταν αδύνατο να μην πεισθείτε από
τη φράση του Προέδρου του Συνδέσμου Εταιρειών Γεωπληροφορικής και Κτηματολογίου ο
οποίος έχει μέλη του όλες τις εταιρείες αναδόχους που επί 25 χρόνια συντάσσουν τώρα την
κτηματογράφηση. Ήταν πολύ ισχυρή η απάντησή του σε αυτή την εντελώς ανεξήγητη και
αναιτιολόγητη απόφασή σας και είπε συγκεκριμένα: «Από τη συγκεκριμένη διάταξη δεν
έχουν μπει μέσα όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν δουλέψει στα γραφεία μας τόσα
χρόνια, έχουν κτηματογραφήσει χιλιάδες περιοχές». Είναι πολύ φυσιολογικό αυτοί οι
άνθρωποι να έκαναν μέχρι σήμερα αυτήν τη δουλειά αφού βάσει του Βασιλικού
Διατάγματος 769/1972 υπογράφουν τοπογραφικά διαγράμματα μέχρι 150 στρέμματα
αστικά και 1500 εκτός σχεδίου. Δηλαδή, πρακτικά τεράστια μεγέθη σχεδόν αδύνατο να τα
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διεκπεραιώνουν στον υποδοχέα του φορέα ηλεκτρονικές υποβολές ψηφιακών
τοπογραφικών διαγραμμάτων και τοπογραφικών διαγραμμάτων γεωμετρικών μεταβολών
που έχουν επισυναφθεί σε αιτήσεις του ν.2664/1998 για τη διενέργεια χωρικών μεταβολών.

Να πω όμως και κάτι λυπηρό που παρατήρησα χθες και σχετίζεται πάντα με τέτοιες
τακτικές ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσης. Όταν ανοίγει ένας χώρος στην αγορά και πρόκειται
να πέσουν δουλειές κάθε φορά που κάποιοι επαγγελματίες οι επιστήμονες αποκλείονται,
δυστυχώς δεν υποστηρίζονται από τους υπόλοιπους. Ακόμη και όταν αδικούνται κατάφωρα
όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση. Λυπάμαι, λοιπόν, πραγματικά που δεν άκουσα καμία
στήριξη από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Διπλωματούχων Αγρονόμων Τοπογράφων
Μηχανικών και καταλαβαίνουμε βέβαια ότι οι εποχές είναι πολύ δύσκολες οικονομικά και



εργασιακά, αλλά καλό θα είναι να μην ξεχνάμε και την αλληλεγγύη που θα πρέπει να
επιδεικνύουμε στα δίκαια αιτήματα συναδέλφων. Ακούσαμε και για μία απόφαση
Τμήματος του ΣτΕ την 267/2016 την οποία επικαλέστηκε ο εκπρόσωπος από τον
Πανελλήνιο Σύλλογο

Διπλωματούχων Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών για να δικαιολογήσει τον
αποκλεισμό των αντίστοιχωνΜηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

Κατ’ αρχάς, αυτή η απόφαση αναφέρεται σε άλλη ομάδα πτυχιούχων. Αναφέρεται
συγκεκριμένα στους Μηχανολόγος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης των Τμημάτων Πολιτικών
Δομικών Έργων και Πολιτικών Έργων Υποδομής των αντίστοιχων Σχολών Τεχνικών
Εφαρμογών των Τ.Ε.Ι..

Δεύτερον, όποιος διαβάσει την απόφαση θα δει τι αναφέρει και αναφέρει πολύ
ενδιαφέροντα πράγματα. Λέει, δηλαδή, ότι προκύπτει ανάγκη απονομής δικαιωμάτων
πρόσβασης σε επαγγελματικές δραστηριότητες για μια μεταβατική περίοδο όταν έχει
παρέλθει ο εύλογος χρόνος κανονιστικής ρύθμισης των επαγγελματικών δικαιωμάτων
πτυχιούχων Τ.Ε.Ι., όπως συμβαίνει εν προκειμένω. Όπου, δηλαδή, κατά το χρόνο έκδοσης
της προσβαλλόμενης απόφασης η διοίκηση έχει παραλείψει την οφειλόμενη νόμιμη
υποχρέωσή της να προβεί στην έκδοση νεότερου Προεδρικού Διατάγματος με το οποίο
αντίστοιχα θα καθορίζονται τα επαγγελματικά δικαιώματα των Πτυχιούχων Μηχανικών
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τμημάτων Πολιτικών Δομικών Έργων και τα λοιπά.

Στις περιπτώσεις αυτές κατ’ αρχήν τόσο η διοίκηση κατ’ εν άσκηση της κανονιστικής
της αρμοδιότητας όσο και ο κοινός νομοθέτης, μπορούν να επιτρέπουν την πρόσβαση σε
επαγγελματικές δραστηριότητες για μία συγκεκριμένη μεταβατική περίοδο, ώστε να μην
καθίστανται οι μεταβατικές ρυθμίσεις δια της τυχόν συνεχιζόμενης αδράνειας της
διοίκησης ή του νομοθέτη – de facto πάγιες - μέχρις ότου εκδοθεί το πάγιο κανονιστικό
πλαίσιο άσκησης των σχετικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων. Και τούτο προς αποτροπή
του κινδύνου να περιέλθουν κατά παράβαση του άρθρου 16, παράγραφος 7 και 5
παράγραφος 1 του Συντάγματος κατηγορίες πτυχιούχων ΤΕΙ σε επαγγελματική απραξία.
Άσχεται λοιπόν η απόφαση η συγκεκριμένη ως προς το αντικείμενο του πτυχίου, αλλά πολύ
σχετική ως προς την πραγματική κατάσταση. Γιατί κι εδώ αυτό ακριβώς το γεγονός έχουμε.
Έχουμε δηλαδή μία διοίκηση, η οποία εδώ και χρόνια απολύτως καταχρηστικά δεν λέει να
καθορίσει τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων μηχανικών τεχνολογικής
εκπαίδευσης χωρίς καμία δική τους υπαιτιότητα. Εγώ χαίρομαι που ο Ειδικός Αγορητής της
Νέας Δημοκρατίας έθεσε το θέμα ότι είναι στιγμή τώρα να καθοριστούν τα επαγγελματικά
τους δικαιώματα.

Επιστήμονες και επαγγελματίες, λοιπόν, έχουμε να είναι όμηροι της διοίκησης. Τι μας λέει
λοιπόν εδώ η απόφαση του ΣτΕ. Ότι αφού τόσα χρόνια τους ταλαιπωρείτε και τώρα στην
ουσία τους αποκλείετε από το μεγαλύτερο έργο πανελλαδικά και άρα τους οδηγείτε σε μία
επαγγελματική απραξία, έχετε δικαίωμα και η διοίκηση και ο νομοθέτης να τους
επιτρέψετε για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα σε επαγγελματικές δραστηριότητες.
Επειδή, λοιπόν, η διοίκηση συνεχίζει να αδιαφορεί, κάντε το αυτό. Σας καλούμε να το
κάνετε με μία απλή τροπολογία. Σας το επιτρέπει και το Συμβούλιο της Επικρατείας. Γιατί,
αν δεν έγινε σαφές, η απόφαση λειτουργεί και υπέρ των Μηχανικών Γεωπληροφορικής
και Τοπογραφίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.



Αφού όμως αυτή τη στιγμή είστε απροετοίμαστοι να το κάνετε αυτό, πρέπει εν τω μεταξύ
άμεσα να αποκαταστήσετε την αδικία και με μία νομοτεχνική βελτίωση να τους
συμπεριλάβετε στο επίμαχο άρθρο 24.

Θεωρούμε ότι έχετε αντιληφθεί όλο αυτό τον παραλογισμό στο συγκεκριμένο ζήτημα. Έχει
να κάνει με ένα πολύ σοβαρό λάθος, το οποίο λύνεται πολύ εύκολα και παρακαλούμε να
δείξετε κατανόηση και ευελιξία ως προς το συγκεκριμένο θέμα.

Επέμεινα λοιπόν σ’ αυτό το ζήτημα γιατί πραγματικά θεωρώ ότι εδώ αδικούνται κατάφωρα
συνάνθρωποί μας. Θα πρέπει να ομονοήσουμε. Για να μην καταχραστώ λοιπόν το χρόνο ως
προς τα υπόλοιπα ζητήματα, κάποια από τα οποία ανέλυσαν χθες, επιφυλάσσομαι για την
Ολομέλεια. Σας ευχαριστώ πολύ.


