
«Ύποπτες παρεμβάσεις» και Βουλή με «κλειστές πόρτες» για τους Μηχανικούς
Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής (Τοπογράφους Μηχανικούς ΤΕ)

Έκπληκτοι βρέθηκαν απόφοιτοι και μέλη του Πανελληνίου Συλλόγου Πτυχιούχων
Μηχανικών Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας (Τοπογράφοι Μηχανικοί Τ.Ε.). Στις
22/07/2021 συζητήθηκε για πρώτη φορά στις αίθουσες του κοινοβουλίου το σχέδιο νόμου
του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με τίτλο «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ, ΝΕΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ», όπου μεταξύ άλλων πραγματεύεται το ρόλο και την υπόσταση του
«Διαπιστευμένου Μηχανικού για το Κτηματολόγιο» (άρθρα 24 & 25).

Να σημειωθεί ότι το σχέδιο νόμου, κατά την διάρκεια της διαβούλευσης, συμπεριλάμβανε
και τους πτυχιούχους Μηχανικούς Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ (Τοπογράφων
Μηχανικών ΤΕ), ενώ στο τελικό σχέδιο νόμου αφαιρέθηκαν.

Οι πτυχιούχοι Μηχανικοί Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ (Τοπογράφων Μηχανικών
ΤΕ), σύμφωνα με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος και το Ελληνικό Κτηματολόγιο Α.Ε., είναι
μια από τρεις ειδικότητες μηχανικών που υπογράφουν Τοπογραφικά Διαγράμματα και
Διαγράμματα Γεωμετρικών Μεταβολών από το 2008 μέχρι και σήμερα.

Σε αυτή την πρώτη συνεδρίαση οι βουλευτές όλων των κομμάτων δύνανται, αν και εφόσον
το επιθυμούν, να προσκαλέσουν φορείς και συλλόγους για να πάρουν θέση και να
εκφράσουν τις απόψεις τους επί του νομοσχεδίου (διαδικασία ακρόασης
εξωκοινοβουλευτικών προσώπων). Τη δεδομένη στιγμή δύο κόμματα του Ελληνικού
Κοινοβουλίου, αναγνωρίζοντας το έργο και την προσφορά του συλλόγου, πρότειναν ο
Πανελλήνιος Σύλλογος Πτυχιούχων Μηχανικών Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας να
πάρει θέση για το πολύ σοβαρό αυτό νομοσχέδιο.

Προς έκπληξή μας, αλλά και των βουλευτών που απηύθυναν την πρόσκληση, η πρόεδρος
της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, δεν δέχτηκε
το αίτημα, με αιτιολογία πως ήδη έχουν κληθεί αρκετοί φορείς! Να σημειωθεί πως ο
μέγιστος αριθμός βάσει κανονισμού της Βουλής είναι 10 φορείς, ενώ είναι πάντοτε στην
ευχέρεια του εκάστοτε προέδρου να επιτρέψει περισσότερους. Συγκεκριμένα, επιτράπηκε
σε 13 φορείς να παραβρεθούν, αλλά για έναν 14ο άμεσα θιγόμενο φορέα ούτε λόγος,
ακόμη και παρά τις έντονες αντιδράσεις των βουλευτών, όπως μπορείτε να δείτε και στο
σχετικό βίντεο.



Ταυτόχρονα και πάντα στο ίδιο μήκος κύματος παρεμβάσεων, αποστέλλονται επιστολές
συλλόγων στο αρμόδιο Υπουργείο που βρίθουν ανακριβειών. Η «κατά παραγγελία τρίτου
συλλόγου» ανοικτή, προς κάθε ενδιαφερόμενο, επιστολή της CLGΕ (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
Τοπογράφων Μηχανικών) δημιουργεί τα εξής ερωτηματικά:

• Αναφέρει σύστημα πιστοποίησης μηχανικών που κανένας (ούτε φυσικά οι

διπλωματούχοι μηχανικοί) δεν ακολουθεί στην Ελλάδα, καθώς για την άσκηση του

επαγγέλματος ΔΕΝ απαιτείται κανενός είδους διαπιστευμένη πιστοποίηση τύπου

CEng (με αδιάβλητες γραπτές εξετάσεις, επαγγελματική εμπειρία πριν την άδεια

άσκησης, μονάδες ατομικής εξέλιξης κλπ.) παρά μόνο μία εξέταση πάνω στην

διπλωματική εργασία. Τα συστήματα σοβαρών πιστοποιήσεων έχουν ήδη

καταπολεμηθεί από συλλόγους διπλωματούχων καθώς τα θεωρούν απαξιωτικά και

διασπαστικά.

• Αναφέρεται η σπουδαιότητα του μηχανικού που εμπλέκεται σε μελέτες και

εργολαβίες δημοσίου, αγνοώντας ότι στην Ελλάδα οι Διπλ. Μηχανικοί παίρνουν

δώρο την πρώτη τάξη μελετητικού πτυχίου (Α) με την ΑΠΛΗ ΠΑΡΕΛΕΥΣΗ 4ετίας από

τις σπουδές τους επιλέγοντας μάλιστα δύο (!!!) κατηγορίες μελετών. Χωρίς

πιστοποίηση, και χωρίς ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ.

• Αναφέρει προϋπόθεση κατοχής Master, απαριθμώντας μόνο ελάχιστα κράτη και όχι

τη γενική πραγματικότητα, και μάλιστα αποκρύπτοντας ότι ακόμα και σε αυτά τα

κράτη ΔΕΝ υφίσταται αποκλειστικότητα "αδιάσπαστου" 5ετους master, (τα οποία

μάλιστα στερούνται καλής αξιολόγησης και πιστοποίησης προγραμμάτων σπουδών

από την ΑΔΙΠ), αλλά παγκοσμίως γίνεται δεκτός και ο συνδυασμός προσόντων

BSc + MSc.

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Πτυχιούχων Μηχανικών Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας

συνεχίζει να δίνει τη μάχη για τις αξίες γύρω από το επάγγελμα και θα συνεχίσει να

στέκεται απέναντι στα κακώς κείμενα ορισμένων συμφερόντων.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε το σχετικό βίντεο από τη συνεδρίαση της επιτροπής. Οι

αναφορές γίνονται στα χρονικά διαστήματα από 1:56:25 μέχρι 1:57:55 και από 2:25:20

μέχρι 2:27:05.

Βίντεο από το αρχείο πολυμέσων της τηλεόρασης της Βουλής:

https://www.hellenicparliament.gr/userfiles/media/synedriaseis/epitropes-dimosias-

20210722.mp4

https://www.hellenicparliament.gr/userfiles/media/synedriaseis/epitropes-dimosias-20210722.mp4
https://www.hellenicparliament.gr/userfiles/media/synedriaseis/epitropes-dimosias-20210722.mp4


Ακολουθεί η απομαγνητοφώνηση των επίμαχων σημείων της συνεδρίασης:

Από 1:56:25 μέχρι 1:57:55
Πρόεδρος: ναι κ. Αδαμοπούλου.
Αδαμοπούλου: κ. Πρόεδρε δεν είμαι σίγουρη, ίσως το αναφέρατε, αν προσκλήθηκε ο
Πανελλήνιος Σύλλογος Πτυχιούχων Μηχανικών Γεωπληροφορικής & Τοπογραφίας.
Πρόεδρος: κ. Αδαμοπούλου είναι ο Σύνδεσμος Εταιριών Γεωπληροφορικής και
Κτηματολογίου.
Αδαμοπούλου: Όχι, έχουμε καλέσει και τον συγκεκριμένο σύλλογο, θα παρακαλούσα να
προστεθεί Πανελλήνιος Σύλλογος Πτυχιούχων Μηχανικών Γεωπληροφορικής &
Τοπογραφίας.
Κάτσης: Και εμείς τον έχουμε καλέσει γιατί στο νομοσχέδιο ήταν μέσα και μετά ήταν έξω.
Πρόεδρος: Θα κάνουμε ένα έλεγχο.. μισό λεπτάκι κ. Κάτση..θα κάνουμε ένα έλεγχο αν
πρόκειται αν συμπεριλαμβάνεται και στον ένα φορέα ο σύνδεσμος αυτός μήπως
καλύπτεται από τον άλλον.
Αδαμοπούλου: Ναι, Τους αφορά αυτό το νομοσχέδιο και άμεσα οπότε παρακαλώ να
προστεθούν.
Πρόεδρος: Επειδή έχει κληθεί, ήδη έχει κληθεί, έχει προταθεί να κληθεί ο Σύνδεσμος
Εταιριών Γεωπληροφορικής και Κτηματολογίου* θα διερευνήσουμε λίγο αν καλύπτεται από
αυτό τον σύνδεσμο.
Κάτσης: Όπως καλείται τους τοπογράφους πρέπει να καλέσετε και τους
γεωπληροφορικούς.
Αδαμοπούλου: Ε βέβαια.
Κάτσης: Από την άποψη ότι είναι στους διαπιστευμένους στο νομοσχέδιο.
Πρόεδρος: κ. Κάτση, ο Σύνδεσμος Εταιριών Γεωπληροφορικής και Κτηματολογίου.
Κάτσης: Ήταν στο προσχέδιο και οι δυο πτυχιούχοι, οι δυο σύλλογοι πτυχιούχων και
καλείται μόνο τον ένα ,αυτόν που διατηρήσατε εν τελεί σε αυτό που καταθέσατε στην
βουλή, δεν είναι δίκαιο αυτό.
Πρόεδρος: Θα ελέγξουμε αν καλύπτεται από τον Σύνδεσμο Εταιριών Γεωπληροφορικής και
Κτηματολογίου και θα επανέλθουμε μετρά και τις τοποθετήσεις των συνάδελφων που
έχουν ζητήσει το λόγο.
Αδαμοπούλου: Επεσήμανα κιόλας κ. Πρόεδρε, ότι ειδικά στον συγκεκριμένο φορέα να
δοθεί ιδιαίτερη προσοχή πέρα από τους υπολοίπους που εντάξει έχουν έτσι και αλλιώς
έχουν αναφερθεί. Παρακαλώ να προστεθούν. Ευχαριστώ.

Από 2:25:20 μέχρι 2:27:05
Αδαμοπούλου: κ. Πρόεδρε. Συγνώμη σας είπα πριν ιδιαιτέρως, δεν ήθελα να το κάνω θέμα,
σας παρακαλώ προσθέστε και τον Πανελλήνιο Σύλλογο Πτυχιούχων Μηχανικών
Γεωπληροφορικής & Τοπογραφίας, ένας φορέας είναι τους αφορά ένα άρθρο, το άρθρο 24.
Θέλουν οπωσδήποτε να ακροαστούν, να ακουστούν, νομίζω ότι δεν είναι σπουδαίο πράγμα
για ένα φορέα.
Πρόεδρος: Κ.Αδαμοπούλου έχουμε υπερβεί κατά πολύ τον αριθμό. Ο προβλεπόμενος
αριθμός βάσει του κανονισμού είναι δέκα φορείς, έχουμε φτάσει στους δεκατρείς.
Αδαμοπούλου: Τώρα ο φορέας των κινηματογράφων είναι σοβαρό που έχει προσκληθεί;



Πρόεδρος: Θέλω να πω στους συνάδελφους που έχουν προσκληθεί, αν είστε σε επαφή με
κάποιον από τους φορείς, μπορούν να στείλουν υπόμνημα που θα φτάσει και σε όλους
τους συνάδελφους βουλευτές και στους εισηγητές και μπορούμε φυσικά να το διαβάσουμε.
Αδαμοπούλου: Ας να διαγραφεί ένας φορέας που δεν σχετίζεται τόσο πολύ με το
αντικείμενο του νομοσχεδίου, αυτό το λέω και ως έκκληση στους συνάδελφους.
Κάτσης: Όχι δεν θα μεταφερθεί η ευθύνη του προεδρείου σε μας, συγνώμη, το νομοσχέδιο
έχει τόσα άρθρα.
Αδαμοπούλου: Λοιπόν το λέω για να γίνει με συνέπεια…
Πρόεδρος: Για να ολοκληρώσουμε την συνεδρίαση κυρίες και κύριοι συνάδελφοι…κ. Κάτση.
Κάτσης: Η αρχή του προεδρείου είναι αντίρρητη και είναι πάγια τακτική ότι οποίος φορέας
έχει βγει δημοσιά και έχει κάνει κριτική σε εκάστοτε νομοσχέδιο που έρχεται στην βουλή
τον κόβουνε.. ε συγγνώμη δηλαδή..
Αδαμοπούλου: Δηλαδή το ερώτημα είναι για αυτό δεν καλείτε επειδή θα κάνει κριτική
Κάτσης: Δεν το δέχομαι αυτό, έχετε την ευθύνη κ. Πρόεδρε εσείς στο κάτω κάτω τι να
κάνουμε..
Αδαμοπούλου: Ένας φορέας είναι.
Πρόεδρος: Σας είπα ότι έχουμε υπερβεί βάσει του κανονισμού το….
Κάτσης: ΜέσωWebex μιλάνε, δεν έγινε και κάτι.
Πρόεδρος: Έχουμε υπερβεί τον αριθμό των φορέων που θα κληθούν κατά τρεις και επίσης
το ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι μπορούν να στείλουν όλοι οι φορείς υπομνήματα τα οποία
φτάνουν μάλιστα σε όλους τους συνάδελφους.
Αδαμοπούλου: Τα υπομνήματα δεν θα απαντηθούν κυρία Πρόεδρε ενώ η ακρόαση τους
πρέπει να απαντηθεί, τα αιτήματα τους αν τα εκφράσουν προφορικά, είναι τυπική
διαδικασία το υπόμνημα τώρα, μην κοροϊδευόμαστε.

* Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Πτυχιούχων Μηχανικών Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας,

ουδεμία σχέση έχει με τον συγκεκριμένο σύνδεσμο αλλά και με κανέναν άλλο σύλλογο ή

σωματείο της χώρας.

Πηγή εξωφύλλου: Αρχείο πολυμέσων της τηλεόρασης της Βουλής


