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ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΝΟΜΟΙ 224 ΤΟΥ 1990 - 2012 [Άρθρο 32(2) (δ)]
ΟΙ ΠΕΡΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2012

ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ
Καταγγελία εναντίον Μέλους του Επιμελητηρίου ότι ενδέχεται να έχει διαπράξει
πειθαρχικό παράπτωμα.
(Συμπληρώστε τα πιο κάτω, τα πεδία με έντονο χρώμα και υπογράμμιση είναι υποχρεωτικά)
ΠΛΗΡΕΣ ΟΝΟΜΑ
ΠΑΡΑΠΟΝΟΥΜΕΝΟΥ
(Πρώτο το επίθετο με κεφαλαία γράμματα)

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Τηλ

Φαξ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Τηλ

Φαξ

Ηλεκτρ. διεύθυνση

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
ΔΗΛΩΣΤΕ ΑΝ ΕΙΣΤΕ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΤΕΚ ΚΑΙ ΣΕ ΠΟΙΟ ΚΛΑΔΟ
Aρ. Μητρώου

ΠΛΗΡΕΣ ΟΝΟΜΑ
ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΜΕΝΟΥ
(Πρώτο το επίθετο με κεφαλαία γράμματα)

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Τηλ

Φαξ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Τηλ
Ηλεκτρ. διεύθυνση
ΚΛΑΔΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ Ο ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΟΣ

Φαξ

Πειθαρχικό Παράπτωμα που ενδεχόμενα διέπραξε ο κατηγορούμενος
Περιγράψτε το πιθανολογούμενο πειθαρχικό παράπτωμα.

Χρόνος και Τόπος που διαπράχθηκε το ενδεχόμενο πειθαρχικό παράπτωμα

Για την πιο πάνω καταγγελία μπορείτε να παρουσιάσετε μάρτυρες αν κριθεί απαραίτητο;
Eαν ναι δηλώστε ονόματα και διευθύνσεις μαρτύρων
1. Όνομα
Διεύθυνση
Τηλέφωνο

Φαξ

2. Όνομα
Διεύθυνση
Τηλέφωνο

Φαξ

Κατάλογος επισυναπτομένων εγγράφων:

(1)
(2)
(3)
Ημερομηνία
Υπογραφή

Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπου καταγγελίας και υποβολής
καταγγελίας στο Πειθαρχικό Συμβούλιο του ΕΤΕΚ
1. Συμπλήρωση εντύπου υποβολής καταγγελίας:
(α) Τα πεδία τα οποία εμφανίζονται με έντονο χρώμα (bold) και υπογραμμισμένα είναι
υποχρεωτικά. Σε αυτά περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:
i. Ονοματεπώνυμο Καταγγέλλοντα και στοιχεία επικοινωνίας.
ii. Ονοματεπώνυμο Καταγγελλόμενου, στοιχεία επικοινωνίας, και κλάδος μηχανικής
επιστήμης στον οποίο ανήκει.
iii. Περιγραφή πιθανολογούμενου πειθαρχικού παραπτώματος, χρόνος και τόπος.
Ο Καταγγέλλων προτρέπεται όπως αναφέρει τους σχετικούς με το
πιθανολογούμενο παράπτωμα Κανονισμούς των περί Δεοντολογίας των Μελών
του ΕΤΕΚ Κανονισμών.
(β) Το έντυπο καταγγελίας θα πρέπει απαραιτήτως να φέρει ημερομηνία και την
υπογραφή του Καταγγέλλοντα.
2. Υποβολή καταγγελίας:
(α) Η υποβολή καταγγελίας προϋποθέτει την καταβολή του προβλεπόμενου από τους
κανονισμούς παραβόλου (€50) στο ταμείο του ΕΤΕΚ (τηλ 22 877639). Η απόδειξη
καταβολής του παραβόλου θα πρέπει να επισυναφθεί στο έντυπο υποβολής
καταγγελίας. Επισημαίνεται ότι το παράβολο αυτό επιστρέφεται σε περίπτωση που
με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ο καταγγελθείς κριθεί ένοχος.
(β) Ο Καταγγέλλων, πέρα του εντύπου υποβολής καταγγελίας, οφείλει να προσκομίσει
στοιχεία, έγγραφα και μαρτυρίες, τα οποία κατ αρχήν να τεκμηριώνουν τους
ισχυρισμούς του. Επίσης η περιγραφή του πιθανολογούμενου πειθαρχικού
παραπτώματος θα πρέπει να είναι λεπτομερής και συγκεκριμένη (επισυνάψετε
επιπρόσθετα φύλλα εάν χρειάζεται).
(γ) Η καταγγελία και τα συνημμένα σε αυτήν έντυπα μπορεί να υποβληθούν
ταχυδρομικά, ηλεκτρονικά ή με προσωπική παράδοση στην Υπηρεσία ΕΤΕΚ.
3. Επισημάνσεις – Λοιπές πληροφορίες:
(α) Οι εκάστοτε ισχύοντες περί Δεοντολογίας των Μελών του ΕΤΕΚ Κανονισμοί καθώς
και η συναφής περί ΕΤΕΚ νομοθεσία βρίσκονται αναρτημένοι στον διαδικτυακό
τόπο του Επιμελητηρίου (www.etek.org.cy) στο τμήμα Δεοντολογίας.
(β) Η καταγγελία θα πρέπει να αφορά συγκεκριμένο Μέλος του Επιμελητηρίου (ή
αντίστοιχα εταιρεία μελετών (περιορισμένης ευθύνης) εγγεγραμμένη στο Μητρώο
του ΕΤΕΚ) το οποίο, κατά την άποψη του καταγγέλλοντα, έχει παραβεί κάποιες
από τις πρόνοιες των Κανονισμών Δεοντολογίας. Σε περίπτωση που θα
καταγγελθούν περισσότερα του ενός πρόσωπα, θα πρέπει να υποβληθούν
ισάριθμα έντυπα υποβολής καταγγελίας, κατάλληλα συμπληρωμένα.
(γ) Ο Καταγγέλλων θα πρέπει να είναι διατεθειμένος να προσκομίσει, εάν του ζητηθεί,
μαρτυρία, διευκρινίσεις ή επιπρόσθετα υποστηρικτικά στοιχεία σε σχέση με την
υποβληθείσα καταγγελία.

