
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προσφάτως το Πειθαρχικό Συμβούλιο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας 
άσκησε πειθαρχική δίωξη σε βάρος τριών μελών του επιστημονικού προσωπικού του 
Συνήγορου του Πολίτη, τα οποία εκλήθησαν να δώσουν εξηγήσεις για υπόθεση που 
διερεύνησαν,  υπό  την  υπηρεσιακή  τους  ιδιότητα,  σχετικά  με  πολεοδομικές 
παραβάσεις ιδιωτικής οικοδομής.

Δυνάμει  ρητών,  και  ανεπίδεκτων  οποιασδήποτε  άλλης  ερμηνείας, 
καταστατικών διατάξεων του ΤΕΕ, οι εγκαλούμενοι, ως υπάλληλοι του δημοσίου, δεν 
υπάγονται στην πειθαρχική δικαιοδοσία  του ΤΕΕ, αλλά σε αυτήν του Προέδρου της 
Ανεξάρτητης Αρχής, σύμφωνα με ρητή διάταξη του εκτελεστικού του Συντάγματος 
νόμου για  τις  συνταγματικά κατοχυρωμένες  ανεξάρτητες  αρχές.  Διάταξη η  οποία 
αποσκοπεί ακριβώς να θωρακίσει τη λειτουργική ανεξαρτησία της Αρχής, ώστε αυτή 
να εκτελεί απρόσκοπτα την αποστολή της, χωρίς άμεσους ή έμμεσους εκφοβισμούς 
των στελεχών της κατά την άσκηση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων. 

Αυτά έσπευσε εγκαίρως να επισημάνει ο Συνήγορος του Πολίτη προς τα αρμόδια 
όργανα  του  ΤΕΕ,  ζητώντας  να  ανακληθεί  η  δίωξη  λόγω  παντελούς  έλλειψης 
αρμοδιότητας.  Με  την  από  22-11-2006  επιστολή  του  ο  Πρόεδρος  του  ΤΕΕ 
ενημέρωσε τους εγκαλούμενους, ότι θέτει την υπόθεση στο αρχείο, λόγω ανάκλησης 
της καταγγελίας εκ μέρους του ενδιαφερόμενου πολίτη.

Ο Συνήγορος του Πολίτη χαιρετίζει  μεν την παύση της δίωξης, διαφωνεί ωστόσο 
ριζικά  με  το  σκεπτικό  της,  καθώς  αυτό  αφήνει  μετέωρο  το  επίμαχο  ζήτημα  της 
πειθαρχικής  δικαιοδοσίας  επί  των  μελών  του  επιστημονικού  προσωπικού  της 
Ανεξάρτητης Αρχής. 

Ο  Συνήγορος  του  Πολίτη  προβαίνει  στη  παρούσα  ανακοίνωση,  προκειμένου  να 
διαφυλάξει  τη  λειτουργική  ανεξαρτησία  της  Αρχής  από  οιαδήποτε  προσπάθεια 
άμεσου ή έμμεσου εκφοβισμού του προσωπικού της. Επιφυλάσσεται επί πλέον να 
ενημερώσει  την  οικεία  εισαγγελική  αρχή,  εάν  στο  μέλλον αντιμετωπίσει  εκ  νέου 
παράνομη οικειοποίηση  πειθαρχικής  αρμοδιότητας  από όργανα του  ΤΕΕ,  για  την 
οποία,  είναι  προφανές,  δεν   θα  συγχωρείται  πλέον  η  επίκληση  άγνοιας  νόμου  ή 
αμέλειας.

Ο Συνήγορος του Πολίτη εκφράζει τη θλίψη του για την συμπεριφορά αυτή, πόσω 
μάλλον όταν κατά το παρελθόν έχει συνεργαστεί  αρμονικά με τη διοίκηση του ΤΕΕ. 
Επικειμένης της διεξαγωγής των αρχαιρεσιών του ΤΕΕ και προς αποφυγήν πάσης 
παρεξηγήσεως των προθέσεων του Συνήγορου του Πολίτη, η παρούσα ανακοίνωση 
θα δοθεί στη δημοσιότητα μετά την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας.
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