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1. Πολεοδοµία ∆ήµου Θεσσαλονίκης
Υπόψη: α)κ. Αντιδήµαρχου Θεσσαλονίκης
β): κ. Παπαϊωάννου

2. ∆ήµος Ωραιοκάστρου
Κοινοποίηση
• Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας
• Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Τµήµα Χωρικού Σχεδιασµού
Υπ’ όψιν κ. Σάββα Λαδόπουλο
• Ε.Μ.∆.Υ.∆.Α.Σ./Κ.Μ.
• Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.Μ.
ΘΕΜΑ: Αντικατάσταση ∆ιπλωµατούχου Αγρονόµου Τοπογράφου Μηχανικού σε
επίβλεψη µελέτης
Μετά από πληροφόρησή µας από την Ε.Μ.∆.Υ.∆.Α.Σ./Κ.Μ., ότι ορίσατε ως επιβλέποντα
µηχανικό σε µελέτη κτηµατογράφησης και πράξης εφαρµογής νέο πτυχιούχο Τοπογραφίας
των ΤΕΙ και µάλιστα σε αντικατάσταση πεπειραµένου συναδέλφου ∆ιπλωµατούχου
Αγρονόµου -Τοπογράφου Μηχανικού, µέλος του συλλόγου µας, λίγες µέρες πριν την λήξη
της θητείας σας, καθόσον η υπηρεσία σας διαλύθηκε λόγω «Καλλικράτη», καταγγέλλουµε
την απόφασή σας και παρακαλούµε αν εµπίπτει ακόµη στις αρµοδιότητές σας να
ανακαλέσετε άµεσα. Αν δεν εµπίπτουν στις αρµοδιότητές σας παρακαλούµε στο διάδοχο
τµήµα χωρικού σχεδιασµού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που θα έχει τις
αρµοδιότητες να επαναφέρει τα πράγµατα στην πρότερη κατάσταση.

∆ιότι πρέπει να σας ενηµερώσουµε ότι σύµφωνα µε το Ν.4663/30 (άρθρο 3)
καθορίζεται ότι «η ελευθέρα άσκησις του επαγγέλµατος του Τοπογράφου επιτρέπεται
ΜΟΝΟΝ εις τους κεκτηµένους ∆ίπλωµα Τοπογράφους Ανώτατης Σχολής Τοπογράφων του
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ή οµοταγών Σχολών της αλλοδαπής».
Επίσης σύµφωνα µε το Β.∆.769/72 και τον Ν.2916/2001 δικαίωµα σύνταξης απλών
τοπογραφικών αποτυπώσεων (µέχρι 150 στρ. εντός πόλεως και 1500 στρ. στο ύπαιθρο)
έχουν οι Πολιτικοί Υποµηχανικοί καθώς και οι Πτυχιούχοι Τοπογραφίας των ΤΕΙ, οι οποίοι
εξοµοιώθηκαν ως προς αυτό βάσει του Ν. 2916/2001, ορίζοντας παράλληλα σαφώς ότι δεν
έχουν δικαίωµα σύνταξης αυτών των τοπογραφικών διαγραµµάτων όταν απαιτείται
αυτοτελής τριγωνισµός ή διορθώσεις σφαλµάτων δια της µεθόδου των ελαχίστων
τετραγώνων. Κατά συνέπεια οι πτυχιούχοι Τοπογράφοι των ΤΕΙ δεν µπορούν να
συντάξουν
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παρακολουθήσουν ή και να επιβλέψουν ανάλογες µελέτες!!!
Εποµένως τέτοιου είδους µελέτες ανατίθενται αποκλειστικά σε ∆ιπλωµατούχους
Αγρονόµους – Τοπογράφους Μηχανικούς που είναι και το γνωστικό τους αντικείµενο.
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