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Προς τους κ.κ. Βουλευτές - μέλη της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης της Βουλής 

 

Θέμα: Απαράδεκτος αποκλεισμός και απαξίωση των Μηχανικών ΤΕΙ μέσω του σχεδίου νόμου                                                     

« Εκσυγχρονισμός του Ελληνικού Κτηματολογίου, νέες ψηφιακές υπηρεσίες και ενίσχυση της 

ψηφιακής διακυβέρνησης» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. 

 

 

κ.κ. Βουλευτές,  

 Με αφορμή την συζήτηση του νομοσχεδίου «Εκσυγχρονισμός του Ελληνικού Κτηματολογίου, 

νέες ψηφιακές υπηρεσίες και ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης» στη Διαρκή Επιτροπή της 

Βουλής, σας επισημαίνουμε τα εξής:  

 

Με έκπληξη διαπιστώσαμε ότι στην διάταξη του στοιχείου α) του άρθρου 24  η οποία αφορά 

στα Προσόντα διαπιστευμένου μηχανικού για το Κτηματολόγιο, ενώ αρχικά στο σχέδιο 

νόμου που αναρτήθηκε σε διαβούλευση,  περιλαμβάνονταν και ο κλάδος των Μηχανικών ΤΕ1, 

εντούτοις  στο σχέδιο νόμου που κατατέθηκε στη Βουλή, κάθε αναφορά σε μηχανικό ΤΕ έχει 

εξαφανιστεί  εντελώς!  

Η σχετική διάταξη του στοιχείου α) του άρθρου 24 όπως διατυπώνεται στο σχέδιο νόμου  
απαιτεί πλέον μόνο  «δίπλωμα μηχανικού» αποκλείοντας apriori όλους τους Πτυχιούχους 
Μηχανικούς ΤΕΙ από την δυνατότητα απόκτησης άδειας διαπιστευμένου μηχανικού στο 
Κτηματολόγιο παρότι διαθέτουν όλα τα υπόλοιπα  απαιτούμενα προσόντα του άρθρου 24 ( 4ετη 
επαγγελματική εμπειρία, διεκπεραίωση εργασιών ηλεκτρονικής υποβολής ψηφιακών 
τοπογραφικών διαγραμμάτων γεωμετρικών μεταβολών στον υποδοχέα του Φορέα κ.λ.π).  

Για την αποκατάσταση της ανωτέρω αδικίας σε βάρος του κλάδου των Μηχανικών ΤΕΙ,  

ζητάμε την παρέμβαση σας  προκειμένου να τροποποιηθεί το  στοιχείο α) του άρθρου 24 ως 

εξής:  

                                                           
1 «Για τη λήψη άδειας διαπιστευμένου μηχανικού για το Κτηματολόγιο και την εγγραφή στο μητρώο, ο υποψήφιος 

πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον τα ακόλουθα προσόντα: 

α) Να διαθέτει πτυχίο ή δίπλωμα κλάδου μηχανικού Π.Ε. ή T.E. ή ισότιμο τίτλο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της 

αλλοδαπής, με αναγνωρισμένα επαγγελματικά προσόντα στην Ελλάδα, κατ’ εφαρμογή της σχετικής ενωσιακής και 

εθνικής νομοθεσίας, και να είναι εγγεγραμμένος σε μητρώο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.) με 

επαγγελματικό δικαίωμα εκπόνησης τοπογραφικών μελετών/εργασιών,…» 
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«Άρθρο 24 

Προσόντα διαπιστευμένου μηχανικού για το Κτηματολόγιο  
Για τη λήψη άδειας διαπιστευμένου μηχανικού για το Κτηματολόγιο και την εγγραφή στο 
μητρώο, ο υποψήφιος πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον τα ακόλουθα προσόντα:  

«α)Να διαθέτει πτυχίο ή δίπλωμα κλάδου μηχανικού Π.Ε. ή T.E. ειδικότητας 

Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού ή Τοπογράφου Μηχανικού ή Μηχανικού 

Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας ή Μηχανικού Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής 

ή ισότιμο τίτλο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής  και να είναι 

εγγεγραμμένος σε μητρώο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.) αν είναι 

Διπλωματούχος Μηχανικός ΠΕ, ή στο μητρώο της Επαγγελματικής- 

Επιστημονικής  Ένωσης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών (ΕΕΤΕΜ) αν είναι 

Πτυχιούχος Μηχανικός Τ.Ε.». 

 

Με εκτίμηση , 

 

 


