Ο ΠΔΡΙ ΤΜΒΟΤΛΩΝ ΑΦΔΡΔΓΓΤΟΣΗΣΑ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2015
Κανονιζμοί δυνάμει ηου Άρθρου 22
Ο Υπνπξγόο Δλέξγεηαο, Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη Τνπξηζκνύ αζθώληαο ηηο
εμνπζίεο πνπ ηνπ παξέρνληαη από ην Άξζξν 22 ηνπ πεξί Σπκβνύισλ Αθεξεγγπόηεηαο
Νόκνπ ηνπ 2015, εθδίδεη κε ηελ έγθξηζε ηνπ Υπνπξγηθνύ Σπκβνπιίνπ, ηνπο αθόινπζνπο
Καλνληζκνύο:

Σπλνπηηθόο

1.

ηίηινο.

Οη
1 παξόληεο Καλνληζκνί ζα αλαθέξνληαη σο νη πεξί Σπκβνύισλ
Αθεξεγγπόηεηαο
Καλνληζκνί ηνπ 2015.
.

ΜΔΡΟ I – ΔΙΑΓΩΓΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ

Δξκελεία.

2.

(α)

Σηνπο παξόληεο Καλνληζκνύο, εθηόο εάλ από ην θείκελν

πξνθύπηεη δηαθνξεηηθή έλλνηα«εμεηάζεηο» ζεκαίλεη ηηο εμεηάζεηο, θαηά ηα νξηδόκελα ζην εδάθην (1)
ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Νόκνπ, νη νπνίεο δηελεξγνύληαη ζύκθσλα κε ην
Μέξνο VΙΙ·
«Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή» ζεκαίλεη ηελ επηηξνπή, ηελ νπνία δηνξίδεη ν
Υπνπξγόο γηα ηνπο ζθνπνύο ησλ Μεξώλ VΙ θαη VΙΙ·
…(Ι) ηνπ 2015.

«Νόκνο» ζεκαίλεη ηνλ πεξί Σπκβνύισλ Αθεξεγγπόηεηαο Νόκν ηνπ
2015·
«Πεηζαξρηθή Δπηηξνπή» ζεκαίλεη ηελ επηηξνπή, ηελ νπνία δηνξίδεη ν
Υπνπξγόο, γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο Υπεξεζίαο Αθεξεγγπόηεηαο,
ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Μέξνπο V·
«ππνςήθηνο» ζεκαίλεη ην θπζηθό πξόζσπν, πνπ επηζπκεί λα
παξαθαζίζεη ζηηο εμεηάζεηο θαηά ηα νξηδόκελα ζην Μέξνο VΙΙ,
λννπκέλνπ όηη πιεξνί ηηο πξνϋπνζέζεηο ησλ παξαγξάθσλ (α) κέρξη
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(δ) ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Νόκνπ·
(β)

εθηόο εάλ από ην θείκελν πξνθύπηεη δηαθνξεηηθά, όξνη πνπ

ρξεζηκνπνηνύληαη ζηνπο παξόληεο Καλνληζκνύο θαη δελ εξκελεύνληαη
δηαθνξεηηθά από απηνύο, έρνπλ ηελ έλλνηα πνπ ηνπο απνδίδεηαη από
ην Νόκν.
ΜΔΡΟ II – ΣΔΛΗ ΚΑΙ ΜΗΣΡΩΟ

Τέινο ππνβνιήο

3.

αίηεζεο.

Αίηεζε γηα άδεηα ζπκβνύινπ αθεξεγγπόηεηαο, ππόθεηηαη ζε ηέινο πνπ
θαζνξίδεηαη κε Γηάηαγκα ηνπ Υπνπξγνύ, σο ηα νξηδόκελα ζην άξζξν
9 ηνπ Νόκνπ θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ ππεξβαίλεη ην πνζό ησλ
πελήληα επξώ (€50).

Τέινο ρνξήγεζεο

4.

ή αλαλέσζεο

(1) Φνξήγεζε άδεηαο ζπκβνύινπ αθεξεγγπόηεηαο, όπσο νξίδεηαη ζην
άξζξν 10, ππόθεηηαη ζε ηέινο ύςνπο ηξηαθνζίσλ επξώ (€300), εθ ησλ

άδεηαο.

νπνίσλ ην πνζό ησλ πελήληα επξώ (€50) εηζπξάηηεηαη από ηελ
αξκόδηα

αξρή

γηα

ζθνπνύο

εγγξαθήο

ηνπ

ζπκβνύινπ

αθεξεγγπόηεηαο ζην κεηξών, ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό 5.
(2) Οπνηαδήπνηε αλαλέσζε άδεηαο ζπκβνύινπ αθεξεγγπόηεηαο
ππόθεηηαη ζε ηέινο ύςνπο εθαηό εβδνκήληα επξώ (€170).

Τέινο εγγξαθήο

5.

ζην κεηξών.

Κάζε αξκόδηα αξρή θαηαβάιιεη ζηελ Υπεξεζία Αθεξεγγπόηεηαο γηα
θάζε ζύκβνπιν αθεξεγγπόηεηαο πνπ αδεηνδνηεί θαηά ηελ εγγξαθή
ηνπ ζην κεηξών, σο νξίδεηαη ζην άξζξν 18 ηνπ Νόκνπ, ηέινο ύςνπο
πελήληα επξώ (€50).

Γηαγξαθή από
ην κεηξών.

6.

Η Υπεξεζία Αθεξεγγπόηεηαο κπνξεί λα δηαγξάςεη από ην κεηξών ην
όλνκα εγγεγξακκέλνπ ζ’ απηό, ζπκβνύινπ αθεξεγγπόηεηαο, ζε
νπνηαδήπνηε από ηηο αθόινπζεο πεξηπηώζεηο:
(α) Δάλ δηαπηζηώζεη όηη ε εγγξαθή ήηαλ απνηέιεζκα πιάλεο·
(β) ιόγσ ζαλάηνπ·
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(γ) ιόγσ πηώρεπζεο·
(δ) ιόγσ δηαλνεηηθήο αληθαλόηεηαο·
(ε) εάλ ε άδεηά ηνπ έρεη ιήμεη ρσξίο λα έρεη αλαλεσζεί από ηελ
αξκόδηα αξρή, σο ηα πξνβιεπόκελα ζην άξζξν 10 ηνπ Νόκνπ· ή
(ζη) εάλ ε άδεηα έρεη αλαθιεζεί από ηελ αξκόδηα αξρή, σο ηα
πξνβιεπόκελα ζην άξζξν 11 ηνπ Νόκνπ .

Τύπνο

7.

κεηξώνπ.

Τν κεηξών ηεξείηαη ζε νπνηνδήπνηε ηύπν απνθαζίζεη ε Υπεξεζία
Αθεξεγγπόηεηαο γηα

ηελ θαιύηεξε

εθαξκνγή

ησλ παξόλησλ

Καλνληζκώλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ειεθηξνληθήο κνξθήο.

ΜΔΡΟ ΙII – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΔΤΘΤΝΗ

Υπνρξέσζε

8.

Οπδεκία άδεηα αζθήζεσο ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ ζπκβνύινπ

αζθαιηζηηθήο

αθεξεγγπόηεηαο εθδίδεηαη ή αλαλεώλεηαη, εθηόο εάλ ν ζύκβνπινο

θάιπςεο.

αθεξεγγπόηεηαο δηαηεξεί ζε ηζρύ αζθαιηζηηθή ζύκβαζε κε αδεηνύρν
αζθαιηζηηθή εηαηξεία, αλαθνξηθά κε ηελ παξνρή αζθαιηζηηθήο
θάιπςεο έλαληη επζύλεο γηα επαγγεικαηηθή ακέιεηα, ζύκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ (ζη) ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ
Νόκνπ.

Ύςνο
αζθαιηζηηθήο
θάιπςεο.

9.

Τν ύςνο ηεο αζθαιηζηηθήο θάιπςεο δελ είλαη κηθξόηεξν(α) ηνπ πνζνύ ησλ δηαθνζίσλ ρηιηάδσλ επξώ (€200.000) αλά έηνο·
θαη
(β) (i) ζε πεξίπησζε εθνύζηαο εθθαζάξηζεο, ηνπ πνζνζηνύ 10%
επί ηεο πεξηνπζίαο ηεο ππό εθθαζάξηζε εηαηξείαο·
(ii) ζε νπνηαδήπνηε άιιε πεξίπησζε, ηνπ πνζνύ ησλ εθαηόλ
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ρηιηάδσλ επξώ (€100.000) αλά ππόζεζε.

Πεξίνδνο

10. (1)
( Η αζθαιηζηηθή θάιπςε ηζρύεη θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηζρύνο ηεο

αζθάιηζεο.

άδεηαο
εμαζθήζεσο ηνπ επαγγέικαηνο.
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(2) Σε πεξίπησζε πνπ άδεηα ζπκβνύινπ αθεξεγγπόηεηαο έρεη
αλαθιεζεί ή έρεη ιήμεη ρσξίο λα έρεη αλαλεσζεί, ν ελ ιόγσ
ζύκβνπινο αθεξεγγπόηεηαο δηαηεξεί ηελ αζθαιηζηηθή ηνπ θάιπςε γηα
πεξαηηέξσ πεξίνδν δύν (2) εηώλ.

ΜΔΡΟ IV – ΔΠΟΠΣΔΙΑ ΤΜΒΟΤΛΩΝ ΑΦΔΡΔΓΓΤΟΣΗΣΑ

Σθνπόο

11. (1) Κάζε αξκόδηα αξρή επνπηεύεη ηνπο ζπκβνύινπο αθεξεγγπόηεηαο

επνπηείαο από

πνπ αδεηνδνηεί γηα ζθνπνύο ειέγρνπ ζπκκόξθσζεο ησλ ελ ιόγσ

ηηο αξκόδηεο

ζπκβνύισλ αθεξεγγπόηεηαο κε νπνηαδήπνηε δηάηαμε ηνπ Νόκνπ,

αξρέο.

ησλ παξόλησλ Καλνληζκώλ, Γηαηαγκάησλ ή Απνθάζεσλ ηνπ
Υπνπξγνύ, πνπ δεκνζηεύνληαη ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο
Γεκνθξαηίαο, θαζώο θαη κε επαγγεικαηηθά πξόηππα, ηνλ θώδηθα
δενληνινγίαο θαη νπνηαδήπνηε άιια ζρεηηθά δεηήκαηα θξίλεη
ζθόπηκν.
(2) Ο ηξόπνο άζθεζεο ηεο επνπηείαο θαζνξίδεηαη από ηελ αξκόδηα,
αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, αξρή εθαξκόδνληαο θαη΄ αλαινγία, ζην
βαζκό πνπ είλαη δπλαηόλ, ηνπο Καλνληζκνύο 12 κέρξη 16.

Τξόπνη
επνπηείαο από
ηελ Υπεξεζία
Αθεξεγγπόηεηαο.

12.

Η Υπεξεζία Αθεξεγγπόηεηαο, σο αξκόδηα αξρή, δύλαηαη λα δεηά, λα
ζπιιέγεη θαη λα ειέγρεη νπνηεζδήπνηε πιεξνθνξίεο απαξαίηεηεο γηα
ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο ή γηα ηε δηεξεύλεζε ελδερόκελεο
παξάβαζεο

ησλ,

δπλάκεη

ηνπ

Νόκνπ,

επηβαιιόκελσλ

ππνρξεώζεσλ, από θάζε ζύκβνπιν αθεξεγγπόηεηαο πνπ αδεηνδνηεί
θαη λα πξνβαίλεη ζε επηηόπηνπο ειέγρνπο.

Δμνπζία γηα

13. (1) Με γξαπηό αίηεκα ηεο Υπεξεζίαο Αθεξεγγπόηεηαο πξνο ην

ζπιινγή

4

πιεξνθνξηώλ.

ζύκβνπιν αθεξεγγπόηεηαο, θαζνξίδεηαη ν ζθνπόο ηεο έξεπλαο, νη
πιεξνθνξίεο πνπ επηζπκεί λα ζπιιέμεη, ε πξνζεζκία πξνο παξνρή
ησλ πιεξνθνξηώλ απηώλ θαη ην ελδερόκελν παξαπνκπήο ηνπ
ζπκβνύινπ αθεξεγγπόηεηαο ζε πεηζαξρηθή δηαδηθαζία ζε πεξίπησζε
άξλεζεο ζπκκόξθσζήο ηνπ κε ηελ πξνβιεπόκελε ζηνλ Καλνληζκό
12 ππνρξέσζε παξνρήο πιεξνθνξηώλ.

(2)

Οπνηνζδήπνηε

ζύκβνπινο

αθεξεγγπόηεηαο,

ζηνλ

νπνίν

απεπζύλεηαη ην αίηεκα ηεο Υπεξεζίαο Αθεξεγγπόηεηαο γηα ζπιινγή
πιεξνθνξηώλ, θαηά ηα νξηδόκελα ζηελ παξάγξαθν (1), έρεη
ππνρξέσζε

πξνο

έγθαηξε,

πιήξε

θαη

αθξηβή

παξνρή

ησλ

δεηνύκελσλ πιεξνθνξηώλ, λννπκέλνπ όηη ην αίηεκα δελ αθνξά
έιεγρν θαη ζπιινγή θεηκέλσλ πνπ ζπληζηνύλ αιιεινγξαθία ή
επηθνηλσλία πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηνλ ζθνπό ηεο επνπηείαο ζύκθσλα
κε ηνλ Καλνληζκό 11, νπόηαλ έρεη ην δηθαίσκα λα αξλεζεί ηελ
παξνρή ησλ ζηνηρείσλ απηώλ ζηελ Υπεξεζία Αθεξεγγπόηεηαο.

(3)

Υπό

ηελ

επηθύιαμε

ησλ

όξσλ

πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν (2),

θαη

πεξηνξηζκώλ

πνπ

ε ππνρξέσζε παξνρήο

πιεξνθνξηώλ πεξηιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε πξνο πξνζθόκηζε,
παξάζεζε θαη θαηάζεζε θάζε είδνπο γξαπηώλ ζηνηρείσλ θαη
πιεξνθνξηώλ,
ζπλεδξηάζεσλ

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
νπνηνπδήπνηε

λνκηθνύ

ησλ

πξαθηηθώλ

πξνζώπνπ,

ησλ

θαζώο

θαη

πιεξνθνξηώλ ελαπνζεθεπκέλσλ ζε ειεθηξνληθνύο ππνινγηζηέο.

Δμνπζία
δηελέξγεηαο
επηηόπησλ
ειέγρσλ.

14. (1) Η Υπεξεζία Αθεξεγγπόηεηαο, σο αξκόδηα αξρή, δύλαηαη λα
εηζέξρεηαη ζε γξαθεία θαη επαγγεικαηηθνύο ρώξνπο ησλ ζπκβνύισλ
αθεξεγγπόηεηαο πνπ αδεηνδνηεί θαη λα ειέγρεη αξρεία, βηβιία,
ινγαξηαζκνύο,

θαζώο

θαη

άιια

έγγξαθα

θαη

ζηνηρεία

ελαπνζεθεπκέλα ζε ειεθηξνληθνύο ππνινγηζηέο, θαη λα ιακβάλεη
αληίγξαθα ή απνζπάζκαηά ηνπο:
Ννείηαη όηη, ε εμνπζία ειέγρνπ θαη ζπιινγήο πιεξνθνξηώλ
ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο Καλνληζκνύ, δελ
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εθηείλεηαη ζηε ζπιινγή θεηκέλσλ πνπ ζπληζηνύλ αιιεινγξαθία ή
επηθνηλσλία πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην ζθνπό ηεο επνπηείαο
ζύκθσλα

κε

ηνλ

Καλνληζκό

11,

νπόηαλ

ν

ζύκβνπινο

αθεξεγγπόηεηαο, πνπ ππόθεηηαη ζηνλ έιεγρν απηό, έρεη ην
δηθαίσκα λα αξλεζεί ζηελ Υπεξεζία Αθεξεγγπόηεηαο ηελ
παξνρή ηέηνησλ ζηνηρείσλ.
(2) Ο επηηόπηνο έιεγρνο δύλαηαη λα δηελεξγεζεί από εμνπζηνδνηεκέλν
πξόζσπν,

είηε

ύζηεξα

από

εηδνπνίεζε

ηεο

Υπεξεζίαο

Αθεξεγγπόηεηαο, ε νπνία απνζηέιιεηαη ηνπιάρηζηνλ κηα βδνκάδα
λσξίηεξα, είηε ρσξίο νπνηαδήπνηε εηδνπνίεζε εάλ ε Υπεξεζία
Αθεξεγγπόηεηαο ην θξίλεη αλαγθαίν.
(3) Η εηδνπνίεζε πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν (2) είλαη γξαπηή,
νξίδεη ηελ εκεξνκελία θαη ώξα έλαξμε ηεο έξεπλαο, ην ζθνπό ηεο θαη
ην ελδερόκελν παξαπνκπήο ζε πεηζαξρηθή δηαδηθαζία ζε πεξίπησζε
άξλεζεο ηνπ ζπκβνύινπ αθεξεγγπόηεηαο, ζηνλ νπνίν ε εηδνπνίεζε
αθνξά, λα ζπκκνξθσζεί πξνο ηελ εηδνπνίεζε απηή.

(4)

Οπνηνζδήπνηε

ζύκβνπινο

αθεξεγγπόηεηαο,

ζηνλ

νπνίν

απεπζύλεηαη ε εηδνπνίεζε ειέγρνπ ηεο Υπεξεζίαο Αθεξεγγπόηεηαο,
έρεη ππνρξέσζε πξνο έγθαηξε, πιήξε θαη αθξηβή ζπκκόξθσζε.

Άξλεζε ή
παξάιεηςε
ζπκκόξθσζεο.

15. Υπό ηελ επηθύιαμε ησλ όξσλ θαη πεξηνξηζκώλ πνπ πξνβιέπνληαη
ζηελ παξάγξαθν (2) ηνπ Καλνληζκνύ 13 θαη ζηελ παξάγξαθν (1) ηνπ
Καλνληζκνύ 14, ε Υπεξεζία Αθεξεγγπόηεηαο, ζε πεξίπησζε –
(α) άξλεζεο ή παξάιεηςεο ζπκβνύινπ αθεξεγγπόηεηαο λα
ζπκκνξθσζεί κε αίηεκα ζπιινγήο πιεξνθνξηώλ δπλάκεη ηνπ
Καλνληζκνύ 13,
(β)

νπνηαζδήπνηε

πξάμεο

ή

παξάιεηςεο

ζπκβνύινπ

αθεξεγγπόηεηαο πνπ εκπνδίδεη ή/θαη παξαθσιύεη ηε δηελέξγεηα
ειέγρνπ δπλάκεη ηνπ Καλνληζκνύ 14,
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(γ) κε πξνζθόκηζεο, ή πξνζθόκηζεο ειιηπώλ ή ςεπδώλ ή
παξαπνηεκέλσλ πιεξνθνξηώλ, αηηεζέλησλ αξρείσλ, βηβιίσλ,
ινγαξηαζκώλ ή άιισλ εγγξάθσλ ή ζηνηρείσλ,
ππνβάιιεη αίηεκα ζηελ Πεηζαξρηθή Δπηηξνπή γηα έλαξμε ηεο
έξεπλαο γηα δηάπξαμε πηζαλνύ πεηζαξρηθνύ αδηθήκαηνο.

Φύζε
πιεξνθνξηώλ.

16. Οη πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη ζηελ Υπεξεζία Αθεξεγγπόηεηαο
θαηά ηελ άζθεζε ησλ εμνπζηώλ ηεο δπλάκεη ησλ Καλνληζκώλ 13 θαη
14 είλαη εκπηζηεπηηθήο θύζεσο θαη δύλαηαη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ κόλν
γηα ηνπο ζθνπνύο άζθεζεο ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο:
Ννείηαη όηη, αλ θαηά ηε ζπιινγή πιεξνθνξηώλ ή/θαη
δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ, πξνθύςνπλ νπνηαδήπνηε ζηνηρεία, ηα
νπνία δπλαηό λα ζπληζηνύλ ελδερόκελε παξάβαζε ησλ
δηαηάμεσλ ηνπ Νόκνπ ή ησλ παξόλησλ Καλνληζκώλ, πέξαλ από
απηήλ πνπ δηεξεπλάηαη από ηελ Υπεξεζία Αθεξεγγπόηεηαο, ηόηε
ηα ζηνηρεία απηά δύλαληαη λα απνηειέζνπλ ηθαλή βάζε γηα ιήςε
πεξαηηέξσ κέηξσλ θαηά ηα πξνβιεπόκελα ζην Μέξνο V, ρσξίο
λα ππνρξενύηαη ε Πεηζαξρηθή Δπηηξνπή λα πξνβεί ζε λέα
ζπιινγή πιεξνθνξηώλ ή ζε δηελέξγεηα λέαο έξεπλαο.

ΜΔΡΟ V – ΠΔΙΘΑΡΥΙΚΟ ΔΛΔΓΥΟ

Πεηζαξρηθόο
έιεγρνο.

17. Τεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξόληνο Μέξνπο, θάζε αξκόδηα
αξρή αζθεί πεηζαξρηθό έιεγρν ζηνπο ζπκβνύινπο αθεξεγγπόηεηαο
πνπ αδεηνδνηεί.

Αξκνδηόηεηεο
Πεηζαξρηθήο
Δπηηξνπήο.

18. Γηα ηνπο ζπκβνύινπο αθεξεγγπόηεηαο πνπ είλαη αδεηνδνηεκέλνη από
ηελ Υπεξεζία Αθεξεγγπόηεηαο, ν πεηζαξρηθόο έιεγρνο αζθείηαη από
ηελ Πεηζαξρηθή Δπηηξνπή.
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Μέιε ηεο
Πεηζαξρηθήο
Δπηηξνπήο.

19. (1) Η Πεηζαξρηθή Δπηηξνπή απαξηίδεηαη από ηξία (3) κέιε,
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Πξνέδξνπ, ηα νπνία νξίδνληαη κε
Απόθαζε

ηνπ

Υπνπξγνύ,

πνπ

δεκνζηεύεηαη

ζηελ

Δπίζεκε

Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο.
(2) Έλα (1) ηνπιάρηζηνλ κέινο πξνέξρεηαη από ηελ Υπεξεζία
Αθεξεγγπόηεηαο.
(3) Κακηά εξγαζία δελ κπνξεί λα γίλεη ζε νπνηαδήπνηε ζπλεδξία ηεο
Πεηζαξρηθήο Δπηηξνπήο, εθηόο αλ ζρεκαηηζηεί απαξηία. Τξία (3) κέιε,
ηα νπνία παξεπξίζθνληαη απηνπξνζώπσο ζε ζπλεδξία ζρεκαηίδνπλ
απαξηία.

Θεηεία
κειώλ.

Έλαξμε έξεπλαο
γηα δηάπξαμε
πεηζαξρηθνύ
αδηθήκαηνο.

20. Τα κέιε ηεο Πεηζαξρηθήο Δπηηξνπήο νξίδνληαη γηα δηεηή ζεηεία, κε
δηθαίσκα επαλαδηνξηζκνύ.
21. (1) Οπνηεδήπνηε πεξηέξρεηαη ζε γλώζε ηεο Πεηζαξρηθήο Δπηηξνπήο
όηη ζύκβνπινο αθεξεγγπόηεηαο, ν νπνίνο αδεηνδνηείηαη από ηελ
Υπεξεζία Αθεξεγγπόηεηαο, ελδέρεηαη –
(α) λα είλαη έλνρνο επνλείδηζηεο, δόιηαο ή αζπκβίβαζηεο
δηαγσγήο πξνο ην επάγγεικα ηνπ ζπκβνύινπ αθεξεγγπόηεηαο,
ή
(β) λα έρεη ελεξγήζεη ή ζπκπεξηθεξζεί θαηά ηξόπν πνπ
αληηβαίλεη ή ζπγθξνύεηαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Νόκνπ, ησλ
παξόλησλ Καλνληζκώλ, Γηαηαγκάησλ ή Απνθάζεσλ ηνπ
Υπνπξγνύ πνπ δεκνζηεύνληαη ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο
Γεκνθξαηίαο,
ζέηεη ππόςε ηνπ ζπκβνύινπ αθεξεγγπόηεηαο ηα ζηνηρεία πνπ έρεη
ζηελ θαηνρή ηεο ή ηνπο πξνβιεζέληεο ηζρπξηζκνύο θαη δεηά ηηο
απόςεηο ηνπ κέζα ζε θαζνξηζκέλε πξνζεζκία.
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(2) Έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο έξεπλαο από ηελ Πεηζαξρηθή Δπηηξνπή
ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν (1) δύλαηαη λα γίλεη(α) από ηελ Πεηζαξρηθή Δπηηξνπή απηεπάγγειηα·
(β) κεηά από αίηεκα ηνπ Υπνπξγνύ·
(γ) κεηά από αίηεκα ηεο Υπεξεζίαο Αθεξεγγπόηεηαο, σο ε
αξκόδηα αξρή· ή
(δ) κεηά

από

αίηεζε

νπνηνπδήπνηε

πξνζώπνπ

πνπ

έρεη

παξάπνλν από ηε δηαγσγή ζπκβνύινπ αθεξεγγπόηεηαο.

Γηνξηζκόο
εξεπλώληνο
ιεηηνπξγνύ.

22. Η Πεηζαξρηθή Δπηηξνπή, αθνύ ιάβεη ηηο απόςεηο ηνπ ζπκβνύινπ
αθεξεγγπόηεηαο ή κεηά ηελ εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο πνπ έρεη νξηζζεί,
θαηά ηα νξηδόκελα ζηνλ Καλνληζκό 21, δύλαηαη λα δηνξίζεη θαηάιιειν
πξόζσπν σο εξεπλώληα ιεηηνπξγό γηα ζθνπνύο δηεμαγσγήο
έξεπλαο.

Γηεμαγσγή
έξεπλαο.

23. (1) Η έξεπλα δηεμάγεηαη από ηνλ εξεπλώληα ιεηηνπξγό ην ηαρύηεξν
δπλαηό θαη ζπκπιεξώλεηαη κέζα ζε ηξηάληα (30) εκέξεο από ηελ
εκεξνκελία δηνξηζκνύ ηνπ, κε δηθαίσκα ινγηθήο παξάηαζεο, κεηά
από έγθξηζε ηεο Πεηζαξρηθήο Δπηηξνπήο, αλ παξαζηεί αλάγθε.
(2) Καηά ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο, ν εξεπλώλ ιεηηνπξγόο έρεη
εμνπζία λα εμεηάζεη

νπνηνπζδήπνηε ηζρπξηζκνύο, λα αθνύζεη

κάξηπξεο ή λα ιάβεη γξαπηέο θαηαζέζεηο αλαθνξηθά κε ηα γεγνλόηα
ηεο ππόζεζεο από νπνηνδήπνηε πξόζσπν, θαη θάζε ηέηνην
πξόζσπν πνπ δίδεη θάζε πιεξνθνξία πνπ πεξηήιζε ζηε γλώζε ηνπ,
ππνγξάθεη ηελ θαηάζεζε πνπ δίδεη, αθνύ απηή ηνπ αλαγλσζζεί.
(3) Οη θαηαζέζεηο, νη νπνίεο ιακβάλνληαη θαη ηα ζηνηρεία ηα νπνία
ζπιιέγνληαη, ηίζεληαη ππόςε ηνπ ππό δηεξεύλεζε ζπκβνύινπ
αθεξεγγπόηεηαο, ζηνλ νπνίν παξέρεηαη ε επθαηξία λα πξνβεί, εάλ ην
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επηζπκεί, ζε θαηάζεζε κέζα ζηελ θαζνξηζκέλε πξνζεζκία· άξλεζε ή
παξάιεηςή ηνπ λα δώζεη θαηάζεζε δελ παξεκπνδίδεη ηελ πξόνδν ηεο
έξεπλαο.
(4) Με ηελ νινθιήξσζε ηεο έξεπλαο, ν εξεπλώλ ιεηηνπξγόο
ππνβάιιεη ζηελ Πεηζαξρηθή Δπηηξνπή, κέζα ζε δεθαπέληε (15)
εκέξεο, έθζεζε, ζηελ νπνία ζπλνςίδεηαη ε ζπιιεγείζα καξηπξία,
θαζώο θαη ην πόξηζκά ηνπ, πιήξσο αηηηνινγεκέλν. Η έθζεζε
ζπλνδεύεηαη

από

ηηο

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο

θαηαζέζεηο

νπνηαζδήπνηε

πνπ

έρνπλ

θαηάζεζεο

ιεθζεί,
ηνπ

ππό

δηεξεύλεζε ζπκβνύινπ αθεξεγγπόηεηαο, θαζώο θαη νπνησλδήπνηε
άιισλ ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηώλ ζπιιέρζεθαλ.
(5) Η Πεηζαξρηθή Δπηηξνπή, ππό ην θσο ησλ ελώπηόλ ηεο
θαηαζέζεσλ, ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηώλ, θαη ρσξίο λα δεζκεύεηαη
από ην πόξηζκα ηνπ εξεπλώληνο ιεηηνπξγνύ, απνθαζίδεη θαηά πόζν
δηθαηνινγείηαη ε παξαπνκπή ηνπ ππό δηεξεύλεζε ζπκβνύινπ
αθεξεγγπόηεηαο ζε αθξόαζε ελώπηόλ ηεο, γηα λα απνθαζηζηεί θαηά
πόζν απηόο ππέρεη επζύλεο, κε βάζε ηνλ Καλνληζκό 21.
(6) Δθόζνλ ε Πεηζαξρηθή Δπηηξνπή θξίλεη όηη δελ δηθαηνινγείηαη ε
παξαπνκπή ηνπ ππό δηεξεύλεζε ζπκβνύινπ αθεξεγγπόηεηαο ζε
αθξόαζε, ηνύην γλσζηνπνηείηαη ζηνλ ππό δηεξεύλεζε ζύκβνπιν
αθεξεγγπόηεηαο, θαζώο θαη ζε νπνηνλδήπνηε, ππέβαιε αίηεκα γηα
έλαξμε πεηζαξρηθήο δηαδηθαζίαο, θαηά ηα νξηδόκελα ζηνλ Καλνληζκό
21, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε.
(7) Δθόζνλ απνθαζηζηεί ε παξαπνκπή ηνπ ππό δηεξεύλεζε
ζύκβνπινπ

αθεξεγγπόηεηαο

ζε

αθξόαζε,

θαηαξηίδεηαη

θαηεγνξεηήξην, ζην νπνίν εθηίζεληαη ε θαηεγνξία ή νη θαηεγνξίεο,
αλάινγα

κε

ηελ

πεξίπησζε,

θαη

νη

ιεπηνκέξεηεο

πνπ

ηηο

ζηνηρεηνζεηνύλ ζπλνπηηθά:
Ννείηαη όηη, ε Πεηζαξρηθή Δπηηξνπή δύλαηαη, θαηά ηελ θξίζε
10

ηεο,

λα

αλαζέζεη

θαηεγνξεηεξίνπ

θαζήθνληα
ζε

γηα

ηνλ

θαηαξηηζκό

νπνηνδήπνηε

ηνπ

πξόζσπν,

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ εξεπλώληνο ιεηηνπξγνύ.

Γηαδηθαζία

24. (1) Καηά ηελ πξώηε εκθάληζε ελώπηνλ ηεο Πεηζαξρηθήο Δπηηξνπήο, ν

εθδίθαζεο

εξεπλώλ ιεηηνπξγόο ππνβάιιεη όιεο ηηο θαηαζέζεηο, ζηνηρεία θαη

πεηζαξρηθνύ
αδηθήκαηνο.

πιεξνθνξίεο θαη ν εγθαινύκελνο ζύκβνπινο αθεξεγγπόηεηαο
θαιείηαη λα απαληήζεη ζηελ θαηεγνξία ή ζηηο θαηεγνξίεο, αλάινγα κε
ηελ πεξίπησζε. Δάλ ε απάληεζε ηνπ εγθαινύκελνπ ζπκβνύινπ
αθεξεγγπόηεηαο είλαη κε παξαδνρή, νξίδεηαη εκεξνκελία αθξόαζεο
ηεο ππόζεζεο από ηνλ Πξόεδξν ηεο Πεηζαξρηθήο Δπηηξνπήο. Δάλ ε
απάληεζε είλαη παξαδνρή, ε Πεηζαξρηθή Δπηηξνπή αθνύεη ηνλ
εγθαινύκελν ζύκβνπιν αθεξεγγπόηεηαο θαη εθδίδεη ηελ απόθαζή
ηεο.
(2) Σε πεξίπησζε αθξόαζεο ηεο ππόζεζεο, επηδίδεηαη θιήζε ζηνλ
εγθαινύκελν ζύκβνπιν αθεξεγγπόηεηαο, ηνπιάρηζηνλ επηά (7)
εκέξεο πξηλ ηελ εκεξνκελία ηεο αθξόαζεο, γηα λα εκθαληζηεί
ελώπηνλ ηεο Πεηζαξρηθήο Δπηηξνπήο. Η θιήζε, ζπλνδεύεηαη κε ην
θαηαξηηζζέλ θαηεγνξεηήξην ελαληίνπ ηνπ εγθαινύκελνπ ζύκβνπινπ
αθεξεγγπόηεηαο θαη, ηνλ θαιεί λα παξνπζηαζζεί απηνπξνζώπσο ή κε
πιεξεμνύζην αληηπξόζσπν, γηα ηελ ππεξάζπηζή ηνπ.
(3) Σε θάζε πεηζαξρηθή δηαδηθαζία ελώπηνλ ηεο Πεηζαξρηθήο
Δπηηξνπήο, ν εγθαινύκελνο ζύκβνπινο αθεξεγγπόηεηαο κπνξεί λα
αληηπξνζσπεύεηαη από δηθεγόξν ηεο επηινγήο ηνπ.
(4) Κάζε πξόζθιεζε ή εηδνπνίεζε ηνπ εγθαινύκελνπ ζπκβνύινπ
αθεξεγγπόηεηαο θνηλνπνηείηαη ζ’ απηόλ κε δηπινζπζηεκέλε επηζηνιή
ζηελ ηειεπηαία γλσζηή δηεύζπλζή ηνπ.
(5) Η αθξόαζε ηεο ππόζεζεο δηεμάγεηαη θαηά ην δπλαηό κε ηνλ ίδην
ηξόπν, όπσο θαη ε αθξόαζε πνηληθήο ππόζεζεο εθδηθαδόκελεο
ζπλνπηηθά.
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(6) Καηά ηελ αθξόαζε, ε Πεηζαξρηθή Δπηηξνπή θαιεί δηαδνρηθά θαη
αθνύεη κάξηπξεο, νη νπνίνη έρνπλ πξνβεί ζε θαηαζέζεηο, θαζώο θαη
νπνηνδήπνηε άιιν πξόζσπν θαηέρεη ζηνηρεία ή είλαη ζε ζέζε λα
δηαθσηίζεη ηελ Πεηζαξρηθή Δπηηξνπή ζε ζρέζε κε ηα επίδηθα ζέκαηα.
Οη κάξηπξεο δίδνπλ ην λελνκηζκέλν όξθν ή βεβαίσζή λα πνπλ ζηελ
Πεηζαξρηθή Δπηηξνπή ηελ αιήζεηα θαη κόλν ηελ αιήζεηα. Η καξηπξία
ηνπο εηζάγεηαη κε εξσηήζεηο, νη νπνίεο ππνβάιινληαη από ηνλ
Πξόεδξν ηεο Πεηζαξρηθήο Δπηηξνπήο, θαη ζπκπιεξσκαηηθά, από ηα
κέιε ηεο:
Ννείηαη όηη, ε Πεηζαξρηθή Δπηηξνπή κπνξεί λα αλαζέζεη
θαζήθνληα

εηζεγεηή

ζε

νπνηνδήπνηε

πξόζσπν,

πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ εξεπλώληνο ιεηηνπξγνύ, γηα ηελ
εθδίθαζε ηεο ππόζεζεο.
(7) Αλ ν εγθαινύκελνο ζύκβνπινο αθεξεγγπόηεηαο δελ εκθαληζηεί
ζηελ εκεξνκελία πνπ όξηζε ε Πεηζαξρηθή Δπηηξνπή γηα αθξόαζε ηεο
ππόζεζήο ηνπ, ηόηε θαηόπηλ απόδεημεο ηεο ή ηεο δηπινζπζηεκέλεο
επηζηνιήο ζε απηόλ, ε αθξόαζε δηεμάγεηαη ζηελ απνπζία ηνπ.
(8) Καηά ηελ αθξόαζε ηεξνύληαη πξαθηηθά δηαδηθαζίαο.

Απόθαζε
Πεηζαξρηθήο
Δπηηξνπήο.

25. (1) Μεηά ην πέξαο ηεο αθξνακαηηθήο δηαδηθαζίαο, ε Πεηζαξρηθή
Δπηηξνπή απνθαζίδεη θαηά πόζν έρεη απνδεηρζεί όηη ν εγθαινύκελνο
ζύκβνπινο

αθεξεγγπόηεηαο

παξαπησκάησλ,

γηα

ηα

είλαη

νπνία

έλνρνο

όισλ

θαηεγνξείηαη,

ή,

ή

νξηζκέλσλ
θαηά

πόζν

απαιιάζζεηαη από ηελ ελ ιόγσ θαηεγνξία.
(2) Σε πεξίπησζε πνπ ν ζύκβνπινο αθεξεγγπόηεηαο θξηζεί έλνρνο, ε
Πεηζαξρηθή Δπηηξνπή επηβάιιεη ζ’ απηόλ ηηο πεηζαξρηθέο πνηλέο πνπ
πξνβιέπεη ν Καλνληζκόο 26, ηηο νπνίεο δηθαηνινγνύλ νη πεξηζηάζεηο,
αθνύ πξνεγνπκέλσο ηνλ αθνύζεη γηα κεηξηαζκό ηεο πνηλήο.
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(3) Οη απνθάζεηο ηεο Πεηζαξρηθήο Δπηηξνπήο ιακβάλνληαη κε απιή
πιεηνςεθία.
(4) Κάζε απόθαζε ηεο Πεηζαξρηθήο Δπηηξνπήο ππνγξάθεηαη από ηνλ
Πξόεδξν ηεο Πεηζαξρηθήο Δπηηξνπήο θαη αληίγξαθό ηεο παξαδίδεηαη
ζηνλ εγθαινύκελν ζύκβνπιν αθεξεγγπόηεηαο, ελώ ηαπηόρξνλα
ελεκεξώλεη γηα ηελ απόθαζή ηεο ηελ Υπεξεζία Αθεξεγγπόηεηαο, σο
αξκόδηα αξρή, θαζώο θαη νπνηνλδήπνηε άιιν, ππέβαιε αίηεκα γηα
έλαξμε πεηζαξρηθήο δηαδηθαζίαο, θαηά ηα νξηδόκελα ζηνλ Καλνληζκό
21, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε.

Πεηζαξρηθέο
πνηλέο.

26. Σε
2 πεξίπησζε πνπ ε Πεηζαξρηθή Δπηηξνπή κε ηελ απόθαζή ηεο
θξίλεη
ηνλ εγθαινύκελν ζύκβνπιν αθεξεγγπόηεηαο έλνρν όισλ ή
6
νξηζκέλσλ
παξαπησκάησλ, γηα ηα νπνία θαηεγνξείηαη, ε Πεηζαξρηθή
.
Δπηηξνπή δύλαηαη λα επηβάιεη κηα ή πεξηζζόηεξεο από ηηο αθόινπζεο
πνηλέο:
(α) Να

πξνεηδνπνηήζεη

ή

λα

επηπιήμεη

ην

ζύκβνπιν

αθεξεγγπόηεηαο·
(β) λα δηαηάμεη ην ζύκβνπιν αθεξεγγπόηεηαο λα θαηαβάιεη, ππό
κνξθή πξνζηίκνπ, νπνηνδήπνηε πνζό πνπ δελ ππεξβαίλεη ηηο
πελήληα ρηιηάδεο επξώ (€50,000)·
(γ) λα εθδώζεη δηαηαγή σο πξνο ηελ θαηαβνιή ησλ εμόδσλ ηεο
δηαδηθαζίαο ελώπηνλ ηεο Πεηζαξρηθήο Δπηηξνπήο, ηα νπνία
ππνινγίδνληαη θαη εγθξίλνληαη από ηελ Πεηζαξρηθή Δπηηξνπή θαη
εηζπξάηηνληαη απ’ απηήλ σο ρξεκαηηθή πνηλή·
(δ) λα αλαζηείιεη ηελ άδεηα άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ
ζπκβνύινπ αθεξεγγπόηεηαο γηα ηόζν ρξνληθό δηάζηεκα, όζν ε
Πεηζαξρηθή Δπηηξνπή ήζειε ζεσξήζεη ζθόπηκν·
(ε) λα ππνβάιεη εηζήγεζε ζηελ Υπεξεζία Αθεξεγγπόηεηαο γηα
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αλάθιεζε ηεο άδεηαο ηνπ ζπκβνύινπ αθεξεγγπόηεηαο, ζύκθσλα
κε ην άξζξν 11 ηνπ Νόκνπ.

Οινθιήξσζε
πεηζαξρηθήο
δηαδηθαζίαο.

27. (1) Η πεηζαξρηθή δηαδηθαζία πνπ πξνλνείηαη ζην παξόλ Μέξνο
νινθιεξώλεηαη ην ζπληνκόηεξν δπλαηό θαη, ζε θάζε πεξίπησζε,
εληόο πεξηόδνπ έμη (6) κελώλ από ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο
έξεπλαο, θαηά ηα νξηδόκελα ζηνλ Καλνληζκό 21.
(2) Η πεξίνδνο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν (1) δύλαηαη λα
παξαηαζεί κε απόθαζε ηνπ Υπνπξγνύ, εθόζνλ ν Υπνπξγόο
ηθαλνπνηεζεί όηη ζπληξέρνπλ ζνβαξνί ιόγνη γηα ηέηνηα παξάηαζε θαη
γηα ηέηνην εύινγν ρξνληθό δηάζηεκα, όπσο ν Υπνπξγόο δύλαηαη ζηελ
Απόθαζή ηνπ λα θαζνξίζεη.

Πνηληθό αδίθεκα.

28. (1) Σε πεξίπησζε πνπ είλαη δπλαηόλ, πεηζαξρηθό αδίθεκα, εθ πξώηεο
όςεσο λα ζπληζηά πνηληθό αδίθεκα δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ
Νόκνπ, ε Πεηζαξρηθή Δπηηξνπή ζπληάζζεη πόξηζκα θαη ην ππνβάιιεη
καδί κε όια ηα ζηνηρεία πνπ θαηέρεη, ζην Γεληθό Δηζαγγειέα ηεο
Γεκνθξαηίαο.
(2) Σε πεξίπησζε πνπ αζθεζεί πνηληθή δίσμε ελαληίνλ ζπκβνύινπ
αθεξεγγπόηεηαο, δελ επηηξέπεηαη λα αζθεζεί ή vα ζπλερηζηεί εvαvηίoλ
ηoπ θακηά πεηζαξρηθή δίσμε γηα ηνπο ίδηνπο ιόγνπο, γηα ηνπο νπνίνπο
αζθείηαη πνηληθή δίσμε, κέρξηο όηνπ απηή ηεξκαηηζζεί.

Υπνρξέσζε
αξκόδησλ αξρώλ.

29. Κάζε αξκόδηα αξρή, πέξαλ ηεο Υπεξεζίαο Αθεξεγγπόηεηαο,
εθαξκόδεη ξπζκίζεηο αληίζηνηρεο κε ηηο ξπζκίζεηο ησλ Καλνληζκώλ 26
θαη 27.
ΜΔΡΟ VΙ – ΔΞΔΣΑΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ

Δμεηαζηηθή

30. Η Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή δηελεξγεί-

Δπηηξνπή.

(α) εμεηάζεηο· θαη
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(β) νπνηαδήπνηε
31(Ι) ηνπ 2008.

δνθηκαζία

επάξθεηαο

ζπκβνύισλ

αθεξεγγπόηεηαο πνπ θαζνξίδεηαη από αξκόδην όξγαλν δπλάκεη
ηνπ πεξί Αλαγλώξηζεο ησλ Δπαγγεικαηηθώλ Πξνζόλησλ Νόκνπ
ηνπ 2008.

Μέιε θαη ζεηεία

31. (1) Η Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή απαξηίδεηαη από πέληε (5) κέιε,

ηεο Δμεηαζηηθήο

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Πξνέδξνπ, ηα νπνία νξίδνληαη κε

Δπηηξνπήο.

απόθαζε ηνπ Υπνπξγνύ, ιακβάλνληαο ππόςε ηνπ ηηο εηζεγήζεηο ησλ
αξκόδησλ αξρώλ.
(2) Η ζεηεία ησλ κειώλ είλαη δηεηήο.

Παύζε κειώλ.

32. Οπνηαδήπνηε ππαίηηα πξάμε ή παξάιεηςε κέινπο δπλάκελε, θαη’
εύινγν θξίζε, λα ζέζεη ππό ακθηζβήηεζε ην θύξνο ηνπ, ζπληζηά ιόγν
παύζεώο ηνπ, κε απόθαζε ηνπ Υπνπξγνύ.

Σύγθιεζε
ζπλεδξηάζεσλ
θαη ιήςε
απνθάζεσλ.

33. (1) Η Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή ζπλέξρεηαη κε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ
ηεο ή ηνπ αλαπιεξσηή ηνπ, ε νπνία γλσζηνπνηείηαη ζηα κέιε ηεο
ηνπιάρηζηνλ

ηέζζεξηο

(4)

εξγάζηκεο

κέξεο

πξηλ

από

ηελ

πξνγξακκαηηζζείζα εκέξα ζπλεδξίαζεο.
(2) Ο Πξόεδξνο ηεο Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο ή ν αλαπιεξσηήο ηνπ
θαη δύν (2) άιια ηαθηηθά κέιε ζπληζηνύλ απαξηία.
(3) Οη απνθάζεηο ηεο Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο ιακβάλνληαη θαηά
πιεηνςεθία, θαη, ζε πεξίπησζε ηζνςεθίαο, επηθξαηεί ε ςήθνο ηνπ
Πξνέδξνπ ή ηνπ αλαπιεξσηή ηνπ, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε.
(4) Οη απνθάζεηο ηεο Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο θαηαρσξίδνληαη ζε
βηβιίν πξαθηηθώλ.

Ακνηβή κειώλ θαη
θάιπςε
δαπαλώλ.

34. (1) Σηα κέιε ηεο Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο δύλαηαη λα θαηαβάιιεηαη
ακνηβή, ην ύςνο ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη κε Απόθαζε ηνπ Υπνπξγνύ.
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(2) Με Απόθαζε ηνπ Υπνπξγνύ ξπζκίδεηαη θαη θάζε άιιν ζέκα πνπ
αθνξά ζηελ θάιπςε ησλ δαπαλώλ ηεο Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δαπαλώλ πνπ δεκηνπξγνύληαη από ηελ
αλάζεζε θαζεθόλησλ ζε ηξίηα πξόζσπα, θαηά ηα νξηδόκελα ζηνλ
Καλνληζκό 35.

Σπλεξγαζία κε
ηξίηα πξόζσπα.

35. (1)

Η

Δμεηαζηηθή

Δπηηξνπή

δύλαηαη

λα

ζπλεξγάδεηαη

κε

παλεπηζηήκηα, εθπαηδεπηηθνύο θνξείο ή εηδηθεπκέλνπο θνξείο ή
επηζηήκνλεο, θαη λα ηνπο αλαζέηεη, θαηά πεξίπησζε, εηδηθά θαζήθνληα
σο πξνο ηε δηεμαγσγή ησλ εμεηάζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο
πξνεηνηκαζίαο ησλ ζεκάησλ, ηεο αμηνιόγεζεο ησλ γξαπηώλ θαη ηεο
ελ γέλεη, ππνζηήξημεο ηεο πξνεηνηκαζίαο θαη δηεμαγσγήο ησλ
εμεηάζεσλ.
(2) Με ηελ αλάιεςε ηεο δηελέξγεηαο εμεηάζεσλ, ηα πξόζσπα ηεο
παξαγξάθνπ (1) θαη ηα ζπλδεδεκέλα κε απηά πξόζσπα δελ δύλαληαη
λα παξέρνπλ νπνηαδήπνηε καζήκαηα πξνεηνηκαζίαο γηα ηηο εμεηάζεηο
θαη λα ελεξγνύλ κε νπνηνδήπνηε ηξόπν, ν νπνίνο δύλαηαη λα ζέζεη
ππό ακθηζβήηεζε ην αδηάβιεην ησλ εμεηάζεσλ θαη γεληθά ηε θήκε
ηεο Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο.

ΜΔΡΟ VIΙ – ΔΞΔΣΑΔΙ

Σπρλόηεηα

36. Οη εμεηάζεηο δηελεξγνύληαη ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά αλά έηνο.

δηεμαγσγήο
εμεηάζεσλ.
Πξνθήξπμε

37. (1) Οη εμεηάζεηο ιακβάλνπλ ρώξα θαηόπηλ ζρεηηθήο πξνθήξπμεο ηεο

εμεηάζεσλ.

Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο, κε ηε ζύκθσλε γλώκε ηνπ Υπνπξγνύ, θαη
δεκνζηεύεηαη ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο.
(2) Η πξνθήξπμε, θαηά ηα νξηδόκελα ζηελ παξάγξαθν (1),
δεκνζηεύεηαη ηνπιάρηζηνλ εμήληα (60) εκέξεο πξηλ από ηελ
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εκεξνκελία δηεμαγσγήο ησλ εμεηάζεσλ.
(3) Η πξνθήξπμε θαζνξίδεη(α)

ηελ αθξηβή εκεξνκελία δηεμαγσγήο ησλ εμεηάζεσλ·

(β)

ηελ εμεηαζηέα ύιε θαη ηνλ αξηζκό ησλ γξαπηώλ·

(γ)

ηνλ ηξόπν ππνβνιήο αίηεζεο ζπκκεηνρήο ζηηο εμεηάζεηο·

(δ)

ηελ

πξνζεζκία

ππνβνιήο

αίηεζεο

ζπκκεηνρήο

ζηηο

εμεηάζεηο·

(ε)

ην ύςνο ηνπ θαηαβαιιόκελνπ ηέινπο, θαη

(ζη) νπνηνδήπνηε άιιν, ζρεηηθό κε ηηο εμεηάζεηο, ζέκα.

Σπκκεηνρή ζηηο
εμεηάζεηο.

38. (1) Ο ππνςήθηνο ππνβάιιεη ζηελ Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή, εληόο ηεο
πξνζεζκίαο

πνπ

θαζνξίδεηαη

ζηελ

πξνθήξπμε,

δεόλησο

ζπκπιεξσκέλε αίηεζε ζπκκεηνρήο ζηηο εμεηάζεηο, ην πεξηερόκελν
ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη ζε έληππν.
(2) Η Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή δύλαηαη λα δεηά δηεπθξηλήζεηο ή/θαη λα
επηβεβαηώλεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζηελ αίηεζε πνπ
αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν (1).

Τέινο εμεηάζεσλ.

39. Γηα ηε ζπκκεηνρή ζηηο εμεηάζεηο, θάζε ππνςήθηνο θαηαβάιιεη ζηελ
Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή, ηέινο, ύςνπο εθαηό επξώ (€100) αλά γξαπηό,
εθηόο αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά θαηά ηελ πξνθήξπμε δπλάκεη ηνπ
Καλνληζκνύ 37.

Γιώζζα
δηεμαγσγήο
εμεηάζεσλ.

40. Οη εμεηάζεηο δηεμάγνληαη ζηελ ειιεληθή γιώζζα ή ζε νπνηαδήπνηε
άιιε γιώζζα πνπ ηπρόλ απνθαζίζεη ε Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή, κε ηε
ζύκθσλε γλώκε ηνπ Υπνπξγνύ.
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Δπηηπρία ζηηο
εμεηάζεηο.

41. (1) Η Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή δύλαηαη, κε απόθαζή ηεο, λα θαζνξίδεη
ηελ θιίκαθα βαζκνινγίαο, ην ζύζηεκα βαζκνιόγεζεο θαη θάζε άιιν
ζέκα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε βαζκνιόγεζε θαη ηελ επηηπρία ησλ
ππνςήθησλ ζηηο εμεηάζεηο.
(2) Υπνςήθηνο, ν νπνίνο γηα νπνηνδήπνηε ιόγν δελ πξνζέιζεη ζηηο
εμεηάζεηο ζεσξείηαη απνηπρώλ, θαη εθηόο εάλ ε Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή
κε αηηηνινγεκέλε απόθαζή ηεο, νξίζεη δηαθνξεηηθά, δελ δηθαηνύηαη ζε
επηζηξνθή ηνπ ηέινπο πνπ νξίδεηαη ζηνλ Καλνληζκό 39.
(3) Σε πεξίπησζε πνπ ππνςήθηνο πνπ ζπκκεηέρεη ζηηο εμεηάζεηο,
θέξεη καδί ηνπ αληηθείκελν ή κέζσ αληηγξαθήο ή αληηγξάθεη, θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο εμέηαζεο, κε νπνηνδήπνηε ηξόπν ή ζνξπβεί θαη δελ
ζπκκνξθώλεηαη κε ηηο ππνδείμεηο ησλ επηηεξεηώλ, επηρεηξώληαο λα
αληηγξάςεη ή εκπνδίδνληαο ηελ εμέηαζε άιισλ εμεηαδόκελσλ ή
δνιηεύεηαη κε νπνηνδήπνηε άιιν ηξόπν, απνκαθξύλεηαη από ηελ
αίζνπζα εμέηαζεο θαη βαζκνινγείηαη κε ηνλ θαηώηαην βαζκό.
(4) Υπνςήθηνη πνπ απνκαθξύλζεθαλ από ηελ αίζνπζα εμέηαζεο,
δπλάκεη ηεο παξαγξάθνπ (3), δελ δύλαηαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζε
εμεηάζεηο παξά κόλν κεηά ηελ παξέιεπζε δύν (2) εηώλ από ηελ
εκεξνκελία ηεο απνκάθξπλζήο ηνπο.

Απνηειέζκαηα
εμεηάζεσλ.

42. Η Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή ζπληάζζεη θαη δεκνζηνπνηεί ζηελ Δπίζεκε
Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο, πίλαθα ησλ επηηπρόλησλ ππνςεθίσλ.

ΜΔΡΟ VIII– ΑΜΟΙΒΗ ΤΜΒΟΤΛΩΝ ΑΦΔΡΔΓΓΤΟΣΗΣΑ

Ακνηβή
εθθαζαξηζηή.
Κεθ. 113.

43. Σύκβνπινο

αθεξεγγπόηεηαο

πνπ

ελεξγεί

ππό

ηελ

ηδηόηεηα

εθθαζαξηζηή, σο απηή θαζνξίδεηαη ζηνλ πεξί Δηαηξεηώλ Νόκν,

9 ηνπ 1968

ιακβάλεη ακνηβή, αληίζηνηρε κε ηα ηέιε πνπ ηζρύνπλ ζηελ πεξίπησζε

76 ηνπ 1977

πνπ ελεξγεί ν Δπίζεκνο Παξαιήπηεο ππό ηέηνηα ηδηόηεηα, όπσο

17 ηνπ 1979

18

105 ηνπ 1985
198 ηνπ 1986
19 ηνπ 1990

θαζνξίδνληαη ζηα ζεκεία 1 κέρξη 4 ηνπ Γεύηεξνπ Πίλαθα (Καλνληζκόο
93) ησλ πεξί Δηαηξεηώλ (Δθθαζάξηζε) Καλνληζκώλ ηνπ 2013, εθηόο

41(Ι) ηνπ 1994

αλ απνθαζηζηεί δηαθνξεηηθά από ηε ζπλέιεπζε πηζησηώλ ή ηε

15(Ι) ηνπ 1995

ζπλέιεπζε ησλ ζπλεηζθνξέσλ, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε:

21(Ι) ηνπ 1997
82(Ι) ηνπ 1999
149(Ι) ηνπ 1999
2(Ι) ηνπ 2000
135(Ι) ηνπ 2000
151(Ι) ηνπ 2000

Ννείηαη όηη, ε ακνηβή ηνπ Σπκβνύινπ Αθεξεγγπόηεηαο πνπ
ελεξγεί σο

εθθαζαξηζηήο γηα εθνύζηεο εθθαζαξίζεηο δελ

ξπζκίδεηαη.

76(Ι) ηνπ 2001
70(Ι) ηνπ 2003
167(Ι) ηνπ 2003
92(Ι) ηνπ 2004
24(Ι) ηνπ 2005
129(Ι) ηνπ 2005
130(Ι) ηνπ 2005
98(Ι) ηνπ 2006
124(Ι) ηνπ 2006
70(Ι) ηνπ 2007
71(Ι) ηνπ 2007
131(Ι) ηνπ 2007
186(Ι) ηνπ 2007
87(Ι) ηνπ 2008
49(Ι) ηνπ 2009
99(Ι) ηνπ 2009
42(Ι) ηνπ 2010
60(Ι) ηνπ 2010
88(Ι) ηνπ 2010
53(Ι) ηνπ 2011
41(Ι) ηνπ 2009
117(Ι) ηνπ 2011
145(Ι) ηνπ 2011
157(Ι) ηνπ 2011
198(Ι) ηνπ 2011
64(Ι) ηνπ 2012
98(Ι) ηνπ 2012
190(Ι) ηνπ 2012
203(Ι) ηνπ 2012
6(Ι) ηνπ 2013
90(Ι) ηνπ 2013
74(Ι) ηνπ 2014
75(Ι) ηνπ 2014
18(Ι) ηνπ 2015
…(Ι) ηνπ 2015
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…(Ι) ηνπ 2015.
Δπίζεκε
Δθεκεξίδα,
Παξάξηεκα
Τξίην (Ι):
1.2.2013.

Ακνηβή
δηαρεηξηζηή.
Κεθ. 5.

44. Σύκβνπινο

αθεξεγγπόηεηαο

πνπ

ελεξγεί

ππό

ηελ

ηδηόηεηα

δηαρεηξηζηή, σο απηή θαζνξίδεηαη ζηνλ πεξί Πηώρεπζεο Νόκν,

49 ηνπ 1985

ιακβάλεη ακνηβή, αληίζηνηρε κε ηα ηέιε πνπ ηζρύνπλ ζηελ πεξίπησζε

197 ηνπ 1986

πνπ ελεξγεί ν Δπίζεκνο Παξαιήπηεο ππό ηέηνηα ηδηόηεηα, όπσο

156(Ι) ηνπ 1999

θαζνξίδνληαη ζηα ζεκεία 1 κέρξη 4 ηνπ Πίλαθα (Καλνληζκόο 3) ησλ

2(Ι) ηνπ 2008
74(Ι) ηνπ 2008

πεξί Πηώρεπζεο (Τέιε θαη Γηθαηώκαηα ηνπ Δπίζεκνπ Παξαιήπηε)

206(Ι) ηνπ 2012

Καλνληζκώλ ηνπ 2013, εθηόο αλ απνθαζηζηεί δηαθνξεηηθά από ηε

…(Ι) ηνπ 2015.

ζπλέιεπζε πηζησηώλ ή ηε ζπλέιεπζε ησλ ζπλεηζθνξέσλ, αλάινγα

Δπίζεκε
Δθεκεξίδα

κε ηελ πεξίπησζε.

Παξάξηεκα
Τξίην(Ι):
1.2.2013.

Ακνηβή εμεηαζηή.

45. (1) Η ακνηβή ζπκβνύινπ αθεξεγγπόηεηαο πνπ ελεξγεί ππό ηελ
ηδηόηεηα εμεηαζηή, σο απηή θαζνξίδεηαη ζηνλ πεξί Δηαηξεηώλ Νόκν,
αθνξά ζε πάγην πνζό ύςνπο ρηιίσλ επξώ (€1000) θαη, αλάινγα κε ην
ύςνο

ηνπ

ζπλόινπ

ησλ

νθεηιώλ,

ζπκθσλείηαη

επηπξόζζεηα

θιηκαθσηό πνζνζηό επί ηηο εθαηό (%), σο αθνινύζσο:
(i) Μέρξη €100.000, πνζνζηό κέρξη 2,00%·
(ii) από €100.001 κέρξη €300.000, πνζνζηό κέρξη 1,60%·
(iii) από €300.001 κέρξη €500.000, πνζνζηό κέρξη 1,30%.
(2) Με ηελ επηβεβαίσζε ηνπ ζρεδίνπ αλαδηάξζξσζεο από ην
Γηθαζηήξην, ε ακνηβή πνπ ππνινγίδεηαη ζηε βάζε ησλ πξνλνηώλ ηεο
παξαγξάθνπ (1), απμάλεηαη θαηά είθνζη ηηο εθαηό (20%).
(3) Γηα νθεηιέο πέξαλ ηνπ πνζνύ πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν
(1) πην πάλσ, ε ακνηβή ηνπ ζπκβνύινπ αθεξεγγπόηεηαο δελ
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ξπζκίδεηαη.
Ακνηβή
ζπκβνύινπ
αλαδηάξζξσζεο

46. (1) Η ακνηβή ζπκβνύινπ αθεξεγγπόηεηαο πνπ ελεξγεί ππό ηελ
ηδηόηεηα ζπκβνύινπ αλαδηάξζξσζεο ρξένπο θπζηθνύ πξνζώπνπ, σο

ρξένπο θπζηθνύ

απηή πεξηγξάθεηαη ζηνλ πεξί Αθεξεγγπόηεηαο Φπζηθώλ Πξνζώπσλ

πξνζώπνπ.

(Πξνζσπηθά

….(Ι) ηνπ 2015.

Σρέδηα

Απνπιεξσκήο

θαη

Γηάηαγκα

Απαιιαγήο

Οθεηιώλ) Νόκν, αθνξά ζε πάγην πνζό ύςνπο επηαθόζηα πελήληα
επξώ (€750) θαη, αλάινγα κε ην ύςνο ηνπ ζπλόινπ ησλ νθεηιώλ,
ζπκθσλείηαη επηπξόζζεηα θιηκαθσηό πνζνζηό επί ηηο εθαηό (%), σο
αθνινύζσο:
(i) Μέρξη €100.000, πνζνζηό κέρξη 1,70%·
(ii) από €100.001 κέρξη €350.000, πνζνζηό κέρξη 1,30%.
(2) Με ηελ επηβεβαίσζε ή επηβνιή ηνπ ζρεδίνπ αλαδηάξζξσζεο,
αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, από ην Γηθαζηήξην, ε ακνηβή πνπ
ππνινγίδεηαη ζηε βάζε ησλ πξνλνηώλ ηεο παξαγξάθνπ (1),
απμάλεηαη θαηά είθνζη ηηο εθαηό (20%).
(3) Γηα νθεηιέο πέξαλ ηνπ πνζνύ πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν
(1) πην πάλσ, ε ακνηβή ηνπ ζπκβνύινπ αθεξεγγπόηεηαο δελ
ξπζκίδεηαη.

Ακνηβή ππό
άιιεο ηδηόηεηεο.

47. Η ακνηβή ζπκβνύινπ αθεξεγγπόηεηαο, πνπ ελεξγεί ππό ηδηόηεηεο
πνπ πξνθύπηνπλ από ηνλ Νόκν θαη δελ εκπίπηνπλ ζηνπο
Καλνληζκνύο 43 έσο 46, δελ ξπζκίδεηαη.

ΜΔΡΟ IΥ– ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ

Δηήζηα

48. (1) Κάζε αξκόδηα αξρή, θαηαξηίδεη θαη ππνβάιιεη θαη’ έηνο ζηνλ

έθζεζε

Υπνπξγό, έθζεζε δξαζηεξηνηήησλ, κέζα ζε πξνζεζκία ελόο (1)

δξαζηεξηνηήησλ.

κελόο από ηε ιήμε ηνπ νηθνλνκηθνύ ηεο έηνπο.
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(2) Ο Υπνπξγόο δύλαηαη λα δεηά δηεπθξηλήζεηο ή/θαη πξνθνξηθέο
παξαζηάζεηο ή/θαη λα επηβεβαηώλεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη
ζηελ εηήζηα έθζεζε δξαζηεξηνηήησλ.
(3) Σε πεξίπησζε πνπ γηα νπνηνδήπνηε ιόγν δελ είλαη εθηθηή ε
έγθαηξε

θαηάξηηζε

ηεο

έθζεζεο

δξαζηεξηνηήησλ

κέζα

ζηελ

πξνβιεπόκελε, ζηελ παξάγξαθν (1), πξνζεζκία, ε αξκόδηα αξρή
ελεκεξώλεη ζρεηηθά εληόο ηεο ελ ιόγσ πξνζεζκίαο ηνλ Υπνπξγό θαη
θαηαξηίδεη θαη ππνβάιιεη ζ’ απηόλ ηελ έθζεζε ην αξγόηεξν εληόο
ηξηώλ (3) κελώλ από ηε ιήμε ηνπ νηθνλνκηθνύ ηεο έηνπο.
(4) Σε πεξίπησζε πνπ εθπλεύζεη ε πξνζεζκία πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ
παξάγξαθν (3) θαη δελ έρεη ππνβιεζεί ε έθζεζε από ηελ αξκόδηα
αξρή, ν Υπνπξγόο δύλαηαη λα αλαθαιέζεη ηελ αλαγλώξηζε ηνπ
επαγγεικαηηθνύ ζώκαηνο, κε βάζε ηε δηαδηθαζία πνπ θαζνξίδεηαη
ζηα εδάθηα (2) κέρξη (5) ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Νόκνπ.

ΜΔΡΟ Υ – ΣΔΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ

Υπνρξέσζε
ζπλερνύο
εθπαίδεπζεο.

49. (1) Ο ζύκβνπινο αθεξεγγπόηεηαο πξνζθνκίδεη βεβαηώζεηο ή/θαη άιια
πηζηνπνηεηηθά ζπκκεηνρήο ζε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, πξνο ηελ
αξκόδηα αξρή γηα ηθαλνπνίεζε ηεο πξνϋπόζεζεο, πνπ αθνξά ζηε
δηαηήξεζε

επαξθώλ

ζεσξεηηθώλ

γλώζεσλ,

επαγγεικαηηθώλ

πξνζόλησλ θαη αμηώλ πςεινύ επηπέδνπ όπσο νξίδεηαη ζην εδάθην (4)
ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Νόκνπ.
(2) Σε πεξίπησζε παξάιεηςεο ζπκκόξθσζεο κε ηα δηαιακβαλόκελα
ζηελ παξάγξαθν (1) γηα πεξίνδν πέξαλ ησλ δύν (2) εηώλ, ε αξκόδηα
αξρή δύλαηαη λα πξνβεί ζε πξνεηδνπνίεζε ηνπ ζπκβνύινπ
αθεξεγγπόηεηαο γηα ζπκκόξθσζή ηνπ εληόο έμη (6) κελώλ ή λα
παξαπέκςεη

ην

ζέκα

ζε

πεηζαξρηθή

δηαδηθαζία,

εθηόο

εάλ

ηθαλνπνηεζεί όηη ζπληξέρνπλ επαξθείο ιόγνη πνπ δηθαηνινγνύλ ηε κε
ζπκκόξθσζή ηνπ εληόο ηεο θαζνξηδόκελεο πεξηόδνπ .
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Δξκελεία
αξκόδηαο αξρήο.
31(Ι) ηνπ 2008.

50. Ωο αξκόδηα αξρή γηα ηνπο ζθνπνύο ηνπ πεξί Αλαγλώξηζεο ησλ
Δπαγγεικαηηθώλ Πξνζόλησλ Νόκνπ ηνπ 2008, νξίδεηαη ε Υπεξεζία
Αθεξεγγπόηεηαο.

Αξ. Φαθ.: 23.03.052.001-2015
EH/EX
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