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Σεπτέμβριος 2022 

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ – ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 

 

Τμήμα Α - Γενικές Αρχές - Πειθαρχικά Παραπτώματα 

Άρθρο 1: Γενικές Αρχές. 

1. Η πειθαρχική δίκη είναι αυτοτελής και ανεξάρτητη από κάθε άλλη διαδικασία. 

2. Οι πειθαρχικές ποινές επιβάλλονται από τα Πειθαρχικά Συμβούλια. 

3. Η ποινική διαδικασία δεν αναστέλλει την πειθαρχική. Ο πειθαρχικός δικαστής  δύναται να διατάξει 

την αναστολή της πειθαρχικής διαδικασίας, έως ότου περατωθεί  η ποινική. Σε περίπτωση αθώωσης στην 

ποινική δίκη, δύναται να επαναληφθεί η πειθαρχική διαδικασία. Πάντως, οι διαπιστώσεις που 

εμπεριέχονται σε αμετάκλητη  απόφαση ποινικού δικαστηρίου ή αμετάκλητο βούλευμα, για την ύπαρξη 

ή μη  ορισμένων γεγονότων, γίνονται δεκτές και στην πειθαρχική διαδικασία. 

4. Κανένας δεν διώκεται για δεύτερη φορά για το ίδιο πειθαρχικό παράπτωμα, για το οποίο και 

επιβάλλεται μόνο μία πειθαρχική ποινή. Νέα πειθαρχική δίωξη για το ίδιο παράπτωμα είναι 

απαράδεκτη. Διαφορετική νομική υπαγωγή των ίδιων περιστατικών  δεν καθιστά την πειθαρχική αγωγή 

νέα.  

5. Περισσότερες πράξεις που αποτελούν εξακολούθηση του ιδίου παραπτώματος  θεωρούνται ως ενιαίο 

σύνολο, η βαρύτητα του οποίου λαμβάνεται υπόψη για τον  καθορισμό και την επιμέτρηση της ποινής. 

6. Η χάρη, η αποκατάσταση, καθώς και η με οποιοδήποτε άλλο τρόπο άρση του ποινικώς κολάσιμου της 

πράξης ή η ολική ή μερική άρση των συνεπειών της ποινικής καταδίκης δεν αίρουν το πειθαρχικώς 

κολάσιμο της πράξης. 

7. Αν από την τέλεση του πειθαρχικού παραπτώματος έως την έκδοση αμετάκλητης  απόφασης ίσχυσαν 

περισσότεροι νόμοι, διατάξεις κωδίκων δεοντολογίας και εσωτερικοί κανονισμοί της Ένωσης, αποφάσεις 

του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων της Ένωσης, εφαρμόζονται εκείνες οι 

διατάξεις που είναι ευμενέστερες, στη συγκεκριμένη περίπτωση, για το διωκόμενο μέλος. 

8. Παραίτηση ή μετάθεση του Αναλογιστή πριν από την έναρξη ή κατά την διάρκεια της  πειθαρχικής 

διαδικασίας για την επιβολή της ποινής της οριστικής παύσης ούτε την  εμποδίζει ούτε την καταργεί. 

 

Άρθρο 2: Πειθαρχικά παραπτώματα. 

1. Το πειθαρχικό παράπτωμα συντελείται με υπαίτια και καταλογιστή ενέργεια ή παράλειψη του 

Αναλογιστή, στο πλαίσιο του λειτουργήματός του ή και έξω από αυτό,  εφόσον αυτή: 

α) αντίκειται προς τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις του Καταστατικού, των 

κωδίκων δεοντολογίας, των εσωτερικών κανονισμών καθώς και των αποφάσεων του Διοικητικού 

Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων της Ένωσης. 
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β) αντίκειται στην υποχρέωση διαφύλαξης και προστασίας των συμφερόντων του εντολέα του (Η 

συγκεκριμένη διατύπωση δεν αναιρεί την υποχρέωση του Αναλογιστή να λειτουργεί σύμφωνα με τον 

Κώδικα Δεοντολογίας της Ένωσης και ειδικότερα με τις αρχές Α1, Α2 και Α3), 

γ) θίγει το κύρος του του αναλογιστικού επαγγέλματος  ή το κύρος της Αναλογιστικής Επιστήμης. 

2. Πειθαρχικά παραπτώματα του Αναλογιστή αποτελούν: 

α) η χρησιμοποίηση της ιδιότητας του Αναλογιστή για την επιδίωξη παράνομων ιδιοτελών σκοπών. Η 

απαίτηση για τη λήψη νόμιμης αμοιβής δεν συνιστά τέτοιο σκοπό·. 

β) η αναξιοπρεπής ή απρεπής συμπεριφορά κατά την άσκηση των καθηκόντων του· 

γ) η καταδίκη του από αρμόδιο δικαστήριο στην Ελλάδα ή αλλού για κακούργημα ·  

δ) η έκδοση αρνητικής τελικής απόφασης από ρυθμιστικό φορέα κατά την άσκηση των καθηκόντων που 

ανατίθενται από το νόμο·  

ε) η έκδοση απόφασης αποκλεισμού από τις ανώτερες και ανώτατες διοικητικές θέσεις της εταιρείας ή 

του συνταξιοδοτικού συστήματος από όργανο που έχει Νομοθετική ή/ και Ρυθμιστική εξουσία να εκδίδει 

τέτοια απόφαση·  

3. Σε οποιαδήποτε έρευνα ή ακρόαση βάσει αυτού του Κώδικα που περιλαμβάνει την απόφαση, ποινικού 

ή πειθαρχικού δικαστηρίου που σχετίζεται με τον Εναγόμενο: 

(α) το γεγονός ότι ο Εναγόμενος έχει καταδικαστεί για κακούργημα μπορεί να αποδειχθεί με την 

προσκόμιση επικυρωμένου αντιγράφου της τελεσίδικης δικαστικής αποφάσεως· 

(β) το πόρισμα και η ποινή που επιβλήθηκε από οποιοδήποτε πειθαρχικό δικαστήριο και η οποία 

σχετίζεται με το αναλογιστικό επάγγελμα άμεσα ή έμμεσα, μπορεί να αποδειχθεί με την προσκόμιση της 

σχετικής απόφασης που εκδόθηκε και περιλαμβάνει το πόρισμα και την ποινή· 

4. Κάθε κακούργημα που τελείται από Αναλογιστή είναι αυτοτελές πειθαρχικό παράπτωμα. Αν ένα μέλος 

της ένωσης καταδικαστεί τελεσίδικα για οποιαδήποτε κακουργηματική πράξη θα διαγράφεται 

αυτοδικαίως από μέλος της Ένωσης. Επίσης, κάθε πλημμέλημα που η διάπραξή του και η σχετική 

καταδίκη είναι ασυμβίβαστες με το Αναλογιστικό Επάγγελμα είναι αυτοτελές πειθαρχικό παράπτωμα.  

Άρθρο 3: Υποχρεώσεις των μελών για συνεργασία 

1. Είναι καθήκον κάθε Μέλους να αποκαλύπτει αμέσως στην Ένωση οποιαδήποτε καταδίκη, αρνητική 

διαπίστωση, κρίση ή απόφαση ή διαταγή αποκλεισμού (από νομοθετική ή /και ρυθμιστική αρχή)που 

αναφέρεται στο προηγούμενο άρθρο (άρθρο 2) και στην οποία υπόκειται το Μέλος. 

2. Είναι καθήκον κάθε Μέλους να συνεργάζεται πλήρως σε οποιαδήποτε έρευνα ή διαδικασία στο 

πλαίσιο του παρόντος Κώδικα, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει την παροχή γραπτών ή/και προφορικών 

πληροφοριών ή/και αποδεικτικών στοιχείων που μπορεί να απαιτούνται από τα Πειθαρχικά Συμβούλια. 

3. Όταν ο Εναγόμενος είναι πρώην Μέλος ή Μέλος του οποίου η ιδιότητα μέλους έχει ανασταλεί βάσει 

αυτού του Κώδικα, ο Εναγόμενος παραμένει υποχρεωμένος να παρέχει τις πληροφορίες και τις εξηγήσεις 

που μπορεί να απαιτηθούν από τα Πειθαρχικά Συμβούλια σχετικά με τη συμπεριφορά του και παραμένει 

δεσμευμένος από οποιεσδήποτε αποφάσεις των Πειθαρχικών Συμβουλίων σε σχέση με τις οποίες ο 
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Εναγόμενος αποδέχεται σύσταση ή οποιονδήποτε προσδιορισμό πειθαρχικού συμβουλίου πρώτου ή 

δευτέρου βαθμού, σχετικά με οποιοδήποτε παράπτωμα που διαπράχθηκε, παρά το γεγονός ότι η 

ιδιότητα μέλους του Εναγομένου έχει παύσει ή έχει ανασταλεί. 

4. Όλα τα Μέλη της Ένωσης υποχρεούνται να συνεργάζονται με την Ένωση για την εφαρμογή του 

παρόντος Κώδικα.   

5.  Τίποτα σε αυτό τον Κώδικα, δεν μπορεί να ερμηνευθεί ότι ένα Μέλος, συμπεριλαμβανομένου του 

Εναγομένου, θα πρέπει να προσκομίσει οποιοδήποτε έγγραφο ή πληροφορία που αποτελεί αντικείμενο 

νομικών επαγγελματικών προνομίων ή που μπορεί να το εκθέσει σε ποινικές κυρώσεις, χωρίς αυτό να 

σημαίνει ότι παραβιάζεται η διάταξη του εδαφίου 2 του παρόντος άρθρου. 

 

Άρθρο 4: Παραγραφή. 

1. Τα πειθαρχικά παραπτώματα παραγράφονται πέντε (5) έτη μετά την τέλεσή τους. 

2. Πειθαρχικό παράπτωμα, που αποτελεί συγχρόνως και ποινικό αδίκημα, δεν  παραγράφεται προτού 

παρέλθει ο χρόνος που ορίζεται για την παραγραφή του  τελευταίου. Όσο διαρκεί η ποινική διαδικασία 

και έως την έκδοση αμετάκλητης  απόφασης ή αμετάκλητου απαλλακτικού βουλεύματος, αναστέλλεται 

η παραγραφή  του πειθαρχικού παραπτώματος. 

3. O χρόνος της παραγραφής αναστέλλεται από την υποβολή της αναφοράς, ο χρόνος  όμως της 

αναστολής αυτής δεν μπορεί να υπερβεί τα τρία έτη. Με απόφαση του  Διοικητικού Συμβουλίου 

καθορίζεται το ύψος του παραβόλου  που απαιτείται για την υποβολή της ως άνω αναφοράς. 

4. Η παραγραφή πειθαρχικού παραπτώματος διακόπτεται με την τέλεση άλλου πειθαρχικού 

παραπτώματος που αποσκοπεί στη συγκάλυψη του πρώτου ή στη  ματαίωση έγερσης πειθαρχικής 

δίωξης για αυτό. 

 

Τμήμα Β - Πειθαρχικές Ποινές 

Άρθρο 5: Πειθαρχικές ποινές. 

1. Οι πειθαρχικές ποινές είναι: 

α) σύσταση με όρους που προβλέπονται από το Πειθαρχικό Συμβούλιο 

β) επίπληξη με όρους που προβλέπονται από το Πειθαρχικό Συμβούλιο 

γ) πρόστιμο τέτοιου ποσού που μπορεί να κριθεί κατάλληλο από το Πειθαρχικό Συμβούλιο. Το πρόστιμο 

δύναται να ανέρχεται από 500 μέχρι 5.000 ευρώ. Το ανώτατο και το κατώτατο όριο των  προστίμων 

μπορεί να τροποποιείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης. 

δ) περίοδο εκπαίδευσης, επανεκπαίδευσης και/ή εποπτευόμενης πρακτικής, λαμβάνοντας υπόψη τυχόν 

κατευθυντήριες γραμμές της Ένωσης 

ε) αναστολή της ιδιότητας του μέλους της Ένωσης για οποιαδήποτε περίοδο που το Πειθαρχικό 

Συμβούλιο κρίνει σκόπιμο μέχρι το πολύ δύο (2) έτη· 
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στ) αποβολή από την Ένωση για οποιαδήποτε περίοδο που το Πειθαρχικό Συμβούλιο κρίνει σκόπιμο έως 

πέντε (5) έτη κατ' ανώτατο όριο, η οποία πρέπει να παρέλθει προτού ο Εναγόμενος μπορεί να υποβάλει 

αίτηση για επανένταξη ως Μέλος στην Ένωση. 

ζ) Στην περίπτωση αναστολής της ιδιότητας του μέλους ή αποβολής του μέλους και κατά την περίοδο της 

αναστολής ή της αποβολής, ο Εναγόμενος δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί το διακριτικό “FHAS” στους 

τίτλους του. 

η) όταν ο Εναγόμενος είναι πρώην Μέλος, αποκλεισμός από την ιδιότητα μέλους της Ένωσης για 

οποιαδήποτε περίοδο που το Πειθαρχικό Συμβούλιο κρίνει σκόπιμο έως το πολύ πέντε (5) έτη, τα οποία 

πρέπει να περάσουν προτού ο Εναγόμενος μπορεί να υποβάλει αίτηση επανένταξης ως Μέλος στην 

Ένωση. 

2. Η ποινή της αποβολής από την ιδιότητα του μέλους  επιβάλλεται μόνο σε ιδιαίτερα βαριές περιπτώσεις 

πειθαρχικών παραπτωμάτων, όταν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες διαπράχθηκαν  και ο βαθμός 

υπαιτιότητας του διωκόμενου μαρτυρούν ότι αυτός δεν έχει συναίσθηση των βασικών υποχρεώσεών 

του ως Αναλογιστή ή θίγουν σοβαρά το κύρος του Αναλογιστικού Επαγγέλματος. Τέτοιες προϋποθέσεις 

συντρέχουν: 

α) αν ο εγκαλούμενος καταδικάστηκε αμετάκλητα για κακούργημα 

β) αν κηρύχθηκε ένοχος οποιουδήποτε πλημμελήματος, που η διάπραξή του και η σχετική καταδίκη είναι 

ασυμβίβαστες με το Αναλογιστικό Επάγγελμα 

γ) αν έχει τιμωρηθεί ήδη με ποινή προσωρινής παύσης έξι (6) μηνών για άλλη, χρονικά προγενέστερη, 

πράξη. 

3. Τα μέτρα της επίπληξης και του προστίμου μπορούν να επιβληθούν και συνδυαστικά. 

 

Άρθρο 6: Επιμέτρηση ποινής.  

1. Κατά τον προσδιορισμό του είδους της ποινής και κατά την επιμέτρησή της, το  πειθαρχικό συμβούλιο 

λαμβάνει υπόψη  

α) τη βαρύτητα του πειθαρχικού παραπτώματος και ιδίως τη βλάβη που προκάλεσε το αδίκημα, τη φύση, 

το είδος και το αντικείμενο του αδικήματος, τις περιστάσεις χρόνου, τόπου, μέσων και τρόπου, την 

ένσταση του δόλου ή το  βαθμό της αμέλειας του διωκομένου. 

β) την προσωπικότητα του Αναλογιστή και ιδίως το βαθμό του, την πείρα του, τις  ατομικές, κοινωνικές 

περιστάσεις και την προηγούμενη πορεία του καθώς και  τη διαγωγή του μετά την πράξη, την μετάνοια 

που επέδειξε και την προθυμία  να επανορθώσει τις συνέπειες της πράξης του.  

2. Όταν συρρέουν περισσότερα πειθαρχικά αδικήματα και οι πειθαρχικές ποινές για καθένα από αυτά 

είναι του ίδιου είδους, επιβάλλεται μετά την επιμέτρησή τους συνολική ποινή, η οποία αποτελείται από 

την πιο βαριά από τις συντρέχουσες ποινές και προσαυξάνεται. Εάν οι πειθαρχικές ποινές είναι του 

αυτού είδους ή αν οι ποινές είναι ίσης διάρκειας, η συνολική ποινή αποτελείται από μία από αυτές, που  

προσαυξάνεται μέχρι το ανώτερο όριό της. Η επαύξηση της πιο βαριάς ποινής για κάθε μια από τις 

συντρέχουσες ποινές γίνεται κατά την αιτιολογημένη κρίση του  πειθαρχικού συμβουλίου.  
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3. Όταν πρόκειται για παράπτωμα που οφείλεται σε ελαφρά αμέλεια, το πειθαρχικό  συμβούλιο μπορεί 

να μην επιβάλει ποινή, εκτιμώντας τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχει τελεστεί και την 

προσωπικότητα του διωκομένου Αναλογιστή. 

 

Τμήμα Γ - Πειθαρχικά Όργανα 

Άρθρο 7: Πειθαρχικά Συμβούλια. 

1. Πειθαρχικά συμβούλια είναι (α) το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο, το οποίο δικάζει πειθαρχικά 

αδικήματα σε πρώτο βαθμό και (β) το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο για τους Αναλογιστές, που δικάζει 

τα  πειθαρχικά αδικήματα των Αναλογιστών σε δεύτερο και τελευταίο βαθμό. 

2. Τα πειθαρχικά συμβούλια συνεδριάζουν στην έδρα της Ένωσης. 

 

Άρθρο 8: Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο. 

1. Το πρωτοβάθμιο πειθαρχικό συμβούλιο είναι πενταμελές . 

2. Κάθε δύο έτη, κατά τη διάρκεια της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης θα διενεργείται 

κλήρωση των μελών που θα απαρτίζουν το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό συμβούλιο της Ένωσης, καθώς και 

των ισάριθμων αναπληρωματικών μελών τους. 

2. Υποψήφια μέλη των πειθαρχικών συμβουλίων δύνανται να είναι όλα τα ενεργά μέλη της Ένωσης, τα 

οποία ήταν ταμειακά ενήμερα κατά το προηγούμενο έτος και που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 

πέντε έτη ως μέλη της Ένωσης. 

3. Τα Μέλη που θα κληρωθούν ως μέλη του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου δεν δύνανται να 

αρνηθούν την θέση του Μέλους του Πειθαρχικού Συμβουλίου, εκτός αν συντρέχουν σπουδαίοι λόγοι οι 

οποίοι αξιολογούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης. 

4. Δεν δύνανται να είναι μέλη του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου όσοι είναι μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης και όσοι έχουν καταδικασθεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε 

πειθαρχική ποινή, πλην της  προειδοποίησης και της επίπληξης. 

5. Καθήκοντα Προέδρου του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου ασκεί  το μέλος με τα περισσότερα 

χρόνια συμμετοχής στην Ένωση. Σε περίπτωση που υπάρξουν περισσότερα του ενός Μέλους για να 

αναλάβουν τα καθήκοντα του Προέδρου του Συμβουλίου, τότε διενεργείται κλήρωση μεταξύ αυτών για 

να αναδειχθεί το μέλος που θα αναλάβει τα καθήκοντα του Προέδρου. 

6. Αναλογιστές που διορίσθηκαν μέλη πειθαρχικού συμβουλίου απέχουν υποχρεωτικά των  καθηκόντων 

τους για όσο χρόνο υπάρχει εκκρεμής σε βάρος τους πειθαρχική δίωξη και αντικαθίστανται από 

αναπληρωματικά μέλη. 

 

Άρθρο 9: Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο. 
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1. Οι αποφάσεις των πειθαρχικών συμβουλίων, με εξαίρεση εκείνες που επιβάλλουν την  προειδοποίηση 

ή την επίπληξη, υπόκεινται στο ένδικο μέσο της έφεσης που εκδικάζεται από το ανώτατο πειθαρχικό 

συμβούλιο. 

2. Το ανώτατο πειθαρχικό συμβούλιο, που εδρεύει στα Γραφεία της Ένωσης, είναι πενταμελές και 

αποτελείται από δύο δικηγόρους και τρία μέλη της Ένωσης.  

3. Τα μέλη της Ένωσης θα διορίζονται ως ακολούθως: Κάθε δύο (2) έτη, κατά τη διάρκεια της Ετήσιας 

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης θα διενεργείται κλήρωση των μελών που θα απαρτίζουν το 

Ανώτατο Πειθαρχικό συμβούλιο της Ένωσης, καθώς και των ισάριθμων αναπληρωματικών μελών τους.    

4. Υποψήφια μέλη του Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου δύνανται να είναι όλα τα ενεργά μέλη της 

Ένωσης, τα οποία ήταν ταμειακά ενήμερα κατά το προηγούμενο έτος και που έχουν συμπληρώσει 

τουλάχιστον πέντε (5) έτη ως μέλη της Ένωσης. 

5. Τα Μέλη που θα κληρωθούν ως μέλη του Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου δεν δύνανται να 

αρνηθούν την θέση του Μέλους του Πειθαρχικού Συμβουλίου, εκτός αν συντρέχουν σπουδαίοι λόγοι οι 

οποίοι αξιολογούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης. 

6. Δεν δύνανται να είναι μέλη του Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου όσοι είναι μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Ένωσης και όσοι έχουν καταδικασθεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή, 

πλην της  προειδοποίησης και της επίπληξης. 

7. Καθήκοντα Προέδρου κάθε πειθαρχικού συμβουλίου ασκεί  το μέλος του που έχει  κληρωθεί με τα 

περισσότερα χρόνια συμμετοχής στην Ένωση. Σε περίπτωση που υπάρξουν περισσότερα του ενός 

Μέλους για να αναλάβουν τα καθήκοντα του Προέδρου του Συμβουλίου, τότε διενεργείται κλήρωση 

μεταξύ αυτών για να αναδειχθεί το μέλος που θα αναλάβει τα καθήκοντα του Προέδρου. 

8. Αναλογιστές που διορίσθηκαν μέλη πειθαρχικού συμβουλίου απέχουν υποχρεωτικά των  καθηκόντων 

τους για όσο χρόνο υπάρχει εκκρεμής σε βάρος τους πειθαρχική δίωξη και αντικαθίστανται από 

αναπληρωματικά μέλη. 

9. Τα Μέλη του Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου δεν πρέπει να έχουν συμμετάσχει καθ’ οιονδήποτε 

τρόπο στη διαδικασία της  πειθαρχικής πρωτοβάθμιας διαδικασίας.  

10. Το ανώτατο πειθαρχικό συμβούλιο συνεδριάζει πάντοτε σε ολομέλεια των μελών του, οι δε 

αποφάσεις του λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία.  

11. Ο πρόεδρος του Ανώτατου πειθαρχικού συμβουλίου δύναται να χρησιμοποιεί και τα  

αναπληρωματικά μέλη σε περίπτωση φόρτου υποθέσεων. 

 

Άρθρο 10: Συγκρότηση πειθαρχικών συμβουλίων. 

1. Η θητεία των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των πειθαρχικών συμβουλίων είναι διετής.  

2. Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης υπάγονται στη δικαιοδοσία του 

Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου της Ένωσης.  
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3. Πράξεις που διενεργήθηκαν έγκυρα κατά τη διάρκεια θητείας των πειθαρχικών συμβουλίων 

παραμένουν ισχυρές και μετά την λήξη της θητείας τους. Αποφάσεις που  έχουν συζητηθεί ενώπιον των 

πειθαρχικών συμβουλίων πριν από τη λήξη της θητείας  τους μπορούν να εκδοθούν και να δημοσιευτούν 

μέσα σε ένα τετράμηνο από την λήξη της θητείας. Σε κάθε άλλη περίπτωση επαναλαμβάνεται η συζήτηση 

της  πειθαρχικής υπόθεσης ενώπιον των νέων πειθαρχικών συμβουλίων. 

 

Άρθρο 11: Εξαίρεση μελών πειθαρχικού συμβουλίου. 

1. Τα μέλη τόσο του Πρωτοβάθμιου όσο και του Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου μπορούν να 

προτείνουν την εξαίρεσή τους ή να εξαιρεθούν από οποιοδήποτε διαδικασία: 

α) αν είναι διάδικοι ή συνδέονται με έναν από τους διαδίκους ως συνδικαιούχοι, συνυπόχρεοι ή είναι 

υπόχρεοι σε αποζημίωση ή έχουν άμεσο ή έμμεσο συμφέρον στην πειθαρχική διαδικασία, 

β) αν συνδέονται με κάποιο διάδικο σε ευθεία γραμμή, με συγγένεια εξ’ αίματος ή εξ’ αγχιστείας ή με 

υιοθεσία, αν είναι συγγενείς σε πλάγια γραμμή με συγγένεια εξ’ αίματος έως τον τέταρτο βαθμό ή με 

συγγένεια εξ’ αγχιστείας έως το δεύτερο βαθμό, αν είναι ή υπήρξαν σύζυγοι ή μνηστήρες, ενός από τους 

διαδίκους, 

γ) αν είναι συγγενείς εξ’ αίματος ή εξ’ αγχιστείας σε ευθεία γραμμή ή συνδέονται με υιοθεσία, ή είναι 

συγγενείς εξ’ αίματος ή εξ’ αγχιστείας σε πλάγια γραμμή έως το δεύτερο βαθμό προσώπου, το οποίο 

παίρνει μισθό ή άλλη χορηγία με χρηματική αξία είτε για τις υπηρεσίες που παρέχει είτε για οποιοδήποτε 

άλλο λόγο από φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή οποιασδήποτε μορφής εταιρία που έχουν άμεσο ή έμμεσο 

ιδιωτικό συμφέρον στην έκβαση της δίκης, 

δ) αν, στην ίδια υπόθεση εξετάστηκαν ως μάρτυρες, 

ε) αν έχουν ενεργήσει στην πειθαρχική διαδικασία ως πραγματογνώμονες ή σύμβουλοι ή διαιτητές ή 

είχαν μετάσχει στη σύνθεση του δικαστηρίου του οποίου η απόφαση έχει προσβληθεί με έφεση, 

στ) αν έχουν προκαλέσει ή προκαλούν υπόνοια μεροληψίας, ιδίως αν έχουν με κάποιο διάδικο ιδιαίτερη 

φιλία, ιδιαίτερες σχέσεις καθηκόντων ή εξάρτησης, έριδα ή έχθρα. 

2. Η αίτηση για την εξαίρεση επιδίδεται στον Πρόεδρο του Πειθαρχικού Συμβουλίου, ο οποίος την 

εισάγει στο τελευταίο για να αποφανθεί. Η απόφαση που εκδίδεται είναι αμετάκλητη. Κάθε εγκαλών 

έχει δικαίωμα υποβολής αίτησης  εξαίρεσης μόνο μία φορά σε κάθε βαθμό δικαιοδοσίας. 

 

Τμήμα Δ - Πειθαρχική Διαδικασία 

Άρθρο 12: Εκκίνηση πειθαρχικής διαδικασίας 

1. Για να εκκινήσει η πειθαρχική διαδικασία για μέλος της Ένωσης απαιτείται η  υποβολή αναφοράς προς 

την Ένωση, δια της οποίας θα καταγγέλλονται οι φερόμενες ως πειθαρχικά επιλήψιμες πράξεις του 

μέλους. 



 
 

8 
 

2. Η πειθαρχική διαδικασία εκκινείται αυτεπαγγέλτως από την Ένωση σε περίπτωση ύπαρξης 

ανακοίνωσης δημόσιας ή δικαστικής Αρχής ή η Ένωση λάβει με οποιονδήποτε τρόπο γνώση σχετικά με 

την τέλεση πειθαρχικά επιλήψιμων πράξεων από μέλος της. 

 

Άρθρο 13: Προκαταρκτική πειθαρχική εξέταση. 

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης, ευθύς ως λάβει αναφορά με την οποία  

καταγγέλλονται πειθαρχικά επιλήψιμες πράξεις ή ανακοίνωση δημόσιας ή δικαστικής  Αρχής ή λάβει με 

οποιονδήποτε τρόπο γνώση σχετικά με την τέλεση τέτοιων  πράξεων, παραγγέλλει τη διενέργεια 

προκαταρκτικής πειθαρχικής εξέτασης,  αναθέτοντάς την στον Πρόεδρο του αρμόδιου Πειθαρχικού 

Συμβουλίου. 

2. Η προκαταρτική εξέταση είναι συνοπτική και όσο το δυνατόν σύντομη, δεν  επιτρέπεται δε να 

διαρκέσει πέραν των εξήντα (60) ημερών. Περατώνεται είτε με γραπτές ή  προφορικές εξηγήσεις του 

προσώπου κατά του οποίου στρέφεται είτε με πράξη με  την οποία τίθεται η υπόθεση στο αρχείο. 

3. Το μέλος του Πειθαρχικού Συμβουλίου που διενεργεί την προκαταρτική εξέταση μπορεί να εξετάζει  

μάρτυρες και να αναζητά άλλα νόμιμα αποδεικτικά μέσα. Κατά τη διεξαγωγή της προκαταρτικής 

εξέτασης φροντίζει έτσι ώστε να μην προσβάλλεται δυσανάλογα η  τιμή και η υπόληψη του Αναλογιστή, 

του οποίου η συμπεριφορά ερευνάται.  

4. Τα Μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου, οι Μάρτυρες και κάθε τρίτο μέρος που τυχόν λαμβάνει μέρος 

στην Πειθαρχική Διαδικασία και λαμβάνει γνώση του συνόλου των πληροφοριών και των εγγράφων της 

Διαδικασίας, που έχουν ήδη καταστεί γνωστές, παρασχέθηκαν κατά την εκπόνηση ή διάρκεια της 

Διαδικασίας ή πρόκειται να αποκαλυφθούν κατά την εκτέλεσή της, είναι και θα παραμείνουν 

εμπιστευτικού περιεχομένου, δεν θα χρησιμοποιηθούν, ούτε συνολικά ούτε μερικά, από τα 

συγκεκριμένα πρόσωπα, τους υπαλλήλους, τους συμβούλους και εκπροσώπους τους, παρά μόνο από 

αυτούς που είναι αναγκαίο να έχουν πρόσβαση σε αυτές και στο μέτρο που είναι τούτο αναγκαίο 

αποκλειστικά και μόνο για την εξυπηρέτηση των σκοπών της Πειθαρχικής Διαδικασίας.  

5. Εμπιστευτικές δεν θεωρούνται οι πληροφορίες, οι οποίες είτε είναι ήδη ή έχουν καταστεί κοινώς 

γνωστές χωρίς υπαιτιότητα των συμμετεχόντων στην Πειθαρχική Διαδικασία, είτε βρίσκονται στην 

κατοχή της Ένωσης πριν από την ανακοίνωσή τους από τον συμβαλλόμενο, είτε έχουν δοθεί στην Ένωση 

ανεξάρτητα από τρίτο μέρος που δεν δεσμεύεται από υποχρέωση εμπιστευτικότητας, είτε έχουν 

δημιουργηθεί από την Ένωση ανεξάρτητα, χωρίς τη χρήση εμπιστευτικών πληροφοριών του Εναγομένου, 

είτε έχουν δοθεί προς δημοσίευση με την έγκριση του Εναγομένου, είτε μπορούν να αποκτηθούν από 

δημόσια προσβάσιμες πηγές. Εμπιστευτική παύει να είναι μία πληροφορία όταν το μεγαλύτερο τμήμα 

της ή τα συστατικά της είναι κοινώς γνωστά.  

6. Ανώνυμες καταγγελίες δεν λαμβάνονται υπόψη και αρχειοθετούνται αμέσως. 

7. Σε περίπτωση που η αναφορά δεν στηρίζεται στο νόμο ή είναι προφανώς αβάσιμη  στην ουσία ή 

ανεπίδεκτη οποιασδήποτε εκτίμησης, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης την 

αρχειοθετεί με συνοπτική αιτιολογία και ανακοινώνει στον Πρόεδρο του αρμόδιου Πειθαρχικού 

Συμβουλίου την πράξη αρχειοθέτησης. 
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Άρθρο 14: Άσκηση πειθαρχικής δίωξης.  

1. Η πειθαρχική δίωξη ασκείται ενώπιον του αρμόδιου Πειθαρχικού Συμβουλίου από τον  Πρόεδρο του 

Πειθαρχικού Συμβουλίου μετά το πέρας της προκαταρκτικής εξέτασης και εφ’ όσον προκύπτουν 

επαρκείς ενδείξεις τέλεσης πειθαρχικού παραπτώματος. 

 

Άρθρο 15: Διαδικασία ενώπιον των πειθαρχικών συμβουλίων. 

1. Ο Πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου ορίζει εισηγητή της υπόθεσης ένα από τα υπόλοιπα μέλη 

του Πειθαρχικού Συμβουλίου .  

2. Ο Εισηγητής έχει όλες τις αρμοδιότητες και εξουσίες κάθε γενικού προανακριτικού υπαλλήλου. 

Εξετάζει τους μάρτυρες, συλλέγει το λοιπό αποδεικτικό υλικό, συντάσσει  το κατηγορητήριο και καλεί 

τον πειθαρχικά διωκόμενο να λάβει γνώση του  κατηγορητηρίου και της δικογραφίας και να απολογηθεί 

προφορικά ή γραπτά μέσα  σε εύλογο χρόνο. Σε περίπτωση που ο διωκόμενος υποβάλει γραπτό 

απολογητικό  υπόμνημα ο Εισηγητής δύναται να διατυπώσει οποιαδήποτε κατά την κρίση του  

διευκρινιστική ή άλλη ερώτηση. 

3. Αν ο εισηγητής μετά τη συγκέντρωση του αποδεικτικού υλικού κρίνει ότι δεν υπάρχουν επαρκείς 

ενδείξεις που να στηρίζουν πειθαρχική κατηγορία, παραδίδει τον φάκελο στον Πρόεδρο του Πειθαρχικού 

Συμβουλίου με την πρόταση να μην γίνει κατηγορία και να τεθεί η υπόθεση στο αρχείο. Ο Πρόεδρος 

εισάγει την υπόθεση στο  Πειθαρχικό Συμβούλιο, το οποίο αποφασίζει αν θα γίνει ή όχι κατηγορία ή και 

αν  πρέπει να γίνει συμπληρωματική ανάκριση από τον εισηγητή. Αν το Πειθαρχικό  Συμβούλιο δεχθεί 

ότι πρέπει να γίνει κατηγορία, συντάσσεται από τον εισηγητή  κατηγορητήριο και εφαρμόζονται όσα 

ορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους. 

4. Μετά την ολοκλήρωση του έργου του εισηγητή, ολόκληρος ο φάκελος διαβιβάζεται στον Πρόεδρο του 

Πειθαρχικού Συμβουλίου για τον ορισμό της δικασίμου,  μαζί με τον κατάλογο των μαρτύρων που πρέπει 

να κληθούν και το αποδεικτικό  επίδοσης της πράξης αυτής στον πειθαρχικά διωκόμενο Αναλογιστή.  

5. Η ακροαματική διαδικασία δεν είναι δημόσια. Επιτρέπεται όμως να παραστούν ο Πρόεδρος του 

Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης ή το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που τον αναπληρώνει ή 

αντικαθιστά. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης ή ο αντικαταστάτης του έχει το  

δικαίωμα να ζητήσει και να λάβει τον λόγο από τον Πρόεδρο του πειθαρχικού  συμβουλίου.  Η μη 

παράσταση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης ή του αναπληρωτή του δεν αποτελεί 

λόγο αναβολής ούτε καθιστά άκυρη τη σύνθεση του Πειθαρχικού  Συμβουλίου. 

6. Ο πειθαρχικά διωκόμενος Αναλογιστής δύναται να παραστεί αυτοπρόσωπα μόνος του ή και με τη  

συμπαράσταση δικηγόρου. Ασκεί το δικαίωμα υπεράσπισής του, καλώντας και με δική του ευθύνη, 

χωρίς υποχρεωτική προδικασία, μάρτυρες για να καταθέσουν  υπέρ του ή για την υπόθεσή του.  

7. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο μέσα σε έξι (6) μήνες το αργότερο από την άσκηση της πειθαρχικής διώξεως, 

οφείλει να εκδώσει οριστική απόφαση. 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 Πειθαρχικό Συμβούλιο με άλλη σύνθεση. 
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8. Αν το πειθαρχικό παράπτωμα συνιστά και αξιόποινη πράξη, η αθωωτική ή  καταδικαστική απόφαση, 

καθώς και το απαλλακτικό βούλευμα, δεν εμποδίζουν το  Πειθαρχικό Συμβούλιο να εκδικάσει την 

υπόθεση στην ουσία της και να εκδώσει απόφαση, λαμβάνοντας υπόψη του τη σχετική ποινική 

δικογραφία. 

 

Άρθρο 16: Έκδοση της πειθαρχικής απόφασης. 

1. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της αποδεικτικής διαδικασίας και της απολογίας του πειθαρχικά 

διωκόμενου ακολουθεί η διάσκεψη των μελών του Πειθαρχικού  Συμβουλίου για τη λήψη οριστικής 

απόφασης. 

2. Η διάσκεψη λαμβάνει χώρα χωρίς διακοπές, παρά μόνο για τον αναγκαίο χρόνο ανάπαυλας των μελών 

του Πειθαρχικού Συμβουλίου. 

3. Η απόφαση συντάσσεται εγγράφως μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την  εκδίκαση και 

πρέπει να είναι ειδικώς και επαρκώς αιτιολογημένη. Εγγράφως  συντάσσονται, επίσης μέσα στην ίδια 

προθεσμία, και τα πρακτικά του δικαστηρίου, τα οποία υπογράφονται από τον πρόεδρο και το 

γραμματέα και καταχωρούνται, όπως και η απόφαση, σε ειδικό βιβλίο με αύξοντα αριθμό. 

 

Άρθρο 17: Έφεση. 

1. Ο Αναλογιστής που τιμωρήθηκε με οποιαδήποτε ποινή, με εξαίρεση την προειδοποίηση ή την 

επίπληξη, έχει δικαίωμα να ασκήσει έφεση σε προθεσμία ενός (1) μηνός από την  επίδοση της απόφασης. 

Η έφεση ασκείται με κατάθεσή της στη γραμματεία του Πειθαρχικού Συμβουλίου, που άσκησε την 

πειθαρχική δίωξη και εξέδωσε την απόφαση που προσβάλλεται. Για την άσκηση της έφεσης συντάσσεται 

έκθεση. Η  προθεσμία για την άσκηση της έφεσης και η άσκησή της δεν έχουν ανασταλτική  δύναμη, 

εκτός αν στην απόφαση ορίζεται διαφορετικά. 

2. Μέσα σε προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών από την κατάθεση της έφεσης, με  επιμέλεια και ευθύνη 

του Προέδρου του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου που εξέδωσε την απόφαση, ο φάκελος 

παραδίδεται στον Πρόεδρο του Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου. 

3. Ο Πρόεδρος του Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου ορίζει ημέρα για την  εκδίκαση της έφεσης και 

καλεί, με κλήση που επιδίδεται με δικαστικό επιμελητή,  στον εκκαλούντα Αναλογιστή  δέκα (10) ημέρες 

πριν από την ημέρα της συζήτησης. Ο  εγκαλούμενος μπορεί αυτοπρόσωπα ή με πληρεξούσιο δικηγόρο 

να αναπτύξει έγγραφα ή προφορικά τις απόψεις του. 

4. Το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο μπορεί να διατάξει τη συμπλήρωση της  ανάκρισης, οφείλει όμως 

να εκδώσει την απόφασή του σε προθεσμία το πολύ δύο (2)  μηνών από την ημέρα της κατάθεσης της 

έφεσης. 

5. Με την επιφύλαξη του επόμενου άρθρου 18, η απόφαση του Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου είναι 

αμετάκλητη και δεν υπόκειται σε κανένα ένδικο μέσο.  Η απόφαση αυτή διαβιβάζεται με ολόκληρη τη 

δικογραφία στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης χωρίς καθυστέρηση, ο οποίος 

οφείλει να κοινοποιήσει  αντίγραφο της απόφασης στον Αναλογιστή που τιμωρήθηκε. 
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Άρθρο 18: Λήψη Απόφασης από Πειθαρχικά Συμβούλια 

1. Στο τέλος της ακρόασης, το Πειθαρχικό Δικαστήριο αποφασίζει, με απλή πλειοψηφία, εάν έχει 

αποδειχθεί η Κατηγορία για Παράπτωμα κατά του Εναγόμενου. Ελλείψει τέτοιας πλειοψηφίας, η 

υπόθεση απορρίπτεται. 

2. Εάν το Πειθαρχικό Δικαστήριο κρίνει ότι ο Εναγόμενος έχει αποδειχθεί ένοχος για Παράπτωμα, το 

Πειθαρχικό Δικαστήριο αποφασίζει με απλή πλειοψηφία ότι θα επιβληθούν μία ή περισσότερες από τις 

κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 5 του παρόντος. 

 

Άρθρο 19: Δικαστικά έξοδα 

1. Το Πειθαρχικό Δικαστήριο μπορεί να καθορίσει το ύψος των εξόδων και να επιδικάσει τα έξοδα κατά 

του Εναγόμενου ή της Ένωσης, όπως κρίνει σκόπιμο. Εάν επιδικάσει τα έξοδα κατά του Εναγόμενου, τότε 

η απόδοση αυτών θα γίνει υπέρ της  Ένωσης. 

 

Άρθρο 20: Έλεγχος των  Πειθαρχικών Συμβουλίων. 

1. Το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο υπόκειται γενικά στον έλεγχο και την εποπτεία του Ανώτατου 

Πειθαρχικού Συμβουλίου για την εμπρόθεσμη και προσήκουσα εκτέλεση  του έργου του. 

2. Το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο υπόκειται γενικά στον έλεγχο και την εποπτεία της Γενικής 

Συνέλευσης της Ένωσης για την εμπρόθεσμη και προσήκουσα εκτέλεση  του έργου του. 

 

Άρθρο 21: Εκτέλεση πειθαρχικών αποφάσεων. 

1. Με την επιφύλαξη άλλου άρθρου του παρόντος, οι τελεσίδικες αποφάσεις των  πειθαρχικών 

συμβουλίων εκτελούνται με τη φροντίδα του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης, του 

οποίου μέλος αποτελεί ο τιμωρημένος Αναλογιστής. 

2. Η προειδοποίηση, η επίπληξη και το πρόστιμο γνωστοποιούνται εγγράφως στον  τιμωρηθέντα από τον 

πρόεδρο του του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης. Αν δεν καταβληθεί το πρόστιμο προς την Ένωση, 

ο Αναλογιστής δεν δύναται να ανανεώσει την ετήσια συνδρομή του ώστε να είναι ταμειακώς ενήμερο 

μέλος της Ένωσης.  

 

Άρθρο 22: Τροποποιήσεις του παρόντος Κώδικα 

1. Οι διατάξεις αυτού του Κώδικα μπορούν να ανακληθούν, να τροποποιηθούν ή να προστεθούν, με την 

επιφύλαξη πάντα των σχετικών διατάξεων του Καταστατικού της  Ένωσης. 

 


