ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΕ
Απόφαση της Αντιπροσωπείας ΤΕΕ/ΤΚΜ (4η συνεδρίαση 28.11.2007)
Άρθρο 1 : Σύσταση (Ίδρυση) Τ.Ε.Ε.
Ως προς τη νοµική µορφή, το ΤΕΕ πρέπει να παραµείνει ΝΠ∆∆.
Το θεσµικό πλαίσιο πρέπει να επιτρέπει στο ΤΕΕ, µε τις αποφάσεις των οργάνων του, να
δηµιουργεί εργαλεία και υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των µηχανικών, τη λειτουργία του ως
τεχνικό σύµβουλο της πολιτείας και για να εξυπηρετεί το διεθνή του ρόλο.
Για το λόγο αυτό προτείνεται το ΤΕΕ να δύναται να συστήνει εταιρείες και θυγατρικούς φορείς µε
αυξηµένη πλειοψηφία της Α. Οι φορείς αυτοί δεν επιτρέπεται να έχουν κερδοσκοπικά
χαρακτηριστικά καθώς και δραστηριότητα ανταγωνιστική µε τα µέλη του ΤΕΕ. Ο έλεγχος των
φορέων αυτών γίνεται από την Α.
Άρθρο 2: Μέλη του Τ.Ε.Ε. - Ειδικότητες
Στις συνεδριάσεις της ΟΕ έγινε µεγάλη συζήτηση για την ανάγκη το ΤΕΕ να περιλαµβάνει όλο τον
τεχνικό κόσµο που ασκεί τεχνικό επάγγελµα στην Ελλάδα.
Στην παρούσα φάση προτείνεται το ΤΕΕ να έχει µέλη τους διπλωµατούχους µηχανικούς 5ετούς
και πλέον φοίτησης που αποκτούν δικαίωµα άσκησης επαγγέλµατος στην Ελλάδα. Οι ξένοι
υπήκοοι µπορούν να γίνουν µέλη του ΤΕΕ µέσω της διαδικασίας εξέτασης για την άδεια
επαγγέλµατος.
Προτείνεται να υπάρχει δυνατότητα διακοπής της άδειας άσκησης επαγγέλµατος και αποχώρησης
από το ΤΕΕ (και αντίστοιχα από το ΤΣΜΕ∆Ε). Μετά από αίτηση του ενδιαφερόµενου υπάρχει η
δυνατότητα επανεγγραφής µε τυποποιηµένη διαδικασία.
Το θέµα άσκησης του επαγγέλµατος θα πρέπει να εξεταστεί σε ευρύτερο πλαίσιο και σε
συνδυασµό µε το πρόβληµα της ισοτιµίας σπουδών και πτυχίων.
Βασικές ειδικότητες µηχανικού : Προστίθενται
1. Πολεοδοµία-χωροταξία,
2. Περιβάλλον,
3. ∆ιοίκηση, οικονοµία, παραγωγή,
Η ειδικότητα Ηλεκτρονικών αναµορφώνεται σε Πληροφορικής- ΗΥ- Ηλεκτρονικών
Άρθρο 4 : Σκοπός του Τ.Ε.Ε.
Το ΤΕΕ θεσµοθετείται ως Τεχνικός Σύµβουλος της Πολιτείας και καθορίζονται από το θεσµικό του
πλαίσιο πεδία υποχρεωτικής γνωµοδότησής του (πχ. αδειοδότηση τεχνικών επαγγελµάτων,
εκπαίδευση και σχολές τεχνικών κάθε βαθµίδας, τεχνική πυραµίδα – αρµοδιότητες και
δικαιώµατα - , κλπ.)
Προτείνεται το ΤΕΕ να γνωµοδοτεί υποχρεωτικά για νέα τµήµατα και νέες ειδικότητες αποφοίτων
– διπλωµατούχων µηχανικών στην Ελλάδα. Επίσης να γνωµοδοτεί υποχρεωτικά για το σύνολο
της µετα-δευτεροβάθµιας τεχνικής εκπαίδευσης.
Προτείνεται το ΤΕΕ να αναλάβει τη διαδικασία χορήγησης άδειας άσκησης επαγγέλµατος και
πιστοποίησης επαγγελµατικών προσόντων για όλες τις τεχνικές ειδικότητες (ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, ΤΕΙ,
ΚΑΤΕΕ, ΙΕΚ, εργοδηγοί, τεχνίτες, κλπ.).
Προτείνεται επίσης κατά τη νοµοτεχνική επεξεργασία του θεσµικού πλαισίου να προστεθούν
στους σκοπούς του ΤΕΕ όλες εκείνες οι δράσεις που το ΤΕΕ και τα ΠΤ αναπτύσσουν αλλά δεν
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προβλέπονται ρητά στο υφιστάµενο πλαίσιο, ώστε να µη δηµιουργείται πρόβληµα στο
δηµοσιονοµικό έλεγχο έγκρισης δαπανών.
Άρθρο 5 : Περιφερειακή διάρθρωση του Τ.Ε.Ε.
Περιφερειακά τµήµατα ΤΕΕ λειτουργούν στις διοικητικές περιφέρειες της χώρας, όπως αυτές
διαµορφώνονται ή τροποποιούνται. ∆εν προβλέπεται ΠΤ Αττικής.
Προβλέπεται να επιλύονται ιδιαιτερότητες των νησιωτικών περιοχών (κατ’ εξαίρεση νοµαρχιακή
διάρθρωση). Εισάγεται υποχρεωτικά πρόβλεψη για τηλεδιάσκεψη
Μεταβατική διάταξη: Οι επόµενες (και µόνο) εκλογές διεξάγονται µε την υφιστάµενη διάρθρωση.
Άρθρο 6 : Όργανα του Τ.Ε.Ε.
Παραµένουν τα προβλεπόµενα όργανα από το υφιστάµενο πλαίσιο.
Άρθρο 7 : Αντιπροσωπεία του Τ.Ε.Ε.
Τα µέλη της Αντιπροσωπείας εκλέγονται από τα ΠΤ (και τα εκλογικά τµήµατα Αττικής) αναλογικά
µε τους εγγεγραµµένους σε αυτά (οµοίως και στις Α των ΠΤ).
Καταργούνται τα αριστίδην µέλη της Α.
Καθορίζονται σε 150 τα µέλη της Α.
Τα µέλη του προεδρείου της Α εκλέγονται σε ταυτόχρονη - παράλληλη ψηφοφορία µε
ξεχωριστά ψηφοδέλτια για κάθε θέση (οµοίως και τα προεδρεία των Α των ΠΤ).
Επισήµανση : ∆εν προτείνεται ενιαίο ψηφοδέλτιο (πρόταση «πακέτο») για όλες τις θέσεις του
προεδρείου.
Άρθρο 8 και 9 : ∆ιοικούσα Επιτροπή T.E.E. - Πρόεδρος του Τ.Ε.Ε.
Παραµένει η διαδικασία εκλογής ως έχει µε τη λήψη µέτρων που περιορίζουν τις δυνατότητες
καθυστερήσεων στην ειδική συνεδρίαση (ποινές στους απόντες και στις τεχνικές έλλειψης
απαρτίας, άµεση αντικατάσταση εκλεγµένων, κλπ.). Καθορίζεται χρονοδιάγραµµα εγκατάστασης
των νέων οργάνων (το µέγιστο 2 µήνες από τις εκλογές). Για το λόγο αυτό προβλέπεται
νοµοθετική ρύθµιση η οποία είτε θα περιλαµβάνεται στο θεσµικό πλαίσιο είτε σε άµεσο ακόλουθο
Π∆. Με τον ίδιο τρόπο µπορεί να προβλεφθεί και η επίλυση άλλων θεµάτων (πχ. κανονισµοί
λειτουργίας οργάνων).
Τα µέλη των ∆Ε εκλέγονται από την Α µε βάση τα ψηφοδέλτια που συµµετείχαν στις εκλογές. ∆εν
επιτρέπεται η σύµπραξη ή/και η διάσπαση παρατάξεων και ψηφοδελτίων. (Επιτυγχάνεται η
εφαρµογή της απλής αναλογικής και στην εκλογή µελών της ∆Ε).
Τίθεται ανώτατο όριο θητειών µελών ∆Ε 4 συνολικά, δηλαδή 12 χρόνια.
Τα µέλη του προεδρείου της ∆Ε και των ∆Ε των ΠΤ εκλέγονται µε ταυτόχρονη - παράλληλη
ψηφοφορία µε ξεχωριστά ψηφοδέλτια για κάθε θέση.
Επισήµανση : ∆εν προτείνεται ενιαίο ψηφοδέλτιο (πρόταση «πακέτο») για όλες τις θέσεις του
προεδρείου.
Προτείνεται η έµµεση εκλογή προέδρου ∆Ε, δηλαδή όπως ισχύει σήµερα από την Α και τις Α των
ΠΤ.
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Τίθεται περιορισµός θητειών προέδρου σε 2 θητείες, δηλαδή 6 χρόνια συνολικά.
Τίθεται ασυµβίβαστο θέσης προέδρου ∆Ε (πανελλαδικά και στα ΠΤ) και θέσης προέδρου ή
∆/νοντα Συµβούλου σε φορέα του ευρύτερου ∆ηµόσιου Τοµέα.
Άρθρο 10 : Επιστηµονικές επιτροπές
Η εκλογή των ΕΕ γίνεται απευθείας από τους µηχανικούς στις εκλογές του ΤΕΕ .
Προτείνεται η συµµετοχή των ΕΕ στην Α για να εκφράζεται η διακλαδικότητα του ΤΕΕ, χωρίς
δικαίωµα ψήφου. Καλύπτονται τα έξοδα µετακίνησης.
Προτείνεται η ύπαρξη ενιαίου ψηφοδελτίου των ΕΕ ανά ειδικότητα χωρίς παρατάξεις και µε
περιορισµένη σταυροδότηση (ένας σταυρός).
Άρθρο 12: Αντιπροσωπεία Περιφερειακού Τµήµατος
Το πλήθος των µελών των Αντιπροσωπειών των ΠΤ καθορίζεται µε βάση τους εγγεγραµµένους
των ΠΤ. Σε περίπτωση που η περιφερειακή διάρθρωση του ΤΕΕ δεν αντιστοιχίζεται πλήρως µε
την διοικητική διάρθρωση της χώρας και ενδεχοµένως υπάρχουν Περιφερειακά Τµήµατα π.χ.
νοµαρχιακού επιπέδου, τότε η ελάχιστη σύνθεση των αντίστοιχων «Α» θα είναι τουλάχιστον 15 ή
19.
Κάθε νοµός εκλέγει αναλογικά αντιπροσώπους στην Α ΠΤ µε βάση τους εγγεγραµµένους. Η
ελάχιστη εκπροσώπηση νοµού σε Α ΠΤ είναι 3 µέλη.
Καθορίζονται θεσµικά οι αρµοδιότητες του προεδρείου της Α των ΠΤ (πρωτόκολλο κλπ.)
Άρθρο 13 : ∆ιοικούσα Επιτροπή Περιφερειακού Τµήµατος
Αποτελείται από 7 έως 11 µέλη της ∆Ε των ΠΤ
Κατά τα λοιπά για την εκλογή προέδρου και ∆Ε στα ΠΤ όπως για την κεντρική ∆Ε.
Άρθρο 14 : Νοµαρχιακές Επιτροπές Τ.Ε.Ε.
Την Α του ΤΕΕ/ΤΚΜ απασχόλησε σε µεγάλο βαθµό η αντιπροσωπευτικότητα στη συγκρότηση και
εκλογή των ΝΕ και η δυνατότητα καλύτερου συντονισµού των οργάνων (των ΝΕ σε σχέση µε την
Α που είναι το ανώτερο όργανο στο ΠΤ).
Προτείνεται οι ΝΕ να εκλέγονται απευθείας από τους µηχανικούς του κάθε νοµού παράλληλα µε
την εκλογή των µελών της Α των ΠΤ και µε ίδιους υποψήφιους. ∆εν αποκλείεται η δηµιουργία
νοµαρχιακών σχηµάτων και η κάθοδος µεµονωµένων υποψηφίων.
Οι Νοµαρχιακές Επιτροπές είναι πενταµελείς. Στην εκλογή των µελών των ΝΕ θα ισχύει η απλή
αναλογική µε βάση τις παρατάξεις και τους σταυρούς των υποψηφίων στις κάλπες του Νοµού. Η
συγκρότηση των ΝΕ και η εκλογή προεδρείου γίνεται µη ψηφοφορία µεταξύ των µελών στην
πρώτη συνεδρίαση µετά τις εκλογές.
Με τη µη µεταφορά σταυροδότησης από άλλους νοµούς ή την έδρα του ΠΤ (όπως προτείνεται στη
συνέχεια) εξασφαλίζεται ότι τα µέλη της Α των ΠΤ από κάθε νοµό θα είναι και µέλη των ΝΕ του
νοµού στη µεγάλη τους πλειοψηφία.
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Άρθρο 15 : Επιτροπές και Οµάδες Εργασίας του Τ.Ε.Ε.
Στις ΟΕ προβλέπεται και η συµµετοχή µη µελών του ΤΕΕ, µετά από απόφαση των αρµοδίων
οργάνων (∆Ε και Α).
Άρθρο 16 : Εκλογές Τ.Ε.Ε.
Η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ/ΤΚΜ διαφωνεί µε τη συµµετοχή δικαστικών στις εφορευτικές
επιτροπές, συµπεριλαµβανοµένης της κεντρικής. Οι πρόεδροι των εφορευτικών επιτροπών
πρέπει να είναι διπλωµατούχοι µηχανικοί, να έχουν συµπληρώσει 15 έτη από την απόκτηση
άδειας άσκησης επαγγέλµατος και να µην είναι υποχρεωτικά ∆ηµόσιοι Υπάλληλοι.
Προτείνεται οι εκλογές του ΤΕΕ να γίνονται κάθε τρία χρόνια Νοέµβρη (δεύτερη Κυριακή) και η
εγκατάσταση οργάνων εντός 2 µηνών. Να εφαρµοστούν ηλεκτρονικές διαδικτυακές εφαρµογές
για τον έλεγχο των ψηφισάντων.
Προτείνεται η εφαρµογή του τετραγωνικού πίνακα για την εκλογή των αντιπροσώπων από τους
νοµούς στα Περιφερειακά τµήµατα, κατ’ αναλογία της εφαρµογής του για την εκλογή
αντιπροσώπων από τα ΠΤ στην κεντρική Αντιπροσωπεία.
∆εν επιτρέπεται η ψήφιση υποψηφίων από άλλα ΠΤ για την Πανελλαδική Α και αντίστοιχα άλλων
Νοµών για τις Α των ΠΤ (µεταφορά σταυροδοσίας).
Άρθρο 18 : Αποζηµίωση Μελών ∆ιοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε.
Να προβλέπεται αποζηµίωση µετακίνησης για τα µέλη των οργάνων (πχ. µέλη ∆Ε από νοµούς,
µέλη Αντιπροσωπειών ΠΤ)
Άρθρο 29 : Σύνθεση Πειθαρχικών Συµβουλίων
Ενιαίο ψηφοδέλτιο µε περιορισµένη σταυροδοσία (µόνο δύο σταυροί).
Άρθρο 30 : Πειθαρχικά παραπτώµατα (συν. απόφαση της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΚΜ)
Αναµόρφωση κώδικα δεοντολογίας και καθορισµός ποινών. Αναπροσαρµογή των χρηµατικών
ποινών.
Άρθρο 31 : Πειθαρχική διαδικασία (συν. απόφαση της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΚΜ)
Στη συνεδρίαση της Α του ΤΕΕ/ΤΚΜ διατυπώθηκε προβληµατισµός για τις προτάσεις :
• υποχρεωτικής συµµετοχής υποψηφίων µιας παράταξης σε ένα ελάχιστο αριθµό ΠΤ, ώστε να
συµµετέχει αυτή στις εκλογές για την κεντρική Α, και
• εισαγωγής ελάχιστου εκλογικού ποσοστού (πλαφόν) για την εκλογή αντιπροσώπων µιας
παράταξης στην κεντρική Α.
Οι προβληµατισµοί που κατατέθηκαν αφορούσαν
εκπροσώπηση των µηχανικών, ίσων ευκαιριών και
διαδικασιών που δηµιουργούν αυτές οι ρυθµίσεις
υπέρβασης προβληµάτων που παρατηρούνται κύρια
κεντρικών οργάνων του ΤΕΕ.
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στα προβλήµατα αναλογικότητας στην
αποτελεσµατικότητας των δηµοκρατικών
και στην ανάγκη αλλά και στη µέθοδο
στη συγκρότηση και στη λειτουργία των
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΚΩ∆ΙΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΤΕΕ
ΣΧΕ∆ΙΟ
Ο/Η ∆ιπλωµατούχος Μηχανικός δεσµεύεται να τηρεί αυστηρά το γράµµα και το πνεύµα
του παρόντος Κώδικα, που καθορίζει το πλαίσιο των βασικών δεοντολογικών
υποχρεώσεων, όπως αρµόζει στο επιστηµονικό του/της επάγγελµα. Για τους λόγους
αυτούς

ΟΦΕΙΛΕΙ
Άρθρο 1ο : Γενικά
• Να τηρεί τη νοµοθεσία, που διέπει το επάγγελµα του/της Μηχανικού, µέσα στις
υφιστάµενες κοινωνικές συνθήκες και να φροντίζει για την τήρησή της από τους
εντολείς του, τους συνεργάτες ή τους υπαλλήλους του.
• Να διεκδικεί και να συµµετέχει µε την επιστηµονική του/της γνώση σε διεκδικήσεις
βελτίωσης των συνθηκών άσκησης του επαγγέλµατος.

Άρθρο 2ο : Σχέσεις Μηχανικού - Εργοδότη
• Να υποστηρίζει τα νόµιµα συµφέροντα του εντολέα του/της κατά τον καλύτερο
δυνατό τρόπο, σύµφωνα µε τις γνώσεις του/της, την πείρα του/της και τις
κείµενες διατάξεις, τηρώντας αυστηρά την επαγγελµατική εχεµύθεια και τους
κανόνες του παρόντος Κώδικα.
• Να βοηθεί τον εντολέα του/της, να τον ενηµερώνει µε σαφήνεια, ώστε να κατανοεί
σωστά τη φύση και τα πραγµατικά δεδοµένα της ανατιθέµενης εργασίας,
αποφεύγοντας εσφαλµένες απόψεις ή µεθόδους, που µπορεί να οδηγήσουν σε
τεχνικά λάθη ή οικονοµική ζηµία.
• Να επιδιώκει τη συνεργασία µε άλλους/ες συναδέλφους, της ίδιας ή διαφορετικών
ειδικοτήτων, εφόσον αυτό επιβάλλεται για την άρτια εκτέλεση της ανατιθέµενης σ’
αυτόν/ή εντολής, µη υπερτιµώντας τα όρια των δικών του/της ικανοτήτων και
ενηµερώνοντας τον εντολέα του/της για την ανάγκη και τα οφέλη αυτής της
συνεργασίας για την άρτια επιτέλεση της εντολής.

Άρθρο 3ο : Προστασία του κύρους του επαγγέλµατος
• Να µην προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια, που µπορεί να εκθέσει την υπόληψή
του/της και ιδιαιτέρως την υπόληψη του επαγγέλµατος του/της Μηχανικού, αλλά
αντίθετα, να επιδιώκει την µε κάθε τρόπο διασφάλιση του κύρους του
επαγγέλµατος.
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• Να µην αναλαµβάνει εργασίες, που θα του/της ζητηθούν, αν δεν διαθέτει κατάλληλη
γνώση.

Άρθρο 4ο : Αθέµιτος ανταγωνισµός
• Να µην επιδιώκει να υποκαταστήσει µε αθέµιτο τρόπο συνάδελφο στον/στην οποίο/α
έχει ανατεθεί εντολή ή έχει προσληφθεί σε κάποια υπηρεσία και να µη µειώνει τις
πιθανότητες συναδέλφου να αναλάβει τις παραπάνω εργασίες, ορµώµενος/η από
ιδιοτέλεια, µε αυτόκλητη κριτική.
• Να µην παραχωρεί αµέσως ή εµµέσως ανταλλάγµατα για την ανάληψη εντολής ή
την κατάληψη θέσης και να µην επιδιώκει αυτά µε αναξιοπρεπή ή γενικώς
ανοίκεια µέσα.
• Να µη συµβάλλει µε τις ενέργειες, την άσκηση επιρροής ή τη συµπεριφορά του σε
καταστρατήγηση των ισότιµων συνθηκών κατά την άσκηση του επαγγέλµατος.

Άρθρο 5ο : Αµοιβές
• Να συµφωνεί ελευθέρως την αµοιβή του/της µε τον εντολέα του/της, µη
υποβιβάζοντας αυτήν σε καµία περίπτωση κάτω από τα ελάχιστα όρια, όπως αυτά
ορίζονται από τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νοµοθεσίας περί αµοιβών
Μηχανικών, ανάλογα µε το είδος του έργου που προσφέρει.
• Να µην παρέχει δωρεάν τις υπηρεσίες του, χωρίς προηγούµενη σχετική έγκριση της
∆.Ε. του Τ.Ε.Ε.

Άρθρο 6ο : ∆ιαφύλαξη της επιστηµονικής διάστασης του επαγγέλµατος
• Να µην υποτάσσει τις απαιτήσεις της επιστήµης του επαγγέλµατος του Μηχανικού
στο ατοµικό του συµφέρον ή σε συµφέροντα τρίτων.
• Να µη προσφέρει καµία υπηρεσία σε κανέναν, όταν η γενική εντολή µελέτης ή η
ανώτερη τεχνική θέση, αν και είναι αρµοδιότητα ∆ιπλωµατούχου Μηχανικού, έχει
ανατεθεί σε µη ∆ιπλωµατούχο Μηχανικό, αρνούµενος/η στις περιπτώσεις αυτές να
τίθεται η επιστηµονική του εργασία υπό τον έλεγχο και την έγκριση µη
∆ιπλωµατούχου Μηχανικού, στο άµεσο ειδικό αντικείµενο της εργασίας του, εκτός
εάν είναι εκ του νόµου υποχρεωµένος ή ο ίδιος µπορεί να τεκµηριώσει την
επιστηµονική του επάρκεια.
• Να τηρεί τους ισχύοντες Κανονισµούς και Προδιαγραφές κατά την άσκηση του
επαγγέλµατος.
• Να µην εκχωρεί δικαιώµατα ∆ιπλωµατούχου Μηχανικού σε άτοµα που δεν διαθέτουν
την επιστηµονική επάρκεια.
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• Να µην κάνει κατάχρηση της θέσης που κατέχει (δηµοσίου λειτουργού, κυβερνητική,
συνδικαλιστική, επιστηµονική κ.λ.π.) και των πλεονεκτηµάτων, του κύρους και
της ασφάλειας που προσφέρει αυτή, για να συναγωνίζεται επαγγελµατίες
συναδέλφους του, µε σκοπό την ανάληψη εντολής ή να τους καταπιέζει κατά την
άσκηση του επαγγέλµατός τους, ιδιαίτερα δε για λόγους προσωπικούς ή ιδίου
οφέλους.

Άρθρο 7ο : Εµπειρογνώµονες
• Να τηρεί, ως εµπειρογνώµων ή διαιτητής ή µέλος κριτικής Επιτροπής ή Επιτροπής
∆ιαγωνισµού, αυστηρή αντικειµενικότητα, και µε την ιδιότητα του µάρτυρα να
εκφέρει γνώµη επί θεµάτων της επιστήµης του, µόνον όταν αυτή στηρίζεται στην
πλήρη γνώση και την ειλικρινή πεποίθηση. Για τον λόγο αυτό, είναι καλό να µην
αποδέχεται τα παραπάνω λειτουργήµατα, εφόσον ο ίδιος κατά συνείδηση κρίνει
ότι δεν έχει τον βαθµό ειδίκευσης, που αυτά απαιτούν, κατά περίπτωση.
• Να µη συντάσσει έκθεση, που µπορεί να χρησιµοποιηθεί δηµοσίως, αν δεν αναφέρει
σ’ αυτήν τον εντολέα του.
• Να µην εκφέρει δηµόσια γνώµη για αντικείµενο της επιστήµης του, εκτός εάν είναι
καλά πληροφορηµένος για τα σχετικά γεγονότα και πιστεύει ειλικρινά σε αυτά που
υποστηρίζει.
• Να τηρεί τις διατάξεις που ορίζονται από το ΤΕΕ για τις πραγµατογνωµοσύνες.

Άρθρο 9ο : Σχέσεις µε συναδέλφους
• Να σέβεται και να εκτιµά την εργασία των συναδέλφων του.
• Να αποφεύγει να ασκεί κριτική επί της εργασίας συναδέλφου, χωρίς αυτός να το
γνωρίζει, ιδιαίτερα αν οι υπηρεσίες του δεν έχουν περατωθεί. Και στην περίπτωση
αυτή, η κριτική πρέπει να είναι τεκµηριωµένη, αντικειµενική και µε τρόπο ώστε να
προστατεύεται η αξιοπρέπεια του επαγγέλµατος.
• Να µην παραβλάπτει αµέσως ή εµµέσως την εργασία άλλου συναδέλφου,
αποφεύγοντας ακόµη και την επανάληψη φηµών δυσφηµιστικών γι’ αυτόν.
• Να περιβάλλει µε σεβασµό τους αρχαιότερους συναδέλφους και να υποστηρίζει τους
νεότερους, υποβοηθώντας τους στην απόκτηση εµπειρίας και την εν γένει πρόοδό
τους.
• Να υποβοηθεί τους συναδέλφους του δηµοσίους λειτουργούς στην εκτέλεση του
καθήκοντός τους. Εάν δε, είναι ο ίδιος δηµόσιος λειτουργός, να εξυπηρετεί πάντα
τον ∆ιπλωµατούχο Μηχανικό και να ικανοποιεί µε προθυµία τα λογικά, δίκαια και
νόµιµα αιτήµατά του.
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• Να µην επιχειρεί να καρπωθεί την πνευµατική εργασία άλλου συναδέλφου και να
προσποριστεί οφέλη από αυτήν. Να σέβεται τους όρους διασφάλισης της
πνευµατικής ή καλλιτεχνικής εργασίας.
• Να τηρεί τις συµφωνίες µε άλλους Μηχανικούς για την κατανοµή εργασίας στο
πλαίσιο εταιρικών ή κοινοπρακτικών σχηµάτων ή συµπράξεων και να αναλαµβάνει
τις ευθύνες, που του αντιστοιχούν, χωρίς να τις επιρρίπτει σε άλλους.

Άρθρο 10ο : Μετάδοση επιστηµονικών γνώσεων
• Να ανακοινώνει τα αποτελέσµατα των επιστηµονικών του εργασιών και της εµπειρίας
του και να βοηθά την προαγωγή των συναδέλφων του, που βρίσκονται σε
κατώτερη βαθµίδα, στην επιστήµη και στο επάγγελµα, έτσι ώστε να αποκτήσουν
ανάλογη προς την ικανότητά τους θέση και έχοντας υπόψη ότι η γνώση που
απέκτησε αποτελεί τµήµα κοινής πνευµατικής κληρονοµιάς, που αποταµιεύθηκε σε
διάστηµα πολλών γενεών, έχει καθήκον να την προάγει και να τη µοιράζεται µε
τους συναδέλφους του/της προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.

Άρθρο 11ο : Προβολή του επαγγέλµατος
• Να προβάλει τους σκοπούς, την πρόοδο και τις επιτεύξεις του επαγγέλµατος του
Μηχανικού, µε τρόπο που αρµόζει σε επιστήµονα.

Άρθρο 12ο : Κοινωνική συµπεριφορά
• Να προσπαθεί να βοηθά το κοινό να κατανοεί µε ορθό τρόπο δηµόσια θέµατα
τεχνικής φύσεως, να το διαφωτίζει για τα πραγµατικά δεδοµένα τους, να
χρησιµοποιεί τεκµηριωµένες απόψεις και να αντιµάχεται αναληθείς ή εξογκωµένες
απόψεις, όταν αυτές τείνουν να οδηγήσουν σε ζηµία του δηµοσίου συµφέροντος.
• Να βοηθά, εφόσον καλείται, τους δηµόσιους λειτουργούς µε τις γνώσεις και την
εµπειρία του, για την κατάρτιση ή βελτίωση διατάξεων πάνω σε θέµατα τεχνικού
περιεχοµένου.
• Να διατηρεί το κύρος ως Μηχανικός-ενεργός πολίτης, από οποιαδήποτε θέση
βρίσκεται.
• Να µη συµβάλλει στην καταστρατήγηση των σκοπών των συλλογικών οργάνων στα
οποία µετέχει.
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ΣΧΕ∆ΙΟ ΝΟΜΟΥ

«Αναµόρφωση του Θεσµικού Πλαισίου της λειτουργίας
των Πειθαρχικών Οργάνων του Τεχνικού Επιµελητηρίου της Ελλάδος»

ΑΡΘΡΟ 1
1. Με τον παρόντα Νόµο αναµορφώνεται το Θεσµικό πλαίσιο της λειτουργίας των Πειθαρχικών
Οργάνων του Τεχνικού Επιµελητηρίου της Ελλάδος.
2. Κάθε προγενέστερη διάταξη καταργείται µε την ψήφιση και θέση σε ισχύ του παρόντος
Νόµου.
ΑΡΘΡΟ 2
1. Στην έδρα του Τεχνικού Επιµελητηρίου της Ελλάδος, στην Αθήνα καθώς και στις έδρες των
Περιφερειακών Τµηµάτων συνιστώνται Πειθαρχικά Συµβούλια, µε πλήρη δικαιοδοσία για τις
παραβάσεις των µελών και των λοιπών εντασσοµένων στο παρόν µε έδρα την Περιφέρεια.
2. Στην έδρα του Τεχνικού Επιµελητηρίου της Ελλάδος, στην Αθήνα, καθώς και στην έδρα του
Τµήµατος Κεντρικής Μακεδονίας του Τεχνικού Επιµελητηρίου της Ελλάδος, στη
Θεσσαλονίκη, συνιστώνται τα Ανώτατα Πειθαρχικά Συµβούλια. Το Ανώτατο Πειθαρχικό
Συµβούλιο της Θεσσαλονίκης ασχολείται µε πειθαρχικά παραπτώµατα µελών του Τ.Ε.Ε., που
έχουν έδρα στους Νοµούς της Κεντρικής Μακεδονίας, της Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης και της ∆υτικής Μακεδονίας.
ΑΡΘΡΟ 3
1. Σε κάθε Πειθαρχικό Συµβούλιο ιδρύεται η Γραµµατεία του Πειθαρχικού Συµβουλίου.
2. Το προσωπικό της Γραµµατείας του Πειθαρχικού Συµβουλίου απαρτίζεται από το προσωπικό
του οικείου Τ.Ε.Ε. και διατίθεται µε Απόφαση του Προέδρου της ∆ιοικούσας Επιτροπής.
3. Ο αριθµός των µελών της Γραµµατείας είναι ανάλογος του αριθµού των εγγεγραµµένων
µελών του Τ.Ε.Ε., ως ακολούθως:
α. Για αριθµό µελών µέχρι 1.000: τουλάχιστον ένα άτοµο.
β. Για αριθµό µελών µέχρι 5.000: τουλάχιστον δύο άτοµα.
γ. Για αριθµό µελών πάνω από 5.000: τουλάχιστον τρία άτοµα.
4. Κατά τη κρίση του Προέδρου του Πειθαρχικού Συµβουλίου, στα άτοµα που απαρτίζουν τη
Γραµµατεία του, µπορούν να ανατίθενται παράλληλα και άλλα καθήκοντα, σχετικά µε τη
λειτουργία των υπηρεσιών του Τ.Ε.Ε.
ΑΡΘΡΟ 4
1. Τα πειθαρχικά παραπτώµατα των µελών του Τ.Ε.Ε. εκδικάζονται σε πρώτο βαθµό από τα
Πειθαρχικά Συµβούλια και, ύστερα από έφεση, από τα Ανώτατα Πειθαρχικά Συµβούλια της
Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης.
2. Από τη δικαιοδοσία των Πειθαρχικών Συµβουλίων δεν εξαιρούνται οι δηµόσιοι υπάλληλοι, οι
υπάλληλοι Ν.Π.∆.∆. και οι υπάλληλοι φορέων του δηµοσίου. Σε περίπτωση που το
πειθαρχικό παράπτωµα δεν είναι αρµοδιότητας του Πειθαρχικού Συµβουλίου του Τ.Ε.Ε.,
παραπέµπεται η υπόθεση στα ∆ικαστήρια ή στα Πειθαρχικά Συµβούλια των φορέων τους. Σε
περίπτωση που το πειθαρχικό παράπτωµα είναι αρµοδιότητας του Πειθαρχικού Συµβουλίου
του Τ.Ε.Ε., εκδικάζεται η υπόθεση σε πρώτο βαθµό από αυτό και στη συνέχεια παραπέµπεται
η Απόφαση στα ∆ικαστήρια ή στα Πειθαρχικά Συµβούλια των φορέων τους.
3. Τα Πειθαρχικά Συµβούλια του Τ.Ε.Ε. είναι αρµόδια για την εκδίκαση υποθέσεων, που
αφορούν κάθε κατηγορία Μηχανικού µέλους του Τ.Ε.Ε. και άλλων κατηγοριών, µη µελών
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του Τ.Ε.Ε., τεχνικών επαγγελµάτων, ασκούντων εν µέρει ή εν όλω το επάγγελµα του
Μηχανικού.
ΑΡΘΡΟ 5
1. Τα Πειθαρχικά Συµβούλια είναι επταµελή.
2. Τα µέλη του Πειθαρχικού Συµβουλίου εκλέγονται κατά τις αρχαιρεσίες που
πραγµατοποιούνται για την εκλογή των Οργάνων του Τ.Ε.Ε., όπως προβλέπει η σχετική
Νοµοθεσία, µε ισάριθµους αναπληρωτές τους.
3. Για τα Πειθαρχικά Συµβούλια στις έδρες των Περιφερειακών Τµηµάτων ψηφίζουν µόνο τα
µέλη του Τµήµατος, ενώ για αυτό της Αθήνας τα µέλη που είναι αντίστοιχα γραµµένα.
4. Ειδικά το Πειθαρχικό Συµβούλιο της Αθήνας έχει 21 µέλη. Το Συµβούλιο αυτό στην πρώτη
του συνεδρίαση εκλέγει τον Πρόεδρο, δύο Αντιπροέδρους του και ισάριθµους αναπληρωτές.
Το Συµβούλιο της Αθήνας, µε απόφαση της Ολοµέλειάς του, χωρίζεται σε τρία επταµελή
τµήµατα, που εργάζονται αυτοτελώς. Σε κάθε τµήµα προεδρεύει ο Πρόεδρος ή ένας από
τους Αντιπροέδρους. Ο Πρόεδρος του Πειθαρχικού Συµβουλίου της Αθήνας και, σε
περίπτωση κωλύµατός του, ο ένας από τους Αντιπροέδρους κατανέµει τις υποθέσεις στα
τµήµατά του. Όπου στις λοιπές ισχύουσες διατάξεις αναφέρεται Πειθαρχικό Συµβούλιο
νοείται και καθένα από τα Τµήµατα του Πειθαρχικού Συµβουλίου της Αθήνας και όπου ο
Πρόεδρος νοούνται και οι προεδρεύοντες Αντιπρόεδροι Τµηµάτων.
5. Για τα Ανώτατα Πειθαρχικά Συµβούλια της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης ψηφίζουν όλοι οι
Μηχανικοί, ανάλογα µε τον Νοµό στον οποίο είναι εγκατεστηµένοι.
6. Υποψηφιότητα µπορούν να θέσουν Μηχανικοί, µέλη του Τ.Ε.Ε., ανεξάρτητα κατηγορίας και
ειδικότητας, µε µόνη προϋπόθεση να έχουν συµπληρώσει 15 έτη άσκησης του
επαγγέλµατος, είτε να είναι οµότιµα µέλη.
7. Ειδικότερα, για τα Ανώτατα Πειθαρχικά Συµβούλια Αθήνας και Θεσσαλονίκης µπορούν να
θέσουν υποψηφιότητα Μηχανικοί µέλη του Τ.Ε.Ε., που έχουν συµπληρώσει 25 έτη άσκησης
επαγγέλµατος ή είναι οµότιµα µέλη.
8. Το Πειθαρχικό Συµβούλιο, στην πρώτη του Συνεδρίαση, στην οποία προεδρεύει ο
πλειοψηφών σύµβουλος, εκλέγει µε µυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο και τον Αναπληρωτή
Πρόεδρο.
9. Η θητεία του Προέδρου, του Αναπληρωτή Προέδρου και των µελών του Πειθαρχικού
Συµβουλίου συµπίπτει µε αυτήν των οργάνων του Τ.Ε.Ε.
10. Στις συνεδριάσεις του Πειθαρχικού Συµβουλίου συµµετέχει, χωρίς δικαίωµα ψήφου, ο
Νοµικός Σύµβουλος του Τ.Ε.Ε. ή δικηγόρος, που παρέχει τις συµβουλευτικές του υπηρεσίες
στο Τ.Ε.Ε.
11. Πρακτικά της συνεδρίασης τηρούνται από µόνιµο υπάλληλο του Τ.Ε.Ε.
ΑΡΘΡΟ 6
1. Σε ένα µήνα µετά την εκλογή των Οργάνων των Αντιπροσωπειών του Τ.Ε.Ε., µε ευθύνη του
Προέδρου της Αντιπροσωπείας, καταρτίζεται πίνακας εισηγητών για την υποβοήθηση του
έργου του Πειθαρχικού Συµβουλίου, λαµβάνοντας πρόνοια για την εκπροσώπηση όλων των
ειδικοτήτων. Μέχρι την κατάρτιση νέου πίνακα, ισχύει και παρατείνεται ο πίνακας των
εισηγητών της προηγούµενης θητείας.
2. Ο αριθµός των εισηγητών για κάθε Πειθαρχικό Συµβούλιο δεν µπορεί να είναι µικρότερος
από το 1% και µεγαλύτερος από το 3% των Μηχανικών, που είναι µέλη του αντίστοιχου
Τµήµατος ή αυτών της έδρας του Τ.Ε.Ε.
3. Οι εισηγητές θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον 10 έτη άσκησης του επαγγέλµατος.
4. Ο Πρόεδρος του Πειθαρχικού Συµβουλίου ή ο Αναπληρωτής του σε περίπτωση κωλύµατος,
αναθέτει στον εισηγητή, που επιλέγει από τον κατάλογο των εισηγητών, τις υποθέσεις για
διερεύνηση. Σε περίπτωση που εισηγητής αρνείται να αναλάβει υπόθεση προς διερεύνηση,
επιλέγεται άλλος. Μετά από δύο αρνήσεις διαγράφεται από τον κατάλογο των εισηγητών.
5. Ο Πρόεδρος του Πειθαρχικού Συµβουλίου ή ο Αναπληρωτής του σε περίπτωση κωλύµατος
ορίζουν και το χρονικό πλαίσιο (µε ανώτερο τους δύο µήνες), που διατίθεται στον εισηγητή
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για τη διερεύνηση της υπόθεσης, ανάλογα µε τη δυσκολία και τη πολυπλοκότητά της.
Παράταση µπορεί να δοθεί µετά από αιτιολογηµένη πρόταση και έγκριση του Πειθαρχικού
Συµβουλίου.
6. Κατά τη διαδικασία της διερεύνησης ο Εισηγητής έχει αρµοδιότητες Ανακριτή και µπορεί να
αναζητήσει την αλήθεια µε κάθε πρόσφορο τρόπο, µαρτυρικές καταθέσεις, αναζήτηση
εγγράφων από υπηρεσίες, δικαστικές αρχές κ.λ.π.
7. Τον Εισηγητή επικουρεί στο έργο του γραµµατεία, που παρέχεται από το Τ.Ε.Ε.
8. Ο Πρόεδρος, τα µέλη του Πειθαρχικού Συµβουλίου και των Ανώτατων Πειθαρχικών
Συµβουλίων Αθήνας και Θεσσαλονίκης και οι εισηγητές, υπέχουν τις ευθύνες των ∆ηµοσίων
Υπαλλήλων και πριν από την ανάληψη των καθηκόντων τους, ορκίζονται ενώπιον του
Προέδρου του Τ.Ε.Ε., ως ακολούθως:
«Ορκίζοµαι να ασκήσω τα ανατεθέντα σε εµένα καθήκοντα µε κάθε αµεροληψία και
επιµέλεια και µε κάθε µυστικότητα, έχοντας ως µόνο σκοπό την ανακάλυψη της
αλήθειας».
Ο όρκος δίδεται κατά τον τύπο της θρησκείας του ορκιζόµενου.
Στους εκ των ανωτέρω ∆ηµοσίους Υπαλλήλους ή Υπαλλήλους Ν.Π.∆.∆., υπενθυµίζεται ο
δοθείς από αυτούς όρκος.
ΑΡΘΡΟ 7
1. Οι διατάξεις περί εξαίρεσης δικαστών της Πολιτικής ∆ικονοµίας, ισχύουν για τον Πρόεδρο, τα
µέλη του Πειθαρχικού Συµβουλίου, καθώς επίσης και για τους εισηγητές.
2. Η αίτηση εξαίρεσης απευθύνεται στον Πρόεδρο του Πειθαρχικού Συµβουλίου και κατατίθεται
στη Γραµµατεία του Πειθαρχικού Συµβουλίου.
3. Το Πειθαρχικό Συµβούλιο αποφασίζει για τα όσα αναφέρονται στην αίτηση εξαίρεσης.
4. Κατά τη συζήτηση είναι δυνατό να παραστεί και ο αιτών.
5. Επί αιτήσεως για την εξαίρεση εισηγητή αποφασίζει ο Πρόεδρος του Πειθαρχικού
Συµβουλίου, ορίζοντας άµεσα άλλον εισηγητή, εφόσον κάνει αποδεκτή την αίτηση
εξαίρεσης.
6. Όταν ζητείται η εξαίρεση µέλους ή µελών του Πειθαρχικού Συµβουλίου, κρίνεται από το
Πειθαρχικό Συµβούλιο, χωρίς τη συµµετοχή αυτών, που ζητείται η εξαίρεσή τους. Σε
περίπτωση που γίνει δεκτή η αίτηση εξαίρεσης, τα εξαιρεθέντα µέλη αντικαθίστανται από
αναπληρωµατικά. Εάν ζητηθεί η εξαίρεση αριθµού πέραν του 50% των µελών ή και του
συνόλου, η σχετική αίτηση απευθύνεται στον Πρόεδρο του Ανώτατου Πειθαρχικού
Συµβουλίου της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης και κατατίθεται στη Γραµµατεία του.
7. Το Ανώτατα Πειθαρχικά Συµβούλια είναι αρµόδια για την εκδίκαση της αίτησης εξαίρεσης και
αποφασίζουν για το βάσιµο ή µη της αιτουµένης εξαίρεσης, µε τη δυνατότητα του αιτούντος
να παραστεί στην εκδίκαση της αίτησής του.
8. Ο διωκόµενος πειθαρχικά, µόνο µία φορά κατά βαθµό δικαιοδοσίας µπορεί να ζητήσει
εξαίρεση µελών ή ολόκληρου του Πειθαρχικού Συµβουλίου και, µάλιστα, πριν από την
έναρξη της συζήτησης της υπόθεσης.
9. Μία µόνο φορά µπορεί, επίσης, να ζητήσει την εξαίρεση του εισηγητή και, µάλιστα, εντός
πέντε ηµερών από την κοινοποίηση σε αυτόν του ορισµού του και την κλήση σε απολογία.
10. Η συµµετοχή οµότιµου µέλους του Τ.Ε.Ε. στο Πειθαρχικό Συµβούλιο ή ως εισηγητού αυτού,
δεν θεωρείται άσκηση επαγγέλµατος κατά τις περί Ταµείου Συντάξεων Μηχανικών
Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε.) κείµενες διατάξεις.
ΑΡΘΡΟ 8
1. Πειθαρχικά παραπτώµατα θεωρούνται τα ακόλουθα:
α. Η παράβαση κανονισµών και διατάξεων κείµενων Νόµων, κατά την άσκηση του
επαγγέλµατος.
β. Η παροχή διευκολύνσεων ή άµεση ή έµµεση σύµπραξη σε κάθε είδους αυθαίρετες
κατασκευές.
γ. Η αποδεδειγµένη πληµµέλεια κατά την εκτέλεση των επαγγελµατικών καθηκόντων και
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υποχρεώσεων.
δ. Η παράβαση των καθηκόντων και υποχρεώσεων των µελών του Τ.Ε.Ε., όπως
καθορίζονται από τις νόµιµες Αποφάσεις των Οργάνων του.
ε. Η παράβαση των κανόνων, όπως καθορίζονται από τον Κώδικα ∆εοντολογίας των
Μηχανικών µελών του Τ.Ε.Ε., κατά την άσκηση καθηκόντων εκπροσώπησης
(πραγµατογνωµοσύνη, συµβούλια, όργανα).
στ. Η κλοπή πνευµατικής ιδιοκτησίας για προσπορισµό ίδιου οφέλους.
ζ. Η ασυµβίβαστη προς την επιστηµονική αξιοπρέπεια, διαγωγή ή αντισυναδελφική
συµπεριφορά και γενικά η µη τήρηση των οριζόµενων από τον Κώδικα ∆εοντολογίας των
Μηχανικών.
ΑΡΘΡΟ 9
1. Οι συνεδριάσεις του Πειθαρχικού Συµβουλίου γίνονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.
2. Ο Πρόεδρος του Πειθαρχικού Συµβουλίου ή ο Αναπληρωτής του καθορίζει την ηµερήσια
διάταξη της συνεδρίασης και η ειδοποίηση των µελών γίνεται εγγράφως, τουλάχιστον µία
εβδοµάδα πριν από την ηµέρα συνεδρίασης.
3. Η ειδοποίηση του εγκαλούντος και του εγκαλουµένου γίνεται µε επίδοση της πρόσκλησης µε
δικαστικό επιµελητή, πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες τουλάχιστον, πριν από την ηµέρα
συνεδρίασης του Πειθαρχικού Συµβουλίου.
4. Το Πειθαρχικό Συµβούλιο συνεδριάζει µε τη παρουσία του Προέδρου ή του Αναπληρωτή και
τεσσάρων τουλάχιστον µελών του.
5. Οι Αποφάσεις λαµβάνονται µε πλειοψηφία των παρόντων. Στην περίπτωση σχηµατισµού
τριών απόψεων, η ψηφοφορία επαναλαµβάνεται µεταξύ των δύο επικρατέστερων. Σε
περίπτωση αµφιβολίας ως προς τις επικρατέστερες αποφασίζει το Πειθαρχικό Συµβούλιο
κατά πλειοψηφία των παρόντων.
6. Σε κάθε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η γνώµη υπέρ της οποίας συντάσσεται η ψήφος του
Προέδρου ή του Αναπληρωτή του.
7. Η Απόφαση του Πειθαρχικού Συµβουλίου, πλήρως αιτιολογηµένη, συντάσσεται εγγράφως.
Για όλες τις συνεδριάσεις τηρούνται συνοπτικά πρακτικά, το οποία δεν διατίθενται στους
ενδιαφεροµένους. Η τυχόν εκφρασθείσα µειοψηφούσα άποψη καταγράφεται µόνον στα
πρακτικά.
ΑΡΘΡΟ 10
1. Οι ποινές που το Πειθαρχικό Συµβούλιο επιβάλλει είναι:
i.
Γραπτή Επίπληξη
ii.
Πρόστιµο µέχρι το 1/2 του ελάχιστου βασικού µισθού της συλλογικής σύµβασης των
Μηχανικών.
iii.
Χρηµατική Ποινή µέχρι το τριπλάσιο του ελάχιστου βασικού µισθού της συλλογικής
σύµβασης των µηχανικών.
iv.
Στέρηση άδειας άσκησης επαγγέλµατος από ένα µήνα µέχρι έξι µήνες.
v.
Στέρηση άδειας άσκησης επαγγέλµατος από επτά µήνες µέχρι δύο χρόνια.
vi.
Οριστική στέρηση άδειας άσκησης επαγγέλµατος.
2. Το Πειθαρχικό Συµβούλιο διαβιβάζει στον Πρόεδρο του Περιφερειακού Τµήµατος τις
Αποφάσεις του, ο οποίος είναι υποχρεωµένος να δηµοσιοποιήσει την υπόθεση συνοπτικά και
την ποινή, στα τεχνικά έντυπα του Τ.Ε.Ε., στην ιστοσελίδα και στο ενηµερωτικό δελτίο του
Τ.Ε.Ε., εντός ενός µήνα το αργότερο.
3. Οι Αποφάσεις κοινοποιούνται άµεσα στο κεντρικό γραφείο του Τ.Ε.Ε. για καταχώρηση
(έκδοση βεβαιώσεων επαγγελµατικού µητρώου).
4. Τα ποσά των χρηµατικών ποινών κατατίθενται σε ειδικό λογαριασµό του Τ.Ε.Ε. και
αποτελούν έσοδα του αντίστοιχου Περιφερειακού Τµήµατος.
5. Προβλέπεται άµεση έκπτωση από συµµετοχή σε όργανα ή εκπροσωπήσεις και απαγόρευση
συµµετοχής για την επόµενη θητεία.
6. Σε περίπτωση υποτροπής µετά την έκδοση της Απόφασης και την επιβολή της ποινής και
- 12 -

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
στην περίπτωση που η ποινή είναι αυτή της στέρησης άδειας, η ποινή διπλασιάζεται.
ΑΡΘΡΟ 11
1. Το Πειθαρχικό Συµβούλιο επιλαµβάνεται της δίωξης κατά Μηχανικού ή Μηχανικών
αυτεπαγγέλτως ή µετά από έγγραφη αναφορά ∆ηµόσιας Αρχής, του Προέδρου του Τ.Ε.Ε. ή
των ∆ιοικητικών Συµβουλίων συλλογικών φορέων, επιστηµονικών ή εργασιακών των
Μηχανικών, µετά από νόµιµη Απόφαση των συλλογικών τους φορέων ή µετά από έγγραφη
καταγγελία οποιουδήποτε έχει έννοµο συµφέρον.
2. Μετά την κατάθεση της έγγραφης αναφοράς ή καταγγελίας στη Γραµµατεία του Πειθαρχικού
Συµβουλίου, ο Πρόεδρος ή ο Αναπληρωτής του, σε περίπτωση κωλύµατός του, εξετάζει το
βάσιµο ή µη των κατηγοριών, οπότε εισάγει ή όχι την υπόθεση στην πειθαρχική διαδικασία.
Σε διαφορές µεταξύ Μηχανικών προηγείται ενδιάµεση διαδικασία (προδιαδικασία), µε
συµµετοχή των εµπλεκοµένων και δύο τουλάχιστον µελών του Πειθαρχικού Συµβουλίου.
3. Απαγγέλλεται η κατηγορία µε βάση το άρθρο 8 του παρόντος, ορίζεται ο εισηγητής από τον
κατάλογο των εισηγητών και αρχίζει η διαδικασία της πειθαρχικής διερεύνησης.
4. Ανάλογα µε την προς διερεύνηση υπόθεση, τίθεται δεσµευτική προθεσµία προς τον εισηγητή
για την ολοκλήρωση της υπόθεσης και την υποβολή της εισηγητικής έκθεσής του. Η χρονική
διάρκεια για κάθε υπόθεση δεν είναι δυνατό να είναι µικρότερη από δεκαπέντε ηµέρες, για
απλές περιπτώσεις, και µεγαλύτερη από δύο µήνες για τις πολυπλοκότερες. Ο Πρόεδρος
µπορεί να παρατείνει τη διάρκεια ολοκλήρωσης υπόθεσης µόνο µία φορά και µέχρι του
διπλάσιου αρχικού δοθέντος χρόνου. Το Πειθαρχικό Συµβούλιο µπορεί να παρατείνει τον
χρόνο αυτό προς τον εισηγητή µέχρι συνολικά έξι µήνες. Αν παρέλθει η ορισθείσα
προθεσµία και δεν κατατεθεί εισήγηση, αντικαθίσταται άµεσα ο εισηγητής από άλλον, µε
Απόφαση του Προέδρου, ελέγχεται ο εισηγητής για τυχόν αµέλεια κατά την εκτέλεση του
καθήκοντος και σε περίπτωση που προκύψει αυτή, του γίνεται γραπτή επίπληξη.
5. Ο εισηγητής πραγµατοποιεί κάθε αναγκαία εξέταση ή αυτοψία, έχει το δικαίωµα να καλεί και
να εξετάζει ενόρκως οποιονδήποτε µάρτυρα κατά την κρίση του, να ερευνά και να ζητεί
έγγραφα από κάθε Αρχή και ∆ικαστήριο. Αν οι νοµίµως κληθέντες µάρτυρες αρνηθούν να
καταθέσουν, τιµωρούνται µε βάση τις ποινές, που προβλέπονται από το σχετικό άρθρο του
Ποινικού Κώδικα. Με πρόταση του εισηγητή, ο Πρόεδρος του Πειθαρχικού Συµβουλίου
µπορεί να ζητήσει τη διενέργεια των παραπάνω ενεργειών, εκτός έδρας του Τ.Ε.Ε., από το
αρµόδιο ∆ικαστήριο.
6. Ο εισηγητής καλεί τον καταγγελλόµενο µε κλήση, που του επιδίδεται µε δικαστικό κλητήρα,
για να ενηµερωθεί για το κατηγορητήριο και για τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί µέχρι
τη στιγµή εκείνη, ενώ, ταυτόχρονα, του προσδιορίζει την ηµεροµηνία για να απολογηθεί. Η
απολογία δεν µπορεί να πραγµατοποιηθεί σε λιγότερες από πέντε εργάσιµες ηµέρες από την
ηµέρα επίδοσης της κλήσης.
7. Η απολογία µπορεί να πραγµατοποιηθεί και µε απολογητικό υπόµνηµα, που κατατίθεται στη
γραµµατεία του Πειθαρχικού Συµβουλίου. Εφόσον το κρίνει σκόπιµο ο εισηγητής, µπορεί να
ζητήσει την δια ζώσης εξέταση του µάρτυρα. Σε εξαιρετικά πολύπλοκες και ιδιάζουσες
περιπτώσεις µπορεί να δοθεί παράταση για την απολογία του καταγγελλόµενου και µέχρι
δεκαπέντε εργάσιµες ηµέρες, κατά την κρίση του εισηγητή και µε τη σύµφωνη γνώµη του
Προέδρου του Πειθαρχικού Συµβουλίου.
8. Μετά την απολογία του καταγγελλόµενου και αφού ο εισηγητής ολοκληρώσει τη διερεύνηση
της καταγγελίας ή παρέλθει η προσδιορισθείσα χρονική περίοδος, ο εισηγητής συντάσσει τη
σχετική εισηγητική του έκθεση και την παραδίδει στον Πρόεδρο του Πειθαρχικού
Συµβουλίου.
9. Αν η εισηγητική έκθεση περιλαµβάνει την απαλλαγή του καταγγελλόµενου, ο Πρόεδρος
εισηγείται το θέµα στο Πειθαρχικό Συµβούλιο. Σε περίπτωση που το Πειθαρχικό Συµβούλιο
δεν αποδέχεται την εισήγηση, τότε η ακολουθείται η προβλεπόµενη διαδικασία εκδίκασης
της υπόθεσης.
10. Ο Πρόεδρος ορίζει την ηµεροµηνία εκδίκασης της υπόθεσης, λαµβάνοντας υπόψη τις
χρονικές προθεσµίες του άρθρου 9 του παρόντος Κανονισµού. Στη συνεδρίαση παρίσταται ο
εισηγητής της υπόθεσης. Ο καταγγελλόµενος καλείται εγγράφως να παραστεί µε έγγραφη
ειδοποίηση, που του παραδίδεται τουλάχιστον πέντε ηµέρες πριν την εκδίκαση της υπόθεσής
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του. Το ίδιο ισχύει και για τον καταγγέλλοντα. Καταγγελλόµενος και καταγγέλλων µπορούν
να παρίστανται ενώπιον του Πειθαρχικού Συµβουλίου και µε πληρεξούσιο ∆ικηγόρο. Οι
εγκαλούµενοι µπορούν να λαµβάνουν γνώση όλων των στοιχείων του σχετικού φακέλου και
της εισήγησης του εισηγητή.
11. Το Πειθαρχικό Συµβούλιο, κατά την κρίση του, µπορεί να εξετάσει µάρτυρες, µετά δε την
προφορική ενώπιόν του απολογία του καταγγελλόµενου, και σε περίπτωση µη εµφάνισής
του µετά τη διαπίστωση της νόµιµης κλήτευσής του, εκδίδει την Απόφασή του. Αν κριθεί
απαραίτητο, είναι δυνατό να αποφασίσει για τη συµπλήρωση του κατηγορητηρίου και της
ανάκρισης. Στην περίπτωση αυτή, ο καταγγελλόµενος καλείται για τη συµπλήρωση ή
παραπέρα διερεύνησης της υπόθεσης, µε βάση τα όσα ισχύουν στις παραγράφους 6 και 7
του παρόντος άρθρου.
12. Το Πειθαρχικό Συµβούλιο είναι δυνατό να αναβάλει για µία µόνο φορά τη λήψη Απόφασης,
αν κριθεί σκόπιµο να εξετάσει ή επανεξετάσει µάρτυρα, ορίζοντας την ηµεροµηνία εκδίκασης
της υπόθεσης. Στην περίπτωση αυτή, ο καταγγελλόµενος πρέπει να κληθεί νόµιµα, µόνον
εφόσον δεν είναι παρών.
13. Οι µάρτυρες προς εξέταση από το Πειθαρχικό Συµβούλιο προσέρχονται µε ευθύνη των
ενδιαφεροµένων. Η µη προσέλευση µαρτύρων δεν παρεµποδίζει τη διαδικασία λήψης
Απόφασης.
14. Με την επιβολή της ποινής ο καταγγελλόµενος επιβαρύνεται και τα έξοδα εκδίκασης της
υπόθεσης.
15. Οι αποφάσεις του Πειθαρχικού Συµβουλίου κοινοποιούνται µε ευθύνη του Προέδρου στον
Πρόεδρο της ∆ιοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. και στους ενδιαφερόµενους.
ΑΡΘΡΟ 12
1. Οι αποφάσεις του Πειθαρχικού Συµβουλίου που προβλέπουν γραπτή επίπληξη ή πρόστιµο
είναι τελεσίδικες και ανέκκλητες.
2. Στη περίπτωση των, εκτός της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, ποινών επιτρέπεται η
έφεση ενώπιον των Ανώτατων Πειθαρχικών Συµβουλίων. Η έφεση κατατίθεται στη
Γραµµατεία του Πειθαρχικού Συµβουλίου, που εκδίκασε την υπόθεση σε πρώτο βαθµό, µέσα
σε αποκλειστική προθεσµία δεκαπέντε ηµερών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της
Απόφασης.
3. ∆ικαίωµα έφεσης έχει ο καταδικασθείς και ο Πρόεδρος του Πειθαρχικού Συµβουλίου. Ο
Πρόεδρος έχει δικαίωµα να ασκήσει έφεση και για τις ανέκκλητες Αποφάσεις του
Πειθαρχικού Συµβουλίου. Η προθεσµία προς έφεση και η άσκηση της έφεσης έχουν
ανασταλτική ισχύ.
4. Με ευθύνη του Προέδρου του Πειθαρχικού Συµβουλίου διαβιβάζονται οι προς έφεση
υποθέσεις στη Γραµµατεία των Ανώτατων Πειθαρχικών Συµβουλίων, για να λάβουν γνώση
οι Πρόεδροί τους, εντός δεκαπέντε (15) ηµερών.
5. Οι εφέσεις εκδικάζονται από τα Ανώτατα Πειθαρχικά Συµβούλια, τα οποία µπορεί να
αποφασίσουν για τη διενέργεια νέας ανάκρισης. Με Απόφασή τους, τα Ανώτατα Πειθαρχικά
Συµβούλια επικυρώνουν, τροποποιούν ή εξαλείφουν την πρωτόδικη Απόφαση, στο
µικρότερο δυνατό χρονικό διάστηµα και όχι µεγαλύτερο των δύο (2) µηνών.
6. Στην περίπτωση που η υπόθεση κρίνεται στα Ανώτατα Πειθαρχικά Συµβούλια µετά από
έφεση του καταδικασθέντος, η Απόφαση δεν µπορεί να είναι δυσµενέστερη, στην περίπτωση
δε που κρίνεται µετά από έφεση του Προέδρου του Πειθαρχικού Συµβουλίου, η Απόφαση
δεν µπορεί να είναι ευνοϊκότερη. Οι Αποφάσεις των Ανωτάτων Πειθαρχικών Συµβουλίων
είναι αµετάκλητες.
7. Για αίτηµα εξαίρεσης µελών των Ανωτάτων Πειθαρχικών Συµβουλίων ισχύουν οι διατάξεις
του άρθρου 7 του παρόντος.
8. Αίτηµα για την εξαίρεση όλων των µελών των Ανώτατων Πειθαρχικών Συµβουλίων δεν
γίνεται αποδεκτή και απορρίπτεται µε Απόφαση των Προέδρων των Οργάνων.
9. Στην αρµοδιότητα των Ανώτατων Πειθαρχικών Συµβουλίων υπάγεται, επίσης, ο έλεγχος και
η εποπτεία για τη γρήγορη, σωστή και αποτελεσµατική εξέταση των υποθέσεων των
Πειθαρχικών Συµβουλίων.
10. Οι Αποφάσεις των Ανώτατων Πειθαρχικών Συµβουλίων, µε ευθύνη των Προέδρων τους,
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ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
κοινοποιούνται στον Πρόεδρο του Τ.Ε.Ε. και τους ενδιαφερόµενους.
ΑΡΘΡΟ 13
1. Τα επιβαλλόµενα πρόστιµα ή χρηµατικές ποινές, καθώς και τα επιβληθέντα έξοδα της
πειθαρχικής διαδικασίας, καταβάλλονται από τον καταδικασθέντα στο Ταµείο του Τ.Ε.Ε.
εντός µηνός από της τελεσιδικίας της Απόφασης. Σε περίπτωση καθυστέρησης, αυτά
προσαυξάνονται κατά 1% για κάθε ένα παρερχόµενο µήνα και µέχρι 50%.
2. Οι ανέκκλητες Αποφάσεις, λόγω ποινής ή λόγω παρόδου της προς άσκηση έφεσης
προθεσµίας, όλων των Πειθαρχικών Συµβουλίων δηµοσιεύονται εντός µηνός στο επίσηµο
δελτίο του Τεχνικού Επιµελητηρίου, εµφανίζονται στην ιστοσελίδα του Τ.Ε.Ε. και του
Υπουργείου ∆ηµοσίων Έργων.
3. Όσοι καταδικάσθηκαν µε Αποφάσεις Πειθαρχικών Συµβουλίων, έστω και µη ανεκκλήτως, και
δεν εξέτισαν τις ποινές που τους επιβλήθηκαν, δεν έχουν δικαίωµα εκλέγειν και εκλέγεσθαι
σε όργανα του Τ.Ε.Ε. και σε συµµετοχή σε συµβούλια ή σε πίνακα διαιτητών ή
πραγµατογνωµόνων.
4. Οι ήδη εκλεγµένοι εκπίπτουν από το αξίωµά τους, εφόσον καταδικασθούν µε ανέκκλητες
Αποφάσεις για τις ποινές iii έως vi της παραγράφου 1 του άρθρου 10.
5. Όσοι καταδικάσθηκαν µε ανέκκλητες Αποφάσεις Πειθαρχικών Συµβουλίων και δεν εξέτισαν
τις ποινές που τους επιβλήθηκαν, δεν µπορούν να υποβάλουν εγκύρως µελέτη σε ∆ηµόσια
Αρχή ή Ν.Π.∆.∆., να αναλάβουν µελέτη, να αναλάβουν εκτέλεση έργων και δεν
ανανεώνονται τα σχετικά πτυχία για όσο διάστηµα διαρκεί η επιβληθείσα ποινή.
6. Οι τελεσίδικες Αποφάσεις καταγράφονται στο Μητρώο Πειθαρχικών Αποφάσεων, που
τηρείται στο Τ.Ε.Ε. Η διαγραφή τους επέρχεται αυτοµάτως µετά τη συµπλήρωση:
α. πενταετίας για την ποινή της γραπτής επίπληξης και του προστίµου,
β. δεκαετίας για όλες τις υπόλοιπες ποινές.
ΑΡΘΡΟ 14
1. Η ποινική ή πολιτική δίκη δεν αναστέλλει την πειθαρχική διαδικασία.
2. Το Πειθαρχικό Συµβούλιο σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις και µε οµόφωνη Απόφασή του
µπορεί να αναστείλει την πειθαρχική δίκη µέχρι ολοκλήρωσης της ποινικής ή πολιτικής.
3. Σε περίπτωση πειθαρχικής αθώωσης ή επιβολής ποινής γραπτής επίπληξης, εφόσον
ακολουθήσει καταδίκη από Ποινικό ∆ικαστήριο, η πειθαρχική διαδικασία επαναλαµβάνεται.
4. Τα πειθαρχικά παραπτώµατα παραγράφονται µετά από πέντε έτη από την τέλεσή τους, κάθε
πράξη, όµως, πειθαρχικής διαδικασίας, καθώς και η υποβολή της εγκλήσεως και κάθε πράξη
ποινικής δίωξης, διακόπτει την παραγραφή.
ΑΡΘΡΟ 15
1. Για την εξέταση σε πρώτο βαθµό µίας καταγγελίας ο καταγγέλλων οφείλει να εκδώσει
παράβολο υπέρ Τ.Ε.Ε. αξίας 100 ΕΥΡΩ. Η αξία του παραπάνω παραβόλου επιστρέφεται στην
περίπτωση καταδίκης του καταγγελλόµενου.
2. Ως αποζηµίωση του Προέδρου ορίζεται το ποσό των 250 ΕΥΡΩ, του Αναπληρωτή το ποσό
των 150 ΕΥΡΩ και των µελών το ποσό των 100 ΕΥΡΩ ανά συνεδρίαση.
3. Ο εισηγητής αποζηµιώνεται µε το ποσό των 300 ΕΥΡΩ. Στην περίπτωση, που θα χρειασθεί
να κινηθεί εκτός της έδρας του και πέραν των είκοσι χιλιοµέτρων, δικαιούται τα οδοιπορικά
έξοδα και ηµερήσια αποζηµίωση.
4. Τα παραπάνω ποσά ισχύουν για τη πρώτη θητεία µετά την ψήφιση του παρόντος Νόµου,
αναπροσαρµόζονται δε µε την έναρξη της θητείας του Πειθαρχικού Συµβουλίου, µε βάση τον
συντελεστή τιµών καταναλωτή του άρθρου ΓΕΝ.3 της Υπουργικής Απόφασης του
Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. ∆ΜΕΟ/α/0/1257/9.8.2005 (Φ.Ε.Κ. 1162 Β) ή όποιας άλλης νεότερης εκάστοτε
ισχύει.
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