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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΤΕΕ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
Ο/Η Διπλωματούχος 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.
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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.
 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
Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε.

Άρθρο 6ο : Διαφύλαξη 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 Διπλωματούχου Μηχανικού, έχει
ανατεθεί σε μη Διπλωματούχο Μηχανικό, αρνούμενος/η στις περιπτώσεις αυτές να
τίθεται η επιστημονική του εργασία υπό τον έλεγχο και την έγκριση μη
Διπλωματούχου 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.
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 Να τηρεί τους ισχύοντες Κανονισμούς και Προδιαγραφές κατά την άσκηση του
επαγγέλματος.
 Να μην εκχωρεί δικαιώματα Διπλωματούχου Μηχανικού σε άτομα που δεν διαθέτουν
την επιστημονική επάρκεια.
 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
Διαγωνισμού, 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 υποβοηθάει τους συναδέλφους του δημοσίους λειτουργούς στην εκτέλεση του
καθήκοντός τους. Εάν δε, είναι ο ίδιος δημόσιος λειτουργός, να εξυπηρετεί πάντα
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τον Διπλωματούχο Μηχανικό και να ικανοποιεί με προθυμία τα λογικά, δίκαια και
νόμιμα αιτήματά του.
 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.

