
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

(άρθρα 91, 97 και 99) 

ΤΥΠΟΣ  Α 

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΕΕλΕπ 

Ειδοποίηση Κλήσης 

 

1. Καλείστε να εμφανισθείτε ενώπιον της Πειθαρχικής Επιτροπής της ΑΔΕΕλΕπ που θα 

συνέλθει [τόπος], στις [ημερομηνία], του έτους …………….. και ώρα ……….π.μ./ μ.μ. 

για την ακρόαση πειθαρχικής κατηγορίας/ων που διατυπώθηκε/αν εναντίον σας 

σύμφωνα με το επισυναπτόμενο κατηγορητήριο. 

 

2. Εάν επιθυμείτε, σε διαδικασία ενώπιον της Πειθαρχικής Επιτροπής της ΑΔΕΕλΕπ 

δικαιούστε βοήθεια ή αντιπροσώπευση από δικηγόρο. 

 
3. Αν επιθυμείτε να καλέσετε μάρτυρες, για να δώσουν μαρτυρία ή να φέρουν αποδεικτικά 

στοιχεία ενώπιον της Πειθαρχικής Επιτροπής, οφείλετε να προβείτε προηγουμένως 

στις αναγκαίες διευθετήσεις. 

 
4. Αν παραλείψετε να εμφανιστείτε ενώπιον της Πειθαρχικής Επιτροπής στον 

προαναφερθέντα τόπο και χρόνο, η Πειθαρχική Επιτροπή θα προχωρήσει στην 

ακρόαση της υπόθεσης στην απουσία σας. 

 

5. Οι διατάξεις που διέπουν την πειθαρχική διαδικασία παρατίθενται στο Μέρος XIV του 

περί Ελεγκτών Νόμου. 

 
6. Η Πειθαρχική Επιτροπή που θα εκδικάσει την υπόθεση εναντίον σας συγκροτείται από 

τα ακόλουθα πρόσωπα ………………………………………………………….. και 

προεδρεύεται από τον/την …………………………………………………….. 

       (Υπογραφή) 

      ………………………………………. 

      Πρόεδρος Πειθαρχικής Επιτροπής 

       (Υπογραφή) 

 

      ………………………………………. 

      Επίδοση Ειδοποίησης Κλήσεως 



ΤΥΠΟΣ  Β 

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΕΕλΕπ 

 

Ειδοποίηση κλήσης σε πρόσωπο να προσέλθει να δώσει μαρτυρία και/ ή να καταθέσει 

ή/ και να αναγνωρίσει έγγραφα ή/ και οποιοδήποτε μαρτυρικό υλικό. 

[ημερομηνία] 

 

Προς τον/την ………………………………………………………………………….. 

 

Με την παρούσα καλείστε να παρουσιασθείτε ενώπιον της Πειθαρχικής Επιτροπής της 

ΑΔΕΕλΕπ στην [ημερομηνία], στον [τόπος] και ώρα ………………..π.μ./μ.μ. και σε 

οποιαδήποτε άλλη ημέρα στην οποία η ακρόαση μπορεί να αναβληθεί ή/ και να 

συνεχισθεί για να δώσετε μαρτυρία ή/ και να καταθέσετε ή/ και να αναγνωρίσετε έγγραφα 

ή/ και οποιοδήποτε άλλο μαρτυρικό υλικό ή/ και να καταθέσετε ή/ και να αναγνωρίσετε 

τα ακόλουθα έγγραφα ή/ και το ακόλουθο μαρτυρικό υλικό: 

 

1. ………………………………………………. 

2. ………………………………………………. 

3. ………………………………………………. 

4. ………………………………………………. 

σε σχέση με πειθαρχική διαδικασία που διεξάγεται εναντίον 

………………………………… 

Προειδοποιείστε ότι παράλειψή σας να παραστείτε ως ανωτέρω ζητείται σας καθιστά 

υπεύθυνο σε ποινές όπως προνοείται σε νόμο. 

       (Υπογραφή) 

      ………………………………………. 

      Πρόεδρος Πειθαρχικής Επιτροπής 

       (Υπογραφή) 

 

      ………………………………………. 

      Επίδοση Ειδοποίησης Κλήσεως 

 


