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              Αθήνα, 19.11.18   

                                                                                                                            Αρ. Πρωτ.: 124 

 
Προς: Τα μέλη του ΠΣΔΑΤΜ 

 

Θέμα: Προσφυγή στο ΣτΕ ενάντια του ΠΔ 99/2018 
 
 

Αγαπητές συναδέλφισσες, αγαπητοί συνάδελφοι,  

μετά την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΣΔΑΤΜ την Τρίτη 13.11.2018 και έχοντας 

υπόψη το αρ.3 του Καταστατικού του, όπου περιγράφονται οι σκοποί του συλλόγου και 

συγκεκριμένα την παρ.β.  

"Η προάσπιση των οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του και η βελτίωση 

των όρων άσκησης του επαγγέλματος τους" 

αποφασίστηκε η προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας  

ενάντια στο ΠΔ 99/2018 (ΦΕΚ 187Α/2018) "Ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού με 

καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα" 

Όλα αυτά τα χρόνια, ο Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός έχει αποδειχθεί ότι επαγγελματικά και 

επιστημονικά είναι ένα διακριτό επάγγελμα μηχανικού. 

Η έκδοση του ΠΔ 99/2018 είναι μια ιστορική στιγμή για το επάγγελμα μας και δεν μπορούμε 

να μην αντιδράσουμε στην στρέβλωση που αφορά το επάγγελμα μας. 

Οι συνθήκες που ίσχυαν για την άσκηση του την εποχή που εκδόθηκε ο νόμος 4663/1930 (ΦΕΚ 

149Α/09.05.1930) "Περί εξασκήσεως του επαγγέλματος του Πολιτικού Μηχανικού, Αρχιτέκτονος 

και Τοπογράφου." εκλείπουν και δεν υφίσταται η ανάγκη προκειμένου να ασκηθεί με επάρκεια να 

συμπεριλαμβάνεται στο επάγγελμα του Πολιτικού Μηχανικού. (αρ.4 "Εν τη ασκήσει του 

διπλωματούχου πολιτικού μηχανικού νοείται συνυπάρχουσα και η εξάσκησις του επαγγέλματος 

του αρχιτεκτόνος και τοπογράφου"). 

Την εποχή εκείνη οι απόφοιτοι της αντίστοιχης σχολής ήταν ελάχιστοι, μιας και η ίδρυσης της ήταν 

πρόσφατη.  

Σήμερα, το 2018, οι Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί είναι περίπου 6.000, ενώ υπάρχουν δύο 

σχολές που λειτουργούν δεκάδες χρόνια και έχουν εκατοντάδες εισακτέους κάθε χρόνο. Η 

τεχνογνωσία που παρέχεται στο επιστημονικό αντικείμενο της Τοπογραφίας (Τοπογραφία, 

Γεωδαισία, Χαρτογραφία, Φωτογραμμετρία, Τηλεπισκόπηση) δεν μπορεί να συγκριθεί και να 

εξομοιωθεί με το ένα μάθημα Γεωδαισίας των σχολών των Πολιτικών Μηχανικών.  

Για τον λόγο αυτό, και όχι μόνο, δεν είναι δυνατόν να ασκείται συνολικά το επάγγελμα του 

Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού από τον Πολιτικό Μηχανικό. 

http://www.psdatm.gr/


ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  

HELLENIC ASSOCIATION OF RURAL & SURVEYING ENGINEERS 

 ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9 (ΣΑΤΜ ΕΜΠ)  • 157 80 ΖΩΓΡΑΦΟΥ • ΤΗΛ.: 210 3301045 – 210 3301089  • FAX: 210 33 00 972 • e-mail: psdatm@tee.gr • www.psdatm.gr 

9 IROON POLYTECHNEIOU ST. • 157 80 ZOGRAPHOS • TEL: 210 3301045 – 210 3301089 • FAX: 210 3300972 • e-mail: psdatm@tee.gr  • www.psdatm.gr 

Αποτελεί ύβρις προς όλο τον τεχνικό κόσμο της χώρας. 

Για να διορθωθεί αυτή η στρέβλωση, δεν μας μένει καμία άλλη επιλογή από το να προσφύγουμε 

στο Συμβούλιο της Επικρατείας. 

Επειδή το κόστος της προσφυγής είναι μερικές χιλιάδες ευρώ που ο ΠΣΔΑΤΜ δεν διαθέτει, 

Καλούμε τα μέλη μας, 

τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους δημοσίους υπαλλήλους, τους ακαδημαϊκούς, τα 

στελέχη εταιρειών, τους ιδιωτικούς υπαλλήλους, τους συνταξιούχους και τους φοιτητές 

σύμφωνα με την παρ.5 του αρ.5 του και του αρ.6 Καταστατικού,  

να καταβάλλουν ειδική εισφορά ή δωρεά που επιθυμούν 

στον λογαριασμό του Συλλόγου στην Τράπεζα Πειραιώς IBAN GR21 0172 0800 0050 8007 1615 

938 με την αιτιολόγηση ΣτΕ και το ονοματεπώνυμο τους. 

Αν δεν υπάρξει άμεση ανταπόκριση από όλους μας, δεν θα  μπορέσουμε να προσφύγουμε στο ΣτΕ 

και η ευθύνη θα βαρύνει τον κάθε ένα από εμάς. 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς, 

 

 Για το Δ.Σ. 

 

 

Ο Πρόεδρος 

 

 

 

 

 

Μιχάλης Καλογιαννάκης 

  

 

Η Γεν. Γραμματέας 

 

 

 

 

 

Ελεονώρα Δημαλέξη 
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