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Κ.Δ.Π. 255/2012

Αριθμός 255
Οι περί Δεοντολογίας των Μελών του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Κανονισμοί του
2012, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Επιμελητήριο δυνάμει του άρθρου 32 του περί Επιστημονικού Τεχνικού
Επιμελητηρίου Κύπρου Νόμου, με την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, αφού κατατέθηκαν στη Βουλή
των Αντιπροσώπων και εγκρίθηκαν από αυτή, δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας
σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 3 του περί Καταθέσεως στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Κανονι
σμών που Εκδίδονται με Εξουσιοδότηση Νόμου, Νόμου (Ν. 99 του 1989 όπως τροποποιήθηκε με τους
Νόμους 227 του 1990 μέχρι 3(1) του 2010).

Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ

Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 32

224 του 1990 Το Επιμελητήριο, ασκώντας τις εξουσίες που του χορηγούνται από την
106(1 του 1992
15(1 του 1993 παράγραφο (δ) του εδαφίου (2) του άρθρου 32 του περί Επιστημονικού
31(1 του 1993 Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Νόμου εκδίδει, με την έγκριση του
53(1 του 1993
44(1 του 1996 Υπουργικού Συμβουλίου, τους ακόλουθους Κανονισμούς:
34(1 του 1997
15(1 του 2002
24(1 του 2002
221(1 του 2002
19(1 του 2003
151(1 του 2003
105(1 του 2006
61(1 του 2009
ΊΟΗΙ) του 2012.
Συνοπτικός
τίτλος.

1.

Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί Δεοντολογίας των

Μελών του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Κανονισμοί του
2012.

Ερμηνεία.

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

«Μητρώο Μελών» σημαίνει το Μητρώο Μελών του Επιμελητηρίου που
καταρτίζεται και τηρείται με βάση το άρθρο 6 του Νόμου και για τους
σκοπούς των παρόντων Κανονισμών περιλαμβάνει και όλα τα πρόσωπα τα
οποία έχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος δυνάμει οποιασδήποτε διάταξης
του Νόμου·

«Νόμος» σημαίνει τον περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου
Νόμο·

«Συμβούλιο» σημαίνει το Πειθαρχικό Συμβούλιο που ιδρύεται δυνάμει του
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άρθρου 22 του Νόμου και περιλαμβάνει και τη σύνθεση του υπό μορφή
κλιμακίου.
(2) Οποιοιδήποτε άλλοι όροι χρησιμοποιούνται στους παρόντες
Κανονισμούς έχουν, εκτός αν προκύπτει διαφορετικά από το κείμενο, την
έννοια που τους αποδίδεται στο Νόμο.
ΜΕΡΟΣ Ι - ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ:
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ
Καθήκοντα και
υποχρεώσεις
μελών.

3. Τα μέλη οφείλουν
(α)

να μην επιδεικνύουν διαγωγή επονειδιστη, δόλια ή ασυμβίβαστη προς
το επάγγελμα σε κλάδο της μηχανικής επιστήμης·

(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 τα οποία δεν
έχουν δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος σε κλάδο της μηχανικής
επιστήμης·

(ε)

να συμμορφώνονται προς την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία σε σχέση
με την άσκηση του επαγγέλματος τους·

(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

Δημοκρατίας·
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(ζ)

να τηρούν, ως εμπειρογνώμονες ή 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 μετέχουν σε διαδικασίες ως
εμπειρογνώμονες, διαιτητές ή μάρτυρες, αν οι ίδιοι κρίνουν ότι δεν
κατέχουν τον απαιτούμενο βαθμό ειδίκευσης και πείρας, καθώς και αν
έχουν συγγενική σχέση μέχρι τέταρτου βαθμού ή οικονομική σχέση ή
συμφέροντα με τους διάδικους· και

(η)

να συμμορφώνονται πλήρως με οποιαδήποτε απόφαση, οδηγία ή
εντολή του Γενικού Συμβουλίου ή της Διοικούσας Επιτροπής ή
οποιουδήποτε άλλου οργάνου του Επιμελητηρίου, που αφορά την
επαγγελματική δεοντολογία των μελών του.

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 την πρέπουσα επιμέλεια τις υποχρεώσεις τους
προς τους εντολείς τους·

(β) να βοηθούν τον εντολέα τους διαφωτίζοντας τον για να κατανοεί ορθά
τη φύση και την πραγματική θέση της ανατιθέμενης εργασίας·
(γ)

να μην αποδέχονται εντολή ή θέση, όταν το συμφέρον τους θα
συγκρούεται με το επαγγελματικό τους καθήκον·

(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 ωφελήματα 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· και
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(στ) να συμφωνούν ελεύθερα την αμοιβή τους με τον εντολέα, αλλά σε
καμία περίπτωση να μην υποβιβάζουν την αμοιβή τους κάτω από τα
ελάχιστα όρια τα οποία καθορίζονται με βάση τις διατάξεις της
παραγράφου (γ) του εδαφίου (2) του άρθρου 32 του Νόμου.
(2) Η ανάθεση έργου συντελείται μόνο με την έγγραφη εξουσιοδότηση
από τον εντολέα, στην οποία αναφέρεται απαραίτητα και η αμοιβή.
5.-(1) Τα μέλη οφείλουν να καταβαλλουν κάθε προσπάθεια ώστε να
επικρατεί πνεύμα ευγένειας, συναδελφικότητας και σεβασμού μεταξύ τους.
(2) Τα μέλη οφείλουν (α)

να μην επιδιώκουν τον υποσκελισμο 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,
δεδομένου ότι 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 και σε κάθε περίπτωση, η κριτική αυτή πρέπει να είναι
αντικειμενική, να στηρίζεται σε επιστημονικά κριτήρια και να κινείται
πάντοτε στο πλαίσιο της επαγγελματικής αξιοπρέπειας-

(δ)

να μην αντιγράφουν τα σχέδια και τις μελέτες των συναδέλφων τους
χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση 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·
met eu/
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(στ) να μεριμνούν για την τήρηση των παρόντων Κανονισμών,

έστω και

εάν κατέχουν θέση στη δημόσια ή εκπαιδευτική υπηρεσία ή σε
οργανισμό δημόσιου δικαίου, και να μην επιδεικνύουν διαγωγή
επονειδιστη, δόλια, αθέμιτα ανταγωνιστική ή ασυμβίβαστη προς το
επάγγελμα

σε

κλάδο

της

μηχανικής

επιστήμης,

για

λόγους

προσωπικούς ή ιδιοτελείς·
(ζ)

να μην ιδρύουν Εταιρείες Μελετών με πρόσωπα που το όνομα τους
έχει διαγραφεί από το Μητρώο Μελών, καθώς και με μη προσοντούχα
πρόσωπα· και

(η) να σέβονται την εργασία των συναδέλφων τους όπως οι ίδιοι
επιθυμούν να σέβονται τη δική τους εργασία σύμφωνα με την
επαγγελματική της αξία.
Διαφήμιση.

6.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του Κανονισμού 7, τα μέλη επιτρέπεται:
(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 ονόματος τους με
τρόπο που να αφήνει την εντύπωση διαφήμισης,
(γ)

να δημοσιοποιούν μέσω των 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 όνομα τους στα γραφεία
τους,
(ε)

να εκτυπώνουν και να διανέμουν επαγγελματικά δελτία ή άλλα έντυπα
τα οποία θα φέρουν το όνομα και τη διεύθυνση τους, καθώς και τα
επαγγελματικά τους προσόντα και δραστηριότητες,
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(στ) να δημοσιεύουν την ίδρυση γραφείου ή/και οποιαδήποτε αλλαγή η
οποία πραγματοποιείται στη διεύθυνση 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.
(2)

Τα μέλη οφείλουν να τοποθετούν ή/και να αναρτούν σχετικές

πινακίδες με το όνομα τους στα εκτελούμενα έργα των οποίων τη μελέτη
έχουν εκπονήσει ή/και έχουν την ευθύνη επίβλεψης:
Νοείται ότι, 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.
(3) Επιτρέπεται η θεμιτή διαφήμιση, η δημοσιότητα και η προώθηση της
επαγγελματικής δραστηριότητας του μέλους στη Δημοκρατία και στο
εξωτερικό στο μέτρο και βαθμό που καθορίζεται στους παρόντες
Κανονισμούς, με τρόπο που να συνάδει με το κύρος και την αξιοπρέπεια του
επαγγέλματος.
(4) Οποιαδήποτε διαφήμιση ή δημοσιότητα μέλους δεν πρέπει:
(α) να είναι αναληθής, παραπλανητική, ή να δίδει την εντύπωση της
αυτοεξύμνησης·
(β) να περιλαμβάνει αναφορές ή συγκρίσεις με άλλα μέλη ή Εταιρείες
Μελετών σ' ότι αφορά την ποιότητα των υπηρεσιών, ή την ποσότητα
επαγγελματικής εργασίας, ή την αμοιβή σε ωριαία βάση ή άλλη μέθοδο
χρέωσης·
(γ) να θίγει, να μειώνει, να υποτιμά, να δυσφημίζει ή να επικρίνει, άμεσα ή
έμμεσα, οποιοδήποτε άλλο μέλος ή Εταιρεία Μελετών(δ) να περιέχει ονόματα πελατών χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση τουςmet eu/
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(ε)

να είναι τόσο συχνή ή επαναλαμβανόμενη, ή τέτοιου μεγέθους ώστε να
ξεφεύγει του μέτρου και της λογικής που υποδεικνύουν οι παραδόσεις
του επαγγέλματος·

(στ) να περιέχει δηλώσεις για ειδίκευση του μέλους σε συγκεκριμένους
τομείς της επαγγελματικής δραστηριότητας.
(5) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας της παραγράφου (3) πιο πάνω
επιτρέπεται σε μέλος ή Εταιρεία Μελετών:
(α) η

δημοσίευση

επαγγελματικών

και
προφίλ,

κυκλοφορία
νοουμένου

φυλλαδίων
ότι

το

(brochures)
μέλος

μπορεί

ή
να

τεκμηριώσει, αν χρειαστεί, την ορθότητα των στοιχείων που περιέχονται
σ' αυτά,
(β) η εγγραφή ή καταχώριση αγγελίας σε τηλεφωνικούς ή άλλους
καταλόγους επικοινωνίας, σε τοπικά, εθνικά ή διεθνή ευρετήρια
επαγγελμάτων συναφών ή άλλα ευρετήρια που εκδίδονται στον τομέα
των υπηρεσιών,
(γ)

η

παροχή

πληροφοριών για

τις

συγκεκριμένες

επαγγελματικές

δραστηριότητες του μέλους ή της Εταιρείας Μελετών,
(δ)

η δημιουργία και παρουσίαση επαγγελματικής ιστοσελίδας που να
φέρει το όνομα του μέλους ή της Εταιρείας Μελετών.
(6) Συνιστά υποχρέωση και καθήκον του μέλους να διαβεβαιώνεται και

διασφαλίζει ότι όλες οι δημοσιεύσεις σε σχέση με τον ίδιο ή τις
προσφερόμενες υπηρεσίες του, συμμορφώνονται με τις πρόνοιες του
Νόμου και των παρόντων Κανονισμών και στην περίπτωση που το μέλος
λάβει γνώση ή πληροφορηθεί ή διαπιστώσει ότι οποιαδήποτε δημοσίευση
σε σχέση με τον ίδιο ή τις υπηρεσίες του δεν συνάδει με τις πρόνοιες του
Νόμου και/ή των παρόντων Κανονισμών οφείλει αμέσως να λάβει όλα τα
αναγκαία μέτρα και να καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια για διόρθωση ή
απόσυρση της δημοσίευσης.
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Απαγόρευση
άγρας πελατών,
άγρας εργασίας
και αθέμιτης
διαφήμισης.

7.-(1) Τα μέλη οφείλουν

(α)

Να μην διενεργούν ή να επιτρέπουν τη διενέργεια άγρας πελατών και
και/ή αθέμιτης διαφήμισης, 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

σύνδεσης

τους

με

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· και

(ε)

να μην αποδέχονται εργασία η 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 εκτέλεση 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 μετάβαση τους γι' αυτό το σκοπό στον εντολέα
ή με την υποβολή σχεδίων σε ενδεχόμενους ή πιθανούς εντολείς,
χωρίς να τους έχει προηγουμένως ζητηθεί να το πράξουν-
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(β)

με την επιδίωξη εξασφάλισης εντολής με υποβιβασμό της αμοιβής
τους, αφού πληροφορήθηκαν την αμοιβή η οποία έχει καθοριστεί για
άλλο συνάδελφο· και

(γ) με επιστολές, εγκυκλίους, με δημοσιεύματα σε εφημερίδες ή αγγελίες
σε ηλεκτρονικά και μη, μέσα μαζικής επικοινωνίας, κατά τρόπο τέτοιο,
ώστε να δίδεται η εντύπωση, ότι η άσκηση του επαγγέλματος σε κλάδο
της μηχανικής υποβιβάζεται σε ευτελή, ευκαιριακή και αθέμιτη παροχή
υπηρεσιών.
Συγκρουόμενα
συμφέροντα.

8.-(1) Τα μέλη οφείλουν να μην αναλαμβάνουν έργο ή να αποδέχονται θέση
^ ε ν τ ο λ ή ο τ α ν τ ο σ υ μ φ φ 0 ν τ ο υ ς 0 α συγκρούεται με το επαγγελματικό τους
καθήκον.
(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας των διατάξεων της παραγράφου
(1), 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 9. Τα μέλη οφείλουν, εφόσον ασκούν το επάγγελμα τους, να μη διεξάγουν ή
επιχειρήσεις.

v Q συ

μμετεχ0υν

εμπορική

ή

εν

εργά ή να απασχολούνται σε οποιασδήποτε μορφής

άλλη

οικονομική

επιχείρηση

η

οποία

επηρεάζει

την

επαγγελματική τους ακεραιότητα και το κύρος του επαγγέλματος τους:
Νοείται ότι, η διαχείριση της ιδιοκτησίας ή της περιουσίας τους ή της
οικογένειας τους δε θεωρείται ενεργός συμμετοχή σε οποιαδήποτε εμπορική
ή άλλη οικονομική επιχείρηση:
Νοείται περαιτέρω ότι, μέλος δύναται να είναι μέλος διοικητικού
συμβουλίου ή γραμματέας εμπορικού οίκου ή εταιρείας αλλά όχι διευθύνων
σύμβουλος ή υπάλληλος.
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ΜΕΡΟΣ II - ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Πειθαρχικά
παραπτώματα.

10. Μέλος υπόκειται σε πειθαρχική δίωξη -

(α)

εάν

καταδικαστεί για

αδίκημα

το

οποίο,

κατά

τη

γνώμη

του

Συμβουλίου, ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα- και

(β)

εάν επιδείξει διαγωγή επονειδιστη, δόλια, ή ασυμβίβαστη προς το
επάγγελμα σε κλάδο της μηχανικής επιστήμης ή αν ενεργήσει ή
παραλείψει με τρόπο που ισοδυναμεί με παράβαση οποιουδήποτε από
τα καθήκοντα ή τις υποχρεώσεις μέλους, όπως αυτά καθορίζονται
στους παρόντες Κανονισμούς.

Κανένα μέλος
δεν διώκεται
δύο φορές για
το ίδιο
παράπτωμα.

11. Πειθαρχική δίωξη δεν μπορεί ν' ασκηθεί εναντίον μέλους για το ίδιο
πειθαρχικό παράπτωμα, για το οποίο

αυτό

ήδη

βρέθηκε ένοχος ή

αθωώθηκε.

Μία ποινή για
κάθε πειθαρχικό
αδίκημα.

12. Για το ίδιο πειθαρχικό παράπτωμα δεν επιβάλλονται περισσότερες από

Λήξη
πειθαρχικής
ευθύνης.

13. Καμία πειθαρχική δίωξη δεν ασκείται εναντίον οποιουδήποτε προσώπου

μια πειθαρχικές ποινές.

εφόσον αυτό έπαψε να είναι μέλος, η πειθαρχική όμως διαδικασία η οποία
τυχόν έχει αρχίσει συνεχίζεται και μετά τη λύση της σχέσης μέλους, με
εξαίρεση την περίπτωση του θανάτου.

Ποινική
δίωξη.

14. Αν ασκηθεί ποινική δίωξη εναντίον μέλους, καμία πειθαρχική δίωξη δεν
επιτρέπεται να ασκηθεί ή να συνεχιστεί εναντίον του, για λόγους που
σχετίζονται με την ποινική δίωξη, μέχρι η τελευταία να περατωθεί οριστικά.

Πειθαρχική
δίωξη ύστερα
από ποινική
δίωξη.

15.

Μέλος που διώχτηκε για ποινικό αδίκημα και δε βρέθηκε ένοχο, δεν

μπορεί να διωχθεί πειθαρχικά με 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 στη ποινική δίωξη.

Πειθαρχικές
ποινές.

16.(1) Η ποινή της προειδοποίησης και της επίπληξης μετά από τρία χρόνια
από την επιβολή τους και οι λοιπές ποινές, εξαιρουμένης της ποινής της
διαγραφής, μετά από πέντε χρόνια από την επιβολή τους, διαγράφονται.
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(2) Οι ποινές που διαγράφονται, με βάση τις διατάξεις της παραγράφου
(1), αποσύρονται και δεν επιτρέπεται εφεξής να αποτελέσουν στοιχεία για το
μέλος.
(3) 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 μέλους και την συμπερίληψη του ονόματος του στο
Μητρώο Μελών, αν θεωρήσει ότι αυτό ενδείκνυται υπό τις περιστάσεις.

ΜΕΡΟΣ III - ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Δίωξη και τιμωρία
ρχικων
παραπτωμάτων.

17.-(1)
τ ο υ

Η δίωξη και η τιμωρία πειθαρχικού παραπτώματος είναι καθήκον

Συμβουλίου

τ 0 ΟΤΙΌ

ίο αρχίζει τη διαδικασία, είτε αυτεπάγγελτα, είτε
"

κατόπιν καταγγελίας που υποβάλλεται σε αυτό, από οποιοδήποτε πρόσωπο
ή αρχή που έχει παράπονο από τη διαγωγή μέλους.
(2) Κατά την υποβολή καταγγελίας εναντίον μέλους στο Συμβούλιο,
καταβάλλεται από τον παραπονούμενο τέλος ύψους πενήντα ευρώ (€50):
Νοείται ότι, το εν λόγω τέλος επιστρέφεται στον παραπονούμενο σε
περίπτωση που το Συμβούλιο κρίνει ένοχο τον καταγγελλόμενο στα
παραπτώματα για τα οποία έγινε η καταγγελία.
(3) Εάν το παράπτωμα περιλαμβάνεται σε αυτά που καθορίζονται στον
Κανονισμό 19, τότε ακολουθείται η διαδικασία συνοπτικής εκδίκασης
πειθαρχικού αδικήματος, ενώ για τα υπόλοιπα παραπτώματα εφαρμόζονται
οι διατάξεις των Κανονισμού 21 έως 26.
(4)

Σε κάθε περίπτωση,

η πειθαρχική

διαδικασία ενώπιον του

Συμβουλίου αρχίζει με τη διατύπωση της κατηγορίας, η οποία προκύπτει
κατόπιν έρευνας και εντός δύο εβδομάδων από την ημερομηνία λήψης της
απόφασης για κατηγορία μέλους, ή εντός άλλης προθεσμίας που δυνατό να
καθοριστεί, το Συμβούλιο μεριμνά για την έκδοση και επίδοση κλήσεως στο
Πίνακας.

μέλος στον τύπο και τρόπο, που καθορίζονται στον Πίνακα.
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Δικαιώματα
18.-(1) Το μέλος εναντίον του οποίου διεξάγεται πειθαρχική διαδικασία
μέλους κατά την
,
,
πειθαρχική
δικαιούται να γνωρίζει την εναντίον του υπόθεση και του παρέχεται
διαδικασία.
αντίγραφο των μαρτυρικών καταθέσεων και οποιωνδήποτε σχετικών
εγγράφων.
(2) Σε κάθε διαδικασία ενώπιον του Συμβουλίου, το επηρεαζόμενο
μέλος έχει το δικαίωμα να αντιπροσωπεύεται με δικηγόρο της εκλογής του.
(3) Στο μέλος που διώκεται πειθαρχικά παρέχεται η ευκαιρία ν' ακουστεί
τόσο πριν από την έκδοση της απόφασης, όσο και πριν από την επιβολή της
ποινής.
(4) Σε κάθε διαδικασία ενώπιον του Συμβουλίου, το μέλος μπορεί ν'
αντιπροσωπευθεί από δικηγόρο της εκλογής του.
Έναρξη
πειθαρχικής
διαδικασίας.

19.-(1) Στις περιπτώσεις που το Συμβούλιο εξετάζει την τέλεση των πιο
κάτω πειθαρχικών αδικημάτων (α) παράβαση γενικών καθηκόντων και υποχρεώσεων,
(β) παράβαση υποχρέωσης ή καθήκοντος στη σχέση με εντολέα,
(γ) παράβαση υποχρέωσης ή καθήκοντος στη σχέση του με άλλα μέλη,
και
(δ) παράβαση καθήκοντος ή υποχρέωσης σε σχέση με τη διαφήμιση και
την άγρα πελατών,
δύναται, εκ πρώτοις, να προχωρήσει στην συνοπτική εκδίκαση τους και να
διατάξει την διενέργεια έρευνας με τον τρόπο και με τους όρους που αυτό
καθορίζει, η οποία καταλήγει, με την υποβολή σχετικής έκθεσης, στο
Συμβούλιο:
Νοείται ότι, το Συμβούλιο δικαιούται να μην προχωρήσει σε περαιτέρω
έρευνα εάν κρίνει ότι τα στοιχεία τα οποία τέθηκαν ενώπιον του είναι
επαρκή:
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Νοείται περαιτέρω ότι, εάν το Συμβούλιο κρίνει ότι λόγω της
σοβαρότητας του πιθανού παραπτώματος ή λόγω των περιστάσεων κάτω
από τις οποίες αυτό διαπράχθηκε, θα πρέπει να συνεπάγεται σοβαρότερη
ποινή, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κανονισμού 20.
(2) Όταν από έρευνα που διενεργήθηκε σύμφωνα με την παράγραφο 1,
το Συμβούλιο κρίνει ότι πιθανόν να διαπράχθηκε παράπτωμα, που μπορεί
να εκδικαστεί συνοπτικά, το μέλος που επηρεάζεται πληροφορείται ότι
εναντίον του υπάρχει, εκ πρώτοις όψεως υπόθεση, με την έκδοση και
επίδοση κλήσης, όπως καθορίζεται στις διατάξεις της παραγράφου 4 του
Κανονισμού 17, και του δίνεται η ευκαιρία να ακουστεί, αφού προηγουμένως
του

παρασχεθούν

αντίγραφα

των

μαρτυρικών

καταθέσεων

και

οποιωνδήποτε άλλων σχετικών εγγράφων που υπάρχουν.
(3) Το Συμβούλιο, αφού ακούσει το μέλος, μπορεί να επιβάλει, αν
πεισθεί ότι πράγματι διαπράχθηκε παράπτωμα, οποιαδήποτε ποινή από
εκείνες που αναγράφονται στην παράγραφο (5), αφού προηγουμένως το
ακούσει για την επιμέτρηση της ποινής.
(4) Οι πιο κάτω ποινές μπορεί να επιβάλλονται από το Συμβούλιο σε
περιπτώσεις υποθέσεων που εκδικάζονται συνοπτικά (α)

προειδοποίηση·

(β) επίπληξη· και
(γ)

πρόστιμο μέχρι πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000):
Νοείται ότι το Συμβούλιο δύναται περαιτέρω να διατάξει το μέλος στην

καταβολή των συνόλου ή μέρους των εξόδων της πειθαρχικής διαδικασίας
όπως αυτά υπολογίζονται με βάση τον κατάλογο εξόδων που καταρτίζεται
από το Συμβούλιο, εγκρίνεται από τη Διοικούσα Επιτροπή και δημοσιεύεται.
20.-(1) Στις περιπτώσεις μη συνοπτικής εκδίκασης πειθαρχικών αδικημάτων
εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού και των Κανονισμών
21 έως 25 που καθορίζουν την τακτική πειθαρχική διαδικασία.
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(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 προσήλωση
του στις αρχές του επαγγέλματος του με πενταετή τουλάχιστον πείρα ή ένα
εγγεγραμμένο δικηγόρο που έχει τριετή 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 ν' ακούσει
οποιουσδήποτε μάρτυρες ή να πάρει γραπτές καταθέσεις από οποιοδήποτε
πρόσωπο, που μπορεί να έχει γνώση των γεγονότων της υπόθεσης και
κάθε τέτοιο πρόσωπο οφείλει να δώσει κάθε πληροφορία που περιήλθε σε
γνώση του και να υπογράψει την κατάθεση, που δόθηκε με αυτόν τον
τρόπο, αφού προηγουμένως του διαβαστεί.

(5) Το μέλος δικαιούται να γνωρίζει την υπόθεση που υπάρχει εναντίον
του, ενώ του παρέχεται αντίγραφο των μαρτυρικών καταθέσεων και
οποιωνδήποτε σχετικών εγγράφων και η ευκαιρία ν' ακουστεί.
(6) Μετά τη συμπλήρωση της έρευνας, περιλαμβανομένης και της
λήψης καταθέσεως από το μέλος, εάν αυτό επιθυμεί, ο εισηγητής εκθέτει
αμέσως το πόρισμα του στο Συμβούλιο, με πλήρη αιτιολογία και όλα τα
σχετικά έγγραφα.
(7) Ο εισηγητής δύναται·
(α)

Να προβεί σε απαλλακτική πρόταση, αν από τα ενώπιον του στοιχεία
δεν υπάρχει εκ πρώτης όψεως υπόθεση εναντίον του διωκόμενου και
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η πιο πάνω πρόταση υποβάλλεται στο Συμβούλιο για λήψη
απόφασης· ή
(β)

να διατυπώσει κατηγορίες εναντίον του διωκόμενου, αν από τα
ενώπιον

του

στοιχεία

πεισθεί

ότι

πιθανολογείται

πειθαρχικό

παράπτωμα:
Νοείται

ότι,

το

Συμβούλιο

ουδόλως

δεσμεύεται

από

οποιαδήποτε εισήγηση του εισηγητή για την παραπομπή ή μη του
μέλους σε πειθαρχική διαδικασία.
(8) Το Συμβούλιο αποφασίζει για την διατύπωση των κατηγοριών και
εγκρίνει το κατηγορητήριο στο οποίο πρέπει να καθορίζεται με λεπτομέρεια
το παράπτωμα ή τα παραπτώματα, για τα οποία διώκεται το μέλος.
(9) Το κατηγορητήριο εκδίδεται και επιδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις
της παραγράφου 4 του Κανονισμού 17 και προσδιορίζει την έναρξη της
ακρόασης της υπόθεσης ενώπιον του Συμβουλίου.
21.-(1) Η ακρόαση της υπόθεσης ενώπιον του Συμβουλίου διενεργείται και
ολοκληρώνεται, με βάση τις διατάξεις που προβλέπονται στο Νόμο και
στους παρόντες Κανονισμούς και με βάση διατάξεις που είναι δυνατό να
ορίζονται με γενικές οδηγίες του Συμβουλίου.
(2) Η ακρόαση της υπόθεσης διεξάγεται, όσο είναι δυνατόν, κατά τα
πρότυπα της συνοπτικής ποινικής διαδικασίας, ενώ το Συμβούλιο δεν
δεσμεύεται από το εκάστοτε ισχύον δίκαιο της απόδειξης,

αλλά,

τηρουμένων των κανόνων της φυσικής δικαιοσύνης, εκτιμά τις αποδείξεις
που προσάγονται ενώπιον του με ελεύθερη κρίση.
(3) Ο εισηγητής που διορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της
παραγράφου (2) του Κανονισμού 19 δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στην
εκδίκαση της υπόθεσης, δύναται όμως να εκτελεί χρέη Κατηγορούσας
Αρχής:
Νοείται ότι, το Συμβούλιο δύναται κατά την απόλυτη κρίση του, να
αναθέτει καθήκοντα Κατηγορούσας Αρχής είτε στον εισηγητή, είτε σε
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οποιοδήποτε μέλος του Επιμελητηρίου, που διακρίνεται για το ήθος, την
ακεραιτότητα και την προσήλωση του στις αρχές του επαγγέλματος με
πενταετή τουλάχιστον πείρα, είτε σε εγγεγραμμένο δικηγόρο που έχει
τουλάχιστον τριετή πείρα και διακρίνεται για το ήθος του.
(4) Αν το μέλος εμφανιστεί ενώπιον του Συμβουλίου την ημερομηνία
που ορίστηκε για την ακρόαση της υπόθεσης, η ακρόαση γίνεται όπως
προνοείται στους παρόντες Κανονισμούς.
(5) Αν το μέλος δεν εμφανιστεί την ημερομηνία που ορίστηκε, τότε
ύστερα από απόδειξη της επίδοσης της κλήσης σ' αυτόν, η ακρόαση της
υπόθεσης γίνεται χωρίς την παρουσία του:
Νοείται ότι, το Συμβούλιο μπορεί να απαιτήσει την προσωπική
προσέλευση του μέλους.
Εξουσίες
Συμβουλίου
κατά την
ακρόαση.

22. Το Συμβούλιο έχει εξουσία κατά την ακρόαση-

(α)

να καλέσει μάρτυρες και να απαιτήσει την προσέλευση 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· και

(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.

Απόφαση.

23.-(1) Η απόφαση του Συμβουλίου
(α)

στηρίζεται σε ευρήματα, τα οποία εδράζονται σε πραγματικά γεγονότα
που έχουν αποδειχθεί ενώπιον του·

(β)

είναι αιτιολογημένη-
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(γ) υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου • και
(δ) κοινοποιείται στο διωκόμενο μέλος.
(2) Το Συμβούλιο μπορεί με την απόφαση 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 Συμβουλίου λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία και
σε περίπτωση ισοψηφίας ο πρόεδρος δε διαθέτει νικώσα ψήφο και ο
διωκόμενος απαλλάσσεται.
24. (1) Το Συμβούλιο δύναται 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.
(3) Το Συμβούλιο κέκτηται εξουσία να διατάξει το μέλος στην καταβολή
των συνόλου ή μέρους των εξόδων της πειθαρχικής διαδικασίας όπως αυτά
υπολογίζονται με βάση τον κατάλογο εξόδων που καταρτίζεται από το
Συμβούλιο, εγκρίνεται από τη Διοικούσα Επιτροπή και δημοσιεύεται.
25. Επιφυλασσόμενης της εξουσίας του Επιμελητηρίου για νέα πειθαρχική
δίωξη που μπορεί να ασκηθεί εναντίον μέλους του συνεπεία μη
συμμόρφωσης του με επιβληθείσα πειθαρχική ποινή, μετά την παρέλευση
δύο μηνών από την ημερομηνία επιβολής πειθαρχικής ποινής, όλα τα
οφειλόμενα ποσά στο Επιμελητήριο, περιλαμβανομένου χρηματικού
προστίμου και εξόδων μπορούν να ανακτηθούν ως αστικό χρέος.
.leginet.eu/
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Καταδίκη
για ορισμένα
αδικήματα.

26.-(1) Όταν μέλος καταδικαστεί από δικαστήριο για αδίκημα που ενέχει
έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα και, είτε η καταδίκη επικυρωθεί
ύστερα από έφεση, είτε δεν ασκηθεί έφεση, το Συμβούλιο λαμβάνει το
συντομότερο δυνατό αντίγραφο των πρακτικών του δικαστηρίου που
εκδίκασε την υπόθεση και του δικαστηρίου στο οποίο τυχόν ασκήθηκε έφεση
και εξετάζει την υπόθεση για σκοπούς πειθαρχικής διαδικασίας.
(2) Μέσα σε δύο βδομάδες από τη λήψη του αντιγράφου των πρακτικών
της διαδικασίας, το Συμβούλιο αποφασίζει, λαμβάνοντας υπόψη και τις
απόψεις του νομικού συμβούλου του Επιμελητηρίου, κατά πόσο το αδίκημα
ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα και σε περίπτωση καταφατικής
γνωμοδότησης, χωρίς παραπέρα έρευνα της υπόθεσης και αφού δώσει στο
μέλος την ευκαιρία ν' ακουστεί, το Συμβούλιο προβαίνει στην επιβολή της
πειθαρχικής ποινής που θα δικαιολογούσαν οι περιστάσεις.
(3) Στην περίπτωση πειθαρχικής έρευνας σε σχέση με καταδίκη για
ορισμένα αδικήματα όπως καθορίζεται στις διατάξεις των παραγράφων (1)
και (2), εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρόντων Κανονισμών που αφορούν
την τακτική διαδικασία εκδίκασης πειθαρχικών παραπτωμάτων, στο μέτρο
που δεν συγκρούονται με τις διατάξεις των παραγράφων (1) και (2).

Μεταβατικές
διατάξεις.

27. Πειθαρχικές υποθέσεις των οποίων η εξέταση εκκρεμεί, κατά την έναρξη
της ισχύος των παρόντων Κανονισμών, θα τυγχάνουν χειρισμού και θα
αποφασίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις των παρόντων Κανονισμών.

Κατάργηση.

28.

Επίσημη
εφημερίδα,
Παράρτημα
Τρίτο (Ι):
8.11.1996
11.7.1997
27.6.2003.

Επιμελητηρίου Κανονισμοί του 1996 μέχρι 2003, καταργούνται.
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ΠΙΝΑΚΑΣ
[Κανονισμός 17 (4)]
Τύπος Κλήσης
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
(Ημερομηνία)
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ
(Όνομα)
(Διεύθυνση)
Καλείσθε με το παρόν όπως εμφανισθείτε ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου του
Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου στην αίθουσα των συνεδριάσεων του
στη Λευκωσία, την (ημέρα + ημερομηνία) και ώρα
για την ακρόαση της
πειθαρχικής κατηγορίας της διατυπωθείσας εναντίον σας, ως εμφαίνεται στο συνημμένο
κατηγορητήριο.
Αντίγραφο της σχετικής έκθεσης καθώς και όλων των προς υποστήριξη του
κατηγορητηρίου αποδεικτικών στοιχείων, τα οποία υποβλήθηκαν στο Συμβούλιο,
επισυνάπτονται.
Το Συμβούλιο, κατά την πιο πάνω ημερομηνία, θα ακούσει την απολογία σας στο
κατηγορητήριο (ομολογία ή μη ενοχής). Σε περίπτωση ομολογίας ενοχής, το Συμβούλιο
θα ακούσει οτιδήποτε έχετε να πείτε πριν λάβει την απόφαση του για την επιβολή
οποιασδήποτε πειθαρχικής ποινής. Σε περίπτωση μη ομολογίας ενοχής, η υπόθεση θα
αναβληθεί για ακρόαση σε άλλη ημερομηνία.
Αν επιθυμείτε να καλέσετε μάρτυρες για να δώσουν μαρτυρία, ή να προσαξετε
αποδεικτικά στοιχεία ενώπιον του Συμβουλίου κατά την ημερομηνία της ακρόασης της
υπόθεσης, πρέπει να προβείτε στις αναγκαίες διευθετήσεις για να εξασφαλίσετε την
προσέλευση των μαρτύρων τούτων ή την προσαγωγή των αποδεικτικών τούτων
στοιχείων.
Αν παραλείψετε να εμφανισθείτε 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 στην απουσία σας.
Σε κάθε διαδικασία ενώπιον του Συμβουλίου
αντιπροσωπευθείτε με δικηγόρο της εκλογής σας.

για

το

θέμα

μπορείτε

Πειθαρχικό Συμβούλιο
Επιστημονικού Τεχνικού
Επιμελητηρίου Κύπρου
Βεβαίωση: Ελήφθη. Ημερ..:
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