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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1: ΓΔΝΙΚΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ  
 

ΑΡΘΡΟ 1  
Ππυηαπσηθή ςποσπέυζε ηος τςσοιόγος είναη να δηαθςιάζζεη ηο θύπορ 

ηος επαγγέιµαηορ ηος, πος ηο επηηςγσάνεη µε ηο ζεβαζµό ηος ππορ ηον 
άνζπυπο θαη ηα δηθαηώµαηά ηος, ηεν ανηηθεηµενηθόηεηα, αξηοππέπεηα, 
εςζςνεηδεζία, τειή ζςναίζζεζε εςζύνερ θαη ζςµπεπηθοπά πος εµπνέεη 
εµπηζηοζύνε θαη, γενηθά ηε δηαηήπεζε ηος έπγος ηος ζε τειά επίπεδα. 

 ΑΡΘΡΟ 2  
 Φπονηίδεη να δηαηεπεί ηο επίπεδο ηερ επγαζίαρ ηος θαη να πποθςιάηηεη ηεν 
επηζηήµε ηος θαη ηηρ µεζόδοςρ ηερ από θάζε θζοπά ζηεν θοηνή γνώµε. 
Εηδηθόηεπα θπονηίδεη να εξαζθαιίδεη θαηάιιειοςρ όποςρ θαη ζςνζήθερ γηα ηε 
δηεξαγυγή ηερ επγαζίαρ ηος.  

ΑΡΘΡΟ 3  
 ηεν άζθεζε ηος επαγγέιµαηορ ηος δείσνεη ηον ανάιογο ζεβαζµό γηα ηηρ 
θοηνυνηθέρ θαη εζηθέρ αξίερ θαη ηο νοµηθό θώδηθα ηερ θοηνόηεηαρ όπος 
επγάδεηαη.  

ΑΡΘΡΟ 4  
 Όηαν αζθεί ηεν τςσοιογηθή ππάξε, βαζίδεηαη ζε µεζόδοςρ θαη ηεσνηθέρ πος 
έσοςν θαηαθςπυζεί ζαν όπγανα επηζηεµονηθήρ τςσοιογηθήρ εξέηαζερ. Έσεη 
ςπότε ηος ηα όπηά ηος θαη θπονηίδεη να επαιεζεύεη ηα εςπήµαηά ηος. 

 ΑΡΘΡΟ 5  
 ε πεπίπηυζε πος αποδεδεηγµένα µεηώνεηαη ηο θύπορ, ε αξηοππέπεηα θαη ηο 
επίπεδο πποζθοπάρ ηυν ςπεπεζηών ηος, ο τςσοιόγορ ενεµεπώνεη έγθαηπα ηο 
∆ηοηθεηηθό ςµβούιηο ηος ςνδέζµος.  

ΑΡΘΡΟ 6  
Ο τςσοιόγορ δε σπεζηµοποηεί ζηηρ ζσέζεηρ ηερ θαζεµεπηνήρ ηος δυήρ 
τςσοιογηθούρ σαπαθηεπηζµούρ ή οποιογία συπίρ αποσπώνηα ιόγο.  

ΑΡΘΡΟ 7  
Η ηδηόηεηα ηος µέιοςρ ηος ςνδέζµος Φςσοιόγυν Κύππος δε σπεζηµοποηείηαη 
γηα ζθοπούρ πος έπσονηαη ζε ανηίζεζε µε ηο Καηαζηαηηθό ηος ςνδέζµος.  

ΑΡΘΡΟ 8  
   Η ηήπεζε τειών απαηηήζευν επαγγειµαηηθήρ απµοδηόηεηαρ ζηον Κιηνηθό 
θαη ςµβοςιεςηηθό ηοµέα, αποηειεί εςζύνε ηος τςσοιόγος γηα ηο ζςµθέπον 
θαη ηος θοηνού θαη ηος επαγγέιµαηορ.  

ΑΡΘΡΟ 9  
 Όηαν πεπηέπσεηαη ζε γνώζε ηος τςσοιόγος παπάβαζε ηυν απσών ηος 
∆εονηοιογηθού Κώδηθα, οθείιεη να ενεµεπώνεη ηο ∆ηοηθεηηθό ςµβούιηο ηος 
ςνδέζµος ππορ ηο ζςµθέπον ηος θοηνού θαη ηος θύποςρ ηος επαγγέιµαηορ. 
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 ΑΡΘΡΟ 10  
 Ο τςσοιόγορ πος αναιαµβάνεη επγαζία ζε οποηονδήποηε Οπγανηζµό ή 
Τπεπεζία ενεµεπώνεη εςζύρ εξαπσήρ ηον επγοδόηε ηος γηα ηοςρ πεπηοπηζµούρ 
θαη ηηρ ςποσπεώζεηρ πος θαζοπίδονηαη από ηε ∆εονηοιογία ηος. 

 ΑΡΘΡΟ 11  
 ε πεπίπηυζε πος ζα πεπηέιζεη ζε γνώζε ηος τςσοιόγος, όηη ππόζυπα, πος 
δεν έσοςν ηεν ηδηόηεηα ηος τςσοιόγος, αζθούν ηο έπγο ηος, έσεη ςποσπέυζε 
να ηο αναθέπεη ζηο ∆ηοηθεηηθό ςµβούιηο ηος ςνδέζµος. 

 ΑΡΘΡΟ 12  
Φςσοιογηθέρ Τπεπεζίερ γηα ζθοπούρ εξαηοµηθεςµένερ δηάγνυζερ, ζεπαπείαρ 
ή ζςµβοςιεςηηθήρ πποζθέπονηαη µόνο ζηα πιαίζηα µηαρ επαγγειµαηηθήρ 
ζσέζερ θη όση µέζυ δεµόζηυν δηαιέξευν ή επηδείξευν, άπζπυν ζηηρ 
εθεµεπίδερ ή πεπηοδηθά, παδηοθυνηθών ή ηειεοπηηθών ππογπαµµάηυν, 
ηασςδποµείος ή άιιυν µέζυν µαδηθήρ επηθοηνυνίαρ. 

 ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΙΙ: ΤΠΔΤΘΤΝΟΣΗΣΑ  

ΑΡΘΡΟ 13  
Ο τςσοιόγορ ζηεν ανάιετε ηυν ςποσπεώζεών ηος γηα ηεν ανάπηςξε ηερ 
θαηανόεζερ ηος ανζπώπος γηα ηον άνζπυπο, αποδίδεη µεγάιε ζεµαζία ζηεν 
ανηηθεηµενηθόηεηα θαη αθεπαηόηεηα θαη δηαηεπεί ηα τειόηεπα δςναηά επίπεδα 
ζηηρ ςπεπεζίερ πος πποζθέπεη.  

ΑΡΘΡΟ 14  
  Ο τςσοιόγορ πποάγεη ηεν έπεςνα ζε θοηνυνηθά υθέιηµοςρ ηοµείρ• Ωρ 
επεςνεηήρ οπγανώνεη ηεν έπεςνά ηος µε ηπόπο, ώζηε να πεπηοπίδεηαη ε 
πηζανόηεηα να εξασζούν παπαπιανεηηθά ζςµπεπάζµαηα από ηα εςπήµαηά 
ηος. Επίζερ, δεµοζηεύεη πιήπεηρ εθζέζεηρ ηερ επγαζίαρ ηος, συπίρ να 
αποππίπηεη, ζε θαµία πεπίπηυζε θαη συπίρ εξεγήζεηρ, δεδοµένα, πος πηζανόν 
να µεηαβάιοςν ηεν επµενεία ηυν αποηειεζµάηυν ηος.  

ΑΡΘΡΟ 15 
  

 ηα δηδαθηηθά ηος θαζήθονηα, ο τςσοιόγορ αναγνυπίδεη ηεν ππυηαπσηθή ηος 
ςποσπέυζε να βοεζά άιιοςρ ζηεν απόθηεζε γνώζευν θαη δεξηοηήηυν θαη να 
δηαηεπεί ηε µόπθυζε ζε τειά επίπεδα.  

ΑΡΘΡΟ 16  
  ηεν επαγγειµαηηθή ηος ππαθηηθή, ο τςσοιόγορ αναιαµβάνεη µηα 
ζοβαπόηαηε θοηνυνηθή εςζύνε, δηόηη ε επγαζία ηος µποπεί να επεπεάζεη 
άµεζα ηε δυή άιιυν ανζπώπυν.  

ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ: ΔΒΑΜΟ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ  

ΑΡΘΡΟ 17  
 Ο τςσοιόγορ εθδειώνεη ηο ζεβαζµό ηος γηα ηον άνζπυπο θαη ηα δηθαηώµαηά 
ηος επηδεηθνύονηαρ, ζηε δηάπθεηα ηερ ππαθηηθήρ ηος, ανηηθεηµενηθόηεηα, 
αξηοππέπεηα, εςζςνεηδεζία θαη τειή ζςναίζζεζε εςζύνερ. 
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ΑΡΘΡΟ 18  
  Αποθεύγεη οποηαδήποηε ενέπγεηα ή ιόγο πος µποπούν να βιάτοςν ηα 
θςζηθά θαη νοµηθά ππόζυπα µε ηα οποία αζσοιείηαη επαγγειµαηηθά. 
Ανηίζεηα, ηα βοεζά µέζα ζηα όπηα ηερ επαγγειµαηηθήρ ηος απµοδηόηεηαρ. 

ΑΡΘΡΟ 19  
∆ε µεηασεηπίδεηαη ηα επαγγειµαηηθά ηος µέζα γηα να εξαζθαιίζεη πποζυπηθά 
οθέιε ζε βάπορ άιιυν.  

ΑΡΘΡΟ 20  
 ∆εν πεπηοπίδεη ηεν αςηονοµία ηυν άιιυν, ηε δςναηόηεηα πιεποθόπεζερ ή 
ηεν ειεςζεπία θπίζερ θαη απόθαζήρ ηοςρ.  

ΑΡΘΡΟ 21  
∆είσνεη θεηδώ ππορ ηοςρ πειάηερ ηος αποθεύγονηαρ ηε ζυµαηηθή, πνεςµαηηθή 
θαη ζςναηζζεµαηηθή θαηαπόνεζε ηοςρ συπίρ επηζηεµονηθή ζθοπηµόηεηα. 

ΑΡΘΡΟ 22  
Αποθεύγεη οποηαδήποηε ενέπγεηα πος ζα µποπούζε να πποζβάιεη ηεν 
αξηοππέπεηα ηος αηόµος.  

ΑΡΘΡΟ 23  
Κάηυ από ηεν επαγγειµαηηθή ηος ηδηόηεηα δεν πποβαίνεη ζε εζηθέρ 
αξηοιογήζεηρ.  

ΑΡΘΡΟ 24  
∆εν επηβάιιεη ούηε ςποβάιιεη ηηρ πποζυπηθέρ ηος απότεηρ ζηοςρ πειάηερ ηος.  

ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΙV: ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΣΟ  

ΑΡΘΡΟ 25  
Βαζηθή ςποσπέυζε ηος τςσοιόγος είναη ε δηαθύιαξε ηυν πιεποθοπηών πος 
ιήθζεθαν ζηε δηάπθεηα ηερ επαγγειµαηηθήρ ηος ππαθηηθήρ ( δηδαζθαιίαρ, 
ππαθηηθήρ, εξάζθεζερ έπεςναρ ). Σο επαγγειµαηηθό απόππεηο θαιύπηεη όια 
όζα ο τςσοιόγορ είδε, άθοςζε ή ανηηιήθζεθε γηα άηοµα ζηε δηάπθεηα ηερ 
ππαθηηθήρ ηος θαη πος αθοπούν ηεν ηδηυηηθή ηοςρ δυή. 

  ΑΡΘΡΟ 26  
Ο τςσοιόγορ οθείιεη:  

α) Να θαηαβάιεη θάζε πποζπάζεηα γηα αποθςγή ηερ άζθοπερ 
παπαβίαζερ ηοςηδηυηηθού αποππήηος.  

β) Να θαηοσςπώνεη ηεν απόιςηε ανυνςµία ηυν πεπηπηώζευν πος 
σπεζηµοποηεί ζε ζςγγπάµµαηά ηος ή ζηε δηάπθεηα δηδαζθαιίαρ.  

γ) Να µεπηµνά γηα ηε θύιαξε γπαπηών ζηοησείυν εµπηζηεςηηθήρ θύζερ, 
πος αθοπούν ηον πειάηε θαη να πποβαίνεη ζηεν θαηαζηποθή ηοςρ, αν 
ππόθεηηαη να πεπηέιζοςν ζε αναπµόδηα ππόζυπα.  
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δ) Να ενεµεπώνεη ηον πειάηε ηος ζε πεπίπηυζε µαγνεηοθώνεζερ ή 
θηνεµαηογπαθηθήρ ιήτερ. ε πεπίπηυζε δηαθυνίαρ ηος πειάηε ηα 
ζηοησεία πος ςπάπσοςν θαηαζηπέθονηαη.  

ε) Να µε ζςδεηεί έζηυ θαη ανώνςµα, πεπηπηώζεηρ πειαηών ηος ζε 
θύθιοςρ εξυεπαγγειµαηηθούρ ή µε ζςναθών επαγγειµάηυν.  

ζη) Να µε σπεζηµοποηεί γηα ηδηοηειείρ ζθοπούρ πιεποθοπίερ πος έηςσε 
να πεπηπέζοςν ζηεν ανηίιετή ηος ζηε δηάπθεηα ηερ ζσέζερ ηος µε ηον 
πειάηε.  

ε) Να µε δίνεη ζηο δηθαζηήπηο ζηοησεία πος πεπηήιζαν ζε γνώζε ηος 
ζηε δηάπθεηα ηερ επαγγειµαηηθήρ ηος ππαθηηθήρ θαη πος αθοπούν ηεν 
ηδηυηηθή δυή ηος πειάηε ηος, αιιά ν’απθείηαη ζε επηζηεµονηθή 
αξηοιόγεζε. 

 ΑΡΘΡΟ 27  
Σο επαγγειµαηηθό απόππεηο ιύεηαη ζηηρ πηο θάηυ πεπηπηώζεηρ:  

α) Όηαν ο τςσοιόγορ ζσεµαηίζεη ηε γνώµε, όηη θηνδςνεύεη ε δυή ή ε 
ζυµαηηθή αθεπαηόηεηα ηος πειάηε ηος ή άιιυν πποζώπυν. σεηηθά 
ενεµεπώνονηαη µόνο απµόδηα ππόζυπα.  

β) Αξηοιογεηηθά ζηοησεία ή πιεποθοπίερ, πος ιήθζεθαν ζηε δηάπθεηα 
ηερ επαγγειµαηηθήρ ππαθηηθήρ θαη πος αθοπούν παηδηά, ζποςδαζηέρ, 
ςπάιιειοςρ θ.ά., αναθέπονηαη άµεζα µε ηε ζςγθεθπηµένε πεπίπηυζε. 
Αςηέρ οη γπαπηέρ ή πιεποθοπηθέρ αναθοπέρ ή εθζέζεηρ πεπηέσοςν µόνο 
πιεποθοπίερ, πος ζσεηίδονηαη άµεζα µε ηο ζθοπό ηερ αξηοιόγεζερ.  

γ) Εµπηζηεςηηθέρ επαγγειµαηηθέρ πιεποθοπίερ ζσεηηθέρ µε ηον πειάηε, 
πος πποέπσονηαη από άιια ππόζυπα, δίνονηαη µόνο ζε αςηό, µόνο 
ύζηεπα από ηε ζςγθαηάζεζή ηοςρ.  

δ) Η ηαςηόηεηα αηόµυν, πος σπεζηµοποηήζεθαν ζαν ςποθείµενα 
επηζηεµονηθήρ έπεςναρ δεµοζηεύεηαη µόνο µε ηε ζαθή έγθπηζή ηοςρ. 
ηηρ πεπηπηώζεηρ, πος ε εξαζθάιηζε ηερ έγθπηζερ είναη αδύναηε 
αναιαµβάνεη εςζύνε γηα ηεν επαπθή θάιςτε ηερ ηαςηόηεηάρ ηοςρ. 

 ΚΔΦΑΛΑΙΟ V: ΥΔΗ ΜΔ ΣΟΝ ΠΔΛΑΣΗ  

ΑΡΘΡΟ 28  
 Ο τςσοιόγορ εξαζθαιίδεη ηε ζςγθαηάζεζε ηος πειάηε γηα ηεν 
επαγγειµαηηθή ζσέζε αθού ηον ενεµεπώζεη γηα ηοςρ βαζηθούρ όποςρ ηερ. 
Σονίδεη ηδηαίηεπα εθείνοςρ πος ζα µποπούζαν να επεπεάζοςν ηεν απόθαζε 
ηος πειάηε, όπυρ π.σ., ε θαηαγπαθή µηαρ ζςνένηεςξερ, ε σπεζηµοποίεζε ηος 
ςιηθού ηερ ζςνένηεςξερ γηα εθπαηδεςηηθούρ ζθοπούρ ή ε παπαθοιούζεζε ηερ 
ζςνένηεςξερ από άιια ππόζυπα. 

 ΑΡΘΡΟ 29  
  ηηρ πεπηπηώζεηρ, πος ο πειάηερ δεν είναη ηθανόρ να αξηοιογήζεη ηεν 
θαηάζηαζε (π.σ. µηθπά παηδηά) ο τςσοιόγορ ενεµεπώνεη ηο άµεζα ςπεύζςνο 
ππόζυπο γηα ηοςρ όποςρ ηερ ζσέζερ.   
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ΑΡΘΡΟ 30  
Ο τςσοιόγορ δεν ππουζεί επαγγειµαηηθή ζσέζε µε µέιε ηερ οηθογένεηαρ ηος, 
ζηενούρ θίιοςρ, ζςνεπγάηερ ή ππόζυπα πος ε εςεµεπία ηοςρ ζα θηνδύνεςε 
από µηα ηέηοηα δηπιή ζσέζε.  

ΑΡΘΡΟ 31  
 Ο τςσοιόγορ δηθαηούηαη να εξεγήζεη ζε µειιονηηθό πειάηε ηε ζεµαζία 
θάποηος είδοςρ τςσοιογηθήρ ςπεπεζίαρ. ∆εν πποζθέπεη αςηόβοςια ηηρ 
ςπεπεζίερ ηος ούηε παπαθηνεί οποηονδήποηε να ηεζεί ζε επαγγειµαηηθή ζσέζε 
µαδί ηος, αθόµα θαη συπίρ αµοηβή.  

ΚΔΦΑΛΑΙΟ VI: ΔΤΗΜΔΡΙΑ ΣΟΤ ΠΔΛΑΣΗ  

ΑΡΘΡΟ 32  
Ο τςσοιόγορ ζέβεηαη ηεν αθεπαηόηεηα θαη πποζηαηεύεη ηεν εςεµεπία ηος 
πειάηε ηος.  

ΑΡΘΡΟ 33  
  ηεν επαγγειµαηηθή ππαθηηθή, όπος είναη δςναηό να εµθανηζηεί ζύγθποςζε 
ζςµθεπόνηυν, όπυρ µεηαξύ επγαδοµένυν θαη δηεύζςνζερ ή ηος πειάηε ηος 
θαη ηος επγοδόηε ηος, αποθαζίδεη ο ίδηορ γηα ηε ζηάζε πος ζα θπαηήζεη, 
ηεπώνηαρ πάνηα ηοςρ πεπηοπηζµούρ θαη ηηρ ςποσπεώζεηρ πος θαζοπίδονηαη 
από ηε ∆εονηοιογία θαη ενεµεπώνεη ζσεηηθά ηοςρ ενδηαθεποµένοςρ. 

 ΑΡΘΡΟ 34  
 ηηρ πεπηπηώζεηρ πος δηαπηζηώνεη όηη ο πειάηερ ηος δεν υθειείηαη από ηε 
ζεπαπεςηηθή ή ηε ζςµβοςιεςηηθή ζσέζε πος ηος παπέσεηαη, δεν αποθεύγεη να 
ηε δηαθότεη αν αςηό απαηηεί ηο ζςµθέπον ηος πειάηε ηος.  

ΑΡΘΡΟ 35  
  ε πεπίπηυζε παπαποµπήρ ζε άιιον εηδηθό, ε εςζύνε ηος τςσοιόγος γηα ηεν 
εςεµεπία ηος πειάηε εξαθοιοςζεί να ςθίζηαηαη, υζόηος αςηή να αναιεθζεί 
από ηον επαγγειµαηία, ζηον οποίο παπαπέµπεηαη ο πειάηερ, ή υζόηος 
δηαθοπεί ε ζσέζε ηος µε ηον τςσοιόγο πος θάνεη ηεν παπαποµπή, έπεηηα από 
αµοηβαία ζςµθυνία.  

ηηρ πεπηπηώζεηρ πος ενδείθνςηαη παπαποµπή, γνυµάηεςζε ή άιιερ αιιαγέρ 
ζηηρ ζςνζήθερ ηερ ζεπαπείαρ θαη ο πειάηερ απνείηαη ηεν παπαποµπή, ο 
τςσοιόγορ εθηηµά ηεν πηζανόηεηα να πποθιεζεί δεµηά ζηον πειάηε, ζηον ίδηο 
ή ηο επάγγειµά ηος µε ηε ζςνέσηζε ηερ ζσέζερ θαη ενεπγεί ανάιογα. 

 ΑΡΘΡΟ 36  
ηηρ πεπηπηώζεηρ πος σπεηάδεηαη να σοπεγήζεη τςσοιογηθά δοθίµηα, 
πποζηαηεύεη ηοςρ εξεηαδόµενοςρ εξαζθαιίδονηαρ ηεν επαγγειµαηηθή σπήζε 
ηυν δοθηµίυν θαη ηυν αποηειεζµάηυν ηοςρ.  

ΑΡΘΡΟ 37  
 Ο τςσοιόγορ εξαζθαιίδεη θαηάιιειοςρ όποςρ θαη ζςνζήθερ δηεξαγυγήρ ηερ 
επγαζίαρ ηος µε ζθοπό ηεν πποζηαζία ηόζο ηος πειάηε θαη ηος ίδηος, όζο θαη 
ηος επαγγέιµαηορ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ VII: ΥΔΗ ΜΔ ΤΝΑ∆ΔΛΦΟΤ ΚΑΙ 
ΑΛΛΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΔ  

ΑΡΘΡΟ 38  
Ο τςσοιόγορ ενεπγεί µε αθεπαηόηεηα ζε ζσέζε µε ηοςρ ζςναδέιθοςρ ηερ 
τςσοιογίαρ θαη ζςνεπγάηερ άιιυν επαγγειµάηυν.  

ΑΡΘΡΟ 39  
 Ο τςσοιόγορ δεν ςπεηζέπσεηαη ζηα έπγα θαη ζηε δηθαηοδοζία ζςγγενών 
επαγγειµάηυν από ςπέπβαζε άζθεζερ ηος δηθού ηος επαγγέιµαηορ. 
Εηδηθόηεπα, δεν αναιαµβάνεη να πποζθέπεη ςπεπεζίερ γηα πποβιήµαηα πος 
βπίζθονηαη έξυ από ηα αναγνυπηζµένα όπηα ηερ τςσοιογηθήρ ππάξερ. 

 ΑΡΘΡΟ 40  
  Ο τςσοιόγορ δεν πποζθέπεη θάηυ από θανονηθέρ ζςνζήθερ επαγγειµαηηθέρ 
ςπεπεζίερ ζε ππόζυπο ζηο οποίο πποζθέπεηαη τςσοιογηθή βοήζεηα από άιιο 
τςσοιόγο, εθηόρ αν ζςνεννοεζεί µαδί ηος ή ύζηεπα από ηε ιήξε ηερ ζσέζερ 
ηος πειάηε µε άιιον τςσοιόγο. 

 ΑΡΘΡΟ 41  
 ηηρ πεπηπηώζεηρ όπος επαγγειµαηίαρ άιιερ εηδηθόηεηαρ παπαπέµπεη ένα 
άηοµο ζε τςσοιόγο θαη παποςζηαζηεί ανάγθε ο τςσοιόγορ να αποζηείιεη ηο 
άηοµο αςηό ζε άιιο ζςνάδειθο ή άιιον επαγγειµαηία, ο τςσοιόγορ ππέπεη 
να έιζεη πποεγοςµένυρ ζε ζςνεννόεζε µε εθείνο πος απσηθά παπέπεµτε ηεν 
πεπίπηυζε. 

 ΑΡΘΡΟ 42  
 Ο τςσοιόγορ οθείιεη να αποθεύγεη δςζµενείρ θπίζεηρ γηα ζςναδέιθοςρ 
δεµόζηα, πος έζηυ θαη συπίρ να αναθέπονηαη ονόµαηα, θζείποςν ηο 
επάγγειµα ζηεν θοηνή ζςνείδεζε θαη είναη επηδήµηερ γηα όιοςρ ηοςρ 
εθπποζώποςρ ηος.  

ΚΔΦΑΛΑΙΟ VIII: ΑΡΜΟ∆ΙΟΣΗΣΔ - ΙΚΑΝΟΣΗΣΔ  

ΑΡΘΡΟ 43  
  Η δηαηήπεζε τειών επηπέδυν επαγγειµαηηθών απσών αποηειεί εςζύνε 
όιυν ηυν τςσοιόγυν, γηα ηο ζςµθέπον ηόζο ηος θοηνού όζο θαη ηος 
επαγγέιµαηορ.  

ΑΡΘΡΟ 44  
Οη τςσοιόγοη δεν ενζαππύνοςν ηεν άζθεζε ηερ τςσοιογίαρ από µε 
πποζονηούσα άηοµα θαη θαζοδεγούν ηο θοηνό ν’ αποηείνεηαη ζε τςσοιόγοςρ 
πος είναη απµόδηοη να δίνοςν αξηόπηζηερ επαγγειµαηηθέρ ςπεπεζίερ. 

 ΑΡΘΡΟ 45  
 Ο τςσοιόγορ αναγνυπίδεη ηα όπηα ηερ απµοδηόηεηαρ ηος θαη ηοςρ 
πεπηοπηζµούρ ηυν µεζόδυν πος σπεζηµοποηεί θαη δεν πποζθέπεη ςπεπεζίερ ή 
σπεζηµοποηεί µεζόδοςρ, πος δεν ανηαποθπίνονηαη ζηα επαγγειµαηηθά επίπεδα 
θαη πος έσοςν θαζοπηζηεί ζε εηδηθούρ ηοµείρ. 

 Ο τςσοιόγορ θαζοδεγεί ηον πειάηε ηος να αποηείνεηαη γηα άιιε 
επαγγειµαηηθή βοήζεηα ζε ό,ηη αθοπά πιεςπέρ ηος πποβιήµαηορ ηος πος 
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ξεθεύγοςν από ηα όπηα ηερ απµοδηόηεηάρ ηος. ύµθυνα µε αςηή ηεν απσή 
ππέπεη να ιαµβάνεηαη, π.σ., ππόνοηα γηα ηε δηάγνυζε θαη ζεπαπεία ζσεηηθών 
ηαηπηθών πποβιεµάηυν θαη γηα παπαποµπή ή ζςµβοςιεςηηθή θαζοδήγεζε ζε 
άιιοςρ εηδηθούρ.  

ΑΡΘΡΟ 46  
   Ο τςσοιόγορ αναγνυπίδεη, όηη ε αποηειεζµαηηθόηεηα ηος εξαπηάηαη ζε 
µεγάιο βαζµό από ηεν ηθανόηεηα ηος να δηαηεπεί ζυζηέρ θαη ζηαζεπέρ 
δηαπποζυπηθέρ ζσέζεηρ θαη, όηη πποζυπηνέρ ή πηο µόνηµερ δηαηαπασέρ ζηεν 
τςσηθή ηος ςγεία µποπούν να επεπεάζοςν ηηρ ηθανόηεηερ ηος ή να επηδπάζοςν 
απνεηηθά ζηεν εθηίµεζε ηυν πειαηών ηος. Γη’ αςηό αποθεύγεη ηεν ανάιετε 
δπαζηεπηοηήηυν, όπος ηα πποζυπηθά ηος πποβιήµαηα πηζανόν να έσοςν ζαν 
αποηέιεζµα επαγγειµαηηθέρ ςπεπεζίερ σαµειού επηπέδος ή ηεν ππόθιεζε 
δεµηάρ ζηον πειάηε. Αν έσεη ήδε αναιάβεη ηέηοηερ, όηαν ανηηιεθζεί ηα 
πποζυπηθά ηος πποβιήµαηα, θαηαθεύγεη ζε απµόδηα επαγγειµαηηθή βοήζεηα 
γηα να αποθαζίζεη αν ζα ζςνεσίζεη ή ζα δηαθότεη ηηρ ςπεπεζίερ ηος ζηον 
πειάηε.  

ΚΔΦΑΛΑΙΟ IX: ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΠΡΟΟΝΣΩΝ  

ΑΡΘΡΟ 47  
 Ο τςσοιόγορ δε δηθαηούηαη να παποςζηάδεη παπαποηεµένα ηα αθαδεµαφθά 
θαη επαγγειµαηηθά ηος πποζόνηα, ηηρ επαγγειµαηηθέρ ηος ζσέζεηρ θαη ηοςρ 
επαγγειµαηηθούρ ηος ζθοπούρ, αιιά θαη αςηά ηυν ηδπςµάηυν θαη ηυν 
οπγανώζευν µε ηηρ οποίερ ζσεηίδεηαη.  

ΑΡΘΡΟ 48  
  Ο τςσοιόγορ δεν ηζσςπίδεηαη είηε άµεζα είηε έµµεζα όηη θαηέσεη 
επαγγειµαηηθά πποζόνηα, πος δηαθέποςν από ηα ππαγµαηηθά ηος πποζόνηα 
ούηε παπαποηεί ηε ζσέζε ηος µε ηα ηδπύµαηα, οπγανηζµούρ ή άηοµα ούηε 
οδεγεί άιιοςρ να ζςµπεπάνοςν γηα επαγγειµαηηθέρ ζσέζεηρ πος δεν έσεη. Ο 
τςσοιόγορ έσεη εςζύνε να δηοπζώνεη άιιοςρ, πος παπαποηούν ηα 
επαγγειµαηηθά ηος πποζόνηα ή ζσέζεηρ.  

ΑΡΘΡΟ 49  
Ο τςσοιόγορ δεν παποςζηάδεη παπαπιανεηηθά οπγανηζµούρ ή ηδπύµαηα µε ηα 
οποία έσεη ζσέζε πποζδίδονηαρ ηοςρ σαπαθηεπηζηηθά θαη ηδηόηεηερ πος δεν 
έσοςν.  

ΑΡΘΡΟ 50  
 Ο τςσοιόγορ δε ζςνδέεη ηον εαςηό ηος ή επηηπέπεη να σπεζηµοποηεζεί ηο 
όνοµα ηος ζε ζσέζε µε οποηεζδήποηε ςπεπεζίερ ή πποφόνηα, µε ηπόπο πος να 
ηα παποςζηάδεη παπαπιανεηηθά υρ ππορ ηο βαζµό ηερ εςζύνερ ηος ή ηε θύζε 
ηερ ζσέζερ ηος µε αςηά. 

 ΑΡΘΡΟ 51  
  Ο τςσοιόγορ δε σπεζηµοποηεί ηε ζσέζε ηος µε ηο ύνδεζµο Φςσοιόγυν 
Κύππος γηα ζθοπούρ πος δε ζςνάδοςν µε ηοςρ δειυµένοςρ ζθοπούρ ηος 
ςνδέζµος.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ Υ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ  

ΑΡΘΡΟ 52  
Ο τςσοιόγορ αθοιοςζεί επαγγειµαηηθά θαη όση εµποπηθά θπηηήπηα όηαν 
αναθοηνώνεη ηεν πποζθοπά ςπεπεζηών.  

ΑΡΘΡΟ 53  
Η γνυζηοποίεζε ηερ επαγγειµαηηθήρ ηδηόηεηαρ ηος τςσοιόγος ππέπεη να 
γίνεηαη θαηά ηπόπο ανάιογο ππορ ηο επίπεδο ηος επαγγέιµαηορ θαη ηο πόιο 
ηος τςσοιόγος ζηεν θοηνυνία.  

ΑΡΘΡΟ 54  
 Οποηαδήποηε αναθοίνυζε τςσοιογηθών ςπεπεζηών ππέπεη να είναη 
ενεµεπυηηθή θαη µε θανένα ηπόπο δηαθεµηζηηθή.  

ΑΡΘΡΟ 55  
 Η παποςζίαζε ηυν ηίηιυν ζποςδών θαζώρ θαη ε αναγπαθή, ενδεσόµενα, ηυν 
ηίηιυν θαη ηερ εξεηδίθεςζερ ηος τςσοιόγος ζε πηναθίδερ, επηζθεπηήπηα θαη 
άιια ένηςπα ππέπεη ν’ ανηαποθπίνεηαη ππορ ηεν ππαγµαηηθόηεηα. 

 ΑΡΘΡΟ 56  
 Αηοµηθέρ θαηασυπήζεηρ ζε ηειεθυνηθούρ θαηαιόγοςρ πεπηοπίδονηαη ζηεν 
πα΄παζεζε ηος ονόµαηορ, ηος ανώηαηος ζσεηηθού ηίηιος πος δηαζέηεη, ηερ 
εηδηθόηεηαρ, ηερ δηεύζςνζερ θαη ηος απηζµού ηειεθώνος. 

 ΑΡΘΡΟ 57  
 Αναθοηνώζεηρ ηερ ηδηυηηθήρ άζθεζερ ηος επαγγέιµαηορ πεπηοπίδονηαη ζε 
απιή δηαηύπυζε ηος ονόµαηορ, ηος ανώηαηος ζσεηηθού αθαδεµαφθού ή θαη 
επαγγειµαηηθού ηίηιος, ηερ εηδηθόηεηαρ, ηος ζσεηηθού πανεπηζηεµίος, ηερ 
δηεύζςνζερ, ηος απηζµού ηειεθώνος, ηυν εµεπών θαη υπών επγαζίαρ θαη 
ζύνηοµερ αναθοπάρ ζηοςρ ζςγθεθπηµένοςρ ηοµείρ πποζθοπάρ ηος. 

 ΑΡΘΡΟ 58  
  Αγγειίερ ζηον εµεπήζηο ηύπο πεπηοπίδονηαη µόνο ζηηρ πεπηπηώζεηρ 
εγθαηάζηαζερ ηος τςσοιόγος ζε ένα οίθεµα, µεηαθοπάρ ηος γπαθείος, 
αιιαγήρ ηος απηζµού ηειεθώνος ή ηυν υπών επγαζίαρ, θαζώρ θαη ζε 
πεπηπηώζεηρ αποςζίαρ ηος τςσοιόγος πάνυ από µηα βδοµάδα θαη 
επανάιετερ ηερ επγαζίαρ ηος. Σο θείµενο ηυν αγγειηών δεν ππέπεη να 
παίπνεη σώπο πάνυ από ηπεηρ ίνηζερ ζε δύο ζηήιερ. 

ΑΡΘΡΟ 59  
 Η πηναθίδα ηος τςσοιόγος αναπηάηαη ή ενηοησίδεηαη µόνο θονηά ζηεν θύπηα 
είζοδο ηος µέποςρ, όπος επγάδεηαη. Ππέπεη να είναη απιή, συπίρ επηδεηθηηθή 
δηαθόζµεζε ή µέγεζορ.  Πηναθίδερ ζηεν ηδηυηηθή θαηοηθία ηος τςσοιόγος 
ππέπεη να είναη ανάιογερ µε ηηρ ζςνεζηζµένερ πηναθίδερ πος ηοποζεηούνηαη 
ζε ηδηυηηθά ζπίηηα.  

ΑΡΘΡΟ 60  
Σο σαπηί αιιειογπαθίαρ θαη ε ζθπαγίδα ηος τςσοιόγος µποπούν να 
πεπηέσοςν µόνο ηα ζηοησεία ηερ πηναθίδαρ, θαζώρ θαη ηηρ δηεςζύνζεηρ θαη ηα 
ηειέθυνα ηος γπαθείος θαη ηερ θαηοηθίαρ ηοςρ.  
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ΑΡΘΡΟ 61  
Απαγοπεύεηαη ε δηανοµή δηαθεµηζηηθών θςιιαδίυν, ε δεµοζίεςζε 
δηαθεµηζηηθών θεηµένυν ζε οποηοδήποηε µέζο δεµοζηόηεηαρ θαη ε 
ηοησοθόιιεζε ή ανάπηεζε δηαθεµηζηηθών πηναθίδυν ή επηγπαθών ζε δεµόζηο 
σώπο.  

ΑΡΘΡΟ 62  
 Αναθοηνώζεηρ οπγανηζµών µποπούν να πεπηέσοςν θαηάιογο ονοµάηυν ηυν 
τςσοιόγυν -µειών ηος πποζυπηθού- µε ηα πποζόνηα ηοςρ. ηηρ άιιερ 
ιεπηοµέπεηερ ζςµµοπθώνονηαη µε ςπόδεηγµα πος ηζσύεη γηα ηηρ αηοµηθέρ 
αναθοηνώζεηρ. 

 ΑΡΘΡΟ 63  
 ε πεπηπηώζεηρ πος ηπίηα ππόζυπα, επησεηπήζεηρ ή οποηοηδήποηε άιιοη 
οπγανηζµοί, σπεζηµοποηούν ηο όνοµα ηος τςσοιόγος γηα ηε δηαθήµηζε 
δηαγνυζηηθών ή ζεπαπεςηηθών µεζόδυν, ο τςσοιόγορ αςηόρ οθείιεη να 
ανηηδπάζεη γηα ηεν αναζηοιή ηέηοηαρ δηαθήµηζερ.  

ΑΡΘΡΟ 64  
 Η σπεζηµοποίεζε µαπηςπηών από «ηθανοποηεµένοςρ πειάηερ» ή ε πποζθοπά 
δυπεάν δοθηµαζηηθών ςπεπεζηών απαγοπεύεηαη.  

ΑΡΘΡΟ 65  
  Ο τςσοιόγορ δεν ππέπεη να ενζαππύνεη –όζο ηος είναη δςναηό- ούηε να 
επηηπέπεη ζηον πειάηε να έσεη ςπεπβοιηθέρ ενηςπώζεηρ υρ ππορ ηεν 
αποηειεζµαηηθόηεηα ηυν ςπεπεζηών πος δίνονηαη. Ιζσςπηζµοί ππορ ηον 
πειάηε υρ ππορ ηεν αποηειεζµαηηθόηεηα ηυν ςπεπεζηών, δεν ππέπεη να 
απέσοςν από αςηούρ πος ο τςσοιόγορ ζα ήηαν δηαηεζεηµένορ να ζέζεη ζε 
επαγγειµαηηθό έιεγσο µε δεµοζίεςζε ηυν αποηειεζµάηυν θαη ηζσςπηζµών ηος 
ζε επηζηεµονηθό δεµοζίεςµα.  

ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΥΙ: ∆ΗΜΟΙΔ ∆ΗΛΩΔΙ  

ΑΡΘΡΟ 66  
 Όιερ οη δειώζεηρ τςσοιόγυν πος παπέσοςν πιεποθοπίερ ζηο θοηνό –είηε 
άµεζα είηε έµµεζα- ππέπεη να σαπαθηεπίδονηαη από µεηπηοθποζύνε θαη 
επηζηεµονηθή επηθςιαθηηθόηεηα θαη να ιαµβάνοςν ςπότε ηα όπηα ηερ 
ζεµεπηνήρ γνώζερ.  

ΑΡΘΡΟ 67  
 Οη τςσοιόγοη, πος επεξεγούν ηεν επηζηήµε ηερ τςσοιογίαρ ή ηηρ ςπεπεζίερ 
τςσοιόγυν ζε πειάηερ ή ζηο θοηνό, έσοςν ςποσπέυζε να εθζέζοςν ηηρ 
πιεποθοπίερ ηοςρ ζυζηά θαη µε αθπίβεηα. Οη ςπεπβοιέρ, ε επηδίυξε 
ενηςπυζηαζµού, ε πποσεηπόηεηα θαη άιιος είδοςρ παπαποηήζεηρ ππέπεη να 
αποθεύγονηαη. 

ΑΡΘΡΟ 68  
 Όηαν δίνονηαη πιεποθοπίερ γηα τςσοιογηθέρ, θαη ηεσνηθέρ δηαδηθαζίερ 
ιαµβάνεηαη ππόνοηα, ώζηε να ςποδεηθνύεηαη όηη ππέπεη να σπεζηµοποηούνηαη 
µόνο από άηοµα πος έσοςν εθπαηδεςηεί ζηε σπήζε ηοςρ.  
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ΑΡΘΡΟ 69  
  Ο τςσοιόγορ πος αναιαµβάνεη δπαζηεπηόηεηερ από ηα µέζα µαδηθήρ 
ενεµέπυζερ δεν ιαµβάνεη µέπορ ζε δηαθεµηζηηθέρ αναθοηνώζεηρ, πος 
ζςνηζηούν ηεν αγοπά ή σπήζε θάποηος πποφόνηορ ή ςπεπεζίαρ. 

 ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΥΙΙ: ΑΡΥΔ ΠΟΤ ∆ΙΔΠΟΤΝ ΣΗΝ ΔΡΔΤΝΑ  

ΑΡΘΡΟ 70  
Ο τςσοιόγορ έσεη ηεν εςζύνε γηα ηεν εςεµεπία ηυν ςποθεηµένυν έπεςναρ είηε 
ππόθεηηαη γηα άνζπυπο είηε γηα δώα.  

ΑΡΘΡΟ 71  
 Ο τςσοιόγορ εξεηάδεη πποζεθηηθά ηεν πηζανόηεηα επηδήµηυν επηπηώζευν θαη 
ηηρ αποθεύγεη ή ηηρ αθαηπεί, όζο είναη επηηπεπηό, από ηο ζσέδηο ηος 
εηπάµαηορ.  

ΑΡΘΡΟ 72  
  ∆ηθαηοιογείηαη να εθζέζεη ηα ςποθείµενα έπεςναρ ηος, ζε θςζηθό ή 
ζςναηζζεµαηηθό «ζηπερ» ζαν µέπορ ηερ έπεςναρ ηος, µόνο ζε πεπίπηυζε όπος 
ένα ππόβιεµα είναη µεγάιερ επηζηεµονηθήρ ζεµαζίαρ θαη δεν είναη ππαθηηθά 
δςναηό να επεςνεζεί µε οποηοδήποηε άιιο ηπόπο. 

 ΑΡΘΡΟ 73  
   Όηαν ςπάπσεη ιογηθή πηζανόηεηα επηδήµηυν επηπηώζευν, ε έπεςνα 
δηεξάγεηαη µόνο εθόζον ηα ςποθείµενα –θαη οη θεδεµόνερ ηοςρ- 
πιεποθοπούνηαη πιήπυρ γηα ηεν πηζανόηεηα αςηή θαη ζςµθυνούν να 
ζςµµεηάζσοςν ζηεν έπεςνα. 

 ΑΡΘΡΟ 74  
 Ο τςσοιόγορ πος σπεζηµοποηεί δώα ζηεν έπεςνα ηος, αθοιοςζεί ηοςρ νόµοςρ 
θαη θανονηζµούρ πος αθοπούν ηε µεηασείπηζε δώυν.  

ΑΡΘΡΟ 75  
 Η ζςναγυγή ςιηθού µε ηε σπήζε οµαδηθών δοθηµίυν γίνεηαη είηε από ηον ίδηο 
ηον επεςνεηή είηε από άιια ππόζυπα, πάνηοηε όµυρ ζςγγενών επαγγειµάηυν 
µε ανάιογε εηδηθή πποάζθεζε θαη µε ηεν πποζυπηθή εςζύνε ηος επεςνεηή. 

 ΑΡΘΡΟ 76  
 Ο τςσοιόγορ οθείιεη να παποςζηάδεη αθπηβή θαη πιήπε ζηοησεία γηα ηηρ 
µεζόδοςρ, ηο δείγµα, ηο ςιηθό θαη ηηρ ζςνζήθερ γενηθά ηερ δηεξαγυγήρ ηυν 
επεςνών γηα να εξαζθαιίζεη ηεν αξηοπηζηία ηυν ποπηζµάηυν ηυν επεςνών ηος 
δηαθςιάζζονηαρ ηεν επηζηεµονηθή αξία ηερ Φςσοιογίαρ.  

ΑΡΘΡΟ 77  
 ηηρ επγαζίερ πος δεµοζηεύεη ο τςσοιόγορ οθείιεη να αναθέπεη επγαζίερ 
ζσεηηθέρ πος έσοςν πποεγεζεί θαη πεπηέιζεη, µε οποηοδήποηε ηπόπο ζε γνώζε 
ηος. Όπος θαηασυπεί ηδέερ άιιυν ζε επηζηεµονηθή ηος επγαζία, επηβάιιεηαη 
παπαποµπή µε θάζε αθπίβεηα.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΥΙΙΙ: ΦΤΥΟΛΟΓΙΚΗ ΓΝΩΜΑΣΔΤΗ  

ΑΡΘΡΟ 78  
ε πεπίπηυζε πος ο τςσοιόγορ ζα σπεηαζζεί να σοπεγήζεη γπαπηή 
γνυµάηεςζε, οθείιεη να αναθέπεη µέζα ηον αποδέθηε θαη ηο ζθοπό γηα ηον 
οποίο σοπεγείηαη.  

ΑΡΘΡΟ 79  
Σο πεπηεσόµενο ηερ γνυµάηεςζερ ζςνίζηαηαη ζηα δεδοµένα ηερ τςσοιογηθήρ 
εξέηαζερ πος βαζίδονηαη ζε αναγνυπηζµένερ τςσοιογηθέρ µεζόδοςρ.  

ΑΡΘΡΟ 80  
Φςσοιογηθέρ γνυµαηεύζεηρ ή εθζέζεηρ σοπεγούνηαη µόνο γηα επαγγειµαηηθή 
σπήζε θαη αποηείνονηαη µόνο ζε απµόδηα ππόζυπα ή ςπεπεζίερ.  

ΑΡΘΡΟ 81  
 Γπαπηέρ ή πποθοπηθέρ εθζέζεηρ ππέπεη να πεπηέσοςν πιεποθοπίερ άµεζα 
ζσεηηδόµενερ µε ηο ζθοπό ηερ εθηίµεζερ θαη αξηοιόγεζερ ζηοησείυν θαη 
πιεποθοπηών.  

ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΥΙV: ∆ΙΑΦΑΛΙΗ ∆ΟΚΙΜΙΩΝ Ή 
ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΙΚΩΝ ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ  

ΑΡΘΡΟ 82  
Φςσοιογηθά δοθίµηα θαη άιια αξηοιογεηηθά µέζα είναη δηαζέζηµα µόνο ζε 
άηοµα µε επαπθή επαγγειµαηηθά πποζόνηα, ώζηε να ηα σπεζηµοποηούν µε ηον 
θαηάιιειο ηπόπο.  

ΑΡΘΡΟ 83  
 Γηα ηε σπήζε ηυν πεπηζζόηεπυν τςσοιογηθών δοθηµίυν είναη απαπαίηεηε 
εηδηθή εξάζθεζε – αθαδεµαφθή εθπαίδεςζε ζηεν Φςσοιογία από µόνε ηερ δεν 
είναη απθεηό πποζόν.  

ΑΡΘΡΟ 84  
  ∆οθίµηα δε δίνονηαη ούηε δανείδονηαη ζε ππόζυπα, πος δεν έσοςν ηα 
απαηηούµενα πποζόνηα γηα να ηα σπεζηµοποηούν.  

ΑΡΘΡΟ 85  
 Ο τςσοιόγορ θέπεη εςζύνε γηα ηε δηαθύιαξε τςσοιογηθών δοθηµίυν, θαζώρ 
θαη άιιυν µέζυν θαη δηαδηθαζηών πος σπεζηµοποηούνηαη γηα δηδαθηηθούρ 
ζθοπούρ, ώζηε να µε δηαθηνδςνεύζεη ε εγθςπόηεηά ηοςρ µε ηεν αποθάιςτε 
ζηο θοηνό ηος εηδηθού ηοςρ πεπηεσοµένος ή ηυν απσών πος ηα δηέποςν. 

ΑΡΘΡΟ 86  
Αςζενηηθά δοθίµηα ή αποζπάζµαηά ηοςρ αναδεµοζηεύονηαη µόνο ζε 
επαγγειµαηηθέρ εθδόζεηρ. Μποπούν να δεµοζηεςηούν ζε εθιαφθεςµένα άπζπα 
ή δηαιέξεηρ µόνο παπαιιαγµένα δείγµαηα ή µε ζςγθαιςµµένε µοπθή, ώζηε να 
δηαζθαιίδεηαη ε εγθςπόηεηά ηοςρ.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΥV: ΔΡΜΗΝΔΙΑ ∆ΟΚΙΜΙΩΝ  

ΑΡΘΡΟ 87  
 Σα αποηειέζµαηα δοθηµίυν, όπυρ θαη ηο ςιηθό ηοςρ δίνονηαη αποθιεηζηηθά ζε 
άηοµα πος έσοςν ηα πποζόνηα πος ηοςρ επηηπέποςν να ηα επµενεύοςν θαη να 
ηα σπεζηµοποηούν οπζά.  

ΑΡΘΡΟ 88  
Αποηειέζµαηα δοθηµίυν ή άιια δεδοµένα πος σπεζηµοποηούνηαη γηα 
αξηοιόγεζε ή ηαξηνόµεζε αναθοηνώνονηαη ζε πειάηερ µε ηπόπο πος να 
αποθιείεηαη ε παπεπµενεία ηοςρ ή ε θαθή ηος σπήζε. ςνήζυρ ππέπεη να 
δίνεηαη επαπθήρ επµενεία ηυν αποηειεζµάηυν ενόρ δοθηµίος παπά ηα ίδηα ηα 
αποηειέζµαηα. 

 ΑΡΘΡΟ 89  
 Όηαν αποηειέζµαηα δοθηµίυν αναθοηνώνονηαη απεςζείαρ ζε πειάηερ, ππέπεη 
να ζςνοδεύονηαη από επαπθή επµενεςηηθά βοεζήµαηα ή ζςµβοςιέρ.  

ΑΡΘΡΟ 90  
   Ο πειάηερ έσεη δηθαίυµα γπαπηήρ έθζεζερ αποηειεζµάηυν τςσοµεηπηθών 
εξεηάζευν.  

ΑΡΘΡΟ 91  
Εθζέζεηρ ή αναθοπέρ αποηειεζµάηυν δοθηµίυν ή άιια ςιηθά πος 
πποοπίδονηαη γηα ζθοπούρ αξηοιόγεζερ ζε ζσοιεία, θοηνυνηθούρ οπγανηζµούρ 
ή ζηε βηοµεσανία, εποπηεύονηαη ζηενά από πποζονηούσοςρ τςσοιόγοςρ. 

 ΑΡΘΡΟ 92  
Ο τςσοιόγορ αποθεύγεη να επαναιαµβάνεη τςσοιογηθά δοθίµηα πος έσοςν 
ήδε σοπεγεζεί από ζςνάδειθό ηος, ζηο ίδηο ππόζυπο, ππην πεπάζεη εύιογορ 
σπόνορ.  

ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΥVΙ: ∆ΗΜΟΙΔΤΗ ∆ΟΚΙΜΙΩΝ  

ΑΡΘΡΟ 93  
 Ο τςσοιόγορ µεπηµνά, ώζηε ηα τςσοιογηθά δοθίµηα πος θαηαπηίδεη να 
παποςζηάδονηαη από ηοςρ εθδόηερ µε επαγγειµαηηθό ηπόπο θαη να δηαηίζενηαη 
µόνο ζε πποζονηούσοςρ τςσοιόγοςρ.  

ΑΡΘΡΟ 94  
  Σο δοθίµηο ζςνοδεύεηαη πάνηα από ηο εγσεηπίδηο ηος δοθηµίος ή άιιε ζσεηηθή 
έθζεζε πάνυ ζηο δοθίµηο, ηο οποίο ππέπεη να πεπηγπάθεη ηεν µέζοδο ηερ 
θαηαζθεςήρ θαη ζηάζµερ ηος δοθηµίος θαη πεπηιαµβάνεη ηεν έπεςνα 
αξηοπηζηίαρ ηος.  

ΑΡΘΡΟ 95  
 Σο εγσεηπίδηο ηος δοθηµίος θαη ηα ςπόιοηπα ζηοησεία ιαµβάνοςν ςπότε ηηρ 
απσέρ πος δηέποςν ηηρ ηεσνηθέρ απαηηήζεηρ πος ηζσύοςν δηεζνώρ γηα ηα 
τςσοιογηθά δοθίµηα θαη δηαγνυζηηθέρ ηεσνηθέρ.  
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ΑΡΘΡΟ 96  
 ηο εγσεηπίδηο αναθέπεηαη ο πιεζςζµόρ, οη ζςνζήθερ ζηάζµηζερ, οη θοηνυνίερ 
γηα ηηρ οποίερ θαηαπηίζηεθε ηο δοθίµηο θαη ο ζθοπόρ εθαπµογήρ ηος. 
Παπαηίζενηαη θαζαπά πηζανοί πεπηοπηζµοί πάνυ ζηεν αξηοπηζηία ή ζε ζέµαηα 
εγθςπόηεηαρ ηος δοθηµίος, όπος ε έπεςνα δεν είναη πιήπερ ή παποςζηάδεη 
ειιείτεηρ. Επίζερ ηο εγσεηπίδηο πεπηέσεη πποεηδοποηήζεηρ ζσεηηθά µε 
επµενείερ πος είναη πηζανό να δοζούν θαη, πος δεν έσοςν θαηαθςπυζεί ζηεν 
έπεςνα. 

 ΑΡΘΡΟ 97  
 Σο εγσεηπίδηο ςποδεηθνύεη ηεν εξάζθεζε θαη ηα επαγγειµαηηθά πποζόνηα πος 
απαηηούνηαη γηα ηεν οπζή επµενεία ηος δοθηµίος.  

ΑΡΘΡΟ 98  
Οη δηαθεµίζεηρ ηυν δοθηµίυν είναη πεπηγπαθηθέρ θαη παπαζέηοςν δεδοµένα 
συπίρ να πεπηέσοςν ζηοησεία ζςναηζζεµαηηζµού ή πεηζούρ.  

ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΥVΙΙ: ΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ  

ΑΡΘΡΟ 99  
 Ο τςσοιόγορ ζέβεηαη ηα δηθαηώµαηα θαη ηεν ςπόζηαζε ηερ ςπεπεζίαρ ή ηος 
οπγανηζµού µε ηον οποίο ζςνδέεηαη.  

ΑΡΘΡΟ 100  
 Σο ςιηθό πος εηοηµάδεη ο τςσοιόγορ, ζαν µέπορ ηερ θανονηθήρ ηος επγαζίαρ, 
ανήθεη ζηον οπγανηζµό ζηον οποίο επγάδεηαη. Σέηοηο ςιηθό δίδεηαη γηα σπήζε 
ή δεµοζίεςζε από ηο τςσοιόγο, ζύµθυνα µε ηοςρ θανονηζµούρ 
εξοςζηοδόηεζερ, παπασώπεζερ δηθαηυµάηυν θαη άιια ζσεηηθά ζέµαηα πος 
έσοςν θαζοπηζηεί από ηον οπγανηζµό όπος επγάδεηαη.  

ΑΡΘΡΟ 101  
Γηα άιιο ςιηθό, πος είναη ηςσαίο αποηέιεζµα δπαζηεπηόηεηαρ πος 
σπεµαηοδοηείηαη από θάποηο οπγανηζµό, ο τςσοιόγορ αναιαµβάνεη αηοµηθή 
εςζύνε. ε πεπίπηυζε αναθοίνυζερ απαιιάζζεη από οποηαδήποηε εςζύνε ηον 
οπγανηζµό.  

ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΥVIII: ∆ΙΑΦΗΜΙΣΙΚΔ 
∆ΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ  

ΑΡΘΡΟ 102  
 Ο τςσοιόγορ πος αναιαµβάνεη ηεν ανάπηςξε ή πποώζεζε τςσοιογηθών 
ζςζθεςών, βηβιίυν ή άιιυν πποφόνηυν πος δηαηίζενηαη γηα πώιεζε ζηο θοηνό, 
ππέπεη να ππονοεί ώζηε αςηά να παποςζηάδονηαη µέζα ζηα πιαίζηα ηερ 
επαγγειµαηηθήρ δεονηοιογίαρ.  

ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΥΙΥ: ΑΜΟΙΒΗ  

ΑΡΘΡΟ 103  
  Ο θαζοπηζµόρ ηερ αµοηβήρ ηος τςσοιόγος, γηα ςπεπεζίερ πος πποζθέπεη 
ζηα πιαίζηα ηερ επαγγειµαηηθήρ ηος ππαθηηθήρ, εξαπηάηαη από ηα 
επαγγειµαηηθά επίπεδα θαη ζςνάδεη µε ηεν επαγγειµαηηθή δεονηοιογία πος 
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δηαζθαιίδοςν ηα θαιώρ νοούµενα ζςµθέπονηα ηόζο ηος πειάηε, όζο θαη ηος 
επαγγέιµαηορ. 

 ΑΡΘΡΟ 104  
 ∆ε δίνεηαη ούηε ιαµβάνεηαη πποµήζεηα ή οποηοδήποηε άιιο είδορ αµοηβήρ 
ούηε επηζηπέθονηαη σπήµαηα ζε πεπηπηώζεηρ παπαποµπήρ πειαηών.  

ΑΡΘΡΟ 105  
 Ο τςσοιόγορ δε σπεζηµοποηεί ηε ζσέζε ηος µε ηον πειάηε ζηε δηάπθεηα ηερ 
επαγγειµαηηθήρ ηος ππαθηηθήρ γηα ηεν πποώζεζε οηθονοµηθών ζςµθεπόνηυν, 
οποηοςδήποηε είδοςρ είηε γηα πποζυπηθό ηος όθειορ είηε γηα όθειορ 
οποηυνδήποηε αηόµυν ή οπγανηζµών.  

ΑΡΘΡΟ 106  
Ο τςσοιόγορ δε δέσεηαη οποηοςδήποηε είδοςρ αµοηβή γηα ςπεπεζίερ πος 
πποζθέπεη µέζυ θάποηος ηδπύµαηορ ή οπγανηζµού.  

ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΥΥ: ∆ΙΑ∆ΙΚΑΙΑ ΔΠΙΒΟΛΗ ΚΤΡΩΔΩΝ  

ΑΡΘΡΟ 107  
Οποηοδήποηε µέιορ ηος ςνδέζµος παπαβεί ή παπαβηάζεη άπζπο ηος 
∆εονηοιογηθού Κώδηθα δηαππάηηεη πεηζαπσηθό παπάπηυµα ανηηδεονηοιογηθήρ 
θύζερ θαη ςπόθεηηαη ζε θςπώζεηρ.  

ΑΡΘΡΟ 108  
  ε πεπίπηυζε πος οποηοζδήποηε επηζεµάνεη ηςσόν παπάπηυµα µέιοςρ ηος 
ςνδέζµος, οθείιεη να ηο θαηαγγείιεη γπαπηώρ θαη µε ζςζηεµένε επώνςµε 
επηζηοιή ζηο ∆ηοηθεηηθό ςµβούιηο ηος ςνδέζµος.  

         ΑΡΘΡΟ 109 
 Σο ∆ηοηθεηηθό ςµβούιηο αµέζυρ δηοπίδεη επεςνεηηθή επηηποπή µε ηεν ενηοιή 
να επεςνήζεη ηεν θαηαγγειία θαη να ςποβάιεη ζ’ αςηό ηα ζηοησεία θαη ηο 
πόπηζµα ηερ έπεςναρ ζε ηαθηό σπονηθό δηάζηεµα.  

ΑΡΘΡΟ 110  
Σο ∆ηοηθεηηθό ςµβούιηο επεςνά ηα ζηοησεία θαη ηο πόπηζµα ηερ έπεςναρ θαη 
εναπόθεηηαη ζηεν απόιςηε θπίζε αν ζα εξεηάζεη ηεν θαηαγγειία. ε 
πεπίπηυζε πος αποθαζίδεη όηη ε θαηαγγειία εςζηαζεί, ηο θαηαγγειιόµενο 
µέιορ αθού θιεζεί, µποπεί αν ζέιεη, να παποςζηαζηεί ζηε ζσεηηθή ζςνεδπία 
γηα ηεν ηήπεζε ηυν θανόνυν θςζηθήρ δηθαηοζύνερ.  

ΑΡΘΡΟ 111  
Εάν ο θαηαγγειιόµενορ αποηειεί µέιορ ηος ∆ηοηθεηηθού ςµβοςιίος αςηόρ ζα 
απέσεη όιυν ηυν ζσεηηθών µε ηεν θαηαγγειία ζςνεδπηάζευν, υζόηος θιεζεί 
να παποςζηαζηεί, ζύµθυνα µε ηο Άπζπο 110 ηος ∆.Κ.  

        ΑΡΘΡΟ 112 
ε πεπίπηυζε, πος ζύµθυνα µε ηεν πηο πάνυ δηαδηθαζία, επηβιεζεί 
οποηαδήποηε θύπυζε ζ’ ένα µέιορ θαη ηο µέιορ δε ζςµµοπθώνεηαη µε ηεν 
επηβαιιόµενε ζ’ αςηό, θύπυζε, ηο ∆ηοηθεηηθό ςµβούιηο ζέηεη ηο ζέµα µε ηα 
ππαθηηθά ππορ ζςδήηεζε ζηεν επόµενε Σαθηηθή ή Έθηαθηε Γενηθή 
ςνέιεςζε, ζύµθυνα µε ηεν ηζσύοςζα δηαδηθαζία. Η απόθαζε ηερ Γ.. είναη 
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ηειεζίδηθή θαη ιαµβάνεηαη µε πιεηοτεθία 2/3 ηυν µειών πος 
παπεςπίζθονηαη.  

ΑΡΘΡΟ 113  
 Κάζε µέιορ, ζηο οποίο έσεη επηβιεζεί θύπυζε µποπεί να παπαπέµτεη ηο ζέµα 
αςηό ζηεν επόµενε Σαθηηθή ή Έθηαθηε Γενηθή ςνέιεςζε, θαη να 
παπεςπίζθεηαη ζηε ζςδήηεζε ηος ζέµαηορ, ζύµθυνα µε ηεν ηζσύοςζα 
δηαδηθαζία. Σο ∆ηοηθεηηθό ςµβούιηο έσεη ςποσπέυζε να ζέζεη ζηε δηάζεζε 
ηερ ςνέιεςζερ ηα ππαθηηθά ηυν ζσεηηθών ζςνεδπηάζευν. 

 ΑΡΘΡΟ 114  
Η απόθαζε ηος ∆ηοηθεηηθού ςµβοςιίος ηζσύεη από ηεν εµέπα ιήτερ ηερ 
απόθαζερ υρ πηζανή αθύπυζή ηερ από ηε Γενηθή ςνέιεςζε.  

ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΥΥΙ: ΚΤΡΩΔΙ  

ΑΡΘΡΟ 115  
Οη θςπώζεηρ πος µποπούν να επηβιεζούν ζ’ ένα µέιορ είναη:  

α) Πποθοπηθή επίπιεξε ζε εηδηθή ζςνεδπία ηος ∆..  

β) Γπαπηή επίπιεξε.  

γ) Επανόπζυζε.  

δ) Αποβοιή από ηο ύνδεζµο µε αναζηοιή  

ε) Αποβοιή γηα οποηοδήποηε σπονηθό δηάζηεµα. 

ΑΡΘΡΟ 116  
Σο ∆ηοηθεηηθό ςµβούιηο µποπεί να επηβάιιεη οποηοδήποηε ζςνδςαζµό από 
ηηρ πηο πάνυ θςπώζεηρ θαη να γνυζηοποηήζεη ηεν απόθαζε ηος ζηο θοηνό. 
Κάζε επηβιεζείζα θύπυζε αποηειεί πποεγούµενο. 
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