ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΚΩ∆ΙΚΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Από το 1961 καθιερώθηκε και ισχύει ο παρακάτω Επαγγελµατικός Κώδικας των Ελλήνων
∆ιπλωµατούχων Μηχανικών που περιέχει βασικές αρχές δεοντολογίας για την άσκηση του
επαγγέλµατος.
Ο Κώδικας αυτός εκδόθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 24, και τό εδαφιο ε τής παρ. 1 του αρθρου 26 του
από 27-11/14-12-1926 Π.∆. "Περί κωδικοποιήσεως των περί συστάσεως Τεχνικού Επιµελητηρίου
κεµένων διατάξεων".
Αυτούσιος, όπως εκδόθηκε και εγκρίθηκε από την Αντιπροσωπεία του Τ.Ε.Ε. στη Συνεδρίαση της
18ης Φεβρουαρίου 1961, έχει ως εξής:
« Ο ∆ιπλωµατούχος Μηχανικός, υποχρεούµενος να τηρεί αυστηρώς το γράµµα και το πνεύµα των
κατωτέρω τιθεµένων κανόνων, οίτινες καθορίζουν τα πλαίσια των βασικών ηθικών υποχρεώσεων, τας
οποίας υπέχει εν τι αρµοζούσι εις Επιστήµονα ενασκήσει του επαγγέλµατος του.
Οφείλει
1ον
-Να υποστηρίζει τα νόµιµα συµφέροντα του εντολέως του κατά τον καλύτερον δυνατόν τρόπον,
συµφώνως προς τας γνώσεις του, την πείραν του και τας κειµένας διατάξεις, τηρών αυστηρώς το
επαγγελµατικόν µυστικόν και τους κανόνας του παρόντος Κώδικος.
-Να βοηθεί τον εντολέα του, διαφωτίζων αυτόν, όπως κατανοεί ορθώς την φύσιν και πραγµατικήν
θέσιν της ανατιθεµένης εργασίας, αντιµαχόµενος πεπλανηµένας απόψεις , τεινούσας να οδηγήσουν εις
τεχνικά λάθη ή οικονοµικήν ζηµίαν.
-Να επιδιώκει την συνεργασίαν µετ' άλλων συναδέλφων, όπου τούτο επιβάλλεται, δια την αρτίαν
εκτέλεσιν της ανατιθεµένης εις αυτόν εντολής , µη υπερτιµών τα όρια των ιδίων αυτού ικανοτήτων και
ενηµερώνων τον εντολέα του επί της ανάγκης της τοιαύτης συνεργασίας και των εκ ταύτης
ωφεληµάτων δια την αρτίαν επιτέλεσιν της εντολής.
2ον
-Να µη προβαίνει εις οιανδήποτε ενέργειαν δυναµένην να θέσει εν κινδύνι την υπόληψιν αυτού του
ιδίου ή της τάξεως του , αλλ' αντιθέτως να επιδιώκει εν παντί την ανύψωσιν του κύρους αυτής.
3ον
-Να µη επιδιώκη να υποκαταστήση έτερον συνάδελφόν του, δια τον οποίον ελήφθησαν αποφάσεις
αναθέσεως εντολής ή προσλήψεως αυτού εις υπηρεσίαν, ή και ακόµη, ορµώµενος εξ ιδιοτελείας, να
µειώνη τας προς τους άνω σκοπούς πιθανότητας του Συναδέλφου του δι' αυτοκλήτου κριτικής.
-Να µη επιδιώκη εξασφάλισιν εντολής υποβιβάζων την αµοιβήν του, εφ20212' όσον επληροφορήθη
την καθορισθείσαν αµοιβήν προς άλλον Συνάδελφον.
-Να µη αναλαµβάνη εντολήν, εφ' όσον , είτε εγγράφως είτε οπωσδήποτε άλλως, αποδεδειγµένως έλαβε
γνώσιν, ότι υφίσταται απαίτησις Συναδέλφου του, ασχοληθέντος προηγουµένως επί του αυτού
αντικειµένου, δι' αµοιβήν ή αποζηµίωσιν ή και αµφότερα. Η εντολή δύναται να αναληφθή µόνον
κατόπιν εγγράφου αδείας του έχοντος την απαίτησιν Συναδέλφου ή µετά την νόµιµον αποχώρησιν
αυτού.
-Να µη παραχωρή αµέσως ή εµµέσως ανταλλάγµατα προς ανάληψιν εντολής ή κατάληψιν θέσεως και
να µη επιδιώκη δι' αναξιοπρεπών ή γενικώς δι' ανοικείων µέσων ταύτας.
4ον
-Να λαµβάνη αµοιβήν δια πάσαν προσφεροµένην παρ' αυτού υπηρεσίαν.
-Να συµφωνή ελευθέρως την αµοιβήν του µετά του εντολέως του,µη υποβιβάζων αυτήν κάτω των
ελαχίστων νοµίµων ορίων και να µη παρέχη δωρεάν τας υπηρεσίας του άνευ προγενεστέρας εγκρίσεως
της ∆ιοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε., αποφευγοµένου ούτω του αθεµίτου ανταγωνισµού. Ούτω,
δωρεά της ληφθείσης αµοιβής δια παρασχεθείσας υπηρεσίας του προς τον εργοδότην επιτρέπεται, εν
µέρει ή εν όλω, µόνον ένεκα δικαιολογηµένης αιτίας, υποκειµένη εις την προγενεστέραν έγκρισιν της
∆ιοικούσης Επιτροπής του Τ.Ε.Ε., ήτις αποφαίνεται επί του δικαιολογηµένου της δωρεάς.
5ον
-Να µη υποτάσση τας απαιτήσεις της Επιστήµης και της Τάξεως του εις το ατοµικόν του συµφέρον ή
εις συµφέροντα τρίτων.
-Να µη προσφέρη οιανδήποτε προς οιονδήποτε υπηρεσίαν, όταν η γενική εντολή µελέτης ή η ανωτέρα
τεχνική θέσις, ούσαι αρµοδιότητος διπλωµατούχου Μηχανικού, έχουν εν τούτοις ανατεθή εις µη
διπλωµατούχον Μηχανικόν, αρνούµενος, εις τας ως άνω περιπτώσεις, όπως η επιστηµονική του
εργασία τίθεται υπό τον έλεγχον ή την έγκρισιν µη διπλωµατούχου Μηχανικού.
-Να µη καλύπτη δια της υπογραφής του έτερα πρόσωπα, φύσει και θέσει αναρµόδια προς εκτέλεσιν
ωρισµένης τεχνικής εργασίας.

6ον
-Να µην καταχράται οιασδήποτε θέσεως ην κατέχει, και των εκ ταύτης πλεονεκτηµάτων ή ασφαλείας
του, δια να συναγωνίζεται προς ανάληψιν εντολής ελευθέρους επαγγελµατίας Συναδέλφους του ή να
καταπιέζει τούτους εν τη ασκήσει του επαγγέλµατός των, ιδία δε δια λόγους προσωπικούς ή ιδίου
οφέλους.
7ον
-Να τηρεί, ως εµπειρογνώµων η διαιτητής, αυστηράν αντικειµενικότητα, ως µάρτυς δε να εκφέρει
γνώµην επί θεµάτων της επιστήµης του, µόνον όταν αύτη στηρίζεται επί πλήρους γνώσεως και
ειλικρινούς πεποιθήσεως. Προς τούτο δέον να µη αποδέχεται τα ως άνω λειτουργήµατα, εφ, όσον ο
ίδιος κατά συνείδησιν κρίνει ότι δεν κέκτηται τον βαθµόν ειδικεύσεως, τον οποίον απαιτούν κατά
περίπτωσιν τα εν λόγω λειτουργήµατα.
-Να µην συντάσσει έκθεσιν, αιτήσει ενδιαφεροµενων, δυναµένην να χρησιµοποιηθεί δηµοσία, εάν δεν
αναφέρει εν αυτή δια λογαριασµόν τίνος εγένετο η έκθεσις αύτη.
-Να µη εκφέρει δηµοσία γνώµην, εκτός εάν είναι καλώς πληροφορηµένος περί των σχετικών
γεγονότων και ειλικρινώς πιστεύει εις τα υπ' αυτού υποστηριζόµενα.
8ον
-Να σέβεται την εργασίαν των Συναδέλφων του,όπως επιθυµεί να βλέπει εκτιµώµενην εις την
πραγµατικήν της αξίαν και την ιδικήν του εργασίαν.
-Να αποφεύγει να ασκεί κριτικήν επί της εργασίας ετέρου Συναδέλφου, εν αγνοία αυτού, εκτός εάν αι
υπηρεσίαι αυτού επερατώθησαν. Αλλά και τότε η τοιαύτη κριτική πρέπει να είναι αντικειµενική και εις
το αρµόζον επίπεδον και εν πάσει περιπτώσει να περιφρουρείται η αξιοπρέπεια του επαγγέλµατος.
-Να µη παραβλάπτει, αµέσως ή εµµέσως, την εργασίαν άλλου Συναδέλφου, αποφεύγων ακόµη και
επανάληψιν φηµών δυσφηµιστικών δι' αυτόν.
9ον
-Να περιβάλλει δια σεβασµού τους αρχαιοτέρους Συναδέλφους και δια στοργής τους νεωτέρους,
υποβοηθών τούτους εις την κτήσιν εµπειρίας και την εν γένει πρόοδον των.
-Να υποβοηθεί τους Συναδέλφους του ∆ηµοσίους Λειτουργούς εις την εκτέλεσιν του καθήκοντός των,
ων δε ο ιδιος ∆ηµόσιος Λειτουργός, να εξυπηρετεί πάντα ∆ιπλωµατούχον Μηχανικόν, ικανοποιών
προθύµως τα λογικά, δίκαια και νόµιµα αιτήµατά του.
10ον
-Να ανακοινώνει τα αποτελέσµατα των επιστηµονικών του εργασιών και της πείρας του και να βοηθεί
την προαγωγή εν τη Επιστήµη και τω επαγγέλµατι των υπ' αυτόν Συναδέλφων του, ούτως ώστε να
αποκτήσουν ανάλογον πρός την ικανότητά των θέσιν, έχων υπ' όψιν ότι αι γνώσεις, τας οποίας ο ίδιος
απέκτησεν, αποτελούν τµήµα κοινής πνευµατικής κληρονοµίας,αποταµιευθείσης εις διάστηµα πολλών
γενεών, ταύτην δε έχει ούτος καθήκον να προσαυξάνει και διαµοιράζει µετά των Συναδέλφων του.
11ον
-Να περιβάλλει δι' ευρείας δηµοσιότητος τους σκοπούς, την πρόοδον και τας επιτεύξεις του
επαγγέλµατος ως και τας ατοµικάς του επιτεύξεις, εφ' όσον η δηµοσιότης αύτη σκοπεί εις
επιστηµονικήν ενηµέρωσιν και δεν αποβλέπει εις εµπορικούς σκοπούς.
-Να αποφεύγει την άµεσον ή έµµεσον αυτοδιαφήµισιν, κατά τρόπον ασυµβίβαστον προς επιστήµονα.
12ον
-Να προσπαθεί να βοηθεί το κοινόν, όπως τούτο κατανοεί ορθώς τα τεχνικής φύσεως δηµόσια θέµατα
και να διαφωτίζει αυτό επί της πραγµατικής θέσεως αυτών, αντιµαχόµενος αναληθείς ή εξωγκωµένας
απόψεις, όταν αύται τείνουν να οδηγήσουν εις ζηµίαν του δηµοσίου συµφέροντος.
-Να βοηθεί, καλούµενος, τους ∆ηµοσίους Λειτουργούς δια των γνώσεων και της πείρας του προς
κατάρτισιν ή βελτίωσιν διατάξεων επί θεµάτων τεχνικού περιεχοµένου.»
__

