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Κοιν:
Πίνακας ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΘΕΜΑ:

Τοπογραφικά Διαγράμματα για την έκδοση Πράξεων Χαρακτηρισμού

ΣΧΕΤ:

(α) Το 8159/24.10.2014 έγγραφο της Δ/νσης Δασών Ηρακλείου

Με αφορμή το (α) σχετικό καθώς και την απόφαση Υπουργού ΠΕΚΑ 118790/7487/
20.10.2014 (ΦΕΚ Β’ 3632/2014) θα θέλαμε να σας επισημάνουμε τα εξής:

1.

Τα αναφερόμενα τοπογραφικά διαγράμματα στην ενότητα Γ του Εντύπου Αίτησης
(Υπόδειγμα Ι) αποτελούν αντικείμενο Τοπογραφικών / Κτηματογραφικών
Εργασιών σύμφωνα με το Π.Δ. 696/1974 (ΦΕΚ Α’ 301/1974) και όπως αναφέρεται
στο έντυπο Αίτησης οφείλουν να έχουν συνταχθεί από αρμόδιο Μηχανικό. Επιπλέον,
θα πρέπει να έχει καταβληθεί αμοιβή μηχανικού σύμφωνα με το άρθρο 7 του
Ν.3919/2010

(ΦΕΚ

Α’

32/2011).

Τα

τοπογραφικά

διαγράμματα

πρέπει

να

συνοδεύονται από τον αναλυτικό υπολογισμό αμοιβών όπως παράγεται από το
ηλεκτρονικό σύστημα του ΤΕΕ στο οποίο περιγράφονται αναλυτικά οι εργασίες που
εκπονήθηκαν και η νόμιμες αμοιβές σύμφωνα με το Π.Δ. 696/1974, επί των οποίων
λογίζονται οι προβλεπόμενες κρατήσεις και εισφορές.

2.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4663/1930 (ΦΕΚ 149 Α’/1930) όπως ίσχυε αλλά και
όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4254/2014 (ΦΕΚ 85 Α’/2014) και ειδικότερα με την
υποπαράγραφο ΙΓ.12 και ισχύει μέχρι την έκδοση των προβλεπόμενων προεδρικών
διαταγμάτων, αρμόδιοι μηχανικοί για τη σύνταξη των τοπογραφικών διαγραμμάτων
για πράξεις χαρακτηρισμού του θέματος είναι:

Α)

οι διπλωματούχοι Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί Ιδρυμάτων της Ανώτατης
Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισοτίμων σχολών της αλλοδαπής, εγγεγραμμένα
τακτικά μέλη του ΤΕΕ,

Β)

οι διπλωματούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί Ιδρυμάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης
της ημεδαπής ή ισοτίμων σχολών της αλλοδαπής , εγγεγραμμένα τακτικά μέλη
του ΤΕΕ,

Γ)

οι

Πτυχιούχοι

Πολιτικοί

Υπομηχανικοί

ή

Πτυχιούχοι

Μηχανικοί

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης με αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα και υπό
τους περιορισμούς που ορίζει το Β.Δ. 769/1972 (ΦΕΚ 223/Α). Συγκεκριμένα
δεν έχουν δικαίωμα σύνταξης όταν απαιτείται αυτοτελής τριγωνισμός ή
διορθώσεις σφαλμάτων δια της μεθόδου των ελαχίστων τετραγώνων.

3.

Οι πτυχιούχοι Μηχανικοί Τεχνολογικής Εκπαίδευσης των Τμημάτων Πολιτικών
Δομικών Έργων, Πολιτικών Έργων Υποδομής και Τοπογραφίας, της Σχολής
Τεχνολογικών Εφαρμογών των ΤΕΙ ή ΑΤΕΙ, στερούνται επαγγελματικών δικαιωμάτων,
γιατί αφενός ουδέποτε εξομοιώθηκαν τα πτυχία τους με τις προγενέστερες δομές
Ανώτερης Τεχνικής Εκπαίδευσης και αφετέρου με την απόφαση 678/2005 της
Ολομέλειας του ΣτΕ ακυρώθηκαν οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του π. δ/τος
318/1994. Έκτοτε δεν εκδόθηκε νεότερο προεδρικό διάταγμα με το οποίο να
ρυθμίζονται τα επαγγελματικά δικαιώματά τους, όπως αναλυτικά αναφέρεται και στο
σκεπτικό της 4917/2012 Απόφασης του Δ’ Τμήματος του ΣτΕ η οποία συνημμένα
επισυνάπτεται προς ενημέρωσή σας.

4.

Οι σύγχρονες τεχνικές αποτυπώσεων με χρήση δεκτών GPS που αξιοποιούν το
δορυφορικό εντοπισμό θέσης αντιστοιχούν σε εργασίες αυτοτελούς τριγωνισμού.
Επιπλέον, στις περισσότερες περιπτώσεις τα αποτελέσματα των μετρήσεων με δέκτες
GPS

αποτελούν

προϊόντα

αυτοματοποιημένης

επεξεργασίας

από

λογισμικά

περιλαμβάνοντας κατά κανόνα συνορθώσεις σφαλμάτων με τη μέθοδο των ελαχίστων
τετραγώνων. Ως εκ τούτου, στις περιπτώσεις αυτές τα τοπογραφικά διαγράμματα
πρέπει να υπογράφονται αποκλειστικά από Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό ή
Πολιτικό Μηχανικό.
Τέλος, παρακαλούμε να επιστήσετε την προσοχή σας στον έλεγχο και στην τήρηση όσων
αναφέρθηκαν παραπάνω μιας και αυτά αποτελούν προϋποθέσεις νομιμότητας της Πράξης
Χαρακτηρισμού, αφού κατά μείζονα λόγο στα στοιχεία του τοπογραφικού και ειδικότερα
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στη θέση και στην έκταση που αυτό προσδιορίζει βασίζεται η απόφαση χαρακτηρισµού
της υπηρεσίας σας.

Συνηµµένα:
4917/2012 Απόφαση ΣτΕ/Τµήµα ∆’
Εσωτερική ∆ιανοµή:
- Γραφείο Μηχανικών
- Πρόεδρος ∆.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ

Πίνακας ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ κοινοποίησης
(α)

∆/νση ∆ασών ΛΑΣΙΘΙΟΥ

(β)

∆/νση ΠΕ.ΧΩ.Σ Απ. ∆. ΚΡΗΤΗΣ

(γ)

Περιφέρεια ΚΡΗΤΗΣ

(δ)

ΤΕΕ και Περιφερειακά Τµήµατα

(ε)

Υπηρεσίες ∆όµησης Ανατολικής Κρήτης

(στ) Σύλλογο ∆ιπλωµατούχων Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών Κρήτης
(ζ)

Πανελλήνιο Σύλλογο ∆ιπλωµατούχων Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών
και Περιφερειακά Τµήµατα ΑΤΜ Νοµών Χανίων και Ρεθύµνου
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