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   Θέμα:  Παράτυπο  εξαρτημένο  τοπογραφικό  διάγραμμα  και  χρήση  του  από  Ο.Τ.Α. 

 

Σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του Ν.4663/1930 (ΦΕΚ 149Α/1930)  όπως  ίσχυε  αλλά  και  

όπως τροποποιήθηκε  περαιτέρω  με  την  υποπαράγραφο  ΙΓ.12  του  Ν.4254/2014 (ΦΕΚ 

85Α/2014)  και  ισχύει  μέχρι  την έκδοση των προβλεπόμενων προεδρικών διαταγμάτων, 

αρμόδιοι  μηχανικοί  για την  σύνταξη  των  «εξαρτημένων  τοπογραφικών  διαγραμμάτων»  

είναι: 

α) Οι  διπλωματούχοι  Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί Ιδρυμάτων της Ανώτατης  

Εκπαίδευσης,  εγγεγραμμένα  τακτικά  μέλη  του  ΤΕΕ. 

β) Οι  διπλωματούχοι  Πολιτικοί  Μηχανικοί  Ιδρυμάτων  της  Ανώτατης Εκπαίδευσης, 

εγγεγραμμένα  τακτικά  μέλη  του ΤΕΕ. 

γ) Οι  Πτυχιούχοι  Πολιτικοί  Υπομηχανικοί  υπό  τους  περιορισμούς  που ορίζει το  Β.Δ. 

769/1972 (ΦΕΚ 223Α/1972). Συγκεκριμένα,  δεν  έχουν  δικαίωμα σύνταξης  όταν  απαιτείται  

αυτοτελής  τριγωνισμός  ή  διορθώσεις  σφαλμάτων  δια  της  μεθόδου  των  ελαχίστων  

τετραγώνων. 

Οι  ως  άνω  ειδικότητες  Διπλωματούχων  ή/και  Πτυχιούχων  Μηχανικών  υποδεικνύονται  

για  την  αρμοδιότητα  σύνταξης  «εξαρτημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων»,  στα  κάτωθι 

έγγραφα  δημοσίων  υπηρεσιών  και αρχών,  ερμηνεύοντας   την   κείμενη   νομοθεσία:  

α) Το  ΔΤΕ/β/34285/735/24-09-2010 έγγραφο  της  Δ/νσης  Τοπογραφικών  Εφαρμογών 

ΥΠΕΚΑ,  με  θέμα  «Δικαιώματα  σύνταξης  εξαρτημένων  τοπογραφικών  διαγραμμάτων  και  

τήρηση  των περί  των  αμοιβών μηχανικών διατάξεων»,  με  συνημμένα  τα  υπ’ αριθμ. 

11255/21-04-2010  και  20955/27-07-2010  έγγραφα   του  ΤΕΕ. 

 



                                          

Α.Φ.Μ. 999014545,  Δ.Ο.Υ. ΧΑΝΙΩΝ       ΘΕΣΗ ΚΑΚΟΣΚΑΛΑ Τ.Κ. 73004 ΚΑΝΔΑΝΟΣ 

Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ : ΤΑΧ. ΘΥΡΙΔΑ 78(ΕΛΤΑ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ) 

ΤΗΛ. 2823022277 E-mail latomiaselinoy.ae@gmail.gr 

                                            

      

 

β) Η  υπ’ αρθμ. 451/2010  Γνωμοδότηση  του  Νομικού  Συμβουλίου  του  Κράτους  σε  

απάντηση  του  ερωτήματος  Υπουργού ΠΕΚΑ  που   τέθηκε  με  το  υπ’ αριθμ.  7494/18-08-

2010  έγγραφο.  

 

Σύμφωνα  επίσης  με  τον  Ν.4178/2013  όλα  τα  τοπογραφικά  σχέδια  πρέπει  να  είναι  

εξαρτημένα.   

 

Βάσει  των  ανωτέρω,  παρακαλούμε  όπως  μας  διευκρινίσετε  με  σχετικό  σας  έγγραφο: 

1. Αν  η  ειδικότητα  του  διπλωματούχου  Μηχανικού  Περιβάλλοντος  Τ.Ε.  είναι  αρμόδια  και  

δύναται  εκ  του  νόμου  να  συντάσσει  «εξαρτημένα  τοπογραφικά  διαγράμματα». 

2. Αν  είναι  έγκυρο  ή  παράτυπο  το  εξαρτημένο  τοπογραφικό  διάγραμμα,  το  οποίο  έχει  

συνταχθεί  από  διπλωματούχο  Μηχανικό  Περιβάλλοντος  Τ.Ε. 

3. Αν  τα  αποτελέσματα  ογκομέτρησης  που  βασίστηκε  σε  εξαρτημένο  τοπογραφικό  

διάγραμμα,  το  οποίο  έχει  συνταχθεί  από  διπλωματούχο  Μηχανικό  Περιβάλλοντος  Τ.Ε.,  

είναι  έγκυρα  και  τεχνικά  αποδεκτά. 

4. Αν  εξαρτημένο  τοπογραφικό  διάγραμμα,  το  οποίο  έχει  συνταχθεί  από  διπλωματούχο  

Μηχανικό  Περιβάλλοντος  Τ.Ε.,  μπορεί  να  γίνει  αποδεκτό  από  υπηρεσίες  του  δημοσίου,  

Ο.Τ.Α.  και  δικαστικές  αρχές. 

5. Αν  βάσει   εξαρτημένου  τοπογραφικού  διαγράμματος,  το  οποίο  έχει  συνταχθεί  από  

διπλωματούχο  Μηχανικό  Περιβάλλοντος  Τ.Ε.,  μπορεί  να  εκδοθεί  οποιαδήποτε  

διοικητική  πράξη.   

 

 
Για  την  ¨ΛΑΤΟΜΕΙΑ  ΣΕΛΙΝΟΥ  Α.Ε.¨ 

 

 
 

Μιχελάκης  Νικόλαος 
 


