
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ  

ΕΛΛΑΔΑΣ  

   

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

της ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

της ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ του Τ.Ε.Ε. 

της 9 Ιουνίου 2018 

 

 

 

Στην Αθήνα την 9η Ιουνίου 2018, ημέρα Σάββατο και ώρα 12:00 μ.μ. συνήλθαν στην 

αίθουσα συνεδριάσεων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Νίκης 4 ,  1
ο ς

 όροφος), 

τα παρακάτω Μέλη της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε., στην τακτική συνεδρίαση, με 

θέματα ημερήσιας διάταξης : 

 

1. Ανακοινώσεις του Προεδρείου της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. 

2. Ενημέρωση – Συζήτηση για τη δραστηριότητα της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. 

3. Έλεγχος – Ερωτήσεις – Επερωτήσεις προς τη Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε. 

4. Επικαιροποίηση Πειθαρχικού Δικαίου Μελών του Τ.Ε.Ε. (το οποίο ισχύει από το 1970) 

5. Καθορισμός του αριθμού και των αντικειμένων των Μονίμων Επιτροπών του Τ.Ε.Ε. 

6. Τροποποίηση Προϋπολογισμού του Τ.Ε.Ε. οικονομικού έτους 2018 

7. Πορεία του Ταμείου – ΤΜΕΔΕ 

8. Το ζήτημα των εργασιακών σχέσεων στον Τεχνικό Κλάδο με την προοπτική σύναψης 

Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας 
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Παρόντες είναι οι : 

 
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 

1 ΑΛΑΜΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 

2 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΙΧΑΗΛ 

3 ΑΜΠΑΚΟΥΜΚΙΝ ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΒΙΚΤΩΡ 

4 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 

5 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

6 ΑΝΔΡΕΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

7 ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

8 ΑΝΤΙΒΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

9 ΒΑΛΑΟΥΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

10 ΒΑΜΒΟΥΡΕΛΛΗΣ ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

11 ΒΑΡΕΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

12 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΤΑΣΑ) ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

13 ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ 

14 ΒΕΝΤΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 

15 ΒΟΓΑΝΑΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

16 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΕΥΗ) ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

17 ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

18 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΓΙΑΝΝΟΣ) ΧΡΗΣΤΟΣ 

19 ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ-
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 

20 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

21 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

22 ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

23 ΔΑΡΔΑΜΑΝΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ 

24 ΔΑΡΔΑΜΑΝΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ 

25 ΔΟΥΚΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ (ΧΑΡΗΣ) ΧΡΗΣΤΟΣ 

26 ΔΡΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

27 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ-
ΚΟΥΔΟΥΝΗ 

ΣΟΦΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 

28 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΑΙΟΣ 

29 ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

30 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

31 ΖΙΩΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

32 ΗΛΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

33 ΚΑΜΑΡΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

34 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
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35 ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

36 ΚΑΡΑΔΡΑΚΟΝΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

37 ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ ΕΥΘΥΜΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

38 ΚΑΡΜΑΝΙΩΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ 

39 ΚΑΨΑΣΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 

40 ΚΑΨΙΜΑΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ (ΕΛΙΝΑ) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

41 ΚΙΣΚΗΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

42 ΚΙΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

43 ΚΛΑΔΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

44 ΚΛΩΝΙΖΑΚΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

45 ΚΟΛΟΒΟΣ  ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

46 ΚΟΝΤΑΞΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

47 ΚΟΡΝΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

48 ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

49 ΚΟΥΡΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

50 ΚΟΥΡΤΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 

51 ΚΟΥΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 

52 ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ 
ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ 
(ΒΑΛΑΝΤΗΣ) 

ΙΩΑΝΝΗΣ 

53 ΚΡΕΜΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

54 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 

55 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

56 ΚΡΥΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

57 ΚΩΝΣΤΑΝΤΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 

58 ΛΕΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

59 ΛΕΦΑΝΤΖΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ (ΜΑΤΙΝΑ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

60 ΛΙΟΥΖΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

61 ΛΟΙΖΙΔΟΥ-ΜΑΛΑΜΗ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

62 ΛΥΚΟΤΡΑΦΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

63 ΛΥΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

64 ΜΑΚΝΕΑ ΚΡΙΣΤΙΝΑ - ΗΛΕΚΤΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

65 ΜΑΝΣΟΥΡ ΓΚΑΜΠΡΙΕΛ ΦΟΥΑΝΤ 

66 ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

67 ΜΑΧΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 

68 ΜΕΣΟΧΩΡΙΤΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

69 ΜΗΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

70 ΜΗΤΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 

71 ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ (ΤΩΝΙΑ) ΙΩΑΝΝΗΣ 

72 ΜΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

73 ΜΟΥΡΜΟΥΡΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ (ΑΚΗΣ) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
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74 ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

75 ΜΠΟΥΖΙΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

76 ΜΠΟΥΚΗ ΕΛΕΝΗ ΦΩΤΙΟΣ 

77 ΜΠΟΥΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

78 ΜΥΓΔΑΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

79 ΝΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

80 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ (ΡΑΝΙΑ) ΠΑΝΤΕΛΗΣ 

81 ΞΙΦΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

82 ΞΙΦΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

83 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

84 ΠΑΛΜΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

85 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 

86 ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΘΩΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

87 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 

88 ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

89 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 

90 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΑΝΙΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

91 ΠΑΠΠΑ ΟΛΓΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

92 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

93 ΠΕΡΤΖΙΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

94 ΠΕΡΤΖΙΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

95 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 

96 ΠΡΕΣΒΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

97 ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

98 ΠΥΡΓΙΩΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

99 ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

100 ΡΟΥΣΟΔΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

101 ΣΑΜΙΩΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

102 ΣΑΣΣΑΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

103 ΣΕΡΑΦΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 

104 ΣΜΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

105 ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 

106 ΣΤΑΣΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

107 ΣΤΟΙΜΕΝΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

108 ΤΖΑΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 

109 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

110 ΤΣΑΜΑΝΤΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΗΛΙΑΣ 

111 ΤΣΕΤΙΝΕΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

112 ΤΣΙΑΦΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

113 ΤΣΙΜΠΟΥΚΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
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114 ΤΣΙΟΥΚΑΣ ΠΑΡΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ 

115 ΤΣΙΠΡΑ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

116 ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

117 ΦΙΛΙΠΠΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

118 ΦΙΛΙΠΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 

119 ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

120 ΦΡΑΝΤΖΗ ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΥΡΟΣ 

121 ΦΩΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ 

122 ΧΑΪΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ 

123 ΧΕΡΡΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

124 ΧΗΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

125 ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

126 ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 

 
 

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  

Ξεκινάμε να συζητάμε τα θέματα του Πειθαρχικού δικαίου.   

Εγώ θα σας πω γιατί  ετέθη αυτό το θέμα. Αυτό το θέμα ετέθη 

γιατί  από το 1970, επί  Χούντας,  εξακολουθούμε να εφαρμόζουμε 

εκείνους τους κανόνες.   

Και όπως ξέρετε το πειθαρχικό δίκαιο είναι σημαντικό διότι  

πιστοποιεί  τη συμβατότητα της άσκησης του επαγγέλματος των 

μηχανικών με το νομοθετικό πλαίσιο το ο ποίο ισχύει  στη χώρα. 

Συνεπώς είναι αδιανόητο η συμβατότητα αυτή να ανάγεται στην 

περίοδο της Χούντας.   

Θα σας διαβάσει το αιτιολογικό ο συνάδελφος Παπαγιαννίδης  

από την εισήγηση ομάδας εργασίας νομικών η οποία είχε  

συγκροτηθεί  με απόφαση της προηγούμενης Αντιπροσωπείας.  

Λυπάμαι που ο συνάδελφος Κυριακόπουλος δεν  μπορεί να είναι 

σήμερα εδώ. Το σκεπτικό πάντως ήταν ο εκσυγχρονισμός και ο  

εκδημοκρατισμός των κανόνων  του Πειθαρχικού δικαίου.   

Συνεπώς ο Πρόεδρος της επιτροπής,  ο κύριος Σχινάς,  

Αντιπεριφερειάρχης σήμερα Αττικής ή Πρόεδρος του 
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Περιφερειακού Συμβουλίου δεν μπορούσε να είναι σήμερα εδώ 

αλλά η εισήγηση έχει  αναρτηθεί από πέρσι  τον Οκτώβριο.  Την 

έχετε δει  όλοι,  δηλαδή δεν μπορεί κανείς  να πει  ότι  αν ήθελε να 

προτείνει  κάποιες αλλαγές δεν  είχε το χρόνο να τις  προτείνει .   

Ο συνάδελφος  Παπαγιαννίδης.   

Κος ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ:  

Όπως γνωρίζετε θα γίνει  σχέδιο νόμου για την αλλαγή του 

Πειθαρχικού δικαίου των μελών του ΤΕΕ και των ασκούντων έργο 

μηχανικού  το οποίο θα σας διαβάσω:  

 

«Αιτιολογική Έκθεση 

στο σχέδιο νόμου  

«ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΤΕΕ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΣΚΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΟ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ» 

Με τις νέες ρυθμίσεις της πειθαρχικής ευθύνης των μηχανικών επιδιώκεται αφ’ ενός μεν η 

διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος μέσω της ορθής άσκησης του επαγγέλματός τους, 

αφ’ ετέρου δε η θέσπιση ενός πλαισίου κανόνων για τις συμπεριφορές τους στο πλαίσιο της 

επαγγελματικής τους δραστηριότητας, οι οποίες συνδέονται στενά με τις απορρέουσες από 

αυτό υποχρεώσεις.  

Ο παρών Κώδικας περιέχει ένα πλήρες σύστημα ρυθμίσεων που διέπει την πειθαρχική 

ευθύνη των μελών του ΤΕΕ και κάθε φυσικού προσώπου που ασκεί έργο μηχανικού με 

πλήρη αναμόρφωση των ισχυουσών διατάξεων προκειμένου να αντιμετωπιστούν κατά 

τρόπο αποτελεσματικό δυσλειτουργίες που έχουν εμφιλοχωρήσει κατά την άσκηση της 

επαγγελματικής τους δραστηριότητας, αλλά και κατά την διερεύνηση των πειθαρχικών 

υποθέσεων.  

Οι αλλαγές του  πειθαρχικού δικαίου των μηχανικών, τις οποίες εισάγει ο παρών Κώδικας,  

αποσκοπούν η όλη πειθαρχική διαδικασία να ερείδεται σε δύο βασικές κατευθύνσεις: α) 

στην αποτελεσματική και δραστική επίσπευσή της, έτσι ώστε σε ενδεχόμενο πειθαρχικό 

παράπτωμα η σχετική διαδικασία να διεκπεραιώνεται σε σύντομο χρονικό διάστημα, 

καθώς και να ολοκληρώνεται με τη μορφή και τον τύπο της πλήρως αιτιολογημένης 

απόφασης και β) στη διασφάλιση των  δικαιωμάτων του πειθαρχικά διωκόμενου, με 

παράλληλη παροχή εγγυήσεων για ορθή και δίκαιη κρίση κατά τη διενέργεια του 

πειθαρχικού ελέγχου. Ειδικότερα: 

1. Καταγράφονται οι γενικές αρχές που ισχύουν στην πειθαρχική δίκη με σαφή προσπάθεια 

να υπάρξει ισορροπία στην εφαρμογή των αρχών της ποινικής και πειθαρχικής 

διαδικασίας. 
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2. Εκσυγχρονίζονται οι διατάξεις για την συγκρότηση και λειτουργία των Πειθαρχικών 

Συμβουλίων, με στόχο την άμεση διεκπεραίωση της πειθαρχικής διαδικασίας και τη 

διασφάλιση της αντικειμενικότητας και της ακεραιότητας των προσώπων που συμμετέχουν 

σ’ αυτά. 

3. Προσδιορίζονται και καθορίζονται με τρόπο σαφή τα πειθαρχικά παραπτώματα, καθώς 

και οι πειθαρχικές ποινές. 

4. Θεσπίζεται ο θεσμός της προκαταρτικής εξέτασης πριν την άσκηση πειθαρχικής δίωξης.  

5. Η άσκηση της πειθαρχικής δίωξης και η διαδικασία ενώπιον των πειθαρχικών 

συμβουλίων, καθώς και η διαδικασία άσκησης των ενδίκων μέσων μεταβάλλονται με 

στόχο την άμεση και αποτελεσματική ολοκλήρωση της πειθαρχικής διαδικασίας. 

6. Εκσυγχρονίζεται η διαδικασία είσπραξης των επιβληθέντων προστίμων και χρηματικών 

ποινών, των επιβληθέντων εξόδων της πειθαρχικής διαδικασίας, καθώς και των τυχόν 

προσαυξήσεων λόγω καθυστέρησης, με αναπροσαρμογή τους, ώστε να ανταποκρίνονται 

στα σημερινά δεδομένα και παραλλήλως διασφαλίζεται ειδική δημοσιότητα για τις 

τελεσίδικες πειθαρχικές ποινές. 

 

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Άρθρο 1  

Γενικές Αρχές 

1. Η πειθαρχική δίκη είναι αυτοτελής και ανεξάρτητη από κάθε άλλη δίκη. 

2. Οι πειθαρχικές ποινές επιβάλλονται από τα Πειθαρχικά Συμβούλια. 

3. Η ποινική διαδικασία δεν αναστέλλει την πειθαρχική. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο 

δύναται,  με απόφασή του, να διατάξει για εξαιρετικούς λόγους την αναστολή της 

πειθαρχικής διαδικασίας μέχρι πέρατος της ποινικής. Πραγματικά γεγονότα, των οποίων η 

ύπαρξη ή η ανυπαρξία διαπιστώθηκε με αμετάκλητη απόφαση ποινικού δικαστηρίου ή 

αμετάκλητο βούλευμα, γίνονται δεκτά και στην πειθαρχική δίκη. Το  Πειθαρχικό 

Συμβούλιο δεν κωλύεται να εκδώσει απόφαση διαφορετική της ποινικής. Σε περίπτωση 

αθώωσης ή επιβολής της ποινής της επίπληξης κατά την πειθαρχική διαδικασία, εάν 

επακολουθήσει καταδίκη από  Ποινικό Δικαστήριο, η πειθαρχική δίκη επαναλαμβάνεται. 

4. Κανένας δεν διώκεται δεύτερη φορά για το ίδιο πειθαρχικό παράπτωμα, ήτοι για 

πειθαρχικό παράπτωμα που βασίζεται τα ίδια πραγματικά περιστατικά με πειθαρχικό 

παράπτωμα για το οποίο έχει ήδη διωχθεί. Νέα πειθαρχική δίωξη για το ίδιο πειθαρχικό 
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παράπτωμα είναι απαράδεκτη. Η υπαγωγή των ίδιων πραγματικών περιστατικών σε άλλο 

κανόνα δικαίου, δεν καθιστά την πειθαρχική αγωγή νέα. 

5. Περισσότερες πράξεις που αποτελούν εξακολούθηση του ίδιου παραπτώματος 

θεωρούνται σαν ενιαίο σύνολο και λαμβάνονται υπ’ όψιν για τον έλεγχο της βαρύτητας του 

παραπτώματος, καθώς και στην επιμέτρηση της ποινής. 

6. Σε περίπτωση κατά την οποία κατά το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την τέλεση 

του πειθαρχικού παραπτώματος μέχρι την έκδοση αμετάκλητης απόφασης μεταβλήθηκε το 

νομοθετικό πλαίσιο, εφαρμόζονται οι διατάξεις οι οποίες είναι ευμενέστερες για τον 

διωκόμενο. 

Άρθρο 2 

Πειθαρχικά Παραπτώματα 

1. Ως πειθαρχικά παραπτώματα θεωρούνται υπαίτιες και καταλογιστέες πράξεις ή 

παραλείψεις των μελών του ΤΕΕ, καθώς και κάθε προσώπου που ασκεί έργο Μηχανικού, 

εφόσον αυτές:  

α) συνιστούν παράβαση νόμου κατά την άσκηση του επαγγέλματος,  

β) συνιστούν η παράβαση της ισχύουσας πολεοδομικής νομοθεσίας, όπως ενδεικτικά των 

διατάξεων του από 17-7/16.8.23 Ν.Δ/τος "περί σχεδίων πόλεων, κωμών και συνοικισμών 

του Κράτους και οικοδομής αυτών", του ΚΒΠΝ, του ΝΟΚ, της νομοθεσίας «περί 

αυθαιρέτων οικοδομικών κατασκευών»,«περί του τρόπου έκδοσης οικοδομικών αδειών 

και ελέγχου κατασκευών» και της νομοθεσίας σχετικά με τους όρους δόμησης, όπως αυτές 

εκάστοτε ισχύουν, 

γ) αντίκεινται προς τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από το Σύνταγμα και τους 

Νόμους, που συνδέονται άρρηκτα με την άσκηση του επαγγέλματός τους και εν γένει 

συνιστούν πλημμελή  εκτέλεση  των επαγγελματικών τους καθηκόντων και υποχρεώσεων,  

δ) συνιστούν παράβαση καθηκόντων και υποχρεώσεων που έχουν καθορισθεί με νόμιμες 

αποφάσεις των οργάνων του ΤΕΕ, 

ε) συνιστούν χρησιμοποίηση της επαγγελματικής ιδιότητας για την επιδίωξη παράνομων 

ιδιοτελών σκοπών και 

στ) συνιστούν  ασυμβίβαστη προς την επιστημονική αξιοπρέπεια διαγωγή και εν γένει 

αναξιοπρεπή και απρεπή συμπεριφορά, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας των 

Μηχανικών, ο οποίος κυρώθηκε με την από 18-2-1961 απόφαση της Αντιπροσωπείας του 

ΤΕΕ, σύμφωνα με το ΠΔ 27-11/14-12-1926. 

Άρθρο 3 
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Παραγραφή 

1. Τα πειθαρχικά παραπτώματα, παραγράφονται μετά την πάροδο πέντε (5) ετών από την 

τέλεσή τους. 

2. Η υποβολή αναφοράς, καθώς και κάθε πράξη της πειθαρχικής δίωξης και διαδικασίας 

αναστέλλουν  την παραγραφή. Στις περιπτώσεις αυτές ο συνολικός χρόνος παραγραφής έως 

την έκδοση πειθαρχικής απόφασης από το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο δεν μπορεί να 

υπερβεί τα οκτώ (8) έτη. 

3. Πειθαρχικό παράπτωμα το οποίο αποτελεί ταυτοχρόνως και ποινικό αδίκημα, δεν 

παραγράφεται πριν την πάροδο ενός (1) έτους από την έκδοση αμετάκλητης απόφασης του 

Ποινικού Δικαστηρίου ή αμετάκλητου βουλεύματος. 

Άρθρο 4 

Πειθαρχικές Ποινές 

1. Οι Πειθαρχικές ποινές είναι: 

α) η επίπληξη, 

β) το πρόστιμο ποσού τριακοσίων ευρώ (300,00 €), 

γ) η χρηματική ποινή ποσού από τριακόσια ένα (301,00) ευρώ μέχρι  πέντε χιλιάδες 

(5.000,00) ευρώ. Το ποσό του προστίμου και το ανώτατο και κατώτατο όριο της 

χρηματικής ποινής μπορούν να τροποποιούνται με απόφαση του αρμόδιου για την εποπτεία 

του ΤΕΕ Υπουργού, μετά από πρόταση της Αντιπροσωπίας του ΤΕΕ, 

δ) η προσωρινή στέρηση της δυνατότητας άσκησης επαγγέλματος μηχανικού, για χρονικό 

διάστημα δύο (2) μηνών  έως δύο (2) ετών και 

ε) η οριστική στέρηση της δυνατότητας άσκησης επαγγέλματος μηχανικού. 

2. Η ποινή της οριστικής στέρησης της δυνατότητας άσκησης επαγγέλματος μηχανικού 

επιβάλλεται μόνο σε ιδιαίτερα βαριές περιπτώσεις πειθαρχικών παραπτωμάτων, όταν οι 

συνθήκες κάτω από τις οποίες αυτά διαπράχθηκαν και ο βαθμός υπαιτιότητας του 

διωκόμενου μαρτυρούν ότι αυτός δεν έχει συναίσθηση των βασικών υποχρεώσεών του 

σύμφωνα με την επιστημονική και επαγγελματική του ιδιότητα ή θίγουν σοβαρά το κύρος 

αυτής. Τέτοιες προϋποθέσεις συντρέχουν ιδίως στις εξής περιπτώσεις: 

α. όταν ο διωκόμενος  έχει καταδικασθεί  τελεσίδικα  για κακούργημα σχετικά με την 

άσκηση του επαγγέλματος και 

β. όταν ο  διωκόμενος  έχει τιμωρηθεί τουλάχιστον τρεις (3) φορές, με την ποινή της  

προσωρινής στέρησηςτης δυνατότητας  άσκησης επαγγέλματος μηχανικού, για χρονικό 
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διάστημα  τουλάχιστον έξι (6)  μηνών, εντός της τελευταίας πενταετίας η οποία προηγείται 

της τέλεσης του αποδιδόμενου σ’ αυτόν πειθαρχικού αδικήματος, για άλλες χρονικά 

προγενέστερες πράξεις. 

Άρθρο  5 

Επιμέτρηση ποινής 

1. Κατά τον προσδιορισμό του είδους και κατά την επιμέτρηση της ποινής το Πειθαρχικό 

Συμβούλιο λαμβάνει υπόψη: 

α) τη βαρύτητα του πειθαρχικού παραπτώματος και κυρίως τη βλάβη που προκάλεσε το 

αδίκημα, τη φύση, το είδος και το αντικείμενο του παραπτώματος, τις περιστάσεις υπό τις 

οποίες αυτό διαπράχθηκε, την ένταση του δόλου ή το βαθμό αμέλειας του διωκομένου, 

 β) την προσωπικότητα του διωκόμενου, την πείρα του, τις ατομικές, κοινωνικές 

περιστάσεις και την προηγούμενη πορεία του, καθώς και τη διαγωγή του μετά την πράξη, τη 

μετάνοια που επέδειξε και την προθυμία να επανορθώσει τις συνέπειες αυτής. 

2. Όταν συρρέουν περισσότερα πειθαρχικά αδικήματα και οι πειθαρχικές ποινές για καθένα 

από αυτά είναι του ίδιου είδους, επιβάλλεται μετά την επιμέτρηση τους συνολική ποινή, η 

οποία αποτελείται από την πιο βαριά από τις συντρέχουσες ποινές, η οποία προσαυξάνεται 

μέχρι το διπλάσιο του ανώτατου ορίου της. Εάν οι πειθαρχικές ποινές είναι του αυτού 

είδους και  ίσης διάρκειας, η συνολική ποινή αποτελείται από μία από αυτές, η οποία 

προσαυξάνεται μέχρι το διπλάσιο του ανώτατου ορίου της.  

Άρθρο 6 

Δημοσιότητα 

1. Ο τελεσίδικες πειθαρχικές ποινές καταχωρούνται στο Αρχείο Πειθαρχικών Ποινών, το 

οποίο τηρείται στο  Τ.Ε.Ε. και συμπεριλαμβάνονται στις χορηγούμενες από αυτό 

βεβαιώσεις μέχρι τη διαγραφή τους κατά τα κατωτέρω οριζόμενα. Οι εν λόγω ποινές 

διαγράφονται από το Αρχείο Πειθαρχικών Ποινών, εφ’ όσον εκτίθηκαν,  μετά την πάροδο 

πενταετίας από την επιβολή τους, εφόσον πρόκειται για τις ποινές της επίπληξης ή του 

προστίμου και  μετά την πάροδο δεκαετίας, εφόσον πρόκειται για τις λοιπές ποινές. Στο  

Αρχείο Πειθαρχικών Ποινών σημειώνεται απαραίτητα το είδος και το μέγεθος της ποινής, 

καθώς και η απόφαση με την οποία αυτή επιβλήθηκε, τα οποία αποδεικνύονται μόνον με 

βεβαίωση του ΤΕΕ  ή του Περιφερειακού Τμήματος ή με τη χορήγηση αντιγράφου της 

σχετικής απόφασης. 

2. Περίληψη των  τελεσίδικων καταδικαστικών αποφάσεων  που επιβάλλουν την 

πειθαρχική ποινή της προσωρινής και οριστικής στέρησης δυνατότητας άσκησης 

επαγγέλματος μηχανικού κοινοποιείται αμελλητί στο τμήμα Μητρώου του ΤΕΕ για 

προσωρινή ή οριστική διαγραφή του καταδικασθέντα και αναρτάται στην ιστοσελίδα του 
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Τ.Ε.Ε., καθώς και  του Περιφερειακού Τμήματος του ΤΕΕ, του οποίου ο καταδικασθείς 

είναι μέλος ή στην περιφέρεια του οποίου δραστηριοποιείται επαγγελματικά. Επίσης 

κοινοποιείται, με κάθε πρόσφορο τρόπο, στις Υ.ΔΟΜ.   

3. Σε περίπτωση επιβολής της ποινής της οριστικής στέρησης δυνατότητας άσκησης 

επαγγέλματος σε μέλος εταιρείας με αντικείμενο μηχανικού, το όνομά του καταδικασθέντα 

αφαιρείται από την επωνυμία της εταιρείας. 

Άρθρο 7 

Πειθαρχικά Συμβούλια 

1. Τα πειθαρχικά παραπτώματα των μελών του ΤΕΕ, καθώς και των προσώπων που 

ασκούν έργο Μηχανικού δικάζονται σε πρώτο βαθμό από τα Πρωτοβάθμια Πειθαρχικά 

Συμβούλια και, ύστερα από έφεση, σε δεύτερο και τελευταίο βαθμό, από το Ανώτατο 

Πειθαρχικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις των επόμενων άρθρων. Από τη 

δικαιοδοσία των Συμβουλίων αυτών εξαιρούνται τα μέλη του ΤΕΕ τα οποία είναι δημόσιοι 

υπάλληλοι, υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ., υπάλληλοι Ν.Π.Ι.Δ. των οποίων το Ελληνικό Δημόσιο 

τυγχάνει μέτοχος και υπάλληλοι άλλων φορέων του δημόσιου τομέα, εφόσον το πειθαρχικό 

παράπτωμα το οποίο τους αποδίδεται τελέσθηκε κατά την άσκηση των υπηρεσιακών τους 

καθηκόντων, οπότε στην περίπτωση αυτή υπάγονται στις πειθαρχικές διαδικασίες που 

ισχύουν για το φορέα στον οποίο απασχολούνται. Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω και τα μέλη 

αυτά του ΤΕΕ υπάγονται στην δικαιοδοσία των ως άνω Συμβουλίων, εάν το πειθαρχικό 

παράπτωμα το οποίο τους αποδίδεται τελέσθηκε από αυτούς κατά την άσκηση ελευθέρου 

επαγγέλματος, με ή χωρίς τη σχετική άδεια της Υπηρεσίας τους, καθώς επίσης και σε 

περίπτωση κατά την οποία δεν έχει σχέση με την υπηρεσιακή τους ιδιότητα, τα υπηρεσιακά 

τους καθήκοντα ή είναι πέρα από τα υπηρεσιακά τους καθήκοντα. Στις περιπτώσεις αυτές 

οι τυχόν επιβληθείσες πειθαρχικές ποινές κοινοποιούνται και στην Υπηρεσία τους. 

2. Πρωτοβάθμια Πειθαρχικά Συμβούλια συγκροτούνται και λειτουργούν ένα στην έδρα του 

ΤΕΕ και από ένα στις έδρες των Περιφερειακών Τμημάτων του ΤΕΕ.  

3. Τα Πρωτοβάθμια Πειθαρχικά Συμβούλια που συγκροτούνται και λειτουργούν στην έδρα 

των Περιφερειακών Τμημάτων του ΤΕΕ είναι αρμόδια για την εξέταση των πειθαρχικών 

παραπτωμάτων των μελών του Περιφερειακού Τμήματος, καθώς και των προσώπων που 

ασκούν έργο Μηχανικού στην Περιφέρεια αυτών, ανεξάρτητα από τον τόπο που έχει 

διαπραχθεί το πειθαρχικό παράπτωμα. Σε περίπτωση κατά την οποία υπάρχει αδυναμία 

συγκρότησης και λειτουργίας Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου Περιφερειακού 

Τμήματος, για οποιοδήποτε λόγο, αρμόδιο για την εκδίκαση των πειθαρχικών 

παραπτωμάτων της αρμοδιότητάς του είναι το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο της 

έδρας του ΤΕΕ.  
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4. Το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο της έδρας του ΤΕΕ είναι αρμόδιο για την 

εκδίκαση των πειθαρχικών παραπτωμάτων  όλων των λοιπών μελών του ΤΕΕ, καθώς και 

των λοιπών προσώπων που ασκούν έργο Μηχανικού. 

5. Το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο συγκροτείται και λειτουργεί στην έδρα του ΤΕΕ και 

είναι αρμόδιο για την εκδίκαση, σε δεύτερο και τελευταίο βαθμό, των εφέσεων  κατά 

αποφάσεων όλων των Πρωτοβάθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων, καθώς και για την 

εκδίκαση σε πρώτο και τελευταίο βαθμό των πειθαρχικών παραπτωμάτων προσώπων τα 

οποία τυγχάνουν μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου. 

6. Σε περίπτωση κατά την οποία το πειθαρχικό παράπτωμα αποδίδεται σε περισσότερα του 

ενός πρόσωπα, μέλη διαφορετικών Περιφερειακών Τμημάτων, η υπόθεση δικάζεται από το 

Πειθαρχικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Τμήματος που ιδρύθηκε πρώτο. Εάν το 

πειθαρχικό παράπτωμα αποδίδεται σε περισσότερα του ενός πρόσωπα ένα εκ των οποίων 

είναι μέλος της έδρας του ΤΕΕ, η υπόθεση δικάζεται από το Πειθαρχικό Συμβούλιο αυτού. 

Άρθρο 8 

Πρωτοβάθμια Πειθαρχικά Συμβούλια  

1. Τα Πρωτοβάθμια Πειθαρχικά Συμβούλια είναι επταμελή και συγκροτούνται ως εξής: 

Πέντε (5) από τα μέλη κάθε Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου εκλέγονται, σύμφωνα 

με τις διατάξεις του ΠΔ 7/2010, μεταξύ των τακτικών μελών του Τ.Ε.Ε. που έχουν 

συμπληρώσει δεκαπέντε (15)  χρόνια άσκησης του επαγγέλματος και μεταξύ των ομότιμων 

μελών αυτού κατά τις αρχαιρεσίες για την εκλογή των λοιπών  οργάνων του ΤΕΕ, με 

ισάριθμους αναπληρωτές και ανεξάρτητα από ειδικότητα. Τα υπόλοιπα δύο (2) μέλη 

αυτών, καθώς και οι αναπληρωτές τους,ορίζονται από τον Υπουργό Υποδομών, 

Μεταφορών και Δικτύων  και είναι δημόσιοι υπάλληλοι, Μέλη του ΤΕΕ.  

2. Ειδικά το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο, το οποίο συγκροτείται και λειτουργεί 

στην έδρα του ΤΕΕ, έχει είκοσι ένα (21) μέλη, από τα οποία τα δεκαπέντε (15) εκλέγονται 

όπως προβλέπεται παραπάνω, με ισάριθμους αναπληρωτές, ανεξαρτήτως ειδικότητας. Τα 

υπόλοιπα έξι (6), καθώς και οι αναπληρωτές τους, ορίζονται από τον Υπουργό  Υποδομών, 

Μεταφορών και Δικτύων και είναι Δημόσιοι Υπάλληλοι,  Μέλη του ΤΕΕ. Το Πρωτοβάθμιο 

Πειθαρχικό Συμβούλιο της έδρας του ΤΕΕ, με απόφαση της Ολομέλειας αυτού 

συγκροτείται και λειτουργεί με τρία (3) επταμελή τμήματα, που εργάζονται αυτοτελώς. Τα 

τμήματα αυτά προεδρεύονται από τον Πρόεδρο και από τους Αντιπροέδρους  και έκαστο εξ 

αυτών  αποτελείται από πέντε (5) αιρετά και δύο (2) διοριζόμενα μέλη. Ο Πρόεδρος του 

Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου της  έδρας του ΤΕΕ και, σε περίπτωση 

κωλύματός του, ο ένας  από τους Αντιπροέδρους, κατανέμει τις υποθέσεις στα τμήματά του. 

3. Το κάθε Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο, κατά την πρώτη συνεδρίασή του, εκλέγει 

τον  Πρόεδρό του από τα αιρετά μέλη του, ενώ το Πειθαρχικό Συμβούλιο της έδρας του 

ΤΕΕ εκλέγει και δύο Αντιπροέδρους, καθώς και τους αναπληρωτές αυτών. 
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4. Όπου  στο παρόν αναφέρεται Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο νοείται και καθένα 

από τα Τμήματα του Πειθαρχικού Συμβουλίου της έδρας του ΤΕΕ και όπου στο παρόν 

αναφέρεται ο Πρόεδρος νοούνται και οι προεδρεύοντες Αντιπρόεδροι των Τμημάτων της 

έδρας του ΤΕΕ. 

5. Η θητεία των μελών των Πρωτοβάθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων είναι τρία (3) έτη 

και παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι τη συγκρότηση σε σώμα των νέων Πειθαρχικών 

Συμβουλίων.  

6. Τα Πρωτοβάθμια Πειθαρχικά Συμβούλια συνεδριάζουν τουλάχιστον μία (1) φορά το 

μήνα, εξαιρούμενου του μηνός Αυγούστου.. 

7. Τα αιρετά μέλη των Πειθαρχικών Συμβουλίων εκλέγονται με άμεση, μυστική ψηφοφορία 

και με το σύστημα της απλής αναλογικής, κατά συνδυασμό υποψηφίων ή μεμονωμένο 

υποψήφιο, όπως ειδικότερα καθορίζεται με το Π.Δ. 7/2010. Για την εκλογή των μελών των  

Πρωτοβαθμίων Πειθαρχικών Συμβουλίων στις έδρες των Περιφερειακών Τμημάτων 

ψηφίζουν μόνο τα μέλη των Περιφερειακών Τμημάτων και για την εκλογή των μελών του 

Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου της έδρας του ΤΕΕ  τα υπόλοιπα Μέλη αυτού, 

εφόσον έχουν δικαίωμα ψήφου. Στην περίπτωση κατά την οποία, μετά την εκλογή του, 

αιρετό μέλος παραιτηθεί και δεν υπάρχει δυνατότητα αναπλήρωσης, η θέση καλύπτεται με 

απόφαση της Αντιπροσωπίας του Τ.Ε.Ε. 

8. Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής της έδρας του ΤΕΕ δεν υπάγονται 

στην δικαιοδοσία των Πειθαρχικών Συμβουλίων της έδρας τους, αλλά στη δικαιοδοσία του 

Πειθαρχικού Συμβουλίου που Περιφερειακού Τμήματος που ιδρύθηκε πρώτο. Ο Πρόεδρος 

και τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής των Περιφερειακών Τμημάτων δεν υπάγονται στην 

δικαιοδοσία των Πειθαρχικών Συμβουλίων της έδρας τους, αλλά στη δικαιοδοσία του 

Πειθαρχικού Συμβουλίου της έδρας του ΤΕΕ. 

9. Το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο συνεδριάζει νομίμως εφόσον παρίστανται ο 

Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του και τρία (3) τουλάχιστον από τα μέλη του. Οι αποφάσεις 

λαμβάνονται με  απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση σχηματισμού τριών 

γνωμών η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο επικρατέστερων. Σε περίπτωση 

αμφιβολίας ως προς  τις επικρατέστερες γνώμες, αποφαίνεται το Συμβούλιο κατά 

πλειοψηφία των παρόντων.  Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η γνώμη υπέρ της οποίας η 

ψήφος του Προέδρου ή του αναπληρωτή αυτού.  

10. Πράξεις που διενεργήθηκαν έγκυρα κατά τη διάρκεια της θητείας των πειθαρχικών 

συμβουλίων παραμένουν ισχυρές και μετά τη λήξη της θητείας τους. Σε περίπτωση 

υποθέσεων που έχουν συζητηθεί ενώπιον των Πειθαρχικών Συμβουλίων πριν από τη λήξη 

της θητείας  τους, οι σχετικές αποφάσεις δύναται να εκδοθούν και να δημοσιευθούν εντός 

προθεσμίας τεσσάρων (4) μηνών από τη λήξη της θητείας τους. Σε κάθε άλλη περίπτωση 

επαναλαμβάνεται η συζήτηση της υπόθεσης ενώπιον του νέου Πειθαρχικού Συμβουλίου. 
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11. Ο Πρόεδρος και τα αιρετά μέλη του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου και του 

Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου και οι Εισηγητές, υπέχουν τις ευθύνες των Δημοσίων 

Υπαλλήλων και πριν από την ανάληψη των καθηκόντων τους ορκίζονται ενώπιον του 

Προέδρου του Τ.Ε.Ε., ως εξής: 

"Ορκίζομαι να ασκήσω τα καθήκοντα που μου ανατέθηκαν με αμεροληψία, επιμέλεια και 

μυστικότητα, έχοντας ως αποκλειστικό σκοπό την αποκάλυψη της αλήθειας". 

Ο όρκος δύναται να είναι πολιτικός ή θρησκευτικός. Εάν είναι θρησκευτικός δίνεται κατά 

τον τύπο που προβλέπει η θρησκεία του ορκιζόμενου. Στα οριζόμενα μέλη των 

Πειθαρχικών Συμβουλίων τα οποία είναι Δημόσιοι Υπάλληλοι ή Υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ. 

υπενθυμίζεται ο όρκος τον οποίο έχουν ήδη δώσει. 

12. Η συμμετοχή ομότιμου μέλους στο Πειθαρχικό Συμβούλιο ή η ανάθεση σ’ αυτό 

καθηκόντων Εισηγητή, δεν θεωρείται άσκηση επαγγέλματος. 

Άρθρο 9 

Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο 

1. Οι εφέσεις κατά των αποφάσεων του Πρωτοβαθμίου Πειθαρχικού Συμβουλίου 

εκδικάζονται από το  Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο, το οποίο εδρεύει στην έδρα του 

ΤΕΕ. Επίσης, από το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο εκδικάζονται, σε πρώτο και 

τελευταίο βαθμό, τα πειθαρχικά παραπτώματα των μελών των Πειθαρχικών Συμβουλίων. 

2. Το Ανώτατο  Πειθαρχικό Συμβούλιο είναι επταμελές και συγκροτείται ως εξής: Ο 

Πρόεδρος του Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου και ο αναπληρωτής του ορίζονται από 

το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, εκ των Νομικών Συμβούλων του Υπουργείου 

Υποδομών και Μεταφορών. Τέσσερα (4) από τα μέλη του, εκλέγονται μεταξύ των τακτικών 

μελών που κατοικούν στην έδρα του ΤΕΕ και ασκούν το επάγγελμα του μηχανικού για 

είκοσι (20) τουλάχιστον χρόνια, καθώς και  μεταξύ των ομότιμων μελών, κατά τις 

αρχαιρεσίες για την εκλογή των οργάνων του ΤΕΕ, με ισάριθμους αναπληρωτές και 

ανεξάρτητα από την ειδικότητα. Τα δε υπόλοιπα δύο (2), καθώς και οι αναπληρωτές τους, 

ορίζονται από  τον Υπουργό Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων και είναι δημόσιοι 

υπάλληλοι μέλη του ΤΕΕ. 

3. Η θητεία των μελών του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου είναι τρία (3) έτη και 

παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι την συγκρότηση σε σώμα του νέου Ανώτατου Πειθαρχικού 

Συμβουλίου. 

4. Το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστον μία (1) φορά το μήνα, 

εξαιρούμενου του μηνός Αυγούστου. 

5. Η εκλογή των αιρετών μελών του Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου γίνεται με 

καθολική μυστική ψηφοφορία των μελών του ΤΕΕ και με το σύστημα της απλής 
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αναλογικής, κατά συνδυασμό υποψηφίων ή μεμονωμένο υποψήφιο, όπως ειδικότερα 

καθορίζεται με το ΠΔ 7/2010. 

6. Το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο συνεδριάζει νομίμως εφόσον παρίστανται ο 

Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του και τέσσερα  (4) τουλάχιστον από τα μέλη του. Οι 

αποφάσεις λαμβάνονται με  απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση 

σχηματισμού τριών γνωμών η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο 

επικρατέστερων. Σε περίπτωση αμφιβολίας ως προς τις επικρατέστερες γνώμες, 

αποφαίνεται το Συμβούλιο κατά πλειοψηφία των παρόντων.  Σε περίπτωση ισοψηφίας 

επικρατεί η γνώμη υπέρ της οποίας η ψήφος του Προέδρου ή του αναπληρωτή αυτού.  

Άρθρο 10  

Εξαίρεση μελών Πειθαρχικού Συμβουλίου και Εισηγητή 

1. Οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας για την εξαίρεση 

των Δικαστών ισχύουν και για την εξαίρεση των μελών των Πειθαρχικών Συμβουλίων και 

των Εισηγητών. 

2. Η αίτηση για την εξαίρεση μέλους του Πειθαρχικού Συμβουλίου, κατατίθεται στη 

Γραμματεία αυτού εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση στα εμπλεκόμενα μέρη της 

κλήσης με τον ορισμό δικασίμου, και απευθύνεται στον Πρόεδρο του Πειθαρχικού 

Συμβουλίου, ο οποίος την εισάγει στο Πειθαρχικό Συμβούλιο για ν’ αποφανθεί. Το 

Πειθαρχικό Συμβούλιο αποφασίζει επί της αίτησης αυτής. Κατά τη  συνεδρίαση στην οποία 

εξετάζεται η αίτηση δεν συμμετέχει το υπό εξαίρεση μέλος, δύναται δε να παρίστανται τα 

εμπλεκόμενα μέρη. Η απόφαση που εκδίδεται δεν προσβάλλεται. 

3. Η αίτηση για την εξαίρεση του Εισηγητή κατατίθεται στη Γραμματεία του Πειθαρχικού 

Συμβουλίου εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση στα εμπλεκόμενα μέρη της 

απόφασης περί ορισμού του Εισηγητή. Επί της αιτήσεως  αποφασίζει ο Πρόεδρος του 

Πειθαρχικού Συμβουλίου, ο οποίος σε περίπτωση αποδοχής της ορίζει ταυτόχρονα άλλο 

Εισηγητή. Η απόφαση που εκδίδεται είναι αμετάκλητη. 

4. Όταν ζητείται η εξαίρεση μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου, πλέον του ενός, η σχετική 

αίτηση απευθύνεται στον Πρόεδρο  του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου και 

κατατίθεται στην Γραμματεία αυτού εντός της προβλεπόμενης στην παράγραφο 1 του 

παρόντος προθεσμίας. Το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο, είναι αρμόδιο για την εκδίκαση 

της εν λόγω αίτησης εξαίρεσης και αποφασίζει περί του βάσιμου ή μη αυτής. Κατά την 

συνεδρίαση στην οποία εκδικάζεται η εν λόγω αίτηση δύναται να παρίστανται τα 

εμπλεκόμενα μέρη. Η απόφαση που εκδίδεται δεν προσβάλλεται. Αίτηση με την οποία 

ζητείται η εξαίρεση όλων των μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου είναι απαράδεκτη. 

5. Αν η αίτηση εξαίρεσης γίνει δεκτή και δεν απομένει επαρκής αριθμός μελών για τη 

συγκρότηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου η υπόθεση με την ίδια απόφαση παραπέμπεται 
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στο Πειθαρχικό Συμβούλιο της έδρας του ΤΕΕ και, σε περίπτωση που λειτουργούν 

περισσότερα από ένα τμήματα, σε άλλο τμήμα. 

6. Ο πειθαρχικά διωκόμενος και ο καταγγέλλων, δύνανται, μια  μόνον φορά κατά βαθμό 

δικαιοδοσίας, να ζητήσουν  την εξαίρεση μέλους του Πειθαρχικού Συμβουλίου. Επίσης 

δύνανται, μια μόνο φορά και κατά τον πρώτο βαθμό δικαιοδοσίας, να ζητήσουν την 

εξαίρεση του Εισηγητή. 

Άρθρο 11 

Προκαταρτική εξέταση 

1. Ο Πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου του ΤΕΕ ή Περιφερειακού Τμήματος, αμέσως 

μόλις λάβει με οποιονδήποτε τρόπο γνώση  για την τέλεση πράξης ή παράλειψης που 

συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα μέλους του ΤΕΕ ή προσώπου που ασκεί έργο Μηχανικού ή 

μόλις λάβει αναφορά από οποιονδήποτε με την οποία καταγγέλλεται τη τέλεση τέτοιων 

πράξεων ή μόλις λάβει, με οποιονδήποτε τρόπο, γνώση, από ανακοίνωση, δικαστικής ή εν 

γένει δημόσιας αρχής, σχετικά με την τέλεση τέτοιων πράξεων, παραγγέλλει τη διενέργεια 

προκαταρκτικής πειθαρχικής εξέτασης, αναθέτοντας την σε μέλος του Πειθαρχικού 

Συμβουλίου ή σε Εισηγητή. 

2. Η καταγγελία για την τέλεση πειθαρχικού παραπτώματος από μέλος  του ΤΕΕ ή από 

πρόσωπο που ασκεί έργο Μηχανικού, πρέπει να είναι έγγραφη και να περιέχει, επί ποινή 

απαραδέκτου, τα πλήρη στοιχεία του καταγγέλλοντα και επαρκή στοιχεία του 

καταγγελλόμενου, τη διεύθυνση αυτών, καθώς και στοιχεία επικοινωνίας.  Η υποβολή της 

καταγγελίας συνοδεύεται από την κατάθεση παραβόλου υπέρ του Τ.Ε.Ε. αξίας εκατό 

(100,00) ΕΥΡΩ, άλλως αυτή τυγχάνει απαράδεκτη. Σε περίπτωση που οι καταγγελλόμενοι 

είναι πλέον του ενός η αίτηση συνοδεύεται από παράβολο αξίας εκατό (100,00) ευρώ για 

τον πρώτο καταγγελλόμενο και αξίας πενήντα (50,00) ευρώ για κάθε επόμενο και κατ΄ 

ανώτατο από παράβολο αξίας τριακοσίων (300,00) ευρώ, άλλως αυτή τυγχάνει 

απαράδεκτη. Το ποσό του παραβόλου δύναται να  αναπροσαρμόζεται με απόφαση της 

Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ. Σε περίπτωση καταδίκης του καταγγελλόμενου το παράβολο 

επιστρέφεται, κατ’ αναλογία, στον καταγγέλλοντα, άλλως καταπίπτει υπέρ του ΤΕΕ. 

3. Η προκαταρτική εξέταση είναι συνοπτική και κατά το δυνατόν σύντομη και σε κάθε 

περίπτωση δεν επιτρέπεται να διαρκέσει πέραν των  εξήντα (60) ημερών. Ολοκληρώνεται 

με έγγραφες ή  προφορικές εξηγήσεις του προσώπου το οποίο εξετάζεται. 

4. Ο διενεργών την προκαταρτική εξέταση μπορεί να εξετάζει μάρτυρες και να αναζητά 

κάθε άλλο πρόσφορο νόμιμο αποδεικτικό μέσο. Κατά τη διεξαγωγή της προκαταρτικής 

εξέτασης φροντίζει έτσι ώστε να μην προσβάλλεται δυσανάλογα η τιμή και η υπόληψη του 

προσώπου, του οποίου η συμπεριφορά ερευνάται. Μετά την ολοκλήρωση της 

προκαταρτικής εξέτασης  ο διενεργών αυτή  διαβιβάζει το φάκελο της υπόθεσης στον 

Πρόεδρο του Πειθαρχικού Συμβουλίου μαζί με σχετική εισήγηση. 
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5. Ανώνυμες καταγγελίες δεν λαμβάνονται υπόψη και αρχειοθετούνται αμέσως. 

6. Η προκαταρτική εξέταση περατώνεται με πράξη του Προέδρου του Πειθαρχικού 

Συμβουλίου, είτε για την παραπομπή της υπόθεσης στο Πειθαρχικό Συμβούλιο, είτε για τη 

θέση της στο αρχείο. Η πράξη αυτή πρέπει να περιέχει συνοπτική αιτιολογία και 

γνωστοποιείται στα εμπλεκόμενα μέρη με πρόσφορο τρόπο, στα στοιχεία που έχουν 

δηλωθεί με την καταγγελία. Ειδικότερα, σε περίπτωση που από την προκαταρτική εξέταση 

προκύψει ότι η καταγγελία δεν στηρίζεται στο νόμο ή είναι προφανώς αβάσιμη στην ουσία 

ή ανεπίδεκτη οποιασδήποτε εκτίμησης, ή σε κάθε περίπτωση ότι δεν υπάρχουν επαρκείς 

ενδείξεις για την τέλεση πειθαρχικού παραπτώματος, ο Πρόεδρος του Πειθαρχικού 

Συμβουλίου εκδίδει πράξη με την οποία θέτει την υπόθεση στο αρχείο. Η πράξη αυτή 

γνωστοποιείται στον Πρόεδρο του ΤΕΕ ή του Περιφερειακού Τμήματος, ο οποίος έχει το 

δικαίωμα είτε να την κάνει αποδεκτή είτε να την επιστρέψει και να ζητήσει την παραπομπή 

της υπόθεσης στο Πειθαρχικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση που από την προκαταρκτική 

εξέταση προκύψει ότι υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις για την τέλεση πειθαρχικού 

παραπτώματος ο Πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου εκδίδει πράξη, με την οποία 

παραπέμπει την υπόθεση στο Πειθαρχικό Συμβούλιο. 

7. Δεν διενεργείται προκαταρκτική εξέταση για πράξεις, για τις οποίες έχει ήδη ασκηθεί 

ποινική δίωξη για κακούργημα ή πλημμέλημα. Οι υποθέσεις αυτές παραπέμπονται 

απευθείας στο Πειθαρχικό Συμβούλιο. 

8. Ο αρμόδιος Εισαγγελέας έχει την υποχρέωση να ενημερώσει το οικείο ΤΕΕ σε 

περίπτωση άσκησης ποινικής δίωξης σε βάρος μέλους αυτού ή σε βάρος προσώπου που 

ασκεί έργο Μηχανικού. Την ίδια υποχρέωση έχει και σε περίπτωση έκδοσης παραπεμπτικού 

ή απαλλακτικού βουλεύματος, τελεσίδικης αθωωτικής ή καταδικαστικής απόφασης σε 

βάρος των προσώπων αυτών, αποστέλλοντας πλήρη αντίγραφα, εντός δέκα (10) ημερών 

από την έκδοση τους. 

Άρθρο 12 

 Άσκηση πειθαρχικής δίωξης 

1. Η πειθαρχική δίωξη ασκείται ενώπιον του αρμόδιου Πειθαρχικού Συμβουλίου από τον 

Πρόεδρο του Πειθαρχικού Συμβουλίου της έδρας  του ΤΕΕ ή του αρμόδιου Περιφερειακού 

Τμήματος, μετά το πέρας της προκαταρκτικής εξέτασης και εφόσον εκδοθεί πράξη περί 

παραπομπής της υπόθεσης στο Πειθαρχικό Συμβούλιο. 

2. Για κάθε υπόθεση η οποία παραπέμπεται στο Πειθαρχικό Συμβούλιο ορίζεται Εισηγητής 

μέλος του ΤΕΕ, από αυτά τα οποία έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον δέκα (10) χρόνια από 

την κτήση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος και έχουν συμπεριληφθεί στο σχετικό 

πίνακα, ο οποίος καταρτίζεται με απόφαση της οικείας Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ. Ο 

πίνακας αυτός μπορεί να ανανεώνεται με νεώτερη απόφαση της αντιπροσωπείας του ΤΕΕ. 

Οι Εισηγητές οι οποίοι κατά το χρόνο λήξης της θητείας του Πειθαρχικού Συμβουλίου 
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έχουν εκκρεμείς υποθέσεις συνεχίζουν να χειρίζονται αυτές μέχρι την ολοκλήρωσή τους,  

εγκύρως εισηγούμενοι και παριστάμενοι ενώπιον του νέου Πειθαρχικού Συμβουλίου. Στον 

πίνακα των Εισηγητών μπορούν να συμπεριληφθούν και ομότιμα μέλη του Τ.Ε.Ε. 

 Άρθρο 13 

Διαδικασία ενώπιον των Πειθαρχικών Συμβουλίων 

1. Ο Πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου με πράξη του ορίζει τον Εισηγητή της 

υπόθεσης, στον οποίο τάσσει προθεσμία έως τέσσερις (4) μήνες για την υποβολή της 

έκθεσής του. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί, μία μόνο φορά, με απόφαση του 

Προέδρου του Πειθαρχικού Συμβουλίου έως δύο (2) μήνες.  Αν παρέλθει άπρακτη η 

ταχθείσα προθεσμία, ο Εισηγητής αντικαθίσταται με απόφαση του Προέδρου του 

Πειθαρχικού Συμβουλίου και διαγράφεται από τους πίνακες των Εισηγητών. 

2. Ο Εισηγητής κατά την εξέταση της υπόθεσης δύναται να εξετάζει τον καταγγέλλοντα, 

τους μάρτυρες, ενόρκως ή ανωμοτί, κατά την κρίση του, διενεργεί αυτοψία, συλλέγει το 

λοιπό αποδεικτικό υλικό,  ζητά έγγραφα από κάθε αρχή και Δικαστήριο. Ο Εισηγητής όταν 

ολοκληρώσει την εξέταση της υπόθεσης, καλεί τον πειθαρχικά διωκόμενο να λάβει γνώση 

της κατηγορίας και της μέχρι τότε σχηματισθείσας δικογραφίας και να παράσχει εξηγήσεις, 

προφορικά ή γραπτά, εντός εύλογης προθεσμίας. Ο διωκόμενος καλείται να παράσχει 

εξηγήσεις με κλήση που κοινοποιείται σ’ αυτόν με πρόσφορο τρόπο στα στοιχεία που έχει 

δηλώσει στο μητρώο του ΤΕΕ ή αναφέρονται στην καταγγελία, η οποία αναφέρει το 

αποδιδόμενο σ’ αυτόν πειθαρχικό παράπτωμα. Η προθεσμία προς παροχή εξηγήσεων δεν 

δύναται να είναι  μικρότερη των πέντε (5) εργασίμων ημερών από  την επίδοση της κλήσης. 

Ο διωκόμενος προκειμένου να παράσχει εξηγήσεις δικαιούται να λάβει αντίγραφα της 

δικογραφίας που έχει σχηματισθεί. Όταν η παροχή εξηγήσεων συντελείται εγγράφως, 

ενεργείται δια υπομνήματος το οποίο κατατίθεται στην Γραμματεία του Πειθαρχικού 

Συμβουλίου. Σε περίπτωση που ο διωκόμενος υποβάλει έγγραφες εξηγήσεις ο Εισηγητής 

μπορεί να διατυπώσει οποιαδήποτε, κατά την κρίση του, διευκρινιστική ή άλλη ερώτηση. Η 

πειθαρχική διαδικασία δεν δύναται να συνεχιστεί πριν την παροχή εξηγήσεων του 

διωκόμενου ή πριν να παρέλθει άπρακτη η προθεσμία προς παροχή εξηγήσεων. Ο 

Εισηγητής έχει επίσης, το δικαίωμα να ενεργήσει πράξεις εκτός έδρας του ΤΕΕ ή του 

Περιφερειακού Τμήματος, σε κάθε περίπτωση, όμως, έχει την υποχρέωση να ανακοινώσει 

στον Πρόεδρο του Πειθαρχικού  Συμβουλίου, του οποίου είναι μέλος, την 

προγραμματισμένη από αυτόν πράξη τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από τη 

διεξαγωγή της. 

3. Αν ο Εισηγητής, μετά τη συγκέντρωση του αποδεικτικού υλικού  και την παροχή 

εξηγήσεων του διωκόμενου ή την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας που έχει ταχθεί προς 

παροχή εξηγήσεων, κρίνει ότι δεν υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις που να στηρίζουν 

πειθαρχική κατηγορία, διαβιβάζει τον φάκελο στον Πρόεδρο του Πειθαρχικού Συμβουλίου 

με την πρόταση να μην γίνει κατηγορία και να τεθεί η υπόθεση στο αρχείο. Ο Πρόεδρος του 
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Πειθαρχικού Συμβουλίου εισάγει την υπόθεση στο Πειθαρχικό Συμβούλιο, το οποίο 

αποφασίζει αν θα γίνει ή όχι η κατηγορία ή αν πρέπει να διενεργηθεί συμπληρωματική 

εξέταση από τον Εισηγητή. Αν το Πειθαρχικό Συμβούλιο αποφασίσει να μην γίνει η 

κατηγορία εκδίδει απαλλακτική απόφαση. Αν το Πειθαρχικό Συμβούλιο αποφασίσει ότι 

απαιτείται να γίνει συμπληρωματική εξέταση, δίνει εντολή στον Εισηγητή να προβεί σ’ αυτή 

και ενημερώνονται τα εμπλεκόμενα μέρη. Αν το Πειθαρχικό Συμβούλιο αποφασίσει ότι 

πρέπει να γίνει κατηγορία, συντάσσεται από τον Εισηγητή το κατηγορητήριο και 

εφαρμόζονται όσα ορίζονται κατωτέρω.  

4.Ο Εισηγητής, μετά την ολοκλήρωση του έργου του, συντάσσει το κατηγορητήριο το οποίο 

διαβιβάζει στον  Πρόεδρο του Πειθαρχικού Συμβουλίου μαζί με ολόκληρο το φάκελο της 

υπόθεσης και  τον κατάλογο των μαρτύρων που ενδεχομένως πρέπει να κληθούν. Ο 

Πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου, αμέσως μόλις παραλάβει το κατηγορητήριο και 

τον φάκελο της υπόθεσης και το αργότερο εντός έξι (6) μηνών από την παραλαβή αυτών, 

οφείλει να ορίσει ημέρα και ώρα συνεδριάσεως του Πειθαρχικού Συμβουλίου, στην οποία 

δύναται να παρίσταται και ο Εισηγητής. Ο διωκόμενος καλείται να παραστεί στη 

συνεδρίαση με πράξη του Προέδρου, η οποία περιέχει το κατηγορητήριο και  κοινοποιείται 

σ’ αυτόν με οποιοδήποτε δημόσιο όργανο, με δικαστικό επιμελητή ή με άλλο πρόσφορο 

τρόπο, στα στοιχεία που έχει δηλώσει στο μητρώο του ΤΕΕ ή υπάρχουν στην καταγγελία ή 

στις τυχόν έγγραφες εξηγήσεις που έχει δώσει, δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από την 

ημέρα της συνεδρίασης. Όταν η κοινοποίηση γίνεται με δικαστικό επιμελητή συντάσσεται 

αποδεικτικό επίδοσης και στις λοιπές περιπτώσεις αποδεικτικό περί της παραλαβής της 

κλήσης από τον πειθαρχικά διωκόμενο ή άλλο πρόσωπο νόμιμα εξουσιοδοτημένο από 

αυτόν. Ο διωκόμενος δικαιούται να λάβει αντίγραφα της δικογραφίας, να παραστεί 

ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου αυτοπροσώπως ή με Δικηγόρο ή δια πληρεξουσίου 

Δικηγόρου και να υποβάλει απολογητικό υπόμνημα. Στη συζήτηση καλείται, με πρόσφορο 

τρόπο,να παραστεί και ο καταγγέλλων, ο οποίος δύναται να παραστεί αυτοπροσώπως ή με 

Δικηγόρο ή δια πληρεξουσίου Δικηγόρου. Ο διωκόμενος ασκεί το δικαίωμά του για 

υπεράσπιση, καλώντας με δική του ευθύνη και χωρίς προδικασία μέχρι δύο (2) μάρτυρες 

για να καταθέσουν υπέρ αυτού και της υπόθεσής του. Το αυτό δικαίωμα έχει και ο 

καταγγέλλων. 

5. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο, κατά την προσδιορισθείσα δικάσιμο, δύναται, κατά την κρίση 

του, να εξετάσει ή επανεξετάσει μάρτυρες, από τον κατάλογο των μαρτύρων που έχει 

διαβιβάσει ο εισηγητής ή προτείνουν ο διωκόμενος ή/και ο καταγγέλλων. Στην περίπτωση 

αυτή η σχετική κλήση κοινοποιείται στα εμπλεκόμενα μέρη με πρόσφορο τρόπο. Στη 

συνέχεια και μετά την προφορική ή γραπτή απολογία του διωκομένου ενώπιον του 

Πειθαρχικού Συμβουλίου ή σε περίπτωση μη εμφανίσεώς του, μετά την διαπίστωση της 

νομίμου κλητεύσεως αυτού, το Πειθαρχικό Συμβούλιο εκδίδει την απόφασή του. Το 

Πειθαρχικό Συμβούλιο δύναται να αναβάλει για μία μόνο φορά την λήψη απόφασης με 

σκοπό να εξετάσει ή επανεξετάσει ενώπιόν του μάρτυρες, ορίζοντας ταυτοχρόνως τη νέα 

ημερομηνία συνεδρίασης. Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται να κληθούν τα εμπλεκόμενα 
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μέρη, πλην αν αυτοί ή κάποιος εξ αυτών ήταν απόντες, οπότε καλούνται να παραστούν με 

πρόσφορο τρόπο. Οι μάρτυρες προσέρχονται με επιμέλεια των ενδιαφερομένων. Η μη 

προσέλευση των μαρτύρων δεν κωλύει την λήψη απόφασης. 

Άρθρο 14 

Έκδοση πειθαρχικής απόφασης 

1. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου 

και την απολογία του πειθαρχικά διωκόμενου ακολουθεί η διάσκεψη των μελών αυτού για 

τη λήψη απόφασης. Η σχετική συνεδρίαση είναι μυστική και δεν παρίστανται τα 

εμπλεκόμενα μέρη. Κατά την έκδοση της απόφασης το Πειθαρχικό Συμβούλιο πρώτα 

αποφασίζει επί της ενοχής ή μη του κρινόμενου και, στη συνέχεια, σε περίπτωση 

καταδικαστικής απόφασης, αποφασίζει επί της ποινής που θα επιβληθεί. 

2. Η απόφαση, η οποία πρέπει να είναι ειδικώς και επαρκώς αιτιολογημένη, συντάσσεται 

εγγράφως και περιλαμβάνει υποχρεωτικά: α. τον τόπο και τη χρονολογία έκδοσής της, τα 

ονοματεπώνυμα και τις ιδιότητες αυτών που εκδίκασαν την υπόθεση και αυτού που 

κρίθηκε, γ. το πειθαρχικό παράπτωμα που αποδόθηκε στον κρινόμενο, το χρόνο και τον 

τόπο διάπραξής του, καθώς και τα άρθρα του παρόντος στα οποία θεμελιώνεται η 

απόφαση, δ. αν λήφθηκε ομόφωνα ή κατά πλειοψηφία και ε. την αθώωση αυτού που 

κρίθηκε ή την ποινή που του επιβλήθηκε. Η απόφαση η οποία πρέπει να εκδίδεται, εντός 

προθεσμίας τριών (3) μηνών από την ημερομηνία εκδίκασης της υπόθεσης, υπογράφεται 

από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα του Πειθαρχικού Συμβουλίου, λαμβάνει αύξοντα 

αριθμό και τηρείται στο Αρχείο Πειθαρχικών Αποφάσεων των Πρωτοβαθμίων 

Πειθαρχικών Συμβουλίων που τηρεί το ΤΕΕ ή το Περιφερειακό Τμήμα του ΤΕΕ. 

3. Για τις συνεδριάσεις  τηρούνται συνοπτικά πρακτικά, τα οποία υπογράφονται από τον 

Πρόεδρο και το Γραμματέα και φυλάσσονται μαζί με την απόφαση στο Αρχείο 

Πειθαρχικών Αποφάσεων που τηρεί το ΤΕΕ ή το Περιφερειακό Τμήμα του ΤΕΕ. Η τυχόν 

υπάρχουσα μειοψηφία μνημονεύεται μόνο στα πρακτικά. Οι ενδιαφερόμενοι δεν δύνανται 

να λαμβάνουν γνώση των πρακτικών. Τα πρακτικά και οι αποφάσεις δύνανται να 

τηρούνται και σε ηλεκτρονικό αρχείο.  

4. Με την απόφαση  που επιβάλλεται η ποινή  επιβάλλονται εις βάρος του καταδικασθέντα 

και τα έξοδα της πειθαρχικής διαδικασίας. 

5. Οι αποφάσεις του Πειθαρχικού Συμβουλίου κοινοποιούνται αμέσως, με επιμέλεια του 

Προέδρου αυτού, κατά περίπτωση στον  Πρόεδρο του Τ.Ε.Ε ή στον Πρόεδρο του 

Περιφερειακού Τμήματος του ΤΕΕ και  στα εμπλεκόμενα μέρη. Ειδικότερα, η κοινοποίηση 

της απόφασης προς τον καταγγέλλοντα γίνεται κάθε πρόσφορο τρόπο. Η κοινοποίηση της 

απόφασης προς τον διωκόμενο, εάν είναι αθωωτική, γίνεται με κάθε πρόσφορο τρόπο και 

εάν είναι καταδικαστική με δικαστικό επιμελητή ή με οποιοδήποτε δημόσιο όργανο. Όταν η 

κοινοποίηση γίνεται με δικαστικό επιμελητή συντάσσεται αποδεικτικό επίδοσης, ενώ όταν 
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συντελείται από δημόσιο όργανο συντάσσεται αποδεικτικό περί της παραλαβής της 

απόφασης από τον καταδικασθέντα ή άλλο πρόσωπο νόμιμα εξουσιοδοτημένο από αυτόν. 

Ο καταδικασθείς δύναται, μετά από σχετική ειδοποίηση της Γραμματείας, να προσέλθει και 

να παραλάβει ο ίδιος ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος αυτού, την καταδικαστική 

απόφαση. Στην περίπτωση αυτή συντάσσεται σχετική απόδειξη παραλαβής, η οποία 

υπογράφεται από αυτόν. 

6. Αν ο διωκόμενος δεν έχει δηλώσει στο ΤΕΕ ή δεν δηλώσει κατά τη διάρκεια της 

πειθαρχικής διαδικασίας στοιχεία επικοινωνίας, την υφιστάμενη ακριβή διεύθυνση του 

γραφείου του ή της κατοικίας του ή είναι άγνωστης διαμονής, τότε οι κοινοποιήσεις της 

πειθαρχικής διαδικασίας γίνονται στον Πρόεδρο του ΤΕΕ ή του Περιφερειακού Τμήματος 

του ΤΕΕ, που θεωρείται νόμιμος αντίκλητός του. 

Άρθρο 15 

Έφεση 

1. Κατά της  απόφασης του Πρωτοβαθμίου Πειθαρχικού Συμβουλίου, με την οποία 

επιβλήθηκε οποιαδήποτε ποινή, πλην της επίπληξης και του προστίμου, δύναται να 

ασκηθεί, έφεση ενώπιον του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου, εντός προθεσμίας δέκα 

πέντε (15) ημερών από την επίδοση της απόφασης. Στην προθεσμία αυτή δεν υπολογίζεται 

το χρονικό διάστημα από 1-31 Αυγούστου. 

2. Η έφεση κατατίθεται στην  Γραμματεία του Πειθαρχικού  Συμβουλίου που εξέδωσε την 

προσβαλλόμενη απόφαση. Για την άσκηση της έφεσης συντάσσεται πράξη κατάθεσης. 

3. Δικαίωμα άσκησης έφεσης κατά απόφασης του Πρωτοβαθμίου Πειθαρχικού 

Συμβουλίου, έχουν  αυτός ο οποίος καταδικάσθηκε και ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ε. ή του 

Περιφερειακού Τμήματος του ΤΕΕ, ο οποίος  δύναται να ασκήσει έφεση και κατά των 

ανέκκλητων αποφάσεων. 

4. Η προθεσμία για την άσκηση έφεσης και η άσκηση της έφεσης έχουν ανασταλτική 

δύναμη, εκτός αν η απόφαση ορίζει διαφορετικά. 

5. Μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κατάθεση της έφεσης, με επιμέλεια 

και ευθύνη του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού 

Συμβουλίου που εξέδωσε την απόφαση, ο φάκελος διαβιβάζεται στον Πρόεδρου του 

Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου, ο οποίος μόλις τον παραλάβει ορίζει Εισηγητή ένα 

από τα μέλη του. Ο Εισηγητής οφείλει εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από τον διορισμό 

του και την παραλαβή του φακέλου να συντάξει εισήγηση επί της υπόθεσης και να 

διαβιβάσει αυτή μαζί με το φάκελο της υπόθεσης στον Πρόεδρο του Ανώτατου 

Πειθαρχικού Συμβουλίου. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί μία μόνο φορά με 

απόφαση του Προέδρου του Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου έως ένα (1) μήνα.  Αν 
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παρέλθει άπρακτη η ταχθείσα προθεσμία, ο Εισηγητής αντικαθίσταται με απόφαση του 

Προέδρου του Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου. 

6. Ο Πρόεδρος του Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου, οφείλει, αμέσως μόλις παραλάβει 

την εισήγηση και τον φάκελο της υπόθεσης και το αργότερο εντός έξι (6) μηνών από την 

παραλαβή αυτού, να ορίσει δικάσιμο για την εκδίκαση της έφεσης, στην οποία καλεί τον 

καταδικασθέντα να παραστεί με κλήση που κοινοποιείται σ’ αυτόν με δικαστικό επιμελητή 

ή με οποιοδήποτε δημόσιο όργανο στη διεύθυνση που έχει δηλώσει, το αργότερο δέκα (10) 

ημέρες πριν από την δικάσιμο. Όταν η κοινοποίηση γίνεται με δικαστικό επιμελητή 

συντάσσεται αποδεικτικό επίδοσης, ενώ όταν συντελείται από δημόσιο όργανο συντάσσεται 

αποδεικτικό περί της παραλαβής της κλήσης από τον καταδικασθέντα ή άλλο πρόσωπο 

νόμιμα εξουσιοδοτημένο από αυτόν. Ο καταδικασθείς δύναται, μετά από σχετική 

ειδοποίηση της Γραμματείας, να προσέλθει και να παραλάβει ο ίδιος ή εξουσιοδοτημένος 

εκπρόσωπος αυτού, την κλήση. Στην περίπτωση αυτή συντάσσεται σχετική απόδειξη 

παραλαβής, η οποία υπογράφεται από αυτόν. Ο διωκόμενος μπορεί να παραστεί κατά τη 

συζήτηση της έφεσης είτε αυτοπροσώπως είτε με πληρεξούσιο δικηγόρο ή δια 

πληρεξούσιου δικηγόρου και να αναπτύξει εγγράφως ή προφορικά τις απόψεις του. Κατά 

την εκδίκαση της υπόθεσης καλείται, με πρόσφορο τρόπο, να παραστεί και ο καταγγέλλων, 

ο οποίος δύναται να παραστεί αυτοπροσώπως ή με πληρεξούσιο Δικηγόρο ή δια 

Πληρεξουσίου Δικηγόρου. 

7. Το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο με την απόφασή του επικυρώνει, μεταρρυθμίζει ή 

εξαφανίζει την εκκαλουμένη απόφαση. Το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο, σε περίπτωση 

άσκησης εφέσεως από τον καταδικασθέντα, δεν δύναται, με την απόφασή του, να 

καταστήσει χειρότερη τη θέση αυτού. Σε περίπτωση ασκήσεως εφέσεως από τον Πρόεδρο 

του Τ.Ε.Ε. ή του Περιφερειακού Τμήματος του ΤΕΕ, δεν δύναται να καταστήσει 

ευνοϊκότερη τη θέση του καταδικασθέντα.  

8. Οι αποφάσεις του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου εκδίδονται εντός προθεσμίας 

τριών (3) μηνών από την ημερομηνία εκδίκασης της υπόθεσης, υπογράφονται από τον 

Πρόεδρο και του Γραμματέα αυτού και καταχωρούνται κατ’ αύξοντα αριθμό και τηρούνται 

στο Αρχείο αποφάσεων του Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου που τηρεί το ΤΕΕ ή το 

Περιφερειακό Τμήμα του ΤΕΕ. Κατά τα λοιπά όσον αφορά την έκδοση απόφασης και το 

περιεχόμενο αυτής εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του παρόντος για την έκδοση 

απόφασης από τα Πρωτοβάθμια Πειθαρχικά Συμβούλια. Με την απόφαση του Ανώτατου 

Πειθαρχικού Συμβουλίου δύναται να επιβάλλονται εις βάρος του καταδικασθέντα τα έξοδα 

αμφοτέρων των βαθμών της πειθαρχικής διαδικασίας. 

9. Οι αποφάσεις του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου, με επιμέλεια του Προέδρου 

αυτού, κοινοποιούνται αμέσως στα εμπλεκόμενα μέρη. Ειδικότερα, η κοινοποίηση προς τον 

καταγγέλλοντα γίνεται κάθε πρόσφορο τρόπο. Η κοινοποίηση της απόφασης προς  τον 

διωκόμενο, εάν είναι αθωωτική, γίνεται με κάθε πρόσφορο τρόπο και εάν είναι 
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καταδικαστική με δικαστικό επιμελητή ή με οποιοδήποτε δημόσιο όργανο. Όταν η 

κοινοποίηση γίνεται με δικαστικό επιμελητή συντάσσεται αποδεικτικό επίδοσης, ενώ όταν 

συντελείται από δημόσιο όργανο συντάσσεται αποδεικτικό περί της παραλαβής της 

απόφασης από τον καταδικασθέντα ή άλλο πρόσωπο νόμιμα εξουσιοδοτημένο από αυτόν. 

Ο καταδικασθείς δύναται, μετά από σχετική ειδοποίηση της Γραμματείας, να προσέλθει και 

να παραλάβει ο ίδιος ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος αυτού, την καταδικαστική 

απόφαση. Στην περίπτωση αυτή συντάσσεται σχετική απόδειξη παραλαβής, η οποία 

υπογράφεται από αυτόν. 

10. Για την αίτηση εξαίρεσης μέλους του Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου 

εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του παρόντος για την εξαίρεση μέλους 

Πρωτοβαθμίου Πειθαρχικού Συμβουλίου. Αίτηση εξαίρεσης όλων των μελών του 

Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου είναι απαράδεκτη. Η αίτηση εξαίρεσης μέλους του 

Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου εξετάζεται από το ίδιο και κατά τη σχετική συνεδρίαση 

δεν παρίσταται το μέλος ή τα μέλη των οποίων ζητείται η εξαίρεση. 

11. Στην αρμοδιότητα του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου υπάγεται επίσης ο έλεγχος 

και η εποπτεία  για την ταχεία και προσήκουσα διεξαγωγή των υποθέσεων από τα 

Πρωτοβάθμια Πειθαρχικά Συμβούλια. 

Άρθρο 16 

Εκτέλεση Πειθαρχικών Αποφάσεων 

1. Οι τελεσίδικες αποφάσεις των Πειθαρχικών Συμβουλίων εκτελούνται με επιμέλεια του 

Προέδρου της έδρας του ΤΕΕ ή του Περιφερειακού Τμήματος του ΤΕΕ, του οποίου ο 

τιμωρηθείς αποτελεί μέλος ή στην Περιφέρεια του οποίου ασκεί το έργο του Μηχανικού. 

Περισσότερες τελεσίδικες καταδικαστικές αποφάσεις κατά του ίδιου προσώπου  

εκτελούνται διαδοχικά. 

2. Οι τελεσίδικες αποφάσεις των Περιφερειακών Πειθαρχικών Συμβουλίων 

κοινοποιούνται, με επιμέλεια  του Προέδρου αυτών και στον Πρόεδρο της έδρας του ΤΕΕ, 

ώστε περίληψη αυτών να  δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ. 

3. Τα επιβληθέντα πρόστιμα ή οι χρηματικές  ποινές, καθώς  και τα επιβληθέντα έξοδα της 

πειθαρχικής διαδικασίας καταβάλλονται από τον καταδικασθέντα  στο Ταμείο του Τ.Ε.Ε. 

εντός ενός (1) μηνός από  την κοινοποίηση σ’ αυτόν της καταδικαστικής απόφασης. Σε 

περίπτωση καθυστέρησης καταβολής τα άνω ποσά προσαυξάνονται κατά ποσοστό 1% για 

κάθε μήνα καθυστέρησης και μέχρι ποσού ίσου με το 50% αυτών. 

4. Σε περίπτωση μη καταβολής τους κατά τα ανωτέρω, τα επιβληθέντα πρόστιμα ή οι 

χρηματικές  ποινές, καθώς και τα έξοδα της πειθαρχικής διαδικασίας και οι τυχόν 

προσαυξήσεις  αυτών βεβαιώνονται και εισπράττονται  όπως οι συνδρομές των μελών του 



24 
 

ΤΕΕ. Στην άνω περίπτωση δεν χορηγείται ενημερότητα Τ.Ε.Ε και βεβαίωση περί τέλεσης ή 

μη πειθαρχικού παραπτώματος. 

5. Η επιβολή της ποινής της προσωρινής και οριστικής στέρησης της δυνατότητας άσκησης 

επαγγέλματος συνεπάγεται την ταυτόχρονη απαγόρευση διενέργειας πράξεων μέσω των 

πληροφοριακών συστημάτων του ΤΕΕ και την εν γένει χρήση των εν λόγω συστημάτων 

αυτού, στις περιπτώσεις όπου τούτο απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία. Επίσης οι 

καταδικασθέντες δεν δύνανται να εκλέγουν και να εκλέγονται κατά τις αρχαιρεσίες του 

ΤΕΕ, να υποβάλουν έγκυρα μελέτη σε  Δημοσία Αρχή ή να αναλάβουν τέτοια μελέτη από 

Δημοσία Αρχή ή από ΝΠΔΔ ή Οργανισμό Κοινής Ωφέλειας.  Περαιτέρω δεν χορηγείται  σ’ 

αυτούς πτυχίο Εργολήπτη Δημ. Έργων, ούτε ανανεώνεται το πτυχίο το οποίο ήδη κατέχουν. 

 Άρθρο 17 

Γραμματεία Πειθαρχικών Συμβουλίων 

1. Σε κάθε Πειθαρχικό Συμβούλιο λειτουργεί γραμματεία, η οποία αποτελείται από 

υπαλλήλους  του  αντίστοιχου Τ.Ε.Ε., οι οποίοι, καθώς και οι αναπληρωτές τους, ορίζονται 

με πράξη  του Προέδρου της Διοικούσης Επιτροπής της έδρας  του Τ.Ε.Ε. ή του 

Περιφερειακού Τμήματος του Τ.Ε.Ε. και οι οποίοι  ενεργούν κάθε πράξη η οποία είναι 

αναγκαία για τη διεκπεραίωση των πειθαρχικών υποθέσεων, σύμφωνα με τις υποδείξεις 

του Προέδρου του Πειθαρχικού Συμβουλίου και των Εισηγητών. Με πράξη του Προέδρου 

δύναται να ορίζεται υπάλληλος του ΤΕΕ ως ειδικός Γραμματέας των Εισηγητών. 

Οποιαδήποτε παράλειψη στον ορισμό του προσωπικού της γραμματείας δεν επηρεάζει τη 

νόμιμη συγκρότηση των Πειθαρχικών Συμβουλίων. 

2. Στον Πρόεδρο, τους Αντιπροέδρους, τα μέλη, τους Εισηγητές, τους Γραμματείς των 

Πειθαρχικών Συμβουλίων, καθώς  και στους ειδικούς Γραμματείς των Εισηγητών, 

καταβάλλεται αποζημίωση, η οποία καθορίζεται με απόφαση της Αντιπροσωπείας, μετά 

από  εισήγηση  της Διοικούσης Επιτροπής του Τ.Ε.Ε.» 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ Τ.Ε.Ε. :  

Ο συνάδελφος Κλαδάκης  κατέθεσε στο Προεδρείο  τις  παρακάτω 

προτάσεις :  

 

 

«ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 

- ΚΛΑΔΑΚΗΣ Ι. ΔΙΟΝΥΣΗΣ- 
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1)  Αρθρο 1 § 3: 1) Να διαγραφεί η επανάληψη πειθαρχική δίκης αν υπάρξει ποινική  

καταδίκη. 

 

2) ΄Αρθρο 2 §1: 2) Να προσδιοριστεί ακριβώς η έννοια «έργο μηχανικού» (π.χ. 

έλεγχος ΥΔΟΜ ή ελεγκτών δόμησης, αποφάσεις σε Σ.Α. κλπ. 

Επιτροπές αποτελούν έργο μηχανικού; Αν το έργο εκτελείται από 

εταιρεία, όπου υπογράφουν τρίτοι, όχι μηχανικοί, προκύπτουν 

ευθύνες; κ.λπ.). 

3)  ΄Αρθρο 4: 3) Να προβλεφθούν ποινές και για «ομότιμα» μέλη για πειθαρχικά 

αδικήματα που διεπράχθησαν κατά την άσκηση του επαγγέλματος 

(προ της συντ/σης) ή και μετά από αυτήν (μερική απασχόληση) 

4) ΄Αρθρο 7§3: 4) Σε περίπτωση καθυστέρησης εισαγωγής υπόθεσης σε 

Περιφερειακό Τμήμα ΤΕΕ με εναπομένον 1 έτος από παραγραφή, 

εκδίκαση από άλλο τμήμα, δια κληρώσεως. Το αυτό για Κεντρικό. 

Ποινές για πρόεδρο κ.λπ. για την μη εκδίκαση (αποκλεισμός από 

μελλοντικές θητείες. 

5) ΄Αρθρο 7  : 5) Υπαγωγή & των Δημοσίων Υπαλλήλων στη δικαιοδοσία 

Πειθαρχικού ΤΕΕ για αδικήματα κατά την εκπόνηση «έργου 

μηχανικού» εντός ή εκτός υπηρεσίας. 

6) ΄Αλλως: 

6) 

 

7) 

 

8) 

 

9) 

 

10) 

 

 

 

 

11) 

΄Αρθρο 8: 

 

Άρθρο 11: 

 

Άρθρο 12π.2: 

 

Άρθρο 14π.3: 

 

 

7) Όχι συμμετοχή Δημ. Υπαλλήλων στα τμήματα, πλέον των 2 

οριζόμενων από Υπουργό. 

8) Πρόβλεψη διαμεσολάβησης του Τ.Ε.Ε. επί διενέξεων με 

μηχανικούς. 

9) Ορισμός των εισηγητών από τους πίνακες, για κληρώσεις μεταξύ 

όσων δεν έχουν αναλάβει υποθέσεις. 

10) «Οι ενδιαφερόμενοι δεν δύναται να λαμβάνουν γνώση των 

πρακτικών». Να αποκλεισθεί η φράση καθόσον δεν είναι ηθικό. 

11) Υποχρέωση Προέδρου Πειθαρχικού Τμήματος για παραπομπή 

Μηχανικών για τους οποίους προκύπτουν αδικήματα κατά την 

εξέταση υπόθεσης. Παραπομπή ηθικών αυτουργών σε πειθαρχικά 

& ποινικά όργανα (εργοδοτών κλπ) 

 

Δυνατότητα παραπομπής υπόθεσης σε επιτροπή εξεταστών.» 
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Κος ΚΛΑΔΑΚΗΣ:  

Διονύσης Κλαδάκης .  Καταρχάς εγώ θα ήθελα να διαμαρτυρηθώ 

γιατί  ενώ έχω στείλει  ολόκληρο τεύχος,  το οποίο δημοσιοποιείται  

αλλά τι  έγινε;  Στην αρχή έβαλαν μόνο το συνοδευτικό έγγραφο και  

πήρα τηλέφωνο και  μπήκε και το υπόλοιπο.   

Αλλά στον πίνακα είναι μηδενικές οι  προτάσεις που έχω 

κάνει.  Αυτό τι  σημαίνει;  Ότι δεν τις  είδε καθόλου η επιτροπή;  

Είναι λευκή τελείως η στήλη η οποία αφορά δικές μου προτάσεις.   

Η επιτροπή ασχολήθηκε ή δεν ασχολήθηκε; Κανένας δεν το 

ξέρει  αυτό.  Αλλά δεν θα τα διαβάσω όλα, δεν έχει  σημασία.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ Τ.Ε.Ε. :  

Κύριε συνάδελφε,  εσείς  τώρα έχετε το σώμα μπροστά σας.  

Δυστυχώς, όπως σας είπα,  ο επικεφαλής της επιτροπής των 

νομικών, ο κύριος Σχινάς,  δεν είναι παρών για να τον ρωτήσετε και  

εγώ δεν μπορώ να σας απαντήσω εκ μέρους του.   

Αλλά μπορώ ως Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας,  με τη 

συμφωνία του Προεδρείου,  να σας πω ότι  ό,τι  προτείνεται 

τεκμηριωμένα και θεωρείται ότι  πρέπει να προστεθεί  θα ψηφίσει η 

Αντιπροσωπεία.   

Κος ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ:  

Δηλαδή δεν έχουν ληφθεί υπόψη;   

Κος ΚΛΑΔΑΚΗΣ:  

Ορισμένες έχουν ληφθεί,  ορισμένες όχι .  Δεν ξέρω, δηλαδή πρέπει  

να κάτσεις  να διαβάσεις,  δεν είναι εύκολο να διαβάσεις την 

πρόταση την τελική και μετά να αρχίσεις  και να διαβάσεις ένα,  

ένα.   

Εν πάση περιπτώσει,  σας επικεντρωθούμε σε αυτό που 

προτείνει ,  που συνοδεύει το έγγραφο του κυρίου Σχινά ,  

παρατηρήσεις πάνω σε αυτό.   

Στο άρθρο 2 στα πειθαρχικά παραπτώματα. Λέει ότι  ως  

πειθαρχικά παραπτώματα θεωρούνται οι  υπαίτιες και καταλογιστέες  

πράξεις  ή παραλείψεις των μελών του ΤΕΕ καθώς και κάθε 

προσώπου που ασκεί  έργο μηχανικού.   
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Για τα μέλη του ΤΕΕ είναι ξεκάθαρο αλλά τι  σημαίνει  ότι  

ασκώ έργο μηχανικού; Εδώ τώρα είναι τελείως φλου και κανένας 

δεν μπορεί να καταλάβει ποιον πιάνει  και ποιον δεν πιάνει .   

Να ρωτήσω. Δημόσιοι υπάλληλοι,  υπάρχει  διευκρίνιση στο 7 

μετά.  Οι δημόσιοι υπάλληλοι υπάγονται για πειθαρχικά τους  

παραπτώματα στον κανονισμό; Λέει  υπάγονται στην υπηρεσία τους  

και μόνο όταν ασκούν ελεύθερο επάγγελμα. Έτσι λέει .   

Όμως, συγνώμη,  οι  δημόσιοι υπάλληλοι μετέχουν στο 

Πειθαρχικό,  μετέχουν,  έχουν δηλαδή μέ σα στους αιρετούς.  Έρχεσαι  

και με κρίνεις  αλλά δεν θέλεις  να κριθείς  από εμένα. Όχι.  Ούτε θα 

με κρίνεις  ούτε θα κριθείς .   

Εφόσον θέλεις  να με κρίνεις ,  γιατί  οι  δημόσιοι υπάλληλοι ,  

καταρχάς δύο άτομα ορίζονται από τον Υπουργό, δύο δημόσιοι  

υπάλληλοι είναι του Υπουργού. Ούτως ή άλλως στην 7μελή ομάδα 

δύο είναι του Υπουργού.  

Όταν λοιπόν συντίθενται οι  ομάδες εάν αποφασίσουν οι  

δημόσιοι υπάλληλοι,  οι  οποίοι  σε πάρα πολλά θέματα ευθύνονται  

για την κατάντια του επαγγέλματός μας,  να μην το ξεχνάμε,  σε 

διαφθορά; Σε κωλυσιεργία; Σε χίλια  δύο πράγματα έχουμε 30 -35 

χρόνια ο καθένας στο επάγγελμα.  Ξέρουμε ακριβώς τι  γίνεται και  

δεν άλλαξε και τίποτα.  Δυστυχώς, δεν άλλαξε και τίποτα.   

Αυτοί,  λοιπόν,  που είναι οι  κύριοι  υπαίτιοι  και όταν θα πάνε 

στα αρμόδιά τους  τα όργανα σίγουρα θα αθωωθούν, κόρακας 

κοράκου μάτι δεν  βγάζει  εκεί  πέρα μέσα και δεν μπορείς να 

αποδείξεις  και τίποτα και έχει  ποινικοποιηθεί  και η διαδικασία της  

απόδειξης.   

Γενικότερα, όχι  μόνο για αυτό το θέμα. Έχει ποινικοποιηθεί .  

Αν πας και δώσεις  λεφτά σε κάποιον,  δηλαδή σου ζητήσει και τα  

δώσεις,  και τον καταγράψεις σε κάμερα διώκεσαι εσύ όχι  αυτός .  

Έχουμε τρελαθεί τελείως με αυτά που γίνονται στην εποχή μας.  

Εγώ, λοιπόν,  λέω ότι  αυτό το «ασκεί έργο μηχανικού» θα 

πρέπει πλήρως να αναλυθεί.   

Έπειτα,  ελεγκτές  δόμησης.  Ασκούν έργο μηχανικού;   

Να αναλυθεί πλήρως, να διευκρινιστεί  μέσα από το Πειθαρχικό 

κανονισμό, να αναλυθεί τι  σημαίνει  αυτό.   
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Αυτοί που ασκούν ελεγκτικό έργο.  Πάτε σε μία υπηρεσία,  σας 

ελέγχουν φακέλους και όλα τα σχετικά.  Αυτό τι  ε ίναι;  Έργο 

μηχανικού είναι αυτό; Πρέπει να διευκρινιστεί  αυτό.   

Οι ελεγκτές δόμησης.  Ασκούν,  εκείνη τη στιγμή,  έργο 

μηχανικού; Σε αυτούς ε ιδικά όλους,  που κάνουν έλεγχο,  θα πρέπει  

να υπάρχουν και διπλάσιες ποινές.  Όταν ο δικηγόρος κάνει  ένα 

αδίκημα πάει στο εφετείο,  δεν  ξεκινάει  από τον κάτω βαθμό. Έχει  

αυστηρότερο βαθμό για την κρίση και στις  ποινές του.  Το ίδιο 

πρέπει να ισχύει  και σε αυτά τα πράγματα.  

Ένα άλλο είναι και το 1,  είναι διάφορα, είναι και το 4 είναι  

και το 7 μαζί.   

Λοιπόν,  τα ομότιμα μέλη. Εγώ ως εισηγητής στο Πειθαρχικό 

είδα πολλές φορές να κάθεσαι και να βγάζεις  μία υπόθεση, είναι τα  

ομότιμα στο 4 θα πρέπει να πάει,  και τι  γινόταν; Φτάνεις την 

υπόθεση σε ένα σημείο,  παίρνει  χαμπάρι ο άλλος ότι  πάει  για  

καταδίκη,  βγαίνει  στη σύνταξη και  δεν έχει  καμία ποινή.  Δηλαδή 

στο τέλος της θητείας σας κάντε ό,τι  παράπτωμα θέλετε.  

Πειθαρχική ποινή δεν θα έχετε.  Μόλις βγείτε στη σύνταξη 

παραγράφονται τα πάντα, από πειθαρχικής άποψης.   

Πρέπει να υπάρχουν ποινές και για τα ομότιμα μέλη. Θέλετε 

διαγραφές; Θέλετε πρόστιμα; Κάτι πρέπει να υπάρχει.   

Δεν μπορεί να είναι κάθε ποινή.  Δεν μπορείς να του αφαιρέσεις  

άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος.  Αλλά του να του βάλεις πρόστιμο 

πρέπει να το δ ιατηρήσεις,  στο ομότιμο.   

Να εξηγήσω ξανά τι  κάνουν .  Κάνει ένα παράπτωμα, είναι εν  

ενεργεία εκείνη τη στιγμή. Προκειμένου να αποφύγει οποιαδήποτε 

καταδίκη από το πειθαρχικά βγαίνει  στη σύνταξη και 

απαλλάσσεται.   

Κος  ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ:  

Δεν απαλλάσσεται.   

Κος ΚΛΑΔΑΚΗΣ:  

Απαλλάσσεται.  Τίθεται στο αρχείο.   

Κος  ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ:  

Η διαδικασία που μπορείς να κάνεις .  Εδώ είναι για τα μέλη του 

ΤΕΕ.  
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Κος ΚΛΑΔΑΚΗΣ:  

Επειδή το ξέρω πολύ καλά, τ ίθεται  στο αρχείο η υπόθεση.  Φτάνει  

στο Πειθαρχικό Συμβούλιο και η απάντηση είναι:  βγήκε στη 

σύνταξη, τίθεται στο αρχείο.  Αφήστε τώρ α, δεν έχει  καμία ποινή.   

Κος  ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ:  

(Ομιλία μακριά από το μικρόφωνο)  

Όμως η μήνυση που του σκάει  με το ποινικό δίκαιο …κανονικά.  

Εδώ μιλάμε για το πειθαρχικό δίκαιο του ΤΕΕ, των μελών του ΤΕΕ.  

Κος ΚΛΑΔΑΚΗΣ:  

Μα για αυτό μιλάω και εγώ. Για αυτό μ ιλάω και εγώ ,  το λέω από 

άποψη εμπειρίας μέσα από τις  αυτές.  Δηλαδή το να κάθεσαι και να 

ασχολείσαι μήνες  με μία υπόθεση και βλέπεις  ότι  καταλήγει κάπου 

και έχει  κάνει  κάποιος την καταγγελία,  τρέχουν όλοι ,  γιατί  τρέχει  

κόσμος όταν γίνεται μία καταγγελία ,  κ αι έρχεται τελικά ο άλλος 

και σου λέει:  βγήκα στη σύνταξη πριν από ένα μήνα.  Τελείωσε,  

απαλλάσσεται.  Δεν τρέχει  τίποτα.   

Λοιπόν,  στο χρόνο …της απόφασης,  δηλαδή πρέπει να 

υπάρχει ένα διάστημα στα πειθαρχικά συμβούλια για να μην δοθεί  

η ευκαιρία να ορίζεται ,  βέβαια αυξήθηκαν οι  χρόνοι και  πολύ καλά 

αυξήθηκαν οι  χρόνοι της παραγραφής και πολύ σωστά, όπως και η 

προκαταρκτική εξέταση ήταν κάτι  το οποίο χρειαζόταν,  δηλαδή 

έλειπε και ευτυχώς που γίνεται αυτό το πράγμα, γιατί  ερχόντουσαν 

πάρα πολλές υποθέσεις,  έτρωγες το χρόνο σου και ήταν εθελοντές 

στην ουσία οι  εισηγητές.  Οι εισηγητές ξέρετε ότι  πληρωνόντουσαν 

με 33 ευρώ στην  υπόθεση, 44 μικτά.  Ο χρόνος που ήθελες ήταν 

κανένας μήνας αν ασχολιόσουν σοβαρά με την υπόθεση. Εντάξει;   

Λοιπόν,  παρά ταύτα έφτανες την υπόθεση σε ένα σημείο και  

μετά μπορούσε να συμβεί  οτιδήποτε,  έβγαινε σε παραγραφή, δεν  

μπορούσε να συνεχιστεί  αυτό.   

Αλλά επειδή μπορεί να γίνει  κάποια έγκληση στα δύο χρόνια 

και αν θέλει  κάποιος Πρόεδρος να μην το παραπέμπει,  να μην το 

βάζει  στην επιτροπή ή να καθυστερεί η επιτροπή να το εξετάσει,  

εκεί  αν καθυστερήσει η επιτροπή δεν αρκεί να λες ότι  εντός έξι  

μηνών και αυτά, δ ιαφορετικά πρέπει  να συμβεί αυτό.  Ας πηγαίνει  

σε άλλο Πειθαρχικό,  να φεύγει  από εκείνο το Πειθαρχικό,  να μην  
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μπορεί να καλυφθεί κανένας επειδή έχει  τα μέσα, τ ις  γνωριμίες και  

οτιδήποτε άλλο.  

Και μη μου πείτε ότι  δεν γίνονται,  γίνονται και παραγίνονται  

αυτά στους χώρους μας.   

Λέει κάπου αλλού, στο άρθρο 1 είναι,  ότι  σε περίπτωση 

αθώωσης και καταδίκης από ποινικό δικαστήριο η πειθαρχική δίκη 

επαναλαμβάνεται.  Δεν ξέρω αν είναι  σωστό αυτό,  δεν ξέρω. Άλλο 

αναβάλλω μέχρι να βγάλει  το ποινικό δικαστήριο και  άλλο τους  

τρέχω όλους ξανά από την αρχή.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ Τ.Ε.Ε. :  

Τους τρέχει  από την αρχή;  

Κος ΚΛΑΔΑΚΗΣ:  

Από την αρχή, αφού λέει :  επαναλαμβάνεται.   

Κος  ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ:  

Παράγραφος 3,  είναι στο άρθρο 1.  Το είχαμε δει  και εμείς  αυτό.   

Κος ΚΛΑΔΑΚΗΣ:  

Κάτι ακόμα για τους εισηγητές.  Νομίζω ότι  πρέπει να είναι  

κληρωτοί,  να μην ορίζονται.  Μέσα από καταστάσεις που δεν έχουν 

αναλάβει υποθέσεις να είναι κληρωτοί.   

Τώρα, την ώρα που εξετάζει  κάποιος μία υπόθεση, πολλές  

φορές βλέπει και διάφορα άλλα φυντάνια που έχουν μπει μέσα και  

έχουν κάνει  τα δικά τους,  υπηρεσίες και χίλια δύο άλλα.  

Εκεί θα πρέπει να είναι υποχρεωμένος και ο εισηγητής αλλά 

κυρίως ο Πρόεδρος του τμήματος,  στον οποίο πηγαίνει  η υπόθεση,  

να κάνει  αναφορές στις  αρμόδιες  αρχές να μην μπορούν να 

καλυφθούν ούτε οι  υπηρεσίες ούτε κανένας άλλος.   

Τώρα αν αυτοί  είναι μέσα σε εταιρείες,  είχε κάνει  ο  

συνάδελφος ο Κοντομάρης μία σχετική εισήγηση, κυνηγάμε τον 

κάτω-κάτω, τη γλιτώνουν οι  από πάνω.  

Έχουμε ένα πρόβλημα με κάποια ποινική διάταξη η οποία 

έχει  μπει  και η οποία έχει  μετατρέψει τη νομοθεσία με τέτοιο 

τρόπο, το 2014, τέλος του 2014 μπήκε,  δεν θυμάμαι,  ο  4315 μου 

φαίνεται ότι  ήταν στο άρθρο 13,  μετέτρεψε τις  ευθύνες μας σε 

εξειδ ικευμένη νομοθεσία,  το οποίο τι  σημαίνει;  Ο μηχανικός που 

ασκεί  το έργο και  έχει  πάει  με 500 ευρώ είναι  σίγουρα υπόλογος 
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και όλοι οι  άλλοι που είναι από πάνω θα πρέπει να αποδείξεις  ότι  

ήξεραν ότι  δεν τηρείς τους κανονισμούς και όλα τα σχετικά.   

Ήτοι,  πας σε μία εταιρεία,  σε προσλαμβάνουν,  βρίσκεις το 

μπελά σου δια βίου εσύ είσαι υπόλογος,  σε διώχνουν μόλις  

τελειώσεις την δουλειά,  έχεις  κάνει  και τα κέ φια τους σε ό,τ ι  τύχει  

και τρέχεις  εσύ σε πειθαρχικά, ποινικά και χ ίλια δύο άλλα και  τα  

αφεντικά αλώβητα και σου λέει  δεν φταίμε.   

Ε, με συγχωρείτε,  το ΤΕΕ πρέπει να παρέμβει.   

Και κάτι  ακόμα, μέσα από τις  διαδικασίες του ΤΕΕ θα πρέπει  

να υπάρχει και μία  εκπαίδευση των εισηγητών αλλά και  των μελών 

των πειθαρχικών συμβουλίων.  

Δεν έχουν νομική εκπαίδευση, δηλαδή ακούγονται δ ιάφορα 

πράγματα μέσα στα πειθαρχικά που τραβάς τα μαλλιά σου, λες,  ρε 

συνάδελφοι ,  ξέρετε ή δεν ξέρετε;  Τώρα τι  δικάζετε,  ας πούμε;  

Αλλά  και στους ε ισηγητές ισχύει  και αυτό,  διαδικασίες και  

λοιπά. Πρέπει να υπάρχει μία νομική προετοιμασία.  Και πριν να 

βάλεις υποψήφιος για το Πειθαρχικό θα πρέπει να την περνάς,  αν 

θέλεις  να βάλεις υποψηφιότητα,  για να βελτιωθεί λίγο η 

διαδικασία.   

Δεν πάω σε περισσότερα γιατί  ό,τι  και να λέμε,  εντάξει  δεν  

πρόκειται να μπορέσουν να περάσουν μέσα αφού υπάρχει έτοιμο 

κείμενο,  ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ Τ.Ε.Ε. :  

Συνάδελφοι,  ποιος άλλος; Ο συνάδελφος Ζαχαρόπουλος.   

Κος ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ:  

Θα κάνω μία μικρή τοποθέτηση επειδή το συγκεκριμένο ζήτημα 

απασχόλησε τις  διοικήσεις του ΤΕΕ την προηγούμενη 20ετία  

τουλάχιστον.   

Προφανώς θα πρέπει να βελτιωθεί το πλαίσιο λειτουργίας των 

πειθαρχικών συμβουλίων, προφανώς όμως για να γίνει  αυτό θα 

πρέπει παράλληλα να υπάρχουν και οι  δυνατότητες.  Και οι  

δυνατότητες  άσκησης πειθαρχικού ελέγχου στους μηχανικούς και  

τουλάχιστον στους αποφοίτους των ΤΕΙ με αποτελεσματικό τρόπο 

εγώ δεν νομίζω ότι  υπάρχουν σήμερα στον Οργανισμό που λέγεται  

ΤΕΕ.  
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Γιατί  και τα μέλη των πειθαρχικών συμβουλίων πρέπει να 

αμείβονται για εύσχημους λόγους.  Και εδώ θα μπορούσε ίσως οι  

διορισμένοι να επιλεγούν να είναι από τους ομότιμους,  γιατί  έχει  

δίκιο ο συνάδελφος δεν μπορεί να είναι υπάλληλοι,  διορισμένα 

στελέχη της δημόσιας διοίκησης στο Πειθαρχικό Συμβούλιο του 

ΤΕΕ και να δημιουργούν καταστάσεις όχι  σε σχέση με την 

ορθότητα των αποφάσεων αλλά κυρίως σε σχέση με τη διαχείριση 

του αντικειμένου που παραγράφονται υποθέσεις,  που δεν  

εκδικάζονται  ποτέ,  που δημιουργούν ιδιαίτερες διαδικασίες για  την 

εξέλιξη των δικαστικών υποθέσεων που τρέχουν παράλληλα και τα  

λοιπά.  

Θα πρέπει να είναι συνεπώς μέλη μας και εάν υπάρχει πρέπει 

να είναι κάποιοι  από τα μέλη των πειθαρχικών συμβουλίων 

διορισμένοι θα μπορούσαν να είναι από ομότιμα μέλη του Τεχνικού  

Επιμελητήριου που λειτούργησαν σε επίπεδο διοικητικών οργάνων 

και τα οποία θα ήθελαν βέβαια και τα οποία θα έπρεπε να έχουν 

μία ελάχιστη αμοιβή.  

Δεν θα λειτουργήσει ποτέ το Πειθαρχικό Συμβούλιο ή ο  

τομέας αυτός του Τεχνικού Επιμελητήριου.   

Η αποτελεσματικότητα επίσης διασφαλίζεται  με την τήρηση 

προθεσμιών, συγκεκριμένων προθεσμιών.  

Προφανώς όταν υπάρχει οριστική καταδίκη που αλλάζει  τα  

δεδομένα της υπόθεσης θα έπρεπε να επανεξετάζεται  η υπόθεση 

στη βάση της επιχειρηματολογίας και της αποδεικτικής δ ιαδικα σίας  

της δικαστικής διαδικασίας.   

Και λέγαμε από παλιότερα, εκτός από τους υπαλλήλους που 

δεν θα μπορούσε και δεν θα έπρεπε να συμμετέχουν θα πρέπει 

επίσης να διασφαλιστεί  η μέριμνα ώστε όσοι ασκούν το επάγγελμα 

του μηχανικού, και θα πρέπει να διευκριν ιστε ί  βέβαια,  και κυρίως 

οι  τεχνολόγοι,  να ελέγχονται πειθαρχικά, να βρεθεί  τρόπος.   

Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ Τ.Ε.Ε. :  

Συνάδελφε Μήτρου.  

Κος ΜΗΤΡΟΥ:  
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Ευχαριστώ. Εγώ θα πάω λιγάκι στην διαδικασία επιλογής των 

μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου,  βέβαια δεν είναι ακριβώς 

θέμα του κώδικα αυτό αλλά έχει  πολύ μεγάλη σημασία για τη 

λειτουργία και για  την εφαρμογή του οποιουδήποτε νέου κώδικα 

που θα έχουμε για το  Πειθαρχικό και τις  διαδικασίες λειτουργίας  

του.   

Θεωρώ ότι  η εκλογή των μελών του Πειθαρχικού θα πρέπει να 

γίνεται με ενιαίο ψηφοδέλτιο.  Δεν είναι δυνατόν,  εφόσον 

πιστεύουμε στις  δημοκρατικές διαδικασίες και στο κράτος δικαίου 

και θέλουμε αυτό να μας υποστηρίζει  σε όλες τις  υπόλοιπες  

δραστηριότητές μας δε είναι δυνατόν να μπαίνουν χαρακτηριστικά 

πλειοψηφισμού στην επιλογή των μελών του Πειθαρχικού 

Συμβουλίου.   

Ας μπουν άνθρωποι από όλες τις  παρατάξεις  σε ένα ενιαίο 

ψηφοδέλτιο και οι  υπόλοιποι οι  συνάδελφοι ας κρίνουν ανάλογα με 

την πορεία τους,  την ιστορία τους  και αν πιστεύουν ότι  είναι ικανοί  

να συμμετάσχουν σε αυτό το όργανο το οποίο έχει  ιδιαίτερη 

σημασία,  ιδιαίτερα στους χαλεπούς καιρούς που περνάμε,  τότε να 

τους εκλέγουν και να συμμετέχουν στο όργανο.  

Τώρα, σε ό,τι  αφορά τους ε ισηγητές.  Θεωρώ ότι  οι  εισηγητές  

δεν πρέπει να ορίζονται,  αυτή τη στιγμή ουσιαστικά αυτό που 

γίνεται είναι η κάθε παράταξη ορίζει  κ άποιους εισηγητές και  

δημιουργείται ένας κατάλογος που ουσιαστικά είναι  η σύνθεση 

όλων των προτάσεων και των παρατάξεων.  

Θεωρώ ότι  οι  εισηγητές θα πρέπει να επιλέγονται,  για  να το 

συνδέσω και  με το συνάδελφο από την ΕΛΕΜ, με αυτό που είπε,  με 

μία δημόσια πρόσκληση στην οποία θα ζητάμε να έχει  

συγκεκριμένα προσόντα που θεωρούμε ότι  πρέπει να έχει  κάποιος ,  

είτε τυπικά είτε  και ουσιαστικά για να γίνει  ουσιαστικά 

εισαγγελέας του Πειθαρχικού.  

Λοιπόν,  αυτά τα κριτήρια,  πρέπει αυτή η διαδικασία που θα 

γίνεται να  είναι δημόσια,  να υπάρχει και η διαδικασία από μία 

επιτροπή της Αντιπροσωπείας η οποία θα τους περνάει από 

συνέντευξη και να τηρούνται όλοι οι  κανόνες της δημοσιότητας 

γιατί  μπορεί κάποιος να ισχυρίζεται κάτι  και κάποιος που θα δει  τη 
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μετάδοση ή τίποτα άλλο να ενημερώσει την επιτροπή για το 

αντίθετο.   

Δηλαδή οι  κανόνες  της δημοσιότητας που ισχύουν σε όλες τις  

άλλες  νομικές διαδικασίες  να ισχύουν και  στην διαδικασία 

επιλογής και από εκεί  και πέρα να επιλεγούμε έτσι τους  εισηγητές  

μας.   

Θεωρώ ότι  αυτή τη διαδικασία πρέπει να ακολουθήσουμε σε 

όλες  τις  εκπροσωπήσεις μας,  αλλά τουλάχιστον μια που συζητάμε 

για το Πειθαρχικό  θεωρώ ότι  επειδή τα συγκεκριμένα όργανα, και  

το κεντρικό και τα  περιφερειακά, έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία 

το επόμενο διάστημα, και ήδη γί νεται αυτό αλλά και τα επόμενα 

χρόνια θα έχουν να διαχειριστούν διάφορες καταστάσεις οι  οποίες 

κυρίως θα ξεκινάνε από το γεγονός ότι  υπάρχει  επαγγελματική 

ένδεια τόσο στους ελεύθερους επαγγελματίες όσο και στους 

μισθωτούς και υπάρχουν πιέσεις  από τους εργο δότες τους ώστε να 

τους κάνουν τα χατίρια,  όπως είπατε χαρακτηριστικά.   

Συνεπώς θα πρέπει και οι  άνθρωποι οι  οποίοι  θα κάνουν τις  

εισηγήσεις να είναι καταρτισμένοι και να αμείβονται,  όπως είπατε 

κιόλας,  δηλαδή όχι  να παίρνουν δεν  ξέρω τώρα, 40 ευρώ είναι η  

αποζημίωση του εισηγητή; Τέλος πάντων, ό,τι  προβλέπεται.  Έτσι  

ώστε η διαδικασία να έχει  κάποια standards.   

Αυτά σε ό ,τι  αφορά το Πειθαρχικό.   

Τώρα, επί  της ουσίας αν η διαδικασία θα είναι έτσι  όπως 

προτείνει  η επιτροπή ή θα βάλουμε και κάποια άλλα πράγματ α που 

θα προκύψουν από τη συζήτηση, νομίζω ότι  δεν υπάρχει άνθρωπος 

εδώ που δεν θα προτείνει  κάτι  παραγωγικό.  Έτσι και  αλλιώς όλα 

αυτά είναι προς την κατεύθυνση του εκσυγχρονισμού,  γιατί  όπως 

είδαμε και τα δεδομένα του Πειθαρχικού είναι άλλων δεκαετιών.  

Από την άλλη μεριά μπορεί,  πριν εφαρμοστεί  αυτό,  να 

υπάρξει ένας διάλογος,  πριν κάνουμε μία παρέμβαση προς την 

πολιτεία για να αλλάξει το θεσμικό πλαίσιο,  έτσι ώστε να 

καταλήξουμε σε κάποιες ασφαλιστικές δικλείδες,  υπάρχουν,  έχουμε 

συζητήσει κατά καιρούς κα ι για άλλου είδους διαδικασίες πώς θα 

μπορούσε να γίνει  αυτό ώστε το ψηφοδέλτιο να είναι ενιαίο.  Ο 



35 
 

αριθμός των σταυρών, κάποιες άλλες διαδικασίες που μπορούν να 

ακολουθηθούν.   

Σίγουρα το πρόβλημα υπάρχει  και θα πρέπει να 

αντιμετωπιστεί .  Η επιρροή των κομμά των είναι σημαντική και  

μπορεί να οδηγήσει και σε κομματικά, ας πούμε,  πειθαρχικά.  

Αλλά και πάλι η άλλη δικλείδα που πρότεινα,  δηλαδή αυτή 

της  δημόσιας διαδικασίας,  ενδεχομένως των εισηγητών,  γιατί  και ο  

εισηγητής έχει  τη σημασία του σε αυτές τις  διαδικασ ίες ,  με κάποια 

προσόντα, είναι μία επιπλέον ασφαλιστική διαδικασία,  δεν μπορεί  

να πάει κάποιος και να εισηγείται Α και οι  άλλοι με κομματικά 

κριτήρια,  ενδεχομένως,  που έχουν επιλεγεί ,  για άλλους λόγους,  που 

δεν θεωρώ ότι  κανείς  συνάδελφος δεν θα το έκανε π άντως,  έτσι;   

Και εγώ υπήρξα και μέλος  παράταξης που έχει  κομματική 

αναφορά και δεν  νομίζω ότι  υπήρξε ποτέ δίωξη με πολιτικά 

χαρακτηριστικά.   

Άλλου είδους είναι  τα προβλήματα.  

Για αυτό συζητάμε πώς θα αναβαθμίσουμε τη διαδικασία και με 

τους εισηγητές γιατ ί  αυτή τη στιγμή και οι  εισηγητές  επιλέγονται  

με την ίδια διαδικασία.   

Συνήθως ένα δικαστήριο,  υπάρχει  η έδρα, και υπάρχει  και ο  

εισαγγελέας.   

Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ Τ.Ε.Ε. :  

Η κυρία Βρεττάκου από το Πειθαρχικό Συμβούλιο  Αθήνας ,  

Αντιπρόεδρος του Πειθαρχικού.  

Θέλετε να τοποθετηθείτε,  κυρία Βρεττάκου;  

Κα ΒΡΕΤΤΑΚΟΥ:  

Συνάδελφοι,  καλημέρα σας.  Τα τελευταία πέντε χρόνια έχω την 

τιμή να αντιπροεδρεύω  στο ένα από τα τρία τμήματα του 

Πειθαρχικού Συμβουλίου και μετά από εμπειρία 2 -3 χρόνων 

προτείναμε στον Πρόεδρο, τον κύριο Δημήτρη τον Αλεξόπουλο, οι  

δύο άλλοι Αντιπρόεδροι,  να κάνουμε μία τροποποίηση του 

νομοθετικού πλαισίου το οποίο είναι από το 1970 κα ι με αυτό 

δουλεύουμε.   
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Συμβουλευτήκαμε από άλλα τμήματα αντίστοιχα 

επαγγελματικά, από το Δικηγορικό Σύλλογο, το Σύλλογο τον 

Ιατρικό,  των δημοσιογράφων, των συμβολαιογράφων, τη σχετική 

νομοθεσία,  τη μελετήσαμε,  ξέραμε ήδη και από την εμπειρία μας 

τις  ελλείψεις της  νομοθεσίας και εργαστήκαμε επί 10μηνο για  να 

προτείνουμε κάποιες βελτιώσεις που μπορεί να είναι μικρές ή 

μεγαλύτερες είναι όμως καθοριστικές και σημαντικές και  

απαραίτητες για τη λειτουργία.   

Και λέω ότι  είναι απαραίτητες γιατί  μέσα στην περίοδο 

κρίσης που διανύουμε,  κρίση οικονομική, αλλά κυρίως κρίση 

θεσμική, ο ρόλος των μηχανικών στην κοινωνία έχει  μία βαρύτητα.  

Όταν εμείς  οι  ίδιοι  σαν μηχανικοί,  ορισμένα άτομα δηλαδή,  

όχι  η πλειοψηφία,  προφανώς ελάχιστη μειοψηφία,  δεν έχουμε 

συνείδηση του ρόλου  μας και απαξιώνουμε το ρόλο αυτό έχει  σαν 

αποτέλεσμα η ίδια η κοινωνία να απαξιώνει το σύνολο του 

τεχνικού κόσμου.  

Σε αυτή την περίοδο θεωρούμε ότι  είναι  πάρα πολύ 

σημαντικό να εφαρμόζεται απαρέγκλιτα και απαράβατα η 

νομοθεσία και να τηρούνται οι  θεσμοί.  Μόνο με αυτόν τον τρόπο 

μπορούμε να βελτιώσουμε το κύρος μας το οποίο γενικά θα έλεγα 

ότι  ε ίναι αρκετά χαμηλά στην κοινωνία.   

Να πάω λίγο πιο συγκεκριμένα στα θέματα τα οποία μας 

είχαν απασχολήσει  και για αυτό προτείναμε την τροποποίησή τους.   

Ένα πρώτο πολύ σημαντικό ήταν ότι  οι  καταγγελίες δεν  ήταν 

ποτέ σωστά διατυπωμένες.  Υπήρχε καταγγελία σε πέντε σειρές και 

καταγγελία σε 25 σελίδες και από δικηγόρο,  ας πούμε,  

διατυπωμένη,  όπου έψαχνες  να βρεις  τα απαραίτητα για την 

υπόθεση αυτή στοιχεία.  Πο λλές φορές,  δε,  δεν τα έβλεπες καν.   

Έτσι ξεκινήσαμε φτιάχνοντας μία φόρμα αίτησης,  πολύ απλά, 

μία σελίδα όπου ο καταγγέλλων πολίτης ή ο οποιοσδήποτε,  

μηχανικός,  ας πούμε,  πρέπει να τοποθετηθεί σε αυτά απολύτως τα 

στοιχεία που ζητάμε.  Δεν χρειάζονται περισ σότερα σε πρώτο 

επίπεδο.   

Παραδείγματος χάριν,  ο χρόνος τέλεσης του αδικήματος είναι  

ένας καθοριστικό στοιχείο πολύ απλό για τον καταγγέλλοντα που 
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δεν το αναφέρει πολλές φορές αλλά απαραίτητο γιατί  πολλές φορές  

μετά την πάροδο της 3ετίας από την κατάθεση τ ης αίτησης 

καταγγελίας το αδίκημα παραγράφεται.   

Οπότε ενώ έχει  περάσει από εισηγητή, ενώ έχουν ξοδευτεί  

πολλές ανθρωποώρες και πολλά χρήματα με δικαστικούς 

επιμελητές να πηγαινοέρχονται έγγραφα, έρχεται στο Πειθαρχικό 

Συμβούλιο η υπόθεση όπου με την δ ιαπί στωση του χρόνο τέλεσης 

του αδικήματος βλέπαμε ότι  ήταν ήδη παραγεγραμμένη η υπόθεση 

και πήγαινε κατευθείαν στο αρχείο.  Σας λέω ένα πάρα πολύ απλό 

παράδειγμα.  

 Θεωρούμε ότι  μέσα από την φόρμα είναι το πρώτο βήμα για 

να ξεκαθαρίσουν κάποια πράγματα και να προχωρήσει πιο εύκολα η 

διαδικασία και πιο γρήγορα.  

Ένα πρώτο δηλαδή βασικό θέμα ήταν η ταχύτητα 

αντιμετώπισης των προβλημάτων γιατί  έχουμε υποθέσεις  που 

μπορεί να διαρκούν και πέντε χρόνια μέχρι να φτάσουν στο 

Πειθαρχικό Συμβούλιο για την εκδίκαση.  

Ένα δεύτερο σημείο πολύ σημαντικό είναι η άρνηση πολλών 

συναδέλφων εγκαλούμενων, να συνεργαστούν με τους  

εκπροσώπους του Τεχνικού Επιμελητήριου,  είτε είναι εισηγητές  

είτε ε ίναι μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου,  για να 

αντιμετωπίσουν τις  κατηγορίες τους και να β οηθήσουν στην 

επίλυση του προβλήματος.   

Κάποιες φορές το πρόβλημα είναι απλά μία παρεξήγηση, μία  

παρανόηση που δεν χρειάζεται παρά λίγο ανοιχτό μυαλό από μεριάς  

μας για να το διαπιστώσουμε και για να αποσυρθεί η καταγγελία  

και να λυθεί  η παρανόηση.  

Ας πούμε έχω στο μυαλό μου αυτή τη στιγμή μία περίπτωση 

πολύ χαρακτηριστική αλλά απλή. Μία συνάδελφος με πείρα 25 

χρόνων εγκάλεσε μία άλλη συνάδελφο νεότερη επειδή έκανε χρήση,  

παραδείγματος χάριν,  του διαγράμματος κάλυψης από ένα τεράστιο 

οικόπεδο με συνιδιοκτησίες 20-30 άλλα οικόπεδα,  και για τη 

σύνταξη του οποίου η μεγαλύτερη συνάδελφος,  η εμπειρότερη, είχε  

καταπονηθεί πολύ και δεν της ζήτησε την έγκρισή της η νεότερη 

συνάδελφος.   
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Αυτό μέσα από τη συζήτηση διαπιστώσαμε ότι  δεν  ήταν 

γνωστό καν ότι  ένα διάγραμμα  κάλυψης,  το οποίο έχει  κατατεθεί  

και έχει  εγκριθεί  σε μία άδεια πολεοδομίας,  αποτελεί  δημόσιο 

έγγραφο και είναι όχι  απλώς δικαίωμα του συναδέλφου του 

συνιδιόκτητου οικόπεδου να το χρησιμοποιήσει  αλλά και 

υποχρέωση ακόμα.   

Μέσα από τη διαδικασία στο Πειθαρ χικό Συμβούλιο αυτό το 

πράγμα λύθηκε,  που θα μπορούσε όμως να είχε τακτοποιηθεί  και να 

είχε  διεκπεραιωθεί από την εισηγητική διαδικασία εάν είχαν 

προσκομιστεί  όλα τα στοιχεία και αν οι  εισηγητές πιο  

εμπεριστατωμένα είχαν μπει μέσα στο πρόβλημα.  

Ένα επίσης  συνεχόμενο τέτοιο θέμα είναι και οι  

καθυστερήσεις πολλών εισηγητών στο να παραδίδουν τις  υποθέσεις  

που αναλαμβάνουμε σε τακτό χρονικό διάστημα με μία τεκμηρίωση 

και με την παρουσία των ίδιων μέσα στο Συμβούλιο ώστε να 

διευκολύνουν και να επιταχύνουν την δ ιαδικασία.   

Μερικές φορές,  άλλο ένα θέμα επίσης,  ήταν η καθυστέρηση 

στη λήψη αποφάσεων και παραγράφονται οι  υποθέσεις όταν έχει  

παρέλθει η πενταετία από την τέλεση της πράξεως.   

Το τελευταίο χρονικό διάστημα, μπορώ να πω ότι  την 

τελευταία διετία έχουμε επισπεύσει τις  διαδικασίες και  δεν έχουμε 

πολλά τέτοια φαινόμενα.  

Θα σας πω τώρα, οι  προτάσεις που έγιναν τι  

συμπεριλαμβάνουν.   

Καταρχήν προτείνεται μία μορφή αίτησης,  μία φόρμα, όπου 

μέσα σε μία σελίδα να είναι διατυπωμένα όλα τα απαραίτητα 

στοιχεία για την  εξέταση της υπόθεσης,  για να είναι αντιληπτό το 

θέμα, η κατηγορία,  ο χρόνος τέλεσης,  και το αίτημα.  

Θεσπίστηκαν, προτείναμε και καθιερώσαμε να θεσπιστούν 

χρόνοι συγκεκριμένοι σε όλες τις  φάσεις.  Ο εισηγητής να έχει  ένα 

συγκεκριμένο χρόνο να παραδώσει το θέμα του και το Πειθαρχικό 

Συμβούλιο επίσης ένα συγκεκριμένο χρόνο να το εξετάσει και το 

Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο επίσης.   

Το τρίτο σημαντικό είναι η μεγαλύτερη κλίμακα στις  ποινές.  

Ξεκινήσαμε από ποινές χρηματικές που δεν   υπήρχε στην παλιά  
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νομοθεσία,  μέχρι  ποινή,  αφαίρεση ολική της άδειας ασκήσεως 

επαγγέλματος για συναδέλφους οι  οποίοι  επαναλαμβάνουν πολύ 

συχνά τα ίδια αδικήματα.  

Και όταν λέμε τα ίδια αδικήματα, συνάδελφοι,  σας  

ενημερώνω ότι  το πιο συνηθισμένο ζήτημα είναι το να παίρνουν 

προκαταβολή από ένα πελάτη και  να μην διεκπεραιώνουν την 

υπόθεσή τους μετά από πολλούς μήνες,  χρόνια.  Κατ’  επανάληψη 

αυτό.   

Επίσης προτείναμε με βάση την αίτηση και την φόρμα, που 

θα υπογράφει ο  πολίτης,  να γίνεται  μία προσπάθεια στην αρχή 

εξωδικαστικής επίλυσης των δ ιαφορών. Αυτό τι  σημαίνει;   

Σημαίνει  ότι  οι  ώρες απασχόλησης θα είναι μικρότερες και  

δεν θα φτάνουν οι  υποθέσεις στο Πειθαρχικό Συμβούλιο και θα 

επιλύονται πάρα πολύ γρήγορα τα θέματα και αιτιολογημένα.  

Ένα θέμα επίσης ήταν ο εκσυγχρονισμός της λειτουργία ς των 

πειθαρχικών συμβουλίων. Φανταστείτε ότι  μέχρι πρόσφατα ο μόνος 

τρόπος επικοινωνίας ήταν με τους δικαστικούς επιμελητές.  Ένας 

τρόπος χρονοβόρος αλλά και κοστοβόρος.   

Προτείνουμε να θεσπιστούν και άλλοι τρόποι επικοινωνίας,  

τα emails,  courier ,  συστημένες επιστολές που έχουν πιο γρήγορο 

και πιο οικονομικό αποτέλεσμα.  

Προτείναμε να θεσπιστεί  ένα κόστος στην αίτηση των 100 ή 

150 ευρώ, τι  θα αποφασιστεί  για το αίτημα όπου στη συνέχεια  

εφόσον δικαιωθεί ο πολίτης και καταδικαστεί  ο μηχανικός θα του 

επιστρέφεται  το αντίτιμο,  και στην άλλη περίπτωση θα μπαίνει  στα 

έσοδα του Τεχνικού Επιμελητήριου γ ια τα έξοδα που απαιτούνται  

στις  αμοιβές των εισηγητών και των γραμματέων που ούτως ή 

άλλως απασχολούνται πολλές ώρες.   

Επίσης προτείναμε και μία αύξηση των συμβολικώ ν αμοιβών 

στους ε ισηγητές  γιατί  ήδη είναι πάρα πολύ μικρές.  Είναι της τάξης 

των 30-40 ευρώ για κάποια υπόθεση ενώ οι  ώρες απασχόλησής τους  

είναι αρκετά πολλαπλάσιες των 5 και 10 ωρών.  

Σε πρώτο επίπεδο αυτά ήθελα να σας πω και θα παρακαλούσα 

σε όλες τις  περιπτώσεις να ιεραρχήσουμε το θέμα της ψήφισης του 

νέου νομοθετικού πλαισίου για να έχουμε καλύτερα και  
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γρηγορότερα αποτελέσματα και βελτίωση του κύρους των 

μηχανικών στην κοινωνία.   

Σας ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ Τ.Ε.Ε. :  

Ευχαριστούμε,  κυρία συνάδελφε.   

Ήδη  διαβάστηκε το αιτιολογικό της εισήγησης –  συνάδελφοι ,  δεν  

μπορώ να φωνάζω ,  τοποθετήθηκαν διάφοροι συνάδελφοι και η 

Αντιπρόεδρος του Πειθαρχικού,   η συνάδελφος Βρεττάκου η οποία  

μας δήλωσε ότι  συμφωνούν με την εισήγηση πο υ υπογράφει ο  

νομικός υπεύθυνος ο κύριος  Σχινάς.   

Παρούσα είναι επίσης η κυρία Ματάλα από τις  υπαλλήλους 

που στηρίζουν το Πειθαρχικό Συμβούλιο,  εάν υπάρχει κάποια 

ερώτηση.  

Εγώ θέλω να ενισχύσω την φωνή της εισήγησης και  να πω ότι  

πρέπει να ψηφίσουμε την τροποποίηση. Δεν κατετέθη κάποια 

συγκεκριμένη αντιπρόταση επομένως έχω μόνο την εισήγηση.  

Εάν παρόλα αυτά υπάρχει κάποια γραπτή τροπολογία,  γιατί  ο 

συνάδελφος Κλαδάκης μας είπε διάφορες προτάσεις.   

Κος ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ:  

Τα έχω σημειώσει.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ Τ.Ε.Ε. :  

Τις έχει  σημειώσει  ο συνάδελφος Παπαγιαννίδης.   

Ο  συνάδελφος  Κλαδάκης ,  κατέθεσε τις  προτάσεις του  για να 

υποστούν  τον έλεγχο της νομικής συμβατότητας.  Δηλαδή μπορεί να 

το ψηφίσουμε επί  της αρχής αλλά θα υποστεί  τον έλεγχο της 

νομικής συμβατότητας.   

Δηλαδή να πω ένα σημείο,  ο συνάδελφος Κλαδάκης μας είπε 

ότι  δεν μπορούν οι  δημόσιοι υπάλληλοι να μετέχουν στο 

Πειθαρχικό.  Εγώ ρώτησα τους νομικούς τηλεφωνικά και  μου είπαν 

ότι  αν εξαιρεθούν υπάρχει θέμα, θέμα νομιμότητας.   

Συνεπώς αυτή την πρόταση, επειδή γνωρίζω ότι  είναι  

ασύμβατη δεν μπορώ να την βάλω σε ψηφοφορία.   

Κος ΚΛΑΔΑΚΗΣ:  

Εγώ δεν είπα αυτό,  είπα: εάν κρίνονται να κριθούν.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ Τ.Ε.Ε. :  
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Για αυτό είπα,  συνάδελφε για αυτό είπα.  Είπες μία άποψη.  

Λοιπόν,  επειδή ρώτησα αν μπορεί να  την ψηφίσουμε,  δεν  

μπορούμε να την ψηφίσουμε.  Συνιστά μία ανατροπή της  

νομιμότητας της πρότασης.   

Ένα δεύτερο σημείο που έθεσε ο συνάδελφος,  το οποίο επίσης 

δεν μπορώ να δεχθώ σε αυτή την πρόταση είναι ότι  ζήτησε 

κλήρωση των εισηγητών.   

Εάν θυμόσαστε είχαμε πάρει απόφαση σαν Αντιπροσωπεία για 

τη συγκρότηση του Σώματος των εισηγητών του Πειθαρχικού και 

είχαμε ψηφίσει όχι  στην κλήρωση αλλά σε μία λίστα η οποία  

διαμορφώθηκε με τ ις  προτάσεις όλων.   

Οπότε ούτε αυτή μπορώ να βάλω σε ψηφοφορία διότι  η 

Αντιπροσωπεία έχει  συγκροτήσει δ ιαφορετικά το Σώμα.  

Συνεπώς, με εξαίρεση αυτών των δύο σημείων θα 

συμπεριλάβουμε τις  προτάσεις του συναδέλφου Κλαδάκη αλλά με 

την εξής διατύπωση,  ότι  θα υποστούν το νομικό έλεγχο 

προκειμένου να ενσωματωθούν γιατί  είναι κάποια πράγματα που τα 

λέει  σαν κατευθύνσεις,  δηλαδή πρέπει να υποστούν το νομικό 

έλεγχο και να συμπεριληφθούν.   

Αυτή είναι η πρόταση του Προεδρείου.   

Κος ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ:  

Τώρα το άλλο που είχε θέσει  ο κύριος Μήτρου να γίνεται επιλογή 

των μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου,  αυτό με βρίσκει  

σύμφωνο. Αλλά δεν είναι θέμα εδώ, δηλαδή,  από ενιαίο 

ψηφοδέλτιο.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ Τ.Ε.Ε. :  

Αυτό είναι άλλο θέμα. Αφορά στην αλλαγή του θεσμικού πλαισίου 

του ΤΕΕ.  

Υπάρχει ερώτηση της συναδέλφου Φραντζή και  του 

συναδέλφου Ανδρεδάκη.  

Επειδή ήδη  έγινε ολόκληρη συζήτηση, σας λέω τι  προτάσεις  

έχουμε.  Δεν πάμε να δημιουργήσουμε πρόβλημα σε κανένα, μία 

συνόψιση κάνουμε για να ξέρουμε τι  προτάσεις έχουμε μπροστά 

μας.   

Για αυτό ρωτάω,  υπάρχει  άλλη πρόταση;  
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Κος ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ:  

Απλώς ένα λεπτό,  για να είμαι  αντικειμενικός,  ο κύριος  

Ζαχαρόπουλος,  έχω σημειώσει,  έχει  θέσει θέμα ελέγχου πειθαρχικά 

και των ΤΕΙ,  των αποφοίτων των ΤΕΙ.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ Τ.Ε.Ε. :  

Είναι θέμα θεσμικού πλαισίου,  συνάδελφοι .  Ό,τι  είναι θέμα 

θεσμικού πλαισίου θα πάνε εκεί .  Ό,τι  προβλέπεται αυτό 

προβλέπεται.  Ό,τι  προβλέπεται ε ίναι μέσα στην πρόταση που θα 

ψηφίσετε,  αυτό είναι μέσα στην πρόταση.  

Λοιπόν,  η συνάδελφος Φραντζή.   

Κα ΦΡΑΝΤΖΗ:  

Αυτό που ήθελα να ρωτήσω είναι σε σχέση με το πρώτο θέμα που 

έχει  θέσει ,  επειδή το κατάλαβα διαφορετικά,  τουλάχιστον εγώ, έτσι  

όπως διατυπώθηκε αυτό που ζήτησε ο κύριος Κλαδάκης από αυτό 

που εσείς  περιγράψατε ότι  απέρριψαν οι  νομικοί σύμβουλοι .   

Δηλαδή αν κατάλαβα καλά εσείς  ε ίπατε ότι  απορρίφθηκε ο 

αποκλεισμός της  συμμετοχής των δημοσίων υπαλλήλων αυτό 

ακούγεται λογικό αλλά η πρόταση, αν επίσης κατάλαβα καλά, δεν  

ήταν ακριβώς αυτή αλλά ήταν όταν κρίνεται δημόσιος υπάλληλος 

σε εκείνο το συγκεκριμένο σώμα να  μην κρίνεται πάλι από δημόσιο 

υπάλληλο.  

Εντάξει,  τι  μας ενοχλεί  να το βάλουμε στο πλαίσιο και ας το 

απορρίψουν οι  νομικοί σύμβουλοι;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ Τ.Ε.Ε. :  

Είναι παράνομο, δεν μπορούμε.   

Δηλαδή ακόμη και αν το βάλουμε τώρα αφού μου έχουν πει  ότ ι  

είναι παράνομο τι  νόημα έχει  να το βάλουμε; Σας το λέω είναι  

παράνομο.  

Κα ΦΡΑΝΤΖΗ:  

Εντάξει.  Και το δεύτερο, ποιο ήταν το δεύτερο σημείο;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ Τ.Ε.Ε. :  

Το δεύτερο είπα ότι  δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να κάνουμε ως 

κανόνα την κλήρωση, απλώς αναφέρουμε στην απόφαση της  

Αντιπροσωπείας βάσει της οποίας έχουν ήδη κινηθεί οι  εισηγήσεις  

πειθαρχικών. Και αυτό θα μας δημιουργήσει πρόβλημα.   
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Κα ΦΡΑΝΤΖΗ:  

Λοιπόν,  η απορία η δική μου σε αυτό είναι ότι  τότε δεν ρωτήθηκε 

κανείς  με ποιο τρόπο θα εκλεγούν και μάλιστα επειδή την είχα την 

απορία,  δηλαδή είχε  έρθει  μία  λίστα προτάσεων να τις  

καθορίσουμε.  Δεν μπήκε προβληματισμός αν θα γίνεται με 

κλήρωση ή όχι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ Τ.Ε.Ε. :  

Αυτός ο προβληματισμός μπήκε,  συνάδελφε.  

Κα ΦΡΑΝΤΖΗ:  

Θυμάστε δηλαδή ότι  έχουμε ψηφίσει να μην γίνεται  κλήρωση; Γιατί  

εγώ δεν το θυμάμαι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ Τ.Ε.Ε. :  

Όχι,  ψηφίσαμε υπέρ της διαδικασίας αυτής με την οποία το  

συγκροτήσαμε.   

Ακούστηκε η πρόταση να γίνει  η κλήρωση,  δεν  μπήκε σε 

ψηφοφορία,  δεν βγήκε δηλαδή όχι  στην κλήρωση.  

Κα ΦΡΑΝΤΖΗ:  

Ναι,  γιατί  εγώ δεν το θυμάμαι αυτό να έχει  γίνει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ Τ.Ε.Ε. :  

Δεν βγήκε όχι  στην κλήρωση ,  αλλά βγήκε με πολύ μεγάλη 

πλειοψηφία,  για να μην πω σχεδόν ομοφωνία,  ότι  θα συγκροτηθεί  

έτσι.   

Οπότε όταν ξανασυγκροτηθεί στην επόμενη φάση της  

διοίκησης μετά την εκλογή του νέου Πειθαρχικού ο νέος κατάλογ ος 

εισηγητών, επ’ αυτού μπορεί να γίνει  οτιδήποτε.   

Κα ΦΡΑΝΤΖΗ:  

Επειδή λοιπόν σε πάρα πολλά επίπεδα της διοίκησης και του ΤΕΕ 

και θεσμικά του κράτους έχει  αποδειχθεί  ότι  η όποια κλήρωση 

είναι θεματοφύλακας μίας διαφάνειας εγώ προσωπικά θεωρώ ότι  η 

Αντιπροσωπεία είναι κυρίαρχο όργανο και μπορεί να αποφασίσει  

μία διαφορετική διαδικασία οποιαδήποτε στιγμή.  

Και θα ήθελα να μην αποκλειστεί  αυτή η δυνατότητα.  Αυτό 

προτείνω διαδικαστικά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ Τ.Ε.Ε. :  
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Δεν αποκλείεται διαδικαστικά, δεν αποκλείεται.  Αλλά αυτή τη 

στιγμή δεν  μπορώ να βάλω αυτό το πράγμα σε ψηφο φορία διότι  δεν  

αποτελεί  θέμα. Διακριτό θέμα το οποίο συζητήθηκε στην 

Αντιπροσωπεία ήταν η συγκρότηση του πίνακα των εισηγητών είναι  

σαφές.   

Ο συνάδελφος Ανδρεδάκης.   

Κος ΑΝΔΡΕΔΑΚΗΣ:  

Είναι αλήθεια ότι  είναι εμπεριστατωμένη η πρόταση, νομικά έχει  

αναλυθεί.  Άρα πάω σε τρία ζητήματα τα οποία τα θεωρώ πάρα πολύ 

σημαντικά. Θεωρώ ότι  πρέπει να συζητηθούν και να ψηφιστούν ή  

να απορριφθούν.  Τα θέματα αυτά είναι τα εξής.   

Πρώτο ζήτημα. Θα πρέπει,  κατά τη γνώμη μου, μέσα την 

αρχή του κειμένου να γράφει ότι  το Πειθαρχ ικό είναι αρμόδιο για 

αδικήματα τα οποία αφορούν την άσκηση του επαγγέλματος του 

μηχανικού μετά από ανάθεση, ανάθεση έργου, εντολής,  δεν ξέρω 

πώς θα το πούμε.   

Γιατί  το λέω αυτό.  Το λέω γιατί  μέσα στο κείμενο όπως είναι  

μπορεί να υπάρξει  πειθαρχική διαδικασία για κάτι  το οποίο δεν  

είναι κατά την άσκηση του επαγγέλματος,  το λέει .  Σε ποιες  

περιπτώσεις ασκείται πειθαρχικός έλεγχος εννοεί  και περιπτώσεις  

οι  οποίες είναι άσχετες με το επάγγελμα του μηχανικού, οι  οποίες  

αφορούν εν γένει  την διαγωγή και λοιπά.  

Νομίζω αυτό πρέπει να απαλειφθεί και δεν πρέπει να υπάρχει.  

Αυτό είναι το ένα.   

Το δεύτερο είναι το εξής.  Αλλάζουν οι  τιμές.  Συγκεκριμένα,  

θα μείνω μόνο στο εξής  ότι  προστίθεται η οριστική διαγραφή.  

Παρακαλώ ακούστε με,  είναι σημαντικό γιατί  ο  τελευταίος  

κανονισμός ψηφίστηκε πριν από 40 και πλέον χρόνια,  το να πούμε 

ότι  είναι 7:00 και  βιαζόμαστε και φεύγουμε και ψηφίζουμε ό,τι  να  

είναι δεν νομίζω ότι  είναι η κατάλληλη αντιμετώπιση.  

Το δεύτερο, λοιπόν,  αφορά συγκεκριμένα την οριστική 

διαγραφή. Εκεί πέρα, λοιπόν,  επειδή είναι ένα πολύ ακραίο μέτρο,  

είναι πάρα πολύ ακραίο μέτρο, πρώτα θέ λω να συζητήσουμε αν το 

θέλουμε να το έχουμε και δεύτερον αν θέλουμε να το έχουμε θα 

μπορούσε να μπει μία διατύπωση η οποία να λέει  ότι  σε 
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εξαιρετικές περιπτώσεις  που το Ανώτατο Πειθαρχικό επιβάλλει την 

μέγιστη των ποινών και υπό την προϋπόθεση να ισχύουν και οι  δύο 

προϋποθέσεις που λες,  δηλαδή να είναι και κακούργημα και  

ταυτόχρονα να είναι και πολλαπλή φόρα καταδίκης,  τότε υπάρχει η 

οριστική διαγραφή και μάλιστα επιπλέον,  κατά τη γνώμη μου,  

πρέπει να υπάρχει εκεί  δικλείδα ασφαλείας,  θα πρέπει να είναι από  

τη Διοικούσα Επιτροπή με ιδιαίτερα αυξημένη πλειοψηφία.   

Να θυμίσω ότι  για το ποιος  γράφεται στο Τεχνικό 

Επιμελητήριο και το ποιος δίνει  για ποια ειδικότητα εξετάσεις,  για  

να εισαχθεί  στο επάγγελμα αν δεν ε ίναι από πολυτεχνικές σχολές  

του εσωτερικού αλλά είναι από ισότιμο του εξωτερικού την 

απόφαση την παίρνει  η Διοικούσα.  

Άρα, θέλω, νομίζω είναι σημαντικό,  συνάδελφοι,  μία δ ικλείδα 

ασφαλείας τέτοια.   

Και το τελευταίο,  που υπάρχει ουσιαστικό ζήτημα και  αυτό 

θα έπρεπε ίσως να αποτελέσει και ξεχωριστή κουβέν τα.   

Υπάρχει μέσα ένας κανόνας ο οποίος λέει  ότι  δεν μπορεί  

κάποιος για το ίδ ιο αδίκημα δύο φορές να διωχθεί πειθαρχικά.  

Παρόλα αυτά εμείς  λέμε ότι  δ ιώκουμε πειθαρχικά για το οτιδήποτε,  

για την ίδια περίπτωση, όμως μέσα στον 4495, που είναι ο νόμος 

για το δομημένο περιβάλλον,  σε δύο άρθρα τουλάχιστον,  στο 48 

και στο 60,  επιβάλλονται πειθαρχικές ποινές οι  οποίες φτάνουν 

μέχρι και τη στέρηση της  άδειας,  κατευθείαν από άλλο πειθαρχικό 

και από το δ ικό μας,  αλλά από το Υπουργείο και  νομίζω με 

απόφαση, εν τέλει ,  του ίδιου του Υπουργού.   

Παρομοίως στην διεύθυνση των μητρώων του ΥΠΟΜΕΔΙ και  

εκεί  πέρα υπάρχει  άλλο Πειθαρχικό το οποίο επιβάλλει ποινές σε 

αυτούς που είναι στο ΜΕΚ, στα μελετητικά πτυχία και στον ΕΕΠ.  

Εδώ πέρα, λοιπόν,  υπάρχει ένα ερώτημα ότι  σε αυτές  

τουλάχιστον τις  δύο περιπτώσεις και ενδεχομένως υπάρχουν και  

άλλες  περιπτώσεις ,  τις  οποίες  δεν  έχω αυτή τη στιγμή πρόχειρες,  

εκεί  πέρα έχουμε δύο διαφορετικά πειθαρχικά τα οποία φέρονται να 

είναι ταυτόχρονα και τα δύο αρμόδια.   

Εκεί θα πρέπει να ξεκαθαριστε ί  ποιο από τα δύο είναι 

αρμόδια.   
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Και το ουσιαστικότερο ζήτημα από όλα, το δικό μας,  ε ίναι το 

εξής:  εφόσον εμείς  δίνουμε την άσκηση, εμείς  την αφαιρούμε,  

εμείς  παρακολουθούμε την άσκηση του επαγγέλματος εν  γένει  εκεί  

θα έπρεπε να είναι η δική μας διεκδίκησ η ώστε τα πειθαρχικά αυτά 

να είναι σε εμάς.   

Αλλά αν δεν  είναι  σε εμάς θα έπρεπε να είναι ρητό ότι  εκεί  

πέρα δεν είμαστε εμείς ,  είναι κάποιος άλλος.  Δεν γίνεται δηλαδή 

ένας να κάνει  πολεοδομική παράβαση, που αναφέρεται  στο 4495 

και να πηγαίνει  σε δύο διαφορετικά για το ίδιο αδίκημα.  

Και το τελευταίο.  Υπάρχει σε ένα άρθρο, αναφέρεται ότι  όταν 

ασκείται δ ίωξη για  οποιονδήποτε ε ίναι εκεί  πέρα, δεν δ ιευκρινίζει ,  

γ ια οποιοδήποτε πλημμέλημα ή κακούργημα σε μηχανικό,  ο  

εισαγγελέας το στέλνει  και εδώ πέρα.  

Αυτό επίσης δεν έχει  σχέση πολλές φορές με την άσκηση του 

επαγγέλματος και  εδώ υπάρχει  πάλι θέμα. Υπάρχουν αδικήματα τα 

οποία είναι πάρα πολύ σοβαρά, πάρα πολύ σοβαρά αλλά δεν έχουν 

καμία σχέση με την διαγωγή κάποιου ως μηχανικού, δηλαδή μπορεί  

να οδηγεί  κάποιος  μεθυσμένος,  είναι  πάρα πολύ σοβαρό αυτό.  Θα 

φάει 2  χρόνια φυλακή, 3 χρόνια φυλακή, δεν ξέρω πόσο θα φάει.  

Δεν είναι θέμα του Πειθαρχικού όμως.  

Και όμως αν το δουν όπως είναι,  είναι σοβαρό.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ Τ.Ε.Ε. :  

Συνάδελφοι,  δεν μας τα έχει  καταθ έσει γραπτά αλλά εν πάση 

περιπτώσει θα απομαγνητοφωνηθούν και άρα θα παραδοθούν στην 

επιτροπή των νομικών.  

Στο σημείο αυτό  της δ ιαδικασίας ο Πρόεδρος του ΤΕΕ 

κατέθεσε την διαδικαστική πρόταση πριν μπούμε σε ψηφοφορία για 

τους πειθαρχικούς κανόνες να δεχθ εί  ομόφωνα η Αντιπροσωπεία,  

γιατί  μόνο τότε μπορεί κατά το καταστατικό να θέσει  σε 

προτεραιότητα για απόφαση την τροποποίηση του προϋπολογισμού,  

χωρίς την οποία τροποποίηση, δηλώνει ο Πρόεδρος,  δεν μπορεί να 

πληρωθούν οι  υπάλληλοι των περιφερειακών τμημάτω ν.   

 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………  

Συνεχίζουμε τη συζήτηση για τους πειθαρχικούς κανόνες.   

Κατάλογος ομιλητών. Ξεκίνησε με το συνάδελφο Ανδρεδάκη ,  

συνεχίζει  με το συνάδελφο Στασινό,  το συνάδελφο Κουτζή. Ποιοι  

άλλοι;   

Κος ΣΤΑΣΙΝΟΣ:  

Δεν θα μπω στην ουσία,  θα πω δύο τρία πράγματα για το 

Πειθαρχικό που έχει  μεγάλη σημασία.   

Ο προηγούμενος Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας,  ο Γιάννης ο  

Κυριακόπουλος είχε αναλάβει μία πρωτοβουλία για τροποποίηση 

του πειθαρχικού κώδικα από την προηγούμενη θητεία.   

Συνεχίστηκε αυτή  η προσπάθεια και αυτή η πρωτοβουλία,  

φτιάχτηκε μία ομάδα εργασίας από τον προηγούμενο νομικό  

σύμβουλο του ΤΕΕ, με επικεφαλής αυτόν,  τον κύριο Σχινά,  που 

είχε και την εμπειρία και τη νομική κατάρτιση να διατυπώσει τις  

αλλαγές που θα πρέπει να γίνουν.   

Θα ήθελα και  εγώ να πω σε αυτό το σημείο,  επειδή έχει  γίνει  

πραγματικά πολύς διάλογος και θα έλεγα το εξής.  Δόθηκαν οι  

ευκαιρίες σε συναδέλφους,  πραγματικά σχετικά με τροποποιήσεις,  

γιατί  αυτό συζητείται το θέμα πάνω από τρία χρόνια,  να πουν την 

άποψή τους.   

Το να μένουμε,  επειδή έχει  δίκιο η Πρόεδρος της  

Αντιπροσωπείας,  να μένουμε σε ένα πειθαρχικό κώδικα που είναι  

διαμορφωμένος από το 1970, να ταλαιπωρούνται και οι  συνάδελφοι  

και το Επιμελητήριο και να είμαστε σε μία δύσκολη κατάσταση,  

που το έχω πει  πολλές φορές,  όταν ανέλαβα Πρόεδρος στο ΤΕΕ οι  

υποθέσεις ήταν πέντε χρόνια; Δεν  ξέρω αν κάνω λάθος,  πέντε 

χρόνια πίσω συζητούσαμε υποθέσεις.   

Προσπαθήσαμε,  βάζοντας περισσότερους εισηγητές,  βάζοντας 

γραμματείς ,  ταλαιπωρώντας την υπηρεσία να πιέσουμε την 

διαδικασία γιατί  αυτό το ζήτημα μας εκθέτει .   

Σας έθεσα ένα άλλο πολύ σημαντικό ζ ήτημα και πρόβλημα το 

οποίο θα το αντιμετωπίσουμε.  Ο νόμος 4495 προβλέπει ότι  

οικοδομικές άδειες θα εκδίδουν μόνοι τους οι  μηχανικοί με δική 
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τους ευθύνη μέχρι  2.000τμ. Και αντιλαμβάνεστε ότι  όταν έχουμε 

μία κακή νομοθέτηση στη χώρα έτσι όπως γίνεται όλα τα  χρόνια,  

δηλαδή λέω ένα παράδειγμα για να είναι κατανοητό.   

Την προηγούμενη βδομάδα, την προηγούμενη Τετάρτη 

κλήθηκα στη Βουλή να μιλήσω για ενσωμάτωση κοινοτικής οδηγίας 

για τη θαλάσσια χωροταξία.  

Λοιπόν,  οι  δέκα πρώτες σελίδες ήταν ενσωμάτωση κοινοτικής  

οδηγίας για τη θαλάσσια χωροταξία,  οι  επόμενες 70 σελίδες ήταν 

για τα βιοκαύσιμα, οι  επόμενες 20 σελίδες ήταν για το θέμα των 

τροποποιήσεων του 4495 γ ια τα αυθαίρετα.   

Και μετά από όλα αυτά, αφού πήγαμε στη Βουλή, μπήκαν 

διάφορες  τροπολογίες,  ανάμεσά τους να πάνε πόροι από το 

Πράσινο Ταμείο γ ια  να πληρώνονται δασοφύλακες  και τα λοιπά 

και διάφορα άλλα.  

Αυτός είναι ο τρόπος που νομοθετούμε στη χώρα. Ο 

μηχανικός έχει  από μόνος του την ευθύνη την άλλη μέρα θα 

εκδώσει μία άδεια,  την προηγούμενη μέρα θα έχει  αλ λάξει ένα 

Προεδρικό Διάταγμα ή θα έχει  περάσει μία δ ιάταξη που θα του 

ακυρώνει ουσιαστικά την άδεια που βγάζει .   

Θα έρχεται ο απέναντι ,  ο γείτονας,  ο δίπλα, ή δεν ξέρω και  

εγώ ποιος,  γ ιατί  στην Ελλάδα κυνηγάμε πάντα το γείτονα,  έτσι  

έχουμε μάθει.  Και είμαστε και υπέρ του να κινούμε νομικές  

διαδικασίες πολύ εύκολα.  

Θα έρθουν όλοι οι  μηχανικοί που εκδίδουν οικοδομικές  

άδειες και θα τους έχουμε στο Πειθαρχικό.  Και θα πρέπει να 

παίρνουμε και πολύ δύσκολες αποφάσεις γιατί  ο συνάδελφος δεν  θα 

φταίει ,  θα κινδυνεύει  να του πάρουν την άδεια  ασκήσεως 

επαγγέλματος που ενδεχομένως θα πρέπει γιατί  θα έχει  κάνει  κάτι  

παράνομο. Πιθανόν να έχει  ρίξει  ο άλλος μπετά,  να έχει  ξεκινήσει  

την άδεια,  τον ελέγχει  ο ελεγκτής δόμησης,  ο οποίος δεν ελέγχει  αν  

η άδεια είναι σωστή, ελέγχει  αν εφαρμόστηκε η άδεια που βγήκε.   

Θα έχουμε γεμίσει  εδώ καταλόγους,  στο τέλος θα πουν ότι  το 

ΤΕΕ δεν μπορεί  να ελέγξει  αυτή την διαδικασία γιατί  πραγματικά 

δεν θα μπορεί.  Και θα κινδυνεύουμε να πηγαίνουν οι  συνάδελφοι  
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μέσα και εμείς  να συζητάμε εδώ π έρα 3-4 χρόνια πώς θα 

εκσυγχρονίσουμε τον πειθαρχικό κώδικα.  

Καταλαβαίνω ότι  μπορεί να υπάρχουν αντιρρήσεις,  αλλά τόσο 

καιρό έχουμε.  Ας εκφραστούν και οι  αντιρρήσεις,  εγώ δεν λέω, ας  

δώσουμε και αν υπάρχει μία δ ιαδικασία που να μπορέσουμε να 

δώσουμε χρόνο  σε κάποιους που θα κάνουν παρατηρήσεις να το 

κάνουμε,  να δώσουμε μία εξουσιοδότηση σε κάποιους,  πρέπει  

πάντως κάποια στιγμή να καταλήξουμε με αυτό το θέμα. Δεν 

μπορεί να συνεχίζεται.   

Καταλαβαίνω ότι  φτάνουμε πάντα τελευταία στιγμή και αν 

αύριο μας έρθουν 50 συνάδελφοι ,  αν  σας πάρει και ένα από εσάς 

τηλέφωνο ότι  πάει  στο Πειθαρχικό γ ιατί  έκανε αυτό το λάθος,  και 

έγινε,  γιατί  έβγαλε μία άδεια που ήταν παράνομη θα αρχίζετε να 

παίρνετε όλοι τηλέφωνο. Εδώ είμαστε τώρα όλοι άνετοι και λέμε 

να το πάμε παραπίσω, παραπίσω. Το έχουμε πάει ήδη πέντε 

συνεδριάσεις πίσω.   

Λοιπόν,  θα παρακαλούσα, επειδή μιλάω μόνο διαδικαστικά 

και όχι  επί  της ουσίας,  να το λύσουμε αυτό το θέμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ Τ.Ε.Ε. :  

Η διαδικασία είναι ,  γιατί  ρώτησα τους νομικούς πριν,  η διαδικασία 

είναι αυτή που σας εισηγήθηκα. Ότι  ό ,τι  προτάσεις,  τροποποιήσεις,  

προβληματισμοί υπάρχουν θα αποσταλούν στην επιτροπή των 

νομικών για να συμπεριληφθούν εφόσον είναι συμβατές.  Αυτές  που 

δεν είναι δεν θα συμπεριληφθούν.   

Παρακάλεσα, όμως, να το ψηφίσουμε σήμερα διότι  ε ίναι σε 

δεινή θέση το σώμα των μηχανικών. Πραγματικά διώκονται οι  

άνθρωποι που ασκούν το επάγγελμα για τους λόγους που πολύ 

καθαρά περιέγραψε πριν ο Πρόεδρος του ΤΕΕ και  δεν έχω λόγο να 

τους επαναλάβω.  

Δηλαδή κάνω έκκληση, με την ίδια σημασία που έκανα 

έκκληση πριν να πληρωθούν οι  υπάλληλοι των περιφερειακών, σας  

λέω κάνω έκκληση: κινδυνεύουν άνθρωποι να μην μπορούν να 

ασκούν το δικαίωμα, και είναι πολλοί ,  δεν είναι λίγο ι ,  ε ίναι μαζικό 

το φαινόμενο λόγω της πολυνομίας και λόγω του γεγονότος ότι  

αλλάζουν συνέχεια η οι  νόμοι.   
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Μας λύνει  το πρόβλημα,  η αναθεώρηση αυτή λύνει  ακριβώς το 

πρόβλημα του να δώσει  κανόνες δικαίου οι  οποίοι  αντιμετωπίζουν 

τη σημερινή πραγματικότητα και  όχι  την πραγματικότητα της 

χούντας.   

Δηλαδή έλεος,  είναι αδύνατον να κρίνουν τα πειθαρχικά με 

τους κανόνες της χούντας.  Δεν μπορούν.   

Έχω τον κατάλογο ομιλητών. Ο συνάδελφος Τσιμπουκάκης,  ο  

συνάδελφος ο Καμαριώτης.   

Λοιπόν,  ομιλητές,  παρακαλώ. Ο συνάδελ φος Τσιμπουκάκης,  ο  

συνάδελφος Κουτζής.  Ποιοι  άλλοι  θέλουν το λόγο για να 

αποφασίσουμε.   

Κος ΤΣΙΜΠΟΥΚΑΚΗΣ:  

Εμείς απλά δεν καταλαβαίνουμε τι  ακριβώς καινούριο θα έρθει  να 

φέρει η αναθεώρηση του πλαισίου,  πέρα από την προσαρμογή στο 

ισχύον σήμερα νομοθετικό πλαίσιο,  από την άποψη και του 

προβληματισμού που στην κουβέντα που ξεκίνησε το Προεδρείο,  

πριν καν συγκροτηθεί η απαρτία,  τέθηκαν συγκεκριμένοι  

προβληματισμοί και από συναδέλφους με ποιο ακριβώς εργαλείο θα 

έρχεται να δικάσει  το Πειθαρχικό Συμβούλιο τ ις  υποθέσεις.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ Τ.Ε.Ε. :  

Έχεις δίκιο  και θα σου απαντήσω.  Το είπα και το πρωί,  αλλά 

πιθανώς δεν το άκουσες.   

Λοιπόν,  εδώ συνάδελφοι ,  αυτή τη στιγμή υπάρχει μία 

πρόβλεψη στο νέο νομοθετικό πλαίσιο κανόνων πειθαρχικού 

δικαίου που έχει  κατατεθεί  προς ψήφιση η οποία είναι θεμελιώδης 

και είναι η εξής.   

Έστω ότι  κάνει  καταγγελία ο γείτονας,  που έλεγε πριν ο  

Στασινός,  στον Χ μηχανικό που κάνει  ένα έργο,  γιατί  ψηφίστηκε 

προχθές ο νόμος και αυτός δεν το ήξερε όταν είχε  βγάλει την 

άδεια.   

Λοιπόν,  σύμφωνα με το χουντικό νόμο είναι υποχρεωμένο ς ο  

Πρόεδρος του Πειθαρχικού αν κατατεθεί  καταγγελία να δικάσει στο 

Πειθαρχικό τον μηχανικό αυτό.   
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Σύμφωνα με αυτό το καινούριο πλαίσιο κανόνων δικαιούται  

να κάνει  προκαταρκτική εξέταση για να δει  αν τον παραπέμπεις στο 

πειθαρχικό.   

Αντιλαμβάνεστε ότι  αυτή  τη στιγμή υπάρχει μία μαζική 

κατάσταση, υπάρχει μία χοάνη δηλαδή που δεν μπορεί να 

εκδικαστεί  γιατί  αν τους πάει όλους στις  καταγγελίες έχουμε 

πρόβλημα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έτσι για να σας πω το 

πιο μεγάλο πρόβλημα.  

Κος ΤΣΙΜΠΟΥΚΑΚΗΣ:  

Τέλος πάντων, θα κάνω μία τοποθέτηση σύντομη,  μην πάλι  

επεκταθούμε,  επί  της αρχής.   

Το θεσμικό πλαίσιο και το νομοθετικό πλαίσιο που έρχεται να 

υλοποιήσει το πειθαρχικό δίκαιο,  τα είπε με τα καλύτερα λόγια και  

ο Πρόεδρος του ΤΕΕ νωρίτερα, είναι ότι  έχουμε μετατόπιση της 

τεχνικής ευθύνης στις  πλάτες του αυτοαπασχολούμενου ή του 

μισθωτού τεχνικού μέσω της νομοθεσίας.   

Αυτό πρακτικά σημαίνει  ότι  έρχεται με μία διαδικασία 

αυτοελέγχου όλα αυτά που έχουν ψηφιστεί  τα τελευταία χρόνια 

μέσω της νομοθεσίας να τα δικά σει,  να τα μετατρέψει  δηλαδή σε 

απόφαση το ίδιο το Τεχνικό Επιμελητήριο.   

Με αυτή τη λογική, λοιπόν,  τουλάχιστον από τη δική μας την 

μεριά,  για ένα νομοθετικό πλαίσιο περί έκδοσης αδειών, ελεγκτών 

δόμησης,  ενεργειακών επιθεωρητών, όλο αυτό που έχουμε 

σχολιάσει προηγουμένως, εφόσον δεχθούμε να έρθουμε με το 

πειθαρχικό δίκαιο,  το αναθεωρημένο να το εφαρμόσουμε στην 

ουσία συνηγορούμε σε όλα αυτά τα νομοθετήματα και βάζουμε και  

εμείς  τη δική μας υπογραφή κάτω από την  εφαρμογή αυτού του 

πειθαρχικού δικαίου πλέον με τα δικά μας χέρια απέναντι  στο 

συνάδελφο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ Τ.Ε.Ε. :  

Το αντίθετο,  συνάδελφοι ,  το αντίθετο.  Και μην τιμωρούμε τους  

συνάδελφους μας γ ια να επιβάλλουμε μία ιδεολογία.   

Κος ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ:  
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Το θέμα δεν είναι αν υπάρχει πειθαρχικό δίκαιο.  Εδώ κάνεις  νέο.  

Εσύ τώρα είναι σαν να λες τώρα είναι αδύνατο να θέλεις  αυτό,  να 

παραμείνει  του 1970 από ….  

Κος ΤΣΙΜΠΟΥΚΑΚΗΣ:  

Μα η αναφορά στο τι  δικάζει  το πειθαρχικό είναι ακριβώς σαφής η 

αναφορά σε αυτούς τους νόμους.  Ποια είναι η διαφορά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ Τ.Ε.Ε. :  

Όχι,  συνάδελφοι .  Η διαφορά είναι ότι  το καινούριο κάνει  

προκαταρκτική και  δεν δικάζει .   

Να σας το πω και αλλιώς.  Σε συνθήκες ανεργίας στον κλάδο μπορεί  

εσύ να καταγγέλλεις εμένα για να μην μπορώ εγώ να κάνω τη 

δουλειά.   

Δηλαδή αν το πας ιδεολογικά μπορεί να δημιουργήσεις  

πρόβλημα.  Δηλαδή δεν μπορεί,  συνάδελφοι ,  αυτή τη στιγμή να 

συναινούμε να παραμείνει  ο χουντικός νόμος.   

Κος ΤΣΙΜΠΟΥΚΑΚΗΣ:  

Αυτό είναι η πολιτική άποψη προφανώς αυτών που εισηγούνται.  

Εμείς λέμε συγκεκριμένα ότι  έρχεται να υλοποιήσει το ψηφισμένο 

δίκαιο το υλοποιημένο, επομένως με αυτή τη λογική στεκόμαστε  

απέναντι .   

Κα……………….:  

Ωραία,  εντάξει .  Αν θέλουμε να κουβεντιάσουμε για το Πειθαρχικό,  

πρέπει να κουβεντιάσουμε σοβαρά για το πώς θα προσδιοριστεί  το 

πειθαρχικό παράπτωμα. Δηλαδή τι  είναι πειθαρχικό παράπτωμα;  

Γιατί  κατά την άποψή μου αυτό θα είναι και εκείνο που θα 

ξεμπλοκάρει τμήμα των διαδικασιών που ο άλλος θα πηγαίνει  

τσάμπα  και βερεσέ,  ας πούμε,  κατηγορούμενος.  Ένα είναι αυτό.    

Άρα χρειάζεται  επαναπροσδιορισμός του τι  σημαίνει  

πειθαρχικό παράπτωμα στις  σημερινές συνθήκες και όχι  στην εποχή 

της χούντας,  ας πούμε.   

Το δεύτερο που θέλω να πω. Έχει ξεκινήσει αυτό από την 

προηγούμενη φοράμε την ηλεκτρονική άδεια.  Τον κίνδυνο του να 

υπογράφει κάποιος δημόσιος υπάλληλος χωρίς να ξέρει  τον νόμο 

δεν τον έχει  σήμερα ο δημόσιος υπάλληλος; Του παίρνεις  την 

άδεια.   
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Δηλαδή ο δημόσιος υπάλληλος ενημερώνεται αυθημερόν για  

το νόμο που πέρασε την προηγούμενη μέρα στη Βουλή με τη 

σημερινή κατάσταση των πολεοδομιών; Για να το ξέρουμε,  των 

υπηρεσιών δόμησης;  

Ο κίνδυνος λοιπόν του να υπογράφει ο άλλος και ο νόμος έχει  

περάσει από την προηγούμενη μέρα δεν υφίσταται  για το δημόσιο 

υπάλληλο;  

Οπότε και την ευθύνη θα έχει  ο μηχανικός και ο ιδ ιοκτήτης 

θα είναι εκτεθειμένος και ο δημόσιος υπάλληλος θα είναι στο 

καναβάτσο, ή όχι ;  Κάνω λάθος;  

Γιατί  τρελαινόμαστε δηλαδή εδώ πέρα. Μας έπιασε κόψι μο 

και φαγούρα για τις  καταγγελίες ανάμεσα στους μηχανικούς με την 

ηλεκτρονική άδεια .  Μάλιστα, πολύ ωραία.  Εγώ θέλω να βγείτε  να 

μου πείτε πότε το ΤΕΕ κατάγγειλε τους δημοσίους υπαλλήλους των 

πολεοδομιών που τα παίρνουν και τους πήγε στο Πειθαρχικό.   

Συγνώμη, συνάδελφοι ,  θα με αφήσετε να μιλήσω; Δηλαδή όταν 

πάει να σταματήσει ένα τμήμα της διαφθοράς με την ηλεκτρονική 

άδεια,  εμείς  δεν συμφωνούμε; Το λέω σαν δικαιολογία ότι  θα 

καταγγέλλουμε ο ένας τον άλλον μετά; Και ότι  πρέπει να 

προβλέψουμε γιατί  είναι πολ υνομία; Είμαστε τρελοί;  Που θα 

βγαίνει  το 80% των αδειών μικρής κλίμακας που θέλεις  3 μήνες για 

να την πάρεις από μόνη της;   

Εγώ λέω ότι  δεν  μπορούμε να λέμε αυτό ως βάση για το επείγον 

του θέματος.  Για το επείγον του θέματος δεν μπορούμε να λέμε 

αυτό ως βάση.  

Πρέπει να δούμε,  αν πραγματικά χρειάζεται να το αλλάξουμε 

αλλά να το αλλάξουμε μετά από μία συζήτηση όχι  με βάση του τι  

θα γίνει  με τις  καταγγελίες της ηλεκτρονικής άδειας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ Τ.Ε.Ε. :  

Συνάδελφε,  διαδικαστικά οφείλω να πω ότι  γιν όταν επί τέσσερα 

χρόνια συζήτηση στην οποία προέδρευε και  στην Αντιπροσωπεία  

και στην επιτροπή ο συνάδελφος Κυριακόπουλος,  βάσει των 

πορισμάτων αυτής της συζήτησης στην Αντιπροσωπεία και των 

προτάσεων του Πειθαρχικού η επιτροπή νομικών.  Αυτή η 

διαδικασία έχει  κρατήσει πάρα πολύ. Οι νομικές προτάσεις που 
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ήρθαν εδώ είναι αποτέλεσμα μίας πολύ μεγάλης και διευρυμένης 

συλλογικής δουλειάς και παρόλα αυτά πρότεινα ό,τι  προτάσεις  

έχουν ακουστεί  εδώ, όχι  μόνο του συναδέλφου Κλαδάκη που τις  

έγραψε αλλά και του συναδέλφου Ανδρεδάκη που τις  είπε και του 

συνάδελφοι Κουτζή που θέλει  να καταθέσει μία πρόταση αυτές θα 

πάνε στους νομικούς.  Και εφόσον κριθούν συμβατές με το νόμο θα 

συμπεριληφθούν de facto,  διότι  θεωρούμε ότι  είναι  θέμα ύπαρξης 

και άσκησης του δικαιώματος του μηχανικού στο επάγγελμά του.   

Και να πω και κάτι ,  το ΤΕΕ δεν παραπέμπει στο Πειθαρχικό 

δημοσίους υπαλλήλους.   

Λοιπόν,  συνάδελφε Κουτζή, και κλείνετε τη λίστα.   

Κος ΚΟΥΤΖΗΣ:  

Κάτι πάρα πολύ σύντομο. Συμφωνούμε προφανώς και είναι προς τη 

σωστή κατεύθυνση οι  αλλαγές στο Πειθαρχικό γιατί  δεν ε ίναι  

λειτουργικό και  βλέπουμε ότι  δεν  είναι μόνο αυτή τη στιγμή 

συνάδελφοι οι  οποίοι  έχουν κάποιο πρόβλημα επιβίωσης αλλά 

βλέπουμε και  διαπιστώνουμε όλοι περιπτώσεις όπου συνάδελφοι  

ξεπουλάνε τη σφραγίδα τους.   

Και να μην κρυβόμαστε αυτό εξευτελίζει  όλους μας και το 

ΤΕΕ αλλά και όποιον προσπαθεί έτσι να επιβιώσει σε αυτές τις  

δύσκολες συνθήκες προσπαθώντας να τιμήσει το πτυχίο του και τη 

δουλειά του και  το ότι  ε ίναι μέλος στο ΤΕΕ.  Επομένως 

χαιρετίζουμε αυτή την προσπάθεια.   

Από εκεί  και πέρα όμως θα θέλαμε να ζητήσουμε από το 

Προεδρείο και από τη Διοικούσα να προχωρήσουμε σε αλλαγές και  

στις  πραγματογνωμοσύνες και στις  δ ιαιτησίες.   

Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ Τ.Ε.Ε. :  

Αυτή είναι μία συμπληρωματική πρόταση,  τη δεχόμαστε προς 

συζήτηση.  

 Θα παρακαλέσω να ψηφίσουμε υπέρ της εισήγησης με την 

διαβεβαίωση που σας έδωσα.  

Κος ΑΝΔΡΕΔΑΚΗΣ:  

Να ρωτήσω κάτι ;  Έγιναν κάποιες προτάσεις από αρκετούς 

συναδέλφους….  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ Τ.Ε.Ε. :  

Το είπα αυτό,  οι  προτάσεις όλες θα καταγραφούν και θα πάνε  

στους νομικούς .   

Κος ΑΝΔΡΕΔΑΚΗΣ:  

(Ομιλία μακριά από το μικρόφωνο)  

Δεν είναι σωστό να αποδεχόμαστε απολύτως …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ Τ.Ε.Ε. :  

Εγώ ήμουν σαφής και σε παρακαλώ να μην μου δίνεις  συμβουλές  

εκεί  που είμαι σαφής.  Εκεί που είμαι ασαφής να μου δίνεις  όσες  

συμβουλές θέλεις .   

Είμαι σαφής και λέω καταθέτουμε όλες τις  προτάσεις,  ακόμα 

και αυτές που εσύ κατέθεσες χωρίς  να τις  γράψεις,  γιατί  θα τις 

απομαγνητοφωνήσουμε,  στην ομάδα των νομικών με ένα ερώτημα 

μόνο: όχι  να μας πουν  οι νομικοί  την πολιτική τη δική μας.  Να μας 

πουν οι  νομικοί,  και το είπα σαφώς, είναι νόμιμο ή παράνομο. Αν 

είναι συμβατό με το νόμο.  

Δηλαδή αυτό που έλεγε ο Κλαδάκης ήταν μία θεμιτή άποψη, 

να αποκλειστούν οι  δημόσιοι υπάλληλοι.  Δεν μπορούν να 

αποκλειστούν.   

Οι αλλαγές του θεσμικού πλαισίου δεν μπαίνουν αλλά αυτά 

που είπατε όλα ως πολιτικές θέσεις  θα μπουν εφόσον είναι νόμιμα. 

Με αυτή την προϋπόθεση μόνο.  

Λοιπόν,  παρακαλώ πολύ να ψηφίσουμε.   

Κος  ΚΑΜΑΡΙΩΤΗΣ :  

Τώνια,  μία δήλωση ψήφου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ Τ.Ε.Ε. :  

Πριν κάνεις  την δήλωση ψήφου,  ψηφίζουμε,  το επαναλαμβάνω, την 

πρόταση που υπογράφει ο κ.  Σχινάς  και η επιτροπή νομικών σε 

επίρρωση των κατευθύνσεων της προηγούμενης Αντιπροσωπείας  

και παραπέμπουμε στην επιτροπή νομικών να ενσωματώσει όλες τ ις  

προτάσεις που κατατέθηκαν με την προϋπόθεση να είναι νόμιμες ,  

έλεγχος νομιμότητας θα γίνει  μόνο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ Τ.Ε.Ε. :  

Όχι,  συνάδελφοι ,  δεν γίνεται άλλο. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα 

αδιέξοδο στο Πειθαρχικό,  σας το ε ίπα,  θα πάμε τον Οκτώβριο;  
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Κος   :  

(Ομιλία μακριά από το μικρόφωνο)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ Τ.Ε.Ε. :  

Ωραία,  εσύ λοιπόν καταθέτεις  αντιπρόταση, Δημήτρη μου, λες να 

μην ψηφίσουμε τώρα να το δούμε.   Εγώ καταθέτω την πρόταση και 

σας παρακαλώ να την ψηφίσετε.   

Ψηφίζουμε.   

Λοιπόν,  υπάρχει η πρότασή μου και η αντιπρόταση του 

συναδέλφου Φιλιππή.  

Ποιοι ψηφίζουν υπέρ της πρότασής μου.  

Ψηφίζουμε,  τελείωσε,  δεν συζητάμε.   

Επομένως η πρότασή μου ψηφίζεται κατά πλειοψηφία με 7 κατά και  

15 αποχές και δεν ψηφίζεται η πρόταση του συναδέλφου Φιλιππή.  

Συνάδελφοι,  θα έχετε όλη την δυνατότητα από την 

απομαγνητοφώνηση των πρακτικών να δείτε όλες τις  προτάσεις οι  

οποίες πάνε στους νομικούς και θα έχετε και το τελικό κείμενο το 

οποίο θα αναρτηθεί στις  αποφάσεις της Αντιπροσωπείας μετά από 

το νομικό έλεγχο.   

 Δικαιολόγηση ψήφου από το συνάδελφο Κουτζή .   

Κος ΚΟΥΤΖΗΣ:  

Νομίζω ότι  ήταν καθαρό και από αυτά που είπε ο Ηλίας ο 

Τσιμπουκάκης από την Πανεπιστημονική  γιατί  δεν  μπορούσαμε να 

υπερψηφίσουμε και καταψηφίσαμε την τροποποίηση του 

πειθαρχικού δικαίου όχι  γιατί  είμαστε υπέρ του παλιότερου αλλά 

δεν μπορεί  οι  άδικοι νόμοι που οδηγούν σε μετατόπιση της  

ευθύνης,  να το πω με μία κουβέντα,  στον μηχανικό για ό,τι  

συμβαίνει ,  να περνάει στο απυρόβλητο. Δεν γίνεται αν δεν  

παλέψουμε ουσιαστικά σε μία άλλη κατεύθυνση.  

Επί της ουσίας εμείς  θα συνεχίσουμε να  συμμετέχουμε στα 

πειθαρχικά για να διασφαλίζουμε τους συναδέλφους μηχανικούς 

αλλά νομίζουμε ότι  το βασικό θέμα για τη διασφάλιση των 

μηχανικών είναι να αλλάξει συνολικά η νομοθεσία και  γενικότερα 

ο τρόπος που κινείται η οικονομία και η κοινωνία για να 

διασφαλιστούν….  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ Τ.Ε.Ε. :  
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Συνάδελφε,  αιτιολόγησε την ψήφο σου.  

Κος ΚΟΥΤΖΗΣ:  

Και το κλείνω εκεί  πέρα. Και το τελευταίο που θέλω να πω ως 

σχολιασμό είναι ότι  το ξέρουμε πολύ καλά και υπάρχουν πάρα 

πολλές  περιπτώσεις στο δημόσιο απαράδεκτες.  Αλλά δεν μπορεί να 

δαιμονοποιούνται οι  δημόσιοι υπάλληλοι όταν αυτά μπορούσαν και  

μπορούν να γίνονται στον α ή στο β βαθμό κάθε φορά εξαιτίας ενός  

συγκεκριμένου πλαισίου που οι  κυβερνήσεις ψηφίζουν και ευνοεί  

συγκεκριμένα και  λίγα συμφέροντα και αξιοποιείται από κάποιους 

απαράδεκτους υπαλλήλους.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ Τ.Ε.Ε. :  

Είσαι σαφής,  συνάδελφε.  Ο συνάδελφος Αν δρεδάκης.   

Κος ΑΝΔΡΕΔΑΚΗΣ:  

Εγώ ψήφισα κατά αυτό τον τρόπο, ψήφισα το συγκεκριμένο που 

ψήφισα το οποίο ήταν ουσιαστικά παρόμοια πρόταση αλλά ήταν 

λόγω της διαδικασίας η οποία ακολουθήθηκε.  Αυτή είναι η 

αιτιολόγηση ψήφου.  

Κα ΦΡΑΝΤΖΗ:  

Μία έκκληση θέλω να κάνω μόνο. Αν είναι δυνατόν να α ναρτηθεί  

όχι  μόνο το τελικό αλλά και η απομαγνητοφώνηση της παρέμβασης 

των συναδέλφων.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ Τ.Ε.Ε. :  

Μα το είπα αυτό,  τι  έκκληση κάνετε;  Το δήλωσα. Δήλωσα ότι  θα 

αναρτηθούν και οι  απομαγνητοφωνήσεις των προτάσεων και το 

τελικό κείμενο.   

Κος ΚΑΜΑΡΙΩΤΗΣ:  

Μόνο ένα θα πω. Και ψήφισα, μπορεί να μην είναι το τέλειο αυτό 

το οποίο ψηφίσαμε σήμερα, όμως έχουμε δικ αίωμα στις  επόμενες  

συνεδριάσεις να βελτιώσεις και να κάνουμε ό,τι  καλύτερο θέλουμε 

στο Πειθαρχικό.   

Για αυτό το λόγο αφού είναι  πολύ καλύτερο από το 

προηγούμενο  θεωρώ ότι  σωστά ψηφίσαμε.   

 

Η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ εγκρίνει κατά πλειοψηφία την παραπάνω 

εισήγηση και αποφασίζει να θέσει υπόψη της ομάδας εργασίας των 
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νομικών, οι οποίοι υπέβαλαν την εισήγηση, το πρακτικό της παρούσας 

συνεδρίασης, ώστε αυτοί να ενσωματώσουν τις προτάσεις που είναι 

συμβατές με το νόμο στο σημείο που επεξεργάστηκαν. 

  

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

Ακριβές Απόσπασμα 

από τα Πρακτικά της ΤΑΚΤΙΚΗΣ 

Συνεδρίασης της Αντιπροσωπείας ΤΕΕ 

της 9 Ιουνίου 2018 

Αθήνα, 13.6.2018 

 Η Πρόεδρος                                  O  Γενικός Γραμματέας 
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