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ΟΙ ΠΕΡΙ ∆ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 
 

Κανονιστικές ∆ιοικητικές Πράξεις 

 
Κανονισµοί δυνάµει του άρθρου 32(2)(δ) 

 
 
Α. Κ.∆.Π. 327/96: ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, Αρ. 3097 της 

8ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1996: 
 
 
Β. Κ.∆.Π. 200/97: ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΑΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, Αρ. 3166 της 

11ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1997: 
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224 του 1990 
106(Ι) του 1992 
15(Ι) του 1993 
31(Ι) ΤΟΥ 1993 
53(Ι) του 1993 
44(Ι) του 1996 
34(Ι) του 1997 
15(Ι) του 2002 
24(Ι) του 2002 
221(I) του 2002 
19(I) του 2003 
151(I) του 2003 

Το Επιµελητήριο, ασκώντας τις εξουσίες που του χορηγούνται από το άρθρο 
32(2)(δ) των περί Επιστηµονικού Τεχνικού Επιµελητηρίου Κύπρου Νόµων, 
εκδίδει, µε την έγκριση του Υπουργικού Συµβουλίου τους ακόλουθους 
Κανονισµούς. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

1. Οι παρόντες Κανονισµοί θα αναφέρονται ως οι περί ∆εοντολογίας των 
Μελών του Επιστηµονικού Τεχνικού Επιµελητηρίου Κύπρου Κανονισµοί. 

 
Ερµηνεία. 2. (1) Στους παρόντες Κανονισµούς, εκτός αν προκύπτει διαφορετικά από το 

κείµενο- 
“µέλος” σηµαίνει πρόσωπο που είναι γραµµένο στο Μητρώο Μελών του 
Επιµελητηρίου. 
“Μητρώο Μελών” σηµαίνει το Μητρώο Μελών του Επιµελητηρίου που 
καταρτίζεται και τηρείται µε βάση το άρθρο 6 του Νόµου και  
“Συµβούλιο” Σηµαίνει το Πειθαρχικό Συµβούλιο που ιδρύεται δυνάµει του 
άρθρου 22 του Νόµου 

 
(2) Οποιοιδήποτε άλλοι όροι χρησιµοποιούνται στους παρόντες 
Κανονισµούς έχουν, εκτός αν προκύπτει διαφορετικά από το κείµενο, την 
έννοια που τους αποδίδεται από το Νόµο 

 
Καθήκοντα και 
υποχρεώσεις 
µελών. 

3. Τα µέλη οφείλουν- 
 
(α)  Να µην επιδεικνύουν διαγωγή ανέντιµη ή επονείδιστη ή µη συνάδουσα 
προς το επιστηµονικό ήθος τους επαγγέλµατος 
 
(β)  να τηρούν και να περιφρουρούν πάντοτε την τιµή και την αξιοπρέπεια 
του επαγγέλµατος και να επιδεικνύουν επαγγελµατική συµπεριφορά που να 
χαρακτηρίζεται από τιµιότητα, ευθύτητα και ευσυνειδησία 
 
(γ)  να µην υποτάσσουν τις αρχές της επιστήµης και της επαγγελµατικής 
τους τάξης στο ατοµικό τους συµφέρον ή στα συµφέροντα τρίτων 
 
(δ)  να µην καλύπτουν µε την υπογραφή τους πρόσωπα φύσει και θέσει 
αναρµόδια για την εκτέλεση ορισµένης τεχνικής εργασίας 
 
(ε)  να συµµορφώνονται προς την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία 
 
(στ)  να ασκούν τα επαγγελµατικά τους καθήκοντα µε πλήρη συναίσθηση 
της ευθύνης την οποία επωµίζονται έναντι των εντολέων τους αλλά και 
έναντι του κοινωνικού συνόλου ως επιστήµονες µηχανικοί ταγµένοι στην 
υπηρεσία της επιστήµης τους µέσα στα ευρύτερα πλαίσια των σκοπών του 
Επιµελητηρίου για πολύπλευρη ανάπτυξη της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και 
 
(ζ)  να µην αποδέχονται εντολή ή θέση, όταν το συµφέρον τους θα 
συγκρούεται µε το επαγγελµατικό τους καθήκον 
 

Σχέσεις µε τους 
εντολείς. 

4. (1) Τα µέλη, στις σχέσεις τους µε τους εντολείς τους, οφείλουν -  
 
(α)  Να υποστηρίζουν τα νόµιµα συµφέροντα του εντολέα τους και να 
εκπληρούν πιστά και µε επιµέλεια τις υποχρεώσεις τους προς τους εντολείς 
τους σύµφωνα µε τις γνώσεις τους, την πείρα τους και την υπάρχουσα 
νοµοθεσία, τηρώντας αυστηρά το επαγγελµατικό απόρρητο 
 
(β)  να βοηθούν τον εντολέα τους διαφωτίζοντάς τον για να κατανοεί ορθά 
τη φύση και την πραγµατική θέση της ανατιθέµενης εργασίας, 
αντιµαχόµενα πεπλανηµένες απόψεις που τείνουν να οδηγήσουν σε 
τεχνικά λάθη ή οικονοµική ζηµιά 
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(γ)  να τηρούν, ως εµπειρογνώµονες, διαιτητές ή µάρτυρες, αυστηρή 
αντικειµενικότητα και να εκφέρουν γνώµη σε θέµατα της επιστήµης τους 
µε υπευθυνότητα, στηριζόµενοι στις επιστηµονικές τους γνώσεις και την 
ειλικρινή τους πεποίθηση: 
 

Νοείται ότι οφείλουν να µην αποδέχονται τα ανωτέρω λειτουργήµατα 
αν οι ίδιοι κρίνουν ότι δεν κατέχουν τον απαιτούµενο βαθµό ειδίκευσης 
και πείρας, καθώς και αν έχουν συγγενική ή οικονοµική σχέση ή 
συµφέροντα µε τους διαδίκους 

 
(δ)  να επιδιώκουν τη συνεργασία µε άλλους συναδέλφους, όπου αυτό 
επιβάλλεται για την άρτια εκτέλεση της εντολής που τους έχει ανατεθεί, 
χωρίς να υπερεκτιµούν τα όρια των ικανοτήτων τους και αφού 
ενηµερώσουν τον εντολέα τους για την ανάγκη αυτής της συνεργασίας και 
τα ωφελήµατά της για την άρτια εκτέλεση της εντολής 
 
(ε)  να λαµβάνουν αµοιβή για κάθε υπηρεσία που προσφέρουν, εκτός αν 
εξασφαλίσουν ειδική άδεια από το Επιµελητήριο για το αντίθετο 
 
(στ)  να συµφωνούν ελεύθερα την αµοιβή τους µε τον εντολέα, αλλά σε 
καµιά περίπτωση να µην υποβιβάζουν την αµοιβή τους κάτω από τα 
ελάχιστα όρια τα οποία θα καθορίζονται από το Επιµελητήριο µε σχετικούς 
κανονισµούς. 

 
(2) Η ανάθεση έργου συντελείται µόνο µε την έγγραφη εξουσιοδότηση από 
τον εντολέα, στην οποία αναφέρεται απαραίτητα και η αµοιβή. 

 
Σχέσεις µε άλλα 
µέλη. 

5. (1) Τα µέλη οφείλουν να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια ώστε να επικρατεί 
πνεύµα ευγένειας, συναδελφικότητας και σεβασµού µεταξύ τους. 

 
(2) Τα µέλη οφείλουν- 
 
(α)  Να µην επιδιώκουν τον υποσκελισµό ή την υποκατάσταση άλλου 
συναδέλφου τους στον οποίο έχει ανατεθεί εντολή ή ο οποίος έχει 
προσληφθεί σε κάποια υπηρεσία και ακόµη να µην επιδιώκουν από 
ιδιοτέλεια να µειώσουν τις πιθανότητες συναδέλφου τους για τα πιο πάνω 
µε αυτόκλητη κριτική 
 
(β)  να µην αναλαµβάνουν εντολή, αν µε οποιοδήποτε τρόπο γνωρίζουν 
ότι υπάρχει απαίτηση συναδέλφου τους που ασχολήθηκε προηγούµενα µε 
το ίδιο αντικείµενο για αµοιβή ή αποζηµίωση ή και για τα δύο. Η εντολή 
µπορεί να αναληφθεί µόνο ύστερα από έγγραφη άδεια του συναδέλφου 
που έχει απαίτηση ή µετά τη νόµιµη αποχώρηση αυτού ή ύστερα από 
σχετική άδεια του Επιµελητηρίου 
 
(γ)  να αποφεύγουν την άσκηση κριτικής στην εργασία άλλου συναδέλφου 
τους, ιδιαίτερα χωρίς αυτός να το γνωρίζει, εκτός αν οι υπηρεσίες του 
έχουν τελειώσει. Η κριτική αυτή πρέπει να είναι αντικειµενική, να 
στηρίζεται σε επιστηµονικά κριτήρια και να κινείται πάντοτε στα πλαίσια 
της επαγγελµατικής αξιοπρέπειας 
 
(δ)  να µην αντιγράφουν τα σχέδια και τις µελέτες των συναδέλφων τους 
χωρίς την έγγραφη συγκατάθεσή τους 
 
(ε)  να µην παραβλάπτουν άµεσα ή έµµεσα την εργασία άλλου 
συναδέλφου τους και να αποφεύγουν ακόµη και να επαναλαµβάνουν 
φήµες ή σχόλια δυσφηµιστικά ή και αρνητικά για άλλο συνάδελφο 
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(στ)  να µην καταχρώνται οποιαδήποτε θέση που κατέχουν στη δηµόσια ή 
εκπαιδευτική υπηρεσία ή σε οργανισµό δηµόσιου δικαίου για να 
ανταγωνίζονται ελεύθερους επαγγελµατίες συναδέλφους τους στην 
ανάληψη εντολής ή να τους καταπιέζουν στην άσκηση του επαγγέλµατός 
τους για λόγους  προσωπικούς ή ιδιοτελείς 
 
(ζ)  να µη συνεταιρίζονται µε πρόσωπα που το όνοµα τους έχει διαγραφεί 
από το Μητρώο Μελών λόγω παραπτώµατος, καθώς και µε µη 
προσοντούχα πρόσωπα 
 
(η)  να σέβονται την εργασία των συναδέλφων τους όπως οι ίδιοι 
επιθυµούν να σέβονται τη δική τους εργασία σύµφωνα µε την 
επαγγελµατική της αξία 

 
Απαγόρευση 
άγρας πελατών 

6. (1)Τα µέλη οφείλουν- 
 
(α)  Να µη διενεργούν ή επιτρέπουν τη διενέργεια άγρας πελατών, άµεσα ή 
έµµεσα, και να µην επιτρέπουν σε οποιοδήποτε µέλος του προσωπικού 
τους να προβαίνει σε τέτοιες ενέργειες 
 
(β)  να µην πληρώνουν ή προσφέρουν κανενός είδους αµοιβή ή προµήθεια 
ή αντάλλαγµα, άµεσα ή έµµεσα, σε οποιοδήποτε πρόσωπο για την άγρα 
οποιουδήποτε πελάτη ή εργασίας από µέρους του 
 
(γ)  να δηλώνουν στον προσδοκώµενο εντολέα τους οποιοδήποτε υπάρχον 
επαγγελµατικό συµφέρον που, αν δε δηλωθεί, θα µπορούσε να προκαλέσει 
αµφιβολίες για την επαγγελµατική τους ακεραιότητα λόγω της σύνδεσής 
του µε την προσδοκώµενη επαγγελµατική υποχρέωση 
 
(δ)  να µη χρησιµοποιούν ή επιτρέπουν σε άλλο να χρησιµοποιεί, άµεσα ή 
έµµεσα, πράκτορες ή µεσίτες µε σκοπό τον επηρεασµό και την ανάθεση σε 
αυτούς εργασιών ή να αµείβουν οποιοδήποτε για να επηρεάσει 
οποιοδήποτε πρόσωπο για να ζητήσει τις επαγγελµατικές τους υπηρεσίες 
 
(ε)  να µην αποδέχονται εργασία ή οποία διαλαµβάνει τη λήψη αµοιβής µε 
µεσιτεία, προµήθεια ή παραχώρηση εκπτώσεων και να µη δέχονται δώρα ή 
προµήθειες από οποιοδήποτε πρόσωπο που σχετίζεται µε το έργο ή την 
εκτέλεσή του 
 
(2) Χωρίς επηρεασµό της γενικότητας των προηγούµενων διατάξεων, τα 
Μέλη οφείλουν να µη διενεργούν ή επιτρέπουν τη διενέργεια άγρας 
εργασίας µε τους πιο κάτω τρόπους: 
 
(α)  Με την απρόσκλητη προσφορά των υπηρεσιών τους µε οποιοδήποτε 
τρόπο και µάλιστα µε τη µετάβασή τους γι’ αυτό το σκοπό στον εντολέα ή 
για την υποβολή σχεδίων σε ενδεχόµενους ή πιθανούς εντολείς, χωρίς να 
τους ζητηθεί να το πράξουν  
 
(β)  µε την επιδίωξη εξασφάλισης εντολής µε υποβιβασµό της αµοιβής 
τους, αφού πληροφορήθηκαν την αµοιβή η οποία έχει καθοριστεί για άλλο 
συνάδελφο 
 
(γ)  µε επιστολές, εγκυκλίους, µε δηµοσιεύµατα σε εφηµερίδες ή αγγελίες 
σε ηλεκτρονικά µέσα µαζικής επικοινωνίας. 

 
 

Απαγόρευση 
διαφήµισης 

7. (1) Τα µέλη οφείλουν να αποφεύγουν την άµεση ή έµµεση αυτοδιαφήµιση 
και να µην προβαίνουν ή προκαλούν ή επιτρέπουν να διαπραχθεί 
οτιδήποτε του οποίου το κύριο ελατήριο θα είναι η προσωπική ή η 
επαγγελµατική διαφήµισή τους. 
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(2) Επιτρέπεται στα µέλη -  
 
(α)  Να περιβάλλουν µε δηµοσιότητα τους σκοπούς, την πρόοδο και τις 
επιτεύξεις τους, εφόσον αυτή η δηµοσιότητα αποσκοπεί στην επιστηµονική 
ενηµέρωση και πραγµατοποιείται χωρίς ανταλλάγµατα, µε εξαίρεση τη 
λογική αντιµισθία. 
 
(β)  να απαντούν σε ερωτήσεις που περιέχονται σε τεχνικό ή άλλο έντυπο, 
νοουµένου ότι δε γίνεται αδικαιολόγητη χρήση του ονόµατός τους µε 
τρόπο που να αφήνει την εντύπωση διαφήµισης 
 
(γ)  να δηµοσιοποιούν µέσω την µέσων µαζικής ενηµέρωσης τις απόψεις 
τους πάνω σε οποιοδήποτε θέµα, τεχνικό ή άλλο, µε τους περιορισµούς 
που αναγράφονται στην παράγραφο (β) 
 
(δ)  να εµφανίζουν χωρίς επιδεικτικό τρόπο το όνοµά τους στα γραφεία 
τους 
 
(ε)  να εκτυπώνουν και να διανέµουν επαγγελµατικά δελτία ή άλλα έντυπα 
τα οποία θα φέρουν το όνοµα και τη διεύθυνσή τους, καθώς και τα 
επαγγελµατικά τους προσόντα και δραστηριότητες. 
 

Το Επιµελητήριο µπορεί να εκδίδει σχετικές οδηγίες 
 
(στ)  να δηµοσιεύουν την ίδρυση γραφείου και/ή οποιαδήποτε αλλαγή η 
οποία πραγµατοποιείται στη διεύθυνσή τους 
 
(ζ)  να δηµοσιεύουν ανακοίνωση για εξεύρεση βοηθών ή για πρόσληψη 
προσωπικού 
 
(η)  να δηµοσιεύουν οποιαδήποτε απουσία τους στο εξωτερικό για 
συµµετοχή σε επιστηµονικά συνέδρια. 
 
(3) Τα µέλη οφείλουν να τοποθετούν ή/και αναρτούν σχετικές πινακίδες µε 
το όνοµά τους στα εκτελούµενα έργα των οποίων τη µελέτη έχουν 
εκπονήσει ή/και έχουν την ευθύνη επίβλεψης. 
 
Το Επιµελητήριο µπορεί να εκδίδει γενικές ή ειδικές οδηγίες κατά κλάδο 
της µηχανικής επιστήµης για το µέγεθος, το σχήµα, το χρώµα ή/και για 
άλλα θέµατα αναφορικά µε τις σχετικές πινακίδες. 
 

Συγκρουόµενα 
συµφέροντα 

8. Τα µέλη οφείλουν να µην αναλαµβάνουν έργο ή αποδέχονται θέση ή 
εντολή όταν το συµφέρον τους θα συγκρούεται µε το επαγγελµατικό τους 
καθήκον. Χωρίς επηρεασµό της γενικότητας της αµέσως προηγούµενης 
διάταξης, τα µέλη οφείλουν, ειδικά, να αποκαλύπτουν στον εντολέα τους 
οποιοδήποτε συµφέρον του οποίου η µη αποκάλυψη θα µπορούσε να 
εγείρει υποψίες για την επαγγελµατική τους ακεραιότητα, έτσι ώστε η 
ανάθεση εντολής από τον εντολέα να γίνεται µόνο έπειτα από πλήρη 
αποκάλυψη των γεγονότων. 

 
Απασχόληση σε 
επιχειρήσεις 

9. Τα µέλη οφείλουν, εφόσον ασκούν το επάγγελµά τους, να µη διεξάγουν ή 
συµµετέχουν ενεργά ή απασχολούνται σε οποιαδήποτε µορφής εµπορική ή 
άλλη οικονοµική επιχείρηση η οποία επηρεάζει την επαγγελµατική τους 
ακεραιότητα και το κύρος του επαγγέλµατός τους: 

 

Νοείται ότι η διαχείριση της ιδιοκτησίας ή της περιουσίας τους ή της 
οικογένειάς τους δε θεωρείται ενεργός συµµετοχή σε οποιαδήποτε 
εµπορική ή άλλη οικονοµική επιχείρηση: 

 

Νοείται περαιτέρω ότι µπορούν να είναι µέλη διοικητικού συµβουλίου 
ή γραµµατείς εµπορικού οίκου ή εταιρείας αλλά όχι διευθύνοντες 
σύµβουλοι ή υπάλληλοι. 

 

THOMAS
Highlight
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Ποινική δίωξη 10. (1) Καµιά πειθαρχική δίωξη δεν επιτρέπεται να ασκηθεί ή να συνεχιστεί 
εναντίον µέλους για λόγους που σχετίζονται µε ήδη ασκηθείσα ποινική 
δίωξη, πριν η τελευταία τερµατιστεί οριστικά. 
 
(2) Μέλος που διώχθηκε για ποινικό αδίκηµα και δε βρέθηκε ένοχο δεν 
µπορεί να διωχθεί πειθαρχικά για την ίδια κατηγορία, µπορεί όµως να 
διωχθεί για πειθαρχικό παράπτωµα που προκύπτει από τη διαγωγή του η 
οποία σχετίζεται µε την ποινική υπόθεση, αλλά δεν εγείρει το ίδιο επίδικο 
θέµα όπως εκείνο της κατηγορίας κατά την ποινική δίωξη. 

 
Πειθαρχική 
δίωξη. 

11. (1) Πειθαρχική δίωξη δεν µπορεί να ασκηθεί εναντίον µέλους για το ίδιο 
πειθαρχικό παράπτωµα για το οποίο αυτό ήδη βρέθηκε ένοχο ή για το 
οποίο αθωώθηκε: 
 
(2) Για το ίδιο πειθαρχικό παράπτωµα δεν επιβάλλονται περισσότερες από 
µία πειθαρχικές ποινές µε την ίδια απόφαση. 

 
∆ίωξη και 
τιµωρία 
πειθαρχικών 
παραπτωµάτων. 

12. (1) Η δίωξη και η τιµωρία πειθαρχικού παραπτώµατος είναι καθήκον του 
Συµβουλίου, το οποίο µπορεί να αρχίσει τη διαδικασία αυτεπάγγελτα ή 
κατόπιν καταγγελίας από οποιοδήποτε πρόσωπο ή αρχή που έχει παράπονο 
από τη διαγωγή µέλους. 
 
(2) Το Συµβούλιο µπορεί, µετά την παρέλευση πέντε ετών από τη 
διαγραφή του ονόµατος του µέλους από το Μητρώο Μελών ύστερα από 
καταδίκη του για πειθαρχικό αδίκηµα, είτε αυτεπάγγελτα είτε µε αίτηση του 
ενδιαφερόµενου προσώπου, να εισηγηθεί στο Γενικό Συµβούλιο την 
επανεγγραφή του ονόµατός του στο Μητρώο Μελών, αν θεωρήσει ότι αυτό 
ενδείκνυται υπό τις περιστάσεις. 

 
Έρευνα για 
πειθαρχικά 
παραπτώµατα 

13. (1) Αν περιέλθει σε γνώση του Συµβουλίου ή καταγγελθεί σ’ αυτό ότι 
µέλος ενδέχεται να έχει διαπράξει πειθαρχικό παράπτωµα, το Συµβούλιο 
µεριµνά αµέσως για τη διεξαγωγή έρευνας. 
 
(2) Το Συµβούλιο ορίζει το ταχύτερο ως εισηγητή ένα από τα µέλη του ή 
ένα µέλος που διακρίνεται για το ήθος, την ακεραιότητα και την 
προσήλωσή του στις αρχές του επαγγέλµατός του µε πενταετή τουλάχιστον 
πείρα και διακρίνεται για το ήθος του, προς το σκοπό διεξαγωγής έρευνας: 

 

Νοείται ότι το Συµβούλιο δικαιούται να προχωρήσει το ίδιο σε 
αυτεπάγγελτη έρευνα χωρίς ορισµό εισηγητή. 

 
(3) Η έρευνα διεξάγεται το συντοµότερο δυνατό και συµπληρώνεται 
οπωσδήποτε µέσα σε τριάντα µέρες από την ηµεροµηνία της εντολής για 
έρευνα: 

 

Νοείται ότι το Συµβούλιο δικαιούται να παρατείνει την πιο πάνω 
προθεσµία για εύλογο χρονικό διάστηµα, αν κρίνει ότι παρίσταται 
ανάγκη. 

 
(4) Κατά τη διεξαγωγή της έρευνας, ο εισηγητής έχει εξουσία να ακούσει 
το διωκόµενο και οποιουσδήποτε µάρτυρες ή να πάρει καταθέσεις από 
οποιοδήποτε πρόσωπο που µπορεί να γνωρίζει οτιδήποτε για τα γεγονότα 
της υπόθεσης και κάθε τέτοιο πρόσωπο οφείλει να δώσει κάθε πληροφορία 
που περιήλθε σε γνώση του και να υπογράψει οποιαδήποτε κατάθεση που 
έδωσε µε αυτό τον τρόπο, αφού αυτή διαβαστεί σ’ αυτό. 
 
(5) Ο εισηγητής µπορεί- 
 
(α)  Να προβεί σε απαλλακτική πρόταση, αν από τα ενώπιόν του στοιχεία 
δεν υπάρχει εκ πρώτης όψεως υπόθεση εναντίον του διωκοµένου. Η πιο 
πάνω πρόταση υποβάλλεται στο Συµβούλιο για λήψη απόφασης. 
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(β)  να διατυπώσει κατηγορίες εναντίον του διωκοµένου, αν από τα 
ενώπιόν του στοιχεία πεισθεί ότι πιθανολογείται πειθαρχικό παράπτωµα.  
 
(6) Στο κατηγορητήριο πρέπει να καθορίζεται µε λεπτοµέρεια το αδίκηµα 
που διαπράχθηκε και να καλείται το µέλος που διώκεται να απολογηθεί 
εγγράφως µέσα σε συγκεκριµένη προθεσµία, η οποία δεν µπορεί να είναι 
µικρότερη από δέκα µέρες από την επίδοση της κλήσεως: 

 
Νοείται ότι η εξέταση του διωκοµένου δεν αναπληρώνει την κλήση 

του σε απολογία. Η ενώπιον του εισηγητή προσέλευση και η απολογία 
του διωκοµένου δεν καλύπτει την παράλειψη κλήσης του σε απολογία 
ενώπιον του Συµβουλίου. 

 
(7) Μετά τη συµπλήρωση της έρευνας, ο εισηγητής εκθέτει αµέσως στο 
Συµβούλιο το πόρισµά του, που είναι πλήρως αιτιολογηµένο, 
συνυποβάλλοντας όλα τα σχετικά έγγραφα. 

 
∆ικαιώµατα 
µελών κατά την 
πειθαρχική 
διαδικασία. 

14. (1) Το τέλος εναντίον του οποίου διεξάγεται πειθαρχική διαδικασία 
δικαιούται να γνωρίζει την εναντίον του υπόθεση και να του παρέχεται 
αντίγραφο των µαρτυρικών καταθέσεων και οποιωνδήποτε σχετικών 
εγγράφων, καθώς και η ευκαιρία να ακουστεί. 
 
(2) Σε κάθε διαδικασία ενώπιον του Συµβουλίου, το επηρεαζόµενο µέλος 
έχει το δικαίωµα να αντιπροσωπεύεται µε δικηγόρο της εκλογής του. 

 
∆ιαδικασία 
ενώπιον του 
Συµβουλίου. 
 
Παράρτηµα 

15. (1) Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου καθορίζει την ηµέρα και την ώρα κατά 
την οποία θα συνεδριάσει το Συµβούλιο για την εκδίκαση της υπόθεσης και 
επιδίδει στο διωκόµενο κλήση για να εµφανιστεί, σύµφωνα µε τον τύπο 
κλήσης του Παραρτήµατος, τουλάχιστον επτά µέρες πριν από την 
ηµεροµηνία της δικασίµου. 
 
(2) Αν το µέλος δεν εµφανιστεί κατά την ηµεροµηνία που ορίστηκε από το 
Συµβούλιο για την ακρόαση της υπόθεσης, η ακρόαση διεξάγεται όπως 
προνοείται στους παρόντες Κανονισµούς. 
 
(3) Αν το µέλος δεν εµφανιστεί κατά την πιο πάνω ηµεροµηνία, τότε 
ύστερα από απόδειξη ότι επιδόθηκε σ’ αυτό νοµότυπα η κλήση, η ακρόαση 
της υπόθεσης διεξάγεται στην απουσία του. Το Συµβούλιο µπορεί να 
απαιτήσει την προσωπική παρουσία του µέλους. 
 
(4) Η ακρόαση της υπόθεσης διεξάγεται, όσο είναι δυνατόν, κατά τα 
πρότυπα της συνοπτικής ποινικής διαδικασίας. Το Συµβούλιο δε δεσµεύεται 
από το εκάστοτε ισχύον δίκαιο της απόδειξης, τηρουµένων των κανόνων 
της φυσικής δικαιοσύνης, και εκτιµά τις αποδείξεις που προσάγονται 
ενώπιόν του µε ελεύθερη κρίση. 
 
(5) Ο εισηγητής που διορίστηκε µε βάση την παράγραφο (2) του 
Κανονισµού 13 δεν έχει δικαίωµα συµµετοχής στην εκδίκαση της 
υπόθεσης. 

 
Εξουσίες 
Συµβουλίου κατά 
την ακρόαση. 

16. (1) Το Συµβούλιο έχει εξουσία- 
 
(α)  Να καλέσει µάρτυρες και να απαιτήσει την προσέλευσή τους, καθώς 
και την προσέλευση του µέλους που διώκεται 
 
(β)  να απαιτήσει την προσαγωγή κάθε εγγράφου που σχετίζεται µε την 
κατηγορία 
 
(γ)  να αποδεχτεί οποιαδήποτε µαρτυρία, έγγραφη ή προφορική, έστω και 
αν αυτή δε θα γινόταν δεκτή σε πολιτική ή ποινική διαδικασία 
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(δ)  να αναβάλλει την ακρόαση από καιρό σε καιρό, όταν αυτό εξυπηρετεί 
την ορθή και δίκαιη διεξαγωγή της διαδικασίας, νοουµένου ότι η ακρόαση 
προχωρεί το ταχύτερο δυνατό 
 
(ε)  να επισκέπτεται γραφεία ή εργοτάξια ή οποιουσδήποτε άλλους χώρους 
κρίνει αναγκαίο για επιτόπια εξέταση σε σχέση µε την εκδικαζόµενη 
υπόθεση 
 
(στ)  να καθορίζει γενικά τη διαδικασία η οποία θα ακολουθηθεί ενώπιόν 
του, µε σκοπό πάντοτε τη δίκαιη και ανεπηρέαστη εξέταση της υπόθεσης.  
 
(2) Κατά την ακρόαση τηρούνται πρακτικά της διαδικασία 
 

Αποφάσεις του 
Συµβουλίου 

17. (1) Η απόφαση του Συµβουλίου πρέπει- 
 
(α)  Να στηρίζεται σε σαφή ευρήµατα, τα οποία να εδράζονται σε 
πραγµατικά γεγονότα που έχουν αποδειχθεί ενώπιόν του 
 
(β)  να είναι πλήρως αιτιολογηµένη 
 
(γ)  να υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Συµβουλίου και 
 
(δ)  να κοινοποιείται στο διωκόµενο µέλος. 
 
(2) Το Συµβούλιο µπορεί µε την απόφασή του να κρίνει το µέλος ένοχο για 
ένα ή περισσότερα από τα παραπτώµατα για τα οποία κατηγορείται ή να 
απαλλάξει το µέλος από τις κατηγορίες. 
 
(3) Οι αποφάσεις του Πειθαρχικού Συµβουλίου λαµβάνονται µε απλή 
πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας ο πρόεδρος δε διαθέτει νικώσα 
ψήφο και ο διωκόµενος απαλλάσσεται. 
 

 
Ποινές. 18. (1) Το Συµβούλιο µπορεί να επιβάλλει τις ποινές που προνοούνται στο 

άρθρο 23 του Νόµου. 
 
(2) Κατά την επιµέτρηση της ποινής το Συµβούλιο, αφού προηγουµένως 
ακούσει το διωκόµενο µέλος, λαµβάνει υπόψη, µεταξύ άλλων- 
 
(α)  Τη σοβαρότητα του παραπτώµατος 
 
(β)  την προηγούµενη επαγγελµατική διαγωγή του διωκοµένου και  
 
(γ)  τις ειδικές συνθήκες που περιβάλλουν την τέλεση του παραπτώµατος, 
και επιβάλλει την ποινή την οποία οι περιστάσεις του παραπτώµατος 
δικαιολογούν. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
(Κανονισµός 15) 
Τύπος Κλήσης 

 
 
Καλείστε να εµφανιστείτε ενώπιον του Πειθαρχικού Συµβουλίου του ΕΤΕΚ, στη Λευκωσία, τη 
................................................... 199.......... και ώρα .............. π.µ./µ.µ, για την ακρόαση 
πειθαρχικής κατηγορίας που διατυπώθηκε εναντίον σας για το ότι 
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
...... 
(σύντοµη έκθεση του πειθαρχικού παραπτώµατος ή παραπτωµάτων) 
 
2. Αν επιθυµείτε να καλέσετε µάρτυρες, για να δώσουν µαρτυρία ή να φέρουν αποδεικτικά στοιχεία 
ενώπιον του Συµβουλίου, οφείλετε να προβείτε στις αναγκαίες διευθετήσεις, για να εξασφαλίσετε 
την προσέλευση των µαρτύρων και την προσαγωγή των αποδεικτικών στοιχείων. 
 
3. Αν παραλείψετε να εµφανιστείτε ενώπιον του Συµβουλίου στον προαναφερθέντα τόπο και χρόνο, 
το Συµβούλιο µπορεί είτε να απαιτήσει την προσωπική προσέλευση σας είτε να προχωρήσει στην 
ακρόαση της υπόθεσης την απουσία σας. 
 
 
 Ηµεροµηνία ........................................................ 
 Υπογραφή .......................................................... 
 Πρόεδρος Πειθαρχικού Συµβουλίου του ΕΤΕΚ  

 ............................................................/ Επίδοση 
 Επίδοση Κλήσης 
 
 
Η κλήση επιδίδεται στο µέλος µε διπλοσυστηµένη επιστολή στην τελευταία γνωστή επαγγελµατική 
διεύθυνσή του. 
 




