
 
 

Αντιπροσωπεία ΤΕΕ-ΤΑΚ                                                                    Ηράκλειο 14-01-2009 

 

Εισήγηση στο θέµα «Ποινικοποίηση επαγγέλµατος των Μηχανικών». 

 

Η ανάπτυξη µιας χώρας συνδέεται άµεσα µε τα έργα και τις δραστηριότητες που 

εκτελούνται στη χώρα αυτή. Ο προγραµµατισµός και η υλοποίηση των έργων γίνεται µέσα 

από τη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση και τις εργοληπτικές επιχειρήσεις. Παράλληλα αναπτύσσεται 

και µια µεγάλη οικοδοµική δραστηριότητα από ιδιωτικά έργα.   

 

Βασική κινητήριος δύναµη για τη λειτουργία της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης είναι οι µηχανικοί 

οι οποίοι στελεχώνουν τις υπηρεσίες. Και ενώ θα περίµενε κανείς  η ∆ηµόσια ∆ιοίκηση , 

προκειµένου να υπηρετήσει την ανάπτυξη να είναι πρότυπο οργάνωσης, συµβαίνει 

ακριβώς το αντίθετο. Απαξιώνεται καθηµερινά και υποβαθµίζεται. 

Καµιά τεχνική υπηρεσία δεν έχει καλύψει τις οργανικές της θέσεις σε µηχανικούς αλλά και 

σε άλλο προσωπικό. Η υλικοτεχνική υποδοµή είναι ανεπαρκής, δεν λειτουργούν βάσεις 

δεδοµένων, ενώ στις περισσότερες υπηρεσίες δεν υπάρχει καν  πρόσβαση στη νοµοθεσία  

Παράλληλα η έλλειψη κτηµατολογίου, δασολογίου, χωροταξικού σχεδιασµού και 

καθορισµού χρήσεων γης δηµιουργεί χάος κατά το σχεδιασµό. 

Τα παραπάνω, σε συνδυασµό µε την πολυνοµία που υπάρχει στη χώρα µας, την έλλειψη 

καθηκοντολογίου, την έλλειψη αξιοκρατίας στην εξέλιξη των στελεχών, δυσχεραίνουν 

ακόµα περισσότερο τη λειτουργία της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. 

  

Για να εκτελεστεί ένα δηµόσιο έργο θα πρέπει να οριστεί ως επιβλέποντας από την 

υπηρεσία που εκτελεί το έργο ένας η και περισσότεροι διπλωµατούχοι µηχανικοί (ανάλογα 

µε το αντικείµενο του έργου, αρχιτέκτονας για τα αρχιτεκτονικά, πολιτικός µηχανικός για 

τα  στατικά, µηχανολόγος για τα µηχανολογικά κ.α. ), ένας απόφοιτος τεχνολογικής 

εκπαίδευσης και ένας εργοδηγός. Επειδή αυτό, λόγω υποστελέχωσης των υπηρεσιών δεν 

συµβαίνει σχεδόν ποτέ, ορίζεται ένας και µόνο µηχανικός, ανεξαρτήτως ειδικότητας και 

αυτό, αν υπάρχει, γιατί αν δεν υπάρχει, ορίζεται απόφοιτος τεχνολογικής εκπαίδευσης ή 

και εργοδηγός, ο οποίος θα πρέπει να επιβλέπει και να έχει την ευθύνη για όλο το έργο. 

Ταυτόχρονα, ο ίδιος µηχανικός επιβλέπει και άλλα έργα τα οποία εκτελούνται από την 

υπηρεσία ενώ παράλληλα διεκπεραιώνει και όλη τη γραφική δουλειά που απαιτείται για 

όλα τα έργα  ευθύνης του αλλά και ότι άλλο χρεώνεται από την υπηρεσία του. 

 

Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις της περιφέρειας (ατοµικές, µικρές και µεσαίες) βρίσκονται 

στη χειρότερη κατάσταση της τελευταίας 30ετίας και ο αριθµός τους µειώνεται συνεχώς. 

Η σηµερινή εφαρµοζόµενη πολιτική (Σ∆ΙΤ, µείωση των µικρών έργων της περιφέρειας 

από το 2005 και µετά σε ποσοστό µεγαλύτερο του 50%, πολύµηνη  ή και πολύχρονη 

καθυστέρηση πληρωµών, αλλαγή του τρόπου φορολόγησης , ανύπαρκτες µελέτες, έλλειψη 

σχεδιασµού, προγραµµατισµού, και έκπτωση στις προδιαγραφές των έργων πριν τη 

δηµοπράτηση), δηµιουργεί ένα εξαιρετικά δυσµενές και νοσηρό  επιχειρηµατικό 

περιβάλλον για τις  εργοληπτικές επιχειρήσεις της περιφέρειας. 

 

  



 2 

 

Το σύστηµα παραγωγής ιδιωτικών έργων ταλανίζεται από τις δυσλειτουργίες της δηµόσιας 

διοίκησης αλλά και από άλλα πρόσθετα προβλήµατα. 

Για χρόνια αποτελεί εκκρεµότητα η έκδοση  του Π.∆. υπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.  του άρθρου 

22 παρ. 8 του Γενικού Οικοδοµικού Κανονισµού, µε το οποίο θα καθορίζονται και 

εξειδικεύονται οι αρµοδιότητες και οι υποχρεώσεις και θα επιµερίζονται οι ευθύνες: 

• του κυρίου του έργου 

• του µελετητή µηχανικού κατά τοµέα εργασιών 

• του επιβλέποντος µηχανικού κατά τοµέα εργασιών 

• του γενικού εργολάβου του έργου 

• του κατ` είδος εργασίας υπεργολάβου, τεχνικού και τεχνίτη 

• των παραγωγών δοµικών υλών, υλικών και ειδών 

• των προµηθευτών δοµικών υλών, υλικών και ειδών 

• των κατά περίπτωση αρµόδιων δηµοσίων υπηρεσιών και των στελεχών τους, 

όπως και οι προυποθέσεις και οι διαδικασίες βάσει των οποίων οι εργολάβοι, υπεργολάβοι, 

παραγωγοί και προµηθευτές εντάσσονται στο αντίστοιχο µητρώο µε το οποίο 

πιστοποιείται η πληρότητα, ποιότητα και αξιοπιστία των παρεχόµενων υπηρεσιών, υλών, 

υλικών και ειδών. 

Χρόνια εκκρεµµότητα αποτελεί και η έκδοση των υπουργικών αποφάσεων του ίδιου 

παραπάνω άρθρου, 

• για  προσδιορισµό των έργων στα οποία ορίζεται απαραιτήτως "Τεχνικός 

Υπεύθυνος Εργοταξίου", µε κριτήρια το µέγεθος, το κόστος και τις τεχνικές 

ιδιαιτερότητές τους και 

• καθορισµό των έργων για τα οποία τηρείται απαραιτήτως "Βιβλίο Εξέλιξης 

Εργασιών", (συντήρηση, τυχόν προσθήκες, τυχόν ζηµιές από πυρκαγιά η σεισµό). 

Επιπλέον, δεν υπάρχει πιστοποίηση από την πολιτεία των προγραµµάτων επίλυσης και των 

υλικών κατασκευής και  η εκπαίδευση και ειδίκευση εργατικού δυναµικού παραµένουν 

αιτήµατα. 

 

Σαν να µη φτάνουν όλα αυτά, µε αλλεπάλληλες προσπάθειες τα τελευταία χρόνια, 

επιχειρείται συνολικά ή ευκαιριακά η µεταφορά ευθυνών του δηµόσιου τοµέα στους 

µηχανικούς που ασχολούνται µε τα ιδιωτικά έργα και µάλιστα χωρίς να έχουν πρώτα 

εξασφαλιστεί οι παραπάνω προϋποθέσεις (απόπειρα εφαρµογής του Ν 3212/03 για άδεια 

δόµησης, ευθύνη τοπογράφων µηχανικών για θεώρηση όρων δόµησης, ευθύνη 

µηχανολόγων µηχανικών για πυρασφάλεια).   

 

Ούτως ή άλλως σε οποιοδήποτε έργο, δηµόσιο ή ιδιωτικό,  κτιριακό έργο, ο επιβλέπων 

µηχανικός είναι ο µοναδικός εν δυνάµει υπεύθυνος σε περίπτωση οποιαδήποτε ζηµιάς που 

προκληθεί (π.χ. µετά από σεισµό) , όσα χρόνια και αν έχουν περάσει από την κατασκευή 

του έργου , µε τυχόν ποινές που µεταβιβάζονται στους κληρονόµους του, χωρίς να 

εξετάζεται το αν συντηρήθηκε η όχι το κτίριο, αν γίνανε αυθαίρετες παρεµβάσεις ή 

προσθήκες και χωρίς να υπάρχει από την πολιτεία διαδικασία παρακολούθησης του 

κτιρίου µέσα στο χρόνο.      

 

Προσπαθώντας να ανταπεξέλθουν οι µηχανικοί σε αυτές τις αντίξοες συνθήκες, αποτελούν 

τον εύκολο στόχο και το εξιλαστήριο θύµα για όλα τα κακώς κείµενα.  

Είναι πολύ πιο εύκολο να κατηγορήσει κανείς το µηχανικό που δεν επέβλεψε καλά ένα 

έργο ή το µηχανικό - κατασκευαστή που δεν το κατασκεύασε καλά , παρά να θίξει το όλο 

σύστηµα παραγωγής ποιοτικών µελετών και έργων.  

Είναι πολύ πιο εύκολο να σύρει κανείς στα δικαστήρια το µηχανικό που είναι υπεύθυνος 

για τη συντήρηση µιας οδού (σε περίπτωση ατυχήµατος π.χ.) από το να θίξει το γεγονός 

ότι δεν δίνονται κονδύλια για τη συντήρηση και αφήνονται τα έργα στην τύχη τους. 
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Είναι πολύ πιο εύκολο να σύρει ο ιδιώτης στα δικαστήρια το µηχανικό για τυχόν βλάβες 

στην οικοδοµή του (µετά από σεισµό π.χ.) παρά να κατηγορήσει το κρατικό µηχανισµό  

για όλο το σύστηµα παραγωγής των ιδιωτικών έργων.  

Με αυτή την ευκολία αναφέρονται τις περισσότερες φορές τα ΜΜΕ στα θέµατα των 

έργων και στήνουν στον τοίχο τους µηχανικούς. Με την ίδια ευκολία απαγγέλλονται 

κατηγορίες και σύρονται στα δικαστήρια , µε ιδιαίτερα έντονους ρυθµούς τα τελευταία 

χρόνια, όντας ο µόνος κλάδος που η πολιτεία, επίσης µε µεγάλη ευκολία, έχει αποδώσει 

ποινικές και αστικές ευθύνες.  

 

Αν πραγµατικά κάποιος νοιάζεται για την πορεία αυτού του τόπου, για την ανάπτυξη, θα 

πρέπει να κτυπήσει το κακό στη ρίζα του, διεκδικώντας: 

• Σύνταξη κτηµατολογίου, δασολογίου και χωροταξικό σχεδιασµό  

• ∆ηµόσιες επενδύσεις 

• Αναβάθµιση της δηµόσιας διοίκησης και των τεχνικών υπηρεσιών 

• Σαφές θεσµικό πλαίσιο και καταµερισµό ευθυνών ανάµεσα στους συντελεστές 

παραγωγής των έργων, συµπεριλαµβανοµένων των πολιτικών προϊσταµένων για τα 

δηµόσια έργα και των ιδιοκτητών τους για τα ιδιωτικά, που συχνά αντιλαµβάνονται την 

ορθή διαδικασία ως γραφειοκρατία και ως εµπόδιο για την υλοποίηση των έργων. 

• Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας, πιστοποίηση προγραµµάτων και υλικών κατασκευής, 

δηµιουργία µητρώου όλων των συντελεστών κατασκευής των ιδιωτικών έργων 

συµπεριλαµβανοµένων των προµηθευτών των υλικών, εκπαίδευση και πιστοποίηση του 

εργατικού δυναµικού, δηµιουργία «βιβλίου εξέλιξης εργασιών» του έργου όπου θα 

καταγράφονται οι παρεµβάσεις, προσθήκες, επιβαρύνσεις (π.χ. πυρκαγιά) κατά τη 

διάρκεια ζωής του.     

• Πλήρεις µελέτες και ποιοτικά δηµόσια έργα: Η παντελής έλλειψη µελετών, η 

υποχρηµατοδότηση, τα φτηνά - πολλές φορές κάτω του κόστους τιµολόγια -, η 

ικανοποίηση των πολιτικών προϊσταµένων για υπερβολικές εκπτώσεις αντί για 

ανησυχία για την υλοποίηση των έργων, οδήγησαν το ΤΕΕ-ΤΑΚ να χαράξει πολιτική 

για πλήρεις µελέτες και ποιοτικά έργα και έφτασε µάλιστα να κατηγορεί το σύστηµα 

για ηθική αυτουργία  για τα προβλήµατα στα έργα. Επίσης , η έλλειψη µελετών είναι ο 

κύριος παράγοντας που συντέλεσε στο να µην αναπτυχθεί ένα ευρύ µελετητικό 

δυναµικό στην Περιφέρεια. Με αυτό το πλαίσιο ενεργοποιήθηκε η τριµερής συνεργασία 

Τ.Ε.Ε., Ε.Μ.∆.Υ.∆.Α.Σ., Εργοληπτικών Οργανώσεων για πλήρεις µελέτες και ποιοτικά 

έργα. Οι πλήρεις µελέτες µε σύγχρονες προδιαγραφές είναι απαραίτητη προϋπόθεση για 

ποιοτικά έργα. Οι πλήρεις µελέτες είναι µονόδροµος για την αναβάθµιση του 

συστήµατος παραγωγής έργων.  

 

Μέσα σε όλη αυτή την παθογένεια του συστήµατος παραγωγής έργων, οι µόνοι που 

καλούνται συνεχώς σε απολογία από την Εισαγγελική αρχή και θα πρέπει να 

υπερασπιστούν τον εαυτό τους και το ρόλο τους µέσα σε αυτό το σύστηµα είναι οι 

µηχανικοί. Ζητάµε: 

� Να σταµατήσει η προσπάθεια απαξίωσης του ρόλου του µηχανικού. Οι µηχανικοί 

είναι ο εύκολος στόχος µε αποτέλεσµα να διαµορφώνεται η κοινή γνώµη µε τρόπο 

ώστε να επιβραβεύει την πολιτική και τους πολιτικούς για όποιο θετικό αποτέλεσµα 

και να θεωρεί υπεύθυνους µόνο τους µηχανικούς για κάθε δεινό.  

� Να εφαρµοστεί επιτέλους το θεσµικό πλαίσιο κατασκευής έργων, να συµπληρωθεί 

στα κενά του όπως αυτό του καταµερισµού των ευθυνών όλων των συντελεστών 

παραγωγής των έργων και να ισχύσει µια δεοντολογία σχετικά µε τις ευθύνες αλλά 

και τη θετική συµβολή του µηχανικού. 

� Προσεκτικότερη διερεύνηση των πραγµατικών δεδοµένων και αιτιών για κάθε 

ζήτηµα που συχνά προκύπτει από αστήρικτες καταγγελίες.  
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Για µια ακόµα φορά θα πούµε ότι, πριν να βιαστεί κανείς να ανακαλύψει «συντεχνιακά 

συµφέροντα», ανακαλύπτει, ερευνώντας σωστά, πολλές ευθύνες της πολιτείας και πολλά 

προσωπικά ή συλλογικά µικροπολιτικά συµφέροντα.    

 

                                                                                         

 

                                                                                        Ασσαριωτάκης Ζαχαρίας 

                                                                                        Βρέντζου Ειρήνη 

                                                                                        Κλάδος Αλέκος 

                                                                                        Μπάκιντας Κων/νος 

                                                                                        Σφακιανάκη Βάννα 

 
 


