
ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ (ΣΥΡΙΖΑ): Ενώ και την τελευταία στιγμή συνεχίζετε τις διαβουλεύσεις κάτω
από το τραπέζι, καθώς αφαιρέσατε τουςΜηχανικούς Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας
ΤΕ που είχατε μέσα στο αρχικό κείμενο της δημόσιας διαβούλευσης –τραγελαφικό, στο
αρχικό κείμενο είχατε τους Μηχανικούς Πληροφορικής!- όταν το βάλατε στις επιτροπές
έλειπαν και αυτό σας εκθέτει ανεπανόρθωτα. Δεν το καταλαβαίνετε ότι σας εκθέτει;

Και σας καλούμε να φέρετε τώρα νομοτεχνική βελτίωση και να άρετε αυτή την αδικία. Καλό
θα σας κάνει, κύριε Στύλιο, όχι κακό.

Και να σας πω και κάτι; Είχαμε πολύ μεγάλη πίεση, όλα τα κόμματα υποστηρίξαμε αυτή την
αδικία, να φέρουμε τροπολογία. Εγώ δεν θα φέρω τροπολογία και ξέρετε γιατί δεν θα
φέρω τροπολογία για να λυθεί αυτή η αδικία; Γιατί εσείς τη δημιουργήσατε αυτή την
αδικία. Εσείς τους είχατε στη διαβούλευση να μπαίνουν στο Μητρώο των Διαπιστευμένων,
εσείς τους βγάλατε. Ξαναβάλτε τους εσείς! Εσείς έχετε ευθύνη.

ΜΑΡΙΑ ΚΟΜΝΗΝΑΚΑ (ΚΚΕ): Αυτό θα αποτελούσε και διέξοδο για όλους αυτούς τους
επιστήμονες και το προσωπικό που θα μπορούσαν και με καλύτερους όρους να εργάζονται
και όχι με την ομηρία των υπηρεσιών με μπλοκάκι και των ολιγόμηνων συμβάσεων και
βέβαια, χωρίς να κάνετε αυτούς τους αδικαιολόγητους αποκλεισμούς ειδικοτήτων, όπως
αυτών της Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας ΤΕ.

Εμείς, βέβαια, δεν μπαίνουμε στη διαδικασία να ζητάμε να ενταχθούν αυτοί στους
διαπιστευμένους μηχανικούς. Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να ανοίξει η διαδικασία των
προσλήψεων των απαραίτητων ειδικοτήτων στο Κτηματολόγιο.

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ (ΜΕΡΑ25): Άφησα λοιπόν για το τέλος ένα θέμα, στο οποίο
έδωσα ιδιαίτερη έμφαση στη συζήτηση στην επιτροπή. Αναφέρομαι στην άνιση και
διακριτική μεταχείριση και στη συνακόλουθη μεγάλη αδικία που έχει δημιουργηθεί εις
βάρος των πτυχιούχων μηχανικών γεωπληροφορικής και τοπογραφίας τεχνολογικής
εκπαίδευσης, οι οποίοι χάνουν το δικαίωμα διαπίστευσης.

Αφιέρωσα ολόκληρη την τοποθέτησή μου στην προηγούμενη συνεδρίαση σε αυτό το
ζήτημα, διότι πιστεύω ότι θα έπρεπε να διορθωθούν και πράγματι διορθώθηκαν κάποιες
λανθασμένες εντυπώσεις που δόθηκαν στην ακρόαση των φορέων, όπου έγινε επίκληση
νομολογίας του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία στο τέλος ίσα-ίσα λειτουργεί προς το
συμφέρον αυτών των ανθρώπων.

Και ειλικρινά είναι αδικαιολόγητη η επιλογή που κάνετε. Δεν υπάρχει κανένα επιχείρημα
που να αντέχει στην αντιπαράθεση και που να δικαιολογεί τον αποκλεισμό αυτών των
ανθρώπων. Και γίνεται ακόμη πιο ξεκάθαρο, όταν η ίδια η διοίκηση έχει αμελήσει τόσα
χρόνια να πράξει τα νόμιμα, δηλαδή να καθορίσει τα επαγγελματικά τους δικαιώματα.

Είναι λοιπόν τραγικό και παράλογο οι άνθρωποι αυτοί, όπως λέει ο ίδιος ο Σύνδεσμος
Εταιρειών Κτηματογράφησης, να κτηματογραφούν επί είκοσι πέντε χρόνια τη χώρα και
ξαφνικά να βρίσκονται «εκτός νυμφώνος» με το «έτσι θέλω».

Σας πρότεινα λοιπόν στην επιτροπή δύο τρόπους, για να λυθεί εύκολα το ζήτημα. Ο τρόπος
που πραγματικά είναι εφικτός είναι να κάνετε από έδρας μια νομοτεχνική βελτίωση, να το
συμπεριλάβετε στη διάταξη του άρθρου 24. Και είναι πραγματικά περίεργο γιατί δεν έχετε
πάρει μία σαφή και ξεκάθαρη θέση μέχρι τώρα, γιατί δεν έχετε τοποθετηθεί, γιατί
εξακολουθείτε να σιωπάτε.



Σας καλώ και τώρα λοιπόν από το Βήμα της Ολομέλειας να πάρετε μία ξεκάθαρη θέση
απέναντι σε αυτή τη διακριτική μεταχείριση και στον αποκλεισμό αυτών των ανθρώπων.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ (Ελληνική Λύση): Υφίσταται τώρα ένα θέμα. Εστάλη μια
επιστολή από την επαγγελματική και επιστημονική επιτροπή εκπαίδευσης τεχνολόγων
μηχανικών, για τα δικαιώματά τους, διότι, χωρίς να τους προειδοποιήσετε -στο άρθρο 24,
κύριε Υπουργέ μου, κύριε Σκουλά, τους πετάξετε απέξω τότε, Τ.Ε. Διότι, δίνετε το δικαίωμα
μόνο στους αγρονόμους, τοπογράφους, μηχανικούς του Πολυτεχνείου. τοπογράφος
μηχανικούς του πολυτεχνείου . Το πανεπιστημιακό επίπεδο είναι το παν. Πώς είναι δυνατόν
όμως αυτοί οι τοπογράφοι γεωπληροφορικής να είναι διαπιστευμένοι τοπογράφοι, να
δίνουν τα τοπογραφικά διαγράμματα τόσα χρόνια στο Εθνικό Κτηματολόγιο και τώρα να
μην είναι κατοχυρωμένα τα νομικά και επαγγελματικά τους δικαιώματα, κάτι που δεν
ευθύνονται οι ίδιοι, αλλά σύμφωνα με την ευρωπαϊκή ενωτική νομοθεσία είναι υπεύθυνο
το ελληνικό κράτος να αναγνωρίσει τα επαγγελματικά τους δικαιώματα, Εν μία νυκτί,
λοιπόν, τους πετάτε όλους αυτούς απέξω; Τους πετάτε, τους τοπογράφους μηχανικούς,
τους τοπογράφους γεωπληροφορικής, οι οποίοι τόσα χρόνια ήταν διαπιστευμένοι να
δίνουν τα τοπογραφικά διαγράμματα. Τότε μας έκαναν; Τότε ήταν καλοί και τώρα δεν
έχουμε αναγνωρίσει εδώ και μια τριακονταετία τα επαγγελματικά τους δικαιώματα και
τους πετάμε απέξω; Και μάλιστα ήταν στη διαβούλευση και δεν τους ειδοποιήσατε.

Και μάλιστα, ήταν στη διαβούλευση και δεν τους ειδοποιήσατε. Εξ’ απήνης τους πιάσατε
πάλι, απροειδοποίητα. Απροειδοποίητα, διότι θα έχουν μεγάλο επαγγελματικό πρόβλημα
προς την επιβίωσή τους, με βάση την επιστημονική τους κατάρτιση. Διότι, αυτοί μπορεί να
είναι ΤΕ, αλλά το έχουν σπουδάσει το αντικείμενο. Είναι εξειδικευμένοι για μια τετραετία.

Ξέρετε, επειδή ο πατέρας μου ήταν τοπογράφος, η τοπογραφική έχει ένα άλλο
επιστημονικό πεδίο. Ή είσαι τοπογράφος ή δεν είσαι. Ή γνωρίζεις από ορόσημα ή γνωρίζεις
από αποτύπωση τοπογραφικού διαγράμματος. Δεν έχω κάτι με τους πολιτικούς μηχανικούς
και τους αγρονόμους, αλλά αυτοί εκεί έχουν κάνει μόνο δύο μαθήματα.

Για να μην μακρηγορώ, λοιπόν, είναι ένα ζήτημα αυτό και θέλω να το δείτε, κύριε Υπουργέ,
για το τι θα γίνουν οι τοπογράφοι μηχανικοί και αυτοί της πληροφορικής, οι οποίοι τόσα
χρόνια σας έκαναν -είτε νεροκουβαλητές- και τώρα, εν μία νυκτί, μπαίνουν στο περιθώριο.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ (ΣΥΡΙΖΑ):Με το άρθρο 24 για ποιο λόγο έχετε εκτός τους
τοπογράφους μηχανικούς τεχνολογικής εκπαίδευσης, τους τοπογράφος μηχανικούς και
τους τοπογράφους γεωπληροφορικής; Δεν έχουν και αυτοί τα ίδια προσόντα με τους
άλλους μηχανικούς; Για ποιο λόγο δεν μπορούν και αυτοί να κάνουν αυτό το έργο που
αναφέρεται στο άρθρο 24;

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΟΣ (Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης):Μια λέξη για τον
διαπιστευμένο μηχανικό. Όλες οι χώρες έχουν τον θεσμό του διαπιστευμένο μηχανικού, το
θεσμοθετούμε και εμείς. Θα γίνει μία διόρθωση στο άρθρο 25 για να διευκρινίσουμε ότι οι
τοπογράφοι τεχνικής εκπαίδευσης, οι οποίοι έχουν αποφοιτήσει από τα ΤΕΙ -θα υπάρξει
στις νομοτεχνικές βελτιώσεις- θα μπορούν να εξασκούν το επάγγελμά τους και δεν θα
χάσουν ούτε ένα από τα δικαιώματά τους, όπως έπρατταν μέχρι σήμερα. Ο διαπιστευμένος
μηχανικός είναι ελεγκτής.



ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΚΑΣ (ΚΙΝΑΛ): Στο άρθρο 24, άκουσα πριν τον Υπουργό κ. Στύλιο να λέει ότι θα
διορθωθεί η παράλειψη για τις ειδικότητες των πτυχιούχων μηχανικών ΤΕ,
Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας, από τη δυνατότητα διαπίστευσης ως μηχανικού
κτηματολογίου. Οι ειδικότητες αυτές πράγματι παρέχουν υπηρεσίες που αφορούν στο ίδιο
το έργο της κτηματογράφησης, οπότε μπορούν κατ’ αντιστοιχία να αξιολογηθούν γι’ αυτήν
τη διαπίστευση με βάση τα επαγγελματικά τους δικαιώματα.

ΣΑΒΒΑΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ(ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ): Ένα θέμα που ετέθη με δύναμη και με πάθος από
όλες τις παρατάξεις -και εμένα μου τηλεφώνησαν, όπως και σε πολλούς συναδέλφους του
χώρου μας- είναι σε σχέση με το ΤΕΙ Γεωπληροφορικής. Ναι, πραγματικά δεν ήταν θέμα
που έπρεπε να διαμείβεται σε αυτό το νομοσχέδιο, είναι θέμα καθορισμού
επαγγελματικών δικαιωμάτων. Είναι ξεκάθαρο. Παρ’ όλα αυτά ο αρμόδιος για το
Κτηματολόγιο Υπουργός μάς έδωσε τη νομοτεχνική βελτίωση στο άρθρο 25, της
παραγράφου 1, όπου μετά τη λέξη «σύνταξη» απαλείφονται οι λέξεις «τεχνικής έκθεσης».

ΝΕΟΚΛΗΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ (ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ): Η δημιουργία του μητρώου διαπιστευμένων
μηχανικών για την υποστήριξη της ενημέρωσης των κτηματολογικών διαγραμμάτων είναι
σημαντική. Εδώ θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι πρέπει να δούμε εκ νέου τη δυνατότητα
συμμετοχής των τοπογράφων τεχνικής εκπαίδευσης οι οποίοι μέχρι σήμερα είχαν το
δικαίωμα συμμετοχής. Πιστεύω ότι θα το δούμε πολύ καλά. Η παροχή δεύτερης ευκαιρίας
στους άμισθους υποθηκοφύλακες και τους υπαλλήλους των έμμισθων υποθηκοφυλακείων
να μεταφερθούν στον φορέα …(δεν ακούστηκε λόγω κακής σύνδεσης).

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ (ΣΥΡΙΖΑ): Πριν αναφερθώ στις τροπολογίες, να πω ότι
αναμέναμε μέχρι την τελευταία στιγμή, κύριοι Υπουργοί, ότι θα φέρνατε νομοτεχνική
βελτίωση, σε σχέση με το άρθρο 24. Δεν θελήσατε να αποκαταστήσετε αυτήν την αδικία, τη
διακριτική και άνιση μεταχείριση εις βάρος των τοπογράφων τεχνολογικής εκπαίδευσης.
Μας κατηγορήσατε προ ολίγου ότι εμείς εξυπηρετούμε συμφέροντα και ότι είναι τοξική η
κριτική μας. Εσάς δεν είναι βόλεμα ημετέρων αυτό που κάνετε; Για ποιο λόγο ακόμα δεν
έχετε αποκαταστήσει την αδικία εις βάρος ενός κλάδου, ο οποίος έχει προσφέρει τα
μέγιστα στην όλη διαδικασία και έχει αναλάβει ένα πολύ μεγάλο όγκο εργασιών. Έχουν και
τα προσόντα και την εμπειρία και την ικανότητα για να ανταποκριθούν. Σας το ζητάμε
λοιπόν ακόμη και τώρα, να έρθει αυτή η νομοτεχνική βελτίωση που περιμένουμε.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ (ΚΙΝΑΛ): Και έχετε και τρομερές αδικίες μέσα, όπως με τους
μηχανικούς Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, τους οποίους τους εξαιρέσατε κι εμείς δεν
ξέρουμε γιατί. Και ζητάμε να επανορθώσετε, κύριε Υπουργέ. Τους είχατε στη διαβούλευση
και τους ΤΕ τους εξαιρέσατε μετά. Για ποιον λόγο; Γιατί το κάνατε αυτό; Δεν το είδατε; Είναι
παραδρομή; Έχει πολιτική σκοπιμότητα; Θα βγείτε και θα το πείτε στο μικρόφωνο! Δεν
είναι δυνατόν να μην το πείτε αυτό! Θα το πείτε! Ακούω ότι θα το πείτε.

ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ (ΚΙΝΑΛ): Επίσης, στο άρθρο 24 –και θέλω να το πω αυτό- η Κυβέρνηση
μένει συνεπής στην προσπάθειά της να αποκλείσει τους διπλωματούχους μηχανικούς ΤΕ
από οποιαδήποτε δραστηριότητα, στην οποία μέχρι σήμερα συμμετέχουν αποδεδειγμένα
με εμπειρία, με τεχνογνωσία και με επάρκεια. Αυτό το κάνετε σε πάρα πολλά νομοσχέδια.
Είναι ακατανόητο γιατί αυτή τη στιγμή βγάζετε όλους τους τοπογράφους, μηχανικούς
πληροφορικής ΤΕ, οι οποίοι έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία από ένα έργο, το οποίο το
ξέρουν, μπορούν να συνεισφέρουν και να συμβάλουν.



Σας καλούμε έστω και τώρα, την ύστατη στιγμή να το ξαναδείτε. Καταλαβαίνουμε ότι
θέλετε να εξυπηρετήσετε τον Πρόεδρο του ΤΕΕ τον κ. Στασινό, ο οποίος σε όλα τα
νομοσχέδια είναι κοντά σας, σας στηρίζει, υπερθεματίζει, πολλές φορές είναι και υπέρ το
δέον ένθερμος στα ζητήματα που αφορούν τη νομοθέτηση της Κυβέρνησης, αλλά νισάφι
πια! Κρατήστε και μια ισορροπία σε ανθρώπους, οι οποίοι αποδεδειγμένα έχουν συμβάλει
σε αυτό το έργο, έχουν τη γνώση και στο κάτω-κάτω τι ζητούν; Ζητούν και αυτοί να μπουν
στη διαδικασία αξιολόγησης για να γίνουν και αυτοί διαπιστευμένοι. Δεν καταλαβαίνω
γιατί τους αποκλείετε επί της αρχής. Αυτό πρέπει να το ξαναδείτε και να το αναθεωρήσετε.


