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Αθήνα, 21-07-2021 
Αριθ.  Πρωτ.: 566 

Προς τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης 

κ. Κ. Πιερρακάκη 

 

Κοιν.  Υφυπουργό για Ειδικά Ψηφιακά Έργα και το Κτηματολόγιο 

κ. Γ. Στύλιο  

 

θέμα: «Εξοβελισμός των πτυχιούχων Μηχανικών ΤΕΙ από την δυνατότητα απόκτησης 

άδειας διαπιστευμένου μηχανικού στο Κτηματολόγιο» 

 

Κύριε Υπουργέ,  

 

Με αφορμή το σχέδιο νόμου «Εκσυγχρονισμός του Ελληνικού Κτηματολογίου, νέες 

ψηφιακές υπηρεσίες και ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης»  το οποίο έχει κατατεθεί 

και συζητείται αύριο στην αρμόδια Διαρκή Επιτροπή της Βουλής  εκφράζουμε την έντονη 

δυσαρέσκεια του κλάδου των Μηχανικών ΤΕΙ. 

 Ενώ στην αρχική διατύπωση του άρθρου 24 όπως αυτό αναρτήθηκε στην 

διαβούλευση περιλαμβάνονταν ο κλάδος των πτυχιούχων Μηχανικών ΤΕΙ1 με έκπληξη 

διαπιστώσαμε ότι στο σχέδιο νόμου που κατατέθηκε στην Βουλή ο κλάδος μας έχει 

εξαφανιστεί εντελώς  και η διάταξη όπως έχει διαμορφωθεί από τους συντάκτες  αφορά 

μόνο τους διπλωματούχους μηχανικούς μέλη ΤΕΕ αποκλείοντας όλους τους πτυχιούχους 

Μηχανικούς ΤΕΙ ! 

Αντιλαμβάνεσθε ότι τέτοιου είδους πρακτικές δημιουργίας «κλειστών» 

επαγγελμάτων δεν έχουν θέση σε  με μια ευνομούμενη πολιτεία .  

                                                 
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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Για το λόγο αυτό και προς αποκατάσταση της αδικίας σε βάρος των Μηχανικών ΤΕΙ  

ζητάμε την τροποποίηση του στοιχείου α) του άρθρου 24 του νομοσχεδίου ως εξής:  

«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.». 

 Παραμένουμε στην διάθεση σας για κάθε διευκρίνηση.  

 

Για την ΚΔΕ της ΕΕΤΕΜ 
 

 

 

 

 

 


