
Σεµινάριο εκπαίδευσης Εισηγητών και Κατηγόρων Πειθαρχικού 
Συµβουλίου ΕΤΕΚ 

Χαιρετισµός Προέδρου ΕΤΕΚ 
 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

 

Η άσκηση πειθαρχικού ελέγχου επί των Μελών του αποτελεί υποχρέωση την οποία ο 

νοµοθέτης ανέθεσε στο Επιστηµονικό Τεχνικό Επιµελητήριο Κύπρου από ιδρύσεως 

αυτού. Η αποτελεσµατική άσκηση πειθαρχικού ελέγχου αποτελεί ένα από τους 

πυλώνες επί των οποίων στηρίζεται η δηµιουργία και διατήρηση υγιούς 

επαγγελµατικού περιβάλλοντος και η οικοδόµηση σχέσεων αµοιβαίας εµπιστοσύνης 

τόσο µεταξύ των συναδέλφων, όσο και µεταξύ εντολέα και εντολοδόχου. 

Επιπρόσθετα, αποτελεί κοινή απαίτηση της κοινωνίας προς ένα υπεύθυνο, πολυσχιδή 

και δραστήριο φορέα επαγγελµατιών, όπως είναι το ΕΤΕΚ. 

 

Οι σχετικές πρόνοιες που αφορούν στην ίδρυση, σύσταση, αρµοδιότητες, εξουσίες 

και λειτουργία του Πειθαρχικού Συµβουλίου του ΕΤΕΚ αποτελούν αναπόσπαστο 

µέρος του περί ΕΤΕΚ Νόµου. Ο ίδιος νόµος προνοεί για τη δυνατότητα έκδοσης των 

περί ∆εοντολογίας των Μελών του ΕΤΕΚ Κανονισµών, προκειµένου να καθοριστεί 

µε σαφήνεια, τόσο το σύνολο των κανόνων δεοντολογίας οι οποίοι περιγράφουν τις 

επιµέρους υποχρεώσεις των Μελών, όσο και η ίδια η διαδικασία άσκησης του 

πειθαρχικού ελέγχου. Η τελευταία θα µπορούσε πρακτικά να διαχωριστεί σε δύο 

τµήµατα: το πρώτο, αφορά γενικότερα στη διερεύνηση της καταγγελίας, το δεύτερο, 

στην εκδίκαση πειθαρχικής υπόθεσης ενώπιον Κλιµακίου του ΠΣ. Κατ αντιστοιχία, 

τα δύο αυτά τµήµατα της πειθαρχικής διαδικασίας παραπέµπουν και αναδεικνύουν 

τους δύο ρόλους στους οποίους επικεντρώνεται το σηµερινό σεµινάριο: τον ρόλο του 

Εισηγητή (Ερευνώντα Λειτουργού) και εκείνον του Κατηγόρου. 

 

Ως προς τους πρώτους, η εµπλοκή τους στην πειθαρχική διαδικασία είναι διττή. 

Συγκεκριµένα, οι διοριζόµενοι από το ΠΣ Εισηγητές αναλαµβάνουν το βάρος της κατ 

αρχήν διερεύνησης των καταγγελιών που υποβάλλονται, κα επιπρόσθετα, σε 

περίπτωση που η υπόθεση προχωρήσει σε εκδίκαση, το αποτέλεσµα της δικής τους 

εργασίας και το ιδιαίτερο βάρος της δικής τους µαρτυρίας κατά κανόνα αποτελεί τη 

βάση επί της οποίας στηρίζεται όλη η µετέπειτα διαδικασία. Συγκεκριµένα, το Μέλος 

του Επιµελητηρίου το οποίο κρίθηκε από το ΠΣ ως ικανός και έµπειρος 

επαγγελµατίας προκειµένου να του ανατεθεί η διερεύνηση υποβληθείσας καταγγελίας 

ή η διερεύνηση έρευνας την οποία αυτεπάγγελτα αποφάσισε το ΠΣ, αναλαµβάνει την 

ευθύνη, αφού εξετάσει λεπτοµερώς τα στοιχεία που υποβλήθηκαν, να προχωρήσει µε 

συνέπεια, ταχύτητα, ευθύτητα και σεβασµό προς το Καταγγελλόµενο µέλος και τους 

λοιπούς εµπλεκόµενους, στην ολοκλήρωση των διαδικασιών. Τελικό προϊόν της όλης 

διαδικασίας είναι η εισηγητική έκθεση την οποία ο Εισηγητής υποβάλλει στο ΠΣ, η 

οποία µε την ποιότητα και πληρότητά της θα πρέπει να απαντά επαρκώς όλα τα προς 

διερεύνηση ερωτήµατα, έτσι ώστε όντως να υποβοηθά την Ολοµέλεια του ΠΣ στη 

λήψη της όποιας απόφασης. 

 

Ως προς τους δεύτερους, οι Κατήγοροι, διατηρώντας σε κάθε περίπτωση κλίµα 

σεβασµού προς το διωκόµενο Μέλος του Επιµελητηρίου, αναλαµβάνουν την 

υποχρέωση να χτίσουν βήµα-βήµα, µε τρόπο εµπεριστατωµένο, συνεκτικό και σαφή, 

την υπόθεση η οποία παρουσιάζεται ενώπιον ενός εκ των Κλιµακίων του 



Πειθαρχικού Συµβουλίου. Η δική τους κατάρτιση και οξύνοια είναι στοιχεία 

σηµαντικά για την τυπικά και αντικειµενικά δίκαιη άσκηση πειθαρχικού ελέγχου. 

Επισηµαίνεται ότι, από τους περί ∆εοντολογίας Κανονισµούς του 2012, οι οποίοι 

δηµοσιεύτηκαν και τέθηκαν σε ισχύ τον Ιούλιο του 2012, παρέχεται πλέον στο 

Πειθαρχικό Συµβούλιο η δυνατότητα ανάθεσης καθηκόντων κατηγορούσας αρχής και 

σε δικηγόρους, οι οποίοι θα πρέπει να διαθέτουν τριετή τουλάχιστον πείρα και να 

διακρίνονται για το ήθος τους. Το Πειθαρχικό Συµβούλιο φρόντισε σε πολλές 

περιπτώσεις να αξιοποιήσει τη δυνατότητα αυτή, µε πολύ θετικά αποτελέσµατα. 

 

Είναι σαφές ότι προϋπόθεση για την επιτυχία του όλου εγχειρήµατος είναι η εκ 

µέρους τόσο των Εισηγητών όσο και των Κατηγόρων σε βάθος κατανόηση των 

κανονισµών δεοντολογίας και, επιπρόσθετα, σε κάποιες περιπτώσεις, η επαρκής 

γνώση άλλων νοµοθετηµάτων και επαγγελµατικών πρακτικών. Θα πρέπει συνεπώς να 

επισηµανθεί ότι όσοι προτίθενται να αναλάβουν σχετικούς ρόλους θα πρέπει να έχουν 

και τη γνώση, αλλά, πρωτίστως, και τη διάθεση να αφιερώσουν χρόνο και κόπο για 

την επιτέλεση του έργου το οποίο τους ανατίθεται. Νοείται ότι σε όλη την πορεία θα 

έχουν αρωγό για υποστήριξη – καθοδήγηση την Υπηρεσία του Επιµελητηρίου. 

 

Στο παρόν σεµινάριο, η διοργάνωση του οποίου υπήρξε στόχος τα τελευταία 2-3 

χρόνια, καθώς είχε εγκαίρως εντοπιστεί η ανάγκη για εκπαίδευση και επιµόρφωση 

Εισηγητών και Κατηγόρων, παρουσιάζεται επίσης το «Βοηθητικό σηµείωµα για 

διερεύνηση καταγγελίας εναντίον Μέλους του ΕΤΕΚ» το οποίο, καταγράφοντας µε 

τρόπο αναλυτικό συνολικά τη διαδικασία διερεύνησης, φιλοδοξεί να αποτελέσει 

σταθµό στον τρόπο µε τον οποίο διεξάγεται η διερεύνηση, επιλύοντας προβλήµατα 

που παρουσιάζονται στην πράξη, και αναβαθµίζοντας ποιοτικά το τελικό προϊόν της 

διαδικασίας, την εισηγητική έκθεση. Ευχαριστίες θα πρέπει να εκφράσω και από το 

βήµα αυτό σε όλους όσους συνέτειναν στην ετοιµασία του βοηθητικού αυτού 

σηµειώµατος, ιδιαιτέρως δε στον κ. Γιώργο Μούντη, Επιµετρητή Ποσοτήτων-BSc, 

FRICS, MPSM, Post. grat. Cert. in Arb., Μέλος του Πειθαρχικού Συµβουλίου µέχρι 

και το 2013, καθώς και Γενικού Συµβουλίου του ΕΤΕΚ παλαιότερα, ο οποίος 

ανέλαβε και διαµόρφωσε στο µεγαλύτερό του µέρος το εν λόγω σηµείωµα. 

 

Κλείνοντας, ευχαριστώ θερµά τους οµιλητές του σεµιναρίου, τους κυρίους Νίκο 

Παπαευσταθίου, Πλάτωνα Στυλιανού και Άντη Σφήκα, οι οποίοι ανέλαβαν την 

ευθύνη αυτή. Από πλευράς διοίκησης του Επιµελητηρίου, εκφράζω επίσης τη 

βούλησή και διαρκή προσπάθειά µας για αναβάθµιση όλων των πτυχών, 

παρεχοµένων υπηρεσιών και δράσεων του Επιµελητηρίου, καρπός της οποίας 

αποτελεί η διοργάνωση εκπαιδευτικών εκδηλώσεων όπως το παρόν σεµινάριο. 

Εύχοµαι σε όλους καλό, ευχάριστο και προπαντός παραγωγικό απόγευµα! 

 


