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Κέιε ηνπ Ξαξαξηήκαηνο 

 
Θέμα: «Απνδνρή από ηηο ππεξεζίεο ησλ ηνπνγξαθηθώλ δηαγξακκάησλ από Γαζνιόγνπο» 

 

Ρν Ξαξάξηεκα Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο ηνπ Γεσηερληθνύ Δπηκειεηεξίνπ κε ρώξν επζύλεο ηηο Ξ.Δ. 

Γξάκαο, Θαβάιαο θαη Πεξξώλ επηηειεί ην ξόιν ηνπ ζεζκνζεηεκέλνπ ζπκβνύινπ ηεο πνιηηείαο ζηελ 

πεξηνρή απηή ζε ζέκαηα πξσηνγελνύο παξαγσγήο θαη πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο (Λ. 1474/1984), 

έρνληαο σο κέιε ηνπ όινπο ηνπο Γεσηερληθνύο επηζηήκνλεο ησλ εηδηθνηήησλ Γεσινγίαο, Γεσπνλίαο, 

Γαζνινγίαο, Θηεληαηξηθήο θαη Ηρζπνινγίαο. Πηελ πεξηνρή επζύλεο καο παξαηεξήζεθε από ηηο Γ/λζεηο 

πνιενδνκίαο κηα αληηκεηώπηζε πνπ ζίγεη ηα επαγγεικαηηθά δηθαηώκαηα ησλ Γαζνιόγσλ θαη πξνθαιεί 

παξάιιεια επηπξόζζεην δεκνζηνλνκηθό βάξνο ζε άιιεο δεκόζηεο ππεξεζίεο. Ζ ίδηα ιαλζαζκέλε 

πξαθηηθή αζθείηαη θαη ζε άιιεο πνιενδνκίεο ηεο Σώξαο θαη ην εύξνο ηνπ θαηλνκέλνπ ρξήδεη 

δηεξεύλεζεο. 

Ππγθεθξηκέλα νη δαζνιόγνη, ζύκθσλα κε ην Άξζξν 10 παξ. ηζη) ηνπ Ξ.Γ. 344/2000 όπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη, αζθνύλ σο επαγγεικαηηθή δξαζηεξηόηεηα «Πηε ζύληαμε δαζηθώλ ραξηώλ, 

ζύληαμε κειεηώλ θσηνεξκελείαο θαη ηειεπηζθόπηζεο, θαζώο θαη ζηε ρξεζηκνπνίεζε Γεσγξαθηθώλ 

Ππζηεκάησλ Ξιεξνθνξηώλ (GIS) γηα ην ραξαθηεξηζκό, δηαρείξηζε θαη αμηνπνίεζε εθηάζεσλ δαζηθνύ 

ελδηαθέξνληνο γηα επηζηεκνληθνύο, δηνηθεηηθνύο, δηθαζηηθνύο, θηεκαηνινγηθνύο ή άιινπο ζθνπνύο». 

Ξξνο δηεπθξίληζε κάιηζηα ηνπ άξζξνπ απηνύ έρεη εθδνζεί ε εγθύθιηνο 117832/1452/6-4-2011 ηνπ Δηδ. 

Γξακκαηέα Γαζώλ ηνπ ΞΔΘΑ όπνπ ζπκπεξαζκαηηθά θαηαιήγεη «όηη ζε εθηάζεηο πνπ δηαρεηξίδεηαη ε 

δαζηθή ππεξεζία, όπνπ απηέο θη αλ βξίζθνληαη ζηνλ Διιαδηθό ρώξν, αξκόδηνο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 

πάζεο θύζεσο ηνπνγξαθηθώλ εξγαζηώλ θαη ηελ ζύληαμε ησλ αληίζηνηρσλ δηαγξακκάησλ είλαη ν 

Γαζνιόγνο.».  

Κεηά όκσο ηελ απόθαζε 267/2016 ηνπ ΠηΔ πνπ ζηεξνύζε από ηνπο απνθνίηνπο ηνπ ΡΔΗ Πεξξώλ, 

Ρκήκα Ξνιηηηθώλ Γνκηθώλ Έξγσλ, λα ζπληάζζνπλ ηνπνγξαθηθά δηαγξάκκαηα έρεη παξαηεξεζεί ε 

ιαλζαζκέλε πξαθηηθή από ηηο πνιενδνκίεο λα κε δέρνληαη πιένλ ηνπνγξαθηθά από Γαζνιόγνπο γηα 

δαζηθέο εθηάζεηο, παξόιν πνπ ππάξρεη ην Ξ.Γ. 344/2000 θαη ε παξαπάλσ δηεπθξηληζηηθή εγθύθιηνο, κε 

ηελ πξόθαζε όηη απηή έρεη εθδνζεί από ηε Γ/λζε Γαζώλ ηνπ ΞΔΘΑ θαη όρη από ηε Γ/λζε (πνπ αλήθεη 

ε Ξνιενδνκία) ηνπ ΞΔΘΑ θαη έηζη δελ ηελ ιακβάλνπλ ππόςε. Δπηπξόζζεηα δελ δέρνληαη ηα 
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ηνπνγξαθηθά δηαγξάκκαηα θαη από Γαζνιόγνπο δεκνζίνπο ππαιιήινπο ησλ δαζηθώλ ππεξεζηώλ γηα 

δαζηθέο εθηάζεηο, δεκηνπξγώληαο ππεξεζηαθό πξόβιεκα θαη επηπξόζζεην θόζηνο ζηηο ππεξεζίεο απηέο, 

αθνύ ηνπο δεηείηαη ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα από Αγξνλόκν ηνπνγξάθν κεραληθό, απόθνηην 

Ξνιπηερλείνπ. Πε ζρεηηθό εξώηεκα πνπ θαηαηέζεθε γξαπηώο ζηελ ππεξεζία από ζηγόκελν Γαζνιόγν, 

απηό δελ απαληήζεθε θαη δηαβηβάζηεθε κέζσ ηεο Ξεξηθέξεηαο ζην πνπξγείν ρσξίο λα έρεη απαληεζεί 

εδώ θαη 5 κήλεο θαηαζηξαηεγώληαο θάζε ζρεηηθή πξνζεζκία απάληεζεο.  

Ζ πξαθηηθή απηή ησλ πνιενδνκηώλ είλαη παξάλνκε θαη θαηαζηξαηεγεί ηελ ππάξρνπζα λνκνζεζία 

θαη ηα επαγγεικαηηθά δηθαηώκαηα ησλ δαζνιόγσλ. Δπηπξόζζεηα δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ζηε 

ιεηηνπξγία ησλ δαζηθώλ ππεξεζηώλ θαη επηπξόζζεην νηθνλνκηθό βάξνο ζε απηέο. Ξέξαλ ινηπώλ ησλ 

αλσηέξσ Ξξνεδξηθώλ Γηαηαγκάησλ θαη εγθπθιίσλ πνπ ξπζκίδνπλ λνκηθά ην ζέκα, ν Γαζνιόγνο 

(ηδηώηεο ή δεκόζηνο ππάιιεινο) έρεη ην δηθαίσκα ηεο εθηέιεζεο πάζεο θύζεσο ηνπνγξαθηθώλ 

εξγαζηώλ θαη ηελ ζύληαμε ησλ αληίζηνηρσλ δηαγξακκάησλ ζε εθηάζεηο δαζηθνύ ελδηαθέξνληνο θαη γηα 

ηνπο παξαθάησ ιόγνπο: 

 Ρν δηθαίσκα απηό κλεκνλεύεηαη ξεηώο θαη ζην άξζξν 222 ηνπ Λ.Γ. 86/1969 (παξ. 1 θαη 3) θη 

αθνξά Γαζνιόγνπο, είηε δεκνζίνπο ππαιιήινπο, είηε ειεπζέξνπο επαγγεικαηίεο. 

 Δπίζεο αξγόηεξα κε ην Ξ.Γ. 541/78 «πεξί Θαηεγνξηώλ Κειεηώλ» νη αλσηέξσ εξγαζίεο κειεηώλ 

πεξλνύλ ζηελ απνθιεηζηηθή δηθαηνδνζία ησλ Γαζνιόγσλ. Ππλεπώο δελ είλαη θαηαλνεηό κε βάζε 

πνην Λόκν ή Γηάηαγκα ακθηζβεηείηαη ε δπλαηόηεηα ησλ Γαζνιόγσλ λα εθηεινύλ Ρνπνγξαθηθέο 

εξγαζίεο εληόο δαζηθνύ ρώξνπ. 

 Δληζρπηηθή ηνπ αλσηέξσ επηρεηξήκαηνο είλαη θαη ε Απόθαζε 1492/2008 ηνπ Γ΄ Ρκήκαηνο ηνπ 

ΠΡΔ. Ζ Απόθαζε απηή ειήθζε εμ’ αηηίαο ηεο πξνζθπγήο ηδησηώλ Κεραληθώλ κειεηεηώλ θαηά 

ηεο πξνθήξπμεο Κειέηεο Έξγσλ Νξεηλήο δξνλνκίαο ηεο θαηεγνξίαο 24 Γαζηθέο Κειέηεο δηόηη 

θαηά ηελ άπνςή ησλ θαθώο θαινύληαλ κόλν Γαζνιόγνη θαη όρη θάηνρνη πηπρίσλ ινηπώλ 

θαηεγνξηώλ κειεηώλ (Ρνπνγξαθηθέο, δξαπιηθέο, Ππγθνηλσληαθέο θ.α.). Ρν ΠηΔ απέξξηςε ηελ 

πξνζθπγή θαη ζην ζθεπηηθό ηνπ ηνλίδεηαη όηη νη επηκέξνπο επίδηθεο κειέηεο απνηεινύλ δαζηθέο 

κειέηεο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ λόκνπ θαη όρη κέξε ζπλζεηηθνύ έξγνπ γηα θαζέλα από ηα νπνία ζα 

έπξεπε λα θιεζνύλ αληίζηνηρα πηπρία κειεηώλ. Δίλαη ινηπόλ άηνπν θάπνηνο πνπ έρεη θξηζεί 

λνκηθά όηη έρεη ηε δπλαηόηεηα θαη ην δηθαίσκα λα εθηειεί όιεο ηηο πεξηγξαθόκελεο ζύλνδεο 

εξγαζίεο πνπ πεξηγξάθεη ε αλσηέξσ απόθαζε ηνπ ΠηΔ λα κελ κπνξεί λα εθαξκόζεη επί κέξνπο 

απιά ηνπνγξαθηθά δηαγξάκκαηα.  

 Νη Γαζνιόγνη γλσξίδνπλ ην ζρεηηθό αληηθείκελν ηεο ζύληαμεο ησλ ηνπνγξαθηθώλ δηαγξακκάησλ, 

δηόηη δηδάζθνληαη όια ηα απαξαίηεηα καζήκαηα ζην πξόγξακκα ζπνπδώλ ησλ αληίζηνηρσλ 

παλεπηζηεκηαθώλ ηκεκάησλ Γαζνινγίαο ηεο ρώξαο καο, ελώ παξάιιεια γίλεηαη θαη ε πξαθηηθή 

εμάζθεζε επί ηνπ αληηθείκελνπ. 

Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη ηα θάησζη: 

 Ρερληθό Πρέδην 

 Κεραληθέο Δπηζηήκεο θαη Δθαξκνζκέλε Κεραληθή 



 

 Ρνπνγξαθία 

 Γηάλνημε Γάζνπο θαη Κεηαθνξά Μύινπ 

 Γαζηθή Γηαρεηξηζηηθή (όπνπ ζπληάζζνληαη ράξηεο θιίκαθαο 1:20.000, κε αθξηβέζηαην 

πξνζδηνξηζκό ησλ ρξήζεσλ γεο θαη ησλ δηάθνξσλ εδαθνπνληθώλ κνξθώλ θιπ) 

 Γαζηθή Νδνπνηία ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη όζα πεξηιακβάλνληαη θαη ζηελ Νδνπνηία πνπ 

δηδάζθνληαη νη Ρνπνγξάθνη 

θαη ηνπιάρηζηνλ εδώ θαη 40 ρξόληα ηα εμήο καζήκαηα: 

 Γαζηθή Αεξνθσηνγξαθία 

 Γαζηθό Θηεκαηνιόγην 

θαζώο επίζεο εδώ θαη 15 ρξόληα ην κάζεκα ησλ Γεσγξαθηθώλ Ππζηεκάησλ Ξιεξνθνξηώλ 

 Νη Γαζνιόγνη ησλ Γαζηθώλ πεξεζηώλ, εδώ θαη 60 ηνπιάρηζηνλ έηε, ζπληάζζνπλ 

ηνπνγξαθηθά δηαγξάκκαηα, κε ηνπνγξαθηθέο απνηππώζεηο γηα δηάθνξεο αλάγθεο ηεο 

ππεξεζίαο, όπσο: 

 Γηα ηελ θήξπμε εθηάζεσλ σο δαζσηέσλ ή αλαδαζσηέσλ, 

 Γηα ηελ έθδνζε Ξξσηνθόιισλ Γηνηθεηηθήο Απνβνιήο, 

 Γηα ηελ έθδνζε επξύηεξσλ Ξξάμεσλ Σαξαθηεξηζκνύ ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Λ.998/79, 

 Γηα ηνπο απνηεξκαηηζκνύο θαη ηελ νξηνζέηεζε ηδησηηθώλ δαζνηεκαρίσλ,  θιπ. 

 Κάιηζηα, γηα θάπνηεο από απηέο ηηο εξγαζίεο έρνπλ από θαηξό εθδνζεί θαη εγθύθιηνη ηεο 

Γαζηθήο πεξεζίαο (όπσο π.ρ. ε κε αξ. πξση. 160417/1180/08.07.1980 ηνπ Ρκήκαηνο 

Αλαδαζώζεσλ), νη νπνίεο πεξηγξάθνπλ κε ιεπηνκέξεηεο ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά απηώλ 

ησλ Ρνπνγξαθηθώλ Γηαγξακκάησλ πνπ ζπληάζζνπλ νη Γαζνιόγνη. 

 Όηαλ ινηπόλ ακθηζβεηείηαη ε δπλαηόηεηα ησλ ηδησηώλ Γαζνιόγσλ λα ζπληάμνπλ Ρνπνγξαθηθά 

Γηαγξάκκαηα ακθηζβεηείηαη επζέσο θαη ε δπλαηόηεηα ησλ ζπλαδέιθσλ ηεο Γαζηθήο πεξεζίαο 

λα ηα ειέγμνπλ θαη λα θπξώζνπλ ηηο ζρεηηθέο δηνηθεηηθέο πξάμεηο. Γεκηνπξγείηαη κε ιίγα ιόγηα 

έλα λνκηθό επηξάπειν πνπ αλαηξεί θαη ακθηζβεηεί ηα ίδηα ηα δηνηθεηηθά θαζήθνληα θαη ηηο 

ππνρξεώζεηο πνπ ν λνκνζέηεο έρεη εθρσξήζεη θαηά απνθιεηζηηθόηεηα ζηηο δαζηθέο ππεξεζίεο. 

 Άιισζηε είλαη γλσζηό όηη αθόκε θαη ζήκεξα γηα ηε ζύληαμε ησλ πεξηβαιινληηθώλ κειεηώλ, όινη 

νη κειεηεηέο πξνκεζεύνληαη ράξηεο βιάζηεζεο, δηαρεηξηζηηθνύο, νηθνινγηθνύο θιπ από ηηο 

Γαζηθέο πεξεζίεο θαη νκνίσο είλαη γλσζηό όηη ε ζύληαμε ηέηνησλ πνιπζύλζεησλ ραξηώλ είλαη 

εξγαζία επηζηεκνληθόηεξε θαη αξηηόηεξε ησλ απιώλ ηνπνγξαθηθώλ δηαγξακκάησλ. 

 Δληζρπηηθά αθόκε θάπνηνο κπνξεί λα αλαθεξζεί ζην ελ ηζρύ Ξ.Γ. 577/80 «πεξί απνηεξκαηηζκνύ 

θαη νξηνζεηήζεσο ησλ δεκνζίσλ δαζώλ». Πηελ Ξαξάγξαθν 4 ηνπ Άξζξνπ 6 όπνπ αλαθέξεηαη 

ξεηώο όηη: «Ζ απνηύπσζηο ησλ απνηεξκαηηδνκέλσλ δαζώλ θαη δαζηθώλ εθηάζεσλ ελεξγείηαη 

ακέζσο κεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηώλ ηεο επηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ παξόληνο, ππό 

ζπλεξγείνπ ηεο ηνπηθήο δαζηθήο αξρήο» Δμ απηνύ εύθνια ζπκπεξαίλεηαη ε δπλαηόηεηα θαη ε 

απνθιεηζηηθή αξκνδηόηεηα ηεο Γαζηθήο πεξεζίαο λα εθαξκόζεη ηελ ηνπνγξαθηθή απνηύπσζε 



 

ηεο νξηνζέηεζεο. Δάλ ινηπόλ νη Γαζνιόγνη ηεο πεξεζίαο ζεσξνύληαη ηθαλνί λα εθαξκόζνπλ ηελ 

απνηύπσζε δελ είλαη νη ηδηώηεο ζπλάδειθνί ηνπο ηθαλνί λα πξάμνπλ ην ίδην;  

 Πην θαηαξγεζέλ Ξ.Γ. 1141/1980 θαη αληηθαηαζηαζέλ κε ηνλ Λ.2664/98 «Ξεξί θσηνγξαθήζεσο 

θαη ραξηνγξαθήζεσο ησλ δαζώλ θαη δαζηθώλ εθηάζεσλ θαη δαζνινγίνπ ηεο Σώξαο» αλαθέξεηαη 

επίζεο ξεηώο ε ζύλζεζε ησλ ζπλεξγείσλ. Απηά απνηεινύληαλ από έλαλ Γαζνιόγν σο 

πξντζηάκελν έλαλ Γαζνιόγν σο βνεζό θαη δύν ηερληθνύο βνεζνύο έλαο εθ ησλ νπνίσλ ήηαλ 

ηνπνγξάθνο εκπεηξνηέρλεο ή απόθνηηνο κέζεο εθπαίδεπζεο. Ρν ζπλεξγείν πξνβιέπνληαλ λα 

είλαη εθνδηαζκέλα κε όια ηα ζύγρξνλα γηα ηελ επνρή όξγαλα θαηόπηεπζεο θαη απνηύπσζεο 

όπσο ζενδόιηρνο, ειεθηξνληθό απνζηαζηόκεηξν θαη ηαρύκεηξν. Θεσξεί άξαγε ε πεξεζία όηη ν 

λνκνζέηεο έζεζε σο πξντζηάκελνπο ζηα ζπλεξγεία επηγείσλ απνηππώζεσλ δύν άζρεηνπο 

Γαζνιόγνπο ζηνπο νπνίνπο ρνξήγεζε θαη ζύγρξνλν εμνπιηζκό έηζη από άγλνηα; 

Δπεηδή πξόθεηηαη γηα έλα ζνβαξό ζέκα πνπ αθνξά ηελ θαηαζηξαηήγεζε ησλ επαγγεικαηηθώλ 

δηθαησκάησλ ησλ Γαζνιόγσλ, πηζηεύνπκε όηη ην Γ.Π. ΓΔΩΡ.Δ.Δ. ζα πξέπεη λα επηιεθζεί ηνπ ζέκαηνο 

θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ λνκηθό ζύκβνπιν ηνπ ΓΔΩΡ.Δ.Δ. αθνύ ην ζέκα έρεη θαη λνκηθέο πξνεθηάζεηο. 

 

 

Ν Ξξόεδξνο ηεο Γ.Δ. 

ηνπ ΓΔΩΡΔ.Δ. 
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