Προς
τον Πρόεδρο της Αντιπροσωπείας ΤΕΕ και
τον Πρόεδρο του Πειθαρχικού Συμβουλίου ΤΕΕ

Αξιότιμοι συνάδελφοι,

Στη συνέχεια της αναφοράς μου στην Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ την 16-4-16, σας
αποστέλλω τις προτάσεις και σκέψεις μου σχετικά με την επικείμενη τροποποίηση των
άρθρων 28-33 που αφορούν τον Πειθαρχικό Κώδικα του ΤΕΕ.
Οι προτάσεις για λόγους ευκολίας της διαδικασίας, ενσωματώθηκαν στο κείμενο που
μας αποστείλατε όπου περιελήφθησαν επιλεκτικά κι ορισμένες από τις προτάσεις
Περιφερειακών Τμημάτων χωρίς όμως να έχω εικόνα όλων των προτάσεων που σας
υποβλήθηκαν. Άλλωστε η ενσωμάτωση των προτάσεων ΠΤ σε ενιαίο κείμενο αποτελεί
προφανώς αντικείμενο της επιτροπής που συστήσατε, ώστε τα μέλη της Α/ΤΕΕ να
σχηματίσουμε ολοκληρωμένη εικόνα του προτεινόμενου νέου κανονισμού.
Πάντως ως βάση θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και το κείμενο της ομάδας
εργασίας 2006 του Π.Τ. ΤΕΕ Κεντρ. Μακεδονίας, όπου περιέχονται και πλήθος πρόσθετων
διατάξεων και μάλιστα σε καθομιλουμένη.

Επί πλέον των ενσωματωμένων προτάσεων/σκέψεων, σας γνωστοποιώ τις εξής
πρόσθετες παρατηρήσεις που δεν μπορούν να ενσωματωθούν στο κείμενο, καθόσον
απαιτούν κατ’ αρχήν πολιτική απόφαση και στη συνέχεια εκτεταμένη τροποποίηση
διατάξεων του κώδικα:
1. Η τροποποίηση θα πρέπει να συνοδευτεί από ουσιαστική κι όχι «τυπική»
αιτιολογική έκθεση όπως συνηθίζεται τα τελευταία χρόνια. Από την έκθεση αυτή
θα πρέπει να διαγράφεται σαφώς ο στόχος των τροποποιήσεων δηλ.
a. η προστασία των μηχανικών από τον αθέμιτο ανταγωνισμό μεταξύ μας
(ελεύθεροι επαγγελματίες, Δημόσιοι Υπάλληλοι, ισότιμοι απόφοιτοι
οποιασδήποτε προέλευσης όπως Τ.Ε., ιδιωτικής εκπαίδευσης, μηχανικοί
«εξωτερικού» κλπ), στο νέο περιβάλλον ελεύθερης αγοράς δηλ. υπό

καθεστώς απουσίας κώδικα αμοιβών, έντονης διαμάχης σχετικά με τα
επαγγελματικά δικαιώματα κλπ

b. Η συμβολή στην εξάλειψη της διαφθοράς
c. Η προστασία του κοινωνικού συνόλου από ενέργειες μηχανικών που
βλάπτουν το κοινωνικό σύνολο κλπ

2. Παράλληλα με την τροποποίηση του Κώδικα, απαιτείται κωδικοποίηση όλων των
διατάξεων -ειδικά των σύγχρονων Νόμων- που προβλέπουν διοικητικές κλπ ποινές
σχετικές με την πειθαρχική διαδικασία, που μεταφέρουν δηλ. αρμοδιότητες του
αιρετού μας Οργάνου σε Υπουργούς κλπ. Στη συνέχεια απαιτείται δυναμική
παρέμβαση του ΤΕΕ για τροποποίηση της Νομοθεσίας, με πρόβλεψη δυνατότητας
παραπομπής των μηχανικών από τον Υπουργό στο Πειθαρχικό του ΤΕΕ, καθόσον ο
ίδιος δεν είναι ούτε αιρετός, ούτε υποχρεωτικά μηχανικός (πχ του άρθρο 18
Ν.4030/11 που περιέχει επικαλυπτόμενες κυρώσεις που παρουσιάζονται ως
«Διοικητικές», Κώδικα Δ.Υ. κλπ). Από την Κωδικοποίηση μάλιστα αυτή, ίσως
υπάρξει ανάγκη επέκτασης του «ποινολογίου» του Κώδικα, ώστε και αυτός με τη
σειρά του να εναρμονιστεί με τη σύγχρονη Νομοθεσία.

3. Επί πλέον το πεδίο εφαρμογής του Πειθαρχικού Κώδικα θα πρέπει να επεκταθεί και
στους Δημοσίους Υπαλλήλους, με τροποποίηση εν ανάγκη των σχετικών άρθρων
του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα όσο και του Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Σε
περίπτωση νομικής αδυναμίας, θα μπορούσε να υπάρξει πρόβλεψη δυνατότητας
εφαρμογής ειδικής διαδικασίας δηλ. ορισμός εισηγητή για διερεύνηση της
υπόθεσης, εξέταση με ή χωρίς κλήση εγκαλούμενου, παραπομπή του πορίσματος
από το Πειθαρχικό ΤΕΕ στα αντίστοιχα πειθαρχικά ΔΥ και τις αρμόδιες αρχές για
περαιτέρω έρευνα και επιβολή ποινών (βλ. & σχετική πρόταση ΤΕΕ Κεντρ. Μακεδονίας).
Ή συμμετοχή αιρετών εκπροσώπων από το Πειθαρχικό ΤΕΕ στα πειθαρχικά όργανα
ΔΥ, όταν εκδικάζονται σχετικές υποθέσεις και στη συνέχεια ενημέρωση του
σώματος από αυτούς. Δεν νοείται το ΤΕΕ, που χορηγεί τις άδειες εξασκήσεως
επαγγέλματος, να παρακολουθεί ως απλός θεατής τόσες και τόσες περιπτώσεις
διαφθοράς Δ.Υ., που διασύρουν τον κλάδο των μηχανικών στην κοινωνία και να
μην παρεμβαίνει δραστικά.

4. Όσον αφορά τη σύνθεση των τμημάτων του Πειθαρχικού Συμβουλίου, θα πρέπει να
ληφθεί υπ’ όψη ότι δεν είναι δυνατόν υποθέσεις κρίσης ελεύθερων επαγγελματιών
ή υπαλλήλων σε εταιρείες, να εκδικάζονται από πρόσωπα χωρίς εμπειρία στις

συνθήκες εργασίας των εγκαλουμένων. Πχ τμήματα ΠΣ με πλειοψηφία των μελών
τους Δημοσίους Υπαλλήλους, δεν είναι δυνατόν σε επίπεδο πειθαρχικής
διαδικασίας, δηλ. για αδικήματα που αφορούν κυρίως παραπτώματα κατά την
άσκηση του επαγγέλματος, να κρίνουν ελεύθερους επαγγελματίες ή εργαζόμενους
σε εταιρείες, αφού δεν γνωρίζουν την ψυχολογία τους. Μάλιστα, αν τελικά
θεσμοθετηθεί η υπαγωγή και των συναδέλφων μηχανικών ΔΥ στο Πειθαρχικό ΤΕΕ,
θα μπορούσαν να λειτουργήσουν «μικτά» τμήματα, δηλ. τμήματα όπου θα
συμμετέχουν και εκπρόσωποι από τα αντίστοιχα Πειθαρχικά ΔΥ.

Επιφυλασσόμενος για τυχόν μελλοντικές προτάσεις προς διαμόρφωση του τελικού
κειμένου -το οποίο ευελπιστώ ότι θα μας κοινοποιηθεί εγκαίρως- και μέχρι την ψήφιση του
Πειθαρχικού Κανονισμού από την Αντιπροσωπεία ΤΕΕ,
Αθήνα 15-5-2016

Διονύσης Κλαδάκης
Μέλος της Α/ΤΕΕ

