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                                                 ΣΥΝΗΜ. 2 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ 
 

«Αναμόρφωση του Θεσμικού Πλαισίου της λειτουργίας 

των Πειθαρχικών Οργάνων του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος» 
 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

 

1. Με τον παρόντα Νόμο αναμορφώνεται το Θεσμικό πλαίσιο της λειτουργίας των Πειθαρχικών 

Οργάνων του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος. 

2. Κάθε προγενέστερη διάταξη καταργείται με την ψήφιση και θέση σε ισχύ του παρόντος 

Νόμου. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

 

1. Στην έδρα του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, στην Αθήνα καθώς και στις έδρες των 

Περιφερειακών Τμημάτων συνιστώνται Πειθαρχικά Συμβούλια, με πλήρη δικαιοδοσία για τις 

παραβάσεις των μελών και των λοιπών εντασσομένων στο παρόν με έδρα την Περιφέρεια. 

2. Στην έδρα του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, στην Αθήνα, καθώς και στην έδρα του 

Τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, στη 

Θεσσαλονίκη, συνιστώνται τα Ανώτατα Πειθαρχικά Συμβούλια. Το Ανώτατο Πειθαρχικό 

Συμβούλιο της Θεσσαλονίκης ασχολείται με πειθαρχικά παραπτώματα μελών του Τ.Ε.Ε., που 

έχουν έδρα στους Νομούς της Κεντρικής Μακεδονίας, της Ανατολικής Μακεδονίας και 

Θράκης και της Δυτικής Μακεδονίας. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

 

1. Σε κάθε Πειθαρχικό Συμβούλιο ιδρύεται η Γραμματεία του Πειθαρχικού Συμβουλίου. 

2. Το προσωπικό της Γραμματείας του Πειθαρχικού Συμβουλίου απαρτίζεται από το προσωπικό 

του οικείου Τ.Ε.Ε. και διατίθεται με Απόφαση του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής. 

3. Ο αριθμός των μελών της Γραμματείας είναι ανάλογος του αριθμού των εγγεγραμμένων 

μελών του Τ.Ε.Ε., ως ακολούθως: 

α. Για αριθμό μελών μέχρι 1.000: τουλάχιστον ένα άτομο. 

β. Για αριθμό μελών μέχρι 5.000: τουλάχιστον δύο άτομα. 

γ. Για αριθμό μελών πάνω από 5.000: τουλάχιστον τρία άτομα. 

4. Κατά τη κρίση του Προέδρου του Πειθαρχικού Συμβουλίου, στα άτομα που απαρτίζουν τη 

Γραμματεία του, μπορούν να ανατίθενται παράλληλα και άλλα καθήκοντα, σχετικά με τη 

λειτουργία των υπηρεσιών του Τ.Ε.Ε. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

 

1. Τα πειθαρχικά παραπτώματα των μελών του Τ.Ε.Ε. εκδικάζονται σε πρώτο βαθμό από τα 

Πειθαρχικά Συμβούλια και, ύστερα από έφεση, από τα Ανώτατα Πειθαρχικά Συμβούλια της 

Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης. 

2. Από τη δικαιοδοσία των Πειθαρχικών Συμβουλίων δεν εξαιρούνται οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι 

υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ. και οι υπάλληλοι φορέων του δημοσίου. Σε περίπτωση που το 

πειθαρχικό παράπτωμα δεν είναι αρμοδιότητας του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Τ.Ε.Ε., 

παραπέμπεται η υπόθεση στα Δικαστήρια ή στα Πειθαρχικά Συμβούλια των φορέων τους. Σε 

περίπτωση που το πειθαρχικό παράπτωμα είναι αρμοδιότητας του Πειθαρχικού Συμβουλίου 
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του Τ.Ε.Ε., εκδικάζεται η υπόθεση σε πρώτο βαθμό από αυτό και στη συνέχεια παραπέμπεται 

η Απόφαση στα Δικαστήρια ή στα Πειθαρχικά Συμβούλια των φορέων τους. 

3. Τα Πειθαρχικά Συμβούλια του Τ.Ε.Ε. είναι αρμόδια για την εκδίκαση υποθέσεων, που 

αφορούν κάθε κατηγορία Μηχανικού μέλους του Τ.Ε.Ε. και άλλων κατηγοριών, μη μελών 

του Τ.Ε.Ε., τεχνικών επαγγελμάτων, ασκούντων εν μέρει ή εν όλω το επάγγελμα του 

Μηχανικού. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

 

1. Τα Πειθαρχικά Συμβούλια είναι επταμελή. 

2. Τα μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου εκλέγονται κατά τις αρχαιρεσίες που 

πραγματοποιούνται για την εκλογή των Οργάνων του Τ.Ε.Ε., όπως προβλέπει η σχετική 

Νομοθεσία, με ισάριθμους αναπληρωτές τους. 

3. Για τα Πειθαρχικά Συμβούλια στις έδρες των Περιφερειακών Τμημάτων ψηφίζουν μόνο τα 

μέλη του Τμήματος, ενώ για αυτό της Αθήνας τα μέλη που είναι αντίστοιχα γραμμένα. 

4. Ειδικά το Πειθαρχικό Συμβούλιο της Αθήνας έχει 21 μέλη. Το Συμβούλιο αυτό στην πρώτη 

του συνεδρίαση εκλέγει τον Πρόεδρο, δύο Αντιπροέδρους του και ισάριθμους αναπληρωτές. 

Το Συμβούλιο της Αθήνας, με απόφαση της Ολομέλειάς του, χωρίζεται σε τρία επταμελή 

τμήματα, που εργάζονται αυτοτελώς. Σε κάθε τμήμα προεδρεύει ο Πρόεδρος ή ένας από 

τους Αντιπροέδρους. Ο Πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου της Αθήνας και, σε 

περίπτωση κωλύματός του, ο ένας από τους Αντιπροέδρους κατανέμει τις υποθέσεις στα 

τμήματά του. Όπου στις λοιπές ισχύουσες διατάξεις αναφέρεται Πειθαρχικό Συμβούλιο 

νοείται και καθένα από τα Τμήματα του Πειθαρχικού Συμβουλίου της Αθήνας και όπου ο 

Πρόεδρος νοούνται και οι προεδρεύοντες Αντιπρόεδροι Τμημάτων. 

5. Για τα Ανώτατα Πειθαρχικά Συμβούλια της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης ψηφίζουν όλοι οι 

Μηχανικοί, ανάλογα με τον Νομό στον οποίο είναι εγκατεστημένοι. 

6. Υποψηφιότητα μπορούν να θέσουν Μηχανικοί, μέλη του Τ.Ε.Ε., ανεξάρτητα κατηγορίας και 

ειδικότητας, με μόνη προϋπόθεση να έχουν συμπληρώσει 15 έτη άσκησης του 

επαγγέλματος, είτε να είναι ομότιμα μέλη. 

7. Ειδικότερα, για τα Ανώτατα Πειθαρχικά Συμβούλια Αθήνας και Θεσσαλονίκης μπορούν να 

θέσουν υποψηφιότητα Μηχανικοί μέλη του Τ.Ε.Ε., που έχουν συμπληρώσει 25 έτη άσκησης 

επαγγέλματος ή είναι ομότιμα μέλη. 

8. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο, στην πρώτη του Συνεδρίαση, στην οποία προεδρεύει ο 

πλειοψηφών σύμβουλος, εκλέγει με μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο και τον Αναπληρωτή 

Πρόεδρο. 

9. Η θητεία του Προέδρου, του Αναπληρωτή Προέδρου και των μελών του Πειθαρχικού 

Συμβουλίου συμπίπτει με αυτήν των οργάνων του Τ.Ε.Ε. 

10. Στις συνεδριάσεις του Πειθαρχικού Συμβουλίου συμμετέχει, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο 

Νομικός Σύμβουλος του Τ.Ε.Ε. ή δικηγόρος, που παρέχει τις συμβουλευτικές του υπηρεσίες 

στο Τ.Ε.Ε. 

11. Πρακτικά της συνεδρίασης τηρούνται από μόνιμο υπάλληλο του Τ.Ε.Ε. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

 

1. Σε ένα μήνα μετά την εκλογή των Οργάνων των Αντιπροσωπειών του Τ.Ε.Ε., με ευθύνη του 

Προέδρου της Αντιπροσωπείας, καταρτίζεται πίνακας εισηγητών για την υποβοήθηση του 

έργου του Πειθαρχικού Συμβουλίου, λαμβάνοντας πρόνοια για την εκπροσώπηση όλων των 

ειδικοτήτων. Μέχρι την κατάρτιση νέου πίνακα, ισχύει και παρατείνεται ο πίνακας των 

εισηγητών της προηγούμενης θητείας. 

2. Ο αριθμός των εισηγητών για κάθε Πειθαρχικό Συμβούλιο δεν μπορεί να είναι μικρότερος 

από το 1% και μεγαλύτερος από το 3% των Μηχανικών, που είναι μέλη του αντίστοιχου 

Τμήματος ή αυτών της έδρας του Τ.Ε.Ε. 

3. Οι εισηγητές θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον 10 έτη άσκησης του επαγγέλματος. 

4. Ο Πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου ή ο Αναπληρωτής του σε περίπτωση κωλύματος, 

αναθέτει στον εισηγητή, που επιλέγει από τον κατάλογο των εισηγητών, τις υποθέσεις για 

διερεύνηση. Σε περίπτωση που εισηγητής αρνείται να αναλάβει υπόθεση προς διερεύνηση, 
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επιλέγεται άλλος. Μετά από δύο αρνήσεις διαγράφεται από τον κατάλογο των εισηγητών. 

5. Ο Πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου ή ο Αναπληρωτής του σε περίπτωση κωλύματος 

ορίζουν και το χρονικό πλαίσιο (με ανώτερο τους δύο μήνες), που διατίθεται στον εισηγητή 

για τη διερεύνηση της υπόθεσης, ανάλογα με τη δυσκολία και τη πολυπλοκότητά της. 

Παράταση μπορεί να δοθεί μετά από αιτιολογημένη πρόταση και έγκριση του Πειθαρχικού 

Συμβουλίου. 

6. Κατά τη διαδικασία της διερεύνησης ο Εισηγητής έχει αρμοδιότητες Ανακριτή και μπορεί να 

αναζητήσει την αλήθεια με κάθε πρόσφορο τρόπο, μαρτυρικές καταθέσεις, αναζήτηση 

εγγράφων από υπηρεσίες, δικαστικές αρχές κ.λ.π. 

7. Τον Εισηγητή επικουρεί στο έργο του γραμματεία, που παρέχεται από το Τ.Ε.Ε. 

8. Ο Πρόεδρος, τα μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου και των Ανώτατων Πειθαρχικών 

Συμβουλίων Αθήνας και Θεσσαλονίκης και οι εισηγητές, υπέχουν τις ευθύνες των Δημοσίων 

Υπαλλήλων και πριν από την ανάληψη των καθηκόντων τους, ορκίζονται ενώπιον του 

Προέδρου του Τ.Ε.Ε., ως ακολούθως: 

«Ορκίζομαι να ασκήσω τα ανατεθέντα σε εμένα καθήκοντα με κάθε αμεροληψία και 

επιμέλεια και με κάθε μυστικότητα, έχοντας ως μόνο σκοπό την ανακάλυψη της 

αλήθειας». 

Ο όρκος δίδεται κατά τον τύπο της θρησκείας του ορκιζόμενου. 

Στους εκ των ανωτέρω Δημοσίους Υπαλλήλους ή Υπαλλήλους Ν.Π.Δ.Δ., υπενθυμίζεται ο 

δοθείς από αυτούς όρκος. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 7 

 

1. Οι διατάξεις περί εξαίρεσης δικαστών της Πολιτικής Δικονομίας, ισχύουν για τον Πρόεδρο, τα 

μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου, καθώς επίσης και για τους εισηγητές. 

2. Η αίτηση εξαίρεσης απευθύνεται στον Πρόεδρο του Πειθαρχικού Συμβουλίου και κατατίθεται 

στη Γραμματεία του Πειθαρχικού Συμβουλίου. 

3. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο αποφασίζει για τα όσα αναφέρονται στην αίτηση εξαίρεσης. 

4. Κατά τη συζήτηση είναι δυνατό να παραστεί και ο αιτών. 

5. Επί αιτήσεως για την εξαίρεση εισηγητή αποφασίζει ο Πρόεδρος του Πειθαρχικού 

Συμβουλίου, ορίζοντας άμεσα άλλον εισηγητή, εφόσον κάνει αποδεκτή την αίτηση 

εξαίρεσης. 

6. Όταν ζητείται η εξαίρεση μέλους ή μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου, κρίνεται από το 

Πειθαρχικό Συμβούλιο, χωρίς τη συμμετοχή αυτών, που ζητείται η εξαίρεσή τους. Σε 

περίπτωση που γίνει δεκτή η αίτηση εξαίρεσης, τα εξαιρεθέντα μέλη αντικαθίστανται από 

αναπληρωματικά. Εάν ζητηθεί η εξαίρεση αριθμού πέραν του 50% των μελών ή και του 

συνόλου, η σχετική αίτηση απευθύνεται στον Πρόεδρο του Ανώτατου Πειθαρχικού 

Συμβουλίου της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης και κατατίθεται στη Γραμματεία του. 

7. Το Ανώτατα Πειθαρχικά Συμβούλια είναι αρμόδια για την εκδίκαση της αίτησης εξαίρεσης και 

αποφασίζουν για το βάσιμο ή μη της αιτουμένης εξαίρεσης, με τη δυνατότητα του αιτούντος 

να παραστεί στην εκδίκαση της αίτησής του. 

8. Ο διωκόμενος πειθαρχικά, μόνο μία φορά κατά βαθμό δικαιοδοσίας μπορεί να ζητήσει 

εξαίρεση μελών ή ολόκληρου του Πειθαρχικού Συμβουλίου και, μάλιστα, πριν από την 

έναρξη της συζήτησης της υπόθεσης. 

9. Μία μόνο φορά μπορεί, επίσης, να ζητήσει την εξαίρεση του εισηγητή και, μάλιστα, εντός 

πέντε ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν του ορισμού του και την κλήση σε απολογία. 

10. Η συμμετοχή ομότιμου μέλους του Τ.Ε.Ε. στο Πειθαρχικό Συμβούλιο ή ως εισηγητού αυτού, 

δεν θεωρείται άσκηση επαγγέλματος κατά τις περί Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών 

Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) κείμενες διατάξεις. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 8 

 

1. Πειθαρχικά παραπτώματα θεωρούνται τα ακόλουθα: 

α. Η παράβαση κανονισμών και διατάξεων κείμενων Νόμων, κατά την άσκηση του 

επαγγέλματος. 

β. Η παροχή διευκολύνσεων ή άμεση ή έμμεση σύμπραξη σε κάθε είδους αυθαίρετες 
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κατασκευές. 

γ. Η αποδεδειγμένη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση των επαγγελματικών καθηκόντων και 

υποχρεώσεων. 

δ. Η παράβαση των καθηκόντων και υποχρεώσεων των μελών του Τ.Ε.Ε., όπως 

καθορίζονται από τις νόμιμες Αποφάσεις των Οργάνων του. 

ε. Η παράβαση των κανόνων, όπως καθορίζονται από τον Κώδικα Δεοντολογίας των 

Μηχανικών μελών του Τ.Ε.Ε., κατά την άσκηση καθηκόντων εκπροσώπησης 

(πραγματογνωμοσύνη, συμβούλια, όργανα). 

στ. Η κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας για προσπορισμό ίδιου οφέλους. 

ζ. Η ασυμβίβαστη προς την επιστημονική αξιοπρέπεια, διαγωγή ή αντισυναδελφική 

συμπεριφορά και γενικά η μη τήρηση των οριζόμενων από τον Κώδικα Δεοντολογίας των 

Μηχανικών. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 9 

 

1. Οι συνεδριάσεις του Πειθαρχικού Συμβουλίου γίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

2. Ο Πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου ή ο Αναπληρωτής του καθορίζει την ημερήσια 

διάταξη της συνεδρίασης και η ειδοποίηση των μελών γίνεται εγγράφως, τουλάχιστον μία 

εβδομάδα πριν από την ημέρα συνεδρίασης. 

3. Η ειδοποίηση του εγκαλούντος και του εγκαλουμένου γίνεται με επίδοση της πρόσκλησης με 

δικαστικό επιμελητή, πέντε (5) εργάσιμες ημέρες τουλάχιστον, πριν από την ημέρα 

συνεδρίασης του Πειθαρχικού Συμβουλίου. 

4. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο συνεδριάζει με τη παρουσία του Προέδρου ή του Αναπληρωτή και 

τεσσάρων τουλάχιστον μελών του. 

5. Οι Αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων. Στην περίπτωση σχηματισμού 

τριών απόψεων, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο επικρατέστερων. Σε 

περίπτωση αμφιβολίας ως προς τις επικρατέστερες αποφασίζει το Πειθαρχικό Συμβούλιο 

κατά πλειοψηφία των παρόντων. 

6. Σε κάθε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η γνώμη υπέρ της οποίας συντάσσεται η ψήφος του 

Προέδρου ή του Αναπληρωτή του. 

7. Η Απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου, πλήρως αιτιολογημένη, συντάσσεται εγγράφως. 

Για όλες τις συνεδριάσεις τηρούνται συνοπτικά πρακτικά, το οποία δεν διατίθενται στους 

ενδιαφερομένους. Η τυχόν εκφρασθείσα μειοψηφούσα άποψη καταγράφεται μόνον στα 

πρακτικά. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 10 

 

1. Οι ποινές που το Πειθαρχικό Συμβούλιο επιβάλλει είναι: 

i. Γραπτή Επίπληξη 

ii. Πρόστιμο μέχρι το 1/2 του ελάχιστου βασικού μισθού της συλλογικής σύμβασης των 

Μηχανικών. 

iii. Χρηματική Ποινή μέχρι το τριπλάσιο του ελάχιστου βασικού μισθού της συλλογικής 

σύμβασης των μηχανικών. 

iv. Στέρηση άδειας άσκησης επαγγέλματος από ένα μήνα μέχρι έξι μήνες. 

v. Στέρηση άδειας άσκησης επαγγέλματος από επτά μήνες μέχρι δύο χρόνια. 

vi. Οριστική στέρηση άδειας άσκησης επαγγέλματος. 

2. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο διαβιβάζει στον Πρόεδρο του Περιφερειακού Τμήματος τις 

Αποφάσεις του, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να δημοσιοποιήσει την υπόθεση συνοπτικά και 

την ποινή, στα τεχνικά έντυπα του Τ.Ε.Ε., στην ιστοσελίδα και στο ενημερωτικό δελτίο του 

Τ.Ε.Ε., εντός ενός μήνα το αργότερο. 

3. Οι Αποφάσεις κοινοποιούνται άμεσα στο κεντρικό γραφείο του Τ.Ε.Ε. για καταχώρηση 

(έκδοση βεβαιώσεων επαγγελματικού μητρώου). 

4. Τα ποσά των χρηματικών ποινών κατατίθενται σε ειδικό λογαριασμό του Τ.Ε.Ε. και 

αποτελούν έσοδα του αντίστοιχου Περιφερειακού Τμήματος. 

5. Προβλέπεται άμεση έκπτωση από συμμετοχή σε όργανα ή εκπροσωπήσεις και απαγόρευση 

συμμετοχής για την επόμενη θητεία. 
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6. Σε περίπτωση υποτροπής μετά την έκδοση της Απόφασης και την επιβολή της ποινής και 

στην περίπτωση που η ποινή είναι αυτή της στέρησης άδειας, η ποινή διπλασιάζεται. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 11 

 

1. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο επιλαμβάνεται της δίωξης κατά Μηχανικού ή Μηχανικών 

αυτεπαγγέλτως ή μετά από έγγραφη αναφορά Δημόσιας Αρχής, του Προέδρου του Τ.Ε.Ε. ή 

των Διοικητικών Συμβουλίων συλλογικών φορέων, επιστημονικών ή εργασιακών των 

Μηχανικών, μετά από νόμιμη Απόφαση των συλλογικών τους φορέων ή μετά από έγγραφη 

καταγγελία οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον. 

2. Μετά την κατάθεση της έγγραφης αναφοράς ή καταγγελίας στη Γραμματεία του Πειθαρχικού 

Συμβουλίου, ο Πρόεδρος ή ο Αναπληρωτής του, σε περίπτωση κωλύματός του, εξετάζει το 

βάσιμο ή μη των κατηγοριών, οπότε εισάγει ή όχι την υπόθεση στην πειθαρχική διαδικασία. 

Σε διαφορές μεταξύ Μηχανικών προηγείται ενδιάμεση διαδικασία (προδιαδικασία), με 

συμμετοχή των εμπλεκομένων και δύο τουλάχιστον μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου. 

3. Απαγγέλλεται η κατηγορία με βάση το άρθρο 8 του παρόντος, ορίζεται ο εισηγητής από τον 

κατάλογο των εισηγητών και αρχίζει η διαδικασία της πειθαρχικής διερεύνησης. 

4. Ανάλογα με την προς διερεύνηση υπόθεση, τίθεται δεσμευτική προθεσμία προς τον εισηγητή 

για την ολοκλήρωση της υπόθεσης και την υποβολή της εισηγητικής έκθεσής του. Η χρονική 

διάρκεια για κάθε υπόθεση δεν είναι δυνατό να είναι μικρότερη από δεκαπέντε ημέρες, για 

απλές περιπτώσεις, και μεγαλύτερη από δύο μήνες για τις πολυπλοκότερες. Ο Πρόεδρος 

μπορεί να παρατείνει τη διάρκεια ολοκλήρωσης υπόθεσης μόνο μία φορά και μέχρι του 

διπλάσιου αρχικού δοθέντος χρόνου. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο μπορεί να παρατείνει τον 

χρόνο αυτό προς τον εισηγητή μέχρι συνολικά έξι μήνες. Αν παρέλθει η ορισθείσα 

προθεσμία και δεν κατατεθεί εισήγηση, αντικαθίσταται άμεσα ο εισηγητής από άλλον, με 

Απόφαση του Προέδρου, ελέγχεται ο εισηγητής για τυχόν αμέλεια κατά την εκτέλεση του 

καθήκοντος και σε περίπτωση που προκύψει αυτή, του γίνεται γραπτή επίπληξη. 

5. Ο εισηγητής πραγματοποιεί κάθε αναγκαία εξέταση ή αυτοψία, έχει το δικαίωμα να καλεί και 

να εξετάζει ενόρκως οποιονδήποτε μάρτυρα κατά την κρίση του, να ερευνά και να ζητεί 

έγγραφα από κάθε Αρχή και Δικαστήριο. Αν οι νομίμως κληθέντες μάρτυρες αρνηθούν να 

καταθέσουν, τιμωρούνται με βάση τις ποινές, που προβλέπονται από το σχετικό άρθρο του 

Ποινικού Κώδικα. Με πρόταση του εισηγητή, ο Πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου 

μπορεί να ζητήσει τη διενέργεια των παραπάνω ενεργειών, εκτός έδρας του Τ.Ε.Ε., από το 

αρμόδιο Δικαστήριο. 

6. Ο εισηγητής καλεί τον καταγγελλόμενο με κλήση, που του επιδίδεται με δικαστικό κλητήρα, 

για να ενημερωθεί για το κατηγορητήριο και για τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι 

τη στιγμή εκείνη, ενώ, ταυτόχρονα, του προσδιορίζει την ημερομηνία για να απολογηθεί. Η 

απολογία δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί σε λιγότερες από πέντε εργάσιμες ημέρες από την 

ημέρα επίδοσης της κλήσης. 

7. Η απολογία μπορεί να πραγματοποιηθεί και με απολογητικό υπόμνημα, που κατατίθεται στη 

γραμματεία του Πειθαρχικού Συμβουλίου. Εφόσον το κρίνει σκόπιμο ο εισηγητής, μπορεί να 

ζητήσει την δια ζώσης εξέταση του μάρτυρα. Σε εξαιρετικά πολύπλοκες και ιδιάζουσες 

περιπτώσεις μπορεί να δοθεί παράταση για την απολογία του καταγγελλόμενου και μέχρι 

δεκαπέντε εργάσιμες ημέρες, κατά την κρίση του εισηγητή και με τη σύμφωνη γνώμη του 

Προέδρου του Πειθαρχικού Συμβουλίου. 

8. Μετά την απολογία του καταγγελλόμενου και αφού ο εισηγητής ολοκληρώσει τη διερεύνηση 

της καταγγελίας ή παρέλθει η προσδιορισθείσα χρονική περίοδος, ο εισηγητής συντάσσει τη 

σχετική εισηγητική του έκθεση και την παραδίδει στον Πρόεδρο του Πειθαρχικού 

Συμβουλίου. 

9. Αν η εισηγητική έκθεση περιλαμβάνει την απαλλαγή του καταγγελλόμενου, ο Πρόεδρος 

εισηγείται το θέμα στο Πειθαρχικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση που το Πειθαρχικό Συμβούλιο 

δεν αποδέχεται την εισήγηση, τότε η ακολουθείται η προβλεπόμενη διαδικασία εκδίκασης 

της υπόθεσης. 

10. Ο Πρόεδρος ορίζει την ημερομηνία εκδίκασης της υπόθεσης, λαμβάνοντας υπόψη τις 

χρονικές προθεσμίες του άρθρου 9 του παρόντος Κανονισμού. Στη συνεδρίαση παρίσταται ο 

εισηγητής της υπόθεσης. Ο καταγγελλόμενος καλείται εγγράφως να παραστεί με έγγραφη 

ειδοποίηση, που του παραδίδεται τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν την εκδίκαση της υπόθεσής 
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του. Το ίδιο ισχύει και για τον καταγγέλλοντα. Καταγγελλόμενος και καταγγέλλων μπορούν 

να παρίστανται ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου και με πληρεξούσιο Δικηγόρο. Οι 

εγκαλούμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση όλων των στοιχείων του σχετικού φακέλου και 

της εισήγησης του εισηγητή. 

11. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο, κατά την κρίση του, μπορεί να εξετάσει μάρτυρες, μετά δε την 

προφορική ενώπιόν του απολογία του καταγγελλόμενου, και σε περίπτωση μη εμφάνισής 

του μετά τη διαπίστωση της νόμιμης κλήτευσής του, εκδίδει την Απόφασή του. Αν κριθεί 

απαραίτητο, είναι δυνατό να αποφασίσει για τη συμπλήρωση του κατηγορητηρίου και της 

ανάκρισης. Στην περίπτωση αυτή, ο καταγγελλόμενος καλείται για τη συμπλήρωση ή 

παραπέρα διερεύνησης της υπόθεσης, με βάση τα όσα ισχύουν στις παραγράφους 6 και 7 

του παρόντος άρθρου. 

12. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο είναι δυνατό να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη Απόφασης, 

αν κριθεί σκόπιμο να εξετάσει ή επανεξετάσει μάρτυρα, ορίζοντας την ημερομηνία εκδίκασης 

της υπόθεσης. Στην περίπτωση αυτή, ο καταγγελλόμενος πρέπει να κληθεί νόμιμα, μόνον 

εφόσον δεν είναι παρών. 

13. Οι μάρτυρες προς εξέταση από το Πειθαρχικό Συμβούλιο προσέρχονται με ευθύνη των 

ενδιαφερομένων. Η μη προσέλευση μαρτύρων δεν παρεμποδίζει τη διαδικασία λήψης 

Απόφασης. 

14. Με την επιβολή της ποινής ο καταγγελλόμενος επιβαρύνεται και τα έξοδα εκδίκασης της 

υπόθεσης. 

15. Οι αποφάσεις του Πειθαρχικού Συμβουλίου κοινοποιούνται με ευθύνη του Προέδρου στον 

Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. και στους ενδιαφερόμενους. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 12 

 

1. Οι αποφάσεις του Πειθαρχικού Συμβουλίου που προβλέπουν γραπτή επίπληξη ή πρόστιμο 

είναι τελεσίδικες και ανέκκλητες. 

2. Στη περίπτωση των, εκτός της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, ποινών επιτρέπεται η 

έφεση ενώπιον των Ανώτατων Πειθαρχικών Συμβουλίων. Η έφεση κατατίθεται στη 

Γραμματεία του Πειθαρχικού Συμβουλίου, που εκδίκασε την υπόθεση σε πρώτο βαθμό, μέσα 

σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της 

Απόφασης. 

3. Δικαίωμα έφεσης έχει ο καταδικασθείς και ο Πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου. Ο 

Πρόεδρος έχει δικαίωμα να ασκήσει έφεση και για τις ανέκκλητες Αποφάσεις του 

Πειθαρχικού Συμβουλίου. Η προθεσμία προς έφεση και η άσκηση της έφεσης έχουν 

ανασταλτική ισχύ. 

4. Με ευθύνη του Προέδρου του Πειθαρχικού Συμβουλίου διαβιβάζονται οι προς έφεση 

υποθέσεις στη Γραμματεία των Ανώτατων Πειθαρχικών Συμβουλίων, για να λάβουν γνώση 

οι Πρόεδροί τους, εντός δεκαπέντε (15) ημερών. 

5. Οι εφέσεις εκδικάζονται από τα Ανώτατα Πειθαρχικά Συμβούλια, τα οποία μπορεί να 

αποφασίσουν για τη διενέργεια νέας ανάκρισης. Με Απόφασή τους, τα Ανώτατα Πειθαρχικά 

Συμβούλια επικυρώνουν, τροποποιούν ή εξαλείφουν την πρωτόδικη Απόφαση, στο 

μικρότερο δυνατό χρονικό διάστημα και όχι μεγαλύτερο των δύο (2) μηνών. 

6. Στην περίπτωση που η υπόθεση κρίνεται στα Ανώτατα Πειθαρχικά Συμβούλια μετά από 

έφεση του καταδικασθέντος, η Απόφαση δεν μπορεί να είναι δυσμενέστερη, στην περίπτωση 

δε που κρίνεται μετά από έφεση του Προέδρου του Πειθαρχικού Συμβουλίου, η Απόφαση 

δεν μπορεί να είναι ευνοϊκότερη. Οι Αποφάσεις των Ανωτάτων Πειθαρχικών Συμβουλίων 

είναι αμετάκλητες. 

7. Για αίτημα εξαίρεσης μελών των Ανωτάτων Πειθαρχικών Συμβουλίων ισχύουν οι διατάξεις 

του άρθρου 7 του παρόντος. 

8. Αίτημα για την εξαίρεση όλων των μελών των Ανώτατων Πειθαρχικών Συμβουλίων δεν 

γίνεται αποδεκτή και απορρίπτεται με Απόφαση των Προέδρων των Οργάνων. 

9. Στην αρμοδιότητα των Ανώτατων Πειθαρχικών Συμβουλίων υπάγεται, επίσης, ο έλεγχος και 

η εποπτεία για τη γρήγορη, σωστή και αποτελεσματική εξέταση των υποθέσεων των 

Πειθαρχικών Συμβουλίων. 

10. Οι Αποφάσεις των Ανώτατων Πειθαρχικών Συμβουλίων, με ευθύνη των Προέδρων τους, 

κοινοποιούνται στον Πρόεδρο του Τ.Ε.Ε. και τους ενδιαφερόμενους. 
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ΑΡΘΡΟ 13 

 

1. Τα επιβαλλόμενα πρόστιμα ή χρηματικές ποινές, καθώς και τα επιβληθέντα έξοδα της 

πειθαρχικής διαδικασίας, καταβάλλονται από τον καταδικασθέντα στο Ταμείο του Τ.Ε.Ε. 

εντός μηνός από της τελεσιδικίας της Απόφασης. Σε περίπτωση καθυστέρησης, αυτά 

προσαυξάνονται κατά 1% για κάθε ένα παρερχόμενο μήνα και μέχρι 50%. 

2. Οι ανέκκλητες Αποφάσεις, λόγω ποινής ή λόγω παρόδου της προς άσκηση έφεσης 

προθεσμίας, όλων των Πειθαρχικών Συμβουλίων δημοσιεύονται εντός μηνός στο επίσημο 

δελτίο του Τεχνικού Επιμελητηρίου, εμφανίζονται στην ιστοσελίδα του Τ.Ε.Ε. και του 

Υπουργείου Δημοσίων Έργων. 

3. Όσοι καταδικάσθηκαν με Αποφάσεις Πειθαρχικών Συμβουλίων, έστω και μη ανεκκλήτως, και 

δεν εξέτισαν τις ποινές που τους επιβλήθηκαν, δεν έχουν δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι 

σε όργανα του Τ.Ε.Ε. και σε συμμετοχή σε συμβούλια ή σε πίνακα διαιτητών ή 

πραγματογνωμόνων. 

4. Οι ήδη εκλεγμένοι εκπίπτουν από το αξίωμά τους, εφόσον καταδικασθούν με ανέκκλητες 

Αποφάσεις για τις ποινές iii έως vi της παραγράφου 1 του άρθρου 10. 

5. Όσοι καταδικάσθηκαν με ανέκκλητες Αποφάσεις Πειθαρχικών Συμβουλίων και δεν εξέτισαν 

τις ποινές που τους επιβλήθηκαν, δεν μπορούν να υποβάλουν εγκύρως μελέτη σε Δημόσια 

Αρχή ή Ν.Π.Δ.Δ., να αναλάβουν μελέτη, να αναλάβουν εκτέλεση έργων και δεν 

ανανεώνονται τα σχετικά πτυχία για όσο διάστημα διαρκεί η επιβληθείσα ποινή. 

6. Οι τελεσίδικες Αποφάσεις καταγράφονται στο Μητρώο Πειθαρχικών Αποφάσεων, που 

τηρείται στο Τ.Ε.Ε. Η διαγραφή τους επέρχεται αυτομάτως μετά τη συμπλήρωση: 

α. πενταετίας για την ποινή της γραπτής επίπληξης και του προστίμου, 

β. δεκαετίας για όλες τις υπόλοιπες ποινές. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 14 

 

1. Η ποινική ή πολιτική δίκη δεν αναστέλλει την πειθαρχική διαδικασία. 

2. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις και με ομόφωνη Απόφασή του 

μπορεί να αναστείλει την πειθαρχική δίκη μέχρι ολοκλήρωσης της ποινικής ή πολιτικής. 

3. Σε περίπτωση πειθαρχικής αθώωσης ή επιβολής ποινής γραπτής επίπληξης, εφόσον 

ακολουθήσει καταδίκη από Ποινικό Δικαστήριο, η πειθαρχική διαδικασία επαναλαμβάνεται. 

4. Τα πειθαρχικά παραπτώματα παραγράφονται μετά από πέντε έτη από την τέλεσή τους, κάθε 

πράξη, όμως, πειθαρχικής διαδικασίας, καθώς και η υποβολή της εγκλήσεως και κάθε πράξη 

ποινικής δίωξης, διακόπτει την παραγραφή. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 15 

 

1. Για την εξέταση σε πρώτο βαθμό μίας καταγγελίας ο καταγγέλλων οφείλει να εκδώσει 

παράβολο υπέρ Τ.Ε.Ε. αξίας 100 ΕΥΡΩ. Η αξία του παραπάνω παραβόλου επιστρέφεται στην 

περίπτωση καταδίκης του καταγγελλόμενου. 

2. Ως αποζημίωση του Προέδρου ορίζεται το ποσό των 250 ΕΥΡΩ, του Αναπληρωτή το ποσό 

των 150 ΕΥΡΩ και των μελών το ποσό των 100 ΕΥΡΩ ανά συνεδρίαση. 

3. Ο εισηγητής αποζημιώνεται με το ποσό των 300 ΕΥΡΩ. Στην περίπτωση, που θα χρειασθεί 

να κινηθεί εκτός της έδρας του και πέραν των είκοσι χιλιομέτρων, δικαιούται τα οδοιπορικά 

έξοδα και ημερήσια αποζημίωση. 

4. Τα παραπάνω ποσά ισχύουν για τη πρώτη θητεία μετά την ψήφιση του παρόντος Νόμου, 

αναπροσαρμόζονται δε με την έναρξη της θητείας του Πειθαρχικού Συμβουλίου, με βάση τον 

συντελεστή τιμών καταναλωτή του άρθρου ΓΕΝ.3 της Υπουργικής Απόφασης του 

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΔΜΕΟ/α/0/1257/9.8.2005 (Φ.Ε.Κ. 1162 Β) ή όποιας άλλης νεότερης εκάστοτε 

ισχύει. 
 

 


