
 

                        Πειθαρχικόν συμβούλιον 

 

  Αρθρ. 28. 

 

  "Ι. Τα πειθαρχικά παραπτώματα των μελών του ΤΕΕ εκδικάζονται από τα 

Πειθαρχικά Συμβούλια και ύστερα από έφεση από το Ανώτατο Πειθαρχικό 

Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις των επόμενων άρθρων. Από τη 

δικαιοδοσία των Συμβουλίων αυτών εξαιρούνται οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι 

υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ. και οι υπάλληλοι άλλων φορέων του δημόσιου τομέα, 

που υπάγονται στις πειθαρχικάς διαδικασίες που ισχύουν για το φορέα.,εκτός 

αν τα παραπτώματα τελούνται από αυτούς κατά την ενάσκηση 

ελευθέρου επαγγέλματος, με ή χωρίς τη σχετική άδεια της 

Υπηρεσίας τους ή δεν έχουν σχέση με (την υπηρεσιακή τους 

ιδιότητα) τα Υπηρεσιακά τους καθήκοντα (ή είναι πέρα από τα 

υπηρεσιακά τους καθήκοντα).Στις περιπτώσεις αυτές οι ποινές 

κοινοποιούνται και στην Υπηρεσία τους. , 
Πειθαρχικά Συμβούλια συνιστώνται από ένα στην έδρα του ΤΕΕ και στις 

έδρες των Περιφερειακών Τμημάτων. Τα πειθαρχικά Συμβούλια στην έδρα του 

Περιφερειακού Τμήματος είναι αρμόδια για τα πειθαρχικά παραπτώματα των 

μελών του Τμήματος ανεξάρτητα από τον τόπο που έχει διαπραχθεί το 

παράπτωμα.Σε περίπτωση αδυναμίας λειτουργίας για οποιοδήποτε λόγο 

αυτών των συμβουλίων, τότε αρμόδιο για τα πειθαρχικά παραπτώματα 

είναι το Πειθαρχικό Συμβούλιο στην έδρα τον ΤΕΕ.Αυτό είναι 

αρμόδιο για τις παραβάσεις όλων των άλλων μελών του ΤΕΕ όπως και για τις 
περιπτώσειςτης επόμενης παραγράφου. Το Ανώτατο Πειθαρχικόν Συμβούλιο εδρεύει, 

στην έδρα του ΤΕΕ και είναι αρμόδιο για τις εφέσεις κατά αποφάσεων όλων των 

Πειθαρχικών Συμβουλίων". 

 

  2. Εις την δικαιοδοσία των Πειθαρχικών Συμβουλίων των μελών του 

Τ.Ε.Ε. υπόκεινται πλήν των μελών αυτού άπαντες οι βάσει των Νόμ. 

4663/1930 "περί ασκήσεως επαγγέλματος Πολιτικού Μηχανικού Αρχιτέκτονος 

και Τοπογράφου και 6422/1934 "περί ασκήσεως επαγγέλματος του 

Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου και του Μηχανολόγου-Ηλεκτρολόγου 

Μηχανικού, ως και του Ναυπηγού", ως ούτοι ισχύουν, ασκούντες εν όλω ή 

εν μέρει τα υπό των Νόμων τούτων καθοριζόμενα επαγγέλματα, αλλά μόνον 

ως προς τας, υπό στοιχ. α,β και γ της παρ. 1 του άρθρ. 30, παραβάσεις, 

ως επίσης και πάντες οι υποπίπτοντες εις τας κατά το άρθρ. 4 του Α.Ν. 

410/1968 "περί αυθαιρέτων οικοδομικών κατασκευών "παραβάσεις". 

 

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΣΑΦΕΣΤΕΡΟ ΟΤΙ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΚΑΙ 

ΟΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ Τ.Ε.Ι 
_____________________________________________________________________ 

                                                                      

 

 Αρθρ. 29. 

 

  "Ι.Τα Πειθαρχικά Συμβούλια είναι επταμελή. Πέντε από τα μέλη κάθε 

Πειθαρχικού Συμβουλίου εκλέγονται μεταξύ των τακτικών μελών του Τ.Ε.Ε. 

που  είναι ελεύθεροι επαγγελματίες καιέχουν συμπληρώσει 

δεκαπέντε έτη άσκησης του επαγγέλματος και των ομότιμων μελών  υπήρξαν 

ελεύθεροι επαγγελματίες ,κατά τις αρχαιρεσίες των οργάνων του ΤΕΕ με 
ισάριθμουςαναπληρωτές ανεξάρτητα από ειδικότητα και τα υπόλοιπα δύο ορίζονται 

ένα απότον Υπουργό Δημοσίων Έργων, ένα από τον Υπουργό Χωροταξίας και 
είναι μέλη του ΤΕΕ, δημόσιοι υπάλληλοι. 

Οι υποψήφιοι για τα Πειθαρχικά Συμβούλια δεν επιτρέπεται να 

είναι υποψήφιοι για άλλα όργανα του ΤΕΕ.  

Το κάθε πειθαρχικό συμβούλιο στην πρώτη του συνεδρίαση εκλέγει από τα 

αιρετά μέλη του, τον Πρόεδρό του, δύο Αντιπροέδρους(για το 

Π.Σ Αθήνας) και τους αναπληρωτές τους. Η θητεία τους 



συμπίπτει με τη θητεία του Πειθαρχικού Συμβουλίου. Στις συνεδριάσεις του 
Πειθαρχικού Συμβουλίου μπορεί να μετέχειουν συμβουλευτικά, χωρίς ψήφο, 

δικηγόρος του ΤΕΕ . 
 

  Ειδικά το Πειθαρχικό Συμβούλιο της Αθήνας έχει 21 μέλη, από τα οποία 

δεκαπέντε εκλέγονται όπως παραπάνω τρία ορίζονται από τον Υπουργό  

Δημοσίων Εργων και τρία από τον Υπουργό Χωροταξίας ανά δύο μέλη του 
ΤΕΕ, Δημόσιοι υπάλληλοι για καθένα απότα παρακάτω τμήματα. Το συμβούλιο 

Αθήνας με απόφαση της Ολομέλειάς του χωρίζεται σε τρία επταμελή τμήματα που 

εργάζονται αυτοτελώς. Κάθε τμήμα προεδρεύεται από τον Πρόεδρο ή έναν από τους 

Αντιπροέδρους κα περιλαμβάνει 5 αιρετά και δύο διοριζόμενα μέλη. Ο Πρόεδρος 

του Πειθαρχικού Συμβουλίου της Αθήνας και σε περίπτωση κωλύματός του ο ένας 

από τους Αντιπροέδρους κατανέμει τις υποθέσεις στα τμήματά του. 

 .Τα Π.Σ  συνεχίζουν κανονικά την λειτουργία τους  και μετά την 

διενεργεία των εκλογών μέχρι την συγκρότηση σε σώμα των νέων. 

 

  ΄Οπου 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. 

 

  2. Τα αιρετά μέλη των Πειθαρχικών Συμβουλίων εκλέγονται με άμεση, 

μυστική ψηφοφορία και με απλή αναλογική κατά συνδυασμό υποψηφίων ή 

μεμονωμένο υποψήφιο, όπως ειδικότερα καθορίζεται με το Π.Δ/γμα της παρ. 

6 του άρθρ. 16. Για τα πειθαρχικά συμβούλια στις έδρες των 

Περιφερειακών Τμημάτων ψηφίζουν μόνο τα μέλη του Τμήματος και για το 

Πειθαρχικό Συμβούλιο της Αθήνας τα υπόλοιπα μέλη του ΤΕΕ, εφόσον έχουν 

δικαίωμα ψήφου. 

 

  Η εκλογή των αιρετών μελών του Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου 

γίνεται με καθολική ψηφοφορία των μελών του ΤΕΕ". 

 

  3. Παρά των Πειθαρχικών Συμβουλίω ορίζεται δι'εκάστην υπόθεσιν 

εισηγητής μέλος του Τ.Ε.Ε. εκ των εχόντων 10ετίαν τουλάχιστον από της 

κτήσεως της αδείας ασκήσεως επαγγέλματος, λαμβανόμενος εκ πίνακος 

καταρτιζομένου υπό της αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. και ισχύοντος μέχρι 

καταρτίσεως του νέου.. Οι έχοντες κατά τον χρόνον λήξεως της 

θητείαςεκκρεμείς εις χείρας των υποθέσεις εισηγηταί συνεχίζουν ταύτας μέχρι 
περατώσεως αυτών, εγκύρως εισηγούμενοι και παριστάμενοι εις τον νέον 

Πειθαρχικό Συμβούλιο. Εις τον πίνακα των εισηγητών δύναται να 

περιληφθούν και ομότιμα μέλη του Τ.Ε.Ε. Ο εν λόγω πίναξ περιλαμβάνει 

τουλάχιστον 30 εισηγητάς. 

 

 ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Η  ως  άνω  παράγραφος  εφαρμόζεται και για τα Πειθαρχικά  

               Συμβούλια στις έδρες των Περιφερειακών Τμημάτων, όπου τον  

               πίνακα εισηγητών καταρτίζει η Αντιπροσωπεία του Τμήματος.  

               Ο  ελάχιστος  αριθμός   εισηγητών   στους   πίνακες   των  

               Περιφερειακών Τμημάτων  ορίζεται σε 20  για το Περ. Τμήμα  

               Κεντρικής  και  Δυτικής  Μακεδονίας και σε 10 για τα άλλα  

               Περιφερειακά Τμήματα.(παρ. 2   άρθρ. 19  Νόμ.  1486/1984).  

               

  4. Ο Πρόεδρος, τα αιρετά μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου και του 

Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου και οι εισηγηταί, υπέχουν τας ευθύνας 

των Δημοσίων Υπαλλήλων και προ της αναλήψεως των καθηκόντων των 

ορκίζονται ενώπιον του Προέδρου του Τ.Ε.Ε., ως ακολούθως: 

 

  "Ορκίζομαι να ασκήσω τα ανατεθέντα μοι καθήκοντα μετά πάσης 

αμεροληψίας και επιμελείας και εν πάση μυστικότητι, έχων ως μόνον 

σκοπόν την ανακάλυψιν της αληθείας". 

 

  Ο όρκος δίδεται κατά τον τύπον της θρησκείας του ορκιζομένου. 

 

  Εις τους εκ των ανωτέρω Δημοσίους Υπαλλήλους ή Υπαλλήλους Ν.Π.Δ.Δ. 



υπομιμνήσκεται ο δοθείς παρ'αυτών όρκος. 

 

  5. Αι περί εξαιρέσεως Δικαστών διατάξεις της Πολιτικής Δικονομίας, 

ισχύουν και δια τον Πρόεδρο και τα μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου, ως 

και δια τους Εισηγητάς. Η περί εξαιρέσεως αίτησις, απευθυνομένη εις τον 

Πρόεδρον του Πειθαρχικού Συμβουλίου, κατατίθεται εις την Γραμματείαν 

των Πειθαρχικών Συμβουλιών. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο αποφαίνεται επί 

της αιτήσεως ταύτης. Κατά την συζήτησιν δύναται να παραστεί και ο αιτών. 

Επί της αιτήσεως δι'εξαίρεσιν Εισηγητού αποφαίνεται ο Πρόεδρος του 

Πειθαρχικού Συμβουλίου, ορίζων άμα έτερον Εισηγητήν, εφ'όσον αποδεχθή 

ταύτην. Οταν ζητείται η εξαίρεσις μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου, 

πέραν του ενός ή και ολοκλήρου τούτου, η σχετική αίτησις απευθυνομένη 

εις τον Πρόεδρο του κατά το άρθρ. 32 του παρόντος Ανωτάτου Πειθαρχικού 

Συμβουλίου κατατίθεται εις την Γραμματείαν. Το Ανώτατον Πειθαρχικόν 

Συμβούλιον, είναι αρμόδιον προς εκδίκασιν της περί εξαιρέσεως αιτήσεως 

και αποφαίνεται περί του βασίμου ή μη της αιτουμένης εξαιρέσεως, του 

αιτούντος δικαιουμένου να παραστεί εις την εκδίκασιν της αιτήσεώς του. 

 

  Ο πειθαρχικώς διωκόμενος, άπαξ μόνον κατά βαθμό δικαιοδοσίας δύναται 

να ζητήσει εξαίρεσιν μελών ή ολοκλήρου του Πειθαρχικού Συμβουλίου και δη 

προ της ενάρξεως της συζητήσεως της υποθέσεως. Άπαξ μόνον επίσης 

δύναται να ζητήσει την εξαίρεσιν Εισηγητού και δη εντός πέντε ημερών από 

της εις αυτόν κοινοποιήσεως του ορισμού του. 

 

  6. Η συμμετοχή ομοτίμου μέλους εις το Πειθαρχικό Συμβούλιο ή ως 

εισηγητού αυτού, δεν θεωρείται άσκησις επαγγέλματος κατά τας περί 

Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Σ. Μ.Ε.Δ.Ε.) 

κειμένας διατάξεις. 

 

  7. Εις τον Πρόεδρον, τα μέλη,τους Εισηγητάς τους Γραμματείς των 

ΠειθαρχικώνΣυμβουλίων και τους υπό του Προέδρου του Πειθαρχικού 

Συμβουλίου οριζομένους ειδικούς Γραμματείς των Εισηγητών εξ 

υπαλλήλων του Τ.Ε.Ε διατιθεμένων προς τούτο υπό του Προέδρου του 

Επιμελητηρίου καταβάλλεται αποζημίωσις καθοριζομένη  από την 

Αντιπροσωπεία   κατόπιν εισηγήσεως της Διοικούσης Επιτροπής του 

Τ.Ε.Ε.  

  
την παρ. 2 άρθρ. 18 Ν. 1486/84, όπου στις  

                 διατάξεις των άρθρ. 28 έως και 33 του ίδιου Π.Δ/τος της 

                 27.11/14.12.1926, όπως τροποποιούνται με το νόμο αυτόν,  

                 αναφέρεται  Πειθαρχικό Συμβούλιο  της προηγούμενης παρ.  

                 και  όπου  ο  Πρόεδρος  του  ΤΕΕ νοείται ο Πρόεδρος της  

                 Διοικούσας Επιτροπής του  ΤΕΕ  όταν  πρόκειται  για  το  

                 Πειθαρχικό Συμβούλιο της έδρας του ΤΕΕ ή ο Πρόεδρος της  

                 Διοικούσας  Επιτροπής  του  αντίστοιχου   Περιφερειακού  

                 Τμήματος στις άλλες περιπτώσεις". 

 
 

Αρθρ. 30. 

 

"1. Ως πειθαρχικά παραπτώματα θεωρούνται:                          

α) η, εν τη ενασκήσει τουεπαγγέλματος παράβασις κειμένων νόμων      

, β) η παράβασις των διατάξεων τουαπό 17-7/16.8.23 Ν.Δ/τος 

"περί σχεδίων πόλεων, κωμών και συνοικισμώντου  Κράτους και 

οικοδομής αυτών" και των μεταγενεστέρων αυτούτροποποιήσεων,η 

παράβασις των διατάξεων των νόμων,  "περί αυθαιρέτων 

οικοδομικών κατασκευών, «περί τρόπου εκδόσεως 

οικοδομικών αδειών και ελέγχου κατασκευών», « περί 

υπέρβασης της ισχύουσας πολεοδομικής νομοθεσίας και 

των όρων δόμησης» και των μεταγενεστέρων αυτών 

τροποποιήσεων                         γ) η 
αποδεδειγμένηπλημμέλεια περί την εκτέλεσιν των επαγγελματικών 

καθηκόντων καιυποχρεώσεων,                                           



δ) η παράβασις των δια των νομίμων εκδιδομένων αποφάσεων 

του Επιμελητηρίου οριζομένων καθηκόντων και υποχρεώσεων των 

μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου                                                

ε) η ασυμβίβαστος προς την επιστημονικήαξιοπρέπεια διαγωγή.και 

στ) η χρησιμοποίηση της επαγγελματικής τους ιδιότητας για την επιδίωξη 
παράνομων ιδιοτελών σκοπών 

Κανένας δεν διώκεται για δεύτερη φορά για το ίδιο πειθαρχικό παράπτωμα 

που αφορά τα ίδια πραγματικά γεγονότα 

 

 
2. Αι υπό του Πειθαρχικού Συμβουλίου επιβαλλόμεναι ποινές 

είναι: 

α) Επίπληξις. 

β) Πρόστιμο 300 €                                                       

γ) Χρηματική ποινή μέχρι  5000 €                                      

δ)Στέρηση άδειας ασκήσης επαγγέλματος από τριών 

μηνών εως δύο ετών. Σε περίπτωση υποτροπής, εντός 

διετίας, οι ποινές διπλασιάζονται. 

ε)Οριστική στέρηση άδειας ασκήσης επαγγέλματος 'οταν 

έχει καταδικαστεί τελεσίδικα  για κακούργημα σχετικά 

με την άσκηση του επαγγέλματος  η έχει ήδη  πέντε 
καταδίκες γιά στέρηση άδειας ασκήσης επαγγέλματος 

. 

ΟΙ ΝΟΜΙΚΟΙ ΝΑ ΕΞΕΤΑΣΟΥΝ ΑΝ Η ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ 

ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΚΑΛΥΠΤΕΙ 

ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ Τ.Ε.Ι 
. 

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Σύμφωνα με την παρ. 2 άρθρ. 18 Ν. 1486/84, όπου 

στις 

διατάξεις των άρθρ. 28 έως και 33 του ίδιου Π.Δ/τος της 

27.11/14.12.1926, όπως τροποποιούνται με το νόμο αυτόν, 

αναφέρεται  Πειθαρχικό Συμβούλιο  της προηγούμενης παρ. 

και  όπου  ο  Πρόεδρος  του  ΤΕΕ νοείται ο Πρόεδρος της 

Διοικούσας Επιτροπής του  ΤΕΕ  όταν  πρόκειται  για  το 

Πειθαρχικό Συμβούλιο της έδρας του ΤΕΕ ή ο Πρόεδρος της 

Διοικούσας  Επιτροπής  του  αντίστοιχου   Περιφερειακού 

Τμήματος στις άλλες περιπτώσεις". 

 

 

______________________________________________________________

_______ 

 

 

Αρθρ. 31. 

 

1. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο, επιλαμβάνεται της διώξεως 

αυτεπαγγέλτως ή επί εγγράφω ανακοινώσει Δημοσίας Αρχής ή επί 

αναφορά 

του Προέδρου του Τ.Ε.Ε. ή επί αιτήσει παντός έχοντος έννομο 

συμφέρον. 

Ο αιτών οφείλει να εκδόσει παράβολο υπέρ του Τ.Ε.Ε  

αξίας 100 ΕΥΡΩ. 
. 

2. Άμα τη υποβολή στο Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος 

ανακοινώσεως 

ή αναφοράς κατά μέλους αυτού ή κατά τίνος των εν παρ. 2 του 

άρθρ. 28 

αναφερομένων ή επί τη γνώσει οιουδήποτε παραπτώματος, ο 



Πρόεδρος του 

Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος ή ο νόμιμος αυτού 

αναπληρωτής 

διαβιβάζει παραχρήμα ταύτην εις το Πειθαρχικό Συμβούλιο. 

Κάθε  μήνα  οι κατατιθέμενες  στο ΤΕΕ καταγγελίες 

,θα παραλαμβάνονται από 3μελή επιτροπή  που θα 

απαρτίζεται από τον Πρόεδρο και 2 μέλη  του 

Πειθαρχικού  και   θα εξετάζονται  ως προς:                                                                                          

1. Την ορθότητα και το βάσιμο της καταγγελίας                                   

2. Την τυχόν παραγραφή της καταγγελίας 3. Την 

δυνατότητα συμβιβασμού                                                        

.Μετά την εξέταση η επιτροπή διαβιβάζει τις προς 

εξέταση υποθέσεις στο Πρόεδρο του Π.Σ τις δε 

υπόλοιπες τις θέτει στο αρχείο. 

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος απαγγέλει κατηγορία  και 

ορίζει εισηγητή, τάσσων εις αυτόν προθεσμία έως 4 

μήνες προς υποβολή της εκθέσεώς του. Η προθεσμία αύτη δύναται 

να παραταθεί υπό του Πρόεδρου άπαξ μόνον έως 2 μήνες, . Εν 
παρελεύσει των προθεσμιών ο Εισηγητής αντικαθίσταται υπό του 

Προέδρου και διαγράφεται ισοβίως από τους Πίνακες των 

Εισηγητών. 
 

3. Ο Εισηγητής ενεργεί πάσαν αναγκαίαν εξέτασιν ή αυτοψία, 

δικαιούται δε να καλεί και εξετάζει μάρτυρας ενόρκως ή 

ανωμοτί, κατά την 

κρίσιν του, να ζητεί έγγραφα παρά πάσης αρχής και Δικαστηρίου. 

Οι 

προσκληθέντες προς εξέτασιν και απειθούντες μάρτυρες 

τιμωρούνται δια 

των ποινών του άρθρ. 458 του Ποινικού Κώδικος. 

Προτάσει του Εισηγητού ο Πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου 

δύναται 

να αιτειται την διενέργειαν των εκτός της έδρας του Τεχνικού 

Επιμελητηρίου της Ελλάδος ως άνω πράξεων παρά του αρμοδίου 

Ειρηνοδίκου. 

 

 

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 20 του Νόμου 

1486/1984 

όπου  στην ανωτέρω παράγραφο αναφέρεται  η έδρα του ΤΕΕ 

νοείται η έδρα του αρμοδίου Πειθαρχικού Συμβουλίου. 

 

 

4. Ο Εισηγητής καλεί τον διωκόμενο δια κλήσεως επιδιδομένης 

προςαυτόν δια δικαστικού κλητήρος, ίνα λάβει γνώσιν του 

κατηγορητηρίου καιτης μέχρι τότε σχηματισθείσης δικογραφίας 

και απολογηθεί εντός δέκα πέντε ημερών από τότε που θα 

λάβει γνώσιν του κατηγορητηρίου με δυνατότητα 

παράτάσεως άλλων δέκα ημερών. 
Η απολογία δύναται να γίνει και δι'υπομνήματος κατατιθεμένου 

εις την Γραμματεία των Πειθαρχικών Συμβουλίων. Πειθαρχική 

ποινή δεν επιβάλλεται πριν η απολογηθει ο διωκόμενος ή 

παρέλθει άπρακτος ή εις τον προσηκόντωςκληθέντα ταχθείσα 

προθεσμία. 

 

5. Μετά την υποβολή της απολογίας ή την πάροδο της τεταγμένης 

προθεσμίας, αφού περατώσει την ανάκρισι, ο Εισηγητής συντάσσει 

σχετικήέκθεσιν την οποία διαβιβάζει εις τον Πρόεδρο του 

ΠειθαρχικούΣυμβουλίου, όστις ορίζει ημέρα και ώρα συνεδριάσεως 

αυτού, καθ'ήνπαρίσταται και ο Εισηγητής.                           

Οι ενδιαφερόμενοι δεν λαμβάνουν γνώσιν της εκθέσεως. 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται δια πράξεως του Προέδρου 



κοινοποιούμενης δια δικαστικού κλητήρος η με 

συστημένη επιστολή η με Courier η με ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο πέντε τουλάχιστον ημέρας προ της 

εκδικάσεως, δικαιούνται δε να παραστούν ενώπιον του 

Πειθαρχικού Συμβουλίου και μετά πληρεξουσίου 

Δικηγόρου. 
6. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο, κατά την προσδιορισθείσα ημέρα, 

δύναται κατά την κρίσιν του και να εξετάσει ή επανεξετάσει 

μάρτυρας, μετάδε την προφορική ενώπιον του απολογία του 

διωκομένου ή εν περιπτώσειμη εμφανίσεώς του, μετά την 

διαπίστωσιν της νομίμου κλητεύσεως αυτού,εκδίδει παραχρήμα την 

απόφασίν του, δύναται όμως, αν κρίνει αναγκαίον, 

να διατάσσει την συμπλήρωσιν του κατηγορητηρίου και της 

ανακρίσεως. Εν τη περιπτώσει ταύτη ο διωκόμενος, δέον να 

καλείται και αύθις κατά τα ενπαρ. 4 οριζόμενα. Το Πειθαρχικό 

Συμβούλιο δύναται επίσης άπαξ νααναβάλει την λήψιν αποφάσεως 

ίνα ενώπιον αυτού εξετάσει ή επανεξετάσειμάρτυρας, ορίζον αμα 

επ'ακροατηρίω την προς τούτο νέαν αυτού δικάσιμο. 

Εις την περίπτωσιν ταύτην, κλήσις του διωκουμένου απαιτείται 

μόνον εάν 

ούτος ήτο απών. Οι μάρτυρες προσέρχονται επιμελεία των 

ενδιαφερομένων. 

Η μη προσέλευσις των μαρτύρων δεν κωλύει την λήψιν αποφάσεως. 

 

7. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο συνεδριάζει παρόντων του Προέδρου ή 

του 

αναπληρωτού του και τεσσάρων τουλάχιστον εκ των μελών αυτού, 

των 

αποφάσεων λαμβανομένων κατά πλειοψηφία των παρόντων.Tα μέλη 

του Π.Σ πρέπει να ψηφίζουν λευκό η αποχή δεν επιτρέπεται. Εν 

περιπτώσει 

σχηματισμού τριών γνωμών η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ 

των δύο 

επικρατουσών. Εν αμφιβολία ως προς τας επικρατήσασας, 

αποφαίνεται το 

Συμβούλιο κατά πλειοψηφία των παρόντων. Εις πάσαν περίπτωσιν 

ισοψηφίας επικρατεί η γνώμη υπέρ ής η ψήφος του Προέδρου ή του 

αναπληρωτού αυτού. Η απόφαση η οποία πρέπει να είναι 

ειδικώς και επαρκώς αιτιολογημένη, συντάσσεται 

εγγράφως, εντός προθεσμίας ενός μήνα από την 

εκδίκαση της υπόθεσης  
Περί των συνεδριάσεων δε τηρούνται συνοπτικά πρακτικά, άτινα 

δεν ανακοινούνται εις τους ενδιαφερομένους. Η τυχόν υπάρχουσα 

μειοψηφία 

μνημονεύεται μόνον εις τα πρακτικά. .Γιά την ορθότητα των 

πρακτικών ο Πρόεδρος δύναται να επιτρέψει στην 

γραμματέα να μαγνητοφωνήσει την συνεδρίαση. 
 

8. Δια της επιβαλλούσης ποινήν αποφάσεως επιβάλλονται εις 

βάρος του 

καταδικασθέντος και τα έξοδα της δίκης άτινα προκαταβάλλονται 

πάντοτε 

υπό του Τ.Ε.Ε. 

 

9. Αι αποφάσεις του Πειθαρχικού Συμβουλίου κοινοποιούνται 

αμελλητί 

επιμελεία του Προέδρου αυτού εις τον Πρόεδρον του Τ.Ε.Ε και 

τους 

ενδιαφερομένους.Η κοινοποίηση  γίνεται με δικαστικό 

κλητήρα η με συστημένη επιστολή η με Courier η με 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 
"10.Αν η προβλεπόμενη από την παρ. 5 εκθεση του εισηγητή 

περιλαμβάνει 



απαλλακτική πρόταση, μπορεί ο Πρόεδρος να την εισαγάγει στο 

Πειθαρχικό 

Συμβούλιο που μπορεί να αποφασίσει για την απαλλαγή του 

διωκομένου. Αν 

από το Πειθαρχικόν Συμβούλιο δεν γίνει αποδεκτή η πρόταση 

αυτή, 

συνεχίζεται η διαδικασία των παρ. 5 και 6 του άρθρου αυτού". 

 

11..Το πειθαρχικό συμβούλιο οφείλει να εκδώσει οριστική απόφαση, το αργότερο, 
εντός δέκα οκτώ) (18) μηνών από την άσκηση της πειθαρχικής δίωξης. Ο χρόνος 
αυτός παρατείνεται αναλόγως, εάν έχει διαταχθεί η αναστολή της πειθαρχικής 
δίωξης. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση που έγινε δεκτή αίτηση εξαίρεσης και 

εξαιτίας της ανέφικτης συγκρότησης του πειθαρχικού συμβουλίου με νέα σύνθεση, 
παραπέμπεται η υπόθεση σε άλλο πειθαρχικό συμβούλιο 

 

 

 

 

 

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Σύμφωνα με την παρ. 2 άρθρ. 18 Ν. 1486/84, όπου 

στις 

διατάξεις των άρθρ. 28 έως και 33 του ίδιου Π.Δ/τος της 

27.11/14.12.1926, όπως τροποποιούνται με το νόμο αυτόν, 

αναφέρεται  Πειθαρχικό Συμβούλιο  της προηγούμενης παρ. 

και  όπου  ο  Πρόεδρος  του  ΤΕΕ νοείται ο Πρόεδρος της 

Διοικούσας Επιτροπής του  ΤΕΕ  όταν  πρόκειται  για  το 

Πειθαρχικό Συμβούλιο της έδρας του ΤΕΕ ή ο Πρόεδρος της 

Διοικούσας  Επιτροπής  του  αντίστοιχου   Περιφερειακού 

Τμήματος στις άλλες περιπτώσεις". 

 

 

 

______________________________________________________________

_______ 

 

 

Αρθρ.32. 

 

"Κατ' αποφάσεων του Πειθαρχικού Συμβουλίου, εφ' όσον αύται δεν 

απαγγέλουν ποινή επιπλήξεως και προστίμου, ότε είναι 

ανέκκλητοι, 

επιτρέπεται έφεσις ενώπιον του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου 

κατατιθεμένη εις την Γραμματείαν των Πειθαρχικών Συμβουλίων 

του Τεχνικού 

Επιμελητηρίου της Ελλάδος, εντός 15ημέρου από της 

κοινοποιήσεως των. 

Δικαίωμα εφέσεως κατ'αποφάσεως του Πειθαρχικού Συμβουλίου, 

έχει ο 

καταδικασθείς και ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ε. Ούτος δύναται να 

ασκήσει έφεσιν 

και κατά των ανεκκλήτων αποφάσεων του Συμβουλίου. 

Η προθεσμία προς έφεσιν και η άσκησις της εφέσεως, δεν έχουν 

ανασταλτικήν δύναμιν εκτός αν στην απόφαση ορίζεται 

διαφορετικά. 

Προυπόθεση της άσκησης  έφεσης είναι η καταβολή των 

δικαστικών εξόδων. 
2. Αι εφέσεις εκδικάζονται υπό του Ανωτάτου Πειθαρχικού 

Συμβουλίου. 

Τούτο  απαρτίζουν ο παρά τω Υπουργείω Δημοσίων Εργων Νομικός 

Σύμβουλος    ή έτερος Νομ. Σύμβουλος οριζόμενος υπό του 

Νομικού Συμβουλίου του    Κράτους ως Πρόεδρος τέσσαρα (4) 

έτερα μέλη εκλεγόμενα μετάισαρίθμων αναπληρωτών κατά τας 

αρχαιρεσίας των Διοικητικών Αρχών του Τ.Ε.Ε., ανεξαρτήτως 

ειδικότητος και κατηγορίας μεταξύ των εν τη περιφερεία της 



τέως Διοικήσεως  Πρωτευούσης κατοικούντων μελών, των επί  

εικοσαετίαν τουλάχιστον ασκούντων το επάγγελμα αυτών. Ως 

τοιαύτα μέλη   του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου, δύνανται 

να εκλεγούν και ομότιμα   μέλη του Τ.Ε.Ε. Τα υπόλοιπα δύο 

ορίζονται ένα από  τον Υπουργό Δημοσίων Έργων, ένα 

από τον Υπουργό Χωροταξίας και είναι μέλη του ΤΕΕ, 

δημόσιοι υπάλληλοι. 
Η θητεία των μελών του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου, 

ταυτίζεται προς την των μελών των λοιπών Αρχών του Τ.Ε.Ε. 

 

 

. . Η θητεία των μελών των Πειθαρχικών Συμβουλίων 

καθώς και του  Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου που 

ορίζονται από τους Υπουργούς λήγει με τον ορισμό  

των νέων. 

. 
3. Το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο, δύναται να διατάξει νέαν 

ανάκρισιν, δια της αποφάσεως αυτού, επικυροί, μεταρρυθμίζει ή 

εξαφανίζει την εγκαλουμένην απόφασιν. Το Ανώτατον Πειθαρχικόν 

Συμβούλιον εν περιπτώσει εφέσεως του διωκομένου, δεν δύναται 

να 

καταστήση χείρονα την θέσιν αυτού, εν περιπτωσει δε εφέσεως 

του 

Προέδρου του Τ.Ε.Ε., δεν δύναται να καταστήσει ευνοϊκωτέραν 

ταύτην. 

Αιαποφάσεις του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου είναι 

αμετάκλητοι. 

 

4. Αι παρ. 2,5,6 και 7 του άρθρ. 29 και 7 του άρθρ. 31 

εφαρμόζονται 

αναλόγως και επί του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου. Αίτησις 

εξαιρέσεως ολοκλήρου του Συμβουλίου δεν είναι δεκτή. 

 

5. Εις την αρμοδιότητα του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου 

υπάγεται 

επίσης ο έλεγχος και η εποπτεία δια την ταχείαν και 

προσήκουσαν 

διεξαγωγήν των υποθέσεων του Πειθαρχικού Συμβουλίου". 

 

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Σύμφωνα με την παρ. 2 άρθρ. 18 Ν. 1486/84, όπου 

στις 

διατάξεις των άρθρ. 28 έως και 33 του ίδιου Π.Δ/τος της 

27.11/14.12.1926, όπως τροποποιούνται με το νόμο αυτόν, 

αναφέρεται  Πειθαρχικό Συμβούλιο  της προηγούμενης παρ. 

και  όπου  ο  Πρόεδρος  του  ΤΕΕ νοείται ο Πρόεδρος της 

Διοικούσας Επιτροπής του  ΤΕΕ  όταν  πρόκειται  για  το 

Πειθαρχικό Συμβούλιο της έδρας του ΤΕΕ ή ο Πρόεδρος της 

Διοικούσας  Επιτροπής  του  αντίστοιχου   Περιφερειακού 

Τμήματος στις άλλες περιπτώσεις". 

 

______________________________________________________________

______ 

 

 

Αρθρ. 33. 

 

"1 Σε κάθε Πειθαρχικό Συμβούλιο λειτουργεί γραμματεία, η οποία 
αποτελείται από υπαλλήλους  του  αντίστοιχου Τ.Ε.Ε., οι οποίοι, καθώς και 
οι αναπληρωτές τους, ορίζονται με πράξη  του Προέδρου της Διοικούσης 
Επιτροπής της έδρας  του. Τ.Ε.Ε. ή του Περιφερειακού Τμήματος του ΤΕΕ και 
οι οποίοι  ενεργούν κάθε πράξη η οποία είναι αναγκαία για τη 
διεκπεραίωση των πειθαρχικών υποθέσεων, σύμφωνα με τις υποδείξεις του 



πειθαρχικού συμβουλίου και του εισηγητή. Με πράξη του Προέδρου του 
Πειθαρχικού  δύναται να ορίζεται υπάλληλος του ΤΕΕ ως ειδικός 
Γραμματέας των Εισηγητών ανά υπόθεση . Οποιαδήποτε παράλειψη  στον 
ορισμό του προσωπικού της γραμματείας δεν επηρεάζει τη νόμιμη 
συγκρότηση του οργάνου.  

 

2. Αι αποφάσεις του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου 

κοινοποιούνταιεπιμελεία του Προέδρου αυτού προς τον Πρόεδρον 

του ΤεχνικούΕπιμελητηρίου της Ελλάδος και τους 

ενδιαφερομένους. Η κοινοποίηση  γίνεται με δικαστικό 

κλητήρα η με συστημένη επιστολή η με Courier η με 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 
3. Τα επιβαλλόμενα πρόστιμα ή χρηματικαί ποιναί ως και τα 

επιβληθένταέξοδα της πειθαρχικής διαδικασίας καταβάλλονται υπό 

του καταδικασθέντοςεις το Ταμείον του Τ.Ε.Ε. εντός μηνός 

από της γνωστοποιήσεως της αποφάσεως. 

Τα δικαστικά έξοδα να εισπράττονται  όπως οι 

συνδρομές .Σε περίπτωση μη καταβολής δεν χορηγείται 

ενημερότητα Τ.Ε.Ε καιαποκλείονται από τις 

ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΤΕΕ. 
 

 

Εν καθυστερήσει προσαυξάνονται κατά 1% δι'έκαστον 

παρερχόμενον μήνα και μέχρι 50%.  

Οι μη εκτίσαντες τας επιβληθείσας αυτοίς ποινάς 

δεν εκλέγονται ουδέ εκλέγουν κατά τας αρχαιρεσίας του Τ.Ε.Ε., 

ουδέ 

δύνανται να υποβάλουν εγκύρως μελέτην εις Δημοσίαν Αρχήν ή να 

αναλάβουν 

τοιαύτην μελέτην παρά Δημοσίας Αρχής ή παρά ΝΠΔΔ ή Οργανισμού 

Κοινής 

Ωφελείας. Ομοίως δεν χορηγείται αυτοίς πτυχίον Εργολήπτου Δημ. 

Εργων, 

ουδέ ανανεούται το εις χείρας των τοιούτον. 

 

4. Αι τελεσίδικοι Αποφάσεις εγγράφονται εις Μητρώον 

Πειθαρχικών 

Αποφάσεων τηρούμενον παρά του Τ.Ε.Ε. κατά τα δι'Αποφάσεως της 

Διοικούσης Επιτροπής αυτού οριζόμενα. Αι τελεσίκως 

επιβάλλουσαι ποινάς 

Αποφάσεις διαγράφονται εκ του Μητρώου εφ'όσον αι δι'αυτών 

επιβληθείσαι 

ποιναί εξετέθησαν μετά πεντατετίαν με από της επιβολής των 

προκειμένου 

περί ποινών επιπλήξεως ή προστίμων, μετά δεκαετίαν δε 

προκειμένου περί 

των λοιπών ποινών. Εις το Μητρώο σημειούται απαραιτήτως η 

έκτασις της 

ποινής, ήτις αποδεικνύεται μόνον δια βεβαιώσεως εκ του Μητρώου 

τούτου". 

Οι τελεσίδικες ποινές  που επιβάλλονται από τα Π.Σ., 

δημοσιοποιουνται  στο περιοδικό του Τ.Ε.Ε,  

γνωστοποιούνται  στις Περιφέρειες, στις Υ.ΔΟΜ.  στο 

τμήμα Μητρώου του ΤΕΕ για προσωρινή ή οριστική 

διαγραφή,και διακόπτεται η πρόσβαση στις 

ηλεκτρονικές  υπηρεσίες του ΤΕΕ . 

Όλα τα ανωτέρω γίνονται από  το αρμόδιο Γραφείο 

Πειθαρχικού του ΤΕΕ. 

Σε περίπτωση οριστικής στέρησης άδειας άσκησης επαγγέλματος 



φυσικού προσώπου που ανήκει σε εταιρεία, όπου υπάρχει προϋπόθεση 

της ιδιότητας του μηχανικού που αφαιρέθηκε με απόφαση του 

πειθαρχικού συμβουλίου, αυτή πρέπει να   εφαρμοζεται  

 
                                                                       

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Σύμφωνα με την παρ. 2 άρθρου 18 Ν. 1486/84, όπου 

στις 

διατάξεις των άρθρ. 28 έως και 33 του ίδιου Π.Δ/τος της 

27.11/14.12.1926, όπως τροποποιούνται με το νόμο αυτόν, 

αναφέρεται  Πειθαρχικό Συμβούλιο  της προηγούμενης παρ. 

και  όπου  ο  Πρόεδρος  του  ΤΕΕ νοείται ο Πρόεδρος της 

Διοικούσας Επιτροπής του  ΤΕΕ  όταν  πρόκειται  για  το 

Πειθαρχικό Συμβούλιο της έδρας του ΤΕΕ ή ο Πρόεδρος της 

Διοικούσας  Επιτροπής  του  αντίστοιχου   Περιφερειακού 

Τμήματος στις άλλες περιπτώσεις". 

 

 

 

______________________________________________________________

_______ 

 

 

 

 

 

 

Αρθρ.34 

 

"1. Η πειθαρχική δίκη είναι αυτοτελής και ανεξάρτητος πάσης 

άλλης δίκης. 

Η ποινική δίκη δεν αναστέλλει την πειθαρχικήν, δύναται όμως το 

Πειθαρχικόν Συμβούλιον δι'αποφάσεώς του, να διατάξη 

δι'εξαιρετικούςλόγους την αναστολή της πειθαρχικής δίκης μέχρι 

πέρατος της ποινικής. 

Πραγματικά γεγονότα, ών η ύπαρξις ή ανυπαρξία διεπιστώθη δια 

τελεσιδίκου αποφάσεως ποινικού δικαστηρίου, λαμβάνονται εν τη 

πειθαρχική δίκη ώς εν τη ποινική ουδόλως όμως κωλύεται 

εντεύθεν τοΠειθαρχικό Συμβούλιο να εκδόση απόφασιν διάφορον 

της ποινικής. Ενπεριπτώσει πειθαρχικής αθωώσεως ή επιβολής της 

ποινής της επιπλήξεως,εάν απηκολούθησε καταδίκη υπό του 

Ποινικού Δικαστηρίου, η πειθαρχικήδίκη επαναλαμβάνεται. 

 

2. Τα πειθαρχικά παραπτώματα, παραγράφονται μετά πεντετίαν 

από τηςτελέσεως αυτών,η μετά εξετίαν.εις περίπτωσιν εφέσεως. 
 

. Πειθαρχικό παράπτωμα το οποίο αποτελεί ταυτοχρόνως και ποινικό αδίκημα, δεν 
παραγράφεται πριν την  πάροδο ενός (1) έτους  από την έκδοση αμετάκλητης  

απόφασης  του Ποινικού Δικαστηρίου ή αμετάκλητου απαλλακτικού βουλεύματος  
______________________________________________________________

_______ 
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