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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η πτυχιακή αυτή εργασία είναι µία προσπάθεια εκσυγχρονισµού του 
υπάρχοντος κώδικα ηθικής για τους Έλληνες πολιτικούς µηχανικούς. Οφείλουµε 
να τονίσουµε πως αποτελεί την αρχή µιας προσπάθειας η οποία πρέπει να 
συνεχιστεί και σε καµία περίπτωση ο προτεινόµενος αυτός κώδικας δε µπορεί 
να θεωρηθεί οριστικός. Το υφιστάµενο κείµενο είναι περισσότερο µια 
προσπάθεια περιγραφής του επαγγέλµατος του πολιτικού µηχανικού παρά ένας 
συντεταγµένος κώδικας ηθικής.  

Στο πρώτο κεφάλαιο συναντούµε την εισαγωγή. Περιγράφετε το τι επιδιώκουµε 
µε αυτή την εργασία πως θα το πετύχουµε και γιατί η πτυχιακή αυτή είναι 
µοναδική µέχρι σήµερα. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο αναφέρονται ορισµοί σε σχέση µε το επάγγελµα του 
πολιτικού µηχανικού και µε την ηθική γενικότερα. Αποτελεί µια γενική έρευνα και 
µια προσπάθεια επεξήγησης του επαγγέλµατος του µηχανικού. Ορίζονται 
θέµατα όπως η ηθική, η προέλευση της λέξης, όπως αναφέρονται και οι πρώτοι 
εκφραστές της.  

Στο τρίτο κεφάλαιο συναντούµε µια εκτενή ιστορική αναδροµή. Κατόπιν 
αναφέρονται οι λειτουργίες της µηχανικής (έρευνα, ανάπτυξη, σχεδιασµός, 
κατασκευή, παραγωγή, λειτουργία) και συνεχίζει µε τις παραδοσιακές ηθικές 
θεωρίες. Αναπτύσσεται η θεωρία του ωφελιµισµού, της ηθικής των δικαιωµάτων 
και της ηθικής του καθήκοντος. Επίσης παρουσιάζεται και η ηθική σε σχέση µε 
την ευθύνη, τόσο ως κοινωνική ευθύνη εταιριών, όσο και κοινωνική ευθύνη 
µηχανικών. Επιχειρείται απάντηση στο ερώτηµα γιατί πρέπει να ασχολούµαστε 
µε την ηθική και γιατί αυτή είναι τόσο σηµαντική για τον σύγχρονο άνθρωπο. 

Στο ίδιο κεφάλαιο συναντούµε ανάλυση σχετικά µε τα ηθικά διλήµµατα 
συνοδευόµενη από δύο παραδείγµατα  καθώς και σχετικά µε το χειρισµό των 
ηθικών διληµµάτων σύµφωνα µε τα µοντέλα Josephson και αυτό των δέκα 
βηµάτων. Συνεχίζοντας συναντούµε τα θέµατα που προκύπτουν στο χώρο 
εργασίας. Παρουσιάζεται η ηθική των οµάδων, οι συγκρούσεις συµφερόντων, 
όπως η δωροδοκία, ο διπλός πράκτορας και οι εσωτερικές πληροφορίες. 
Παρατίθενται οι κώδικες ηθικής µηχανικών ανά τον κόσµο, Αµερική, Ιαπωνία 
καθώς επίσης και ο υπάρχων ελληνικός κώδικας, όπως και ο «Ιπποκρατικός» 
όρκος τον µηχανικών. 



∆ε θα µπορούσε να λείπει η τοποθέτηση πάνω στην εταιρική διακυβέρνηση 
ειδικά του 21ου αιώνα στα πλαίσια της παγκοσµιοποίησης, της τεχνολογικής 
εξέλιξης, της διαπλοκής, όπως και τα τρία µοντέλα της εταιρικής διακυβέρνησης 
(Αγγλοσαξονικό, Ευρωπαϊκό, Ασιατικό) και το πως η εταιρική διακυβέρνηση 
είναι δυνατόν να βελτιωθεί. Πολύς λόγος γίνεται για τα επαγγελµατικά 
δικαιώµατα, το δικαίωµα δίκαιης ανταµοιβής, το δικαίωµα εργασίας σε ένα 
ασφαλές και ποιοτικά αναβαθµισµένο περιβάλλον, το δικαίωµα σε µια εργασία 
που προσφέρει προσωπική ικανοποίηση καθώς και αυτό της απασχόλησης 
δίχως διακρίσεις µε βάση τη θρησκεία, το φύλο, την εθνικότητα, το χρώµα του 
δέρµατος και τις προσωπικές αντιλήψεις. 

Τέλος σηµαντικό κοµµάτι αποτελεί η ηθική σε σχέση µε το περιβάλλον. Από τη 
φύση της η εργασία του πολιτικού µηχανικού έχει άµεση σχέση µε επιπτώσεις 
στο περιβάλλον. Ως εκ τούτου παρουσιάζονται θέµατα περιβάλλοντος και 
περιβαλλοντικά συστήµατα διαχείρισης. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο αναφερόµαστε στην ουσιαστική ευθύνη του µηχανικού και 
τον επαγγελµατικό του κίνδυνο σε σχέση µε το ρίσκο. Αρχικά ορίζονται οι 
έννοιες ασφάλεια και ρίσκο και συνεχίζει µε επεξήγηση της ανάλυσης κινδύνου 
και ανάλυσης κινδύνου–οφέλους, Συναντούµε τις βασικές αρχές όπως και την 
ανάλυση οφέλους και ανθρώπινης ζωής. 

Το επόµενο κεφάλαιο (κεφάλαιο πέντε) αναφέρεται στη προετοιµασία για τη 
σύνταξη του προτεινόµενου κώδικα ηθικής των πολιτικών µηχανικών στην 
Ελλάδα. Η µεθοδολογία που ακολουθείται, η κουλτούρα της ελληνικής 
κοινωνίας, η ισορροπία του κώδικα, καθώς και κάποια πρακτικά βήµατα για τη 
σύνταξη ενός κώδικα επιχειρηµατικής δεοντολογίας, είναι επιγραµµατικά τα 
κύρια σηµεία που παρουσιάζονται. 

Στο έκτο κεφάλαιο διατυπώνεται το ζητούµενο αυτής τις εργασίας· ο 
προτεινόµενος κώδικας ευθύνης των πολιτικών µηχανικών στην Ελλάδα. 
Αποτελείται από το προοίµιο, τους θεµελιώδεις κανόνες και κατευθύνσεις για 
την άσκηση του επαγγέλµατος του πολιτικού µηχανικού µε οδηγό τους 
θεµελιώδεις κανόνες. 

Καταλήγοντας, στο κεφάλαιο επτά, διατυπώνονται τη διαφοροποίηση του 
προτεινόµενου κώδικα σε σχέση µε τον υπάρχοντα κάποια γενικότερα 
συµπεράσµατα και  προτάσεις η οποίες θεωρούµε απαραίτητες για τη 
µελλοντική βελτίωση του προτεινόµενου κώδικα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 ΤΙ ΕΠΙ∆ΙΩΚΟΥΜΕ 

 

Η ηθική είναι µια έννοια παγκοσµίως αναγνωρίσιµη από αρχαιοτάτων χρόνων, 

αλλά αρκετά υποκειµενική και πολύπλοκη. Μετά το τέλος του δευτέρου 

παγκοσµίου πολέµου η σύνδεση της ηθικής µε τις επιστήµες και τους 

διάφορους επαγγελµατικούς χώρους µε την µορφή κώδικα ηθικής δεοντολογίας 

άρχισε να κερδίζει έδαφος. Στις µέρες µας θα µπορούσε να πει κάποιος ότι ο 

κώδικας ηθικής δεοντολογίας για εργαζοµένους και οργανισµούς, ανεξαρτήτως 

ειδικότητας και χώρου στον οποίο δραστηριοποιείται ο επαγγελµατίας ή ο 

οργανισµός, είναι πια επιτακτική ανάγκη λόγω της γενικότερης κρίσης των 

ηθικών αξιών. Ο εκάστοτε κώδικας έχει σαν σκοπό να κατευθύνει τους 

επαγγελµατίες στο πώς να διαχειρίζονται τα ηθικά διλήµµατα και για το πώς να 

εξασκούν το επάγγελµά τους, ώστε οι ενέργειές τους να είναι σύµφωνες µε το 

κοινωνικά αποδεκτό γενικότερο ηθικό πλαίσιο της κοινωνίας στην οποία είναι 

µέλη. 

Η επιδίωξη της διπλωµατικής δεν είναι άλλη από τη σύνταξη ενός 

προτεινόµενου νέου κώδικα ηθικής για τους πολιτικούς µηχανικούς, στην 

Ελλάδα. Ο προηγούµενος κώδικας είναι πλέον πεπαλαιωµένος µε πολλές 

ελλείψεις και δεν είναι πια δυνατόν να κατευθύνει και να παρέχει επαρκώς τα 

απαραίτητα εφόδια, στους νέους αλλά και στους παλαιότερους µηχανικούς 

ώστε να κινηθούν σε ένα ορθό, αποδεκτό και ωφέλιµο για τους ίδιους και το 

κοινωνικό σύνολο ηθικό πλαίσιο. Αυτό θα επιτευχθεί µε τη σύνταξη ενός απλού, 

εύχρηστου και κατανοητού κώδικα ηθικής προσαρµοσµένο στα σηµερινά 

δεδοµένα της Ελληνικής κοινωνίας και βασιζόµενο στις ηθικές αξίες της του 

έθνους.  

 

 1



1.2 ΠΩΣ ΘΑ ΤΟ ΠΕΤΥΧΟΥΜΕ 

 

Σύµφωνα µε τους ειδικούς στη συγγραφή κωδίκων ηθικής µηχανικών, το πιο 

δύσκολο πράγµα του να είναι κάποιος µηχανικός είναι αυτό το οποίο δεν µπορεί 

να µετρηθεί και να υπολογιστεί µε κανένα τεχνολογικό µέσο και µε καµία 

φόρµουλα. Μιλάµε για τα ηθικά διλήµµατα τα οποία θα κληθεί να αντιµετωπίσει 

ο εκάστοτε µηχανικός στην διάρκεια της καριέρας του. Τέτοιου είδους κρίσεις 

και διλήµµατα καλείται να διαχειριστεί ένας κώδικας Ηθικής παρέχοντας τις 

κατάλληλες λύσεις για κάθε περίσταση. 

Η σύνταξη του νέου κώδικα ηθικής των Ελλήνων πολιτικών µηχανικών δεν είναι 

απλό εγχείρηµα. Ο υπάρχων κώδικας είναι πεπαλαιωµένος, γραµµένος στην 

καθαρεύουσα και ανεπαρκής να κατευθύνει ουσιαστικά τους Έλληνες 

µηχανικούς στην αντιµετώπιση των σύγχρονων ηθικών διληµµάτων, της 

απαιτητικής σηµερινής Ελληνικής κοινωνίας. Η επιτυχία της διπλωµατικής µας 

εργασίας είναι θέµα δοµής και ορθής έρευνας, ώστε ο προτεινόµενος κώδικας 

που θα προκύψει να είναι πραγµατικά χρήσιµος. 

Μιλώντας για δοµή, η οποία είναι το κλειδί για τη σύνταξη του κώδικα, η έρευνά 

µας ξεκινά µε τον ορισµό του επαγγέλµατος του πολιτικού µηχανικού ώστε να 

αναγνωρίσουµε σε ποιούς απευθύνεται πρώτα και κύρια αυτός ο κώδικας. Στη 

συνέχεια γίνεται αναφορά στον όρο ηθική και το πώς συνδέεται µε την επιστήµη 

που εξετάζουµε, τη µηχανική. Μετά τα απαραίτητα εισαγωγικά γίνεται εκτενής 

αναφορά ,στο κεφάλαιο τρία, στο γενικότερο ηθικό πλαίσιο στο οποίο θα πρέπει 

να στηρίζεται ο κώδικας. Βαρύτητα δίδεται στις διάφορες παραδοσιακές ηθικές 

θεωρίες, χρησιµοποιώντας τις απόψεις των κυριότερων εκφραστών τους, και 

στο γιατί πρέπει να ασχολούµαστε µε την ηθική. Έχοντας σαν βάση τις ηθικές 

θεωρίες, παραθέτουµε στη συνέχεια κάποιες περιπτώσεις ηθικών διληµµάτων 

τις οποίες είναι δυνατόν να αντιµετωπίσουν οι µηχανικοί καθώς και µερικά από 

τα µοντέλα διαχείρισής τους. Τελειώνοντας µε το ηθικό πλαίσιο κρίναµε 

απαραίτητο να ασχοληθούµε µε θέµατα χώρου εργασίας συνδεδεµένα µε την 

ηθική (ηθική οµάδων, σύγκρουση συµφέροντος, επαγγελµατικά δικαιώµατα) 

καθώς και µε το ευαίσθητο θέµα του περιβάλλοντος, διότι ο µηχανικός µπορεί 
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να είναι µέλος µια οµάδας ή ενός οργανισµού και το περιβάλλον είναι πλέον 

από τα θέµατα που θα απασχολήσουν περισσότερο από κάθε τι την 

ανθρωπότητα τα προσεχή χρόνια. Στο τέλος του κεφαλαίου τρία παραθέτουµε 

µερικά αποσπάσµατα από τρεις γνωστούς κώδικες ηθικής για µηχανικούς από 

τρεις διαφορετικές µεριές του πλανήτη. Ολόκληροι οι κώδικες διατίθενται στα 

παραρτήµατα µαζί µε κάποιους επιπλέον. Η µελέτη τους αποτελεί τον οδηγό για 

την σύνταξη οποιουδήποτε καινούριου κώδικα ηθικής µηχανικών. 

Περαιτέρω η διπλωµατική αυτή εστιάζετε στο ρίσκο, την ασφάλεια και την σχέση 

που έχουν µε το επάγγελµα των µηχανικών. Μέσα από αυτήν την ανάλυση 

θέλουµε να τονίσουµε τον θεµελιώδη κανόνα κάθε κώδικα ηθικής µηχανικών 

που δεν είναι άλλος από την ασφάλεια και την ευδαιµονία του κοινωνικού 

συνόλου. 

Αφού βάλαµε τις θεωρητικές βάσεις στις οποίες θα στηριχτεί ο προτεινόµενος 

κώδικας των Ελλήνων πολιτικών µηχανικών στο κεφάλαιο πέντε, µε τη βοήθεια 

των ειδικών, παραθέτουµε ορισµένους τρόπους σύνταξης κωδίκων ηθικής. 

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην Ελληνική κουλτούρα της κοινωνίας της χώρας 

µας στη σηµερινή εποχή αλλά και παλαιότερα, διότι όπως προαναφέραµε πάνω 

σε αυτήν την κουλτούρα θα στηριχτεί ο κώδικας ώστε να είναι κατανοητός και 

αποδεκτός.  

Έχοντας αναπτύξει και εξετάσει όλα τα παραπάνω θέµατα έχουµε την 

πεποίθηση ότι ο κώδικας που συντάσσουµε θα είναι κατανοητός, αποδεκτός και 

χρήσιµος για την µεγάλη οικογένεια των νέων αλλά και των παλαιότερων 

Ελλήνων διπλωµατούχων µηχανικών. Προσδοκία µας, ο προτεινόµενος 

κώδικας να αποτελέσει ένα χρήσιµο εργαλείο στην αντιµετώπιση και στην 

διαχείριση των ηθικών διληµµάτων που θα συναντήσουν οι Έλληνες µηχανικοί 

στην καριέρα τους, µε σκοπό το µέγιστο δυνατό κοινωνικό όφελος 

1.3 ΜΟΝΑ∆ΙΚΟΤΗΤΑ 

 

Η µοναδικότητα της πτυχιακής εργασίας αυτής έγκειται στο ότι µέχρι σήµερα 

δεν υπάρχει κάποια πρόταση για την αναµόρφωση του κώδικα ηθικής 
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δεοντολογίας των πολιτικών µηχανικών στην Ελλάδα. Είναι µια προσπάθεια 

αναπλάσεως της επιχειρηµατικής ηθικής προσαρµοσµένης στη δεοντολογία 

των µηχανικών 

Ενώ στο εξωτερικό υπάρχει πληθώρα κωδικών ηθικής µικρών αλλά και 

µεγάλων οργανισµών, κρατικών ή µη, στην Ελλάδα γενικά όσο αφορά την ηθική 

και τους κώδικες ισχύει ακόµα ο πεπαλαιωµένος κώδικας του 1960. Η πτυχιακή 

εργασία αυτή χρησιµοποιώντας τις κατάλληλες πηγές, στοχεύει στο να είναι σε 

θέση να προτείνει έναν κώδικα δεοντολογίας για τους πολιτικούς µηχανικούς 

στην Ελλάδα νέο, κατανοητό, εύχρηστο και προσαρµοσµένο στις επιταγές της 

σηµερινής Ελληνικής κοινωνίας. Η οποιαδήποτε πρόταση η οποία προκύπτει 

από ένα είδος έρευνας και ανάλυσης και είναι τεκµηριωµένη αξίζει να τύχει 

προσοχής.  

Κίνητρο για τη συγγραφή και το θέµα της πτυχιακής εργασίας ήταν το ίδιο το 

επάγγελµα του πολιτικού µηχανικού, το οποίο αναγνωρίζεται παγκοσµίως για 

τη σπουδαιότητά του. ∆εδοµένης της σπουδαιότητάς του χρειάζεται ιδιαίτερη 

καθοδήγηση όσον αφορά το ηθικό µέρος, διότι κάλλιστα κάποιος µηχανικός 

µπορεί να παρεκτραπεί από ένα ευρέως αποδεκτό ηθικό πλαίσιο και να δράσει 

εν γνώση του ή εν αγνοία του εις βάρος του κοινωνικού συνόλου. ∆εν είναι 

δυνατόν εν έτη 2007 και σε ένα διαρκώς µεταβαλλόµενο οικονοµικό - κοινωνικό 

περιβάλλον παγκοσµίως, το ηθικό πλαίσιο για τους µηχανικούς στη χώρα µας 

να καθορίζεται από ένα κώδικα του 1960. Οπωσδήποτε κάποιες ηθικές αξίες 

που χρησιµοποιούνται στον παλαιό κώδικα είναι διαχρονικές και σίγουρα θα 

χρησιµοποιηθούν σαν βάση και στον νέο. Στόχος µας το πάντρεµα των 

διαχρονικών ηθικών αξιών µε την µορφή της Ελληνικής κοινωνίας στη σηµερινή 

εποχή. Μόνο τότε η καθοδήγηση θα είναι αποτελεσµατική  αφού θα επιδιώξει 

να καλύψει όλες τις πιθανές παραµέτρους των διαφόρων ηθικών διληµµάτων τα 

οποία θα κληθούν να αντιµετωπίσουν οι µηχανικοί στην καριέρα του 
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2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΙΣΜΟΙ 

2.1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 

 

Το επάγγελµα του µηχανικού, σύµφωνα µε την εγκυκλοπαίδεια Britannica 

macropaedia1 είναι η τέχνη της εφαρµοσµένης επιστήµης στην βέλτιστη 

µετατροπή των φυσικών πόρων προς όφελος του κοινωνικού συνόλου. Η λέξη 

«µηχανή» (engine) καθώς και «πολυµήχανος» (ingenious) προέρχονται από 

την ίδια λατινική ρίζα «ingenerate». Το αρχικό Αγγλικό ρήµα engine σήµαινε να 

«επινοώ- µηχανεύοµαι», εποµένως οι µηχανές του πολέµου όπως καταπέλτες, 

πολιορκητικοί πύργοι και άλλες ήταν δηµιουργήµατα των πολεµικών µηχανικών. 

Το αντίστοιχο στην πολιτική ζωή ήταν ο πολιτικός µηχανικός, ο οποίος 

εφάρµοζε τις ίδιες τεχνικές και γνώσεις στο να σχεδιάζει δηµόσια ή µη κτίρια, 

δρόµους, αποχετευτικά δίκτυα καθώς και άλλα έργα που σαν στόχο είχαν το 

γενικότερο κοινωνικό «καλό» και το όφελος των πολιτών.  

Άρρηκτα συνδεδεµένο µε την επιστήµη της µηχανικής είναι ένα σπουδαίο σώµα 

ειδικών γνώσεων. Η προετοιµασία για την επαγγελµατική άσκηση της 

µηχανικής περιλαµβάνει διαρκή εκπαίδευση στην εφαρµογή αυτής της γνώσης. 

Τα επίπεδα της άσκησης της επιστήµης διατηρούνται υψηλά µέσω των 

προσπαθειών επαγγελµατικών συνδέσµων οι οποίοι οργανώνονται σε τοπικό ή 

σε εθνικό επίπεδο. Το κάθε µέλος τέτοιων συνδέσµων κατανοεί πλήρως την 

ευθύνη που έχει απέναντι στους πολίτες. Αυτή η ευθύνη είναι σπουδαιότερη 

από αυτήν απέναντι στον προϊστάµενο και τα άλλα µέλη του συνδέσµου. 

Η επιστήµη της µηχανικής απαιτεί απαραίτητη κρίση για την υιοθέτηση της 

γνώσης όσον αφορά την πράξη. Επιπρόσθετα απαιτεί την φαντασία στην 

σύλληψη πρωτότυπων ιδεών για την επίλυση διαφόρων προβληµάτων, καθώς 

και την ικανότητα να προβλέπει την απόδοση και το κόστος νέων συσκευών και 

µεθόδων. 
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2.2 ΟΡΙΣΜΟΣ ΗΘΙΚΗΣ 

 

Η ηθικότητα, ως ιδιότητα ενός ατόµου που ακολουθεί τα χρηστά ήθη της 

κοινωνίας στα πλαίσια της οποίας ζει και αναπτύσσεται, θα πρέπει 

οπωσδήποτε να θεωρηθεί από διαχρονική σκοπιά. Η διαχρονική θεώρηση εν 

προκειµένω κρίνεται απαραίτητη εφόσον η έννοια της ηθικής σε πολλές φάσεις 

της ανθρώπινης ιστορίας λαµβάνει διάφορες διαστάσεις, προσαρµοσµένη στον 

εκάστοτε ευρύτερο χωροχρονικό χαρακτήρα. Η ηθικότητα εφόσον περικλείει στο 

εννοιολογικό της πλαίσιο εκείνα που ο άνθρωπος πρέπει να πράξει, την 

ενδεδειγµένη στάση ζωής, δε θα ήταν δυνατό να µην ενταχθεί στους κόλπους 

της φιλοσοφίας, της φιλοσοφικής επιστήµης και αναζήτησης. Πράγµατι η ηθική 

αποτελεί τοµέα της Φιλοσοφίας, όπου µε λογικά κριτήρια γίνεται προσπάθεια να 

αναδυθούν εκείνοι οι κανόνες συµπεριφοράς που αρµόζουν στον άνθρωπο2

H ηθική τόσο κάτω από τη φιλοσοφική άποψη, όσο και ως επιστήµη, είναι 

γέννηµα του ελληνικού πνεύµατος. Ιδιαίτερη ανάπτυξη γνώρισε στα χρόνια της 

αθηναϊκής δηµοκρατίας µε πρωτοπόρο το Σωκράτη, ο οποίος αγωνιζόταν να 

δώσει αντικειµενική απάντηση σε καίρια ερωτήµατα περί δικαιοσύνης, ανδρείας 

και νόµων. Η στάση ζωής που εφαρµόζει κάθε άνθρωπος εξελίσσεται µέσα στα 

ηθικά πλαίσια που οριοθετούν το φάσµα των πράξεών του. Οι αντιλήψεις περί 

ηθικής όµως είναι αποτέλεσµα των επιδράσεων, συστηµατικών και µη, που θα 

τύχει από το ευρύ κοινωνικό περιβάλλον. Με λίγα λόγια η ηθική είναι 

αποτέλεσµα παιδείας και αγωγής. Αυτές οι αντιλήψεις προκύπτουν από το 

φιλοσοφικό στοχασµό του Σωκράτη, ο οποίος αναφωνούσε ότι κανείς δεν είναι 

κακός µε τη θέλησή του, αλλά την κακία του την οφείλει σε άγνοια του καλού. 

Έτσι λοιπόν ο µεγάλος φιλόσοφος αφιέρωσε τη ζωή του στην προσπάθεια 

διαπαιδαγώγησης των νέων, ώστε να κατανοήσουν την οδό του δέοντος, της 

ηθικής στάσης ζωής που θα οδηγήσει στην προσωπική και κοινωνική ευηµερία3

Προς την ίδια αντίληψη σχετικά µε την ηθική κινείται και ο Σταγειρίτης 

φιλόσοφος Αριστοτέλης, ο οποίος µας εξηγεί στο έργο του «Ηθικά Νικοµάχεια» 

ότι η ηθική γεννιέται από τη συνήθεια, από όπου και το όνοµα της απέκτησε, 

που µικρή διαφορά παρουσιάζει από το έθος. Οι ιδέες σχετικά µε το καλό και το 
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κακό, το έντιµο και το ανέντιµο, το δίκαιο και το άδικο παγιώνονται στην πορεία 

της ανθρώπινης ζωής και εκδηλώνονται µέσα από το πρακτικό πλέον «έθος», 

το ευρύ φάσµα δηλαδή των συστηµατικών πράξεων της ανθρώπινης 

συµπεριφοράς. Ο Αριστοτέλης είναι ο πρώτος φιλόσοφος που κατέστησε την 

ηθική αυτοτελές γνωστικό αντικείµενο και οριοθέτησε τον χώρο της, το σκοπό 

της και τις µεθόδους της. Η ηθική είναι κατά τον Αριστοτέλη η επιστήµη που 

εξετάζει την ανθρώπινη ηθική πράξη, το ηθικώς πράττειν, µε σκοπό όχι τη 

θεωρητική γνώση της αρετής, αλλά την αγωγή του ανθρώπου για την ανάδειξή 

του σε ενάρετο (σπουδαίον, αγαθόν)4. 

Το διευρυµένο εννοιολογικό περιεχόµενο της ηθικής καλύπτει, καθώς γίνεται 

αντιληπτό, αναρίθµητους επιµέρους τοµείς δράσης του ανθρώπου, όπως την 

πολιτική πτυχή ενέργειάς του, την προσπάθεια ικανοποίησης υλικών αναγκών, 

τον αγώνα κατάκτησης γνώσης. Είναι λοιπόν γενικά αποδεκτό ότι η ηθική είναι 

το σύνολο των αρχών και των αξιών που έχει διαµορφώσει και τηρεί ένα άτοµο 

στην καθηµερινή του ζωή5. 

2.3 ΑΡΧΕΣ ΗΘΙΚΗΣ & ΜΗΧΑΝΙΚΗ 

 

Αφού είναι γενικά αποδεκτό ότι η ηθική συνδέεται µε τις αρχές και της αξίες του 

ανθρώπου που τηρεί στην καθηµερινότητά του δεν θα µπορούσε να λείπει από 

την καθηµερινή άσκηση του επαγγέλµατος των µηχανικών. Η ηθική για 

πρακτικούς λόγους πήρε τη µορφή κώδικα µε σκοπό την δήλωση των ηθικών 

ευθυνών των µηχανικών οι οποίες πηγάζουν από την επαγγελµατική τους 

κατάρτιση. Ειδικότερα, οι κώδικες εκφράζουν την συλλογική δέσµευσή του 

επαγγέλµατος απέναντι στην ηθική. Αυτό τους καθιστά σηµαντικούς όχι µόνο 

επειδή εκφράζουν τις ευθύνες των µηχανικών αλλά επειδή παρέχουν την 

ελευθερία στο να γίνουν πράξη αυτές οι ευθύνες6. 

Σύµφωνα µε τους ειδικούς ο κώδικας ηθικής για τους µηχανικούς διαδραµατίζει 

σηµαντικούς ρόλους. Πρώτα από όλα υπηρετεί και προστατεύει το κοινό. Ο 

κώδικας παρέχει χρήσιµες οδηγίες για την καθοδήγηση των επαγγελµατιών 

καθώς και προσδιορίζει τις ευθύνες τους. Με βάση αυτή την καθοδήγηση και τις 
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ευθύνες, εµπνέει τους µηχανικούς παρέχοντάς τους το κατάλληλο κίνητρο, το 

γενικό «καλό». Επιπρόσθετα, εξασφαλίζει το κοινό επίπεδο µεταξύ των 

επαγγελµατιών όσων αφορά την αντίληψη περί ηθικής. Ο κώδικας είναι δυνατόν 

να χρησιµοποιηθεί σαν βάση στα διάφορα σεµινάρια µηχανικών όπως και για 

τον εντοπισµό ανήθικων συµπεριφορών αν δεχτούµε ότι οι συµπεριφορές που 

αποκλίνουν από αυτόν χαρακτηρίζονται ανήθικες. Τελειώνοντας, ο κώδικας 

χαρακτηρίζεται η βιτρίνα του επαγγέλµατος στην κοινωνία, έτσι η κοινή γνώµη 

µπορεί να σχηµατίσει µια άποψη για το ποιόν της πλειοψηφίας των µηχανικών. 
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2 Πηγή: Η ιστοσελίδα  http://www.filosofia.gr. 

3 Η ίδια ιστοσελίδα µε τη σηµείωση 2 στην οποία γίνεται εκτενής αναφορά στις απόψεις 
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3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΑΠΟ ΤΟ ΗΘΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ 
∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 

 

Στην εισαγωγή γίνεται περιγραφή το τι επιδιώκετε και το πώς θα το πετύχουµε 

µε αυτήν την διπλωµατική. Στη συνέχεια, στο κεφάλαιο δύο παρατέθηκαν 

διάφοροι ορισµοί της ηθικής και του επαγγέλµατος του µηχανικού. Το κεφάλαιο 

τρία µετά από κάποια ιστορικά γεγονότα, θα προσπαθήσει να διερευνήσει το 

πού βασίζονται οι κώδικες ηθικής εξετάζοντας το ευρύτερο ηθικό πλαίσιο, τις 

παραδοσιακές ηθικές θεωρίες, την σχέση ηθικής και υπευθυνότητας, καθώς και 

το πώς συνδέονται η ηθική µε τον χώρο εργασίας και το περιβάλλον. Τέλος θα 

γίνει αναφορά στους κώδικες ηθικής πολιτικών µηχανικών τριών σηµείων του 

πλανήτη µας, των Η.Π.Α, της Ιαπωνίας, και της Ελλάδος. Η µελέτη των 

κωδίκων ηθικής είναι σηµαντική στην επίτευξη του στόχου αυτής της 

διπλωµατικής, ο οποίος δεν είναι άλλος από τη συγγραφή του νέου κώδικα 

Ηθικής για τους Έλληνες µηχανικούς. 

3.1 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ∆ΡΟΜΗ 

 

Ο πρώτος µηχανικός γνωστός για τα επιτεύγµατά του είναι ο Ιµχοτέπ ο οποίος 

έκτισε τη περίφηµη πυραµίδα στην έρηµο Σαχάρα κοντά στην αρχαία πόλη 

Μέµφιδα γύρω στο 2550 π.X. Οι διάδοχοι του Ιµχοτέπ, Αιγύπτιοι, Έλληνες, 

Πέρσες, Ρωµαίοι, ανέβασαν την επιστήµη του πολιτικού µηχανικού ψηλά, 

βασιζόµενοι σε εµπειρικές µεθόδους οι οποίες υποβοηθούνταν από την 

αριθµητική, τη γεωµετρία, καθώς και τη φυσική. Έργα όπως ο Παρθενώνας, ο 

φάρος της Αλεξάνδρειας, ο ναός του Σολωµόντα, το Κολοσσαίο καθώς και άλλα 

πολλά µερικά από τα οποία σώζονται µέχρι σήµερα αντικατοπτρίζουν πλήρως 

τις ικανότητες των µηχανικών, την φαντασία τους και την τόλµη τους1. 

Από όλες τις πραγµατείες που είχαν γραφτεί από µηχανικούς, µόνο µία έχει 

διασωθεί για να µας παρέχει µια εικόνα της διδασκαλίας της µηχανικής καθώς 

και της εξάσκησής της στην κλασική εποχή. Το όνοµά της “Vitruvious De 
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Architectura” η οποία εκδόθηκε στη Ρώµη τον πρώτο αιώνα µ.Χ. και 

περιλαµβάνει 14 τόµους µε αναφορές στα οικοδοµικά υλικά, τις µεθόδους 

οικοδόµησης καθώς και τα σχέδια για τον σχεδιασµό πόλης. 

Οι µηχανικοί του Μεσαίωνα όπως και οι συνάδελφοί τους της κλασικής εποχής 

συνδύαζαν στρατιωτικές και πολιτικές ικανότητες. Όσον αφορά την τέχνη της 

κατασκευής, χρησιµοποιούσαν τη λεγόµενη Γοτθική αψίδα και τα πανύψηλα 

στηρίγµατα φτάνοντας σε ύψη τα οποία δεν είχαν διανοηθεί καν οι Ρωµαίοι. Το 

βιβλίο µε τα σχέδια του Villard de Honnecourt, ενός από τους πιο γνωστούς 

µηχανικούς Γοτθικού ρυθµού που έζησε το πρώτο µισό του 13ου αιώνα, 

διασώζεται και αποδεικνύει το εύρος των γνώσεων των µηχανικών της εποχής 

στα µαθηµατικά, τη γεωµετρία, τη φυσική καθώς και στην τέχνη του 

προσχεδιασµού. 

Στην Άπω Ανατολή, την Ινδία, την Κίνα και την Ιαπωνία η µηχανική είχε µια 

χωριστή αλλά παρόµοια εξέλιξη η οποία περιελάµβανε τελειότερες και 

πολυπλοκότερες τεχνικές οικοδόµησης και υδραυλικής. Σηµαντικό ρόλο 

διαδραµάτισε και η µεταλλουργία συµβάλλοντας στην ανοικοδόµηση 

σπουδαίων πόλεων διαφόρων αυτοκρατοριών όπως αυτή των Μογγόλων. Από 

αυτές τις πόλεις εντυπωσιάστηκε ο Μάρκο Πόλο στο µακρύ του ταξίδι τον 13ο 

αιώνα στα βάθη της Ασίας. 

Συνεχίζοντας την ιστορική αναδροµή και πάντα σύµφωνα µε την 

εγκυκλοπαίδεια Britannica2, ο όρος «πολιτικός µηχανικός» άρχισε να 

χρησιµοποιείται ευρέως τον 18ο αιώνα µ.Χ κατά τη διάρκεια του οποίου 

ιδρύθηκε και το πρώτο σχολείο µηχανικής, το 1747, το λεγόµενο «εθνικό 

σχολείο γεφυρών και εθνικών δρόµων» στη Γαλλία. Οι απόφοιτοί του 

εµποτίστηκαν µε την νέα αντίληψη του ορθολογισµού της γνώσης. Το πνεύµα 

αυτής της ιδέας οδήγησε στην έρευνα καθώς και στον σχηµατισµό θεωριών σε 

θέµατα όπως η πίεση των υγρών. Ο John Smeathon (1742-1792), Βρετανός 

που σχεδίασε το φάρο του Eddystone καθώς και άλλες συµαντικές κατασκευές, 

ήταν ο πρώτος που αποκάλεσε τον εαυτό του «πολιτικό µηχανικό» και 

διαχώρισε ταυτόχρονα την ιδιότητά του από αυτή του στρατιωτικού µηχανικού. 

Ο Τhomas Telford (1757-1834), Σκωτσέζος που οικοδόµησε τη γέφυρα του 

Menai Straits, αποδέχτηκε την προεδρία του ιδρύµατος των πολιτικών 
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µηχανικών. Επιπρόσθετα κατάφερε να εξασφαλίσει την βασιλική συγκατάθεση 

το 1828 για την ίδρυση του πρώτου συνδέσµου πολιτικών µηχανικών. 

Τελειώνοντας την αναδροµή, οι πολιτικοί µηχανικοί του 19ου αιώνα 

δηµιούργησαν διαφόρων ειδών κατασκευάσµατα, σχεδίασαν συστήµατα 

ύδρευσης και αποχέτευσης, χάραξαν οδικά και σιδηροδροµικά δίκτυα και 

οικοδόµησαν πόλεις και ουρανοξύστες. Έπαιξαν σπουδαίο ρόλο στην 

ανοικοδόµηση του κόσµου µετά το τέλος του Β Παγκοσµίου πολέµου και 

έδωσαν την ευκαιρία στις νέες γενιές να ελπίζουν σε καλύτερες συνθήκες 

διαβίωσης. 

3.2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 

 

Όπως όλες οι επιστήµες έτσι και η µηχανική έχει τις βασικές λειτουργίες της: 

• Έρευνα: Ο µηχανικός που ερευνά, αναζητά νέες αρχές και 

διαδικασίες χρησιµοποιώντας µαθηµατικές και επιστηµονικές έννοιες, 

πειραµατικές τεχνικές και επαγωγικές αιτίες. 

• Ανάπτυξη: O µηχανικός που αναπτύσσει, εφαρµόζει τα 

αποτελέσµατα της έρευνάς του σε χρήσιµους σκοπούς . Η εφευρετική 

και δηµιουργική εφαρµογή της καινούριας γνώσης είναι πιθανό να 

αποφέρει νέα µοντέλα µεθόδων πχ ένα νέο ηλεκτρικό κύκλωµα ή ένα 

καινούριο υλικό για τον τοίχο κάποιας οικοδοµής. 

• Σχεδίαση: Στο σχεδιασµό µιας κατασκευής ο µηχανικός επιλέγει την 

µέθοδο, καθορίζει τα υλικά καθώς και το σχήµα το οποίο θα 

ικανοποιεί τις τεχνικές απαιτήσεις για τη βιωσιµότητα του έργου. 

• Κατασκευή: Ο µηχανικός είναι υπεύθυνος για την διευθέτηση του 

χώρου και την επιλογή των κατάλληλων διαδικασιών που θα 

εξασφαλίσουν την απαιτούµενη ποιότητα οικονοµικά και µε 

ασφάλεια. Στις αρµοδιότητές του έγκειται και η τακτοποίηση των 
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οικοδοµικών υλικών στο εργοτάξιο καθώς και η οργάνωση του 

ανθρωπίνου δυναµικού. 

• Παραγωγή: To σχέδιο του εργοταξίου και ο εξοπλισµός 

λαµβάνοντας υπόψη τον παράγοντα κόστος και τον παράγοντα 

άνθρωπο είναι ευθύνη του παραγωγού µηχανικού. 

• Λειτουργία: Ο µηχανικός ελέγχει τα µηχανήµατα, το εργοτάξιο 

καθώς και τα κανάλια που παρέχουν ενέργεια, µεταφορά και 

επικοινωνία. Καθορίζει όλες τις διαδικασίες και επιβλέπει το 

προσωπικό ώστε να επιτευχθεί η µέγιστη αξιόπιστη και οικονοµική 

λειτουργία του πολύπλοκου εξοπλισµού.  

3.3 ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΕΣ ΗΘΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ 

 

Για να µπορέσουµε να κατανοήσουµε το πώς συστήνονται οι κώδικες ηθικής για 

τους πολιτικούς µηχανικούς και ποιοί είναι οι θεµέλιοι λίθοι τους καλό θα ήταν 

να γίνει µια σύντοµη αναφορά στις παραδοσιακές ηθικές θεωρίες. Σύµφωνα µε 

τη βιβλιογραφία, οι θεωρίες που επηρέαζαν και επηρεάζουν την σύσταση των 

κωδίκων είναι: 

3.3.1 ΩΦΕΛΙΜΙΣΜΟΣ 

 

Η θεωρία του ωφελιµισµού είναι ένα ηθικό έργο που διαµορφώθηκε το 19ο 

αιώνα. Συνδέεται κυρίως µε το έργο των J. Betham και J.S. Mill. Ο φιλόσοφος 

όµως ο οποίος ανέλυσε συνολικά την έννοια της ευδαιµονίας, που σύµφωνα µε 

τον ωφελιµισµό, αποτελεί το κίνητρο της ηθικής συµπεριφοράς είναι ο 

Αριστοτέλης3. 

Αυτή η θεωρία έχει σαν κεντρικό άξονα την άποψη ότι έχουµε χρέος να 

παράγουµε το περισσότερο δυνατό «καλό» για τους περισσότερους 

ανθρώπους παρέχοντας ίση µεταχείριση σε όσους επηρεάζονται από αυτό4. Το 

µέτρο της σωστής διαχείρισης είναι η µεγιστοποίηση των «καλών» συνεπειών. 
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Η «ωφελιµότητα» µερικές φορές χρησιµεύει για την αναφορά σε αυτές τις 

συνέπειες, ενώ κάποιες άλλες φορές για να θίξει την ισορροπία υπέρ των 

«καλών» συνεπειών έναντι των «κακών». Οι εισηγητές του ωφελιµισµού 

αναζήτησαν ένα αντικειµενικό κριτήριο αξιολόγησης των πράξεων ως καλές ή 

κακές. Επέλεξαν το αξίωµα «η µεγαλύτερη ευτυχία για τον µεγαλύτερο αριθµό 

ανθρώπων». Η αντικειµενικότητά του υπαγορεύεται από δύο λόγους. Πρώτον, 

όπως παρατηρεί ο Mill, «εκτός από ευδαιµονία δεν υπάρχει τίποτε άλλο που να 

επιθυµούµε. Η ευδαιµονία είναι το τέλος της ανθρώπινης πράξης». Η διαφορά 

όµως του Mill και των νεώτερων ωφελιµιστών από τον Αριστοτέλη αναφορικά 

στην ευδαιµονία έγκειται στο ότι για τον Αριστοτέλη η ευδαιµονία έχει ατοµικό 

χαρακτήρα5 ενώ για τους νεώτερους έχει κοινωνική υφή. ∆εύτερον, ο ηθικός 

προσδιορισµός της πράξης ως «καλής» ή «κακής», εξαρτάται όχι µόνο από τα 

ψυχολογικά, και εποµένως υποκειµενικά, κίνητρα του προσώπου αλλά από τις 

συνέπειες στην ανθρώπινη ευδαιµονία που µπορούν να παρατηρηθούν και να 

αξιολογηθούν εµπειρικά. 

Με µια φευγαλέα µατιά η θεωρία του ωφελιµισµού φαντάζει απλή επειδή η 

ηθική είναι συνδεδεµένη µε την παραγωγή «καλών συνεπειών», ειδικά στην 

επιστήµη της µηχανικής. Επιπρόσθετα συνδέεται µε τη θεµελιώδη αρχή 

οποιοδήποτε κώδικα για πολιτικούς µηχανικούς: Οι µηχανικοί οφείλουν να 

θέσουν την ασφάλεια και το συµφέρον των πολιτών υπεράνω όλων, εποµένως 

θα πρέπει να πασχίσουν να ασκήσουν το επάγγελµά τους σύµφωνα µε αυτήν 

την αρχή. 

Οι επικριτές αλλά και οι υποστηρικτές αυτής της θεωρίας τονίζουν ότι µε µια πιο 

προσεκτική µατιά διαπιστώνουµε ότι δεν είναι όλα ξεκάθαρα. ∆ιφορούµενη 

µπορεί να χαρακτηριστεί η φράση «µεγιστοποίηση του καλού». Ποίο είναι το 

καλό θα αναρωτηθεί κάποιος; Όταν µιλάµε για µεγιστοποίηση, εννοούµε αυτή 

των «καλών συνεπειών» των ατοµικών πράξεων ή αυτή των γενικών κανόνων; 

Αναπόφευκτα λοιπόν η θεωρία του ωφελιµισµού παίρνει διάφορες µορφές 

ανάλογα µε το πώς απαντάµε στα παραπάνω ερωτήµατα. Τα δύο υπάρχοντα 

παρακλάδια που προκύπτουν είναι ο ωφελιµισµός της πράξης και ο 

ωφελιµισµός των κανόνων.6
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Το πρώτο παρακλάδι εστιάζει στην κάθε κατάσταση και τις εναλλακτικές 

πράξεις οι οποίες µπορούν να πραγµατοποιηθούν στην εν λόγω κατάσταση. 

Μια συγκεκριµένη πράξη είναι σωστή σε µια δεδοµένη κατάσταση όταν 

συγκρίνεται µε τις εναλλακτικές επιλογές οι οποίες µπορούν να λάβουν χώρα. 

Σύµφωνα µε τους υποστηρικτές του ωφελιµισµού της πράξης, το κάθε 

ενδεχόµενο έχει άµεσες αλλά και µακροχρόνιες συνέπειες οι οποίες είναι εφικτό 

να υπολογισθούν. 

Το δεύτερο παρακλάδι της θεωρίας του ωφελιµισµού, αυτό των κανόνων, 

υποστηρίζει ότι είναι προτιµότερο να λάβουµε σοβαρά υπόψη µας κανόνες 

παρά µεµονωµένες πράξεις. Οι θεµελιωµένοι και αποδεδειγµένοι κανόνες 

οριοθετούν καλύτερα της αρχή της ηθικής παρά οι χαλαρές κάποιες φορές 

κατευθύνσεις των πράξεων. Σύµφωνα µε αυτήν την εκδοχή του ωφελιµισµού, οι 

«σωστές» πράξεις είναι αυτές που απαιτούνται µε βάση κανόνων οι οποίοι 

παράγουν το «µεγαλύτερο καλό» για τον µεγαλύτερο αριθµό ανθρώπων. 

3.3.2 ΗΘΙΚΗ ΤΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

 

Η βασική αρχή αυτής της θεωρίας είναι τα δικαιώµατα του ανθρώπου. Για αυτά 

τα δικαιώµατα από αρχαιοτάτων χρόνων ο άνθρωπος αγωνίσθηκε και 

θυσιάστηκε. Το δικαίωµα να ζει κανείς ελεύθερος, ήταν ο φάρος και η φλόγα για 

πολλές επαναστάσεις πολέµους και συγκρούσεις. Ο φιλόσοφος ο οποίος όρισε 

πρώτος την ηθική των ανθρωπίνων δικαιωµάτων ήταν ο Βρετανός John Locke. 

Απόρροια αυτής της πράξης του ήταν να χαρακτηριστεί υποστηρικτής των 

δικαιωµάτων ελευθερίας. Η βασική τριάδα δικαιωµάτων για τον Locke ήταν το 

δικαίωµα στη ζωή, στην ελευθερία και στην περιουσία7. Οι απόψεις του Άγγλου 

φιλοσόφου είχαν µεγάλο αντίκτυπο στην κοινωνία της Αγγλίας, της Γαλλίας και 

της Αµερικής. Αναπόφευκτα, οι ιδέες του ξύπνησαν συνειδήσεις και βοήθησαν 

τους ανθρώπους να υποκινήσουν επαναστάσεις έχοντας σαν κινητήριο δύναµη 

τα δικαιώµατα που υποστήριζε ο Locke. Η Αµερικανική επανάσταση οδήγησε 

στην ανεξαρτησία της χώρας το 1779 αποτινάζοντας τον Αγγλικό ζυγό Thomas 

Jefferson, (3ος πρόεδρος των ΗΠΑ, 1801-1809) απλώς τροποποίησε την 
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βασική τριάδα δικαιωµάτων του Locke αντικαθιστώντας το δικαίωµα της 

περιουσίας µε αυτό του «κυνηγιού της ευτυχίας».  

Ο Locke αλλά και τους άλλοι διαφωτιστές όπως ο Βολτέρος, ο Ντιντερό και ο 

Καρτέσιος υπήρξαν εκφραστές στο δικαίωµα στην παιδεία, στην ελευθερία του 

λόγου, στη δηµοκρατία, αλλά και στην τροφή ήταν µερικά από τα ανθρώπινα 

δικαιώµατα που απαίτησαν οι µάζες. Οι άνθρωποι µόχθησαν για να 

ανατρέψουν το κατεστηµένο γιατί ήταν αποφασισµένοι να διεκδικήσουν αυτά 

που ο κάθε άνθρωπος σε κάθε κοινωνία εδικαιούτο. 

Τα ανθρώπινα δικαιώµατα συνέχισαν να βρίσκονται στις επάλξεις και τον 20ο 

αιώνα. Κινήµατα όπως των γυναικών και των αγροτών διεκδίκησαν το δικαίωµα 

της ψήφου και το δικαίωµα της ιδιοκτησίας των χωραφιών από τους µεγάλους 

γαιοκτήµονες. Στο ίδιο µήκος κύµατος και ο αιδεσιµότατος Martin Luther King ο 

οποίος στα µέσα του 20ου αιώνα αγωνίστηκε κατά των φυλετικών διακρίσεων 

και υπέρ των δικαιωµάτων των Αφροαµερικανών.  

Τέτοιου είδους δικαιώµατα σχετίζονται µε την επιστήµη της µηχανικής µε 

διάφορους τρόπους. Επί παραδείγµατι, θέτοντας την ασφάλεια και το συµφέρον 

των πολιτών υπεράνω όλων, µεταφράζεται σαν σεβασµό στο δικαίωµα να ζει 

κανείς (µε το να παράγει ασφαλή προϊόντα), στο δικαίωµα της προσωπικής 

ζωής καθώς και στο δικαίωµα να µην τραυµατιστεί κάποιος8.  

Η ηθική θεωρία των δικαιωµάτων, σύµφωνα µε τους ειδικούς έχει δύο µορφές. 

Αυτή των δικαιωµάτων ελευθερίας και αυτή του συµφέροντος. Η πρώτη 

σχετίζεται µε την προσωπική ελευθερία και θέτει ως καθήκον των υπολοίπων 

να µην είναι εµπόδιο στην ελευθερία κανενός. Όπως τονίσαµε και παραπάνω ο 

βασικός εκπρόσωπός της είναι ο Locke. Η δεύτερη µορφή, αυτή του 

συµφέροντος, αφορά το ευ ζην του κάθε πολίτη και το δικαίωµα για µια άνετη 

και φυσιολογική ζωή, όταν κάποιος αδυνατεί να τα έχει και η κοινωνία τα έχει 

διαθέσιµα. Και οι δύο αυτές µορφές της ηθικής των δικαιωµάτων είναι υπαρκτές 

αν και η δεύτερη είναι αµφιλεγόµενη όταν συνδυάζεται µε τον νόµο. 
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3.3.3 ΗΘΙΚΗ ΤΟΥ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ 

 

Η θεωρία της ηθικής του καθήκοντος τονίζει ότι οι «σωστές πράξεις» είναι αυτές 

που απαιτούνται από τα καθήκοντα9. Ένας από τους διασηµότερους θεµελιωτές 

της παραπάνω θεωρίας είναι ο Γερµανός Immanuel Kant (1724-1804). Κατά 

τον ίδιο, η ηθική πράξη δεν ορίζεται από τα ειδικά της αποτελέσµατα, αλλά από 

τα κίνητρα που την υπαγορεύουν. Τα κίνητρα είναι «τυπικά» διότι πάντα ο 

έσχατος στόχος του ηθικού ανθρώπου είναι να συµµορφώσει τις πράξεις του µε 

τον ηθικό νόµο. Αυτό ισοδυναµεί µε την ελευθερία, διότι η ηθική δράση αποτελεί 

δράση σύµφωνα µε αυτό που αληθώς είναι ο άνθρωπος, ηθικό, έλλογο ον 

δράσης. 

Στα έργα του «Η κριτική ενός πρακτικού λόγου» (1788) και «Οι θεµελιώδεις 

αρχές της µεταφυσικής της ηθικής» (1785) ο Κant δηλώνει: «Στο κέντρο της 

ηθικής του θεωρίας βρίσκεται η έννοια της ανθρώπινης αξιοπρέπειας καθώς και 

ότι το καθήκον που έχει ο κάθε άνθρωπος πηγάζει από το θεµελιώδες καθήκον, 

του να σεβόµαστε τα άλλα άτοµα. Τα έλλογα όντα τοποθετούνται απέναντι στη 

φύση επειδή είναι ελεύθερα και αυτοκαθοριζόµενα. Νοµοθετούν δηλαδή µόνα 

τους, τους ηθικούς τους νόµους. Γι αυτό το λόγο ο ορθός λόγος επιβάλλει 

υποχρεώσεις στους ανθρώπους. Επειδή η θέση τους είναι ασύγκριτα 

υψηλότερη από κάθε άλλο ον στη φύση έχουµε την υποχρέωση να ζούµε 

σύµφωνα µε αυτή»10. Ολόκληρη η φιλοσοφία του Κant συνοψίζεται στο «ζήσε 

αυτό που στα αλήθεια είσαι ένα έλλογο ον δράσης». Ο ορθός λόγος ως κάτι 

ασύγκριτα ανώτερο επιβάλλει τον σεβασµό µας. Γι αυτό το λόγο βιώνουµε τις 

ηθικές επιταγές ως ανώτερες από τις επιταγές της φύσης. Ο ηθικός νόµος 

επιβάλλει τον σεβασµό µας προς αυτόν και προς τα άλλα άτοµα. Τα άτοµα 

αξίζουν τον σεβασµό διότι είναι «ηθικοί πράκτορες» ικανοί να αναγνωρίσουν, 

και εθελοντικά να ανταποκρίνονται στο ηθικό καθήκον11. Επιπρόσθετα, η 

αυτονοµία, ηθικός προσδιορισµός του εαυτού ή αυτοέλεγχος, σηµαίνει να έχει 

κάποιος τη δυνατότητα να «κυβερνήσει» τη ζωή κάποιου σύµφωνα µε τα «ηθικά 

καθήκοντα». Έτσι, ο σεβασµός προς το άτοµο ισοδυναµεί µε το σεβασµό προς 

την ηθική του αυτονοµία. 
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Σαν παράδειγµα καθηκόντων για να τα συνδέσουµε µε την πηγή τους, τις 

παραπάνω θεωρίες, µπορούµε να ορίσουµε: Το να µη στερούµε την ελευθερία, 

να µην σκοτώνουµε, να µην προκαλούµε πόνο, να µην εξαπατάµε, να κρατάµε 

το λόγο µας και πολλά άλλα. Όλα αυτά απέναντι στα άλλα άτοµα γιατί µην 

ξεχνάµε ότι κατά τον Κant η πηγή όλων των καθηκόντων όπως αυτά που 

υποθετικά προαναφέραµε είναι η ανθρώπινη αξιοπρέπεια και ο σεβασµός προς 

τα άλλα άτοµα. 

Με βάση την ανθρώπινη αξιοπρέπεια ο Κant συµπληρώνει, ότι έχουµε 

καθήκοντα απέναντι στον ίδιο µας τον εαυτό, εκτός από αυτά απέναντι στα 

άλλα άτοµα, αφού είµαστε έλλογα και αυτόνοµα όντα. To σηµαντικότερο ίσως 

καθήκον, που έχουµε απέναντι σε εµάς, κατά τον Γερµανό φιλόσοφο, είναι να 

µη διαπράξουµε αυτοκτονία. Η αυτοκτονία τερµατίζει το δώρο της ζωής και δεν 

έχουµε κανένα δικαίωµα να την διαπράξουµε. Αντιθέτως είναι καθήκον µας να 

δηµιουργήσουµε στη ζωή. Ακόµα και σήµερα διάφοροι στοχαστές αλλά και η 

εκκλησία αποδοκιµάζει την πράξη της αυτοκτονίας χαρακτηρίζοντάς την δειλία. 

Καθήκον προς τον εαυτό µας, θεωρεί επίσης ο Κant, το να εκµεταλλευόµαστε 

τα ταλέντα µας και τις διάφορες ικανότητές µας καθώς και το να αποφεύγουµε 

τα διάφορα βαρβιτουρικά τα οποία θα εµποδίσουν να δράσουµε σαν έλλογα και 

αυτόνοµα όντα. 

Ολοκληρώνοντας την αναφορά στην θεωρία της ηθικής του καθήκοντος ο Κant 

δίνει έµφαση στο ότι τα καθήκοντα είναι «παγκόσµια» καθώς και 

«κατηγορηµατικά επιτακτικά». Όσον αφορά το πρώτο, ο Κant πίστευε ότι τα 

καθήκοντα έχουν εφαρµογή σε όλα τα νοήµονα όντα συµπεριλαµβανοµένου και 

των υπερφυσικών όντων όπως οι Άγγελοι και ο Θεός. Η φράση του ιδίου: « Να 

πράττεις σύµφωνα µε αυτό το αξίωµα [το οποίο είναι κανόνας] σύµφωνα µε το 

οποίο µπορεί συγχρόνως να γίνει νόµος του σύµπαντος». Η φράση αυτή του 

φιλοσόφου συγκρίνεται συχνά µε το γνωστό απόφθευγµα: «Να κάνεις στους 

άλλους αυτά που θέλεις να σου κάνουν» ή ανάποδα: «Μην κάνεις στους άλλους 

αυτά που δεν θέλεις να σου κάνουν». Όσον αφορά το «κατηγορηµατικά 

επιτακτικά» το «επιτακτικά» αφορά τις εντολές που θέτουµε στον εαυτό µας και 

το «κατηγορηµατικά» σηµαίνει ότι περιµένουν από εµάς να κάνουµε ότι είναι 
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σωστό γιατί είναι σωστό χωρίς όρους. Η ηθική τονίζει να είσαι τίµιος όχι για να 

κερδίσεις αλλά γιατί είναι καθήκον σου. 

3.4 ΗΘΙΚΗ & ΕΥΘΥΝΗ 

 

Την ηθική την ορίσαµε σύµφωνα µε τις θέσεις αρχαίων αλλά και σύγχρονων 

φιλοσόφων. Πριν προχωρήσουµε στην ανάλυση του γιατί πρέπει να 

ασχολούµαστε µε την ηθική αλλά και του ποίες είναι οι δεξιότητες οι πιθανοί 

πειρασµοί για την κρίση των «ηθικών ζητηµάτων» ας ορίσουµε την ευθύνη η 

οποία συνδέεται άµεσα µε την ηθική. 

Το να είσαι υπεύθυνος/η συνεπάγεται το να αποκρίνεσαι ή το να απαντάς για 

κάτι ή σε κάποιον. Η υπευθυνότητα εποµένως εξαρτάται από την ελευθερία και 

τη γνώση12. Οι ίδιοι συγγραφείς υποστηρίζουν, ότι δεν είναι δυνατόν να είµαστε 

πλήρως υπεύθυνοι για πράξεις τις οποίες δεν επιλέξαµε µε την θέλησή µας να 

διεκπεραιώσουµε, ούτε και για τα αποτελέσµατα των πράξεων τα οποία δεν 

γνωρίζαµε ότι θα συµβούν. Η άγνοια βέβαια δεν είναι δικαιολογία. Είµαστε 

υπεύθυνοι στο να γνωρίζουµε ότι κάποια πράγµατα είναι δυνατόν να συµβούν 

εξαιτίας των πράξεών µας. Σε αυτή την περίπτωση η «εγκυρότητα» είναι 

συνώνυµο της «ευθύνης». Και οι δύο έννοιες είναι κατά γενική οµολογία 

πολύπλοκες. Η ευθύνη είναι δυνατόν να παρουσιάζει οικονοµική, νοµική ηθική 

µορφή όπως και πολλές άλλες.  

3.4.1 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΗΝΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 

 

Η κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων πήρε την µορφή κινήµατος στα µέσα του 

19ο αιώνα εξαιτίας της εκστρατείας ορισµένων εργοδοτών µε σκοπό τον 

αποκλεισµό διαφόρων απειλών προς την κοινωνία. Ο Michael Capron13 τονίζει 

ότι από τη δεκαετία του 1960 και µετά το θέµα της κοινωνικής ευθύνης των 

επιχειρήσεων έκανε την εµφάνισή του στις Η.Π.Α όταν ζητήµατα όπως το ρίσκο 

της µόλυνσης, η ασφάλεια της εργασίας, η αποφυγή ατυχήµατος καθώς και η 

κοινωνική χρησιµότητα των προϊόντων, άρχισαν να λαµβάνονται σοβαρά 
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υπόψη. Η θεωρία που αντιπροσωπεύει το εν λόγο κίνηµα είναι αυτή των 

«Stakeholders». Σύµφωνα µε αυτήν, οι επιχειρήσεις έχουν υποχρέωση 

απέναντι σε όλες τις οµάδες εργαζοµένων, πελατών, προµηθευτών καθώς και 

του κοινού γενικότερα, οι οποίες έχουν συµφέρον (stake) στην επιχείρηση. 

Αναλύοντας λίγο περισσότερο το τι σηµαίνει «κοινωνική ευθύνη» µιας εταιρίας, 

σύµφωνα µε τον Capron και το προαναφερθέν άρθρο του, καταλήγουµε ότι µια 

επιχείρηση είναι ο τόπος παραγωγής πλούτου καθώς και ο τόπος δηµιουργίας 

κοινωνικών δεσµών ανάµεσα σε άτοµα που συνδέονται σε ένα κοινό εγχείρηµα 

µέσω της παραγωγικής διαδικασίας. Όσον αφορά τον όρο «κοινωνική» αυτός 

έχει δύο έννοιες: Πρώτον, την ευρεία, η οποία περιλαµβάνει ότι έχει να κάνει µε 

την κοινωνία και έτσι είναι δυνατόν να µιλάµε για «κοινωνική ευθύνη» της 

εταιρίας σε σχέση µε το περιβάλλον, τις σχέσεις µε τους πελάτες, προµηθευτές 

και το κράτος. ∆εύτερον, την στενή, η οποία συνδέεται µε τους εργαζοµένους 

της επιχείρησης. Η κοινωνική ευθύνη σε αυτήν την περίπτωση αφορά τις 

συνθήκες εργασίας, τις αµοιβές και την ασφαλιστική κάλυψη. Οι εργαζόµενοι για 

την εκάστοτε εταιρία είναι τα γρανάζια. Η αρµονία και η ηρεµία στις συνθήκες 

εργασίας βοηθούν στην αύξηση της αποδοτικότητας των εργαζοµένων και 

κατεπέκταση στην αύξηση της συνολικής παραγωγής µε αποτέλεσµα στην 

αύξηση του κέρδους της εταιρίας άλλα και των µισθών των ιδίων των 

εργαζοµένων αφού είναι παραγωγικοί και χρήσιµοι.  

3.4.2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΗΝΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

 

Η «ευθύνη» σαν έννοια είναι αποδεκτό από όλους σχεδόν τους ειδικούς ότι είναι 

αναπόσπαστο κοµµάτι της ηθικής. Περνώντας στο ατοµικό επίπεδο, όπως και 

οι εταιρίες, έτσι και οι µηχανικοί έχουν ευθύνη απέναντι στο κοινωνικό σύνολο, 

πελάτες, εργοδότες και προµηθευτές. Αναλύοντας τις απόψεις των Martin& 

Schinzinger14  από την ευθύνη προκύπτουν οι εξής έννοιες:  

• Υποχρεώσεις: Η ευθύνη είναι υποχρέωση, δηλαδή πράξεις οι 

οποίες είναι ηθικά υποχρεωτικές. Κάποιες υποχρεώσεις είναι 

καθήκον µας, όπως και το να είσαι τίµιος κατά τον Kant. 
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• Εγκυρότητα: Το να είσαι υπεύθυνος σηµαίνει να είσαι έγκυρος. Αυτό 

σηµαίνει να έχει κάποιος τα προσόντα για να χαρακτηριστεί «ηθικός 

πράκτορας». 

• Συνείδηση: Οι «σωστοί» µηχανικοί προσπαθούν συνειδητά να 

φέρουν σε πέρας το έργο που έχουν αναλάβει και να ικανοποιήσουν 

το κοινωνικό σύνολο, πελάτες και εργοδότες. 

• Έπαινος / Επίπληξη: Εάν ο µηχανικός πράξει «λανθασµένα» η 

εγκυρότητα γίνεται αντικείµενο προς επίπληξη. Σε περίπτωση 

«ορθής» πράξης η υπευθυνότητα είναι συνώνυµο του επαίνου. 

3.5 ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΣΧΟΛΟΥΜΑΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΗΘΙΚΗ 

 

Η σπουδαιότητα της ηθικής είναι δεδοµένη από αρχαιοτάτων χρόνων. 

Σπουδαίοι φιλόσοφοι όπως ο Πλάτωνας, ο Αριστοτέλης άλλα και αρκετοί 

σύγχρονοι όπως ο Locke, o Kant και ο Butler την όρισαν και ανέπτυξαν τις 

θεωρίες τους για το πως αντιλαµβάνονται την ηθική τις εφαρµογές της και την 

σπουδαιότητά της.  

Ο Χαρίδηµος Τσούκας, στο άρθρο του «Αν ο Αριστοτέλης ήταν ∆ιευθύνων 

Σύµβουλος» παραθέτει το ακόλουθο γλαφυρό παράδειγµα για την ηθική και την 

σπουδαιότητα της:  

“Για τον Σταγειρίτη φιλόσοφο το κέρδος ήταν µια µορφή κλοπής και το εµπόριο 

ένα είδος εκµετάλλευσης. Ακόµα και γι αυτόν τον προάγγελο της 

νεωτερικότητας, το Λούθηρο, η κερδοσκοπική επιχείρηση ήταν τουλάχιστον 

ύποπτη. Με ποια έννοια, λοιπόν, θα µπορούσαµε να σκεφτούµε το ενδεχόµενο 

ο Αριστοτέλης να ήταν ∆Σ; Τι θα µας πρόσφερε ένα τέτοιο πείραµα σκέψης;” 

Ας αποφύγουµε τον πειρασµό να δώσουµε µια αφηρηµένη απάντηση στο 

ερώτηµα αυτό. Ας δοκιµάσουµε κάτι χειροπιαστό. Ένα εύκολο θέµα θα ήταν να 

συζητήσουµε τα εταιρικά σκάνδαλα που ταλάνισαν τις ΗΠΑ και την Ευρώπη τα 

τελευταία τρία χρόνια. Γνωρίζουµε τώρα πόση ζηµιά µπορούν να κάνουν σε µια 
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εταιρία, και τι σοβαρές επιπτώσεις µπορούν να έχουν στη ζωή χιλιάδων 

ανθρώπων, οι αποφάσεις διεφθαρµένων ανώτερων στελεχών επιχειρήσεων, 

και ιδιαίτερα προέδρων και διευθυνόντων συµβούλων. Σίγουρα δεν περιποιεί 

τιµή στην Αµερικανική βιοµηχανία να οδηγούνται µε χειροπέδες στον 

εισαγγελέα µερικοί από τους µέχρι χθες διακεκριµένους «βαρόνους» της, όπως 

ο Μπέρναρντ Εµπερς (πρώην πρόεδρος της WorldCom), ο Τζέφ Σκίλινγκ 

(πρώην πρόεδρος της Enron), ο Ντένις Κοζλόφσκι (πρώην ∆ιευθύνων 

Σύµβουλος της Tyco International), ή ο Τζών Ρήγας (πρώην ∆ιευθύνων 

Σύµβουλος της Adelphia Communications). Ακόµα και για µια χώρα που 

µαστίζεται από συστηµατική διαφθορά, όπως η Ιταλία, είναι σίγουρα ένα ισχυρό 

σοκ να βλέπει κανείς τον Καλίστο Τάνζι, πρώην πρόεδρο της Parmalat, 

προβεβληµένο βιοµήχανο κι εκλεκτό του Βατικανού, να οδηγείται στη φυλακή. 

Θα ήταν επίσης εύκολο να αναφέρουµε τις γνωστές περιπτώσεις πιθανής 

διαπλοκής στις ΗΠΑ, όπως το ρόλο της διαβόητης Halliburton (διευθύνων 

σύµβουλος της οποίας διετέλεσε ο νυν αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Ντικ Τσένι) στις 

αναθέσεις έργων στο Ιράκ από το Αµερικανικό Πεντάγωνο, των εταιριών που 

χρηµατοδοτούν τα δύο µεγάλα κόµµατα, και την ισχυρή επιρροή των 

επιχειρήσεων στο πολιτικό σύστηµα [2]. ∆εν χρειάζεται να είναι κανείς ειδικός 

για να συνειδητοποιήσει τις δυσµενείς οικονοµικές, πολιτικές και ηθικές 

συνέπειες της ελληνικής διαπλοκής, όπου επιχειρήσεις στήθηκαν και διέπρεψαν 

όχι τόσο χάρις στην επιχειρηµατική ευφυΐα, όσο στις ευνοιοκρατικές σχέσεις των 

ιδιοκτητών τους µε το κράτος. Τα ανωτέρω είναι «εύκολοι» στόχοι και δεν 

χρειάζεται να προσφύγει κανείς στην Αριστοτελική σκέψη γα να τα κατανοήσει. 

Απαιτείται απλώς κοινή λογική και ένα στοιχειώδες αίσθηµα ευπρέπειας.”  

Σχολιάζοντας το κοµµάτι που παραθέσαµε του κ Τσούκα τα φαινόµενα 

διαφθοράς σε οποιαδήποτε κοινωνία είναι γεγονός. Στο βωµό του κέρδους 

θυσιάζονται όλες οι αρετές και οι αξίες µαζί και η ηθική µε αποτέλεσµα να 

θέτεται σε κίνδυνο η εκάστοτε κοινωνία. 

«Οι πραγµατικά καλές εταιρίες είναι αυτές που δεν είναι απλώς µηχανισµοί 

παραγωγής και εµπορίας, αλλά ζωντανοί θεσµοί, συλλογικές οντότητες οι 

οποίες είναι φορείς παραδόσεων και αξιών.»15
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3.5.1 Η ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 

 

Η µελέτη της ηθικής στην επιστήµη στης µηχανικής είναι σηµαντική διότι 

συνεισφέρει στην παραγωγή χρήσιµων και ασφαλών τεχνολογικών προϊόντων. 

Επιπρόσθετα, δίνει νόηµα και κίνητρο στις προσπάθειες των µηχανικών. Ο 

Τσούκας16 χρησιµοποιώντας τις απόψεις του Αριστοτέλη παραθέτει την εξής 

άποψη: «Μπορούµε να ορίσουµε κανόνες συµπεριφοράς σύµφωνα µε τις 

ηθικές αρετές; Όχι δεν µπορούµε, λέει ο Αριστοτέλης. Η ηθική συµπεριφορά δεν 

είναι ένα είδος ηθικού ηλεκτρονικού υπολογιστή τον οποίο µπορούµε να 

τροφοδοτήσουµε µε πληροφορίες από τη µια µεριά προσδοκώντας οδηγίες 

συµπεριφοράς από την άλλη. Αν χρειαστούµε βοήθεια σχετικά µε το τι πρέπει 

να κάνουµε, πρέπει να αναζητήσουµε την κρίση ενός καλού ανθρώπου, µε 

πείρα, διότι αυτός, πιθανότατα, θα έχει διαµορφώσει καλή κρίση. Επειδή 

ακριβώς η ηθική συµπεριφορά δεν απαρτίζεται από ένα σύνολο κανόνων, δεν 

ωφελεί να κάνει κανείς διαλέξεις περί ηθικής. Οι νέοι δεν ωφελούνται µε 

διαλέξεις αλλά µε παραδειγµατικές πράξεις. Η γνώση περί ηθικής είναι 

επωφελής µόνο γι αυτούς που είναι ήδη ενάρετοι. Για τον κακό άνθρωπο µια 

ενάρετη πράξη φαίνεται ακατανόητη, επώδυνη ή ανόητη. Για τον ανώριµο 

άνθρωπο, η ψυχή του οποίου δεν έχει ακόµη σχηµατισθεί έτσι ώστε να 

επιδιώκει τον ενάρετο βίο, µια ενάρετη πράξη δεν εκτιµάται. «Σε εκείνους όµως 

που κατευθύνουν τις ορέξεις και τις πράξεις τους σύµφωνα µε τον λόγο, η 

γνώση αυτών των πραγµάτων θα τους ήταν ιδιαίτερα ωφέλιµη. Οι αρετές δεν 

είναι απλώς ένα µέσον για την επίτευξη της ευδαιµονίας.»17

Περαιτέρω αν ανατρέξουµε στους κώδικες ηθικής για τους πολιτικούς 

µηχανικούς που παραθέτουµε επιγραµµατικά στο τέλος του κεφαλαίου θα 

παρατηρήσουµε ότι όλοι έχουν σαν βάση την ασφάλεια του κοινωνικού 

συνόλου, η οποία επιβάλλεται να είναι η πρώτη προτεραιότητα για τους 

µηχανικούς. Αυτή η θεµελιώδης αρχή όπως και άλλες είναι όντως ένα 

παράδειγµα προς µίµιση. Αν έστω και ένας µηχανικός κάνει πράξη αυτές τις 

αρχές είναι βέβαιο ότι θα ακολουθήσουν και πολλοί άλλοι. Όπως τόνισε και 

Αριστοτέλης, οι νέοι δεν ωφελούνται µε διαλέξεις περί ηθικής άλλα µε 

παραδειγµατικές πράξεις. Χωρίς την απαραίτητη µελέτη της ηθικής δεν θα 
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υπήρχε και η πράξη έτσι είναι πιθανόν να διακυβεύονταν η ασφάλεια του 

κοινωνικού συνόλου και να θέτονταν σε κίνδυνο οι ζωές χιλιάδων 

ανυποψίαστων πολιτών. 

Σύµφωνα µε τους ειδικούς, η µελέτη της ηθικής στην επιστήµη της µηχανικής 

έχει σκοπό να εµπλουτίσει τις ικανότητες του µηχανικού στο να χειρίζεται 

αποτελεσµατικά την πολυπλοκότητα της ηθικής µέσα στο επάγγελµα. Επί 

παραδείγµατι, ενισχύει την κρίση όσον αφορά την σαφήνεια των «ηθικών 

ερωτήσεων» µε σκοπό την αύξηση της ηθικής αυτονοµίας. Οι Martin και 

Schinzinger18 τονίζουν : «Η αυτονοµία λογοτεχνικά σηµαίνει ανεξαρτησία, αυτό 

όµως δεν συνεπάγεται ότι ένα οποιοδήποτε ανεξάρτητο είδος ηθικής ισοδυναµεί 

µε την ηθική αυτονοµία. Η ηθική αυτονοµία είναι δυνατόν να χαρακτηριστεί ως η 

ικανότητα-συνήθεια το να σκεφτόµαστε λογικά όσον αφορά τα ηθικά ζητήµατα 

µε βάση το ηθικό ενδιαφέρον. Το θεµέλιο αυτού του ηθικού ενδιαφέροντος έχει 

τις ρίζες του κυρίως στην παιδική ηλικία του καθενός και τα ερεθίσµατα που 

λαµβάνουµε σαν παιδιά στο να είµαστε ευαίσθητοι και συνειδητοποιηµένοι στις 

ανάγκες και τα δικαιώµατα των άλλων αλλά και του εαυτού µας. Παιδιά τα οποία 

δεν λαµβάνουν αυτά τα ερεθίσµατα και δεν ασχολείται κανείς µαζί τους 

κινδυνεύουν να χαρακτηριστούν ψυχοπαθείς.»  

3.6 ΗΘΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

 

Μία επιχείρηση είναι σίγουρα ένας πολύπλοκος µηχανισµός τις περισσότερες 

φορές. Στη σηµερινή εποχή, οι µεγάλες εταιρίες αναθέτουν σε διορισµένα 

στελέχη την διοίκηση της εταιρίας, έτσι παρατηρείται µια λεπτή ισορροπία 

µεταξύ διοικούντων και ιδιοκτητών. Σύµφωνα µε τους ειδικούς η επιχείρηση για 

να είναι ανταγωνιστική στην αγορά πρέπει να αναπτύξει την αυθόρµητη 

συνεργασία στο εσωτερικό της. Πλούτος παράγεται µόνο αν τα µέλη της 

επιχείρησης συστοιχηθούν για την επίτευξη κοινών σκοπών και αν επιτύχει η 

επιχείρηση να κερδίσει την ηθική νοµιµοποίηση από την κοινωνία µέσα στην 

οποία λειτουργεί. Το σίγουρο είναι ότι το επιχειρηµατικό κέρδος και η ηθική είναι 

ένα πολύπλοκο θέµα. 
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Σύµφωνα µε τους Johnson και Scholes19,, η ηθική υποχρέωση των 

επιχειρήσεων είναι το µέγεθος που µπορεί να υπερβεί ένας οργανισµός όσον 

αφορά τις ελάχιστες υποχρεώσεις που έχει απέναντι στους συµµέτοχους και την 

κοινωνία γενικότερα. Οι οργανισµοί, όπως διαφέρουν µεταξύ τους διαφέρουν 

και στη µορφή των υποχρεώσεων που έχουν απέναντι σε συµµέτοχους και 

κοινωνία αντίστοιχα. Σύµφωνα µε τους ειδικούς, υπάρχει ισχυρή σχέση µεταξύ 

του χαρακτήρα του οργανισµού και των ηθικών υποχρεώσεων του. Το 

ακόλουθο σχήµα απεικονίζει τέσσερα στερεότυπα τα οποία παρουσιάζουν 

αυτές τις διαφορές:  

 

Βραχυπρόθεσµα συµφέροντα µετόχων 

(Short-term shareholder interests) 

Mακροπρόθεσµα συµφέροντα µετόχων 

(Long-term shareholder interests) 

Πολλαπλές υποχρεώσεις συµµετόχων 

(Multiple stakeholder obligations) 

∆ηµιουργός της κοινωνίας 

(Shaper of society) 

Σχήµα 3-1: ΤΑ 4 ΠΙΘΑΝΑ ΗΘΙΚΑ ΣΤΑ∆ΙΑ  

Πηγή: Johnson και Scholes, 2002, σελ 217. 

• Στο ένα άκρο βρίσκονται οι οργανισµοί οι οποίοι θεωρούν ότι η 

µοναδική ευθύνη που έχουν είναι τα βραχυπρόθεσµα συµφέροντα 

των µετόχων. Η ηθική υποχρέωση της εταιρίας έγκειται στην 

αρµοδιότητα της κυβερνήσεως να παρέχει µέσω νοµοθεσίας τους 
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περιορισµούς τους οποίους επιλέγει η κοινωνία να επιβάλλει στις 

επιχειρήσεις στην επιδίωξη της οικονοµικής τους ευηµερίας. 

• Η ηθική υποχρέωση σε αυτό το επίπεδο είναι ίδια µε το προηγούµενο 

µε τη διαφορά ότι εµπλουτίζεται µε τη αναγνώριση ενός 

µακροπρόθεσµου οικονοµικού οφέλους, ως προς τον µέτοχο µε τις 

καλώς διατηρηµένες σχέσεις µε άλλους συµµέτοχους. 

• Η Τρίτη κατηγορία είναι αυτή στην οποία τα συµφέροντα, προσδοκίες 

συµµέτοχων (έννοια ευρύτερη από τους µετόχους) θα πρέπει να 

αναγνωριστούν ρητά και δια νόµου από την στρατηγική του 

οργανισµού. Τέτοιου είδους συµφέροντα συνήθως υπερβαίνουν τις 

ελάχιστες υποχρεώσεις ελέγχου και της εταιρικής διακυβέρνησης του 

οργανισµού. Τέλος, τα συµφέροντα που εµπίπτουν σε αυτή την 

κατηγορία υποστηρίζουν ότι η απόδοση του οργανισµού θα πρέπει 

να µετράται µε ένα περισσότερο πλουραλιστικό τρόπο από τον απλό 

χρηµατοοικονοµικό έλεγχο. 

• Η τελευταία κατηγορία αντιπροσωπεύει το ιδεολογικό τέλος του 

φάσµατος. Σκοπός η δηµιουργία και η διαµόρφωση της κοινωνίας. Οι 

οικονοµικές επιδιώξεις και ανησυχίες περνούν σε δεύτερη µοίρα. Το 

κατά πόσο µια τέτοιας µορφής  ηθική υποχρέωση του εκάστοτε 

οργανισµού είναι βιώσιµη, εξαρτάται από θέµατα κανονισµού, 

εταιρικής διακυβέρνησης καθώς και της ευθύνης του οργανισµού. 

3.7 ∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΚΡΙΣΗ ΗΘΙΚΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ 

 

Η κρίση και ο χειρισµός των «ηθικών διληµµάτων» συχνά απαιτούν την ύπαρξη 

καλά δοµηµένων διαδικασιών ώστε να εξασφαλιστεί ότι όλοι όσοι συµµετέχουν 

στο χειρισµό τέτοιων ζητηµάτων θα έχουν την ευκαιρία να παράγουν έργο. Η 

χρησιµοποίηση καλά δοµηµένων διαδικασιών προσθέτει ένα δηµόσιο 

χαρακτήρα στην διαδικασία λήψεως αποφάσεων αφού το δίληµµα ξεκαθαρίζει 

σε ανοικτές συζητήσεις. 

 25



3.7.1 ΜΟΝΤΕΛΟ JOSEPHSON 

 

Για τον χειρισµό και την κρίση ηθικών διληµµάτων υπάρχουν αρκετά διαθέσιµα 

µοντέλα. Ένα από αυτά είναι το µοντέλο Josephson το οποίο χρησιµοποιεί τις 

λεγόµενες έξι πύλες των ηθικών αξιών ως βάση. Αυτές είναι: σεβασµός, ευθύνη, 

αξιοπιστία, ενδιαφέρον, δικαιοσύνη και πολιτική αρετή. Στη συνέχεια το µοντέλο 

ορίζει τις έξι πύλες  αναγνωρίζοντας τα χαρακτηριστικά της κάθε µιας: 

• Σεβασµός: Ευγένεια, ευπρέπεια, αξιοπρέπεια, αυτονοµία, ανοχή, 

αποδοχή. 

• Ευθύνη: Υπευθυνότητα, αυτοπεριορισµός, κυνήγι της τελειότητας. 

• Αξιοπιστία: Τιµιότητα, φιλαλήθεια, ειλικρίνεια. 

• Ενδιαφέρον: Να εκτιµάµε τους άλλους, τον εαυτό µας να τον 

τοποθετούµε µετά τους άλλους, να αγαπάµε τους συνανθρώπους 

µας. 

• ∆ικαιοσύνη: ∆ιαδικασία, αµεροληψία. 

• Πολιτική Αρετή: Το να είµαστε µέλη της κοινωνίας, το να κάνουµε 

περισσότερα από µια δίκαιη µοιρασιά, κοινωνική ιδιοκτησία. 

Οι παραπάνω έξι ηθικές αξίες του µοντέλου παρέχουν κατευθύνσεις οι οποίες 

είναι χρήσιµες στο να αναπτύσσουν και να διατηρούν συνασπισµούς που 

αξιολογούν την ποικιλία. Τα µέλη του ινστιτούτου Josephson κατέληξαν στο 

συµπέρασµα ότι αυτές οι αξίες έχουν κοινό νόηµα για άτοµα και οµάδες οι 

οποίες διαφέρουν στην ηλικία, στο φύλο, στην οικονοµική κατάσταση, στην 

εθνικότητα, στο µορφωτικό επίπεδο και σε πολλά άλλα χαρακτηριστικά. 

Όταν τα µέλη του συνασπισµού κατανοήσουν ποιοί παράγοντες ( πχ 

προσωπικό εναντίον συµφέροντος του οργανισµού) έχουν επίδραση στην κρίση 

του καθενός, θα είναι σίγουρα ευκολότερο να χειριστούν τα ηθικά διλήµµατα20. 
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3.7.2 ΜΟΝΤΕΛΟ 10 ΒΗΜΑΤΩΝ 

 

Ένα εναλλακτικό µοντέλο για την επίλυση των ηθικών διληµµάτων είναι το 

επονοµαζόµενο των δέκα βηµάτων, το οποίο  αρχικά αναπτύχθηκε από τους D. 

Sheffert και M. Hamersley. Στη συνέχεια εξελίχθηκε από τους C. Wilken και K. 

Walker21. Το µοντέλο προϋποθέτει το σχηµατισµό οµάδων πέντε έως έξι 

ατόµων και  έχει την µορφή άσκησης. Σκοπός του να  βοηθήσει  στο να 

ξεκαθαριστούν οι ανάγκες και οι αξίες των οµάδων που εµπλέκονται στην 

διαχείριση του διλήµµατος καθώς συζητούν µια επιλεγµένη ηθική υπόθεση. Τα 

βήµατα του µοντέλου είναι τα ακόλουθα 

1. Ποίο είναι το πρόβληµα; 

2.  Ποιοί είναι οι ενδιαφερόµενοι (stakeholders); 

3. Ποιές είναι οι διαθέσιµες επιλογές; 

4. Ποιές είναι οι πιθανές επιπτώσεις της κάθε επιλογής; 

5. Υπάρχει η κατάσταση «σωστό εναντίον λάθους»; 

6. Υπάρχει ηθικό δίληµµα προς επίλυση; 

7. Σηµαίνει το «ναι» ναι; 

8. Πώς αξιολογείτε αυτές τις αξίες / αρχές; 

9. Τι θα αποφασίσετε; 

10. Γιατί; 

Το µοντέλο  συνιστά την δηµιουργία  οµάδων πέντε µε έξι ατόµων, µε έναν 

άτοµο επικεφαλή που θα κατευθύνει τη συζήτηση και ένα να κρατά σηµειώσεις 

σε ένα ευδιάκριτο πίνακα ώστε τα δέκα βήµατα να ακολουθούνται από όλα τα 

µέλη της οµάδας. Αφού οργανωθούν αυτές οι µικρές οµάδες συζήτησης έχοντας 

το κάθε µέλος αντίγραφο της υπόθεσης και των δέκα βηµάτων, βεβαιωθείτε ότι 

όλα τα µέλη της οµάδας γνωρίζονται µεταξύ τους και αρχίστε µια συζήτηση για 
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κάτι ηθικό, πχ ένα άτοµο που ξέρετε. Αφού διαβάσουν όλοι όσοι εµπλέκονται 

στην διαχείριση του ζητήµατος την υπόθεση πρέπει να διαλέξουν ρόλους. Στη 

συνέχεια να βάλουν µε σειρά σπουδαιότητας τις κάρτες αξιών µε προσωπικά 

κριτήρια και να προχωρήσουν την διαδικασία των δέκα βηµάτων. Έτσι θα 

ξεκινήσει η συζήτηση στους κόλπους της κάθε οµάδας. Μετά τη συζήτηση τα 

µέλη καλούνται να επανεξετάσουν την αρχική επιλογή τους στη σειρά 

σπουδαιότητας των καρτών µε τις αξίες. Πώς διαµορφώνονται οι προσωπικές 

σε σχέση µε τις οµαδικές αξίες; Τι άλλαξε; αφού δοθεί ο απαραίτητος χρόνος 

(20-30 λεπτά) στην κάθε οµάδα να ολοκληρώσει τα δέκα βήµατα του µοντέλου 

αποφάσεων, παρουσιάζονται οι αναφορές της κάθε οµάδας και γίνεται λόγος 

για τις διαφορές που προκύπτουν µεταξύ προσωπικών και οµαδικών αξιών. Ο 

υπεύθυνος που κατευθύνει την συζήτηση ανακεφαλαιώνει συνοψίζοντας τις 

αναφορές και οδηγεί την κάθε οµάδα στο να συλλογιστεί πως όλη αυτή η 

διαδικασία παράγει τις κατάλληλες αποφάσεις  για τα ηθικά διλήµµατα καθώς 

και πώς στο µέλλον µπορούν να αντιµετωπιστούν και άλλα δισεπίλυτα 

ζητήµατα.   

3.8 ΗΘΙΚΑ ∆ΙΛΗΜΜΑΤΑ 

 

Τα ηθικά διλήµµατα στην επιστήµη της µηχανικής είναι συχνό φαινόµενο. Ο 

τρόπος µε τον οποίο είναι δυνατόν να επιλυθούν τέτοια διλήµµατα είναι µία 

διαδικασία περίπλοκη. Αναπόφευκτα λοιπόν η χρησιµοποίηση καλά δοµηµένων 

διαδικασιών είναι πολλές φορές επιβεβληµένη ώστε να προκύψει η «καλύτερη» 

και η «σωστότερη» απόφαση για τον χειρισµό και την επίλυση του ζητήµατος. 

Τι γίνεται όµως στην περίπτωση που δεν ληφθεί η «σωστή» απόφαση για την 

επίλυση του ηθικού διλήµµατος; Τι ευθύνεται γι’ αυτό; Η απάντηση είναι οι 

διάφοροι πειρασµοί. Ο άνθρωπος από τον ερχοµό του στον κόσµο 

βοµβαρδίζεται ανηλεώς από διαφόρων ειδών πειρασµούς, οι οποίοι 

διαστρεβλώνουν την κρίση του. Ακόµα και οι πρωτόπλαστοι έπεσαν στην 

παγίδα του πειρασµού που στην συγκεκριµένη περίπτωση ήταν το 

απαγορευµένο µήλο και το έφαγαν. Επειδή λοιπόν οι µηχανικοί είναι άνθρωποι, 

είναι και αυτοί ευάλωτοι στους εκάστοτε πειρασµούς. Αποτέλεσµα µπορεί να 
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είναι κάποια πράξη που να θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια και το συµφέρον του 

κοινωνικού συνόλου. Παραδείγµατος χάριν σκεφτείτε έναν πολιτικό µηχανικό ο 

οποίος στο βωµό του κέρδους, να χρησιµοποιεί αµφιβόλου ποιότητας υλικά στις 

κατασκευές του µε αποτέλεσµα να παραβιάζει την θεµελιώδη αρχή 

οποιοδήποτε κώδικα µηχανικών και να θέτει σε κίνδυνο τις ζωές πολλών 

ανυποψίαστων πολιτών. 

Ας γίνουµε όµως λίγο πιο συγκεκριµένοι. Οι Martin και Schinzinger, (2005)  

γνωστοποιούν ότι τα ηθικά διλήµµατα είναι δυνατόν να χωριστούν σε δύο 

κατηγορίες. Από τη µια αυτά που έχουν λύσεις «σωστές» ή «λάθος». Με τον 

όρο «σωστές» οι συγγραφείς εννοούν ότι µια σειρά πράξεων είναι υποχρεωτική 

και ότι µια ενδεχόµενη αποτυχία επίτευξης αυτής της σειράς πράξεων µπορεί να 

θεωρηθεί ως ανηθικότητα. Για τους µηχανικούς λοιπόν, είναι υποχρεωτικό να 

υπερασπίζουν παραδείγµατος χάριν την ασφάλεια του κοινωνικού συνόλου, να 

παραµένουν εχέµυθοι και να εκφράζονται αληθώς. 

Από την άλλη µεριά υπάρχουν τα διλήµµατα τα οποία έχουν δύο ή 

περισσότερες λύσεις. Καµία από αυτές τις λύσεις δεν είναι υποχρεωτική, αλλά 

µια από αυτές πρέπει να επιλεχθεί. Αυτές οι λύσεις είναι δυνατόν να είναι 

«καλύτερες» ή «χειρότερες» κατά µια έννοια αλλά όχι στα σίγουρα. 

Για να καταλάβουµε καλύτερα τους πειρασµούς οι οποίοι απειλούν να 

διαστρεβλώσουν τη «σωστή» κρίση των µηχανικών, ακολουθούν δυο 

υποθέσεις22:  

3.8.1 ΥΠΟΘΕΣΗ «GILBANE GOLD»  

 

Gilbane Gold, είναι το όνοµα του ξηρού ιζήµατος από τον βιολογικό καθαρισµό 

των υδάτων της πόλης Gilbane. Το συγκεκριµένο ίζηµα πωλείται στους αγρότες 

σαν λίπασµα. Το ετήσιο εισόδηµα δηµιούργησε εξοικονόµηση φόρων για τη 

«µέση» οικογένεια του ύψους των $300. 

Η εταιρία ZCORP, η οποία κατασκευάζει εξαρτήµατα για ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές, αποβάλλει τα απόβλητα τα οποία περιέχουν µικρή ποσότητα 

µολύβδου και αρσενικού στο αποχετευτικό σύστηµα της πόλης. Σύµφωνα µε τις 
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τρέχουσες µετρήσεις από φορείς της πόλης, η αποβολή των αποβλήτων µε την 

συγκεκριµένη περιεκτικότητα των προαναφερθέντων βλαβερών ουσιών είναι 

εντός των ορίων του νόµου. Οι µηχανικοί όµως της  ZCORP που είναι 

επιφορτισµένοι µε θέµατα περιβάλλοντος γνωρίζουν µια πιο πρόσφατη µέτρηση 

η οποία καταδεικνύει ότι η αποβολή µπορεί να είναι εντός των ορίων του 

γράµµατος του νόµου, υπερβαίνει όµως το πνεύµα του νόµου περί προστασίας 

της υγείας, της ασφάλειας και του καλού του κοινωνικού συνόλου. 

Η παραπάνω υπόθεση είναι ένα ηθικό δίληµµα για τους µηχανικούς διότι 

καταπατούν σε ένα βαθµό την θεµελιώδη αρχή του κώδικα ηθικής κάθε 

µηχανικού: « Η ασφάλεια και το καλό του κοινωνικού συνόλου είναι υπεράνω 

όλων». Ο νόµος επιτρέπει κάποιες ποσότητες µολύβδου και αρσενικού στα 

νερά που αποβάλλονται, η µόλυνση όµως εξακολουθεί να συντελείται έστω και 

σε πολύ µικρή και επιτρεπτή κλίµακα. Ο πειρασµός της αµοιβής για την επιτυχή 

αποβολή των αποβλήτων καθώς και η ενίσχυση του επαγγελµατικού προφίλ µε 

την ολοκλήρωση της µελέτης ίσως αποβούν µοιραία στην κρίση του µηχανικού. 

Το θέµα είναι τί υπερισχύει στο τέλος. Οι προσωπικές φιλοδοξίες ή η ευθύνη 

που έχουν οι µηχανικοί απέναντι στο κοινωνικό σύνολο; 

3.8.2 ΥΠΟΘΕΣΗ BER 9307«ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ» 

 

«Ένας µηχανικός προσλαµβάνεται από έναν βιοµήχανο µε σκοπό να ερευνήσει 

τα παρακείµενα κοµµάτια γης ενός εγκαταλελειµµένου εργοστασίου, το οποίο 

είχε στην ιδιοκτησία του και λειτουργούσε ο εν λόγω βιοµήχανος. Ο δικηγόρος 

του βιοµηχάνου ζητά από τον µηχανικό να υπογράψει ένα µυστικό 

συµφωνητικό, αφού αναλάβει την µελέτη, σύµφωνα µε το οποίο ο µηχανικός θα 

δεσµεύεται να µην αποκαλύψει σε τρίτους τα συµπεράσµατα τις µελέτης του, 

καθώς και ότι άλλο αφορά το κοµµάτι γης που εξετάζει και είναι ιδιοκτησία του 

βιοµηχάνου, εκτός αν του ζητηθεί από το δικαστήριο. Ο µηχανικός 

υπογράφει...» 

Η υπόθεση παρουσιάζει τα εξής διλήµµατα: Πρώτα από όλα, ο NSPE δεν 

απαγορεύει την υπογραφή τέτοιων συµφωνητικών, απαιτεί όµως από τους 

µηχανικούς να θέτουν ως πρώτη προτεραιότητα την ασφάλεια του κοινωνικού 
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συνόλου. Αν γίνει αντιληπτό ότι αυτή διακυβεύεται, οι µηχανικοί οφείλουν να το 

αναφέρουν στις αρµόδιες αρχές. Αυτό συνεπάγεται ότι ο µηχανικός της 

υπόθεσης δεν πρέπει να υπογράψει το συµφωνητικό διότι δεν εξασφαλίζει ότι 

τα συµπεράσµατα της µελέτης θα είναι ακίνδυνα για την κοινωνία. Έτσι ο 

µηχανικός έρχεται αντιµέτωπος µε το πνεύµα του νόµου ενώ καλύπτεται από το 

γράµµα. 

Το δεύτερο δίληµµα προκύπτει µε το που υπογράφει. Ο µηχανικός θα πρέπει 

να τηρήσει την συµφωνία που υπέγραψε, αλλά εξακολουθεί να δεσµεύεται από 

την θεµελιώδη αρχή του κάθε κώδικά ηθικής για µηχανικούς, αυτήν της 

ασφάλειας του κοινωνικού συνόλου. Όπως και στην πρώτη υπόθεση, το 

ζητούµενο είναι τι υπερισχύει και πώς θα κρίνει ο µηχανικός. Αν διαπιστωθούν 

κατά τη διάρκεια της έρευνας επιβλαβή στοιχεία για το κοινωνικό «καλό» θα τα 

αναφέρει; Θα προσπαθήσει για αλλαγή των όρων του συµβολαίου; ∆ε θα 

αλλάξει τίποτα ανεξαρτήτως επιβλαβών στοιχείων µε σκοπό την αξιοπιστία του 

απέναντι στον πελάτη, το κέρδος και την ενίσχυση της επαγγελµατικής εικόνας 

γενικότερα;    

3.9 ΘΕΜΑΤΑ ΧΩΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Το κάθε επάγγελµα, οργανισµός ή επιχείρηση για να λειτουργήσει χρειάζεται 

ανθρώπινο δυναµικό. Το κάθε άτοµο ξεκινάει να είναι µέλος της παραγωγικής 

διαδικασίας έχει την υποχρέωση να προσφέρει συγκεκριµένο έργο, έναντι του 

οποίου θα λάβει συγκεκριµένη αµοιβή. Ο εκάστοτε χώρος εργασίας είναι ένας 

λαβύρινθος. Τα άτοµα εργάζονται µόνα τους ή συγκροτούν οµάδες οι οποίες 

εργάζονται για την επίτευξη κάποιου στόχου. Αναπόφευκτα λοιπόν στους 

διάφορους εργασιακούς χώρους προκύπτουν θέµατα όπως συγκρούσεις 

συµφερόντων, «αγώνας» για την υπεράσπιση των επαγγελµατικών 

δικαιωµάτων  καθώς και διάφορα θέµατα ηθικής των ατόµων και των οµάδων. 

Αµέσως µετά ακολουθεί αναφορά σχετικά µε τα προαναφερθέντα θέµατα του 

χώρου εργασίας. 
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3.9.1 ΗΘΙΚΗ ΤΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ 

 

«Οµάδα είναι δύο ή περισσότερα άτοµα που έχουν κάποια κοινά 

χαρακτηριστικά ή και ενδιαφέροντα και αλληλεπιδρούν µεταξύ τους για την 

επίτευξη κοινού στόχου»23. Κατά τον ίδιο συγγραφέα, µε βάση τις σχέσεις που 

επιβάλλονται από την επιχείρηση στα µέλη µιας οµάδας, ή τις σχέσεις που 

αναπτύσσονται µεταξύ των ατόµων, για την ικανοποίηση κοινωνικών και 

ψυχολογικών αναγκών οµάδες διακρίνονται σε «τυπικές» και «άτυπες». 

Η «τυπική» οµάδα, συγκροτείται από την εταιρία και αποτελεί την οµαδοποίηση 

ορισµένων ατόµων στα οποία επιβάλλεται συγκεκριµένος τρόπος δράσης µε 

στόχο την εκπλήρωση συγκεκριµένου έργου είτε αυτό είναι παραγωγή είτε 

υπηρεσία. Η «τυπική» οµάδα εµφανίζεται σε κάθε οργανόγραµµα εταιρίας και 

σύµφωνα µε τους ειδικούς µπορεί να έχει τις εξής µορφές:  

• Κάθετη: Αποτελείται από τον προϊστάµενο και του υφιστάµενους. 

Παραδείγµατα, το λογιστήριο, το τµήµα πωλήσεων και πολλά άλλα. 

• Οριζόντια: Αποτελείται από εργαζόµενους σε διαφορετικά τµήµατα ή 

διαφορετικές ειδικότητες, στο ίδιο περίπου ιεραρχικό επίπεδο. 

• Οµάδα κρούσης: Aποτελείται από άτοµα διαφορετικών τµηµάτων τα 

οποία συνεργάζονται άµεσα για να λύσουν ένα συγκεκριµένο 

πρόβληµα. 

• Επιτροπή: Έχει τη µορφή οριζόντιας οµάδας άλλα µε µακροχρόνιο 

έργο. Η επιτροπή ασχολείται µε την επίλυση προβληµάτων που 

εµφανίζονται τακτικά. 

Η άτυπη οµάδα δηµιουργείται µέσα από τις σχέσεις συνεργασίας και 

αλληλεπίδρασης που δεν προβλέπονται ή ορίζονται από την επιχείρηση24. Η 

κύρια αιτία δηµιουργίας αυτού του είδους της οµάδας είναι οι ανθρώπινες 

ανάγκες. Όλοι σχεδόν θέλουν να έχουν κάποιον «σύµµαχο» στον εργασιακό 

τοµέα. Είτε γιατί υπάρχουν κοινές επιδιώξεις και φιλοδοξίες, είτε γιατί θέλει 

κάποιος ένα φίλο, ή κάποιον µε κοινά ενδιαφέροντα.  
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Aφού ορίσαµε τις κατηγορίες οµάδων, θα πρέπει να συνδέσουµε την ηθική µε 

αυτές. Η ηθική της εκάστοτε οµάδας είναι συνδεδεµένη µε την διαγωγή των 

µελών της και αναφέρεται στις αξίες της οµάδας σαν σύνολο. Αυτές οι αξίες25 

είναι άγραφες προσδοκίες ή κώδικας διαγωγής και χρησιµεύουν σαν πρότυπα 

µε βάση τα οποία θα αξιολογηθεί η απόδοση των µελών της κάθε οµάδας. 

 Οι κανόνες και οι αξίες της οµάδας µπορεί να µην είναι ανάλογοι µε τα 

«πιστεύω» όλων των µελών της. Οι κανόνες αυτοί γίνονται αποδεκτοί σε 

διαφορετικό βαθµό από τα µέλη ανάλογα µε το πόσο εκτιµούν  ότι τα 

εξυπηρετούν ή είναι προς το συµφέρον τους26. Από αυτό συνεπάγεται ότι η 

ηθική των οµάδων περιέχει ένα βαθµό διλήµµατος και πειρασµού αφού 

υπάρχουν οι όροι «προσωπική εκτίµηση» και «συµφέρον».Σηµαντικό επίσης 

είναι ότι για να ισχύουν οι κανόνες συµπεριφοράς θα πρέπει να γίνουν 

αποδεκτοί από τα περισσότερα µέλη της οµάδας καθώς και ότι η διατύπωση 

επιβάλλεται να είναι ξεκάθαρη. Άπαξ και συµφωνηθούν οι κανόνες, η 

συµµόρφωση προς αυτούς είναι απαραίτητη για την διατήρηση της λειτουργίας 

της οµάδας. Εδώ διαπιστώνουµε κοινά µε τους κώδικες ηθικής για µηχανικούς, 

οι οποίοι είναι και αυτοί απαραίτητοι για την εύρυθµη λειτουργία του 

επαγγέλµατος. Όσα από τα µέλη της οµάδας δεν συµφωνούν µε την 

συµπεριφορά που ορίζουν οι κανόνες, αποκλείονται από την οµάδα. Ο 

παράγον χαρακτήρας-ευφυΐα του κάθε µέλους θα καθορίσει  το κατά πόσο θα 

ακολουθήσει τους ηθικούς κανόνες της οµάδας.  Όσον αφορά τους λόγους 

σύνταξης των λεγοµένων προτύπων διαγωγής της οµάδας αυτοί συνοψίζονται 

στο ότι βοηθούν στην λειτουργία, επιβίωση της οµάδας, κατευθύνουν την οµάδα 

σε δύσκολες καταστάσεις καθώς και ότι παρέχουν ένα πλαίσιο για το τι είναι 

«σωστό» και για το τι είναι «λάθος». Τα κοινά µε τους κώδικες ηθικής των 

µηχανικών όπως προείπαµε είναι πολλά. 

Οι αξίες της οµάδας που αποτυπώνονται µέσα από τα πρότυπα διαγωγής 

ισχυροποιούν τους δεσµούς µεταξύ των µελών της οµάδας και επιτυγχάνεται η 

ενδυνάµωση του ρόλου των µελών της οµάδας προκειµένου να επιτευχθεί ο 

στόχος µέσα σε πλαίσια οµαλής λειτουργίας. Αυτό το οποίο πρέπει να 

λαµβάνουν σοβαρά υπόψη τους τα µέλη είναι η επιτυχής ολοκλήρωση του 

στόχου και οφείλουν να προσανατολίζονται προς αυτή την κατεύθυνση. 
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Εποµένως, είναι ανάγκη να παραγκωνίσουν τις όποιες διαφωνίες έχουν µεταξύ 

τους και να αφοσιωθούν στον κοινό σκοπό. 

Από την άλλη πλευρά και ο ίδιος ο στόχος τον οποίο θέτουν τα µέλη πρέπει να 

είναι ρεαλιστικός και επιτεύξιµος. Αυτό σηµαίνει ότι  τα άτοµα εκτιµούν τις 

δυνατότητές τους και θέτουν µέσα σε ρεαλιστικά πάντα πλαίσια τα όρια στα 

οποία θα κινηθούν. Σε αντίθετη περίπτωση, τα µέλη αποτυγχάνουν, 

αποθαρρύνονται και παραιτούνται από κάθε µελλοντική πρωτοβουλία. 

3.9.2 ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 

 

Κάνοντας µία σύντοµη ιστορική αναδροµή και χρησιµοποιώντας τις σκέψεις του 

Randall Collins στο άρθρο του «Conflict Sociology»27, o Machiavelli και ο  

Hobbes πρωτοανέφεραν τις βασικές αρχές του κυνικού ρεαλισµού της 

ανθρώπινης κοινωνίας. Η συµπεριφορά του ατόµου καθορίζεται από το 

συµφέρον του σε ένα κόσµο υλικό και βίαιο. Συντελείται µια ιδεολογική 

επικράτηση του «πιστεύω» (νόµος, θρησκεία) καθώς και µια συνεχής πάλη για 

την εξουσία (ιδέες και η ηθική δηµιουργούνται από την κοινωνία) και 

εξυπηρετούν τα συµφέροντα των εµπλεκοµένων στην σύγκρουση. Στη συνέχεια 

τη σκυτάλη πήρε ο Μarx προσθέτοντας ακόµα πιο συγκεκριµένες παραµέτρους 

στις συγκρούσεις συµφερόντων οι οποίες έδειχναν την υλική κατάστασή τους η 

οποία κάνει ορισµένα ενδιαφέροντα πράξη και τους επιτρέπει να εκφράσουν τις 

ιδέες τους. 

Οι επαγγελµατικές συγκρούσεις συµφερόντων28 είναι ένα είδος καταστάσεων 

στο οποίο οι επαγγελµατίες έχουν συµφέρον. Αν το συµφέρον αυτό το 

επιδιώξουν υπάρχει η πιθανότητα να τους οδηγήσει στην αποτυχία των 

υποχρεώσεών τους απέναντι στους εργοδότες τους ή τους πελάτες. Οι ίδιοι 

συγγραφείς υποστηρίζουν ότι οι συγκρούσεις συµφερόντων εµφανίζονται όταν 

ικανοποιούνται τα εξής δύο κριτήρια: Πρώτον, όταν ο επαγγελµατίας πρέπει να 

πάρει πρωτοβουλία µε σκοπό να προασπίσει τα συµφέροντα που εκπροσωπεί 

(εργοδότη, ή πελάτη). ∆εύτερον, ο επαγγελµατίας έχει ένα παράπλευρο 

συµφέρον το οποίο είναι δυνατόν να επηρεάσει την κρίση του για την 

αποτελεσµατική προάσπιση των συµφερόντων εκείνων που εκπροσωπεί. Ο 
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Χυτήρης29 συµπληρώνει, ότι εξαιτίας του διαφορετικού πλέγµατος στόχων της 

τυπικής οργάνωσης και των εργαζοµένων αναµένεται ότι θα δηµιουργηθεί ένα 

είδος σύγκρουσης µεταξύ ατόµων ή οµάδων, στην προσπάθειά τους να 

πετύχουν τους δικούς τους στόχους. Οι πηγές σύγκρουσης σε έναν οργανισµό 

µπορεί να είναι µεταξύ στελεχών, διαφορετικών τµηµάτων, συναδέλφων και 

άλλων.   

Προτού εξετάσουµε κάποιες περιπτώσεις σύγκρουσης συµφερόντων έχει 

ενδιαφέρον να γνωρίσουµε τις τάσεις όσον αφορά αν οι συγκρούσεις έχουν 

θετικά ή αρνητικά αποτελέσµατα. Η κλασική σχολή του Management, F.Taylor 

και H Fayol, θεωρεί τις συγκρούσεις ανεπιθύµητες για λόγους όπως ότι 

µειώνουν το ηθικό των εργαζοµένων, µεγαλώνουν το χάσµα των διαφορών, 

εµποδίζουν τη συνεργασία, οδηγούν σε προκατειληµµένες αποφάσεις καθώς 

και ότι έχουν σαν αποτέλεσµα την µείωση της παραγωγικότητας. Από την άλλη 

πλευρά η θετική πλευρά των συγκρούσεων έγκειται για παράδειγµα στο ότι 

αυξάνουν τη συµµετοχή, δηµιουργούν αυθόρµητες αντιδράσεις, δυναµώνουν τις 

σχέσεις όταν λυθούν θετικά και για τις δυο πλευρές και ότι ίσως αυξήσουν την 

παραγωγικότητα. 

Αναπόφευκτα λοιπόν ο εκάστοτε µηχανικός είναι πολύ πιθανό να βιώσει κάποια 

χρονική στιγµή στον εργασιακό του χώρο µια σύγκρουση συµφέροντος. Μερικά 

τρανταχτά παραδείγµατα είναι τα ακόλουθα: 

• ∆ωροδοκία: Aυτός ο όρος συνεπάγεται συνήθως κάποιο διόλου 

ευκαταφρόνητο χρηµατικό ποσό ή κάποιας άλλης µορφής αγαθό το 

οποίο δεν περιλαµβάνεται σε κανένα νόµιµο συµβόλαιο30. To 

φαινόµενο της δωροδοκίας το συναντάµε σχεδόν σε κάθε κοινωνία, 

από τις διάφορες υπηρεσίες δηµόσιες ή µη µέχρι τον αθλητισµό. Ο 

εκάστοτε µηχανικός είναι δυνατόν να δωροδοκηθεί από τρίτους µε 

σκοπό την διαστρέβλωση της κρίσης του στο έργο που έχει αναλάβει 

να εκπληρώσει, ούτος ώστε να ικανοποιήσει είτε το δικό του 

συµφέρον είτε των τρίτων. Η δωροδοκία είναι µια πράξη ανήθικη και 

παράνοµη διότι επηρεάζει τον παράγοντα τιµιότητα σε συνθήκες 

ανταγωνισµού. Οφείλουµε όµως να διαχωρίσουµε την δωροδοκία 

όπως την ορίσαµε παραπάνω µε το δώρο το οποίο δίδεται πολλές 
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φορές σε ένδειξη ευγνωµοσύνης και επιβράβευσης προς τον 

εργαζόµενο. Αυτού του είδους η χειρονοµία είναι αποδεκτή πολλές 

φορές και δεν έχει να κάνει µε χρήµατα. Σαν παράδειγµα ας λάβουµε 

υπόψη µας τη συµβαίνει στην Ιαπωνία όταν µια εταιρία από την ∆ύση 

θέλει να συνεργαστεί µε µια ντόπια. Το δώρο του ενός εκπροσώπου 

προς τον άλλο, αν θέλουν οι δύο πλευρές να συνεργαστούν 

πραγµατικά, είναι µέρος της Ανατολίτικης κουλτούρας της Ιαπωνίας 

και θεωρείται ως ένδειξη εµπιστοσύνης, φιλίας και καλής 

συνεργασίας. Η µη αποδοχή ή µη τέλεση της χειρονοµίας από την 

∆υτική εταιρία µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα να µην συνεργαστούν 

οι δυο πλευρές για λόγους ευθιξίας της Ιαπωνικής πλευράς. 

• «∆ιπλός Πράκτορας»: Συγκρούσεις συµφερόντων δηµιουργούνται 

πολύ συχνά όταν ένας µηχανικός για παράδειγµα εργάζεται σε έναν 

οργανισµό και παράλληλα εκτελεί χρέη συµβούλου σε έναν άλλο 

ανταγωνιστή οργανισµό. Το ίδιο µπορεί να συµβαίνει και σε έναν 

ιδιοκτήτη ή και εργαζόµενο µιας επιχείρησης ο οποίος να έχει µετοχές 

σε µία άλλη ανταγωνίστρια εταιρία. 

• «Εσωτερικές πληροφορίες»: Μια πολύ συνηθισµένη µορφή 

σύγκρουσης συµφέροντος λαµβάνει χώρα όταν χρησιµοποιούνται 

«εσωτερικές» πληροφορίες µε σκοπό κάποιος να αποκτήσει 

πλεονέκτηµα. Παραδείγµατος χάρη, να υπάρχει µια «εσωτερική» 

πληροφορία ότι η επιχείρηση θα προβεί σε στρατηγικές κινήσεις στην 

αγορά που θα έχουν σαν αποτέλεσµα να ανέβει η τιµή της µετοχής 

της. Αυτή η πληροφορία δεν είναι διαθέσιµη στο κοινό. Όποιος εκ των 

έσω την έχει είναι δυνατόν να την αξιοποιήσει υπέρ του ή υπέρ 

τρίτων. 

Ολοκληρώνοντας, οι περισσότερες συγκρούσεις συµφέροντος, σύµφωνα µε την 

πλειοψηφία των ειδικών, χαρακτηρίζονται ως ανήθικες διότι διαστρεβλώνουν 

την κρίση των επαγγελµατιών µε σκοπό το παράπλευρο συµφέρον για τους 

ίδιους τους επαγγελµατίες ή για τρίτους. Πολλές τέτοιες συγκρούσεις 

παραβιάζουν την εµπιστοσύνη αφού επιτρέπουν στα παράπλευρα συµφέροντα 

να διαστρεβλώνουν κρίση και πράξεις.  
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3.10 ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗ  

Ο πολιτικός µηχανικός είναι αναγκασµένος να ακολουθεί το νόµο. Μπορούµε να 

πούµε πως ο νόµος χαρακτηρίζετε ως το ελάχιστο ηθικό επίπεδο το οποίο 

εξασφαλίζεται από το φόβο της τιµωρίας. Καλούµενος ένας µηχανικός να 

αποφασίσει για το σχεδιασµό και εκτέλεση ενός έργου υποχρεούται εκ του 

νόµου να ακολουθήσει συγκεκριµένους τεχνικούς κανόνες, κώδικες και 

συντελεστές ασφαλείας. Στην Ελλάδα για παράδειγµα χρησιµοποιείται τώρα πια 

ο Ευρωκώδικας, στο Ηνωµένο Βασίλειο τα Βρετανικά στάνταρτ (British 

Standards) και στη Γερµανία τα Din στάνταρτ. Ανάλογοι κανόνες υπάρχουν σε 

κάθε χώρα. 

∆εν επαφίεται λοιπόν στη κρίση του µηχανικού αν ένα κτίριο θα αντέξει 5 ή 8 

Ρίχτερ, αλλά καθαρά από την εφαρµογή των ανάλογων στάνταρτ. Άρα η 

επιλογή δεν έχει να κάνει µε την «ηθικότητα» του εν λόγω µηχανικού, πόσο 

µάλλον αφού η επιλογή δεν είναι δική του. Από την άλλη, ηθική υποχρέωση του 

µηχανικού µπορεί να θεωρηθεί πως έχει την υποχρέωση να ενηµερώσει το 

πελάτη του για τους εναλλακτικούς τρόπους κατασκευής του έργου, εντός του 

νοµικού πλαισίου πάντα. Για παράδειγµα θα πρέπει να τονισθεί και να αναφέρει 

τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα για τι κατασκευή πλάκας Radie στα 

θεµέλια του κτηρίου ασχέτως αν αυτή δεν επιβάλετε. Από την άλλη δε θα 

συζητήσει την χρίση συνδετήριων δοκών των πέδιλων στα θεµέλια αφού αυτή 

είναι υποχρεωτική αντισεισµική προστασία από τον Ευρωκώδικα. 

3.11 ΚΩ∆ΙΚΕΣ ΗΘΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ  

 

Κώδικες ηθικής για τους πολιτικούς µηχανικούς συναντάµε σε διάφορες γωνιές 

του πλανήτη. Αµερική, Ευρώπη αλλά και Ιαπωνία πιστοποιούν το εύρος της 

διάδοσης αλλά και τη σπουδαιότητα των κωδίκων. Για τις ανάγκες αυτής της 

διπλωµατικής  εργασίας παραθέτουµε µέρος από τρεις κώδικες ηθικής 

πολιτικών µηχανικών στις παρακάτω υπόενότητες καθώς και τους κώδικες 

πλήρεις στα παραρτήµατα. 
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3.11.1 Ο ΙΠΠΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΟΡΚΟΣ ΕΝΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 

 

Ο όρκος του Ιπποκράτη χρονολογείται από αρχαιοτάτων χρόνων και αφορά 

τους ιατρούς οι οποίοι θα ξεκινήσουν την άσκηση του επαγγέλµατός τους. Ο 

όρκος του Ιπποκράτη είναι η αρχαιότερη µορφή επαγγελµατικής ηθικής και 

ορίζει τη σχέση µεταξύ ιατρού και ασθενή. Από αρχαιοτάτων χρόνων, οι ιατροί 

υποχρεούνταν να θέτουν το συµφέρον του ασθενούς πάνω από το προσωπικό 

τους. Ο εν λόγω όρκος  έκανε σαφές το ότι ένας ιατρός δεν είναι µονάχα ένας 

επιχειρηµατίας ο οποίος πουλά τις ιατρικές του υπηρεσίες σε πελάτες. Σαν 

επίγραµµα ο όρκος χρησιµοποιεί το «Πάνω από όλα να µην κάνεις κακό».     

Μία ενδιαφέρουσα άποψη, η οποία είναι διαθέσιµη στο διαδίκτυο31, είναι ο 

αντίστοιχος ιπποκρατικός όρκος για έναν µηχανικό. Όπως οι γιατροί 

δεσµεύονται έναντι του όρκου έτσι και οι µηχανικοί υποχρεούνται να τηρήσουν 

αυτά που ορκίζονται. Ακολουθεί ο όρκος µιας και θεωρείται σχετικός µε την 

ηθική δέσµευση που έχει ο εκάστοτε µηχανικός απέναντι σε έναν κώδικα 

ηθικής:  

«Επισήµως εγγυώµαι για τον εαυτό µου ότι θα επικεντρώσω τη ζωή µου στο να 

υπηρετεί την κοινωνία. Θα αποδώσω την απαιτούµενη τιµή και σεβασµό που 

οφείλω στους δασκάλους µου. Θα παραµείνω πιστός στο επάγγελµα του 

µηχανικού, καθώς και γενναιόδωρος προς τα άλλα µέλη. Θα ζήσω τη ζωή µου 

και θα εξασκήσω ορθά και µε τιµή το επάγγελµά µου. Οποιοδήποτε έργο και να 

διεκπεραιώσω θα είναι για το καλό της ανθρωπότητας και θα το υποστηρίξω µε 

όλες µου τις δυνάµεις. Θα κρατηθώ µακριά από το ότι είναι λάθος, από τη 

διαφθορά, και από το να βάλω σε πειρασµό άλλους να εξασκήσουν το 

επάγγελµα διεφθαρµένα. Θα εξασκήσω το επάγγελµά µου έχοντας σαν 

µοναδικό σκοπό το κέρδος της ανθρωπότητας και δεν θα προβώ σε ουδεµία 

ενέργεια µε εγκληµατικό σκοπό, ακόµα και αν µου ζητηθεί. Θα εναντιωθώ σε 

πανούργες και άδικες τεχνικές εξάσκησης του επαγγέλµατος. ∆εν θα επιτρέψω 

διακρίσεις στα κριτήρια της εργασίας µου όσον αφορά τη θρησκεία, την 

εθνικότητα, το χρώµα του δέρµατος, τις πολιτικές πεποιθήσεις και την κοινωνική 

θέση. Ακόµα και αν απειλούµαι δεν θα χρησιµοποιήσω τις γνώσεις µου για να 
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βλάψω την ανθρωπότητα. Θα πασχίσω να αποφύγω την δηµιουργία 

αποβλήτων και ουσιών βλαβερών για το περιβάλλον, καθώς και την 

κατανάλωση µη ανανεώσιµων φυσικών πόρων. Υπόσχοµαι όλα τα παραπάνω, 

επίσηµα, ελεύθερα, χωρίς φόβο και πάθος στην τιµή µου.» 

3.11.2 ΚΩ∆ΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ 

 

Ο Αµερικανικός σύνδεσµος πολιτικών µηχανικών (AΣΠΜ) συνέταξε µια λίστα 

ηθικών αξιών τις οποίες πρέπει να υπακούουν όλοι οι «καλοί πολιτικοί 

µηχανικοί» µε σκοπό το απώτερο καλό του κοινωνικού συνόλου. Ο ΑΣΠΜ µέχρι 

το 1914 ακολούθησε την ίδια γραµµή όσον αφορά την ηθική. Ήταν συντηρητική 

η γραµµή µε έµφαση στην προσωπική ευθύνη και τιµή που είχε ο κάθε 

επαγγελµατίας ατοµικά. Ο γραπτός κώδικας δεν είχε νόηµα κατά το συµβούλιο 

του συνδέσµου. Ο κώδικας ήταν η πεποίθηση ότι ο µηχανικός θα πράξει το 

σωστό. 

Μετά το 1914 το συµβούλιο άλλαξε τα πιστεύω του και συνέταξε ένα γραπτό 

κείµενο το οποίο µέχρι σήµερα, µε κάποιες τροποποιήσεις, αποτελεί τον κώδικα 

Ηθικής δεοντολογίας των πολιτικών µηχανικών στην Αµερική. Σκοπός του, να 

φωτίζει την ατραπό του µηχανικού ώστε πράττει προς όφελος του κοινού 

συµφέροντος. Ο αρχικός κώδικας περιέχει οδηγίες για το πώς θα διαχειριστεί ο 

επαγγελµατίας πελάτες και συναδέλφους και οριοθετεί τις ευθύνες του απέναντι 

στους πολίτες. Σύµφωνα µε µία µερίδα µελετητών, αν συνεχιστεί αυτού του 

είδους η εξέλιξη του κώδικα σύντοµα θα µετατραπεί σε εξολοθρευτή της 

προσωπικής κρίσης του πολιτικού µηχανικού. Επιπρόσθετα η διοχέτευσή του  

σε περιοχές πέραν της προνοµιούχου σχέσεως µεταξύ µηχανικού και πελάτου, 

ενισχύει την γραφειοκρατία µε αποτέλεσµα να περιορίζει την ικανότητα του 

µηχανικού να εφευρίσκει την καλύτερα ενδεδειγµένη λύση για ένα δεδοµένο 

πρόβληµα 

Ο Αµερικανικός κώδικας περιέχει 7 κανόνες οι οποίοι υιοθετήθηκαν το 1914 και 

τροποποιήθηκαν µερικώς το Νοέµβριο του 1996. Συνοπτικά οι µηχανικοί θα 

πρέπει: 
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• Να θέσουν την ασφάλεια και το συµφέρον των πολιτών υπεράνω 

όλων. 

• Να παρέχουν τις υπηρεσίες τους µόνο σε περιοχές της αρµοδιότητάς 

τους. 

• Να προβαίνουν σε δηλώσεις µε αντικειµενικό και αληθινό χαρακτήρα. 

• Να είναι επαγγελµατίες στη σχέση τους µε πελάτες, εργοδότες και να 

αποφεύγουν τις συγκρούσεις συµφερόντων. 

• Να µην χρησιµοποιούν αθέµιτα µέσα στον ανταγωνισµό και να 

χτίσουν τη φήµη τους µε τα έργα τους. 

• Να ενισχύουν την τιµή, την ακεραιότητα και την αξιοπρέπεια του 

επαγγέλµατος µε τις πράξεις τους. 

• Να εξελίσσουν και να τελειοποιούν διαρκώς την επαγγελµατική τους 

κατάρτιση καθώς και να παρέχουν ευκαιρίες για την εξέλιξη της 

κατάρτισης των µηχανικών που έχουν υπό την επίβλεψή τους. 

Ο κώδικας του ΑΣΠΜ παραθέτεται αναλυτικά στο παράρτηµα 8.132. 

3.11.3 ΚΩ∆ΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ 

 

Ο κώδικας ηθικής πολιτικών µηχανικών στην µακρινή Ιαπωνία περιέχει τρία 

µέρη. Το προοίµιο, τις βασικές αντιλήψεις και τον κώδικα ηθικής τον ίδιο. Οι 

πολιτικοί µηχανικοί διαδραµάτισαν σπουδαίο ρόλο στον ταχύτατο ρυθµό 

ανάπτυξης της χώρας συµβάλλοντας στην ανοικοδόµησή της µετά το τέλος του 

Β Παγκοσµίου πολέµου. Ο πρόεδρος της επιτροπής σύνταξης ηθικής σηµειώνει 

ότι η αρχική αποστολή των µηχανικών ήταν να χτίσουν ένα νέο περιβάλλον για 

τη χώρα ξεπερνώντας τις άσχηµες κάποιες φορές µορφολογίες του εδάφους και 

τις κλιµατολογικές συνθήκες. Συµπληρώνοντας ο πρόεδρος, τονίζει ότι ο 

πολιτικός µηχανικός  θα πρέπει να γνωρίζει πολύ καλά ότι η σηµαντικότερη εκ 

των αποστολών του συµπεριλαµβανοµένης της ευθύνης που έχει απέναντι στις 

µελλοντικές γενιές, είναι  η δηµιουργία καθώς και η διατήρηση ενός 

περιβάλλοντος συµβίωσης µεταξύ φύσεως και ανθρώπου.  
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• Προοίµιο 

Το Μάρτιο του 1938, ο σύνδεσµος πολιτικών µηχανικών Ιαπωνίας δηµοσίευσε 

τις «αρχές και τα πιστεύω της πρακτικής των πολιτικών µηχανικών». Το κείµενο 

αυτό είχε προσχεδιαστεί το 1933. Στις αρχές του προοιµίου συγκαταλέγεται η 

αµοιβαία συνεργασία µεταξύ των µηχανικών που ασκούν το επάγγελµα και των 

επιστηµόνων που κάνουν έρευνα στους ανάλογους τοµείς. Επίσης γίνεται 

αναφορά στην συνεισφορά που έχει  στην επιστήµη η πρόοδος της 

τεχνολογίας.    

• Bασικές Αρχές 

Η πρώτη βασική αρχή συνιστά την προσοχή του πολιτικού µηχανικού στις 

ραγδαίες αλλαγές που έχουν συντελεστεί στις κοινωνίες λόγω της αλµατώδους 

ανάπτυξης της τεχνολογίας. Οι επιστήµονες που ασκούν την µηχανική έχουν 

σαν σύµµαχο την τεχνολογία και επουδενί δεν πρέπει να ξεχάσουν την 

αποστολή, την ασφάλεια των πολιτών, και να τυφλωθούν από τις ευκολίες που 

τους παρέχει η τεχνολογία ενεργώντας για το δικό τους και µόνο όφελος. Η 

δεύτερη αρχή έχει να κάνει µε τη νέα γενιά µηχανικών η οποία είναι υπεύθυνη 

για την διατήρηση της ισορροπίας-αρµονίας µεταξύ φύσεως και ανθρώπινης 

παρέµβασης. 

• Κώδικας Ηθικής 

Ο κώδικας καθαυτός διαθέτει 15 άρθρα (βλέπε παράρτηµα 8.2). Τα εν λόγω 

άρθρα περιλαµβάνουν αρκετά στοιχεία τα οποία µε την πρώτη µατιά φαίνονται 

γνωστά και προφανή. Η επιλογή βασίστηκε στην ευρεία αντίληψη ότι τα 

πρότυπα ηθικής πρέπει να είναι παγκοσµίως αποδεκτά και να έχουν εφαρµογή 

ανεξαρτήτως γενιάς και έθνους. Μερικά από τα άρθρα του Ιαπωνικού κώδικα 

είναι τα ακόλουθα: 

• Ο µηχανικός πρέπει να εφαρµόζει τις γνώσεις του για τη δηµιουργία, 

τη βελτίωση και την διατήρηση της «όµορφης εθνικής γης», του 

ασφαλούς και άνετου τρόπου ζωής καθώς και της ευηµερίας της 

κοινωνίας. 
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• Να σέβεται τη φύση και παράλληλα να δίνει τη µέγιστη προτεραιότητα 

στην ασφάλεια, στο συµφέρον και την υγεία των γενεών του σήµερα 

και του αύριο. Η συνεργασία µε τη φύση θα εδραιώσει την σταθερή 

ανάπτυξη του ανθρώπινου γένους. 

• Να ασκεί το επάγγελµά του / της µε βάση τις γνώσεις, τις εµπειρίες 

και την επαγγελµατική κατάρτιση ανεξάρτητα σε ποιόν οργανισµό 

ανήκει 

3.11.4 Ο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΚΩ∆ΙΚΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  

 

Ο κώδικας διπλωµατούχων µηχανικών στην Ελλάδα ισχύει από το 1961 

γραµµένος στην καθαρεύουσα.33.∆εν είναι ακριβώς κώδικας ηθικής αλλά µια 

οριοθέτηση του επαγγέλµατος. Η γνώση του σύµφωνα µε τους ειδικούς, θα 

βοηθήσει τους µηχανικούς και ιδιαίτερα τους νέους να αντιµετωπίσουν κάποια 

διλήµµατα και να σταθούν ορθά από δεοντολογικής πλευράς στους σκληρούς 

και άκρως ανταγωνιστικούς επαγγελµατικούς τους χώρους. Η Ελληνική 

οικονοµία αναπτύσσεται διαρκώς τα τελευταία χρόνια και διάφορα µεγάλα έργα 

δηµόσια ή µη εκπονούνται διαρκώς. Αναπόφευκτα η ευθύνη των µηχανικών 

απέναντι στο κοινωνικό σύνολο είναι τεράστια, ειδικά σε µια σεισµογενή χώρα 

σαν την Ελλάδα. Ο κώδικας αποτελείται από 12 άρθρα (βλέπε παράρτηµα) τα 

οποία ο µηχανικός είναι υποχρεωµένος να τηρεί αυστηρά διότι αυτά καθορίζουν 

τα πλαίσια των βασικών ηθικών υποχρεώσεων που έχει σαν επαγγελµατίας. 

Συγκεκριµένα σύµφωνα µε το πρώτο άρθρο ο µηχανικός οφείλει:  

• Nα υποστηρίζει τα νόµιµα συµφέροντα του εντολέος του κατά τον 

καλύτερο δυνατόν τρόπο, 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 κατανοει ορθώς την 

φύσιν και πραγµατική θέσιν της ανατιθεµένης εργασίας, αντιµαχόµενος 

πεπλανηµένας απόψεις, τεινούσας να οδηγήσουν εις τεχνικά λάθη ή 

οικονοµική ζηµία. 
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• Να επιδιώκει την συνεργασίαν µετάλλων συναδέλφων, όπου τούτο 

επιβάλλεται δια την άρτια εκτέλεσιν της ανατιθέµενης εις αυτόν εντολής, 

µη υπερτιµών τα όρια των ιδίων αυτού ικανοτήτων και ενηµερώνουν τον 

εντολέα του επί της ανάγκης της τοιαύτης συνεργασίας και των εκ ταύτης 

ωφεληµάτων δια την αρτίαν επιτέλεσις της εντολής.    

Μελετώντας τον κώδικα διαπιστώνουµε την σηµασία που έχει η ασφάλεια και το 

συµφέρον του κοινωνικού συνόλου όπως άλλωστε και στους κώδικες της 

Αµερικής και της Ιαπωνίας που προαναφέρθηκαν. Ο Ελληνικός κώδικας δεν 

δίνει την ίδια έµφαση στην αρµονία φύσεως και ανθρώπου αλλά στην άσκηση 

του επαγγέλµατος καθώς και στις σχέσεις µεταξύ µηχανικών πελατών και 

συναδέλφων.  

3.12 Η ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

 

Ο κάθε οργανισµός ενδιαφέρεται για τις προσδοκίες και τους στόχους του να 

επιτευχθούν. Οι προσδοκίες και οι στόχοι επιτυγχάνονται µέσω της 

διακυβέρνησης του οργανισµού. Το πλαίσιο της εταιρικής διακυβέρνησης 

περιγράφει ποιόν «υπηρετεί» ο οργανισµός  µε την ύπαρξή του, καθώς και το 

πώς οι σκοποί και οι προτεραιότητες του οργανισµού αποφασίζονται και 

γίνονται πράξη34. Σύµφωνα µε τον Θανόπουλο35, «Με τον όρο εταιρική 

διακυβέρνηση αναφερόµαστε στην άσκηση εξουσίας (management) στο 

ανώτατο επίπεδο ενός οργανισµού ή µιας επιχείρησης, δηλ. στο διοικητικό 

συµβούλιο. Είναι το επίπεδο στο οποίο λαµβάνονται οι στρατηγικές αποφάσεις»  

Οι Johnson και Scholes συµπληρώνουν ότι η εταιρική διακυβέρνηση απέκτησε 

υπόσταση για δυο βασικούς λόγους. Πρώτα από όλα για την πρακτική ανάγκη 

διαχωρισµού ιδιοκτησίας (ownership) και διαχειριστικού ελέγχου (management 

control). Σε πολλές περιπτώσεις εταιριών οι ιδιοκτήτες δεν αναµιγνύονται στην 

διοίκηση της επιχείρησης. Επαγγελµατίες διευθυντές αναλαµβάνουν την 

διαχείριση κεφαλαίων και εταιρίας αφού οι ιδιοκτήτες θεωρούν ότι θα έχουν 

καλύτερα αποτελέσµατα µε επαγγελµατίες διευθυντές παρά µε τον εαυτό τους. 

Οι µέτοχοι µε τη σειρά τους ελπίζουν ότι οι επαγγελµατίες διευθυντές ως 
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διοίκηση στην εταιρία που έχουν επενδύσει θα τους αποδώσουν τα κατάλληλα 

µερίσµατα  (Θανόπουλος, 2003). ∆εύτερον, η τάση του να γίνουν οι οργανισµοί 

υπεύθυνοι και υπόλογοι, όχι µόνο προς τους ιδιοκτήτες αλλά γενικότερα προς 

τους µετόχους και την κοινωνία, γίνεται ολοένα και πιο δυνατή. Το ακόλουθο 

σχήµα απεικονίζει τους δύο λόγους που προαναφέραµε, οι οποίοι ενισχύουν 

την σπουδαιότητα της εταιρικής διακυβέρνησης: 
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∆ικαιούχοι (Beneficiaries) Συλλογή αναφορών

Επίτροποι (Trustees) Περιορισµένες αναφορές

∆ιαχειριστές επενδύσεων 

(Ιinvestment managers) 
Περιορισµένες αναφορές απόδοσης 

επενδύσεων

Συµβούλιο (Board) 

∆ιευθύνοντες Σύµβουλοι 

(Executive directors) 
Προϋπολογισµοί-ποιοτικές αναφορές

Υψηλόβαθµα στελέχη 

(Senior Executives 
Προϋπολογισµοί-ποιοτικές αναφορές

Λογαριασµοί- αναφορές αναλυτών

∆ιαχειριστές (Managers) Προϋπολογισµοί-διάφορες αναφορές

 

Σχήµα 3-2: Η ΑΛΥΣΙ∆Α ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΤΥΠΙΚΗ 
∆ΟΜΗ 

Πηγή: Johnson και Scholes 2002, σελ 196. 
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Το παραπάνω σχήµα απεικονίζει την αλυσίδα ιεραρχίας σε µια δηµόσια εταιρία 

του  Ηνωµένου βασιλείου. Αυτό που διαφαίνεται καθαρά είναι το ότι οι 

managers οι οποίοι κατευθύνουν τη στρατηγική του οργανισµού είναι δυνατόν 

να είναι τελείως απόµακροι από τους δικαιούχους της παραγωγικότητας-

κέρδους της επιχείρησης. 

3.12.1 Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ  

 

Η αυξανόµενη σπουδαιότητα της εταιρικής διακυβέρνησης είναι άµεσα 

συνδεδεµένη µε τις ραγδαίες εξελίξεις στον τοµέα της παγκόσµιας οικονοµίας 

και τεχνολογίας. Αναπόφευκτα η εταιρική διακυβέρνηση βρίσκεται εµπρός από 

µια σειρά προκλήσεων: 

• Παγκοσµιοποίηση: Μια θεµελιώδης µεταβολή συντελείται στην 

παγκόσµια οικονοµία. Οι εθνικές οικονοµίες παύουν να είναι 

προστατευµένες από νόµους, εµπόδια και κρατικό παρεµβατισµό. Τα 

εµπορικά κανάλια απελευθερώνονται, το ελεύθερο εµπόριο είναι γεγονός 

και οι εθνικές οικονοµίες συγχωνεύονται όλη αυτή η παγκόσµια µεταβολή 

«προκαλεί» τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως µεγέθους, δίνοντάς τους την 

δυνατότητα εξάπλωσης και επέκτασης των δραστηριοτήτων µε αύξηση 

της κερδοφορίας και µείωση του κόστους. Οι απαιτήσεις για σωστή και 

στιβαρή διακυβέρνηση του εκάστοτε οργανισµού αυξάνονται αν ο 

οργανισµός θέλει να είναι ανταγωνιστικός. Η ορθότητα και η αµεσότητα 

των αποφάσεων της διοίκησης θα καθορίσει την πορεία του οργανισµού 

στην αρένα της παγκοσµιοποίησης36. 

• Τεχνολογική Εξέλιξη:  H εξέλιξη της τεχνολογίας ανέβασε και αυτή µε τη 

σειρά της τον πήχη για την εταιρική διακυβέρνηση. Οι managers έχουν 

στην διάθεσή τους τα κατάλληλα όπλα όπως µικροεπεξεργαστές, 

συστήµατα επικοινωνίας, internet, καθώς και την τεχνολογία των 

µεταφορών . Για να γίνουµε λίγο πιο συγκεκριµένοι, οι 

µικροεπεξεργαστές έδωσαν τη δυνατότητα για την επεξεργασία 

τεράστιου όγκου πληροφοριών µε χαµηλό κόστος37. Να σηµειώσουµε ότι 

το κόστος παραγωγής τέτοιων επεξεργαστών συνεχίζει να µειώνεται. 
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Όσον αφορά το internet, σύµφωνα µε τον Hill (2002), οι χρήστες του 

διαδικτύου το 1990 υπολογίζονταν περίπου σε 1 εκατοµµύριο 

παγκοσµίως. Το 2000 ο αριθµός εκτοξεύτηκε στα 330 εκατοµµύρια  ενώ 

σύµφωνα µε πρόσφατες µελέτες οι χρήστες στις µέρες µας ξεπερνούν τα 

600 εκατοµµύρια. Το διαδίκτυο είναι µια παγκόσµια τράπεζα 

πληροφοριών και ένα υπερπολίτιµο εργαλείο στα χέρια των manager. 

Ολοκληρώνοντας µε τα τεχνολογικά εφόδια που η εταιρική διακυβέρνηση 

καλείται να αξιοποιήσει, αναφέρουµε την εξέλιξη των τρόπων µεταφοράς 

εµπορευµάτων. Τα αεροπορικά, ακτοπλοϊκά, σιδηροδροµικά και οδικά 

δίκτυα επεκτείνονται, εκσυγχρονίζονται και εκµηδενίζουν τις αποστάσεις 

µε σχετικά χαµηλό κόστος σε σχέση µε το παρελθόν. Όλες πλέον οι 

µεριές του πλανήτη είναι προσβάσιµες µε κάποιο τρόπο ενισχύοντας την 

ανάπτυξη του παγκόσµιου εµπορίου.  

• ∆ιαπλοκή: Οι συµφωνίες κάτω από το τραπέζι, οι διαφορές αδιαφανείς 

διεργασίες, το παρασκήνιο και η µη κοινοποίηση λογιστικών και άλλων 

στοιχείων των οργανισµών είναι πολλές φορές γεγονός. Όλο αυτό το 

φάσµα δραστηριοτήτων καλείται διαπλοκή. Οι οργανισµοί, ειδικά στις 

µέρες µας, εµπλέκονται ορισµένες φορές σε τέτοιου είδους 

δραστηριότητες. Στο βωµό του κέρδους θυσιάζονται οι ηθικές αξίες η 

άµιλλα και ο ευγενής ανταγωνισµός. Σύµφωνα µε τον Θανόπουλο 

(2003), τα επιχειρηµατικά δρώµενα θα πρέπει να κοινοποιούνται παντού. 

Επενδυτές, µέτοχοι αλλά και η κοινή γνώµη θα πρέπει να γνωρίζουν όσα 

ο νόµος ορίζει. 

3.12.2 ΜΟΝΤΕΛΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

 

Όπως προαναφέραµε, η πρωταρχική ευθύνη που έχει κάθε σώµα εταιρικής 

διακυβέρνησης είναι η εξασφάλισή του ότι ο οργανισµός εκπληρώνει την 

βούληση των ιδιοκτητών. Στον ιδιωτικό τοµέα τον ρόλο αναλαµβάνει το 

διοικητικό συµβούλιο, το οποίο εργάζεται για λογαριασµό των µετόχων, ενώ 

στον δηµόσιο η διοίκηση είναι υπόλογη στο κράτος. Το µοντέλο της εταιρικής 

διακυβέρνησης διαφέρει από χώρα σε χώρα. Συγκεκριµένα καθορίζεται από 

 47



πολιτικοοικονοµικούς, πολιτισµικούς, κοινωνικούς και άλλους παράγοντες. Για 

του λόγου του αληθές ακολουθούν 3 πιθανά µοντέλα εταιρικής διακυβέρνησης, 

το Αγγλοσαξονικό, το Ευρωπαϊκό και το Ασιατικό, µε τα θετικά τους σηµεία και 

τις αδυναµίες τους38. 

• Άγγλο-Σαξονικό µοντέλο 

Προτερήµατα 

• ∆υναµικός προσανατολισµός αγοράς. 

• Επενδύσεις κεφαλαίου σε ρευστή µορφή. 

• Εκτενής διεθνοποίηση. 

Αδυναµίες 

• Εύφλεκτη αστάθεια. 

• Νοοτροπία βραχυπρόθεσµων επενδύσεων. 

• Ανεπαρκείς δοµές διακυβέρνησης. 

• Ευρωπαϊκό µοντέλο 

Προτερήµατα 

• Μακροπρόθεσµη βιοµηχανική στρατηγική. 

• Πάρα πολύ σταθερή επένδυση κεφαλαίων. 

• Στιβαρές δοµές διοίκησης. 

Αδυναµίες 

• ∆υσκολία διεθνοποίησης. 

• Έλλειψη ελαστικότητας. 

• Ανεπαρκής επένδυση σε νέες βιοµηχανίες 
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• Ασιατικό µοντέλο 

Προτερήµατα 

• Πάρα πολύ µακροπρόθεσµη βιοµηχανική στρατηγική. 

• Σταθερή επένδυση κεφαλαίων. 

• Μεγάλη δραστηριότητα στο εξωτερικό. 

Αδυναµίες 

• Χρηµατοδοτικός κερδοσκοπισµός. 

• Μυστικές συµφωνίες-διαφθορά κυβερνήσεων. 

• Αδυναµία στο να είναι κάποιος υπόλογος. 

3.12.3 ΠΩΣ ΘΑ ΒΕΛΤΙΩΘΕΙ Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 

 

Αναµφίβολα η εταιρική διακυβέρνηση έχει αποκτήσει τον απαιτούµενο σεβασµό 

τόσο στους κόλπους των µελετητών-ακαδηµαϊκών, όσο και στους ιδιοκτήτες 

επιχειρήσεων αλλά και την κοινή γνώµη. Εάν η διακυβέρνηση δεν είναι η 

αναµενόµενη, τα αποτελέσµατα του οργανισµού θα είναι κατώτερα του 

αναµενόµενου. ΄Οι µέτοχοι και οι ιδιοκτήτες θα ζηµιωθούν, όπως και η κοινωνία 

γενικότερα, αφού η ανεπαρκής διακυβέρνηση της επιχείρησης είναι δυνατόν να 

οδηγήσει σε ανεπαρκή προϊόντα και υπηρεσίες. ∆ανειζόµενοι τις απόψεις των 

ειδικών και του Θανόπουλου (2003), υπάρχουν διάφοροι τρόποι βελτίωσης της 

εταιρικής διακυβέρνήσης.  

Πρώτα από όλα να υπάρχουν γραπτές αρχές εταιρικής διακυβέρνησης. Όπως 

οι µηχανικοί δεσµεύονται από τους κώδικες ηθικής και όπως το κάθε κράτος 

έχει γραπτούς νόµους και κώδικες οι οποίοι πρέπει να ακολουθούνται από τα 

µέλη της κοινωνίας, έτσι και οι οργανισµοί θα πρέπει να φροντίσουν να υπάρχει 

γραπτός κώδικας εταιρικής διακυβέρνησης. Έτσι το διοικητικό συµβούλιο θα 

πάρει τις κατάλληλες κατευθύνσεις και θα δεσµεύεται απέναντι στον κώδικα για 

 49



οποιαδήποτε κακή διαχείριση. Ο κώδικας θα πρέπει να βασίζεται σε ηθικές 

αξίες και βάσεις οι οποίες θα είναι γενικότερα αποδεκτές.  

∆εύτερον, ο οργανισµός θα πρέπει να έχει µια δοµή και µια ιεραρχία. Έτσι θα 

λειτουργεί καλύτερα, θα είναι ευδιάκριτος και θα υπάρχει κατανοµή ευθυνών. 

Τρίτον, ο έλεγχος θα πρέπει να είναι διαρκής. Ο οργανισµός θα πρέπει να 

συστήσει επιτροπές οι οποίες θα επιφορτιστούν µε τον ρόλο του ελέγχου. 

3.13 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

 

Τον τελευταίο αιώνα οι αλλαγές που επήλθαν στην κοινωνία γενικότερα ήταν 

πολλές και αρκετά σηµαντικές, αναδιαµορφώνοντας τις αξίες και τις κοινωνικές 

αντιλήψεις των ανθρώπων.  

Οι αλλαγές που επήλθαν στον εργασιακό χώρο πιο συγκεκριµένα, ήταν 

ραγδαίες. Η επίδραση της βιοµηχανικής επανάστασης και κυρίως των δύο 

Παγκοσµίων πολέµων είναι εµφανής. Από τις αλλαγές στον εργασιακό χώρο 

που συντελέστηκαν αξίζει επιγραµµατικά να αναφέρουµε την αναβάθµιση του 

ρόλου της γυναίκας, τις ευκαιρίες για επαγγελµατική απασχόληση που 

υπάρχουν πλέον και σε άτοµα µε ειδικές ανάγκες, όπως επίσης και στην 

ποιότητα ζωής των εργαζοµένων (υγιεινή και ασφάλεια στον χώρο εργασίας), 

που ολοένα και περισσότερο αποκτά βαρύνουσα σηµασία στην σύγχρονη 

εταιρική κουλτούρα των επιχειρήσεων. 

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο εξελίξεων διαµορφώθηκαν και τα δικαιώµατα τόσο 

των εργαζοµένων όσο και των εργοδοτών, όπου πλέον τα δικαιώµατα των 

εργαζοµένων έχουν αποκτήσει στερεή νοµική βάση αλλά και ολοένα και 

ισχυρότερη ηθική βάση πάνω στην οποία στηρίζονται.  

Τα δικαιώµατα εργοδοτών και εργαζοµένων όµως δεν συµβαδίζουν και δεν 

βρίσκονται πάντα σε αρµονία µεταξύ τους. Αρκετά συχνά βρίσκονται σε 

αντίθεση ή ακόµα και σε ανταγωνιστικές θέσεις, καθώς η προσπάθεια της κάθε 

µίας οµάδας στο να επιτύχει τους στόχους της µπορεί να την φέρει  αντιµέτωπη 
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µε την άλλη. Η βάση όµως πάνω στην οποία πρέπει να στηρίζεται µία 

επιχείρηση για την οµαλή λειτουργία της είναι η διασφάλιση της ισορροπίας 

µεταξύ των δικαιωµάτων εργαζοµένων και εργοδοτών. 

Σε κάθε επιχείρηση από τα πιο σηµαντικά στοιχεία της είναι το ανθρώπινο 

δυναµικό της. Έτσι η ύπαρξη ισορροπηµένης σχέσης µεταξύ των δικαιωµάτων 

εργοδοτών και εργαζοµένων που θα αποτρέπει την δηµιουργία εντάσεων και 

διατάραξη της σχέσης των δύο παραπάνω κατηγοριών είναι θεµελιώδης 

σηµασίας για την περαιτέρω πορεία της επιχείρησης. Οι επιχειρήσεις στις 

οποίες τα θέµατα ανθρωπίνου δυναµικού επιλύονται αρµονικά, αυτές 

εµφανίζουν καλύτερα αποτελέσµατα από πλευράς απόδοσης και γενικότερα το 

να έχει µία επιχείρηση ικανοποιηµένους εργαζοµένους αποτελεί ισχυρό 

ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα για αυτήν. 

Η εξισορρόπηση των δικαιωµάτων εργαζοµένων και εργοδοτών είναι εποµένως 

µείζονος σηµασίας θέµα για την διοίκηση της κάθε επιχείρησης, η οποία 

καλείται να το αντιµετωπίσει όσο το δυνατόν περισσότερο άµεσα και 

αποτελεσµατικά. Για αυτό το λόγο η διοίκηση πρέπει να έχει γνώση των 

δικαιωµάτων των εργαζοµένων και να αναγνωρίζει το δυναµικό τους χαρακτήρα 

που µετεξελίσσεται µέσα στο σύγχρονο κοινωνικό περιβάλλον. Το ίδιο όµως 

ισχύει και για τα δικαιώµατα-ευθύνες των εργοδοτών, καθώς και αυτές 

εξελίσσονται.  

Ο συγκερασµός των απόψεων, η αµοιβαία κατανόηση των δικαιωµάτων των 

δύο πλευρών µέσα από την οπτική της εταιρικής κουλτούρας αποτελεί 

αναµφισβήτητα µία αποτελεσµατική αντιµετώπιση του θέµατος της ισορροπίας 

των δικαιωµάτων των εργαζοµένων και εργοδοτών, στοιχείο απαραίτητο για την 

σύγχρονη επιχείρηση.  

Αφού αναλύσαµε τις τάσεις που διαφαίνονται για τον εργαζόµενο του 21ου 

αιώνα καθώς και την υπάρχουσα ισορροπία στα δικαιώµατα εργαζοµένου και 

εργοδότη, ας γίνουµε λίγο πιο σαφείς όσον αφορά τα επαγγελµατικά 

δικαιώµατα του εργαζοµένου. Μη ξεχνάµε ότι οι πολιτικοί µηχανικοί υπόκεινται 

και αυτοί στο γενικά αποδεκτό κανόνα για τα εργασιακά δικαιώµατα. 

 51



Σύµφωνα µε τον Θανόπουλο, (2003), σελ 122-123, µπορούµε να 

κατηγοριοποιήσουµε τα δικαιώµατα των εργαζοµένων ως εξής: 

 

• Το δικαίωµα δίκαιης ανταµοιβής: Ο κάθε εργαζόµενος έχει 

δικαίωµα να αµείβεται σύµφωνα µε τα προσόντα και την προσφορά 

του/της στην παραγωγική διαδικασία. Ο χαρακτήρας, η 

προσαρµοστικότητα στις απαιτήσεις του εργασιακού περιβάλλοντος, 

η συνέπεια καθώς και η αποδοτικότητα είναι µερικά από τα κριτήρια 

για την δίκαιη ανταµοιβή του εκάστοτε εργαζόµενου. 

 

• Το δικαίωµα εργασίας σε ένα ασφαλές και ποιοτικά 
αναβαθµισµένο περιβάλλον: Όπως ο µηχανικός δεσµεύεται από 

τους κώδικες ηθικής να θέτει την κοινωνική ασφάλεια και το κοινό 

«καλό» πάνω από το κάθε τι, έτσι και αυτός είναι νοµικά 

κατοχυρωµένος ώστε να έχει το δικαίωµα για ένα ασφαλές εργασιακό 

περιβάλλον. Πώς είναι δυνατόν να ζητείται από τους µηχανικούς για 

παράδειγµα να προστατέψουν την κοινωνία αν δεν είναι οι ίδιοι 

ασφαλείς  χωρίς να κινδυνεύει η υγεία και η σωµατική ακεραιότητά 

τους. Όσο για το δικαίωµα σε αναβαθµισµένο περιβάλλον, µπορεί να 

µην είναι νοµικά κατοχυρωµένο άλλα όλοι οι εργαζόµενοι επιζητούν 

ένα καλά σχεδιασµένο χώρο εργασίας για ψυχολογικούς κυρίως 

λόγους. Εάν υπάρχει ένα τέτοιο περιβάλλον η αποδοτικότητα του 

εργαζοµένου είναι δυνατόν να αυξηθεί. 

 

 

• Το δικαίωµα σε µια εργασία που προσφέρει προσωπική 
ικανοποίηση: Το δικαίωµα αυτό έχει γίνει αντικείµενο ερεύνης από 

πολλούς ειδικούς. Συνδέεται άµεσα µε το ψυχολογικό κοµµάτι του 

κάθε εργαζόµενου και τις µεταπτώσεις στην διάθεση και την απόδοση 
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που µπορούν να εµφανιστούν κατά την διάρκεια της εργασίας. Ένας 

εργαζόµενος αν δεν είναι ευχαριστηµένος δεν αποδίδει πάντα τα 

µέγιστα. Είναι επίσης πιθανό να παρουσιάσει συµπτώµατα 

κατάθλιψης. 

 

• Το δικαίωµα της απασχόλησης δίχως διακρίσεις µε βάση τη 
θρησκεία, το φύλο, την εθνικότητα, το χρώµα του δέρµατος και 
τις προσωπικές αντιλήψεις: Το δικαίωµα αυτό συνδέεται µε τα 

γενικότερα ανθρώπινα δικαιώµατα και τον αγώνα κατά του 

οποιασδήποτε µορφής ρατσισµού. Ο εργασιακός ρατσισµός είναι ένα 

φαινόµενο το οποίο συναντάται ακόµα και σήµερα. Αποτέλεσµα 

εργαζόµενοι να παρακάµπτονται, να απορρίπτονται ή και να µην 

ανταµείβονται κατάλληλα. Ο άνθρωπος κατά τη διάρκεια της ιστορίας 

έχει αγωνιστεί  για να διατηρήσει το δικαίωµα να έχει το χρώµα που 

έχει, την θρησκεία που πιστεύει, την εθνικότητά του καθώς και όποια 

άλλη αντίληψη έχει. 

 Ολοκληρώνοντας την αναφορά µας στα επαγγελµατικά δικαιώµατα 

παραθέτουµε την παγκόσµια διακήρυξη των δικαιωµάτων των µηχανικών όσον 

αφορά την άσκηση του επαγγέλµατος39. Σύµφωνα µε τον W. Elden, συγγραφέα 

της διακήρυξης και ισόβιο µέλος του ινστιτούτου ηλεκτρολόγων µηχανικών:  

Για να µπορέσουν οι µηχανικοί να εξασκήσουν «ηθικά» το επάγγελµα, 

σύµφωνα µε τις επιταγές και τις ανάγκες της εκάστοτε κοινωνίας, πρέπει να 

τους παρέχονται συγκεκριµένα δικαιώµατα και ελευθερίες ούτως ώστε να µην 

είναι δέσµιοι διαφόρων «παρενοχλήσεων». Έτσι θα καταφέρουν απερίσπαστοι 

να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της κοινωνίας. Ακολουθεί η διακήρυξη των 

επαγγελµατικών δικαιωµάτων η οποία συγκροτήθηκε µε βάση την παραπάνω 

αντίληψη και εστιάζει την προσοχή της σε καταστάσεις κατά τις οποίες ο 

µηχανικός προσλαµβάνεται «κατά βούληση». Τα δικαιώµατα που 

διακηρύσσονται βασίζονται σε ντοκουµέντα, υποθέσεις συγκρούσεων 

συµφέροντος, καθώς και στην έρευνα επιφανών µηχανικών και ακαδηµαϊκών 
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ειδικών επί του θέµατος. Η διακήρυξη αυτή απευθύνεται σε όλων των 

κατηγοριών τους µηχανικούς και έχει παγκόσµια εφαρµογή και απήχηση:    

• Το δικαίωµα να είναι ελεύθεροι και να µην υπόκεινται σε απειλές, 

εξαναγκασµούς, εκφοβισµούς, παρενοχλήσεις ή σε οποιασδήποτε 

άλλης µορφής πίεσης η οποία να διαστρεβλώνει την κρίση τους για 

«ηθικά» και γενικότερα επαγγελµατικά ζητήµατα. 

• Το δικαίωµα επαγγελµατικής συνείδησης, δηλαδή το δικαίωµα να 

εξασκείται το επάγγελµα µε στόχο την εκπλήρωση των υποχρεώσεων 

που αναλαµβάνει ο κάθε µηχανικός. 

• Το δικαίωµα άρνησης σε ανήθικες δραστηριότητες. 

• Το δικαίωµα να προειδοποιεί το κοινό για ενδεχόµενους κινδύνους. 

• Το δικαίωµα να διαφέρει η γνώµη του / της 

• Το δικαίωµα της αναγνώρισης και της ανταµοιβής για της υπηρεσίες 

του / της. 

• Το δικαίωµα απόρριψης «ανήθικων πράξεων» χωρίς να χάσει το 

έργο ή µελλοντικά έργα. 

• Το δικαίωµα της διαρκούς εγγραφής στο τεχνικό επιµελητήριο της 

χώρας απαγορεύοντας την αποδεδειγµένη κακή διαγωγή και 

ανικανότητα. 

• Το δικαίωµα της εθνικής ασφάλισης και της εξάσκησης του 

επαγγέλµατος. 

• Το δικαίωµα να ασκεί την υπεύθυνη επαγγελµατική κρίση του / της 

για την ανάληψη των επαγγελµατικών ευθυνών. Η ανάληψη αυτών 

των ευθυνών συνεπάγεται την άσκηση της κρίσης τεχνικής µορφής 

καθώς και του εύλογου «ηθικού» επιχειρήµατος. 

• Το δικαίωµα να είναι «ηθικός/η» µηχανικός. 
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• Το δικαίωµα να αναζητά συµβουλή και καθοδήγηση για να ξεδιαλύνει 

την ανησυχία των εργαζοµένων όταν αυτοί αντιµετωπίζουν µια 

ανήθικη συµπεριφορά.  

3.14 ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

Ο Πλάτων αναφέρεται στην ηθική ως την αποτελεσµατική αρµονία του συνόλου. 

Πολλοί φιλόσοφοι ανά τους αιώνες διαµόρφωσαν θεωρίες σχετικά µε το τι είναι 

ηθική και σχεδόν όλοι έφθασαν στο συµπέρασµα, ότι ηθικό είναι «ότι είναι καλό 

για το σύνολο». Σύµφωνα µε τους ειδικούς, η φιλοσοφία της βιοπολιτικής είναι 

ακριβώς αυτό: Η υπεράσπιση του καλού σε παγκόσµιο επίπεδο, η 

συνειδητοποίηση της σηµασίας του αγαθού της ζωής σε κάθε µορφή παρουσίας 

της στη γη και ο σεβασµός για το πολύτιµο αγαθό του βίου. Με την ως άνω 

ηθική φιλοσοφία κέρδος και βίο-περιβάλλον είναι συµβατές έννοιες. 

Χρειαζόµαστε όµως το κέρδος; Έτσι όπως έχει εξελιχτεί η εκάστοτε κοινωνία το 

κέρδος αποτελεί το κύριο κίνητρο σε κάθε ανθρώπινη προσπάθεια. Είναι ο 

µοχλός για την ανάπτυξη του κόσµου.  

Παρ' όλα αυτά το κέρδος απαιτεί την εκµετάλλευση των πρώτων υλών και η 

εκµετάλλευση διαταράσσει την ισορροπία του περιβάλλοντος. Πώς λοιπόν 

µπορούν αυτές οι έννοιες να είναι συµβατές; Μπορούν, µόνο αν βασιστούµε 

στις ηθικές αξίες. Τα παγκόσµια αποθέµατα, αν χρησιµοποιηθούν µε 

υπευθυνότητα, µπορούν σε µεγάλο βαθµό να ανανεωθούν. Η τεχνολογία, αν 

χρησιµοποιηθεί σωστά, είναι ένα πολύτιµο εργαλείο και µπορεί να συνδράµει σ' 

αυτές τις προσπάθειες. Αλλά και πάλι είναι ένα θέµα ηθικών αξιών. Πώς όµως 

αποκτά κανείς ηθικές αξίες; Αυτό είναι το κλειδί. Η περιβαλλοντική ηθική 

περιλαµβάνει κριτική σκέψη σχετική µε τις πολιτικές του ιδιωτικού και του 

δηµόσιου τοµέα σε σχέση µε τα περιβαλλοντικά προβλήµατα και εξετάζει τις 

προϋποθέσεις πάνω στις οποίες στηρίχθηκαν αυτές οι πολιτικές40. 

Μοιραζόµαστε όλοι τον ίδιο πλανήτη. Έτσι κύρια προσπάθειά µας πρέπει να 

είναι να κάνουµε αυτόν τον πλανήτη ένα καλύτερο τόπο διαβίωσης για όλους. 

Απαιτείται ευρεία αντίληψη του κόσµου γύρω µας. Η τεχνολογία στον αιώνα µας 
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έχει φθάσει σε πολύ ψηλά, αλλά δυστυχώς η διανοητική καλλιέργεια, αυτή η 

οποία προσδίδει αληθινό νόηµα στη ζωή, δεν έλαβε την προτεραιότητα που θα 

έπρεπε στην εκπαίδευση.  

3.14.1 ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 

Σύµφωνα µε τον Verharen, ένας από τους στόχους της φιλοσοφίας είναι η 

αναζήτηση της «καλής ζωής». Αυτή η αναζήτηση περνάει µέσα από το πώς οι 

περιβαλλοντικές αλλαγές διαµορφώνουν αυτή την «καλή ζωή». Μια άλλη 

ευρέως αποδεκτή άποψη είναι αυτή που υποστηρίζει ότι η ευτυχία είναι 

αδύνατη χωρίς τον τεχνολογικό έλεγχο του περιβάλλοντος και όσο πιο 

προηγµένη είναι η τεχνολογία τόσο καλύτερη και η ποιότητα ζωής41. 

Ποια είναι όµως η θέση των µηχανικών απέναντι στο περιβάλλον; Πώς 

µπορούν να συνδυάσουν το κέρδος µε την προστασία του είδη βεβαρηµένου 

περιβάλλοντος; Με µια πρόχειρη µατιά οι πολιτικοί µηχανικοί για παράδειγµα 

δεσµεύονται από τους κώδικες ηθικής για την συµπεριφορά τους απέναντι στο 

περιβάλλον. Συγκεκριµένα ο πρώτος κανόνας του κώδικα ηθικής για πολιτικούς 

µηχανικούς στην Αµερική τονίζει: «Οι µηχανικοί πρέπει να θέσουν την ασφάλεια 

και το συµφέρον των πολιτών υπεράνω. Θα πρέπει να πασχίσουν ώστε να 

ασκήσουν το επάγγελµά τους σύµφωνα µε αυτήν». Η προστασία του 

περιβάλλοντος είναι υπόθεση όλων και η ποιότητα ζωής είναι αναπόφευκτα 

συνδεδεµένη µε ένα ασφαλές περιβάλλον. Ακόµη περισσότερη βαρύτητα 

παρατηρείται στον αντίστοιχο κώδικα της Ιαπωνίας. Η αναφορά στην 

προστασία της φύσης και στην διατήρηση της αρµονίας στα δύο πρώτα άρθρα 

είναι σαφής (βλέπε παράρτηµα). Όσον αφορά τον κώδικα των Ελλήνων 

διπλωµατούχων µηχανικών στερείται αναφοράς στη φύση και στο περιβάλλον 

και περιορίζεται στην γενικότερη ασφάλεια της κοινωνίας. 

Η σπουδαιότητα που έχει το περιβάλλον και ο σεβασµός προς αυτό, αναφέρετε 

από τον Kant42, ο οποίος τονίζει πως ο σεβασµός για την ανθρώπινη ζωή 

συνεπάγεται πολύ µεγαλύτερο ενδιαφέρον για τη φύση από αυτό που 

παραδοσιακά αναγνωρίζεται. Επιπρόσθετα καταδικάζει την αγριότητα προς τα 
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«ευσυνείδητα» ζώα επειδή διακρίνει ότι µια τέτοια συµπεριφορά θα µεταφερθεί 

στο πώς αντιµετωπίζονται οι άνθρωποι. 

Νεότεροι φιλόσοφοι και ακτιβιστές υποστηρίζουν ότι το πώς φερόµαστε στα 

ζώα και στη φύση αντικατοπτρίζει το πόσο πολιτισµένοι είµαστε. Γενικότερα, η 

θεωρία της ηθικής του καθήκοντος υπερασπίζει την διατήρηση της προστασίας 

του περιβάλλοντος διότι µε αυτήν συνεπάγεται και ο σεβασµός στον άνθρωπο ο 

οποίος βρίσκεται στο περιβάλλον από την πρώτη στιγµή της ύπαρξής του. 

• Το µοντέλο περιβαλλοντικής ηθικής του «World Federation of 
Engineering Organizations» (WFEO)  

Το µοντέλο του WFEO για την περιβαλλοντική ηθική των µηχανικών είναι κοινά 

αποδεκτό από όλες τις κατηγορίες µηχανικών ανά τον κόσµο. Συνοπτικά οι 

µηχανικοί θα πρέπει: 

• Να προσπαθήσουν µε όλες τους τις δυνάµεις, το κουράγιο, τον 

ενθουσιασµό και την αφοσίωσή τους να πετύχουν κάτι τεχνολογικά 

ανώτερο το οποίο θα συνεισφέρει σε ένα υγιές και κοινά αποδεκτό 

περιβάλλον κλειστών ή ανοικτών χώρων, για όλους. 

• Να πασχίσουν να φέρουν σε πέρας την αποστολή τους και το έργο 

που έχουν αναλάβει, µε τη χαµηλότερη δυνατή κατανάλωση πρώτων 

υλών και ενέργειας, αποφεύγοντας τα πολλά απόβλητα καθώς και 

την όποια µόλυνση. 

• Να έχουν στενή και συνεχή συνεργασία µε ειδικούς σε θέµατα υγείας. 

• Να µελετούν διαρκώς το περιβάλλον και να είναι σε θέση να 

γνωρίζουν τις πιθανές επιπτώσεις που µπορεί να έχει το έργο τους σε 

αυτό. Η γνώση των διαφόρων οικοσυστηµάτων καθώς και η επιλογή 

της καταλληλότερης λύσης ώστε να είναι αποδεκτή από το 

περιβάλλον, είναι µονόδροµος για τους µηχανικούς. 

• Να κατανοούν και να προωθούν πλήρως τις λύσεις που χρειάζονται 

για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος σε περίπτωση που 

διαταραχθεί η ισορροπία του. 
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• Να απορρίπτουν κάθε δέσµευση η οποία θα έχει βλαβερές 

επιπτώσεις για τους ανθρώπους και τη φύση καθώς και να διαλέξουν 

την καλύτερη δυνατή τεχνική, κοινωνική, πολιτική λύση. 

• Να έχουν υπόψη τους ότι οι αρχές τις αλληλεξαρτήσεως του 

οικοσυστήµατος, η ανοµοιότητα της διατήρησης, η εξοικονόµηση 

πρώτων υλών καθώς και η προστασία της ύπαρξης του ανθρώπου, 

πρέπει να συνεχιστούν να υφίστανται και σε καµία περίπτωση να 

διαταραχτεί η ισορροπία τους. 

Σαν συµπέρασµα µπορούµε να βγάλουµε το ότι ο πόλεµος, η µιζέρια και η 

αγνωµοσύνη καθώς και οι φυσικές καταστροφές αλλά και οι ευθύνες του 

ανθρώπου είναι οι κύριες αιτίες για την εξασθένιση και την καταστροφή του 

περιβάλλοντος. Οι µηχανικοί σαν ενεργά µέλη της εκάστοτε κοινωνίας πρέπει 

να βοηθήσουν µε τις γνώσεις τους, τις ικανότητές τους και το ταλέντο τους την 

κοινωνία να αποτινάξει αυτές τις αρνητικές επιρροές, ώστε να βελτιωθεί η 

ποιότητα ζωής όλων των ανθρώπων.   

3.14.2 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

 

Την δεκαετία του 60 το προσωπικό που ασχολούνταν µε θέµατα περιβάλλοντος 

ήταν σχεδόν ανύπαρκτο στους µεγάλους οργανισµούς. Σύµφωνα µε το άρθρο 

του R. MacLean «A Critical Examination of the Environmental Profession in the 

new Millennium», από την δεκαετία του 70 και µετά τα πράγµατα άλλαξαν. Η  

ζήτηση των ειδικών σε περιβαλλοντικές µελέτες αυξήθηκε κατακόρυφα. Οι 

οργανισµοί ίδρυσαν τµήµα που ασχολούνταν µε το συγκεκριµένο θέµα και 

διέθεσαν πολλά χρήµατα από τον προϋπολογισµό τους, κάνοντας περικοπές 

σε άλλα τµήµατα, για να το στελεχώσουν και να εξασφαλίσουν την άρτια 

λειτουργία του. Πλέον στις µέρες µας, οι δραστηριότητες και οι διάφορες µελέτες 

των τµηµάτων που ασχολούνται µε περιβαλλοντικά θέµατα για λογαριασµό των 

διαφόρων οργανισµών του δηµόσιου ή του ιδιωτικού τοµέα, είναι ένα 

συνηθισµένο φαινόµενο. Οι σύµβουλοι για το περιβάλλον, οι υπηρεσίες που 

εκδίδουν άδειες, καθώς και οι διάφορες µελέτες που εκπονούνται είναι µέρος 

της εκάστοτε κοινωνίας. 
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Η απάντηση στο ερώτηµα «γιατί αυτή η στροφή προς το περιβάλλον και την 

προστασία του;» είναι απλή. ∆ιότι, πλέον κινδυνεύουµε όλοι αν δε ληφθούν 

µέτρα για τον περιορισµό των βλαβερών συνεπειών προς το περιβάλλον, 

εξαιτίας της ανεξέλεγκτης ανθρώπινης δραστηριότητας. Οι µηχανικοί στην 

περίπτωσή µας δεν θα πρέπει να είναι αµέτοχοι σε αυτήν την προσπάθεια, διότι 

είναι µέρος της βιοµηχανίας. Οι υπηρεσίες τους, οι κατασκευές τους καθώς και 

οι αποφάσεις τους στα διάφορα «ηθικά διλήµµατα»  θα πρέπει να µην 

διαταράσσουν την ισορροπία του περιβάλλοντος. «Οι περισσότερες πηγές 

βλαβερών εκποµπών στο περιβάλλον έχουν πολλαπλές επιπτώσεις και οι 

πολλαπλές επιπτώσεις έχουν πολλαπλά αίτια. Κατά συνέπεια, ένα απλό 

βιοµηχανικό προϊόν, ή µια διεργασία, έχει γενικώς τη δυνατότητα για 

επιπτώσεις, ακόµα και αν αυτές είναι σε πολύ µικρές ποσότητες»43. 

Για να µπορέσουν οι µηχανικοί να πράξουν σύµφωνα µε την περιβαλλοντική 

ηθική και τις γενικότερες επιταγές της κοινωνίας για την διατήρηση της 

ισορροπίας του περιβάλλοντος θα πρέπει να γνωρίζουν τα περιβαλλοντικά 

θέµατα που απασχολούν σε όλο το εύρος της κλίµακας (παγκόσµια, 

περιφερειακή, τοπική). Αναφορές περί αυτών γίνονται στους Καρβούνη και 

Γεωργακέλλο44 αλλά και Martin και Schinzinger45 παραθέτουµε τα ακόλουθα 

περιβαλλοντικά θέµατα: 

• Αύξηση Θερµοκρασίας: Σύµφωνα µε τους επιστήµονες που 

ασχολούνται µε το κλίµα του πλανήτη µας, λέγοντας κλίµα εννοούµε τι 

µετεωρολογικές συνθήκες-αλλαγές σε µακρά χρονική περίοδο η µέση 

θερµοκρασία έχει αυξηθεί κατά µισό βαθµό Κελσίου. Η αύξηση έχει 

συντελεστεί εξαιτίας της χρήσης ορυκτών καυσίµων και την 

απελευθέρωση από αυτήν την χρήση διοξειδίου του άνθρακα στην 

ατµόσφαιρα. Σύµφωνα µε τις προβλέψεις των ειδικών, η µέση 

θερµοκρασία του πλανήτη θα αυξηθεί 2 µε 5 βαθµούς Κελσίου µέχρι το 

έτος 205046. Η θέρµανση του πλανήτη είναι δυνατόν να προκαλέσει 

αναστάτωση στην στάθµη της θάλασσας, στην περίοδο των παγετώνων 

και σε άλλα φαινόµενα. Μια τέτοια αλλαγή στο παγκόσµιο κλίµα θα 

µπορούσε να προκαλέσει µια γενικότερη αναταραχή στη ζωή των 

ανθρώπων σε παράκτιες κυρίως περιοχές.  
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• Όζον: Ένα άλλο µεγάλο θέµα που απασχολεί την ανθρωπότητα είναι η 

εξάντληση του όζοντος. Ερευνητές στην διάρκεια της δεκαετίας του 80 

παρατήρησαν ότι πάνω από την Ανταρκτική το όζον παρουσίαζε µια 

γρήγορη µείωση. Περαιτέρω έρευνες επιστηµόνων έδειξαν ότι η 

εκποµπή χλωροφθορανθράκων στην ατµόσφαιρα θα µπορούσε 

βαθµιαία να µειώσει το στρατοσφαιρικό όζον εντός µιας µακράς 

περιόδου. Σαν αποτέλεσµα είναι δυνατόν να προκληθούν αλλαγές στο 

κλίµα και στις βροχοπτώσεις του πλανήτη µας. 

• Εξαφάνιση Οικοσυστηµάτων: Είναι δεδοµένο ότι πάµπολλα είδη της 

χλωρίδας και της πανίδας της Γης βρίσκονται υπό εξαφάνιση. Οι 

τροφικές αλυσίδες έχουν διαταραχθεί. Η αιτία για την απειλή της 

εξαφάνισης χλωρίδας-πανίδας είναι η απώλεια-αναταραχή των φυσικών 

οικοσυστηµάτων. Τα τροπικά δάση εξαφανίζονται, οι αστικές περιοχές 

επεκτείνονται και γενικότερα οι παράνοµες δραστηριότητες του 

ανθρώπου σε βάρος της φύσης και υπέρ του κέρδους 

πολλαπλασιάζονται. Ακόµα και εκεί που απλώς διαταράσσονται τα 

οικοσυστήµατα ο κίνδυνος σοβαρότατων επιπτώσεων παραµένει. 

• Υποβάθµιση του εδάφους: Το θέµα αυτό αφορά τη καλλιεργησιµότητα 

του εδάφους και τη γεωργία γενικότερα. Τα εδάφη εξαιτίας ανθρώπινης 

παρέµβασης αλλά και φυσικής διαβρώνονται και αχρηστεύονται. Οι 

µελετητές συµφωνούν ότι το φαινόµενο παίρνει διαστάσεις. 

• Όξινη Βροχή: Η κανονική βροχή έχει PH 5,6. Το PH στη χηµεία µετρά 

το βαθµό οξύτητας ενός στοιχείου. Η τιµή του PH  της κανονικής βροχής 

(5.6 περίπου) χαρακτηρίζεται ως ουδέτερη. Η απόκλιση προς τα κάτω 

χαρακτηρίζεται ως όξινη ενώ προς τα πάνω ως βασική. Η βροχή που 

πέφτει στα µεγάλα αστικά κέντρα πλησιάζει το 3,9 µε 4,3, δηλαδή δέκα 

φορές πιο όξινη από όσο θα έπρεπε47. Συνεχίζοντας την αναφορά µας 

για την απόθεση οξέων στο περιβάλλον, το λιώσιµο του χιονιού την 

άνοιξη απελευθερώνει και αυτό µε τη σειρά του µεγάλο ποσοστό οξέων 

το οποίο απορροφάται από εδάφη και λίµνες. Αποτέλεσµα της γενικής 

απορρόφησης οξέων είναι το λεγόµενο «όξινο σοκ». Υδροβιότοποι, 

λίµνες αλλά και πολλά εδάφη µολύνονται και χιλιάδες ψάρια καταλήγουν 
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νεκρά. Επιπρόσθετα η απόθεση οξέων συντελεί στην υποβάθµιση 

ευαίσθητων υλικών, µεταλλικών και ανθρακικών ενώσεων, µε 

αποτέλεσµα τη διάβρωση οικοδοµικών υλικών και µνηµείων. Η 

παράµετρος αυτή ενδιαφέρει άµεσα τους πολιτικούς µηχανικούς διότι 

είναι υπεύθυνοι για πολλά έργα και κατασκευές. 

• Ρύπανση υπογείων υδάτων: Η ανεξέλεγκτη αποβολή αποβλήτων από 

τις βιοµηχανίες, οι διάφορες παράνοµες χωµατερές αλλά και οι 

απρόσεκτες γεωργικές δραστηριότητες όπως εκτεταµένοι ψεκασµοί και 

αλόγιστη χρήση λιπασµάτων, είναι µερικοί από τους παράγοντες που 

µπορεί να µολύνουν τα υπόγεια ύδατα τα οποία είναι πολλές φορές 

απαραίτητα για την τροφοδοσία αστικών περιοχών και αγροτικών 

καλλιεργειών. 

3.14.3 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (Π∆Σ) 

 

Αφού παραθέσαµε κάποιες από τις πιο γνωστές επιπτώσεις φυσικών και 

ανθρωπίνων δραστηριοτήτων στο περιβάλλον θεωρούµε σκόπιµο να γίνει µια 

µικρή αναφορά στα λεγόµενα ΠΣ∆. Ένα τέτοιου είδους σύστηµα περιλαµβάνει 

µια σειρά διαδικασιών οι οποίες επιτρέπουν στον κάθε οργανισµό να αναλύει, 

να ελέγχει και να µειώνει την επίδραση των υπηρεσιών-προϊόντων στο 

περιβάλλον. Ένα ΠΣ∆ έχει εφαρµογή σε όλων των ειδών τους οργανισµούς 

ανεξαρτήτως µεγέθους και χαρακτήρα.  

Τα βασικά στοιχεία ενός ΠΣ∆ είναι τα ακόλουθα: 

• H αξιολόγηση περιβαλλοντικών στόχων του οργανισµού. 

• Η ανάλυση της επίδρασης του οργανισµού (υπηρεσιών-προϊόντων) 

και τα απαιτούµενα νοµικά πλαίσια. 

• Η οριοθέτηση των περιβαλλοντικών στόχων µέσω προγράµµατος. 

• Η επίβλεψη της προόδου και της επίτευξης των στόχων. 
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• Η εξασφάλιση ότι οι εργαζόµενοι αποκτούν περιβαλλοντική 

συνείδηση. 

• Η ανάλυση της προόδου του ΠΣ∆ καθώς και τα περιθώρια βελτίωσής 

του. 

Το παγκοσµίως αποδεκτό κριτήριο για την ανάπτυξη ενός ΠΣ∆ είναι πλέον το 

ISO 14001. Στην διάσκεψη του Ρίο ντι Τζανέιρο το 1992 για το περιβάλλον έγινε 

η πρώτη αναφορά για ένα τέτοιο πρότυπο. Η τελική µορφή δόθηκε το 1996 και 

προέκυψε το κριτήριο ISO 1400148.  

Ολοκληρώνοντας την αναφορά µας στα ΠΣ∆, τα πλεονεκτήµατα της 

χρησιµοποίησής τους από τους οργανισµούς  έχουν να κάνουν µε τη µείωση 

του ρίσκου, την αύξηση της επιχειρηµατικής αποδοτικότητας, το θετικό προφίλ 

που αποκτά ο οργανισµός, την γενικότερη περιβαλλοντική συνείδηση του 

προσωπικού καθώς και την διάδοση των λύσεων για το περιβάλλον. 
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4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ KAI ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

 

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι να ορίσουµε την «ασφάλεια». Παραδείγµατος χάριν, 

«Ασφάλεια είναι ο όρος του να είµαστε προστατευόµενοι από βλάβες, λάθη, 

ατυχήµατα και διάφορα άλλα κακά. Η προστασία περιλαµβάνει τόσο το αίτιο 

όσο και την έκθεση στο κακό»1, ή «Ασφάλεια είναι η απουσία των 

καταστροφικών συνεπειών τόσο στους ανθρώπους όσο και στο περιβάλλον»2. 

Μια άλλη κατηγορία ειδικών ορίζει την ασφάλεια σε σχέση µε το ρίσκο το οποίο 

κάποιος διατίθεται να πάρει, όπως ο William W. Lorence αναφέρει3: «Ασφαλές 

είναι κάτι αν το ρίσκο του χαρακτηρίζεται ως αποδεκτό». 

Η ασφάλεια, θα συµπληρώναµε, ότι είναι αναπόσπαστο κοµµάτι της φύσεως 

του κάθε ανθρώπου. Όλοι οι άνθρωποι, άλλα και τα ζώα, έχουν το ένστικτο της 

αυτοσυντήρησης. Κανείς δεν θέλει να κινδυνεύσει και όλοι προσπαθούν να 

προστατεύουν. Στην περίπτωσή µας οι πολιτικοί µηχανικοί όπως και οι 

µηχανικοί άλλης ειδικότητας, δεσµεύονται από τους κώδικες ηθικής στο να 

θέτουν την ασφάλεια του κοινωνικού συνόλου υπεράνω όλων των άλλων. Το 

επάγγελµα των µηχανικών  προϋποθέτει άµεση ανταπόκριση σε µια ανάγκη, 

δηµιουργώντας µια κατασκευή ή ένα κτίσµα το οποίο θα πλήρει όλα τα κριτήρια 

ασφαλείας, ελαχιστοποιώντας παράλληλα την πιθανότητα αδυναµίας µε την 

έννοια να γίνει επικίνδυνο για τον άνθρωπο και το περιβάλλον4. Αναπόφευκτα 

λοιπόν ο µηχανικός θα πρέπει να παλέψει για να αποτρέψει ενδεχόµενη 

αποτυχία-αδυναµία της κατασκευής ώστε να δηµιουργήσει κάτι εξασφαλίζοντας 

την πολυπόθητη ασφάλεια για το κοινωνικό σύνολο και για το περιβάλλον. Το 

ρίσκο ορίζεται ως «η πιθανότητα του να συµβεί κάτι επιζήµιο»5. 

4.1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ 

 

Όπως προαναφέραµε, ο σχεδιασµός, η ανάπτυξη καθώς και η συντήρηση των 

διαφόρων κατασκευών-έργων, είναι η κύρια ευθύνη των µηχανικών. Σύµφωνα 

µε τον Dr. Havdro6 πως παρατηρώντας κάποιος τις γέφυρες, ή τα πολυώροφα 
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κτίρια, είναι δυνατόν να εντυπωσιαστεί, όµως δεν είναι αδύνατον να προσέξει το 

πώς υποστηρίζονται αυτά τα οικοδοµήµατα. Η στήριξη έχει να κάνει µε τα 

θεµέλια, τη στατικότατα του κτίσµατος, το αποχετευτικό σύστηµα, την παροχή 

νερού καθώς και διάφορα άλλα συστήµατα τα οποία βοηθούν στην εύρυθµη και 

ασφαλή λειτουργία του έργου. Έτσι η χρησιµοποίηση από το κοινωνικό σύνολο 

είναι άµεση και δίχως κινδύνους. Κατά τον ίδιο συγγραφέα, οι µηχανικοί όταν 

παίρνουν αποφάσεις για τον σχεδιασµό και την συντήρηση διαφόρων έργων, 

λαµβάνουν υπόψη µεγάλο αριθµό αναλύσεων και µελετών για το έδαφος, τον 

αέρα, και το περιβάλλον γενικότερα (π.χ. νόµος βαρύτητας, θερµοδυναµική, 

κ.α.). Εν συνεχεία, το µοντέλο που προκύπτει από τις εκτεταµένες έρευνες και 

µελέτες εξοµοιώνεται µε τη βοήθεια Η/Υ. Έτσι είναι έτοιµο προς χρήση. Το 

πρόβληµα είναι ότι το κάθε µοντέλο και σχέδιο των µηχανικών έγκειται σε 

ρίσκο-αβεβαιότητα βαθµός του οποίου θα καθορίσει την επιτυχία του.  Ένα 

τέτοιο µοντέλο απεικονίζεται στο ακόλουθο σχεδιάγραµµα:  

Αβεβαιότητες 

 

Σχήµα 4-1: ΡΙΣΚΟ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  

Πηγή: http://www.ibk.ethz.ch/fa/info150ETH_EN 

Για κάποιον µηχανικό, το ρίσκο που σχετίζεται µε έναν κίνδυνο είναι  ο 

συνδυασµός της πιθανότητας ότι ο εν λόγω κίνδυνος θα παρουσιαστεί, καθώς 

και οι συνέπειές του. Οι συνέπειες περιλαµβάνουν τραυµατισµούς, απώλεια 

ζωής, κόστος ανακατασκευής, απώλεια οικονοµικής δραστηριότητας, 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις και άλλα. Σύµφωνα µε την µελέτη των 
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Vruwenverder, Lovegrove, Holicky, Tanner και Canisius7 που ασχολούνται µε 

θέµατα ρίσκου και ασφάλειας, το θέµα της ασφάλειας µπορεί να αντιµετωπιστεί 

µε δύο τρόπους: Με τον «σαφή-συγκεκριµένο» και  µε τον «σιωπηρό». Οι ίδιοι 

συγγραφείς µας υπενθυµίζουν να µην ξεχνάµε ότι όταν οι µηχανικοί παίρνουν 

αποφάσεις εκ µέρους της κοινωνίας για κάποιο έργο, είναι απαραίτητο οι 

προτιµήσεις της κοινωνίας να αντικατοπτρίζονται σε αυτές τις αποφάσεις. Οι 

προτιµήσεις της εκάστοτε κοινωνίας ορίζουν το πού και το πώς η κοινωνία 

«σπαταλά» τους πόρους της µε σκοπό την βελτίωση του τρόπου ζωής των 

µελών της. Στην περίπτωση της «σιωπηρής» αντιµετώπισης, εµπλέκονται και οι 

πολιτικοί όσον αφορά την αποδοχή αποφάσεων των πολιτικών µηχανικών που 

εµπεριέχουν ρίσκο για την κοινωνία. Σε αυτήν την µορφή αντιµετώπισης 

απαιτείται συνεργασία και επικοινωνία µεταξύ όλων των εµπλεκοµένων στην 

λήψη αποφάσεων. 

Το αποτέλεσµα ύπαρξης ρίσκου σε µια κατασκευή, µπορεί να αποβεί στην 

λεγόµενη «µηχανική καταστροφή» µε απώλειες ανθρωπίνων ζωών καθώς και 

µε σοβαρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Σύµφωνα µε την ιστοσελίδα 

«Engineering Disasters», ο χαρακτηρισµός «µηχανική καταστροφή» συνδέεται 

άµεσα µε την αντίληψη που έχει η κοινή γνώµη για το ρίσκο. Για παράδειγµα, 

στις Η.Π.Α το 1998, οι θάνατοι σε δυστυχήµατα αεροπλάνων (775), τρένων 

(755) και ποδηλάτων (722) ήταν περίπου ίδιοι. Όµως η αντίληψη της κοινωνίας 

για το ρίσκο που εµπεριέχει µια αεροπορική πτήση, το οποίο ρίσκο έχει 

πολλαπλασιαστεί στις µέρες µας µετά τα γεγονότα της εντεκάτης Σεπτεµβρίου, 

είναι αρκετά µεγαλύτερο από αυτό που σχετίζεται µε τα τρένα και πολύ 

µεγαλύτερο από αυτό των ποδηλάτων. Αναπόφευκτα λοιπόν η αντίδραση σε 

µια αεροπορική τραγωδία θα είναι πολύ µεγαλύτερη. Σύµφωνα µε την ίδια 

ιστοσελίδα, οι κύριοι παράγοντες για µια µηχανική καταστροφή είναι οι 

ακόλουθοι: Ανθρώπινοι, αστοχία υλικών, κακή σχεδίαση, ακραία καιρικά 

φαινόµενα και ο συνδυασµός όλων των παραπάνω. 

Μια πρόσφατη µελέτη του Ελβετικού Ινστιτούτου τεχνολογία ανέλυσε 800 

υποθέσεις µηχανικών καταστροφών που προέκυψαν από ανθρώπινο λάθος και 

στις οποίες έχασαν τη ζωή τους 504 άτοµα ενώ τραυµατίστηκαν 592 και 

εκατοµµύρια δολάρια πληρώθηκαν για τις ζηµιές. Κατά την συγκεκριµένη µελέτη 
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όταν ευθύνεται ο άνθρωπος για την αποτυχία οι πιθανότερες αιτίες 

παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:  

Πίνακας 4-1: ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ  

Ανεπαρκής γνώση 36% 

Υποτίµηση διαφόρων επιρροών  16% 

Απροσεξία-παράληψη  14% 

Λάθος, αµέλεια  13% 

Στήριξη σε άτοµα χωρίς την απαραίτητη επίβλεψη 9% 

Αντικειµενικώς άγνωστη κατάσταση  7% 

Μπέρδεµα αρµοδιοτήτων  1% 

Επιλογή κακή ποιότητας υλικών  1% 

Άλλα 3% 

Πηγή: http://www.matscieng.sunysb.edu/disaster/ 

 

Καταστροφές συναντάµε σε όλα τα µήκη και τα πλάτη της γης ανεξαρτήτως αν 

ευθύνεται ο άνθρωπος ή η φύση. Όσον αφορά την χώρα µας η ευθύνη των 

πολιτικών µηχανικών για την ασφάλεια των κατασκευών είναι µεγάλη διότι 

πρέπει να γίνει πρόβλεψη για ισχυρή αντισεισµική προστασία, αφού η Ελλάδα 

παρουσιάζει αυξηµένη σεισµική δραστηριότητα. ∆υστυχώς στο παρελθόν έχουν 

χαθεί αρκετές ανθρώπινες ζωές. Ποιος δεν θυµάται τον τελευταίο µεγάλο 

σεισµό στην Πάρνηθα. Αποτέλεσµα της κακής µελέτης που έκαναν οι µηχανικοί 

ήταν να καταρρεύσουν σπίτια και εργοστάσια συµπαρασύροντας στο θάνατο 

ανθρώπινες ψυχές.   
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4.2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 

 

Σύµφωνα µε διάφορους ακαδηµαϊκούς και επιφανείς µηχανικούς, η ανάλυση 

ρίσκου ορίζεται σαν υποτοµέας της λεγόµενης «διαχείρισης έργου» (project 

management). Στην ενότητα 4.1 ορίσαµε το ρίσκο που σχετίζεται µε έναν 

κίνδυνο σαν τον συνδυασµό της πιθανότητας ότι ο εν λόγω κίνδυνος θα 

παρουσιαστεί, καθώς και οι συνέπειές του. Οι συνέπειες περιλαµβάνουν 

τραυµατισµούς, απώλεια ζωής, κόστος ανακατασκευής, απώλεια οικονοµικής 

δραστηριότητας, περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Γενικότερα θα λέγαµε ότι το 

ρίσκο χρησιµοποιείται για την εκτίµηση και τον υπολογισµό των διαφόρων 

«αβεβαιοτήτων» που σχετίζονται µε ένα γεγονός8. 

Σύµφωνα µε τους Bender & Ayyb και την µελέτη  τους «Risk based control for 

construction»9, η ανάλυση του ρίσκου είναι µια διαδικασία τεχνική και 

επιστηµονική µέσα από την οποία το ρίσκο ενός συστήµατος εκτιµάται και 

προσδιορίζεται µε την βοήθεια ποσοτικών και ποιοτικών µεθόδων. 

Χρησιµοποιώντας την µελέτη των Vruwenverder, Lovegrove, Holicky, Tanner 

και Canisius (2001)10, η οποία αναφέρεται στην εκτίµηση και στην επικοινωνία 

του ρίσκου στο επάγγελµα του πολιτικού µηχανικού παραθέτουµε τα ακόλουθα 

στάδια της διαδικασίας ανάλυσης ρίσκου:  

 

• Αναγνώριση κινδύνων, ορισµός πιθανών σεναρίων κινδύνου 

Σύµφωνα µε τους ειδικούς αυτό συνήθως είναι το πρώτο στάδιο της 

διαδικασίας ανάλυσης ρίσκου. Η αναγνώριση και ο ορισµός των 

κινδύνων, δηλ. το σύνολο των όρων το οποίο µπορεί να οδηγήσει σε 

ανεπιθύµητα γεγονότα, και των πιθανών σεναρίων κινδύνου είναι 

επιβεβληµένη. Αφού ολοκληρωθεί η αναγνώριση, είναι δυνατόν να 

συνεχιστεί η ανάλυση του ρίσκου χρησιµοποιώντας ποιοτικές ή 

ποσοτικές µεθόδους. Η ποιοτική ανάλυση χρησιµοποιεί τη γνώµη των 

ειδικών µε σκοπό την αξιολόγηση και τις συνέπειες ενός γεγονότος.  

Τέτοιας µορφής ανάλυσης είναι, η ανάλυση ασφαλείας (Safety Review), 
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η ανάλυση προκαταρκτικού ελέγχου (Preliminary Hazard Analysis) και η 

µελέτη κινδύνου και εγχειρισιµότητας (Hazard & Operability study). Όσον 

αφορά την ποσοτική ανάλυση, αυτή βασίζεται κυρίως σε στατιστικές 

µεθόδους και βάσεις δεδοµένων οι οποίες προσδιορίζουν την 

πιθανότητα και την συνέπεια που έχει ένα γεγονός. Τέτοιες µέθοδοι είναι 

η εξοµοίωση, η ανάλυση fault tree, event tree και η ασφάλιση του 

ρίσκου. 

• Προσδιορισµός πιθανοτήτων – συνεπειών 

Όπως προαναφέραµε, το ρίσκο εκφράζεται µε βάση τις πιθανότητες 

αλλά και τις συνέπειες των ανεπιθύµητων γεγονότων. Ακολουθεί το 

απόσπασµα από την µελέτη των Vruwenverder, Canisius, 200111, το 

οποίο προσδιορίζει πιθανότητες-συνέπειες: Σε µια ποσοτική ανάλυση, 

κάθε πιθανό σενάριο κινδύνου Εij το οποίο ακολουθεί τον κίνδυνο Hij, οι 

πιθανές συνέπειες Dij καθώς και οι αντίστοιχες ετήσιες πιθανότητες 

P(Eij) εκτιµώνται. Οι ζηµίες Dij είναι δυνατόν να είναι είτε απώλειες, είτε 

ψυχολογικές διαταραχές είτε νοµισµατικές ή περιβαλλοντικές αξίες. Στις 

περισσότερες περιπτώσεις πρέπει να γίνει µια επιλογή. Οι εκτιµώµενες 

πιθανότητες P(Eij) βασίζονται κατά ένα µέρος στην κρίση, γι’αυτό 

διαφέρουν αρκετά από τις πραγµατικές «συχνότητες» αποτυχίας. Το 

αποτέλεσµα των ποσοτικών εκτιµήσεων των συνεπειών και πιθανοτήτων 

συχνά παρουσιάζεται µε τη µορφή του διαγράµµατος συχνότητας-

συνέπειας, το οποίο χαρακτηρίζεται τις ανάλογες κλάσεις συχνότητας και 

συνέπειας και απεικονίζεται στο παρακάτω σχήµα. Στην επάνω πλευρά 

του σχήµατος απεικονίζεται η πιθανότητα των «υπερβαλλόντων» για 

κάθε έτος, ενώ στην κάτω µεριά η «συνέπεια». 
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Σχήµα 4-2: ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ  

Πηγή: http://wel.cvut.cz/ki/710/pdf/1812.pdf 

Για λόγους επικοινωνίας οι κλάσεις περιγράφονται µε λόγια. Σε ένα τέτοιο 

διάγραµµα µπορούν να οριοθετηθούν οι αποδεκτές ή µη περιοχές. Αν οι 

ζηµιές µπορούν να περιγραφούν µε αριθµούς το ρίσκο εκφράζεται σαν 

µαθηµατική προσδοκία των συνεπειών ενός ανεπιθύµητου γεγονότος. 

Στην περίπτωση των µη συνδεδεµένων γεγονότων Eij υπάρχει ένα 

ετήσιο ρίσκο για το αντικείµενο του ρίσκου j: Rj=Σ P(Eij) Dij. Αν οι ζηµιές 

έχουν την ίδια διάσταση τότε θα προκύψει ένα νούµερο το οποίο θα 

αντικατοπτρίζει το ετήσιο ρίσκο:R=Σ Rj. Αν δεν έχουν την ίδια διάσταση, 

για να επιτευχθεί η σύγκριση θα χρειαστούν οι απαραίτητοι παράγοντες 

«βαρύτητας». Έτσι θα µπορεί να υπολογιστεί το πώς θα µειωθεί το 

ρίσκο. 

• Κριτήρια αποδοχής ρίσκου 

Τα κριτήρια αποδοχής ρίσκου, διακρίνονται σε ατοµικά, κοινωνικά και 

οικονοµικά. Το κάθε ένα έχει τη δική του βαρύτητα ενώ το άθροισµά τους 

βοηθά στην ολοκλήρωση της ανάλυσης ρίσκου. 
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• Ατοµικά κριτήρια: Το κάθε άτοµο αντιλαµβάνεται και αντιδρά 

διαφορετικά στην έννοια του ρίσκου. Η πλειοψηφία των ανθρώπων 

σύµφωνα µε τους ειδικούς της «θεωρίας παιγνίων» θεωρούνται ότι 

αποστρέφονται το ρίσκο ή είναι ουδέτεροι προς αυτό. Μόνο ένα µικρό 

ποσοστό χαρακτηρίζεται ως ριψοκίνδυνοι12. Κατά τους Martin& 

Schinzinger, 2005, το ατοµικό ρίσκο συχνά εκφράζεται σε ποσοστό 

θνησιµότητας. Οι Vruwenverder... Canisius, 2001, σελ 3 (τονίζουν ότι: 

Αυτού του είδους τα ποσοστά είναι δυνατόν να εκφραστούν µέσω 

µιας ετήσιας πιθανότητας θανάτου ή σαν µια πιθανότητα µονάδας 

χρόνου ενός συγκεκριµένου ατόµου το οποίο σκοτώνεται εκτελώντας 

µια συγκεκριµένη δραστηριότητα. Η πιθανότητα, στις αναπτυγµένες 

χώρες, να πεθάνει κάποιος κάτω των 60 ετών από φυσικά αίτια 

ανέρχεται σε 10^-3 για κάθε έτος. Η πιθανότητα να χάσει κάποιος τη 

ζωή του από πιο επικίνδυνες δραστηριότητες, πχ ορειβασία, 

ανέρχεται σε 10^-4. Αυτά τα νούµερα δεν είναι δυνατόν να τα 

γνωρίζουν οι άνθρωποι αλλά βοηθούν στην σύνταξη των διαφόρων 

µοντέλων ρίσκου. Για τις πιο επικίνδυνες δραστηριότητες ο βαθµός 

θνησιµότητας για κάθε έτος έχει ως εξής:  P (απώλεια)<  Το β 

εξαρτάται από το βαθµό εθελοντισµού και το όφελος. Η χαµηλότερη 

αξία αποδοχής, ας πούµε 0,01< β 0,1 παρουσιάζεται σε 

δραστηριότητες οι οποίες δεν γίνονται εθελοντικά και περιέχουν λίγο 

όφελος για το άτοµο το οποίο ρισκάρει. 

• Κοινωνικά αποδεκτό επίπεδο ρίσκου: Το ρίσκο εκτός από τον 

καθένα µας ατοµικά, αφορά και την εκάστοτε κοινωνία σαν σύνολο. Η 

αντίληψη της κοινωνίας είναι πολλές φορές διαφορετική από την 

ατοµική όσον αφορά το πώς αποδέχεται το ρίσκο. Οι προκαταλήψεις, 

τα ταµπού και η νοοτροπία του συνόλου εκφράζουν ένα γενικό 

επίπεδο αποδοχής του ρίσκου διαφορετικό από αυτό που θα 

αποδέχονταν ο καθένας µας ξεχωριστά. Στο τελευταίο στάδιο της 

ανάλυσης του ρίσκου «επικοινωνία του ρίσκου» θα διαπιστώσουµε το 

πρόβληµα που πολλές φορές δηµιουργείται από την αντίληψη της 

κοινωνίας. Σύµφωνα πάλι µε τη µελέτη των Vruwenverder, Canisius, 

2001, σελ 3: «H κοινωνική αποδοχή του ρίσκου για την ανθρώπινη 
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ζωή συχνά παρουσιάζεται στην ακόλουθη µορφή από το ISO 2394:  

 Aυτή η µορφή ισχύει για κάθε (n).Το Nd είναι ο 

αριθµός των ανθρώπων που σκοτώνονται σε ένα χρόνο σε ένα 

ατύχηµα. Η αξία του Α έχει εύρος από 0,001/χρόνο έως 1/χρόνο και η 

αξία του κ από 1 έως 2 (βλέπε σχήµα 3.3 που ακολουθεί) 

 

Σχήµα 4-3: P<An ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ F-N 
ΚΑΜΠΥΛΕΣ 

Πηγή: http://wel.cvut.cz/ki/710/pdf/1812.pdf 

Οι υψηλές αξίες του «κ» εκφράζουν την κοινωνική αποστροφή στις 

µεγάλες καταστροφές. Η πιθανότητα «P(Nd>n)», εξαρτάται από την 

πιθανότητα αποτυχίας καθώς και από τους παράγοντες που 

καθορίζουν τον αριθµό των θανάτων σε περίπτωση αποτυχίας. Σε 

πολλές περιπτώσεις η αρχή ALARP χρησιµοποιείται. Η εκ δεξιών 

γραµµή στο σχήµα 4.3 θεωρείται ως µη αποδεκτή ενώ το χαµηλότερο 

όριο ως αµελητέο. Οι επιλογές για τα όρια  ALARP είναι θέµα της 

εθνικής πολιτικής για την ασφάλεια, της κάθε χώρας. 

• Οικονοµικά κριτήρια:  H αποδοχή του ρίσκου σε αυτήν την 

περίπτωση προσδιορίζεται ανάλογα µε την αποτελεσµατικότητα του 

κόστους της µείωσης του ρίσκου. Σύµφωνα µε τους Bender & Ayyb13 

το αποτέλεσµα υπολογίζεται ως εξής: 

Αποτέλεσµα κόστους = ∆ ρίσκο / ∆ κόστος, 
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όπου ∆ κόστος είναι η νοµισµατική ποσότητα που απαιτείται για τη 

µείωση του ρίσκου ενώ το ∆ ρίσκο είναι το επίπεδο της µείωσης του 

ρίσκου. 

• Επικοινωνία Ρίσκου 

Ολοκληρώνοντας τα βήµατα της ανάλυσης ρίσκου, θα αναφερθούµε 

στην σπουδαιότητα της επικοινωνίας του ρίσκου. Σύµφωνα µε τους 

ειδικούς, το πρόβληµα της επικοινωνίας του ρίσκου µε τους πολίτες 

έγκειται στο ότι τα µέλη  της κοινωνίας συνήθως επεξεργάζονται το όρο 

«Ρίσκο» διαφορετικά από ότι οι µηχανικοί. Για να γίνουµε λίγο πιο σαφείς 

ας θυµηθούµε το παράδειγµα της ενότητας 4.1 το οποίο απέδειξε ότι αν 

και οι θάνατοι από ατυχήµατα ποδηλάτου και τρένου ήταν περίπου ίδιοι 

σε αριθµό µε αυτούς των αεροπλάνων στο διάστηµα που έγινε η έρευνα, 

το κοινό αντιδρά πολύ διαφορετικά σε αεροπορικά δυστυχήµατα και 

θεωρεί µεγαλύτερο τον κίνδυνο µιας αεροπορικής πτήσης. Στην χώρα 

µας σαν παράδειγµα µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε τα τροχαία 

δυστυχήµατα και µία «µηχανική καταστροφή». Ο φόρος αίµατος στην 

άσφαλτο είναι καθηµερινός και τραγικά µεγάλος. Η πλειοψηφία όµως δεν 

δίνει την ανάλογη βαρύτητα και δείχνει να εστιάζει σε κάποια άλλη 

καταστροφή (πχ κατάρρευση γέφυρας) ασχέτως αν τα θύµατα από την 

άσφαλτο είναι περισσότερα σε σύγκριση µε κάποια τυχαία καταστροφή. 

Για αυτές τις αντιδράσεις της κοινωνίας ρόλο διαδραµατίζουν και τα 

ΜΜΕ, τα οποία έχει µεγάλη σηµασία πως παρουσιάζουν το κάθε 

ατύχηµα. Πέραν του πού στρέφουν την προσοχή τους, αρκεί ένας τίτλος, 

µια φράση, ένα σχόλιο για να προκαλέσουν και το ανάλογο ενδιαφέρον 

του κοινού. Ακολουθούν µερικοί κανόνες για καλή επικοινωνία µε βάση 

τους Covello & Allen, 1998:  

• Αποδοχή και εµπλοκή του κοινού σαν ισότιµο συνέταιρο. 

• Η κοινή γνώµη έχει δικαίωµα να γνωρίζει. 

• Να λαµβάνονται υπόψη οι ανησυχίες του κοινού. 

• Να καλύπτονται οι ανάγκες των ΜΜΕ 
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• Η γλώσσα που χρησιµοποιείται να είναι απλή και χωρίς πολλούς 

τεχνικούς όρους. 

4.3 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ-ΟΦΕΛΟΥΣ 

 

Η ανάλυση ρίσκου, για να µπορέσει να αποτυπώσει τις τάσεις που κυριαρχούν 

όσον αφορά την αντίληψη που έχει ο άνθρωπος ατοµικά ή κοινωνικά για την 

έννοια του ρίσκου, συνδυάζεται µε τις αναλύσεις ρίσκου-οφέλους και κόστους-

οφέλους. Σε όλα τα µεγάλα έργα, δηµόσια ή µη, η δικαιολόγησή τους βασίζεται 

στις παραπάνω δύο αναλύσεις. Βασική προϋπόθεση και στις δύο αναλύσεις για 

να είναι αποδεκτές είναι η υπερκάλυψη του κόστους-ρίσκου από το όφελος. 

Ερωτήµατα που απαντώνται µέσω της ανάλυσης ρίσκου-οφέλους σύµφωνα µε 

τους ειδικούς είναι τα ακόλουθα: Αξίζει το έργο το ρίσκο το οποίο συνδέεται µε 

αυτό; Ποία είναι τα οφέλη; Υπερκαλύπτουν αυτά τα οφέλη το ρίσκο;  

Η ανάλυση ρίσκου-οφέλους έχει σαν βάση την ανάλυση κόστους-οφέλους, η 

οποία µορφοποιήθηκε από τον Βρετανό οικονοµολόγο Alfred Marshal και 

πρακτικά εφαρµόστηκε στις Η.Π.Α µέσω του νόµου για την οµοσπονδιακή 

ναυσιπλοΐα του 1936. Ο νόµος απαιτούσε από το σώµα των µηχανικών να 

πράξει τα δέοντα για να βελτιωθεί το σύστηµα ύδρευσης. Οι πράξεις των 

µηχανικών δεσµεύονταν ώστε το συνολικό όφελος να υπερκαλύψει το συνολικό 

κόστος του έργου14. 

Η ανάλυση ρίσκου-οφέλους, όπως και η ανάλυση κόστους οφέλους, 

ενδιαφέρεται να παρέχει καθοδήγηση για την ολοκλήρωση ενός έργου. Ωστόσο 

όταν κρίνουµε τη σχετική ωφέλεια διαφορετικών έργων αποµακρυνόµαστε από 

το παραπάνω σκεπτικό και στρεφόµαστε σε µια ανάλυση κόστους-

αποδοτικότητας η οποία διερωτάται πιο έργο έχει το µεγαλύτερο όφελος και 

έχοντας σαν δεδοµένο ότι το έργο θα διεκπεραιωθεί. Οι µηχανικοί θα πρέπει να 

γνωρίζουν τις διαφορές ώστε να µην µεταφέρουν εν αγνοία τους τις υποθέσεις 

που συνδέονται µε το ένα είδος ανάλυσης στο άλλο15. 
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• Βασικές αρχές  

Τόσο στην ανάλυση κόστους-οφέλους όσο και σε αυτήν του ρίσκου-οφέλους, η 

βασική αρχή για την επίτευξη της ανάλυσης είναι ότι οι παράγοντες που 

εξετάζονται πρέπει να εκφράζονται µε τις ίδιες µονάδες ώστε να υπάρχει 

αποτέλεσµα (π.χ. ευρώ, ζωές)16.Υπάρχει και η περίπτωση το έργο-µελέτη να 

παρέχει οφέλη τα οποία δεν σχετίζονται άµεσα µε µια νοµισµατική µονάδα. Ο 

Watkins στην µελέτη του «Intro to cost benefit analysis» σελ 2, παραθέτει το 

εξής παράδειγµα :  

«Ένα πρόγραµµα ιατρικής περίθαλψης, παρέχει µια δωρεάν επίσκεψη σε 

γιατρό για τους υπερήλικες. Η αξία αυτού του οφέλους για έναν υπερήλικα 

δικαιούχο αντιστοιχεί στο ελάχιστο χρηµατικό ποσό το οποίο θα έπαιρνε ο 

δικαιούχος χωρίς να έχει ιατρική περίθαλψη. Αυτό το ποσό µπορεί να είναι 

λιγότερο από την αγοραστική αξία της ιατρικής περίθαλψης.» 

Σύµφωνα µε τον ίδιο συγγραφέα, το κόστος και το όφελος δεν αρκεί να 

εκφραστούν µε την ίδια νοµισµατική µονάδα αλλά επιπρόσθετα και σε µία 

συγκεκριµένη χρονική στιγµή. Και αυτό γιατί η ισοτιµία ενός νοµίσµατος (πχ 

ευρώ) µεταβάλλεται λόγω πληθωρισµού και διακύµανσης των επιτοκίων, µε 

αποτέλεσµα αν επενδύσουµε 1 ευρώ σήµερα, σε 5 χρόνια υπάρχει η 

πιθανότητα το 1 ευρώ να αποδώσει περισσότερα από 1 ευρώ. Το ποσό το 

οποίο θα πρέπει να επενδυθεί ώστε το 1 ευρώ να παραµείνει 1 ευρώ σε t 

χρόνια, για να µπορέσουν να προκύψουν συµπεράσµατα από την ανάλυση, θα 

πρέπει να είναι της µορφής (1+r)-t όπου r είναι το επιτόκιο. Αυτό καλείται η 

«παρούσα αξία» ενός ευρώ διαθέσιµο σε t χρόνια στο µέλλον. Το ίδιο συµβαίνει 

και στην ανάλυση ρίσκου-οφέλους, επειδή τόσο το ρίσκο όσο και το όφελος 

βρίσκονται στο µέλλον.Έτσι προκύπτει ίδιο πρόβληµα µε τις αναµενόµενες 

αξίες ρίσκου και οφέλους, επειδή επηρεάζονται από τα επιτόκια της χρονικής 

περιόδου. Η διαδικασία περιπλέκεται ακόµα περισσότερο όταν το ρίσκο και το 

όφελος είναι συνθέσεις συστατικών οι οποίες δεν είναι δυνατόν να προστεθούν 

και να υπολογιστούν µε ένα κοινό σύστηµα µονάδων, παραδείγµατος χάριν 

όταν ερευνώνται  τα συµπτώµατα  στην υγεία, στην αισθητική και στην 

αξιοπιστία. Οι Martin & Schinzinger17,µας υπενθυµίζουν ότι  στην καλύτερη των 

περιπτώσεων µπορεί να γίνει σύγκριση σχεδίων τα οποία ικανοποιούν 
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ορισµένους περιορισµούς, για παράδειγµα τα ευρώ να µην υπερβαίνουν Χ ή η 

υγεία να µην πέφτει κάτω από Υ. Έτσι θα µπορέσει να γίνει η σύγκριση των 

«αισθητικών αξιών» µε τους περιορισµούς που τέθηκαν. 

• Όφελος & ανθρώπινη ζωή 

Και για τις δύο αναλύσεις που προαναφέραµε σηµαντικό ρόλο κατέχει η 

αξιολόγηση της διάσωσης της ανθρώπινης ζωής. Η έννοια του ρίσκου σαν 

αντίληψη συνδέεται µε την ανθρώπινη ζωή. Σύµφωνα πάλι µε τον  Watkins και 

την ανάλυση κόστους που εξετάσαµε προηγουµένως, η κοινή γνώµη 

απεχθάνεται την ιδέα της σύνδεσης των χρηµάτων µε την ανθρώπινη ζωή. Οι 

οικονοµολόγοι γνωρίζουν ότι δεν είναι δυνατόν να χρηµατοδοτηθούν όλες οι 

µελέτες και τα έργα που έχουν προοπτική να σώσουν ανθρώπινες ζωές και 

αναπόφευκτα γίνεται επιλογή. Ωστόσο αυτή η προοπτική βοηθάει στη 

αναγνώριση του οφέλους τέτοιων έργων-µελετών από την κοινή γνώµη που δεν 

είναι άλλο από τη µείωση του ρίσκου της θνησιµότητας. Υπάρχουν πολλές 

περιπτώσεις στις οποίες οι άνθρωποι εθελοντικά και εν γνώση τους 

αναλαµβάνουν ρίσκα εµπλεκόµενοι σε επικίνδυνες δραστηριότητες έναντι 

υψηλής αµοιβής ( πχ ανθρακωρύχοι). Αυτές οι δραστηριότητες µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν για τον προσδιορισµό της έννοιας που έχει το κόστος σε 

προσωπική βάση όταν αφορά ριψοκίνδυνες δραστηριότητες, καθώς και την αξία 

του µειωµένου ρίσκου. Ο συγκεκριµένος υπολογισµός είναι αντίστοιχος µε την 

τοποθέτηση µιας οικονοµικής αξίας στον αριθµό των «αναµενόµενων» 

σωσµένων ζωών. 

Ολοκληρώνοντας την αναφορά µας στην ανάλυση ρίσκου-οφέλους, οι µηχανικοί 

δεν θα πρέπει να περιοριστούν στην απλή αποτύπωση του ρίσκου και του 

οφέλους που εµπεριέχει ένα πιθανό δηµιούργηµά τους. Με άλλα λόγια δεν θα 

πρέπει να επικρατήσει η αντίληψη της επίτευξης ενός µέσου επιπέδου ρίσκου 

ώστε να εγκριθεί το έργο από την κοινωνία και τους αρµόδιους φορείς. Το θέµα 

είναι λεπτό και συνδέεται άµεσα µε τους κώδικες ηθικής των µηχανικών. Ο 

νόµος δεν απαγορεύει να εγκριθεί το έργο αν το όφελος υπερκαλύπτει το ρίσκο, 

όµως οι µηχανικοί οφείλουν να είναι προετοιµασµένοι για το χειρότερο σενάριο 

κινδύνου το οποίο είναι δυνατόν να προκύψει από το δηµιούργηµά τους, 

ασχέτως αν αυτή η πρόβλεψη ανεβάσει το κόστος της κατασκευής. Ο 
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σχεδιασµός πρέπει να καλύπτει όλα τα ενδεχόµενα παρέχοντας τις απαραίτητες 

διεξόδους και εναλλακτικές λύσεις για την αποφυγή ρίσκου-κινδύνου. Το θέµα 

σχετίζεται άµεσα µε τη προστασία του κοινωνικού συνόλου η οποία είναι η 

πρώτη προτεραιότητα για κάθε κώδικα ηθικής µηχανικών. Η ανθρώπινη ζωή 

είναι ανεκτίµητη και ο κάθε άνθρωπος έχει δικαίωµα να ζήσει µια «καλή» ζωή. 

Οι µηχανικοί µε τις πράξεις τους δεν θα πρέπει να αποτελούν τροχοπέδη σε 

αυτήν την θεµελιώδη αρχή. 
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5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Η ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΩ∆ΙΚΑ ΗΘΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 

 

Στα προηγούµενα κεφάλαια της µελέτης µας βάλαµε τις βάσεις για την 

δηµιουργία ενός νέου κώδικα ηθικής πολιτικών µηχανικών. Εξετάσαµε την 

πορεία των κωδίκων των µηχανικών στην ιστορία και παραθέσαµε 

αποσπάσµατα µερικών από τους πιο γνωστούς κώδικες ανά τον κόσµο στο 

κεφάλαιο 3. Ασχοληθήκαµε επίσης µε το γενικό πλαίσιο της Ηθικής αναλύοντας 

τις διάφορες ηθικές παραδοσιακές θεωρίες, τη σχέση της ηθικής µε την 

υπευθυνότητα καθώς και µε θέµατα χώρου εργασίας και του περιβάλλοντος 

που σχετίζονται µε την ηθική. Τέλος, στο κεφάλαιο 4 εξετάσαµε τη σχέση 

ασφάλειας-ρίσκου µηχανικού. 

Έχοντας σαν βάση όλα τα παραπάνω και µε τη βοήθεια των ειδικών στη 

συγγραφή κωδίκων ηθικής, θα προσπαθήσουµε να προσαρµόσουµε έναν νέο 

κώδικα ηθικής  πολιτικών µηχανικών µε βάση τους υπάρχοντες πολιτικούς, 

κοινωνικούς και οικονοµικούς παράγοντες που επικρατούν στην χώρα µας σε 

συνάρτηση πάντα µε τις αναλλοίωτες και διαχρονικές κοινωνικά αποδεκτές 

ηθικές αξίες. Μην ξεχνάµε ότι ο υπάρχον κώδικας δεοντολογίας πολιτικών 

µηχανικών στην Ελλάδα είναι πλέον απαρχαιωµένος και αδυνατεί να 

αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις του 21ου αιώνα και να καθοδηγήσει ορθά τους 

νέους µηχανικούς σε ένα περιβάλλον υλισµού και αδυσώπητου ανταγωνισµού. 

Ένας κώδικας ηθικής αυξάνει την ηθική ευαισθησία, κρίση και ενδυναµώνει την 

υποστήριξη προς τους µηχανικούς στο δύσκολο έργο που έχουν αναλάβει. 

Επιπρόσθετα, ο κώδικας θα πρέπει να είναι συµβατός τόσο µε το νοµικό όσο 

και µε το κοινωνικό πλαίσιο της χώρας. Το νοµικό πλαίσιο στην Ελλάδα για την 

άσκηση του επαγγέλµατος του πολιτικού µηχανικού αποτυπώνεται από το ΦΕΚ 

149 Α του νόµου 4663 του 1930 και είναι διαθέσιµο στα παραρτήµατα (0). Το 

κοινωνικό πλαίσιο, είναι συνάρτηση της γενικότερης κουλτούρας της χώρας µας 

την οποία θα αναλύσουµε αργότερα.  Η Ελληνική κοινωνία  µπορεί να µην είναι 

αψεγάδιαστη υπάρχουν όµως κοινωνικά αποδεκτές ηθικές αξίες. Επί 
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παραδείγµατι, οι αρχαίοι µας πρόγονοι διακήρυξαν αναλλοίωτες στο χρόνο 

αρχές, αποδεκτές µέχρι και σήµερα από την πλειοψηφία των  πολιτών της 

χώρας µας, όπως η δικαιοσύνη, η µη κακοποίηση, η αρετή, η ευγνωµοσύνη. 

Ωστόσο σύµφωνα µε τον Θανόπουλο1, δεν θα πρέπει να ξεχνάµε ότι η εποχή 

µας, η λεγόµενη εποχή της παγκοσµιοποίησης, έχει επιβάλλει συµπεριφορές 

και κοινωνικά αποδεκτές νόρµες οι οποίες ήταν αδύνατο να προβλεφθούν από 

τους φιλοσόφους παλαιότερων αιώνων. Μια άλλη µερίδα ακαδηµαϊκών 

συµπληρώνει ότι η παγκοσµιότητα είναι πλέον γεγονός και η παγκοσµιοποίηση 

είναι παρελθόν αφού έχει λήξει το στάδιο της «ποίησης». Ο προτεινόµενος 

κώδικας σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να είναι συνδυασµός των ανεξίτηλων 

ηθικών αξιών καθώς και της σηµερινής πραγµατικότητας. Επιπρόσθετα, θα 

πρέπει να είναι ευαίσθητος ως προς το τόσο βεβαρηµένο περιβάλλον στο οποίο 

ζούµε, να δίνει τη δυνατότητα να ελέγχονται οι µηχανικοί για τις πράξεις τους, να 

επιβάλλονται κυρώσεις και πάνω από όλα να είναι απλός εύχρηστος και 

κατανοητός.    

5.1 ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 

 

Ξεκινώντας το τολµηρό µας εγχείρηµα, θα πρέπει να ορίσουµε τον τρόπο 

συγγραφής του κώδικα ηθικής Ελλήνων µηχανικών. Σύµφωνα µε τον Michael 

Davis2 ένας εύκολος τρόπος για το ξεκίνηµα της συγγραφής που εξετάζουµε 

είναι η «δήλωση σκοπού» (statement of purpose). Έχοντας αυτήν υπόψη ο 

επίδοξος συγγραφέας ξεκινάει το έργο του ρωτώντας τον εαυτό του και τα µέλη 

του οργανισµού στον οποίο ανήκει, το γιατί ο οργανισµός θέλει να δηµιουργήσει 

ένα κώδικα ηθικής. Κώδικες µε ξεκάθαρο σκοπό διατυπώνονται µε σαφήνεια και 

είναι σαφώς πιο εύχρηστοι. Αρκετοί κώδικες ορίζουν το σκοπό τους µε το 

λεγόµενο προοίµιο (βλέπε Ιαπωνικό κώδικα, παραρτήµατα 0). Το προοίµιο δίνει 

τον τόνο του κώδικα και υπογραµµίζει το σκοπό του τόσο του κώδικα όσο και 

του οργανισµού. 

Η πλειοψηφία των κωδίκων εντάσσεται σε τρεις κατηγορίες. Οι κώδικες που 

ανήκουν στην πρώτη κατηγορία, αυτή των σύντοµων, έχουν µια περιορισµένη 

λίστα από άρθρα τα οποία συνήθως δεν έχουν ιδιαίτερη δοµή. Ακόµα και µε 
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αυτή τους την µορφή είναι δυνατόν να παρέχουν χρήσιµες κατευθύνσεις. Η 

δεύτερη κατηγορία κωδίκων χρησιµοποιεί τη µορφή προοίµιο - θεµελιώδεις 

αρχές - κατεύθυνση για τις θεµελιώδεις αρχές. Η εν λόγω µορφή επικεντρώνεται 

σε κάθε αρχή ξεχωριστά. Στη συνέχεια η κάθε αρχή προσαρµόζεται σε 

διαφόρων ειδών σχέσεις στις οποίες είναι δυνατόν να εµπλακούν τα µέλη του 

οργανισµού. Όσον αφορά την Τρίτη κατηγορία είναι η πολυπλοκότερη και 

ονοµάζεται «τα µοντέλα των σχέσεων». Οι κώδικες που ανήκουν σε αυτή την 

κατηγορία είναι πολύ καλά δοµηµένοι και υπογραµµίζουν τις σχέσεις µεταξύ 

κοινού πελατών ή εργαζοµένων. Τέτοιοι κώδικες συχνά διαχωρίζουν τις 

ενότητες χρησιµοποιώντας επικεφαλίδες της µορφής «Υποχρεώσεις έναντι 

σε…» και ακολουθεί µια λίστα µε κατευθυντήριες δηλώσεις και άρθρα σχετικά 

µε τη σχέση που εξετάζεται. 

Μια ανεπίσηµη έρευνα που αφορά τους κώδικες ηθικής των µηχανικών3, έδειξε, 

χωρίς να είναι δεσµευτικό, ότι στην πλειοψηφία τους  ακολουθούν το σύντοµο 

µοντέλο ή αυτό των αρχών (παράρτηµα 8.6). Από την άλλη, σύµφωνα πάντα µε 

την ίδια ανεπίσηµη έρευνα, οι κώδικες των µηχανικών που ακολουθούν το 

περίπλοκο µοντέλο, αυτό των σχέσεων ξεκινώντας µε την ενότητα «σχέση-

υποχρεώσεις προς το κοινό» και ακολουθούν ξεχωριστές ενότητες για τις 

σχέσεις µε τους εργοδότες, πελάτες και συναδέλφους. 

5.2 ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΤΟ «ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟ ∆ΙΑΒΙΩΣΗΣ» ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 

 

Η ακαδηµαϊκή κοινότητα, ποτέ δεν κατάφερε να συµφωνήσει σε κανένα 

συγκεκριµένο ορισµό για την κουλτούρα. Tο 1870 ο ανθρωπολόγος Edward 

Taylor όρισε την κουλτούρα σαν ένα περίπλοκο σύµπλεγµα το οποίο 

περιλαµβάνει γνώση, πιστεύω, τέχνη, ηθική, νόµο, ήθη και έθιµα, καθώς και 

άλλες ικανότητες τις οποίες είναι δυνατόν να κατέχει κάποιος άνθρωπος σαν 

µέλος µιας κοινωνίας4. Σύµφωνα µε τον Johansson5, η κουλτούρα ορίζεται ως η 

πλατφόρµα η οποία κατευθύνει την συµπεριφορά του ατόµου. 
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Στην περίπτωσή µας, αυτό που προέχει είναι η σκιαγράφηση του γενικού 

πλαισίου  της Ελληνικής κουλτούρας ώστε ο προτεινόµενος κώδικας Ελλήνων 

µηχανικών να είναι συµβατός µε αυτήν. Σε αυτή την περίπτωση, ο κώδικας θα 

είναι κατανοητός και αποδεκτός από τους Έλληνες µηχανικούς διότι θα 

εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο συµπεριφοράς και αξιών που διέπουν την 

Ελληνική κοινωνία. 

Η Ελλάδα σαν χώρα έχει να επιδείξει έναν θαυµαστό πολιτισµό και µια 

κουλτούρα παγκοσµίως αναγνωρίσιµη. Τα επιτεύγµατα των αρχαίων Ελλήνων 

γίνονται µέχρι και σήµερα αντικείµενα αναφοράς και συζήτησης σε όλες σχεδόν 

τις µεριές του πλανήτη µας. Αξίες, ήθη, έθιµα καθώς και τρόπους 

συµπεριφοράς των προγόνων µας έχουν σίγουρα κληρονοµηθεί από τους 

νεοέλληνες. Το σίγουρο είναι όµως ότι οι εποχές αλλάζουν και η εκάστοτε 

κοινωνία επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες της καθηµερινότητας. Αυτοί 

οι παράγοντες σε συνδυασµό µε τα γονίδια του πολιτισµού του κάθε έθνους 

διαµορφώνουν νόρµες και συµπεριφορές ατόµων χαρακτηρίζοντας την 

κουλτούρα της κάθε χώρας στην σηµερινή εποχή. Για πρακτικούς λόγους θα 

προσπαθήσουµε να σκιαγραφήσουµε την κουλτούρα της σύγχρονης Ελληνικής 

κοινωνίας χρησιµοποιώντας την έρευνα του Hofsteed. O Geert Hofsteed, 

ειδικός σε θέµατα σύγκρισης κουλτούρας κρατών, όρισε την κουλτούρα ως τον 

συλλογικό προγραµµατισµό του µυαλού, ο οποίος διαχωρίζει τα µέλη µιας 

ανθρώπινης οµάδας από µια άλλη6. To 1980 ο Hofsteed, χρησιµοποίησε τη 

µέθοδο του ερωτηµατολογίου µε σκοπό να µελετήσει τους υπαλλήλους της 

πολυεθνικής εταιρίας IBM ανά τον κόσµο. Τα αποτελέσµατα της έρευνας 

χρησιµοποιούνται ακόµα και σήµερα για να βγουν συµπεράσµατα για τη σχέση 

µεταξύ  κουλτουρών και εθνών. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας οι 

χώρες κατατάσσονται µεταξύ τεσσάρων βασικών διαστάσεων κουλτούρας:  

1. Οµαδικότητα - ατοµισµός (collectivist - individualism): Σε µια οµαδική 

κοινωνία (collectivist) η ταυτότητα και η αξία του ατόµου έχει τις ρίζες 

της στο κοινωνικό σύστηµα και λιγότερο στις ατοµικές αρετές και 

χαρακτηριστικά του ατόµου. 

2. Υψηλή - χαµηλή δύναµη αποστάσεως (power distance): Η έννοια 

αυτής της κατηγορίας µεταφράζεται σαν ένα είδος κοινωνικής 
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ισότητας δηµοκρατικές κοινωνίες έχουν χαµηλή δύναµη αποστάσεως 

δηλαδή δεν υπάρχει µεγάλο χάσµα µεταξύ κοινωνίας και εξουσίας. 

Επιπρόσθετα η κοινωνική ισότητα είναι αναπτυγµένη. 

3. Αρσενικό - θηλυκό (masculine - feminine): Προσδιορίζει το αν η 

κοινωνία ανδροκρατείται ή γυναικοκρατείται. Ποία είναι η αντίληψη για 

τα δύο φύλα όσον αφορά την κοινωνική θέση, τις αµοιβές και άλλα 

κοινωνικά θέµατα. 

4. ∆υνατή-αδύνατη αποφυγή αβεβαιότητας (risk aversion): Αφορά το 

επίπεδο ανοχής που έχει το εκάστοτε έθνος στο ρίσκο. 

Τα ευρήµατα της έρευνας του Hofsteed εκτός το ότι κατατάσσουν τις χώρες στα 

τέσσαρα πεδία, χρησιµεύουν και για να γίνονται συγκρίσεις µεταξύ των χωρών 

µε βάση την κουλτούρα τους. Για του λόγου του αληθές, ακολουθούν οι δύο 

πίνακες µε τα ευρήµατα της έρευνας του Hofsteed: 
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Σχήµα 5-1: ΘΕΣΕΙΣ 40 ΚΡΑΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ 
ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝ∆ΡΙΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ 

Πηγή: J. Johansson, Global Marketing, McGraw Hill, 2000, σελ 64. 
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Σχήµα 5-2: ΘΕΣΕΙΣ 40 ΚΡΑΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΤΟΜΙΚΙΣΜΟ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ 

Πηγή: J. Johansson, Global Marketing, McGraw Hill, 2000, σελ 63. 

Όπως µπορούµε να διακρίνουµε από τους παραπάνω πίνακες, στην κοινωνία 

της χώρας µας η ταυτότητα και η αξία του ατόµου έχει τις ρίζες της στο 

κοινωνικό (collectivist). Η δύναµη της απόστασης στην κοινωνία (power 

distance) είναι µεγάλη και γενικά η κοινωνική ισότητα δεν είναι αναπτυγµένη 

όπως σε άλλες δυτικές κοινωνίες. Επιπρόσθετα, η Ελληνική κοινωνία 

ανδροκρατείται (masculine) και υπάρχει  ανοχή στο ρίσκο (weak uncertainty 

avoidance). Οι διαπιστώσεις αυτές του Ηofsteed έγιναν πολλά χρόνια πριν και η 

Ελληνική κοινωνία έχει διαφοροποιηθεί σε κάποιο βαθµό. Από την άλλη µεριά, 

µπορούµε εύκολα να διαπιστώσουµε ότι τα ευρήµατα της συγκεκριµένης 

έρευνας, όσον αφορά την χώρα µας τουλάχιστον, εξακολουθούν να έχουν βάση 
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ακόµα και σήµερα. Επί παραδείγµατι η Ελληνική κοινωνία εξακολουθεί να 

ανδροκρατείται όσο και αν η ισότητα των δυο φύλων έχει αναπτυχθεί. 

Μία εξίσου χρήσιµη έρευνα για την Ελληνική κοινωνία είναι αυτή του 

ευρωβαροµέτρου η οποία δηµοσιεύθηκε στην Καθηµερινή της Κυριακής της 

18ης ∆εκεµβρίου 2005, σελ 29. Η συγκεκριµένη έρευνα δείχνει ότι οι Έλληνες 

έχουν την πλέον αρνητική στάση απέναντι στο φαινόµενο της  µετανάστευσης 

στην Ευρώπη (87,5%). Το ίδιο συµβαίνει και µε τη στάση των Ελλήνων 

απέναντι σε αλλοεθνείς και αλλόθρησκους, εν γένει στο «διαφορετικό» (77%). 

Την αρνητική πρωτιά κατέχει η χώρα µας και σε ότι αφορά την αντίδραση των 

πολιτών  της στην πολυπολιτισµικότητα της κοινωνίας (59%). Κάπως 

διαλλακτικότεροι εµφανίζονται οι Έλληνες όσον αφορά τα πολιτικά και αστικά 

δικαιώµατα των νοµίµων µεταναστών. Ακολουθούν οι πίνακες µε τα ποσοστά 

της έρευνας, όπως δηµοσιεύθηκαν στην εφηµερίδα που προαναφέραµε. 

Πίνακας 5-1: ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ 

 

Πηγή: Καθηµερινή της Κυριακής, 18ης ∆εκεµβρίου 2005, σελ 29. 
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Πίνακας 5-2: ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ 

 

Πηγή: Καθηµερινή της Κυριακής, 18ης ∆εκεµβρίου 2005, σελ 29. 

Οι ειδικοί καταλήγουν ότι στην Ελληνική κοινωνία υπάρχουν «αντισώµατα». 

Εκείνο που λείπει είναι η ουσιαστική και όχι ευκαιριακή και δηµαγωγική 

διαπαιδαγώγηση των πολιτών (µέσω του εκπαιδευτικού συστήµατος, των ΜΜΕ, 

των πολιτικών φορέων) για την αποδοχή και το σεβασµό του «δικαιώµατος στη 

διαφορά».Οι Έλληνες σε σχέση µε τους άλλους Ευρωπαίους είµαστε λιγότερο 

ανεκτικοί στο διαφορετικό. Ο ρατσιστικός φόβος αντανακλά περισσότερο τον 

φόβο για το µέλλον της χώρας µας που το βιώνουν οι πολίτες ως αβέβαιο και 

απειλητικό, καταλήγει η Μαρία ∆εληθανάση στο άρθρο της «Έλληνες οι πιο 

ξενόφοβοι στην Ευρώπη», στην Καθηµερινή της Κυριακής της 18ης ∆εκεµβρίου 
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2005, σελ 29. Τα ευρήµατα της παραπάνω έρευνας συµπληρώνουν αυτά του 

Hofsteed και είναι δυνατόν να φανούν αρκετά χρήσιµα στον συγγραφέα ενός 

κώδικα Ηθικής που απευθύνεται σε Έλληνες επαγγελµατίες διότι θα µπορεί να 

προσαρµόσει τον κώδικα σε αντιλήψεις και συµπεριφορές, προσφέροντας την 

κατάλληλη καθοδήγηση-λύση σε διάφορες περιπτώσεις. 

5.3 ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΤΟΥ ΚΩ∆ΙΚΑ 

 

Είναι κοινά αποδεκτό από την πλειοψηφία των ειδικών στην συγγραφή των 

κωδίκων, ότι κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης του κώδικα, ο συγγραφέας οφείλει 

να λαµβάνει υπόψη του την λεγόµενη «ισορροπία» του κώδικα. Αυτό 

συνεπάγεται ότι ο συγγραφέας γνωρίζει την πιθανότητα να κληθεί ο κώδικας να 

αντιµετωπίσει διάφορες καταστάσεις  και να παρέχει την ανάλογη καθοδηγήσει 

για κάθε µια από αυτές τις καταστάσεις. Αυτή η παράµετρος αποτελεί σίγουρα 

έναν πονοκέφαλο, αλλά ταυτόχρονα µια µεγάλη πρόκληση για τον εκάστοτε 

συγγραφέα κωδίκων, διότι θα πρέπει να δηµιουργηθεί ένας κώδικας ο οποίος 

θα προσαρµόζεται µε ευκολία σε κάθε περίπτωση διατηρώντας ταυτόχρονα ένα 

γενικό πλαίσιο που θα τον χαρακτηρίζει. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η 

πλειοψηφία των συγγραφέων χρησιµοποιεί ενότητες όπως «Προτεινόµενες 

κατευθύνσεις για τη χρησιµοποίηση των θεµελιωδών κανόνων».Σε αυτού του 

είδους τις ενότητες ο συγγραφέας επιχειρεί να προβλέψει τις διάφορες πιθανές 

περιπτώσεις-σενάρια τα οποία µπορεί να κληθεί να αντιµετωπίσει ο κανόνας 

του κώδικα. Παρέχοντας τις λεγόµενες κατευθύνσεις, γνωστοποιεί πώς ο 

κανόνας θα αντιµετωπίσει την εκάστοτε περίπτωση. 

5.4 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΝΟΣ ΚΩ∆ΙΚΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ∆ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 

 

Σύµφωνα µε τον Θανόπουλο7, η σύνταξη ενός τέτοιου κώδικα πρέπει να 

αποτελεί µέρος ενός συνολικού σχεδιασµού.Ακολουθούν ορισµένες προτάσεις 

του συγγραφέα: 
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• Σωστή προετοιµασία. 

• Έλεγχος συνείδησης εαυτού, σκεπτόµαστε τις αντιδράσεις των 

άλλων. 

• Υποστήριξη από την κορυφή της ιεραρχίας του οργανισµού. 

• Ύπαρξη εταιρικής εµπειρίας στους κώδικες Ηθικής. 

• Ορθή κατανοµή του χρόνου. 

Όλα τα παραπάνω βήµατα συνδέονται άµεσα µε την κοινωνική εταιρική ευθύνη. 

Ο προαναφερθείς όρος σχετίζεται µε τους τρόπους τους οποίους χρησιµοποιεί 

ο εκάστοτε οργανισµός για να υπερβεί τις ελάχιστες υποχρεώσεις που έχει 

απέναντι στους συµµέτοχους. Αυτοί οι τρόποι αποσαφηνίζονται µέσω 

διαφόρων κανονισµών και της εταιρικής διακυβέρνησης8. 

Αυτό που θα πρέπει να θυµάται πάντα ο επίδοξος συγγραφέας ενός κώδικα 

ηθικής δεοντολογίας είναι οι ρήσεις του Περικλέους και του Αριστοτέλη. 

Σύµφωνα µε τον πρώτο, « Πρέπει να πειθαρχούµε στους νόµους και τους 

κώδικες όχι γιατί τους φοβόµαστε αλλά γιατί τους σεβόµαστε». Ο Αριστοτέλης 

µας υπενθυµίζει ότι: «Θα πρέπει πάντα να έχουµε υπόψη µας ότι οι καλοί νόµοι 

αν δεν υπακούοντα, δεν συνηγορούν καλή διακυβέρνηση. Έτσι προκύπτουν 

δυο µέρη καλής διακυβέρνησης το ένα είναι η υπακοή των πολιτών στους 

νόµους και το άλλο είναι η καλοσύνη των νόµων τους οποίους υπακούουν οι 

πολίτες.» (Πολιτικά,1294 α 3-6). 
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6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ  6: Ο ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΚΩ∆ΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ ΤΩΝ 
ΕΛΛΗΝΩΝ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

6.1 ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

 

Η µηχανική είναι αναµφισβήτητα µια πολύ σπουδαία επιστήµη. Όσοι την 

κατέχουν και εξασκούν το επάγγελµα του πολιτικού µηχανικού  οφείλουν να 

επιδείξουν υψηλό επίπεδο τιµιότητας και ακεραιότητας. Το επάγγελµα του 

πολιτικού µηχανικού είχε, έχει και θα έχει άµεση και καίρια επίδραση στην 

ποιότητα ζωής όλων των ανθρώπων. Οι παρεχόµενες υπηρεσίες από τους 

µηχανικούς του εν λόγω τοµέα, προϋποθέτουν τιµιότητα, ισότητα και 

δικαιοσύνη. Οι µηχανικοί θα πρέπει να είναι συγκεντρωµένοι στη δηµιουργία 

του έργου τους µε ιδιαίτερη έµφαση την προστασία της δηµόσιας υγείας-

ασφάλειας και στην εξασφάλιση ενός καθαρότερου περιβάλλοντος. Οι µηχανικοί 

στην χώρα µας επιβάλλεται να εξασκούν το επάγγελµά τους µε τη µέγιστη 

δυνατή επιµονή για την επίτευξη των αρχών της ηθικής συµπεριφοράς. Ο 

παρακάτω κώδικας αποτελεί την νέα πρόταση για την αντικατάσταση του 

κώδικα Ελλήνων διπλωµατούχων µηχανικών ο οποίος ισχύει από το 1961. 

Στόχος του προτεινόµενου κώδικα ηθικής είναι να βοηθήσει τους συναδέλφους, 

παλαιούς και νέους να αντιµετωπίσουν διάφορα διλήµµατα και να σταθούν 

επάξια στην αρένα της παγκοσµιότητας πλέον. Ο διπλωµατούχος Έλληνας 

πολιτικός µηχανικός είναι υποχρεωµένος να τηρεί αυστηρά το γράµµα και το 

πνεύµα των παρακάτω κανόνων. 

6.2 ΘΕΜΕΛΙΩ∆ΕΙΣ ΚΑΝΟΝΕΣ  

 

1. Οι µηχανικοί θα πρέπει να έχουν ως πρώτη και σηµαντικότερη 

προτεραιότητα την ασφάλεια-ευδαιµονία του κοινωνικού συνόλου, την 

οποία θα πρέπει να προσπαθούν διαρκώς να εξασφαλίσουν. 
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2. Οι µηχανικοί θα πρέπει σε κάθε περίσταση να σέβονται τη φύση και 

το ζωικό βασίλειο. Η διαχείριση των αποβλήτων θα πρέπει να είναι 

αποτελεσµατική. 

3. Οι µηχανικοί θα πρέπει να δραστηριοποιούνται µονάχα στον τοµέα 

της γνώσης και της ειδικότητάς τους. 

4. Οι µηχανικοί θα πρέπει διαρκώς να εµπλουτίζουν τις γνώσεις τους 

στον τοµέα της ειδικότητάς τους, να µορφώνονται και να 

εκπαιδεύονται. Επιπρόσθετα θα πρέπει να καθοδηγούν τους νέους 

συναδέλφους στα πρώτα τους βήµατα. 

5. Οι µηχανικοί θα πρέπει να επιδεικνύουν επαγγελµατισµό, 

ακεραιότητα, σεβασµό και τιµιότητα στις συναλλαγές µε πελάτες, 

συναδέλφους, εργοδότες, συνεργάτες και εργαζόµενους, καθώς και 

να αποφεύγουν τη σύγκρουση συµφερόντων. 

6. Οι µηχανικοί θα πρέπει να είναι τίµιοι και να υπερασπίζουν την 

προσωπική τους φήµη και τη φήµη του επαγγέλµατός τους. Σε καµία 

περίπτωση δεν θα πρέπει να δέχονται εκβιασµούς, παράνοµες 

αµοιβές και δελεαστικές προτάσεις που εξυπηρετούν διάφορα 

συµφέροντα. 

7. Οι µηχανικοί θα πρέπει να εξασκούν το επάγγελµά τους χωρίς να 

κάνουν διακρίσεις στο χρώµα, στην εθνικότητα, στο φύλο, στην 

κοινωνική θέση, στις πολιτικές πεποιθήσεις και στην ηλικία. 

8. Οι µηχανικοί θα πρέπει να σέβονται τους νόµους της πολιτείας, και 

την πολιτιστική κληρονοµιά της χώρας. 

9. Οι µηχανικοί θα πρέπει να εξηγούν στο κοινωνικό σύνολο τον ρόλο 

του επαγγέλµατός τους δηµοσιεύοντας τις έρευνές τους, να δέχονται 

την κριτική και να είναι έτοιµοι να απαντήσουν σε αυτήν.  

10. Οι µηχανικοί θα πρέπει να είναι δεκτικοί στο καινούριο και να 

πασχίζουν για την επίτευξη καινοτοµιών και εξέλιξης του 
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επαγγέλµατός τους, πάντα µε σκοπό την κοινωνική ευηµερία και 

ευδαιµονία. 

 

 

6.3 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΜΕ 
Ο∆ΗΓΟ ΤΟΥΣ ΘΕΜΕΛΙΩ∆ΕΙΣ ΚΑΝΟΝΕΣ 

 

ΚΑΝΟΝΑΣ 1: Οι µηχανικοί θα πρέπει να έχουν ως πρώτη και 

σηµαντικότερη προτεραιότητα την ασφάλεια-ευδαιµονία του κοινωνικού 

συνόλου, την οποία θα πρέπει να προσπαθούν διαρκώς να 

εξασφαλίσουν. 

• Οι µηχανικοί θα πρέπει να κατανοήσουν καλά ότι η ασφάλεια και η 

ευδαιµονία  της κοινωνίας είναι άµεσα συνδεδεµένη µε τις δικές 

τους αποφάσεις για την κατασκευή και την διεκπεραίωση έργων. 

• Οι µηχανικοί θα πρέπει να εγκρίνουν µονάχα έργα και µελέτες τα 

οποία θα είναι πιστοποιηµένα, ασφαλή και βιώσιµα. 

• Οι µηχανικοί θα πρέπει να ενηµερώνουν το κοινό για τυχόν 

κινδύνους που µπορεί να προκύψουν στην λειτουργία ενός 

δηµιουργήµατός τους. 

• Οι µηχανικοί δεν θα πρέπει να ανέχονται κανένα συνάδελφο να 

παραβιάζει τον κανόνα νούµερο ένα και να θέτει σε κίνδυνο την 

κοινωνική αρµονία και ασφάλεια. 

ΚΑΝΟΝΑΣ 2: Οι µηχανικοί θα πρέπει σε κάθε περίσταση να σέβονται τη 

φύση και το ζωικό βασίλειο. Η διαχείριση των αποβλήτων θα πρέπει να 

είναι αποτελεσµατική. 

 95



• Οι µηχανικοί θα πρέπει να σέβονται τον φυσικό πλούτο της χώρας 

και να µην τον καταστρέφουν σε ευαίσθητα σηµεία µε τα έργα 

τους. 

• Οι µηχανικοί θα πρέπει να σέβονται και να προστατεύουν και το 

ζωικό βασίλειο της χώρας. Σεβασµός στη φύση και τα ζώα 

σηµαίνει πολιτισµός. 

• Οι µηχανικοί θα πρέπει να πασχίσουν να φέρουν σε πέρας το 

έργο που έχουν αναλάβει µε τη χαµηλότερη δυνατή κατανάλωση 

πρώτων υλών και ενέργειας από µη ανανεώσιµους πόρους, 

αποφεύγοντας ταυτόχρονα την µόλυνση και τα απόβλητα. 

• Οι µηχανικοί θα πρέπει να αποκτήσουν βαθιά συναίσθηση σχετικά 

µε την αηφόρο ανάπτυξη, η οποία ικανοποιεί τις ανάγκες του 

σήµερα χωρίς να αφαιρεί όµως από τις µελλοντικές γενιές τη 

δυνατότητα να ικανοποιήσουν τις δικές τους 

• ΚΑΝΟΝΑΣ 3: Οι µηχανικοί θα πρέπει να δραστηριοποιούνται 

µονάχα στον τοµέα της γνώσης και της ειδικότητάς τους. 

• Οι µηχανικοί θα πρέπει να αναλαµβάνουν έργα και µελέτες 

µονάχα αν διαθέτουν την απαραίτητη επαγγελµατική κατάρτιση 

και εκπαίδευση. 

• Οι µηχανικοί είναι δυνατόν να αναλάβουν µεγάλα και 

πολύπλοκα έργα τα οποία δεν εκπίπτουν εξολοκλήρου στην 

ειδικότητα και την γνώση τους, µε την προϋπόθεση ότι οι 

υπηρεσίες τους θα περιοριστούν στον τοµέα της αρµοδιότητάς 

τους. 

ΚΑΝΟΝΑΣ 4: Οι µηχανικοί θα πρέπει διαρκώς να εµπλουτίζουν τις 

γνώσεις τους στον τοµέα της ειδικότητάς τους, να µορφώνονται και να 

εκπαιδεύονται. Επιπρόσθετα θα πρέπει να καθοδηγούν τους νέους 

συναδέλφους στα πρώτα τους βήµατα. 
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• Oι µηχανικοί θα πρέπει να ενηµερώνονται και να 

παρακολουθούν σεµινάρια εξέλιξης της επιστήµης τους µε 

σκοπό την συνεχή βελτίωση της επαγγελµατικής τους 

κατάρτισης και της γνώσης τους για το αντικείµενό τους.  

• Οι µηχανικοί θα πρέπει να µεταδίδουν τη γνώση και την 

εµπειρία τους στους νεότερους συναδέλφους κατευθύνοντάς 

τους στα δύσκολα πρώτα τους επαγγελµατικά βήµατα. 

ΚΑΝΟΝΑΣ 5: Οι µηχανικοί θα πρέπει να επιδεικνύουν επαγγελµατισµό, 

ακεραιότητα, σεβασµό και τιµιότητα στις συναλλαγές µε πελάτες, 

συναδέλφους, εργοδότες, συνεργάτες και εργαζόµενους, καθώς και να 

αποφεύγουν τη σύγκρουση συµφερόντων. 

• Οι µηχανικοί δεν θα πρέπει να ενεργούν µε τρόπο ανήθικο ο 

οποίος είναι δυνατόν να υπονοµεύει την τιµιότητα και την 

ακεραιότητά τους. 

• Oι µηχανικοί θα πρέπει να αποφεύγουν οποιαδήποτε µορφή 

σύγκρουσης συµφερόντων µε τους συναδέλφους, πελάτες, 

εργοδότες, συνεργάτες, εργαζόµενους και γενικότερα µε 

οποίους συναλλάσσονται. Τέτοιες συγκρούσεις είναι ικανές να 

διαστρεβλώσουν την κρίση των µηχανικών. 

• Οι µηχανικοί θα πρέπει να είναι συνεπείς µε τα 

χρονοδιαγράµµατα παράδοσης τους έργου ή της µελέτης 

καθώς και να γνωστοποιούν άµεσα πιθανή αποτυχία του 

έργου. 

ΚΑΝΟΝΑΣ 6: Οι µηχανικοί θα πρέπει να είναι τίµιοι και να υπερασπίζουν 

την προσωπική τους φήµη και τη φήµη του επαγγέλµατός τους. Σε καµία 

περίπτωση δεν θα πρέπει να δέχονται εκβιασµούς, παράνοµες αµοιβές 

και δελεαστικές προτάσεις που εξυπηρετούν διάφορα συµφέροντα. 

• Οι µηχανικοί δεν θα πρέπει να δέχονται σε καµία περίπτωση 

αµοιβές, δώρα (έµµεσα ή άµεσα) από εργολάβους, ατζέντηδες 
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ή από άλλες πλευρές οι οποίες συναλλάσσονται µε τους 

πελάτες τους και συνδέονται µε την εργασία για την οποία είναι 

υπεύθυνοι. 

• Οι µηχανικοί του δηµοσίου τοµέα (µέλη, σύµβουλοι, 

εργαζόµενοι) δεν θα πρέπει να συµµετέχουν σε πράξεις-έργα 

και εκτιµήσεις σε σχέση µε τις υπηρεσίες που τους ζητούνται 

και παρέχουν αυτοί ή οι οργανισµοί στους οποίους εργάζονται 

στον ιδιωτικό ή στον δηµόσιο τοµέα. 

• Οι µηχανικοί δεν θα πρέπει να αποδέχονται άλλη µορφή 

εργασίας από αυτή του νόµιµου εργοδότη τους, εκτός αν ο 

τελευταίος έχει λάβει γνώση. 

ΚΑΝΟΝΑΣ 7: Οι µηχανικοί θα πρέπει να εξασκούν το επάγγελµά τους 

χωρίς να κάνουν διακρίσεις στο χρώµα, στην εθνικότητα, στο φύλο, στην 

κοινωνική θέση, στις πολιτικές πεποιθήσεις και στην ηλικία. 

• Η κρίση των µηχανικών δεν θα πρέπει σε καµία περίπτωση να 

παρουσιάζει τάσεις ρατσισµού και διακρίσεων όσον αφορά τα 

φυλετικά, κοινωνικοπολιτικά και προσωπικά στοιχεία των 

µελών της κοινωνίας. 

ΚΑΝΟΝΑΣ 8: Οι µηχανικοί θα πρέπει να σέβονται τους νόµους της 

πολιτείας, και την πολιτιστική κληρονοµιά της χώρας. 

• Οι µηχανικοί σαν µέλη της Ελληνικής κοινωνίας θα πρέπει να 

σέβονται τους νόµους τα εθνικά και τα θρησκευτικά σύµβολα 

της χώρας. Επιπρόσθετα δεν θα πρέπει να αναλαµβάνουν 

κανένα έργο ξένων ή εγχώριων συµφερόντων το οποίο έχει 

σκοπό να βλάψει την υπόσταση και τα συµφέροντα της χώρας. 

• Οι µηχανικοί θα πρέπει να σέβονται το ΤΕΕ και να µην 

επιδίνονται σε αθέµιτο ανταγωνισµό µε τους συναδέλφους 

τους. 
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ΚΑΝΟΝΑΣ 9: Οι µηχανικοί θα πρέπει να εξηγούν στο κοινωνικό σύνολο 

τον ρόλο του επαγγέλµατός τους δηµοσιεύοντας τις έρευνές τους, να 

δέχονται την κριτική και να είναι έτοιµοι να απαντήσουν σε αυτήν 

υπερασπίζοντας το έργο τους. Επιπρόσθετα θα πρέπει να είναι έτοιµοι 

να «συγκρουστούν» µε οποιοδήποτε κατεστηµένο και αντιλήψεις οι 

οποίες εµποδίζουν την εξέλιξη του επαγγέλµατος.   

• Οι µηχανικοί θα πρέπει να δηµοσιεύουν τις έρευνες και τις 

µελέτες τους για να ενηµερώνουν την κοινωνία, τους 

συναδέλφους και την ακαδηµαϊκή κοινότητα για τις εξελίξεις 

στην επιστήµη την οποία υπηρετούν. 

• Οι µηχανικοί ακόµα και αν απειλούνται θα πρέπει πάντα να 

εκφράζουν ελεύθερα την άποψή τους χωρίς να υποκύπτουν σε 

εκβιασµούς. 

• Οι µηχανικοί δεν θα πρέπει να φοβούνται την αντιπαράθεση 

και τη διαφωνία όταν αυτή είναι εποικοδοµητική και έχει σαν 

σκοπό την εξέλιξη του επαγγέλµατος και της επιστήµης µέσα 

από διάφορες απόψεις ειδικών και συναδέλφων. Όπως έλεγε 

και ο Ηράκλειτος «Πόλεµος πάντων πατήρ», δηλαδή η 

διαφωνία εξελίσσει και διαµορφώνει. 

ΚΑΝΟΝΑΣ 10: Οι µηχανικοί θα πρέπει να είναι δεκτικοί στο καινούριο 

και να πασχίζουν για την επίτευξη καινοτοµιών και εξέλιξης του 

επαγγέλµατός τους, πάντα µε σκοπό την κοινωνική ευηµερία και 

ευδαιµονία. 

• Οι µηχανικοί θα πρέπει να ερευνούν και να δοκιµάζουν την 

εφαρµογή καινούριων τεχνικών που διδάχτηκαν ή 

ανακάλυψαν. Σκοπός τους πάντα η καλυτέρευση του επιπέδου 

ζωής του κοινωνικού συνόλου. 

• Οι µηχανικοί σε καµία περίπτωση δεν θα πρέπει να είναι 

προκατειληµµένοι προς το καινούριο και προσκολληµένοι 

αποκλειστικά σε παλαιότερες αντιλήψεις και τεχνικές. 
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7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ - ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

Ο προτεινόµενος κώδικας ηθικής αν και εστιάζεται στις φιλοσοφικές και 

κοινωνικές δοµές της χώρας µας, κατ’ αρχήν έχει προσαρµοστεί στους Έλληνες 

επαγγελµατίες µηχανικούς. ∆εν παύει όµως να αποτελεί µια βάση για την 

καθοδήγηση ανάλογων επαγγελµατιών σε άλλες χώρες ή απλώς αντικείµενο 

έρευνας από την πανεπιστηµιακή κοινότητα. Επιπρόσθετα κάποιες από τις 

Ηθικές αξίες που µνηµονεύονται στον εν λόγω κώδικα είναι δυνατόν να 

διδαχτούν σε νεότερες γενιές ανεξαρτήτου εθνικότητας και επαγγέλµατος. 

Σε σχέση µε τον υφιστάµενο ο προτεινόµενος κώδικας έχει διαφορετική δοµή. Ο 

υπάρχον κώδικας έχει δώδεκα παραγράφους – θεµατικές ενότητες στις οποίες 

περιλαµβάνονται οι κανόνες. Στο προτεινόµενο κώδικα έχουµε το προοίµιο το 

οποίο δίνει το τόνο και υπογραµµίζει  το σκοπό του κώδικα. Συνεχίζει µε τους 

δέκα θεµελιώδεις κανόνες οι οποίοι αποτελούν την «καρδιά» του κώδικα και 

τέλος αναλύονται οι θεµελιώδεις αυτοί κανόνες υπό την µορφή κατευθύνσεων 

για την άσκηση πια του επαγγέλµατος των πολιτικών µηχανικών.  

Στο προτεινόµενο κώδικα σε αντίθεση µε τον παλιό δύνεται ιδιαίτερη βαρύτητα 

στην ασφάλεια και ευδαιµονία ολόκληρης της κοινωνίας και όχι µόνο του 

εντολέα, των συναδέλφων και του ίδιου του µηχανικού. Παράλληλα δύνεται 

προσοχή στο περιβάλλον στο οποίο έχουν άµεση επίδραση οι µηχανικοί µε τα 

έργα τους. Εισάγεται η έννοια της δια βίου εκπαίδευσης καθώς και επιβάλλεται 

η υποχρέωση να µην γίνονται διακρίσεις µε βάση το φύλο, το χρώµα τη 

θρησκεία την εθνικότητα. Τέλος αναφέρεται η έννοια της βιώσιµης ανάπτυξης 

λέγοντας ότι κάθε έργο πρέπει να πραγµατοποιείται µε την ελάχιστη δυνατή 

εκµετάλλευση πόρων.  

Το κίνητρο για την συγγραφή του κώδικα ήταν η ηθική ασυδοσία και η σήψη του 

σύγχρονου ανθρώπου. Θα περίµενε κανείς ότι για µια χώρα σαν την Ελλάδα, η 

οποία γέννησε έναν θαυµαστό και ανυπέρβλητο πολιτισµό βασιζόµενο σε αξίες 

όπως η αρετή η τόλµη η ηθική και η ευγενής άµµιλα, οι εν λόγω αξίες να 
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αποτελούν αναπόσπαστο κοµµάτι της σύγχρονης Ελληνικής κοινωνίας. 

∆υστυχώς οι νεοέλληνες δεν ακολούθησαν τα βήµατα των αρχαίων ηµών 

προγόνων, θυσίασαν και θυσιάζουν πολλές από τους ανεξίτηλες και 

διαχρονικές ηθικές αξίες στον βωµό του κέρδους και της ύλης. Το περιβόητο 

«Μέτρον Άριστον» των Λακεδαιµονίων έχει σχεδόν εκλείψει και ο άνθρωπος 

στερείται ηθικής και πνευµατικής καθοδήγησης, µε αποτέλεσµα να 

µεταµορφώνεται σε ψυχρό υπολογιστή. Ο άνθρωπος αντί να εκµεταλλευτεί τα 

πλεονεκτήµατα της τεχνολογίας και της παγκοσµιοποίησης παρεκτρέπεται και 

υποπίπτει σε υπερβολές και τερατουργήµατα. 

Τα µηνύµατα για το µέλλον δεν είναι ευοίωνα αλλά θα πρέπει να είµαστε 

αισιόδοξοι. Όσο υπάρχουν άνθρωποι θα υπάρχουν και οι απαράµιλλες ηθικές 

αξίες ασχέτως αν κινδυνεύουν. Ο προτεινόµενος κώδικας των Ελλήνων 

διπλωµατούχων µηχανικών αντικαθιστά τον πεπαλαιωµένο και προσµένει να 

φωτίσει το δύσβατο πλέον µονοπάτι της ηθικής στον τοµέα του ευαίσθητου 

επαγγέλµατος του µηχανικού στη χώρα µας. 

Στη παρούσα εργασία έγινε µια προσπάθεια κατάρτισης και εκσυνχρονισµού 

του υφιστάµενου κώδικα. Σίγουρα αποτελεί µια αρχή αλλά η προσπάθεια αυτή 

θα πρέπει να συνεχιστεί και όχι να ξεχαστεί για άλλα πενήντα χρόνια περίπου. 

Μια πρόταση η οποία µπορεί να γίνει είναι η κατάρτιση ερωτηµατολόγιων που 

θα απαντηθούν τόσο από «µάχιµους» µηχανικός όσο και από ακαδηµαϊκούς 

του χώρου.

Χρήσιµη θα ήταν και µια ποιοτική έρευνα η οποία θα χρησιµοποιούσε 

ερευνητικές µεθόδους µε τη µορφή συζήτησης, η οποία διεξάγεται από 

εξειδικευµένους κοινωνικούς επιστήµονες / ψυχολόγους. Στοχεύει στην 

κατανόηση των αιτίων ενός προβλήµατος, την εκµαίευση του τρόπου σκέψης 

και των βαθύτερων κινήτρων των εµπλεκοµένων πολιτικών µηχανικών και µη. 

Με τη χρήση των «κλασικών» µεθόδων ποιοτικής έρευνας, αρχικά θα πρέπει να 

συσταθούν οµάδες συζήτησης (focus groups). Στη συνέχεια θα πρέπει να 

ετοιµασθούν και να αποσταλούν ερωτηµατολόγια σε αντιπροσωπευτικό δείγµα 

του πληθυσµού των Ελλήνων πολιτικών µηχανικών, προκειµένου να γίνουν 

καλύτερα αντιληπτές οι θέσεις των σχετικά µε τα προβλήµατα ηθικής και 
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δεοντολογίας που αντιµετωπίζουν. Κατά αυτόν τον τρόπο ο προτεινόµενος 

κώδικας θα εκτεθεί, θα κριθεί και σίγουρα θα βελτιωθεί. 

Τέλος οφείλουµε να τονίσουµε πως αποτελεί την αρχή µιας προσπάθειας η 

οποία πρέπει να συνεχιστεί και σε καµία περίπτωση ο προτεινόµενος αυτός 

κώδικας δε µπορεί να θεωρηθεί οριστικός. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ASCE CODE OF ETHICS1

American Society Of Civil Engineering 

Fundamental Principles2

Engineers uphold and advance the integrity, honour and dignity of the 

engineering profession by: 

1. Using their knowledge and skill for the enhancement of human welfare and 

the environment; 

2. Being honest and impartial and serving with fidelity the public, their 

employers and clients; 

3. Striving to increase the competence and prestige of the engineering 

profession; and 

4. Supporting the professional and technical societies of their disciplines. 

Fundamental Canons 

1. Engineers shall hold paramount the safety, health and welfare of the public 

and shall strive to comply with the principles of sustainable development3 in the 

performance of their professional duties. 

2. Engineers shall perform services only in areas of their competence. 

3. Engineers shall issue public statements only in an objective and truthful 

manner. 

4. Engineers shall act in professional matters for each employer or client as 

faithful agents or trustees, and shall avoid conflicts of interest. 

5. Engineers shall build their professional reputation on the merit of their 

services and shall not compete unfairly with others. 
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6. Engineers shall act in such a manner as to uphold and enhance the honour, 

integrity, and dignity of the engineering profession. 

7. Engineers shall continue their professional development throughout their 

careers, and shall provide opportunities for the professional development of 

those engineers under their supervision. 

Guidelines to Practice Under the Fundamental Canons of Ethics 

CANON 1. Engineers shall hold paramount the safety, health and welfare of the 

public and shall strive to comply with the principles of sustainable development 

in the performance of their professional duties. 

a. Engineers shall recognize that the lives, safety, health and welfare of the 

general public are dependent upon engineering judgments, decisions and 

practices incorporated into structures, machines, products, processes and 

devices. 

b. Engineers shall approve or seal only those design documents, reviewed or 

prepared by them, which are determined to be safe for public health and welfare 

in conformity with accepted engineering standards. 

c. Engineers whose professional judgment is overruled under circumstances 

where the safety, health and welfare of the public are endangered, or the 

principles of sustainable development ignored, shall inform their clients or 

employers of the possible consequences. 

d. Engineers who have knowledge or reason to believe that another person or 

firm may be in violation of any of the provisions of Canon 1 shall present such 

information to the proper authority in writing and shall cooperate with the proper 

authority in furnishing such further information or assistance as may be 

required. 

 e. Engineers should seek opportunities to be of constructive service in civic 

affairs and work for the advancement of the safety, health and well-being of 

their communities, and the protection of the environment through the practice of 

sustainable development. 
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f. Engineers should be committed to improving the environment by adherence 

to the principles of sustainable development so as to enhance the quality of life 

of the general public. 

CANON 2. Engineers shall perform services only in areas of their competence. 

a. Engineers shall undertake to perform engineering assignments only when 

qualified by education or experience in the technical field of engineering 

involved. 

b. Engineers may accept an assignment requiring education or experience 

outside of their own fields of competence, provided their services are restricted 

to those phases of the project in which they are qualified. All other phases of 

such project shall be performed by qualified associates, consultants, or 

employees. 

c. Engineers shall not affix their signatures or seals to any engineering plan or 

document dealing with subject matter in which they lack competence by virtue 

of education or experience or to any such plan or document not reviewed or 

prepared under their supervisory control. 

CANON 3. Engineers shall issue public statements only in an objective and 

truthful manner. 

a. Engineers should endeavour to extend the public knowledge of engineering 

and sustainable development, and shall not participate in the dissemination of 

untrue, unfair or exaggerated statements regarding engineering. 

b. Engineers shall be objective and truthful in professional reports, statements, 

or testimony. They shall include all relevant and pertinent information in such 

reports, statements, or testimony. 

c. Engineers, when serving as expert witnesses, shall express an engineering 

opinion only when it is founded upon adequate knowledge of the facts, upon a 

background of technical competence, and upon honest conviction. 

 112



d. Engineers shall issue no statements, criticisms, or arguments on engineering 

matters which are inspired or paid for by interested parties, unless they indicate 

on whose behalf the statements are made. 

e. Engineers shall be dignified and modest in explaining their work and merit, 

and will avoid any act tending to promote their own interests at the expense of 

the integrity, honour and dignity of the profession. 

CANON 4. Engineers shall act in professional matters for each employer or 

client as faithful agents or trustees, and shall avoid conflicts of interest. 

a. Engineers shall avoid all known or potential conflicts of interest with their 

employers or clients and shall promptly inform their employers or clients of any 

business association, interests, or circumstances which could influence their 

judgment or the quality of their services. 

b. Engineers shall not accept compensation from more than one party for 

services on the same project, or for services pertaining to the same project, 

unless the circumstances are fully disclosed to and agreed to, by all interested 

parties. 

c. Engineers shall not solicit or accept gratuities, directly or indirectly, from 

contractors, their agents, or other parties dealing with their clients or employers 

in connection with work for which they are responsible. 

d. Engineers in public service as members, advisors, or employees of a 

governmental body or department shall not participate in considerations or 

actions with respect to services solicited or provided by them or their 

organization in private or public engineering practice. 

e. Engineers shall advise their employers or clients when, as a result of their 

studies, they believe a project will not be successful. 

f. Engineers shall not use confidential information coming to them in the course 

of their assignments as a means of making personal profit if such action is 

adverse to the interests of their clients, employers or the public. 
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g. Engineers shall not accept professional employment outside of their regular 

work or interest without the knowledge of their employers. 

CANON 5. Engineers shall build their professional reputation on the merit of 

their services and shall not compete unfairly with others. 

a. Engineers shall not give, solicit or receive either directly or indirectly, any 

political contribution, gratuity, or unlawful consideration in order to secure work, 

exclusive of securing salaried positions through employment agencies. 

b. Engineers should negotiate contracts for professional services fairly and on 

the basis of demonstrated competence and qualifications for the type of 

professional service required. 

c. Engineers may request, propose or accept professional commissions on a 

contingent basis only under circumstances in which their professional 

judgments would not be compromised. 

d. Engineers shall not falsify or permit misrepresentation of their academic or 

professional qualifications or experience. 

e. Engineers shall give proper credit for engineering work to those to whom 

credit is due, and shall recognize the proprietary interests of others. Whenever 

possible, they shall name the person or persons who may be responsible for 

designs, inventions, writings or other accomplishments. 

f. Engineers may advertise professional services in a way that does not contain 

misleading language or is in any other manner derogatory to the dignity of the 

profession. Examples of permissible advertising are as follows:  

Professional cards in recognized, dignified publications and listings in rosters or 

directories published by responsible organizations, provided that the cards or 

listings are consistent in size and content and are in a section of the publication 

regularly devoted to such professional cards.  
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Brochures which factually describe experience, facilities, personnel and 

capacity to render service, providing they are not misleading with respect to the 

engineer's participation in projects described.  

Display advertising in recognized dignified business and professional 

publications, providing it is factual and is not misleading with respect to the 

engineer's extent of 

Participation in projects described. 

A statement of the engineers' names or the name of the firm and statement of 

the type of service posted on projects for which they render services. 

Preparation or authorization of descriptive articles for the lay or technical press, 

which are factual and dignified. Such articles shall not imply anything more than 

direct participation in the project described. 

Permission by engineers for their names to be used in commercial 

advertisements, such as may be published by contractors, material suppliers, 

etc., only by means of a modest, dignified notation acknowledging the 

engineers' participation in the project described. Such permission shall not 

include public endorsement of proprietary products. 

g. Engineers shall not maliciously or falsely, directly or indirectly, injure the 

professional reputation, prospects, practice or employment of another engineer 

or indiscriminately criticize another's work. 

h. Engineers shall not use equipment, supplies, and laboratory or office facilities 

of their employers to carry on outside private practice without the consent of 

their employers. 

CANON 6. Engineers shall act in such a manner as to uphold and enhance the 

honour, integrity, and dignity of the engineering profession. 

a. Engineers shall not knowingly act in a manner which will be derogatory to the 

honour, integrity, or dignity of the engineering profession or knowingly engage 
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in business or professional practices of a fraudulent, dishonest or unethical 

nature. 

CANON 7. Engineers shall continue their professional development throughout 

their careers, and shall provide opportunities for the professional development 

of those engineers under their supervision. 

a. Engineers should keep current in their specialty fields by engaging in 

professional practice, participating in continuing education courses, reading in 

the technical literature, and attending professional meetings and seminars. 

b. Engineers should encourage their engineering employees to become 

registered at the earliest possible date. 

c. Engineers should encourage engineering employees to attend and present 

papers at professional and technical society meetings. 

d. Engineers shall uphold the principle of mutually satisfying relationships 

between employers and employees with respect to terms of employment 

including professional grade descriptions, salary ranges, and fringe benefits. 

The above text is reprinted from the ASCE website: 

http://www.asce.org/aboutasce/codeofethics.html 

 

 

                                            

1 As adopted September 2, 1914, and most recently amended November 10, 1996. 

2 The American Society of Civil Engineers adopted THE FUNDAMENTAL PRINCIPLES of the ABET Code 

of Ethics of Engineers as accepted by the Accreditation Board for Engineering and Technology, Inc. 

(ABET). (By ASCE Board of Direction action April 12-14, 1975) 

3 In November 1996, the ASCE Board of Direction adopted the following definition of Sustainable 

Development: "Sustainable Development is the challenge of meeting human needs for natural resources, 

industrial products, energy, food, transportation, shelter, and effective waste management while 
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conserving and protecting environmental quality and the natural resource base essential for future 

development." 
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JSCE CODE OF ETHICS 

Οnly those who are members of JSCE; and that it should become a goal for 

daily practice. The Code of Ethics must not be considered as mere rhetoric. I 

am aware hat some aspects of its implementation may be difficult for various 

groups, but as one who participated in the preparation of the Code of Ethics, I 

would like to express my sincere hope that there will be serious discussion on 

how we should begin to move toward its ideals. 

Japan Society Of Civil Engineering 

Code of Ethics 

Code of Ethics for Civil Engineers 

Preamble 

1. In March of 1938, the Japan Society of Civil Engineers promulgated "the 

Beliefs and Principles of Practice for Civil Engineers." This had initially been 

prepared in February of 1933 and was later codified by an entrusted committee 

on mutual rules of the Japan Society of Civil Engineers (the Chairman was Dr. 

Akira Aoyama, an ex-president of the Society). In 1933, Japan declared its 

withdrawal from the League of Nations, a turning point prior to the later 

Lukouchiano (Marco Polo Bridge) Incident that led to war with China and the 

Pacific War. Despite the trends of such an era, the Japan Society of Civil 

Engineers is proud of its insight to stipulate its "Beliefs and Principles of 

Practice for Civil Engineers." 

2. The Japan Society of Civil Engineers is composed of engineers who carry out 

civil engineering work and researchers who study the relating subjects. Its 

members are obliged to strive for: 1) mutual collaboration among its members; 

2) contribution to the progress of science and technology; and 3) direct 

contribution to civil societies. The Society has renewed "the Beliefs and 

Principles of Practice for Civil Engineers" into the Code of Ethics, solely 

because the Society has recognized the increasing importance of the mission 
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and the emerging responsibility shouldered by civil engineers today and in the 

future. 

Basic Perceptions 

1. From the dawn of human history till the present day, civil engineering has 

contributed to ensuring human beings' safety and enriching their quality of life 

through constructing, maintaining, and managing social overhead capital. The 

current industrial civilization has especially been supported by great 

technological achievements, which has remarkably improved the lives of 

mankind. However, along with the expansion and diversification of technological 

advancement, the influence caused by these phenomena upon nature and 

societies has drastically increased in its complexity and magnitude. Civil 

engineers should deeply recognize these facts and adhere to the ethical 

principles of self-disciplined moral obligation when applying advanced 

technology. 

2. The present generation is responsible for ensuring the sustainability of life-

supporting conditions for generations to come. It is an honorable mission for the 

present civil engineers to create and preserve the environment that enhances 

the coexistence of nature and mankind. 

Code of Ethics 

A Civil Engineer Shall 

1. Apply his/her technical skills to create, improve, and maintain "beautiful 

national land," "safe and comfortable livelihood," and "prosperous society", thus 

contributing to society through his/her knowledge and virtue with an emphasis 

upon his/her dignity and honor. 

2. Respect nature while giving the highest priority to the safety, welfare, and 

health of generations today and in the future, and shall endeavour to preserve 

and work with nature and the global environment for the sustainable 

development of mankind. 
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3. Value traditional technology rooted in indigenous cultures, engage in 

research and development of advanced technology, promote international 

cooperation, deepen mutual understanding of other cultures, and enhance 

welfare and safety of human beings. 

4. Perform civil engineering work from a broad perspective based on his/her 

specialized expertise and experience regardless of his/her organizational 

affiliation. 

5. Publish reports and express opinions based on his/her accumulated 

expertise and experience, and live up to his/her own beliefs and conscience. 

6. Disclose all relevant information concerning public safety, health, welfare, 

and sustainable global development, in an effort to carry out irreversible civil 

engineering work that is of long-term and large-scale in nature. 

7. Keep a fair and impartial attitude to the public, clients of civil engineering 

work, and himself/herself while performing work sincerely. 

8. Act as an honest agent or trustee of the employer or client in regard to 

technical work. 

9. Treat everyone fairly without any discrimination against race, religion, sex, or 

age. 

10. Perform work in compliance with applicable laws, ordinances, rules & 

regulations, contracts, and other standards, and shall not give, ask, not receive 

directly or indirectly any undue compensation. 

11. Understand the function, forms, and structural characteristics of civil 

engineering facilities and structures. In their planning, design, construction, 

maintenance, and disposal, apply not only advanced technology but traditional 

technology as well while 

preserving the ecosystem and the beauty it contains, while staying mindful to 

preserve historical heritage. 
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12. Strive to enhance his/her own expertise, study diligently concepts and 

engineering methods, and contribute to technological development through 

informing academic societies of the results of these efforts. 

13. Endeavor to cultivate human resources by effectively utilizing his/her own 

personality, knowledge, and experience while providing support for others to 

enhance their professional proficiency. 

14. Actively explain the significance and role of his/her own work and respond 

sincerely to any criticism of such explanation. Further, evaluate objectively the 

work completed by himself/herself and by others, and express positively 

individual opinions. 

15. Live up to the Code of Ethics stipulated by the Society whole continuously 

seeking to enhance the social status of civil engineers. In particular, members 

of the Society shall take the initiative of professional dignity by observing this 

Code of Ethics. 

(Promulgated on May 7, 1999, by the Board of Directors, the Japan Society of 

Civil Engineers). 
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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. 
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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 ∆ιοικούσας 
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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 
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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 

 125



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. 
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Να βοηθεί, καλούµενος, τους ∆ηµοσίους Λειτουργούς δια των γνώσεων και της 

πείρας του προς κατάρτισιν ή βελτίωσιν διατάξεων επί θεµάτων τεχνικού 

περιεχοµένου. 
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Ο ΚΩ∆ΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ DEWBERRY 

Code of Ethics 

At Dewberry, we have adopted our own code of ethics. We looked at what a 

number of professional societies have written, as well as some other well-

respected engineering firms, and we came up with our own version. I’m going to 

read to you the list of duties we expect of our engineers and then discuss what 

they mean in the real world situations you’ll face when you begin your first job. 

The Dewberry code of ethics says, 

In fulfilling our professional duties, we shall: 

• • Hold paramount the public's health, safety and welfare 

• • Perform services only in areas of our competence 

• • Avoid conflicts of interest 

• • Act as faithful agents or trustees of our clients' interests 

• • Avoid improper conduct in the solicitations for assignments 

• • Act to uphold honor, integrity and the dignity of our professions 

• • Maintain competence in our profession through continuing education 

and training 

• • Respect our community and our environment in all of our endeavors 

• • Recognize and respect the fiduciary responsibility we have to our 

colleagues and to Dewberry. 

Hold paramount the public's health, safety and welfare 

The first item in that list is “Hold paramount the public's health, safety and 

welfare.” Right off the bat we make life real difficult for new engineers. After all, 

if I hired you to come work for me at Dewberry, it isn’t the “public” who’s going 

 128



to be signing your paycheck. It’s me. So for me to tell you to “Hold paramount 

the public's health, safety and welfare” suggests that I expect you to tell me if 

something Dewberry is doing may harm the general populace. 

Now, if it is a big project with a lot of money and prestige riding on it, I’m not 

going to be thrilled to hear that there’s a problem with it and you may not be 

thrilled at the prospect of having to tell me. I can get pretty red in the face and 

holler pretty loud when I’m mad. However, it is your duty to raise that issue. It 

takes courage and confidence in your position but you must do it. You must do 

the right thing. Then it is up to me, or whoever your boss is, to make the final 

call. When I have a tough decision to make, I go through a detailed exploration 

of the facts. I list the advantages and disadvantages of each item and apply a 

value to each. I even weight some of the factors. Even after I add it all up, I may 

not have a clear answer. I’ll then seek the opinions and  recommendations from 

colleagues and people I respect. In the end I fall back on my guiding principle: 

Do the right thing. After all, we all know right from wrong. 

Perform services only in areas of our competence 

The second duty is to “Perform services only in areas of our competence.” This 

one is self-explanatory but it reminds of a story: One day a group of engineers 

got together and decided that man had come a long way and no longer needed 

God. They picked one engineer to go and tell Him that they were done with 

Him. The engineer walked up to God and said, "God, we've decided that we no 

longer need You. We're to the point that we can clone people and do many 

miraculous things, so why don't You just go on and get lost." God listened 

patiently to the man, and after the engineer was done talking, God said, "Very 

well! How about this? Let's have a man-making contest." The man replied, 

"Okay, great!" But God added, "Now we're going to do this just like I did back in 

the old days with Adam." The engineer said, "Sure, no problem." He bent down 

and grabbed himself a handful of dirt. God looked at him and said, "No, no, no. 

Go get your own dirt!" That’s a good example of an engineer trying to perform 

beyond his area of competence. 
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Avoid conflicts of interest 

The third and fourth duties are related: “Avoid conflicts of interest” and “Act as 

faithful agents or trustees of our clients’ interests.” We can’t faithfully serve our 

clients if we have a conflicting interest influencing our decisions. This can get 

tricky when you are working for a large firm with many clients spread across 

multiple disciplines. Let’s say you are doing an environmental impact study for a 

road widening for a state department of transportation. In the back of your mind 

you may be thinking that you’d sure like to get the engineering contract for that 

road widening but, if you allow it, that greedy thought could influence the results 

of your environmental impact study. That cannot happen. The environmental 

impact study must be done irrespective of what workmay come later. These two 

duties may also rub up against the first duty to “Hold paramount the public's 

health, safety and welfare.” It may be in our client’s interest to cut corners on a 

design to save money, but it would jeopardize the common good. In those 

cases, you need to have a long, hard talk with your client and, if he or she won’t 

budge, resign from the project. 

Avoid improper conduct in the solicitations for assignments 

“Avoid improper conduct in the solicitations for assignments” is the fifth duty. 

This is a nice way of saying don’t give or accept bribes. The bribes to watch out 

for are the ones that straddle the line: gifts, dinners, trips, tickets to events, 

campaign donations and “you scratch my back and I’ll scratch yours” types of 

behavior. There is definitely a gray area, which is why most public entities have 

very strict and detailed rules about what government officials can and can’t 

accept. That said, it is a truism in our business that relationships are what win 

contracts, which is why we push our project managers and business unit 

managers to introduce themselves to the decision makers well in advance of a 

request for proposal being issued. We want them to gain the decision makers’ 

confidence, charm them, woo them, and otherwise get them eating out of their 

hand. But they have to do that without resorting to any improper conduct. 
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Narrow Escape 

I had a narrow escape with absolute disaster about 40 years ago, that if not 

avoided would have destroyed my life, family’s life, and my employees’ lives. 

We were doing a lot of land development work (and still are) and we had a 

major client from whom we were getting a lot of contracts. For many of the 

projects, the client would ask his lawyers, accountant, architect, and engineer if 

they would like to leave a portion of their fee in the project as a small, junior 

partner. In the end, they would get their fee and a portion of the profits. I always 

refused while some of the other professionals would participate. I felt my firm 

could not honestly perform the services in a professional manner if we had a 

real vested interest in the project other than fair and competitive fees for our 

services. Then, this huge project came along, which, if the property could be 

rezoned to the highest use, would result in an enormous profit. I was offered a 5 

percent ownership position. I was sorely tempted because at that time my family 

and I were living on a tight budget. This 5 percent position gave me no voting 

rights or access to any inside information on management decisions; all of the 

decision making would have been left to the managing partner. The lawyer and 

the accounting firm agreed to invest but I said no with much reluctance. To 

make a long and sordid story short, the managing partner bribed some of the 

members of the Board of Supervisors to get them to vote favorably on the 

rezoning request. He was found out and he and several of the supervisors 

spent a long time in the clinker. Though the accountant claimed to have no 

knowledge of the bribery, he was sent to jail for 6 month, his family was 

disgraced, his firm ceased to exist, and he died soon after completing his prison 

sentence. My firm was never implicated in any way, although we had performed 

routine engineering and surveying services and collected thousands of dollars 

in fees for honest work. Obviously, influence peddling is a steep and slippery 

slope and you don’t want to go there. Beyond that, this case has no clear cut 

lesson about ethical conduct; there are many examples of an engineer legally 

investing in a project where he is also the engineer of record. Personally, I 

would never be an investor unless I had full access to all decision making, 

which I did not in this case. Had I been privy to the discussions and learned of 

the bribery, I would not have hesitated to turn them in to the Commonwealth 
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attorney even though that would have ended a very lucrative relationship with 

this client. 

International Corruption 

Inappropriate activity is even more prevalent in other countries. According to 

Transparency International, “Surveys repeatedly reveal corruption to be greater 

in construction than in any other sector of the economy.” Transparency 

International has 

estimated that 10% of construction activity worldwide is lost to all forms of 

bribery and corruption. That is 10% of $3 trillion – a horrible waste of money 

especially for developing countries trying to expand their infrastructures. The 

American Society of Civil Engineers is leading a global effort to engage 

individual engineers in the fight to 

reduce corruption in the engineering and construction industry. I encourage you 

to learn more about this effort and to make a personal commitment to 

maintaining the highest professional conduct. 

Act to uphold the honor, integrity and dignity of our professions 

The sixth duty is to “Act to uphold the honor, integrity and dignity of our 

professions.” If you’ve adhered to the previous five duties, you probably have 

this one in the bag. But I will add a couple of other things. To me, honor and 

integrity have to do with keeping your word, meeting your deadlines, standing 

by your work, and accepting the blame if something goes wrong. Don’t 

equivocate, don’t try to pass the blame, don’t try to ignore a problem with the 

hope that it will go away. Dan Bannister, a Dewberry board of directors 

member, said it very well, “Ethics is at the very heart of integrity; it means: 

Doing more than the legal thing; it is doing the right thing. Knowing the 

difference between what you have a right to do, and what is the right thing to 

do!” Dignity is also important, and on this point I’m going to show my age a bit. I 

come from the old school where professionals wore suits and ties every day, 

clients were referred to as Mr. Smith or Mr. Jones, and business was always 

conducted with a certain decorum and formality. Nowadays I see a lot of 
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managers wearing open-collared shirts with slacks to client meetings, and 

everyone is on a first-name basis the second they meet, and so on and so forth. 

To me, that diminishes the dignity of our profession but maybe I’m just out of 

step with the times on this point. Call me old school and we’ll leave it at that. 

Maintain competence through continuing education and training 

“Maintain competence in our profession through continuing education and 

training” is the seventh duty. Since you have just sweated through your last set 

of finals you probably don’t want to hear that you need to take more classes, but 

that’s the way it is. Considering the blazing speed of change in the tools and 

body of knowledge in the various engineering disciplines, I don’t know how 

anyone can help but continually seek out professional development 

opportunities. We certainly take this very seriously at Dewberry. We have our 

own Learning Center that provides a wide variety of classes on everything from 

running effective meetings, to understanding financials, to negotiating contracts, 

to ethics, to job site safety, to designing steel bridges. We reimburse employees 

who pursue college-level courses to advance their careers, as well as those 

who attend educational seminars or meetings. We pay an employee’s 

membership fee to a professional organization or society that directly relates to 

his or her job. We pay the author of a published article or a speaker at a 

professional or technical meeting a $250 honorarium because we see this as an 

important part of our employees’ professional development. And for employees 

receiving their first professional license in engineering, architecture, or 

surveying or their first professional certification, we give a one-time $1,000 

bonus in recognition of their achievement. 

Respect our community and our environment 

The eighth duty is “Respect our community and our environment in all of 

ourendeavors.” This is akin to the first duty to “Hold paramount the public's 

health, safety and welfare” but it focuses more on being a good neighbor. 

Speaking once again from my own experience, Dewberry takes its commitment 

to community very seriously because our business model is based on local 

offices scattered around the country. Some big architectural/engineering firms 
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have just a few offices but do work all over the place. In my mind, they are sort 

of like carpetbaggers who come fresh into town and start doing business 

without knowing anything about the community. At Dewberry, we only do 

business where we have put down roots and made a commitment to the area. 

We are not going to blow into town and blow back out again 

when a project is done. We are there to stay, and I think that gives us an extra 

incentive to do excellent work. We want to build and maintain a good reputation 

so we can enjoy repeat business. And even more importantly, our employees 

and their families are going to drive on the roads and bridges, live in the 

housing developments, and attend the schools that we design. They want the 

best for their families and so they are going to do the best for our clients. 

Recognize and respect our fiduciary responsibility 

The last duty in our code of ethics is to “Recognize and respect the fiduciary 

responsibility we have to our colleagues and to Dewberry.” In other words, we 

need to make a profit. Now, after all of this talk about honor, integrity, 

commitment to public health and so forth, it may seem rather crass to talk about 

money. But the fact is, if Dewberry hadn’t been making a profit for the past 49 

years, about 1,600 people wouldn’t have jobs today. So our employees have a 

responsibility to manage our costs carefully. This benefits our clients, who won’t 

be subject to cost overruns, and it benefits our company, which can make a 

profit and reinvest that money in buying better computers, opening more offices, 

and adding more employee benefits. In closing, I want to say that I recognize 

that ethics may be a heavy topic for a day that’s meant for celebrating your 

achievements and basking in the glow of your family and friends’ admiration. 

Your minds are probably off in a million other places – thinking 

back on the years at GMU, preparing for sad farewells to classmates, 

anticipating the start of the job you’ve lined up or the vacation you’ve planned, 

wondering if your parents will let you live at home for a few months….or years. 

Your thoughts may be anywhere except focused on me prattling on about ethics 

and professionalism. But I’ll tell you what. I’m going to post the text of this 

speech on Dewberry’s website and a month from now or six months from now 
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or a couple of years from now, when you’re knee-deep in alligators in your first 

engineering job, I hope you’ll look up this speech because I know you’ll really 

appreciate it then. 

Congratulations and good luck to you all. 

Speech given by Dewberry Chairman of the Board Sidney O. Dewberry, PE, 
LS to the 2005 graduating class of the Civil, Environmental and Infrastructure 
Engineering Department at George Mason University on May 17, 2005. 

Πηγή: http://www.dewberry.com/news.asp?id=713 
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NATIONAL SOCIETY OF PROFESSIONAL ENGINEERS CODE OF 
ETHICS (USA). 

Code of Ethics for Engineers 

Preamble 

Engineering is an important and learned profession. As members of this 

profession, engineers are expected to exhibit the highest standards of honesty 

and integrity. Engineering has a direct and vital impact on the qual ity of life for 

all people. Accord ingly, the services provided by engineers require honesty, 

impartiality, fairness, and equity, and must be ded i cated to the protec tion of 

the public health, safety, and welfare.Engineers must perform under a standard 

of professional behavior that requires adherence to the highest principles of 

ethical conduct. 

I. Fundamental Canons 

Engineers, in the fulfillment of their professional duties, shall: 

1. Hold paramount the safety, health, and welfare of the public. 

2. Perform services only in areas of their competence. 

3. Issue public statements only in an objec tive and truthful manner. 

4. Act for each employer or client as faith fulagents or trustees. 

5. Avoid deceptive acts. 

6. Conduct them selves honorably, respon sibly, ethically, and law fully 

so as to enhance the honor, reputation, and usefulness of the 

profession. 

II. Rules of Practice 

1 Engineers shall hold paramount the safety, health, and wel fare of the 

public. 
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• If engineers’ judgment is overruled under circumstances that 

endanger life or property, they shall notify their employer or client 

and such other authority as may be appropriate. 

• Engineers shall approve only those engineering documents that are 

in conformity with applicable standards. 

• Engineers shall not reveal facts, data, or information without the 

priorm consent of the client or employer except as authorized or 

required by law or this Code. 

• Engineers shall not permit the use of their name or associate in 

business ventures with any person or firm that they believe is 

engaged in fraudulent or dishonest enterprise. 

• Engineers shall not aid or abet the unlawful practice of engineering 

by a person or firm. 

• Engineers having knowledge of any alleged violation of this Code 

shall report thereon to appropriate professional bodies and, when 

relevant, also to public authorities, and cooperate with the proper 

authorities in furnishing such information or assistance as may be 

required. 

2 Engineers shall perform services only in the areas of their competence. 

• Engineers shall undertake assignments only when qualified by 

education or experience in the specific technical fields involved. 

• Engineers shall not affix their signatures to any plans or documents 

dealing with subject matter in which they lack competence, nor to 

any plan or document not prepared under their direction and control. 

• Engineers may accept assignments and assume responsibility for 

coordination of an entire project and sign and seal the engineering 

documents for the entire project, provided that each technical 
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segment is signed and sealed only by the qualified engineers who 

prepared the segment. 

3 Engineers shall issue publicstatements only in an objective and truthful 

manner. 

• Engineers shall be objective and truthful in professional reports, 

statements, or testimony. They shall include all relevant and 

pertinent information in such reports, statements, or testimony, 

which should bear the date indicating when it was current. 

• Engineers may express publicly technical opinions that are founded 

upon knowledge of the facts and competence in the subject matter. 

• Engineers shall issue no statements, criticisms, or arguments on 

technical matters that are inspired or paid for by interested parties, 

unless they have prefaced their comments by explicitly identifying 

the interested parties on whose behalf they are speaking, and by 

revealing the existence of any interest the engineers may have in 

the matters. 

4 Engineers shall act for each employer or client as faithful agents or 

trustees. 

• Engineers shall disclose all known or potential conflicts of interest 

that could influence or appear to influence their judgment or the 

quality of their services. 

• Engineers shall not accept compensation, financial or otherwise, 

from more than one party for services on the same project, or for 

services pertaining to the same project, unless the circumstances 

are fully disclosed and agreed to by all interested parties. 

• Engineers shall not solicit or accept financial or other valuable 

consideration, directly or indirectly, from outside agents in 

connection with the work for which they are responsible. 
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• Engineers in public service as members, advisors, or employees of 

a governmental or quasi-governmental body or department shall not 

participate in decisions with respect to services solicited or provided 

by them or their organizations in private or public engineering 

practice. 

• Engineers shall not solicit or accept a contract from a governmental 

body on which a principal or officer of their organization serves as a 

member. 

5 Engineers shall avoid deceptive acts. 

• Engineers shall not falsify their qualifications or permit 

misrepresentation of their or their associates’ qualifications. They 

shall not misrepresent or exaggerate their responsibility in or for the 

subject matter of prior assignments. Brochures or other 

presentations incident to the solicitation of employment shall not 

misrepresent pertinent facts concerning employers, employees, 

associates, joint venturers, or past accomplishments. 

• Engineers shall not offer, give, solicit, or receive, either directly or 

indirectly, any contribution to influence the award of a contract by 

public authority, or which may be reasonably construed by the public 

as having the effect or intent of influencing the awarding of a 

contract. They shall not offer any gift or other valuable consideration 

in order to secure work. They shall not pay a commission, 

percentage, or brokerage fee in order to secure work, except to a 

bona fide employee or bona fide established commercial or 

marketing agencies retained by them. 

III. Professional Obligations 

1 Engineers shall be guided in all their relations by the highest standards of 

honesty and in tegrity. 
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a Engineers shall acknowledge their errors and shall not distort or 

alter the facts. 

b Engineers shall advise their clents or employers when they believe 

a project will not be successful. 

c Engineers shall not accept outside employment to the detriment of 

their regular work or interest. Before accepting any outside 

engineering employment, they will notify their employers. 

d Engineers shall not attempt to attract an engineer from another 

employer by false or misleading pretenses. 

e Engineers shall not promote their own interest at the expense of 

the dignity and integrity of the profession. 

2 Engineers shall at all times strive to serve the public interest. 

• Engineers shall seek opportunities to participate in civic affairs; 

career guidance for youths; and work for the advancement of the 

safety, health, and well-being of their community. 

• Engineers shall not complete, sign, or seal plans and/or 

specifications that are not in conformity with applicable engineering 

standards. If the client or employer insists on such unprofessional 

conduct, they shall notify the proper authorities and withdraw from 

further service on the project. 

• Engineers shall endeavor to extend public knowledge and 

appreciation of engineering and its achievements. 

3 Engineers shall avoid all conduct or practice that deceives the public. 

• Engineers shall avoid the use of statements containing a material 

misrepresentation of fact or omitting a material fact. 

• Consistent with the foregoing, engineers may advertise for 

recruitment of personnel. 
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• Consistent with the foregoing, engineers may prepare articles for the 

lay or technical press, but such articles shall not imply credit to the 

author for work performed by others. 

4 Engineers shall not disclose, with out consent, confidential in formation 

con cerning the business affairs or technical processes of any present or 

for merclient or employer, or public body on which they serve. 

• Engineers shall not, without the consent of all interested parties, 

promote or arrange for new employment or practice in connection 

with a specific project for which the engineer has gained particular 

and specialized knowledge. 

• Engineers shall not, without the consent of all interested parties, 

participate in or represent an adversary interest in connection with a 

specific project or proceeding in which the engineer has gained 

particular specialized knowledge on behalf of a former client or 

employer. 

5 Engineers shall not be in fluenced in their professional duties by conflicting 

interests. 

• Engineers shall not accept financial or other considerations, 

including free engineering designs, from material or equipment 

suppliers for specifying their product. 

• Engineers shall not accept commissions or allowances, directly or 

indirectly, from contractors or other parties dealing with clients or 

employers of the engineer in connection with work for which the 

engineer is responsible. 

6 Engineers shall not attempt to obtain employment or advance ment or 

profess sional engagements by untruthfully criticizing other engineers, or 

by other improper or question able methods. 
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• Engineers shall not request, propose, or accept a commission on a 

contingent basis under circumstances in which their judgment may 

be compromised. 

• Engineers in salaried positions shall accept part-time engineering 

work only to the extent consistent with policies of the employer and 

in accordance with ethical considerations. 

• Engineers shall not, without consent, use equipment, supplies, 

laboratory, or office facilities of an employer to carry on outside 

private practice. 

7 Engineers shall not attempt to injure, maliciously or falsely, directly or 

indirectly, the professional reputation, prospects, practice, or employment 

of other engineers. Engineers who believe others are guilty of unethical or 

illegal practice shall present such in for ma tion to the proper authority for 

action. 

• Engineers in private practice shall not review the work of another 

engineer for the same client, except with the knowledge of such 

engineer, or unless the connection of such engineer with the work 

has been terminated. 

• Engineers in governmental, industrial, or educational employ are 

entitled to review and evaluate the work of other engineers when so 

required by their employment duties. 

• Engineers in sales or industrial employ are entitled to make 

engineering comparisons of represented products with products of 

other suppliers. 

8 Engineers shall accept personal responsibility for their professional 

activities, provided, however, that engineers may seek in demnification for 

services arising out of their practice for other than gross negligence, where 

the engineer’s interests cannot otherwise be protected. 
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• Engineers shall conform with state registration laws in the practice of 

Engineering. 

• Engineers shall not use association with a nonengineer, a 

corporation, or partnership as a “cloak” for unethical acts. 

9 Engineers shall give credit for engineer ing work to those to whom credit is 

due, and will recognize the proprietary in terests of others. 

• Engineers shall, whenever possible, name the person or persons 

who may be individually responsible for designs, inventions, 

writings, or other accomplishments. 

• Engineers using designs supplied by a client recognize that the 

designs remain the property of the client and may not be duplicated 

by the engineer for others without express permission. 

• Engineers, before undertaking work for others in connection with 

which the engineer may make improvements, plans, designs, 

inventions, or other records that may justify copyrights or patents, 

should enter into a positive agreement regarding ownership. 

• Engineers’ designs, data, records, and notes referring exclusively to 

an employer’s work are the employer’s property. The employer 

should indemnify the engineer for use of the information for any 

purpose other than the original purpose. 

• Engineers shall continue their professional development throughout 

their careers and should keep current in their specialty fields by 

engaging in professional practice, participating in continuing 

education courses, reading in the technical literature, and attending 

professional meetings and seminars. 

As Revised January 2003 

“By order of the United States District Court for the District of Columbia, former 

Section 11(c) of the NSPE Code of Ethics prohibiting competitive bidding, and 

 143



all policy statements, opinions, rulings or other guidelines interpreting its scope, 

have been rescinded as unlaw fully inter fer ing with the legal right of engi 

neers, pro  tected under the anti trust laws, to pro vide price infor ma tion to pro 

spec tive clients; accordingly, noth ing con tained in the NSPE Code of Ethics, 

policy state ments, opin  ions, rulings or other guide lines prohib its the sub 

mission of price quotations or com petitive bids for engineering services at any 

time or in any amount.” 

Note: 

In regard to the ques tion of appli ca tion of the Code to cor po ra tions vis-a-vis 

real persons, business form or type should not negate nor influence 

conformance of indi viduals to the Code. The Code deals with professional 

services, which services must be performed by real persons. Real persons in 

turn establish and implement policies within business structures. The Code is 

clearly written to apply to the Engineer, and it 

is incumbent on members of NSPE to endeavor to live up to its pro visions. This 

applies to all per ti nent sec tions of the Code. 

Πηγή: http://www.nspe.org/ethics/eh1-code.asp 

Publication date as revised: January 2003 • Publication #1102 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΠΕΥΝΑΣ 

Πίνακας 8-1: ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΟΡΦΗΣ ΚΩ∆ΙΚΩΝ ΗΘΙΚΗΣ 

Κατηγορία Σύντοµο 

Μοντέλο 

Μοντέλο Αρχών Μοντέλο 

Σχέσεων 

Σύνολο 

Επιχειρήσεις 57.1%  (8) 7.1%  (1) 35.7%  (5) 14 

Μηχανικοί 47.6%  (10) 38.1%  (8) 14.3%  (3) 21 

Πρόνοια 51.4%  (19) 29.7%  (7) 18.9%  (7) 37 

Πηγή: “Authoring a Code:Observations on Process and Organisation” 

http://www.iit.edu/departments/csep/codes/Writing_a_Code.html 
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ΝΟΜΟΣ 4663 – ΠΕΡΙ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛ. 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΥ 
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