
σελίδα 1 από 3 

Επαγγελματικός Κώδικας των Ελλήνων Διπλωματούχων Μηχανικών. 

Ο Κώδικας αυτός εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 24, και το εδάφιο ε τής παρ. 1 του άρθρου 26 του 
από  27‐11/14‐12‐1926  Π.Δ.  "Περί  κωδικοποιήσεως  των  περί  συστάσεως  Τεχνικού  Επιμελητηρίου 
κειμένων διατάξεων". Αυτούσιος, όπως εκδόθηκε και εγκρίθηκε από την Αντιπροσωπεία του Τ.Ε.Ε. στη 
Συνεδρίαση της 18ης Φεβρουαρίου 1961, έχει ως εξής: 

	« Ο Διπλωματούχος 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, εφ' 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 Διοικούσας 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  Διοικούσης  Επιτροπής  του  Τ.Ε.Ε.,  ήτις  αποφαίνεται  επί  του 
δικαιολογημένου της δωρεάς. 



σελίδα 2 από 3 

 

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 Δημοσίους Λειτουργούς εις την εκτέλεσιν του καθήκοντός 
των,  ων  δε  ο  ιδιος  Δημόσιος  Λειτουργός,  να  εξυπηρετεί  πάντα  Διπλωματούχον  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. 

 



σελίδα 3 από 3 

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 Δημοσίους Λειτουργούς δια των γνώσεων και της πείρας του προς 
κατάρτισιν ή βελτίωσιν διατάξεων επί θεμάτων τεχνικού περιεχομένου.» 

 

 

 


