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ΑΡΙΘΜΟΊ» ΦΥΛΛΟΥ 

128 

ΝΟΜΟΣ ΥΓΤ ΑΡΙΘ. 1474 

Τροποποίηση του ιδρυτικού νόμον τον 1 βιοτεχνικού Επι¬ 
μελητηρίου Ελλάδας και άλλες διατάζεις. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Κυρ θύμεν και εκδίδομεν τον κατωτέρω υπό της Βουλ.ής 
ψηφισδέντα νόμον: 

Άρδρο 1. 

Έδρα—Τίτλος του Επιμελητηρίου. 

1. Έδρα του Γεωτεχνικού Επιμελητήριο» Ελλάδας ορίζε¬ 
ται η πόλη της Θεσσαλονίκης. 

2. Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας έχει διακρι 
τικό τίτλο ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση αυτού 
τοο τίτλου ω,ς εταιρικής επωνυμίας ή σήματος ή διακριτικόν 
τίτλου από όποιοδήποτβ άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο. 

3. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να κα- 
δορίζεται κατά κλάδο ειδικό σήμα. 

'Αρδρο 2. 

Σκοποί του Επιμελητηρίου. 
1. Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. είναι σύμβουλος της Κυβέρνησης στα γε¬ 

ωτεχνικά δέματα που αναφέρονται στις επόμενες παραγρά¬ 
φους. 

2. Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε.: 
α) Μελετά με πρωτοβουλία δική του ή των αρμόδιων αρ¬ 

χών κάδε -δέμα που ακραρά τους τομείς της γεωργίας, κτηνο¬ 
τροφίας, αλιβίας, των δασικών πόρων, των ορυκτών και υδατι¬ 
κών πόρων, την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής γεωργίας, 
την ποσοτική και ποιοτική βελτίωση της παραγωγής, τον 
έλεγχο, την επεξεργασία, την μεταποίηση, τη διακίνηση και 
την εμπορία των προϊόντων των τομέων αυτών. 

β) Γνωμοδοτεί με πρωτοβουλία δική τοο ή των αρμοδίων 
αρχών για κάδε νομοσχέδιο, προεδρικό διάταγμα και γενικό 
μέτρο που έχουν σχέση με: 

αα) τη γεωργική, δασική, κτηνοτροφ ική, αλιευτική πολι¬ 

τική του κράτους, 
66) τους φυσικούς πόρους και ειδικότερα τους εδαφικούς 

δασικούς, αλιευτικούς, ορυκτούς και υδάτινους πόρους της 
χώρας, 

γγ) τη γεωτεχνική παιδεία και έρευνα, 
δό) την προστασία του περιβάλλοντος και την αποκατάστα¬ 

σή του, 
εε) τις εδαφικές και υπεδαφικές συνδηκετ δεμελίωσης και 

κατασκευής των διάφορων τεχνικών έργων. 
γ) Παρέχει τη συνδρομή του για την άρτια κατάρτιση και 

εφαρμογή των αναπτυξιακών προγραμμάτων και για μελέτες 

που αναφέρονται σε δέματα γεωπονικά, δασοπονικά, ζωοτεχνι- 
κά, κτηνιατρικά, ιχδυοπονικά και γεωλογικά. 

δ) Ενισχύει κάδε προσπάδεια που προέρχεται από το κρά¬ 
τος, τους οργανισμούς του δημόσιου τομέα, την Αγροτική 1 ρά¬ 
πιζα της Ελλάδας, τους αγροτικούς, δασικούς., κτηνοτροφ 
κούς και αλιευτικούς συνεταιρισμούς και συλλόγους και κάδε 
άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου 
εφόσον αποβλέπει στην ανάπτυξη του βιοτικού και -πολιτιστι¬ 
κού επιπέδου του πληδυσμού της υποίίδρου και την καλύτε- 
οη χρησιμοποίηση των διατιδέμενων φυσικών πόρων και μέσων. 

ε) Οργανώνει και συμμετέχει σε συνέδρ’α με -δέματα κύρια 
αναπτυξιακά και περιδαλλονταλογικά. Μετέχει σε εκδόσεις 
γεωργικές, δασικές, κτηνοτροφικές, αλιευτικές και φυσικών 
πόρων. 

στ) Συνεργάζεται με τα επιμελητήρια και τις οργανώσεις 
των άλ»λων επαγγελματικών τάξεων της χώρας σε δέματα 
που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος, την οι-, 
κονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της υπαίδρου. 

ζ) Μπορβί να συμμετέχει «ε διεδνείς οργανισμούς και σε 
ενώσεις επιμελητηρίων που σχετίζονται με τις δραστηριότη¬ 
τες του. 

η) Προασπίζει τα επιστημονικά, επαγγελματικά, οικονομι¬ 
κά, κοινωνικά και πολιτιστικά συμφέροντα των γεωτεχνικών 
και μεριμνά για την προαγωγή και την προστασία των επαγ¬ 
γελματικών συμφερόντων των μελών του και για την τήρηση 
από αυτά των κανόνων της δεοντολογίας και αξιοπρέπειας, 
ασκώντας και πειθαρχική εξουσία σ’ αυτά. 
δ1) Εκδίδει σχετικά περιοδικά και συγγράμματα, οργανώνει 

διαλέξεις και δημόσιες συζητήσεις και λαμβάνει κάδε μέτρο 
που συμβάλλει στη μόρφωση των μελών του και την ενημέρωση 
σου αγροτικού πληδυσμού. 

3,. Οι δημόσιες, δημοτικές και κοινοτικές αρχές, τα επιμε¬ 
λητήρια. τα ανώτατα και ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα και 
οι ιδιωτικές επιχειρήσεις που έχουν ως αντικείμενο την πα¬ 
ραγωγή. επεξεργασία, μεταποίηση και εμπορία γεωργικών, 
/.τηνοτ,ροφικών, δασικών και αλιευτικών προϊόντων, καδώς 
και τους φυσικούς πόρους, χορηγούν στο γεωτεχνικό επιμελη¬ 
τήριο, μετά από αίτησή του, κάδε αναγκαία για την εκπλήρω¬ 
ση. τον; σκοπών του πληροφορία. 

Άρδρο 3. 

I. Μέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. είναι υποχρεωτικά όλοι οι γεω¬ 
τεχνικοί: , 

α) γεωπόνοι. δαοολόγοι. κτηνίατροι κα. γεωλόγοι, ζοΦΦ 
είναι πτυχιουχοι: 

ααΐ της Ανώτατης Γεωπονικής Σχολής Αδηνών. > .... 
6β) Των τμημάτων Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού 

Περιβάλλοντος, και Κτηνιατρικής της Σχολής Γεωτεχνι- 
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■/.ών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλο¬ 

νίκης. , . ν, 
γγ) Των τμημάτων Γεωλογίας των Σχολώ- Μετικω» ι\π- 

ττημών των Ελληνικών Πανεπιστημίων. 
;?) Των τμημάτων Φυσιογνωσίας και Γεωγ 

Φυτιογνωστικού τμήματο; των Φυσικομαθηματ 
της χώρας, με έτος εγγραφής ττριν το 1969. π« 

ν« ασκούν το επάγγελμα τον γεωλόγο». 

εε) Των αντίστοιχων Πανεπιστημιακών Σχι 
μάτων τον προϋπήρξαν η άλλων ισότιμων που 

μιουργηθούν. / , , 
ττστ) Αναγνωρισμένων ισότιμων Σχολώ» της αλλοταχης. 

8) Ιχθυολόγοι πτυχιούχο: των τμημάτω» Φυσικής ή Βιο¬ 

λογίας τον» Σχολών θετικών Επιστημών ή τον Φυσιογνωστι- 

-Λοό τμήματος των Φυσικομαθηματικών, Σχολών της ημεϊ *- 

ζής καθώς και πτυχιούχοι αναγνωρισμένων ισότιμων τμημά¬ 

των και Σχολών της αλλοδαπής που υπηρετούν ή έχουν υπη¬ 

ρετήσει με τη·» ειδικότητα του ιχθυολόγου στο τη.μοσιο η τα 

ΝΠΔΔ. , , 
Γίνονται επίσης μέλη, έπειτα αχο αίτηση τους, πτυχιουχο*. 

Ανώτατων Σχολών εφόσον ασκούν, μετά σχετι·/.ή ειδίκευση, 

το επάγγελμα του ιχθυολόγου. Η ειδίκευση αχοϊειν.νυε .α: με 
πιστοποιητικό σπουδών ετήσιας τουλαχιστυν διάρκειας σε ί~- 

ματα υδροβιολογίας, ιχθυολογίας, ιχθυοπαθολογιας η άλι- 

είας. σε Πανεπιστήμια ή ισότιμες με ®>τα σχολές η εχισ,ημο- 

ν·κά εργαστήρια ©φαρμοσμένης υδροβιολογία:: της ημεδαπής 

ή της αλλοδαπής. , , 
γ) Μέλη που έπαυσαν ή παύουν να ασχοΰ» το επάγγελμά η 

συνταξιοδοτοΰνται παραμένουν μέλη, μχορου» ομ.ως να Βιογρα¬ 

φούν με αίτησή τους. 

2. Τα μέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. διακρίνονται σε ταν.-ιπά, ομό¬ 

τιμα ν.αι επίτιμα. Τακτικά μέλη είναι όσα πληρούν τους ορούς 
της προηγούμενης παραγράφου. Τακτικα μέλη που έπαυσα», 

παύουν να ασκούν το επάγγελμα ή συνταξιοδοτούν τα: μετά τη 
συμπλήρωση τριάντα (30) ετών συνολικής υπηρεσίας γίνονται 

ομότιμα. 

Τα ομότιμα μέλη απαλλάσσονται απο τις οικονομικές τους 
υποχρεώσεις απέναντι στο ΓΕΩΤ.Ε,Ε.. δεν εκλέγουν ούτε εκ¬ 

λέγονται στα όργανα και δεν λαμβάνουν μέρος στις λοιπές 
διοικητικές και λειτουργικές δραστηριότητες του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 

Αν επιθυμούν να διατηρήσουν τα δικαιώματα αυτα. οφείλουν 
να το γνωστοποιήσουν εγγράφως στο Διοικητικό Συμβούλιο, 

οπότε και βαρΰνονται με τις οικονομικές τους υποχρεώσεις 

προς το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 
Επίτιμα μέλη ανακηρόσσονται εξέχουσες προσωπικότητες 

που διακριθηχαν για την προσφορά τους στην πρόοοο των 
γεωτεχνικών επιστημών και την ευόδωση των σκοπών του 

Επιμελητηρίου. 

Τακτικά, ομότιμα και επίτιμα μέλη εγγράφοντα: σε χω¬ 

ριστούς καταλόγους μελών. 

3. Για να εγγράφει κάποιος μέλος στο ΓΕΩΤ.Ε.Ε. πρέ- 

α) να έχει την ελληνική ιθαγένεια, 

β) να μην έχει στερηθεί την ελεύθερη διαχείριση της πε¬ 

ριουσίας του, 
γ) να μην έχει καταδικασθεί αμετάκλητα για ένα από τα 

εγκλήματα που αναφέρονται στη διάταξη του άρθρ. 18 παρ. 

2 του Ν. 1811/1951. όπως χωδικοποιήθηκε με το Π.Δ. 

611/1977 ίΦΕΚ 198 Α'). 

Δεν εγγράφεται κάποιος μέλος στο ΓΕΩΤ.Ε.Ε., αν έχει 
στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα, κατά το χρόνο που 
ισχύει η στέρηση. 

4. Όποιος στερηθεί έστω και ένα από τα προσόντα ή μια 
από τις προϋποθέσεις που αναφέροντα·. τε αυτό το άρθρο, δια¬ 

γράφεται από τους καταλόγους του Επιμελητηρίου με απόφα¬ 

ση του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούμενος την επανεγγρα- 

φή μετά την εξάλειψη του κωλύματος. 

'Αρθρο 4. 

Κλάδοι του ΓΕΩΤ. Ε.Ε. 

Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας περιλαμβάνει τους 
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Άρθρο 5. 

Περιφερειακά παραρτήματα. 

1. Στις πόλεις Αθήνα. Θεσσαλονίκη. Κοζάνη, Πάτρα. Λά¬ 

ρισα. Ηράκλειο, Σύρο, Καβάλα, Αλεξανδρούπολη κ-ι Γιάν¬ 

νενα ιδρύονται περιφερειακά παραρτήματα του ΓΕΩΓ. Ε.Ε., 

η εδαφική δικαιοδοσία των οποίων καθοοι'εται με απόφαση 
του Υπουργού Γεωργίας, που εχδίδετα·. ύστερα από εισήγηση 

του ΓΕΩΤ. Ε.Ε. 

2. Η έναρξη της λειτουργίας του κάθε παραρτήματος καθο¬ 

ρίζεται ειδικότερα με την απόφαση του Υπουργού Γεωργίας 
της παραγράφου 1 του άρθρου αυτου. μετά απο εισηγηση του 
Διοικητικού Συμβουλίου του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. μέσα σε πεντε \5) 

μήνες. 
3. Ο χρόνος διενέργειας των εκλογών για τη» ανάδειξη 

των οργάνων διοίκησης του ΓΕΩΤ. Ε.Ε. δεν μπορεί να υπερ- 

βεί τους έξι (6) μήνες από την ισχύ αυτού του νόμου. 

Άρθρο 6. 

Όργανα του Επιμελητηρίου. 

1. Όργανα του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου είναι: 

α) Η Γενική Συνέλευση των Αντιπρόσωπόν» των κλιτών, 

£) Το Διοικητικό Συμβούλιο και 
γ) Το Συντονιστικό Συμβούλιο. 

2. Όργανα των περιφερειακών παραρτημάτων του 

ΓΕΩΤ.Ε.Ε. είναι: 

α) Η Συνέλευση των αντιπροσώπων τον» κλάδων του πα¬ 

ραρτήματος. 

β) Η Διοικούσα Επιτροπή του παραρτήματος, 

γ) Οι επιτροπές των κλάδων του παραρτήματος. 
3. Οι εκλογές για την ανάδειξη των οργάνον» του Επιμε¬ 

λητηρίου διεξάγονται κάθε τρία (3) χρόνια το μήνα Οκτω- 

βριο. Η ακριβής ημερομηνία προσδιορίζεται με απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου. 

Άρθρο 7. 

Γενική Συνέλευση των Αντιπροσώπων. 

1. Η Γενική Συνέλευση των Αντιπροσώπων αποτελείται 
από τους αντιπροσώπους των χλάίων που εκλέγονται σε κά¬ 

θε περιφέρεια του άρθρου 5 παρ. 1 με άμεση εκλογή, χω¬ 

ριστά για κάθε κλάδο. 

Η Γενική Συνέλευση αποτελείτα: από τόσους αντιπροσώ¬ 

πους κατά περιφέρεια και κλάδο, όσο είναι το πηλίκο της 
διαιρέσεως του αιριθμού των εγγεγραμμένων μελών του κλά¬ 

δου δια του αριθμού τριάντα (30). Αν απομένει υπόλοιπο 
μεγαλύτερο από δεκαπέντε (15), προστίθεται ένας επιπλέον 
αντιπρόσωπος. 

Αν κλάδος περιφερειακού παραρτήματος έχει δεκαπέντ; 

(15) ή λιγότερα μέλη, εκλέγει έναν αντιπρόσωπο. 

2. Η θητεία των αντιπροσώπων είναι τριετής. Ο: αντι¬ 

πρόσωποι εκλέγονται όπως προβλέπεται στο άρθρο 10 παρ. 2. 

3. Η Γενική Συνέλευση των Αντιπροσώπων είναι κυρίαρ- 

χο όργανο και συνέρχεται το πρώτο τρίμηνο κάθε έτους στην 
έδρα του-επιμελητηρίου ή στην έδρα περιφερειακού παραρτή¬ 

ματος, που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 
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4. Η Γεν:/,ή Συνέλευση των Αντιπροσώπων: 

α) συζη,τει και λαμβάνει αποφάσεις σε δέματα προϋπολο¬ 
γισμού, σύμφωνα με το άρδρο 15, 

δ1) ανακαλεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή των 
Διοικουσών Επιτροπών, όταν βαρόνον τα; με διαχειριστ-κές 
ανωμαλίες η με παραβίαση των διατάξεων που διέπουν τη 
διοίκηση κα; λειτουργία του επιμελητηρίου. Ο; σχετικές με 
τη; ανάκληση αποφάσεις λαμβάνοντα: με πλειοψηφία των 
δύο τρίτων (2/3) του σχολικού αριδμού των αντιπροσώ¬ 
πων. Όταν <3τνακληδούν περισσότερα από τα μεσά μέλη του 
οργάνου, κα-δ' όλη τη διάρκεια της θητείας του σαν σύνολο. 
ι Τπουργός Γεωργίας, μετά από πρόταση της Γε¬ 
νικής Συνέλευσης, διορίζει νέο Δ:οι.κητ:,οό Συμβούλιο ή Διοι¬ 
κούσα Επιτροπή, που έ-/ε; κύριο σκοπό τη διεξαγωγή εκλο¬ 
γών για την ανάδειξη νέου οργάνου σε προθεσμία εκατόν εί¬ 
κοσι (120) ημερών από την ημέρα του διορισμού του. Αν 
αν ακληδούν επτά (7) ή λιγότερα μέλη του Διοικητ κού Συμ¬ 
βουλίου ή τέσσερα (4) ή λιγότερα μέλη της Διοικούσα; Επι¬ 
τροπής, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 4, 

γ) αποφασίζει για κάδε Δέμα που ανήκει, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του νόμου αυτού και των εκτελεστικών του 
διαταγμάτων και αποφάσεων, στην αρμοδιότητα της ή που 
εισάγεται σ’ αυτήν από το Διοικητικό Συμβούλιο, καλιός ε¬ 
πίσης και για κάδε -δέμα που υποβάλλεται σ’ αυτήν από το 
ένα πέμπτο (1/5) του συνολικού αρι-δμού των αντιπροσώπων 
και εγκρίνεται από την πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης 
ή που υποβάλλεται από την πλειοψηφία των αντιπροσώπων 
ενός κλάδου. 

Άρδρο 8. 

Διοικητικό Συμβούλιο. 

1. Το Επιμελητήριο διοικείτα·. από το Διοικητικό Συμ¬ 
βούλιο (Δ.Σ.). 

Το Δ.Σ. απαρτίζεται από δεκαπέντε μέλη, ήτοι τον Πρό¬ 
εδρο. τους Αντιπροέδρους Α' και Β', το Γενικό Γραμματέα, 
τον Οργανωτικό Γραμματέα, τον Ταμία και εννέα (9) συμ¬ 
βούλους με την ακόλουδη για κάδε κλάδο συμμετοχή: 

α) Γεωπονικός κλάδος, μέλη 5. 

β) Δασολογικός κλάδος, μέλη 3. 

γ) Κτηνιατρικός κλάδος, μέλη 3. 

δ) Γεωλογικός κλάδος, μέλη 3. 

ε) Ιχδυολογικός κλάδος, μέλη 1. 

2. Η δητεία- των μελών του Δ.Σ. είναι τριετής και δεν 
αποκλείεται η επανεκλογή τους. 

3. Τα αξιώματα του Π ροέδρου, του Α' Αντιπροέδρου, του 
(Γενικού Γραμματέα, του Οργανωτικού Γραμματέα και του 
Ταμία, κατανέμονται ανά ένα μεταξύ των κλάδων (ανεξαρ¬ 
τήτως κλάδου) με μυστική ψηφοφορία των μελών του Διοι¬ 
κητικού Συμβουλίου. Τα λοιπά αξιώματα κατανέμονται με 
την ψηφοφορία αυτή χωρίς περιορισμό. 

4. Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου του Προέδρου-, 
των Αντιπροέδρων, του Γενικού Γραμματέα, του Οργανωτι¬ 
κού Γραμματέα, του Ταμία ή των συμβούλων του Δ.Σ. τις 
•δέσεις τους ως μελών του Δ.Σ. καταλαμβάνουν οι επιλαχόν- 
τες υποψήφιοι του αντίστοιχου κλάδου και συνδυασμού. Αν το 
μέλος που παραιτήθηκε ή πέ-δανε κατείχε ένα από τα παρα¬ 
πάνω αξιώματα, το Δ.Σ. συνέρχεται αμέσως και αποφασίζει 
την αναγκαία ανασύνθεση (κατανομή αξιωμάτων) κατά τις 
διατάξεις της παραγράφου 3. 

5. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που απέχει αδικαιο¬ 
λόγητα από τα καδήκοντά του από πέντε (5) συνεπείς συνε¬ 
δριάσεις, δεωρείται ότι παραιτήθηκε και κηρύσσεται έκπτω¬ 
το με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 
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6. Το Διοικητικό Συμβούλιο αναδεικνύετα’ με καδολικές 
εκλογές ανά τριετία. Οι εκλογές, στις οποίες ο κάδε ψήφο 
φόρος μπορεί να ψηφίζει τους υποψηφίους και των πέντε κλα 
δων, γίνονται με το σύστημα της απλής αναλογικής. Κάδι 
ψηφοφόρος μπορεί να ψηφίσει μέχρι πέντε (5) γεωπόνους, 
τρεις (3) δασολόγους, τρεις (3) κτηνιάτρους, τρεις (3) γεω¬ 
λόγους και έναν (1) ιχ-δυολόγο. Η κατανομή των εδρών 
κατά συνδυασμό γίνεται με βάση τον α>ριδμό των ψηφοδελ¬ 
τίων. Η ανάδειξη των εκλεγόμενων γίνεται χωριστά για 
κάδε κλάδο με εκλογικό μέτρο για το γεωπονικό κλάδο το 
πηλίκο της διαίρεσης του συνολικού αριδμού των έγκυρων 
ψηφοδελτίων δ’.α του πέντε (5). για το δασολογικό, κττ- 
νιατρικό και γεωλογικό κλάδο το πηλίκο του συνολικού 
αρι-δμού των έγκυρων ψηφοδελτίων δια τρία (3) και για 
τον ιχ-δυολογικό κλάδο το πηλίκο του συνολικού αριδμού 
των έγκυρων ψηφοδελτίων δια ένα (1). 

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει κατά πλειοψη¬ 
φία των παρόντων. Η μη εκτέλεση των αποφάσεών του συ- 
ιιττά παράβαση .κατά την έννοια της περίπτωσης β' τη; 
παραγράφου 4 του άρδρου 7. 

8. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται τουλάχιστο μια 
φορά κά-δε μήνα στην έδρα του Επιμελητηρίου ή στην έδρα 
περιφερειακού παραρτήματος. 

Άρδρο 9. 

Συντονιστικό Συμβούλιο. 

1. Το Συντονιστικό Συμβούλιο απαρτίζεται από το σύνολο 
των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, από τους Προέδρου; 
και Γενικούς Γραμματείς των Διοικουσών Επιτροπών των πε¬ 
ριφερειακών παραρτημάτων που βρίσκονται σε λειτουργία και 
από ένα μέλος κά-δε Διοικούσα; Επιτροπής, εκλεγόμενο από 
αυτή και από τους κλάδους που δεν συμμετέχουν στα αξιώ¬ 
ματα του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα. 

2. Έργο του Συντονιστικού Συμβουλίου είναι- 

α) Η εναρμόνιση των ενεργειών και των δραπηριοτήτων 
τον; παραρτημάτων που έχουν σχέση με προβλήματα αποκλει¬ 
στικά τοπικού ενδιαφέροντος, μ® τις γενικές κατευθύνσεις του 
Διοικητικού Συμβουλίου πάνω στα ίδια προβλήματα. 

6) Ο επιμερισμός των ενεργειών για την πραγματοποίηση 
των στόχων του ΓΈΩΤ.Ε.Ε. 

3. Το Συντονιστικό Συμβούλιο συνέρχεται, τακτικά δύο φο¬ 
ρές το χρόνο τους μήνες Ιανουάριο και Ιούλιο, μετά από πρόσ¬ 
κληση του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ΓΕ.ΩΤ 
Ε.Ε. και έκτακτα, όταν το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει ότι 
συντρέχουν σπουδαίο: λόγοι. 

Άρδρο 10. 

Συνέλευση των αντιπροσώπων 
περιφερειακών παραρτημάτων. 

1. Σε κάδε περιφερειακό παράρτημα του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. εκλέ¬ 
γεται Συνέλευση των αντιπροσώπων των κλάδων, για τριετή 
-δητεία, χωρ ιστά για κάδε κλάδο. 

Ο αριδμός των αντιπροσώπων του κάδε κλάδου στη Συνέ¬ 
λευση προσδιορίζεται από τον αριδμό των εγγεγραμμένων κα: 
ταμιακά τακτοποιημένων μελών του κλάδου στο περίφερε ια- 
κό παράρτημα σύμφωνα με την παρακάτω αναλογία: 

α) Για εγγεγραμμένα μέλη μέχρι πενήντα (50), αντιπρό¬ 
σωποι επτά (7). 

β) Γ,ι« τα πέρα των 50 και μέχρι 100 εγγεγραμμένα μέλη 
υπολογίζεται -ένας (1) αντιπρόσωπος ανά δέκα (10) μέλη και 

γ) Για τα πέρα των εκατό (100) εγγεγραμμένα μέλτ υπο¬ 
λογίζεται ένας αντιπρόσωπος ανά είκοσι (20) μ ίλη. 
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Υπόλοιπα μεγαλύτερα από πέντε (5) και ?έκ* (10) για 
τη β και γ περίπτωση αντίστοιχα προσαυξάνουν τους αντιπρο¬ 

σώπους κατά έναν. 

2. <3: αντιπρόσωποι εκλέγονται ανά τριετία με άμεση εκλο¬ 
γή, με το σύστημα της απλής αναλογικής. Το εκλογικά μέ¬ 
τρο που ισχύει σε κάδε περιφερειακό παράρτημα ε’να: το πη¬ 
λίκο της διαίρεσης των έγκυρων ψηφοδελτίων κάδε κλαιο.» 
οια το» αριδμού των αντιπροσώπων του κλαεου. 

3. Η Συνέλευση των αντιπροσώπων κάδε περιφερειακού πα¬ 
ραρτήματος είναι αρμόδια να αποφασίζει για κάδε δέμα που 
ανήκει, σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του νόμου και των 
εκτελεστικών του διαταγμάτων και αποφάσεων, στην αρμοίιό- 
τητά της ή εισάγεται σ’ αυτήν από τη Διοικούσα Επιτροπή 
του παραρτήματος ή από το Διοικητικό Συμβούλιο ταυ ΓΒΩΤ. 
Ε.Ε. καδώς επίσης και για κάδε δέμα που υποβάλλεται σ 
αυτήν από το ένα πέμπτο (1/5) του συνολικού αριδμού των 
αντιπροσώπων ή από την πλειοψηφία των αν τιπροσώπων ενός 
κλάδο». 

' Αρδρο 11. 

Διοικούσες Επιτροπές. 

1. Κάδε περιφερειακό παραρτημα διοικειται απο τη Διοι¬ 
κούσα Επιτροπή. Η Διοικούσα Επιτροπή απαρτίζεται απο 
έντεκα (11) μέλη, ήτοι τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τσ 
Γενικό Γραμματέα, τον Οργανωτικό Γραμματέα, τον Ταμία 
ναι έξι (6) ακόμα συμβούλους, με την «κόλουδη για κάδε 
κλάδο συμμετοχή: 

α) Γεωπονικές κλάδος, μέλη 4. 

6) Δασολογικός κλάδος, μέλη 2. 

γ) Κτηνιατρικός κλάδος, μέλη 2. 

δ) Γεωλογικός κλάδος, μέλη ’2. 

ε) Ιχδυολογικός κλάδος, μέλη 1. 

2. Για τη δητεία, τη συγκρότηση σε σώμα, την αν*π/.κ- 
ρωση και τη λειτουργία των Διοικουσών Επιτροπών, εφαρμό¬ 
ζονται αναλογικά οι διατάξεις των παραγράφων 2, 3, 4 και 
5 του άρδρου 8. 

3. Η Διοικούσα Επιτροπή κάδε περιφερειακού παραρτήμα¬ 
τος αναδεικνύεται με καδολικές εκλογές ανά τριετία. 

Οι εκλογές στις οποίες ο κάδε ψηφοφόρος ψηφίζει τους υ¬ 
ποψηφίους και των τεσίάρων κλάδων γίνονται με το σύστημα 
της απλής αναλογικής. Κάδε ψηφοφόρος μπορεί να ψηφίσει 
μέχρι τέσσερις (4) γεωπόνους, δυο (2) δασολογους, δυο (2) 
κτηνιάτρους, δύο (2) γεωλόγους, και έναν (1) ιχδυολόγο. 
Η κατανομή των εδρών κατά συνδυασμό γίνεται με βάση 
τον αριδμό των ψηφοδελτίων. Η ανάδειξη των εκλεγόμε¬ 
νων γίνεται χωριστά για κάδε κλάδο, με εκλογικό μέτρο, 
για το γεωπονικό κλάδο το πηλίκο της διαιρεσεως του συ¬ 
νολικού αριδμού των έγκυρων ψηφοδελτίων του παραρτήμα¬ 
τος δια τέσσερα (4), για το δασολογικό, κτηνιατρικό και γεω¬ 
λογικό .κλάδο το πηλίκο του συνολικού αριδμού των έγκυ¬ 
ρων ψηφοδελτίων του παραρτήματος δια δύο (:2), και για 
τον ιχδυολογικό κλάδο το πηλίκο του συνολικού αριδμού 
των έγκυρων ψηφοδελτίων του παραρτήματος δια ενα (1). 

Άρδρο 12. 

Επιτροπές κλάδων των περιφερειακών παραρτημάτων. 

1. Οι επιτροπές των περιφερειακών παραρτημάτων είναι 
πενταμελείς, μια για κάδε κλάδο και ονομάζονται επιτροπές 
κλάδων. Κάδε επιτροπή εκλέγεται ανά τριετία από τον αντί¬ 
στοιχο κλάδο της Συνέλευσης των αντιπροσώπων κάδε πα¬ 
ραρτήματος με το σύστημα της απλής αναλογικής. 

Η εκλογή της πενταμελούς επιτροπής γίνεται με μυστική 
ψηφοφορία κατά την πρώτη Συνέλευση των αντιπρόσωπων. 

2. Κάδε Επιτροπή, μέσα σε δέκα (10) μέρες από την εκ¬ 
λογή της, εκλέγει με μυστική ψηφοφορία τον πρόεδρό και το 

γραμματέα της, συγκαλούμενη από το/ πλειοψηφίσαντα σύμ¬ 

βουλο. , , . , 
3. Οι επιτροπές είναι εσωτερικά όργανα της Διοικουσας 

Επιτροπής του περιφερειακού παραρτήματος στο οποίο ανή- 

Κάδε επιτροπή επιλαμβάνεται, με οιικη της πρωτοβουλία 
ή ύστερα από ανάδεση από την αντίστοιχη Διοικούσα επιτιο- 
-ή της μελέτης δεμάτων που αφορούν τον κλάδο που εκπρο¬ 
σωπεί ή γενικότερων δεμάτων του παραρτήματος και υποβάλλει 
τις εισηγήσεις και τα πορίσματα της στη Διοικούσα Επιτρο¬ 

πή του παραρτήματος στο οποίο ανήκει. 

Άρδρο 13. 

1. Πόροι του Επιμελητηρίου είναι: 

α) Το δικαίωμα εγγραφής των μελών ορίζεται σε 1.000 

δραχμές. ^ 1 

6) Η ετήσια συνδρομή των μελών ορίζεται σε 1.000 
δραχμές. Το δικαίωμα εγγραφής και η ετήσια συνδρομή 
αναπροσαρμόζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης 
των Αντιπροσώπων του ΓΒΩΓ.Β.Ε. 

γ) Έσοδα από τις επιβαλλόμενες στα μέλη χρηματικές 

ποινές. , 
δ) Χορηγήσεις και δωρεές των μελών, του κράτους, τρα¬ 

πεζών, γεωργικών οργανισμών, γεωργικών, δασικών, κτη¬ 

νοτροφιών και αλιευτικών συνεταιρισμών και συλλογών και 
των κοινοπραξιών ή εταιρειών τους, καδώς και απο οπου¬ 

δήποτε τρίτο. „ , , 
ε) Δικαιώματα για τα εκδιδομενα απο το Επιμελητήριο 

πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις, που καδορίζονται με προεδρικό 
διάταγμα, σύμφωνα με τη διάταξη του άρδρου 20 παρ. 4. 

στ) Πέντε εκατοστά (5%) στις αμοιβές για πραγματο¬ 

γνωμοσύνες από μέλη του Επιμελητηρίου. 

ζ) Δύο εκατοστά (2%) στις αμοιβές για μελέτες και επι¬ 
βλέψεις από ιδιώτες μέλη του Επιμελητηρίου, «φοσον έχουν 
ανατεδεί σ’ αυτούς από το Δημόσιό, νομικά πρόσωπα V·,- 
<?«*> ή ιδιωτικού δικαίου, οργανισμούς ή φυσικά πρόσωπα και 
αφοοοΰν έργο γεωργικής, δασικής, κτηνοτροφικης, γεωλογι¬ 
κής", αλιευτικής ή περιβαλλοντολογικής χρησιμότητας. 

η) Πέντε εκατοστά (6%) ®τις κάδε είδους πρόσδετες 
ααοιβές και αποζημιώσεις δημοσίων υπάλληλων και υπαλ/.τ,- 
λων νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δίκαιου με¬ 
λών του επιμελητηρίου, εκτός των μηνιαίων αποδοχών τους. 

2 Οι πόροι που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγρα¬ 
φο, εκτός από την περίπτωση δ, μπορούν να εισπράττονται 
αναγκαστικά κατά τις διατάξεις για την είσπραξη των δη¬ 

μοσίων εσόδων. 
3 Η εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεων των με¬ 

λών ’ προς το Επιμελητήριο γίνεται το αργότερο έως το τ*- 

λος του έτους μέσα στο οποίο γεννήδηκαν. 

4. Δημόσιες αρχές, νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιω¬ 
τικού δικαίου, οργανισμοί, επιχειρήσεις, εκπαιδευτικά ιδρύ¬ 
ματα και ιδιώτες, υποχρεούνται να παρε^νόλα τα ^ 
μένα για την είσπραξη των πόρων του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. λ 

5. Η κατανομή των πόρων του ΓΕΩΤΈ.Ε. γίνεται απο 
το Διοικητικό Συμβούλιο με γνώμονα τις λειτουργικές ανάγ¬ 
κες του Επιμελητηρίου και των περιφερειακών παραρτηματω 
του. Σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να διατεδει για τις ανάγ¬ 
κες των περιφερειακών παραρτημάτων ποσοστο μικρότερο απ 
τα πενήντα εκατοστά (50%) των συνολικών ετήσιων πόρων 
του ΓΈΩΤ.Ε.Β. Στα περιφερειακά παραρτήματα διατιΐ^ν ο σι 
πόροι ανάλογοι με τον αριδμό των μελών το» κάδε παραρτή¬ 

ματος. 
Άρδρο 14. 

Διαχείριση!. 

1. Οι (διατάξεις το» Ν.Δ. 496/1974 (ΦΕΚ 204 Α ) 

εφαρμόζονται και στο ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 
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2. Τον απολογισμό του ΓΕΏΤ.Ε.Ε. μετά τον έλεγχό τον 
από το Ελεγκτικό Συνέδριο, μαζί με τις τυχόν παρατηρήσεις 
του, υποχρεούται το Διοικητικό Συμβούλιο να εισαγάγει στην 
πρώτη τακτική Γενικιή Συνέλευση των Αντιπροσώπων για 
πλήρη ενημέρωση της. 

'Αιρδρο 15. 

Π ροϋπολογισμός. 

1. Μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου κάδε έτους υποβάλλεται 
από κάδε Διοικούσα Επιτροπή στο Διοικητικό Συμβούλιο του 
ΓΕΩΤ.Ε.Ε. πρόταση προϋπολογισμού του περιφερειακού πα¬ 
ραρτήματος, ισοσκελισμένου στο ύψος των διαθέσιμων πόρων 
του·. Τις προτάσεις αυτές εξετάζει το Διοικητικό Συμβούλιο 
και τις εντάσσει, μετά από τις απαραίτητες τροποποιήσεις, 
στον προϋπολογισμό του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 

2. Το μήνα Οκτώβριο κάδε έτους συν τάσσεται ο προϋπολο¬ 
γισμός εσόδων και δαπανών του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. για το επόμενο 
οικονομικό έτος. Για τη σύνταξή του λαμβάνονται υπόψη και 
οι προτάσεις της προηγούμενης παραγράφου. Αφού εγκριδεί 
από το Διοικητικό Συμβούλιο, ο προϋπολογισμός υποβάλλεται 
στους Υπουργούς Γεωργίας και Οικονομικών για έγκριση. Ο 
προϋπολογισμός ανεξάρτητα από τη φάση της εγκριτικής δια¬ 
δικασίας στην οποία βρίσκεται, φέρεται υποχρεωτικά από το 
Διοικητικό Συμβούλιο στην πρώτη τακτική Σύνοδο της Γενι¬ 
κής Συνέλευσης των Αντιπροσώπων, για να ενημερωδε' και 
να αποφασίσει τυχόν απαιτούμενες τροποποιήσεις, που υποβάλ¬ 
λονται επίσης για έγκριση στους Υπουργούς Γεωργίας και 
Οικονομικών. 

Άρδρο 16. 

1 ποχρεωσεις των μελών — Πειθαρχικά παραπτώματα. 

1 · Τα μέλη του· Επιμελητηρίου έχουν τις ακόλουθες /πο- 
χρεώσεις: 

α) να συμμετέχουν στις εκλογές του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. για την 
ανάδειξη των οργάνων του, 

6) να προσέρχονται στις συνελεύσεις, εφόσον εκλεγούν 
αντιπρόσωποι, * , 

γ) να συμμορφώνονται με τις νόμιμες αποφάσεις των οργά¬ 
νων του Επιμελητηρ ίου, 

δ) να καταβάλλουν εμπρόθεσμα τις συνδρομές τους και να 
τακτοποιούν έγκαιρα κάδε άλλη οικονομική τους υποχρέωση 
προς το Επιμελητήριο, 

ε) να εμφανίζονται, όταν κληδούν και να δώσουν προς τα 
όργανα του Επιμελητηρίου κάδε σχετική πληροφορία ή εξή¬ 
γηση που δα τους ζητηδεί, 

στ) να γνωστοποιούν στο Περιφερειακό Παράρτημα που 
ανήκουν και στο Επιμελητήριο τη διεύθυνση του επαγγέλμα¬ 
τος και της κατοικίας τους, καδώς και κάδε μεταβολή της. 

2. Πειδαρχικά παραπτώματα των μελών είναι κάδε πα¬ 
ράβαση των νόμων που διέπουν τη λειτουργία του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.. 
η παράβαση των αποφάσεων των οργάνων του. κάδε διαγωγή 
ασυμβίβαστη με την επιστημονική αξιοπρέπεια και τους κα¬ 
νόνες της επαγγελματικής δεοντολογίας. 

3. Πειδαρχικές ποινές είναι οι ακόλουδες: 

α) Επίπληξη. 
6) Χρηματική ποινή μέχρι 20.000 δραχμές. 

γ) Προσωρινή μέχρι ενός εξαμήνου διαγραφή και 
δ) Οριστική διαγραφή. 

4· Οι χρηματικές ποινές εισπράττονται σύμφωνα με τις 
διατάξεις για την είσπραξη δημόσιων εσόδων. 

5. Η πειδ·αρχική δίωξη και διαδικασία αναστέλλεται εφό¬ 
σον για την ίδια πράξη εκκρεμεί, ποινική δίωξη. Μετά το πέ¬ 
ρας της ποινικής δίωξης και ανεξάρτητα από το αποτέλεσμά 
της η πειθαρχική δίωξη ναι διαδικασία εξακολουδεί. 

Τα πειδαρχικά παραπτώματα παραγράφονται μετά τριετία 
από την τέλεσή τους. Ο χρόνος της παραγραφής αναστέλλε¬ 
ται αν ασκηδεί ποινική δίωξη, για την πράξη που αποτελεί 
το πειδαρχικό παράπτωμα, για όσο χρόνο διαρκεί η ποινική 
διαδικασία έως την αμετάκλητη απόφαση. Οπωσδήποτε όμως 
ο χρόνος της παραγραφής δεν μπορεί να υπερβεί τα πέντε έτη 
από την τέλεση του παραπτώματος. 

'Αρδρο 17. 

Πειδαρχικά όργανα. 

1. Συνιστώντα: Πρωτοβάθμιο και Δευτεροβάδμιο 11ε·.- 
δαοχικό Συμβούλιο για την εκδίκαση των πειδαρχικώ/ παρα¬ 
πτωμάτων των μελών του Επιμελητηρίου. 

2. Τα πειδαρχικά συμβούλια απαρτίζονταν από πέντε (5) 
αιρετά μέλη, ένα (1) από κάδε κλάδο, εκλεγόμενα από. τη 
Γενική Συνέλευση των Αντιπροσώπων κατά την πρώτη, μετά 
τις εκλογές, σύγκληση της. 

3. Η δητεία των μελών των πειδ αρχικών συμβουλίων εί¬ 
ναι τριετής. 

Υποψήφιοι για το Πρωτοβάδμιο Πειδαρχικό Συμβούλιο 
μπορούν να είναι όλα τα μέλη της Γενικής Συνέλευον,σ των 
Αντιπροσώπων και για το Δευτεροβάδμιο Πειδαρχικό Συμ¬ 
βούλιο τα μέλη που έλαβαν το πτυχίο τους πριν από δέκα του¬ 
λάχιστο χρόνια. Από τους υποψηφίους εκλέγονται όσοι συγ¬ 
κεντρώσουν την απόλυτη πλειοψηφία σε κάδε κλάδο. 

4. Ο πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου εκλέγεται με¬ 
ταξύ των μελών του. 

5. Καδήκοντα γραμματέα στα πειδαρχικά συμβούλια εκτε¬ 
ίνει ο οιευδυντής των διοικητικών υπηρεσιών του Επιμελη¬ 
τηρίου ή ο νόμιμος αναπληρωτής του. 

1>. II ποινή της οριστικής διαγραφής ισχύει μόνο αν επικυ- 
ρωδεί από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Αντιπρο¬ 
σώπων, η οποία δικαιούται να τη μετατρέψει σε άλλη αικρέ- 
τερη ποινή. 

7. Εντός έτους από τη/ έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου 
με πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου ψηφίζεται Πειδαρχι- 
κός Κανονισμός από τη Γενική Συνέλευση του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 
που τίδοται αμέσως σε εφαρμογή. 

'Αρδρο 18. 

Αποζημιώσεις οργάνων. 

1. Στον πρόεδρο, τα μέλη και το γραμματέα των πειδαρ- 
χικών συμβουλίων καταβάλλονται οδοιπορικά έξοδα, ημερή¬ 
σια εκτός έδρας αποζημίωση και αποζημίωση κατά συνε¬ 
δρίαση. 

2. Στους αντιπροσώπους των κλάδων που μετέχουν στις 
γε/ικές συνελεύσεις καταβάλλονται από το Επιμελητή;> ο, με¬ 
τά απο απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, οδοιποοιν.-' έ¬ 
ξοδα και ημερήσιες αποζημιώσεις για την κάλυψη τω< εξό¬ 
δων τους. Το ίδιο ισχύει και για τα μέλη του Διοικητικού και 
Συντονιστικού Συμβουλίου, εφόσον μετακινούνται εκτός τη; 
έδρας τους για υποδέσεις του Επιμελητηρίου. 

3. Στα μέλη των Διοικο-σών Επιτροπών και των πεντα¬ 
μελών επιτροπών των περιφερειακών παραρτημάτων κατα¬ 
βάλλονται από το αντίστοιχο παράρτημα του ΓΕΩΤ. Ε.Ε. 
οδοιπορικά έξοδα και ημερήσιες αποζημιώσεις για την κάλυψη 
των εξόδων τους, εφόσον μετακινούνται εκτός της έδρας 
τους για υποδέσεις του παραρτήματος ή του Επιμελητηρίου. 
Το ίδιο εφαρμόζεται και για τους αντιπροσώπους που μετέ¬ 
χουν στις συνελεύσεις των Αντιπροσώπων των παραρτημά¬ 
των. Το Επιμελητήριο μ.ε απόφαση του Διοικητικού Συμβου¬ 
λίου του μπορεί να αναλάδει την κάλυψη των εξόδων των με¬ 
λών αυτών, εφόσον κιριδεί αναγκαίο. 

4. Το ύψος της κατά συνεδρίαση αποζημίωσης της παραγρ. 
1 καδορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 754/1978 
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ί,ΦΕΚ 17 Α) και της ημερήσιας αποζημίωσης των παοα- 
γράφων 1, 2 και 3 για τους μετακινούμενους εκτός έδρας. με 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Δεν μπορεί όμως να οριστεί ανώτερη από 1/15 του βασι¬ 
κού μισθού τοο 2οο βαθμού τη; διοικητικής ιεραρχίας. 

Άρθρο 19. 

Άσκηση επαγγέλματος. 

1. Οι γεωπόνοι, δασολόγοι, κτηνίατρο·., γεωλόγο: και ιχθυ¬ 
ολόγοι. που είναι τακτκά μέλη τοο Επιμελητηρίου. δικαιούνται 
αμοιβής για την εκπόνηση μελετών, την επίβλεψη της εκτέ¬ 
λεσής τους, την εκτέλεση έργων, τη σύνταξη πραγματογνω¬ 
μοσύνης και γνωμοδότησης, την εκπροσώπηση και παράσταση 
ενώπιον αρχών ή τρίτου σε κάθε γεωργική, δασοπονική, κτη¬ 
νιατρική, κτηνοτροφική, γεωλογική και αλιευτική υπηρεσία 
και σε κάθε σχετική επιχείρηση πρωτογενούς ή δευτερογε¬ 
νούς παραγωγής, καθώς και σε κάθε υπηρεσία ή επιχείρηση 
ανάπτυξης, αξιοποίησης, εκμετάλλευσης και προστασίας των 
φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος. Από την παροχή των 
υπηρεσιών αυτών αποκλείονται όσοι υπηρετούν στον κατά το Ν. 
1256/1982 δημόσιο τομέα με οποιοσδήποτε σχέση. 

2. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδοντα: σύμφωνα με 
το άρθρο 20 παρ. 2 του νόμου αυτού, καθορίζονται: α) ο: λε¬ 
πτομέρειες εφαρμογής της διάταξης της προηγούμενης παρα¬ 
γράφου. 6) οι. υπόχρεοι για την αποδοχή των κατά την προη¬ 
γούμενη παράγραφο υπηρεσιών ή συμβουλών. 

Άρθρο 20. 

Εξουσιοδοτήσεις. 

1. Με προεδρικά διατάγματα, άπαξ εκδιδόμενα με πρόταση 
σου Υπουργού Γεωργίας, ύστερα από εισήγηση του Διοικττι- 
κού Συμβουλίου του ΓΕΩΤ. Ε.Ε. καθορίζονται: 

α) Τα δικαιούμενα να μετάσχοον στις εκλογές μέλη, η υποβο¬ 
λή υποψηφιοτήτων και η ανακήρυξη των υποψηφίων, η διαδικα¬ 
σία διενέργειας των εκλογών, το αρμόδιο να εκδικάζει όλες 
τις εκλογικές αμφισβητήσεις δικαστήριο, η υποβολή ενστά¬ 
σεων κατά του κύρους των εκλογών και η διαδικασία εκδίκα¬ 
σής τους, η οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων κα· γενικά 
κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη διεξαγωγή των εκλογών 
'ΐα τη- ανάδειξη των οργάνων σου ΓΕΩΤ. Ε.Ε. 

6) Η συζήτηση για τακτική ή έκτακτη συνέλευση, η α¬ 
παρτία, η λήψη αποφάσεων καθώς και κΐάθε άλλη α¬ 
ναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία του Διοικητικού Συμ¬ 
βουλίου. του Συντονιστικού Συμβουλίου και της Γενικής Συ¬ 
νέλευσης των Αντιπροσώπων του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και των Διοι- 
κοοσών Επιτροπών, των Συνελεύσεων τω· Αντ·προσώπων 
και των πενταμελών επιτροπών των περιφερειακών παραρ¬ 
τημάτων. 

γ) Τα θέματα τα σχετικά προς τη σύγκληση, απαρτία, 
λειτουργία, διαδικασία και εκτέλεση των αποφάσεων των 
πειθαρχικών συμβουλίων που ποοβλέπονται στο άρθρο 17. 

2. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδοντα: με πρό¬ 
ταση του Υπουργού Γεωργίας, ύστερα από εισήγηση του Διοι¬ 
κητικού Συμβουλίου του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., καθορίζονται: 

α) Τα προσόντα, οι προϋποθέσεις, οι όροι και η άδε ι 
ασκήσεως επαγγέλματος των γεωτεχνικών και παροχής των 
υπηρεσιών που αναφέρονται στο άρθρο 19. 

δ) Οι κατά είδος, περίπτωση και απασχόληση αμοιβές, 
για την προσφορά των υπηρεσιών που αναφέρονται στο άρ¬ 
θρο 19 και 

γ) Ο εφοδιασμός των μελών του Επιμελητηρίου με δελ¬ 
τία αποδεικτικά της ιδιότητάς τους ως γεωτεχνικών και 
της ειδικότητάς τους. 

3. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδοντα: με πρό¬ 
ταση των Γπαυργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Οικονομι¬ 
κών και Γεωργίας, ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., καθορίζονται: 

α) Η οργάνωση και διάρθρωση των υπηρεσιών του Επι¬ 
μελητηρίου και των περιφερειακών παραρτημάτων του κα¬ 
θώς και ο: αρμοδιότητες τους. 

δ) Οι οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού των παρα¬ 
πάνω υπηρεσιών, ο αριθμός τους κατά κλάδο και βαθμό, ο 
αριθμός των θέσεων που από τη φύση τους μπορούν να κα¬ 
λύπτονται από υπαλλήλους που προσλαμβάνονται με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου ή αόριστου χρόνου. τ? 
προσόντα διορισμού ή πρόσληψης προσωπικού καθώς και ο 
/.λάδος και βαθμός των προϊσταμένων των υπηρεσιών και 
της αναπλήρωσής τους. 

γ) Η κατανομή των θέσεων προσωπικού στην κεντρική 
και στις περιφερειακές υπηρεσίες. 

δ) Η κατάταξη του προσωπικού που υπηρετεί σε κλάδους, 
βαθμούς ή ειδικότητες. 

4. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδοντα: με πρό¬ 
ταση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας, ύστερα από 
εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., κα¬ 
θορίζονται : 

α) Τα ανταποδοτικά τέλη και λοιπά δικαιώματα για τα 
πιστοποιητικά και βεβαιώσεις που εκδίδοντα: από το ΓΕΩΤ. 
Ε.Ε. καθώς και τα τέλη και δικαιώματα για την έκδοση ά¬ 
δειας άσκησης επαγγέλματος. 

5) Ο τρόπος είσπραξης κα>: βεβαίωσης δικαιωμάτων εγ¬ 
γραφής. συνδρομών και λοιπών πόρων του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. που 
αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 13. 

γ) Ο τρόπος διαχείρισης και εκτέλεσης των δαπανών του 
Επιμελητηρίου και των παραρτημάτων του. 

δ) Οι διαδικασίες και οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή 
της διάταξης του άρθρου 13 παρ. 4, σχετικά με την υπο¬ 
χρέωση παροχής των απαραίτητων στοιχείων στο ΓΕΩΓΓ.Ε.Ε. 
για την είσπραξη των πόρων του. 

5. Με αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας, ύστερα από ει¬ 
σήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.. καθο¬ 
ρίζεται η διάρθρωση των τμημάτων, κατανέμονται ο: αρμο¬ 
διότητες τους σε γραφεία και καθορίζονται τα καθήκοντα 
του προσωπικού τού ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 

Άρθρο 21. 

Οι υπάλληλοι των υπηρεσιών του· ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και των 
παραρτημάτων του λαμβάνουν τις εκάστοτε αποδοχές (μι¬ 
σθούς, επιδόματα, προσωρινά επιδόματα, προσωρινά προσω¬ 
πικά επιδόματα και κάθε φύσης απολαβές) των υπαλλήλων 
του ίδιου κλάδου και βαθμού του Υπουργείου Γεωργίας. 

Άρθρο 28. 

Μεταβατικές Διατάξεις. 

1. Από τη δημοσίευση του νόμου αυτού η Διοικούσα Επιτρο¬ 
πή του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. μετονομάζεται σε Διοικητικό Συμβούλιο. 

2. α) Οι θέσεις προσωπικού που συστήθηκαν με τη διάταξη 
του άρθρου 3 του ΒΔ 461/1972 και έχουν πληρωθεί διατη¬ 
ρούνται. 

,3) Μέχρι την έκδοση των προβλεπόμενων από τη διάταξη 
του άρθρου 20 παρ. 3 διαταγμάτων συνιστώνται οι παρακά¬ 
τω νέες θέσεις προσωπικού: 

Έξι -θέσεις μόνιμου προσωπικού. 

Μία θέση καθαρίστριας με σχέση ιδιωτικού δικαίου αορί¬ 
στου χρόνου. 

Οι θέσεις του μόνιμου προσωπικού κατανέμονται ως εξής: 

Στον Κλάδο ΑΤ θέσεις δύο (2) τεχνικού προσωπικού με 
βαθμούς 7ο έως 2ο. 
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Στον Κλάδο ΜΕ Διοικητικού Λογιστικού δέσεις τροίς (3) 
. με β αδρούς 10ο έως 6ο. 

Στον Κλάδο ΣΕ κλητήρων δέση μία (1) με βαδμους 12ο 
έως Το. 

3. Με τα προ®5ριχά διίατάγματα, των οποίων η. έκδοση 
προβλέπεται από τη διάταξη του άρδρου 20 παρ. 3, που δα 
καδορίσουν την οριστική οργάνωση, ®ιάρδρωση και λε:τουρ- 
για των Υπηρεσιών τον ΓΒΩΤ.Ε.Ε. ϊετ ίπιτρέπεται να μειω¬ 
θεί ο αριδμός των δέσεων της παρακάνω παραγράφου. 

4. Τα προεδρικά διατάγματα, οι αποφάσεις και οι κανονι¬ 
σμοί. που εκϊόδηκαν με εξουσιοδότηση του ΝΑ. 943/1671 
(ΦΕΙν 141 Α), διατηρούνται μέχρις ότου εκδοδούν και ισχύ- 
'ουν τα προεδρικά διατάγματα, οι αποφάσεις και οι κανονι¬ 
σμοί που προβλέπονται από το νόμο αυτόν. 

5. Καταργείται, από τη δημοσίευση του νόμου αυτού, το 
ΝΔ 943/1971, εκτός από τις διατάξεις των παραγρ. 1 και 
3 του άρθρου 1 αυτού. 

Άρδρο 23. 

Παράταση προθεσμιών του Ν. 1361/1983. 

Οι προθεσμίες των παρ. 1 και 5 του άρδρου 24 του Ν. 
1361/1983 «Αγροτικές Συνδικαλιστικές Οργανώσεις» παρα- 
τείνονται για ένα (1) χρόνο από τη λήξη τους. 

Άρδρο 24. 

1. Για την αντιμετώπιση εποχιακών αναγκών κατά την 
εφαρμογή κτηνιατρικών προγραμμάτων καταπολέμησης νοση¬ 
μάτων των ζώων και προστασίας της δημόσιας υγείας, επι¬ 
τρέπεται η πρόσληψη από το Υπουργείο Γεωργίας μέχρι τρια- 
κοσίων (300) εργατοτεχνιτών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου. 

2. Με απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνη¬ 
σης και Γεωργίας καθορίζονται ο: ειδικότητες και τα προ¬ 
σόντα του παραπάνω προσωπικού. 

3. Ο χρόνος διάρκειας της σύμβασης εργασίας ορίζεται με 
την πράξη προσλήψεως και δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 
πέντε (5) μήνες, επιτρέπεται όμως με απόφαση του Υπουργού 
Γεωργίας να παρατείνεται η χροινική αυτή διάρκεια μέχρι 
(3) μήνες ακόμη, εφόσον υπηρεσιακές ανάγκες επιβάλουν τη 
παράταση αυτή. 

Η πρόσληψη και η υπηρεσιακή γενικά κατάσταση του προ¬ 
σωπικού αυτού διέπονται από τις διατάξεις του Κεφαλαίου 
Δ' του Ν. 993/1979 (ΦΗΚ 281 τ. Α/21.12.1979) όπως 
ισχύει κάδε φορά. 

' Αρδρο 25. 

Αμοιβή φοιτητών γεωτεχνικών σχολών Α.Ε.Ϊ. 

1. Οι δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμοί, τα ΝΠΔΛ κα- 
ύως και οι Επιχειρήσεις και Οργανισμοί, όπως ορίζονται στο 
άρδρο 1 παρ. 6 του Ν. 1256/1982 «για την πολυθεσία, την 
πολυαπασχόληση κλπ.», μπορούν να απασχολούν φοιτητές της 
Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής Αδηνών και της Σχολής Γε¬ 
ωτεχνικών Επιστημών (τμήματα Γεωπονίας, Δασολογίας και 
Φυσικού Περιβάλλοντος και Κτηνιατρικής) του Αριστοτε- 
λείοο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που δέλουν να πραγμα¬ 
τοποιήσουν την πρακτική εξάσκηση σύμφωνα με τις ισχόουσες 
διατάξεις. Επίσης μπορούν να απασχολούν φοιτητές των τμη¬ 
μάτων Βιολογίας Πανεπιστημίων της ημεδαπής, εφόσον επι- 
•δυμούν να πραγματοποιήσουν πρακτική εξάσκηση σε δέματα 
αλιείας — ιχθυολογίας. Οι φοιτητές αυτοί κατά τη διάρκεια 
της άσκησής τους εκτός απο το δικαίωμα αποζημίωσης και 
ασφάλισής τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρδρου αυτού, 
δεν αποκτούν κανένα άλλο δικαίωμα εργασιακής ή*συνταξιο- 
δοτικής μορφής. 
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2. Η αποζημίωση των φοιτητών που πραγματοποιούν πρα¬ 
κτική εξάσκηση ορίζεται ίση με το βασικό μισδό του κατώτε¬ 
ρου βαδμού της κατηγορίας ΜΕ, όπως ισχύει κάδε φορά. Οι 
φοιτητές αυτοί κατά τη διάρκεια της άσκησής τους ασφαλί¬ 
ζονται στο ΙΚΑ μόνο για τις περιπτώσεις ατυχήματος και 
ασδένειας. 

3. Οι ασφαλιστικές εισφορές και η αποζημίωση των φοιτη¬ 
τών της προηγούμενης παραγράφου βαρύνουν εξ ολοκλήρου 
τις υπηρεσίες απασχόλησης ή τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα που 
σπουδάζει ο φοιτητής και καταβάλλονται ύστερα από σχετική 
βεβαίωση της υπηρεσίας απασχόλησης. 

4. Ο αριδμός των ασκουμένων φοιτητών, η υπηρεσία άσκη¬ 
σής τους, καδώς και η υπηρεσία ή το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα 
που βαρύνεται με τις δαπάνες αποζημίωσης και υγειονομικής 
περίδαλψης αυτών καδορίζονται με κοινές αποφάσεις των Υ¬ 
πουργών Εδνικής Παιδείας και θρησκευμάτων και του κατά 
περίπτωση αρμόδιου Υπουργού. Επίσης με κοινές (αποφάσεις 
των Υπουργών Εδνικής Παιδείας και θρησκευμάτων και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων καδορίζονται το ύψος του ασφάλι¬ 
στρου καδώς και η διαδικασία και κάδε άλλη λεπτομέρεια 
ασφάλισης των ασκούμενων σπουδαστών. 

Άρδρο 26. 

1. Στο Υπουργείο Γεωργίας συνιστώνται οκτακόσιες τριά¬ 
ντα εννέα (839) δέσεις μόνιμου προσωπικού, οι οποίες χατα- 

ίμονται κατά κλάδο ως εξής: 

α) Στον κλάδο ΑΤΙ Γεωπονικό 484 δέσεις 

£) Στον κλάδο ΑΤ2 Δασολογικό 57 » 

γ) Στον κλάδο ΑΤ3 Κτηνιατρικό 269 » 

δ) Στον κλάδο ΑΤ6 Ιχθυολόγων 29 » 

2. Οι συνιστώμενες με την παράγραφο 1 δέσεις προστί- 
δενται στις δέσεις των αντίστοιχων κλάδων και διαβαδμί- 
ζοντα: σύμφωνα αε τα οριζόμενα στην παράγρ. 2 του άρδρου 
10 του Ν. 1409/1983 (ΦΕΚ 199 τ. Λ730.12.1983), κα- 
τανέμονται δε μεταξύ της κεντρικής /.σι των περιφερειακών 
υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας, σύμφωνα με τα οριζό¬ 
μενα στις διατάξεις του άρδρου 13 του ίδιου νόμου. 

Άρδρο 27. 

Ενίσχυση των αγροτικών συνεταιριστικών οογανώσεων 
με γεωτεχνικούς υπαλλήλους. 

1. Υπάλληλοι του δημόσιου τομέα, όπως ορίζεται στο άρ¬ 
δρο 1 παρ. 6 του Ν. 1256/1982, είναι δυνατό να αποσπών- 
ται στο Υπουργείο Γεωργίας προκειμένου να διατεδούν για 
αποκλειστική και πλήρη απασχόληση σε αγροτικές συνεται¬ 
ριστικές οργανώσεις. Η απόσπαση γίνεται με κοινή απόφαση 
του Υπουργού Γεωργίας και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υ¬ 
πουργού. έπειτα από σύμφωνη γνώμη του υπηρεσιακού συμβου¬ 
λίου της υπηρεσίας όπου ανήκει ο υπάλληλος. 

Ο χρόνος της απόσπασης καδορίζεται με την απόφαση της 
απόσπασης και δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία χρόνια. 

2. II διάδεση των υπαλλήλων που αποσπώντα: σύμφωνα με 
την παράγραφο 1 και των γεωτεχνικών υπαλλήλων του Υ¬ 
πουργείου Γεωργίας και των νομικών προσώπων που επο¬ 
πτεύονται από τον Υπουργό Γεωργία; γ'νεται με απόφαση του 
Υπουργού Γεωργίας, έπειτα από α-'τηση της ΠΑΣΕΓΕΣ 
και προηγούμενη πρόταση της ενδιαφειρύμενης συνεταιριστι¬ 
κής οργάνωσης. 

3. II υπηρεσιακή κατάσταση και εξέλιξη καδώς και το 
πειδαρχικό καδεστώς των υπαλλήλων που αποσπώνται σύμ- 
φωνα με την παράγραφο 1 ρυδμίζεται από τις διατάξεις που 
οιέπουν το νομικό καδεστώς της δέσης από την οποία απο- 
σπάσδηκε. Η πειδαρχική δίωξη των υπαλλήλων αυτών γίνε¬ 
ται από τα αρμόδια όργανα της υπηρεσίας στην οποία ανή¬ 
κουν οργανικά. 
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4. Ο: κά·3ε είδους αποδοχές και τυχόν έξοδα μετακινήσεως 
των αποσπώμενων υπαλλήλων καταβάλλονται οπό τις υπη¬ 
ρεσίες στις οποίες Ο! υπάλλήλοι αυτοί ανήκουν οργανικά. 

Άρ^ρο 28. 

Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου από τότε που εκδό-όγκε η 
παρακάτω απόφαση του Υπουργού Δημοσίων Έργων: 

«Ασήνα, 2 Αύγουστου 1084 

2) Η θητεία των οργάνων του Τ.Ε.Ε. και οι σχετικές με 
τη διεξαγωγή των εκλογών προθεσμίες παρατείνονται ανά¬ 
λογα, η ·δε προβλεπόμενη από τη διάταξη του άρθρου 3 παρ. 
2 τ«υ Π.Δ. 612/1978 προθεσμία για την υποβολή υποψη¬ 
φιοτήτων λήγει το μεσημέρι της 7 Νοεμβρίου 1984. 

Η απόφαση 
δερνήσεως. 

αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Ινυ- 

0 Υπουργός 
Α. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΓΛΟΣ» 

Αίΐ'5. πρωτ. ΕΔ2α/01/89/Φ.Ν. 189 . 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Θέμα: Μετάθεση χρόνου διεξαγωγής εκλογών Τ.Ε.Ε. 

Έχοντας υπόψη: 

1) Τις διατάξεις του Π.Δ. 27 Νοεμ./14 Δεκ. 1926 «περί 
κωδικοποιήσεως των περί συστάσεως του Τεχνικού Επιμε¬ 
λητηρίου κειμένων διατάξεων» και ιδιαίτερα την παρ. 9 του 
άρ-3ρου 9, που προστέθηκε με την παρ. 2 του άσπρου έκτου 
του Ν. 1190/1981 (ΦΕΚ 263 Α'). 

2) Το γεγονός ότι το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος 
έχει καταλήξει στην τροποποίηση των διατάξεων που ισχύουν 
για το Τ.Ε.Ε. και ειδικότερα του εκλογικού συστήματος ανά¬ 
δειξης των αιρετών οργάνων του και ότι αυτό απαιτεί τη λή¬ 
ψη νομοθετικών μέτρων, με συνέπεια την αδυναμία της νόμι¬ 
μης προετοιμασίας για τη διεξαγωγή των εκλογών κατά την 
πρώτη Κυριακή του προσεχούς Οκτωβρίου (7.10.1984). 

Αποφασίζουμε 

1) Μεταθέτουμε τη διεξαγωγή των εκλογών για την ανά¬ 
δειξη των αιρετών οργάνων του Τεχνικού Επιμελητηρίου της 
Ελλάδος για την Κυριακή 16 Δεκεμβρίου 1984. 

Άρ·8ρο 29. 

Η ισχύς αυτού του νόμου αρχίζει την 1η Φεβρουάριου 1985, 
εκτός από τις διατάξεις των άρθρων 5 παρ. 3, 20, 21, 22 
παρ. 1, 2 και 3, 23, 24, 2ΐ5, 26, 27 και 28 που η ισχύς τους 
αρχίζει από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της 
Κυδερνήσεως. 
Παραγγέλλομεν να δημοσίευσή στην Εφημερίδα της Κυ- 

βερνήσεως το κείμενο του παρόντος και να εκτελεστή ως νό¬ 
μος του Κράτους. 

Αθήνα, 7 Σεπτεμβρίου 1984 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 

Οι ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝ ΕΡΓΩΝ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΑΖΑΡΗΣ ΑΠ. Λθ- ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ 
ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΡΣΕΝΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

ΚΠΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΡΥΒΑΚΗΣ 

θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα τον Κράτους. 

Αβήνα, 7 Σεπτεμβρίου 1984 

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΓΚΑΚΗΣ 

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 


