Πρωτοβάθμιο & Δευτεροβάθμιο
Πειθαρχικό Συμβούλιο
Άρθρο 18(του καταστατικού)
1. Στην Ένωση λειτουργούν δύο Πειθαρχικά Συμβούλια, το
Πρωτοβάθμιο και το Δευτεροβάθμιο.
2. Το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο αποτελείται από πέντε
τακτικά μέλη και ισάριθμα αναπληρωματικά. Στο Πρωτοβάθμιο
Πειθαρχικό Συμβούλιο εκλέγονται συντάκτες που είναι δέκα
χρόνια τακτικά μέλη της Ενώσεως και δεν έχουν καταδικαστεί για
ατιμωτικό αδίκημα ή δεν έχουν τιμωρηθεί με την ποινή της
διαγραφής.
3. Το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο αποτελείται από πέντε
τακτικά μέλη που εκλέγονται με ισάριθμα αναπληρωματικά. Στο
Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο εκλέγονται συντάκτες που
είναι δέκα πέντε χρόνια τακτικά μέλη της Ενώσεως και δεν έχουν
καταδικαστεί για ατιμωτικό αδίκημα ή δεν έχουν τιμωρηθεί με
την ποινή της διαγραφής.
4. Τα μέλη και των δύο Πειθαρχικών Συμβουλίων εκλέγονται
ταυτόχρονα με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από τη Γενική
Συνέλευση. Τις θέσεις των μελών των Πειθαρχικών Συμβουλίων που
παραιτούνται τις καταλαμβάνουν τα αναπληρωματικά μέλη, με τη
σειρά της επιτυχίας τους.
5. Τα Πειθαρχικά Συμβούλια δεν μπορούν να συγκροτηθούν μόνο
από αναπληρωματικά μέλη. Σ’ αυτή την περίπτωση γίνονται
αρχαιρεσίες. Τα μέλη των Πειθαρχικών Συμβουλίων χάνουν το
αξίωμά τους αν απουσιάσουν από τρεις συνεχείς συνεδριάσεις.
6. Για την εξαίρεση των μελών των Π.Σ. ισχύουν τα ίδια με τους
δικαστές, όπως ορίζουν τα άρθρα 52 και επόμενα της Πολιτικής
Δικονομίας.

7. Τα Π.Σ. κρίνουν σύμφωνα με τη συνείδησή τους αφού ακούσουν
αυτόν που εγκαλεί και εκείνον που εγκαλείται, εξετάσουν τους
μάρτυρες που προτείνουν οι διάδικοι, καθώς και εκείνους που
κρίνουν τα ίδια τα Π.Σ. και ερευνήσουν κάθε άλλο απαραίτητο
στοιχείο για να μορφώσουν γνώμη.
8. Το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο, προτού ασκήσει
οποιαδήποτε πειθαρχική δίωξη, μπορεί να καλέσει κάθε μέλος της
Ενώσεως για διευκρινίσεις.
9. Το Διοικητικό Συμβούλιο, έπειτα από συνεννόηση με τα
Πειθαρχικά Συμβούλια, διορίζει δύο γραμματείς που τηρούν και
τα πρακτικά των συνεδριάσεων.
10. Τα Πειθαρχικά Συμβούλια αποφασίζουν με μυστική ψηφοφορία.
Στα πρακτικά και στην απόφαση μπορεί να γραφεί και η άποψη της
μειοψηφίας, αν αυτή το ζητήσει.
11. Τα Πειθαρχικά Συμβούλια πρέπει να εκδώσουν τις αποφάσεις
τους μέσα σε τρεις μήνες το αργότερο από τότε που κατατέθηκε η
έγκληση ή η έφεση. Αν η απόφαση δεν εκδοθεί μέσα σε έξη μήνες,
τα μέλη του αντίστοιχου Πειθαρχικού Συμβουλίου χάνουν
αυτοδικαίως το αξίωμά τους και δεν μπορούν να εκθέσουν
υποψηφιότητα για το ίδιο αξίωμα στην επόμενη εκλογή. Σε
ιδιαίτερα σοβαρές ή δύσκολες υποθέσεις, τα Πειθαρχικά
Συμβούλια με ομόφωνη απόφασή τους, μπορούν να παρατείνουν την
παραπάνω προθεσμία για ένα ακόμη τρίμηνο.

Άρθρο 19(του καταστατικού)
1.Το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο δικάζει τα πειθαρχικά
παραπτώματα ύστερα από καταγγελία του Δ.Σ. ή ενός μέλους ή
ενός τρίτου ή και αυτεπάγγελτα.
2. Το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο κοινοποιεί τις
αποφάσεις του μέσα σε δέκα ημέρες από την έκδοσή τους στο
Διοικητικό Συμβούλιο, τον εγκαλούντα και τον εγκαλούμενο.
Έφεση μπορούν να κάνουν οι ενδιαφερόμενοι μέσα σε 15 ημέρες

αφ’ ότου εξεδόθη η απόφαση. Με την έφεση αναστέλλεται η
εκτέλεση της αποφάσεως.
3. Το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο εκδικάζει τις εφέσεις
εναντίον των αποφάσεων του Πρωτοβαθμίου Πειθαρχικού Συμβουλίου
για προσωρινή ή οριστική διαγραφή και αποφασίζει τελεσίδικα
και αμετάκλητα και κοινοποιεί τις αποφάσεις στον εγκαλέσαντα,
στον εφεσίβλητο και στο Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα
ημέρες.
4. Το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο εκδικάζει σε πρώτο
βαθμό καταγγελίες για πειθαρχικά παραπτώματα μελών του
Πρωτοβαθμίου Πειθαρχικού Συμβουλίου που έγιναν, ενώ αυτά
ασκούσαν τα καθήκοντά τους, καθώς και καταγγελίες για
παραπτώματα μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ κι αυτά
ασκούσαν τα καθήκοντά τους. Σε δεύτερο βαθμό οι υποθέσεις
αυτές εκδικάζονται από τα δύο Πειθαρχικά Συμβούλια που
συνέρχονται μαζί. Από το ίδιο επίσης όργανο εκδικάζονται σε
πρώτο και τελευταίο βαθμό και οι κατηγορίες για πειθαρχικά
παραπτώματα μελών του Δευτεροβαθμίου Πειθαρχικού Συμβουλίου.
Στο ενιαίο αυτό όργανο δεν παίρνει μέρος το μέλος του
Πειθαρχικού Συμβουλίου που εναντίον του στρέφεται η κατηγορία.
Πρόεδρος του ενιαίου πειθαρχικού οργάνου είναι ο πρόεδρος του
Δευτεροβαθμίου Πειθαρχικού Συμβουλίου ή, αν αυτός κωλύεται, ο
πρόεδρος του Πρωτοβαθμίου Πειθαρχικού Συμβουλίου. Την προεδρία
των δύο Συμβουλίων αναλαμβάνουν τα μέλη τους, που συγκέντρωσαν
τους περισσότερους σταυρούς προτιμήσεως.

Άρθρο 20(του καταστατικού)
1. Οι ποινές που επιβάλλουν τα Πειθαρχικά Συμβούλια, ανάλογα
με τη βαρύτητα του πειθαρχικού παραπτώματος, είναι:
α) Απλή επίπληξη.
β) Επίπληξη με ανάρτηση της αποφάσεως στους χώρους εργασίας.
γ) Ανάκληση στην τάξη.

δ) Προσωρινή διαγραφή μέχρι έξη μηνών.
ε) Προσωρινή διαγραφή έξη μηνών μέχρι δύο ετών.
στ) Οριστική διαγραφή.
2. Οι τελεσίδικες αποφάσεις των Πειθαρχικών Συμβουλίων
διαβιβάζονται στο Διοικητικό Συμβούλιο για εκτέλεση και
δημοσίευση και ο Γενικός Γραμματέας τις σημειώνει στο μητρώο
μέσα σε δέκα ημέρες από την ημέρα που η απόφαση διαβιβάστηκε
στο Δ.Σ. Παράλειψη ή καθυστέρηση στην εφαρμογή των παραπάνω
θεμελιώνει πειθαρχικό παράπτωμα για τους υπεύθυνους.
3. Τα πειθαρχικά παραπτώματα παραγράφονται μέσα σε τρία χρόνια
αφ’ ότου έγιναν. Ο χρόνος παραγραφής αναστέλλεται αν, για
λόγους ανώτερης βίας, δεν ήταν δυνατή η κατάθεση της
εγκλήσεως. Απαλλακτική απόφαση ποινικού δικαστηρίου λόγω
αμφιβολιών, παραγραφής, έμπρακτης μετάνοιας και χάρης, δεν
δεσμεύει τα Πειθαρχικά Συμβούλια.
4. Τα Πειθαρχικά Συμβούλια έχουν δικαιοδοσία και στα δόκιμα
και αντεπιστέλλοντα μέλη της Ενώσεως.
5. Σε κοινή σύσκεψη, τα Πειθαρχικά Συμβούλια καταρτίζουν
εσωτερικό κανονισμό, που ρυθμίζει τις σχέσεις μεταξύ τους, την
οργάνωση και τη λειτουργία τους. Ο πρώτος κανονισμός πρέπει να
καταρτιστεί μέσα σ’ ένα χρόνο από την ημέρα που θα ισχύσει το
Καταστατικό αυτό.

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ
2019-2021

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ

Πρόεδρος: Ιωάννης Αποστολόπουλος

Τακτικά μέλη
Αικατερίνη Δουλγεράκη
Γιώργος Μέρμηγκας

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Δήμητρα Γκουντούνα
Γιώργος Γκιώνης

Αναπληρωματικά μέλη
Ελένη Ανδριανού
Άρης Ραβανός
Δέσποινα Μακρινού
Άλκης Φιτσόπουλος
Μιχάλης Μιχαήλ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
2019-2021
Πρόεδρος: Παύλος Γερακάρης

Τακτικά μέλη
Ελένη Τράϊου
Μιμή Τουφεξή
Κωνσταντίνος Σαλαμούρας
Πάνος Τσίρος

Αναπληρωματικά μέλη
Αναστάσιος Κοντογιαννίδης
Άννα Κωνσταντακάκη
Βασίλειος Βασιλόπουλος
Ιωάννης Ευσταθίου
Πέτρος Τρουπιώτης

