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Τ ροποπβίηοη των διατάξεων τον Τεχνικού 
Επιμελητηρίου Ελλάδας. 

Με προεδρικό διάταγμα, που εκδ!δϊναι με πρόταση του Υ¬ 
πουργού Δημοσίων Έργων μετά από σύμφωνη ρώμη τη; Αντι¬ 
προσωπείας του ΤΕΕ, μχ-ορεί να ανακαό'ορίζονται ο: ειδικότη¬ 

0 ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ιΚυρούμεν και βκδίδομεν τον κατωτέρω οπτό τη·ς Βουλής 
ψηίφισΦέντα· νόμον : 

'Αρόρο 1. 
Το άρόρο 1 του Π.Δ. της 27.11/14.12.1936 «περί κω- 

δικοποιήσεως των περί συστάσεως του Τ.Ε.Ε. κειμένων δια¬ 
τάξεων» (ΦΕΚ Α 430) αντικαθίσταται ως εξής: 

«Άρ·8ρ ο 1. 
Σύσταση. 

Συνιστάται νομικό πρόσωπο δημοσίου δίκαιου με την επω¬ 
νυμία «Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλαδας» (ΤΕΕ), το οποίο 
εδρεύει στην Αόήνα και έχε: περιφερειακή διάοόρωση. Το Τ. 
Ε.Ε. υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργείου Δημοσίων Έρ¬ 
γων». 

Άρβρο 2. 
Το άρϋρο 2 του ίδιου Π.Δ. της 27.11/14.12.1926. όπως 

ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: 

«Άρόρο 2. 
Μέλη του ΤΕΕ. Ειδικότητες. 

1. Τακτικά μέλη του Τ.Ε.Ε. είναι υποχρεωτικά όλοι οι ελ¬ 
ληνικής ιθαγένειας διπλωματούχοι του Κωνικού Μετσόδιου 
Πολυτεχνείου, των πολυτεχνικών σχολών της Χώρας και των 
ισότιμων σχολών του εξωτερικού μετά τη λήψη της άδειας 
άσκησης του επαγγέλματος. Ειδικές διατάξεις που προβλέ¬ 
πουν την εγγραφή στο Τ.Ε.Ε. και χωρίς την ελληνική ιθα¬ 
γένεια διατηρούνται σε ισχύ. 

2. Επίτιμα μέλη του Τ.Ε.Ε. μπορούν να ανακηρυχόούν με 
απόφαση της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε., που λαμβάνετα: με 
την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αρι-δμού των μελών της. 
έλληνες και ξένοι υπήκοοι -που έχου; προσφέρει εξαιρετικές 
ή ειδικές υπηρεσίες για την ευόδωση των σκοπών του Τ.Ε.Ε. 

3. Ομότιμα μέλη του Τ.Ε.Ε. γίνονται τα τακτικά μέλη του 
μετά τη συνταξιοδότησή τους από το Ταμείο Συντάξεως Μη¬ 
χανικών. Εργοληπτών Δ.Ε. 

4. Δεν μπορεί να είναι κανείς μέλος του ΤΕΕ: 
α) όταν βρίσκεται σε δικαστική απαγόρευση ή αντίληψη 
δ) όταν έχει καταδικαστεί αμετάβλητα για κακούργημα 

και για το χρόνοι που εκιτίει την ποινή του. 
5. Τα μέλη του ΤΕΕ εντάσσονται στις βασικές ειδικότητες: 
α) πολιτικών μηχανικών. 6) αοχ:τεκτόνων μηχανικών, γ) 

μηχανολόγων μηχανικών, δ) ηλεκτρολόγων μηχανικών, ε) 
αγρονόμων τοπογράφων μηχανικών, στ) χημικών μηχανικών, 

,ζ) μηχανικών μεταλλείων — μεταλλουργών, η) ναυπηγών 
μηχανικών, -3) ηλεκτρονικών μηχανικών. 

τες αυτές. 
6. Ειδικότητες που δεν συμπεριλαμβάνοντα· σ’ αυτές που 

ορίζει η προηγούμενη παράγραφος εντάσσονται στη συγγενέ¬ 
στερη ειδικότητα με απόφαση της Αντιπροσωπείας. Ανεξάρ¬ 
τητα από αυτό, το μέλος του ΤΕΕ που έχε: έτσι ενταχόεί έχει 
τα επαγγελματικά δικαιώματα της ειδικότητας ή μόνο της 
εξειδίκευσης, που αναφέρεται στην άδεια άσκησης επαγγέλ¬ 
ματος. όπως καθορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομο¬ 
θεσία». 

Άρόρο 3. 

Το άρόρο 3 του ίδιου Π.Δ. της 27.11/14.12.1026. όπως 
ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: 

«Άρόρο 3. 

Δικαιώματα και υποχρεώσεις μελών. 
1. Τα τακτικά μέλη του ΤΕΕ έχουν τα δικαιώματα: 
α) να εκλέγουν και να εκλέγονται για όλα τα όργανα του 

ΤΕΕ, εκτός αν προδλέπεται διαφορετικά από ειδικές διατά- 
ςεις 

δ) να συμμετέχουν σε όλες τις δραστηριότητες του ΤΕΕ για 
την εκπλήρωση του σκοπού τον 
γ) να παρίστανται στις συνεδριάσεις της Αντιπροσωπείας 

του ΤΕΕ και των Αντιπροσωπειών των πεσιφερειακών τμη¬ 
μάτων χωρίς όμως δικαίωμα λόγου η ψήφου αν δεν είναι μέ¬ 
λη τους· 

δ) να ζητούν από το αρμόδιο όργανο του ΤΕΕ ενημέρωση 
για κάόε όεμα που αφορά τις δραστηριότητες του και να λαμ¬ 
βάνουν τις περιοδικές εκδόσεις του. 

2. Τα ομότιμα μέλη του ΤΕΕ έχουν τα δικαιώματα των 
περιπτώσεων δ, γ και δ της προηγούμενης παραγράφου και 
μπορούν να εκλέγονται ως μέλη των πειθαρχικών συμβουλίων. 

3. Τα επίτιμα μέλη του ΤΕΕ έχουν τα δικαιώματα των πε¬ 
ριπτώσεων γ και δ της παραγράφου 1. 

4. Όλα τα μέλη του Τ.Ε.Ε. έχουν την υποχρέωση να συμ¬ 
βάλλουν στην εκπλήρωση των σκοπών του. 

5. Τα τακτικά μέλη του Τ.Ε.Ε. έχουν την υποχρέωση να 
συμμετέχουν στις διάφορες κατά περίπτωση δραστηριότητες 
του Τ.Ε.Ε., να τηρούν τις υποχρεώσεις που ορίζονται με τις 
αποφάσεις που προδλέπονται από την περίπτωση δ της πα- 
ραγρ. 1 ταυ άρόρου 30 (κώδικας δεοντολογίας των μηχανι¬ 
κών) και τους σχετικούς ν.ε την άσκηση του επαγγέλματος 
νόμους και κανονισμούς, να συμμορφώνονται με τις νόμιμες απο¬ 
φάσεις των εκλεγμένων οργάνων του Τ.Ε.Ε.. να εκτελούν τί¬ 
μια και ευσυνείδητα τα καθήκοντα που τους ανατίόενται. να 
παρουσιάζονται όταν καλούνται νόμιμα στις πειθαρχικές αρ¬ 
χές και καταβάλλουν τη νομοθετημένη εισφορά τους·. 
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Άρθρο 4. 

Το άρθρο 4 τον ίδιον Π.Δ. της 27.11/14.12.1926. όπως 
•σχνει. αντικαθίσταται ως εξής: 

«Άρθρο 4. 

Σ/κοπός τον ΤΕΕ. 

1. Το ΤΕΕ έχει σκοπό την προαγωγή της επιστήμης στ:νς 
τομείς πον σχετίζονται με την ειδικότητα των μελών τον, της 
τεχνικής και της τεχνολογίας γενικά και την αξιοποίησή τονς 
για την αυτοδύναμη οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική 
ανάπτυξη της Χώρας. 

2. Το ΤΕΕ στα πλαίσια τον σκοπού τον είναι τεχνικός σύμ¬ 
βουλος της Κυβέρνησης και ιδιαίτερα: 

α. μελετά με δική, τον πρωτοβουλία ή έπειτα από ανάθεση 
ή αίτηση, αντοτελώς ή σε συνεργασία με άλλονς κοινωνικούς 
ή επιστημονικούς φορείς ή επιμελητήρια, οποιοϊήποτε σχετικό 
επιστημονικό τεχνικό, τεχνικοοικονομικό ή αναπτυξιακό θέμα 
πον ενδιαφέρει το κοινωνικό σύνολο και διατυπώνει απόψεις 
με πρωτοβουλία δική τον ή έπειτα από πρόσκληση για τη σχε¬ 
τική με τα θέματα αντά νομοθεσία· 

β. γνωμοδοτεί έπειτα από πρόσκλσση των αρμόδιων αρχών 
ή άλλων φορέων τον δημόσιον τομέα ή συνδικαλιστικών φορέ- 
ων. και μέσα σε οριζόμενο εύλογο χρονικό διάστημα, για οποιο- 
δήποτε θέμα της αρμοδιότητας τον 

γ. σνλλέγε: στατιστικά στοιχεία σε σχέση με το τεχνικό δυ¬ 
ναμικό. την τεχνική, επιστημονική, κατασκεναστική και σχε¬ 
τική βιομηχανική δραστηριότητα, τα τεχνικά υλικά. ·:ον εξο¬ 
πλισμό και τβχνοιλογια, καταρτίζει στατιστικές και παρέ/ει 
σχετικές πληροφορίες προς τις αρμόδιες αρχές ή άλλους φο- 

?*»«' 
παρέχει τη συνδρομή τον για την άρτια κατάρτιση και 

εφαρμογή των αναπτυξιακών προγραμμάτων, την αξιοποίη¬ 
ση των φυσικών πόρων, τη βελτίωση ποιότητας ζωής, την προ¬ 
στασία τον περιβάλλοντος, εκπονεί μόνο ή σε συνεργασία με 
άλλονς φορείς σχετικές μελέτες και έρευνες, σχέδια προδια¬ 
γραφών. κανονισμών, συμβάσεων έρνων και μελετών 

ε. συμβάλλει στην εκπόνηση προγραμμάτων τεχνικής παι¬ 
δείας. στην ανάπτυξη της εγχώριας έρευνας και τεχνολογίας, 
στην αξιοποίηση, ανάπτυξη, προγραμματισμό και διάρθρωση 
τον τεχνικού δυναμικού σύμφωνα με τις αναπτυξιακές ανάγ¬ 
κες της Χώρας" 

στ. ενημερώνει την κοινή γνώμη μ* ανακοινώσεις, δημοσι¬ 
εύσεις. εκδόσεις ή με άλλο πρόσφορο τρόπο για οποιοϊήποτε 
θέμα της αρμοδιότητας τον εκλαϊκεύοντας και βοηθώντας 
στην ευρύτερη κατανόηση των σχετικών θεμάτων και προβλη¬ 
μάτων 

ζ. μετέχει σε διεθνείς οργανισμούς, σε ενώσεις επιμελη- 
τηριων. σε διεθνείς ενώσεις τεχνικών, αναπτύσσει σχέσεις με 
αντίστοιχους οργανισμούς άλλων χωρών, οργανώνει συνέδρια, 
εκθέσεις και άλλες εκδηλώσεις για την προώθηση των σκο¬ 
πών τον. 

και επιχειρήσεων, μέριμνα για την είσπραξη των νόμιμων α¬ 
μοιβών τους όπως προϊλέπεται από τις σχετικές διατάξεις, 
φροντίζει για την απασχόληση, την κοινωνική ασφάλιση, την 
προαγωγή και προστασία τον κύρους των μελών του, την επι¬ 
στημονική πρόοοο. ενημέρωση, επιμόρφωση και συνεχιζόμενη 
εκπαι-ενση του;., εκοιδει ενημερωτικό και επιστημονικό τύπο 
και άλλες ειοικες εκδόσεις,, ενισχύει τονς φορείς συλλογικής 
ικπροσωπησης των μηχανικών σε δραστηριότητες σχετικές με 
τονς σκοπούς τον., μελετά νεε; μορφές επαγγελματικής οργά¬ 
νωσης και ι-γα,ιας των μελών τον και ασκεί σ* αντά πει¬ 
θαρχική εξουσία, όπως ειδικότερα ορίζεται στις σχετικές δία¬ 

ς τον νομού. 
4. Οι διατάξεις τον άρθρου 46 τον Ν. 1089/1980 «πε 

εμπορικών και βιομηχανικών Επιμελητηρίων» ίΦΕΚ Λ 
261) εφαρμόζονται ανάλογα και στο ΤΕΕ. Όπου στις δια¬ 
τάξεις αυτές αναφέρεται ο Υπουργός Εμπορίου, νοείται ο 
Υπουργός Δημοσίων Έργων». 

Άρθρο 5. 

Το άρθρο 5 τον ίδιον Π.Δ. της 27.11/14.12.1926, όπως 
ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: 

«Άρθρο 5. 

Περιφερειακή διάρθρωση τον ΤΕΕ. 

1. Η περιφερειακή διάρθρωση τον ΤΕΕ στηρίζεται στα 
περιφερειακά τμήματα πον ιδρύονται, καταργούνται ή ανα- 
διαρθρώνονται έτσι ώστε η κατά τόπο αρμοδιότητα τονς να 
ανταποκρίνεται στις γεωγραφικές συνθήκες, τη διοικητική 
διαίρεση και τηρν κατανομή του τεχνικού δυναμικού τη(ς Χώ- 
ρας. · 

2. Η ίδρυση, κατάργηση ή αναδιάρθρωση των περιφερεια¬ 
κών τμημάτων γίνεται, με π. δ/γμα, που εκδίδεται με πρότα¬ 
ση τον Υπουργού Δημοσίων Έργων, ύστερα από σύμφωνη γνώμη 
της Αντιπροσωπείας τον ΤΕΕ. Με το σχετικό π. δ/γμα ρυθ¬ 
μίζονται όλα τα θέματα πον σχετίζονται με τή σύσταση, περιφε¬ 
ρειακού τμήματος, την έδρα, την κατά τόπο αρμοδιότητα, την 
αναδιάρθρωση υπαρχόντων περιφερειακών τμημάτων τα προ¬ 
σωρινά όργανα μέχρι τις πρώτες εκλογές και κάθε άλλη σχε¬ 
τική λεπτομέρεια. 

3. Τα περιφερειακά τμήματα τον ΤΕΕ αποτελούν την έκ¬ 
φραση τον ΤΕΕ στην περιοχή τονς, ασκούν τις αρμοδιότητες 
πον απορρέουν από τους σκοπούς τον ΤΕΕ για κάθε θέμα πον 
έχει σχέση με την περιφέρεια τονς και ιδίως: 

α. προωθούν την πολιτική τον ΤΕΕ στην περιφέρεια τους" 
β- συμβάλλουν στη διαμόρφωση της γενικής πολιτικής 

τον ΤΕΕ σε γενικά θέματα και μεταφέρουν γι’ αντά τον προ¬ 
βληματισμό και τις απόψεις της περιφέρειας στα κεντρικά 
όργανα* 

γ. ασκούν την πειθαρχική διαδικασία σε πρώτο βαθμό, ό¬ 
πως ειδικότερα ορίζεται στις σχετικές διατάξεις· 

ο. αντιμετωπίζουν επί τόπον τα προβλήματα που έχουν σχέ- 
ση με τη λειτουργία τον Ταμείου Συντάξεως Μηχανικών Ερ¬ 
γοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ) και τον Κλάδου 
Υγείας Τεχνικών (ΚΥΤ)* 

ε. ασχολούνται με τα ειδικά προβλήματα της περιφέρειας. 

4. Μέλη,των περιφερειακών τμημάτων τον ΓΕΕ γίνονται 
υποχρεωτικά μέλη τον ΤΕΕ πον έχουν είτε μόνιμη κατοικία 
είτε επαγγελματική έδρα στην περιοχή των τμημάτων. Η έγ¬ 
γραφη σε περισσότερα από ένα τμήματα απαγορεύεται. 

ο. Η περιφερειακή διάρθρωση τον ΤΕΕ συμπληρώνεται, 
για, τονς νομούς που δεν εδρεύει το ΤΕΕ ή περιφερειακό τον 
τμήμα, με τη λειτουργία των Νομαρχιακών Επιτροπών τον 
άρθρου 14». 

Άρθρο 6. 

Το άρθρο 6 τον ίδιου Π.Δ. της 27.11/14.12.1926, όπως 
’.σχνει, αντικαθίσταται ως εξής: 

«Άρθρο 6. 

Όργανα του ΤΕΕ. 

1. Κεντρικά όργανα του ΤΕΕ είναι: 

α) η Αντιπροσωπεία, 
β) η Διοικούσα Επιτροπή. 
γ) ο Πρόεδρός της Διοικούσας Επιτροπής, 
σ) οι Επιστημονικές Επιτροπές Ειδικοτήτων. 

2. Περιφερειακά όργανα τον ΤΕΕ είναι: 

α) η Αντιπροσωπεία Περιφερειακού Τμήματος, 
β) η Διοικούσα Επιτροπή Περιφερειακού Τμήματος, 
γ) οι Νομαρχιακές Επιτροπές. 

3. Οργανα για την άσκηση του πειθαρχικού ελέγχου στα 
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μέλη του ΤΒΕ είναι τα πρωτοβάθμια: λ»! το Ανώτατο Πει¬ 
θαρχικό Συμβούλιο που- προβλέχονται αχό τα άρθρα 28 και 
29..· 

4. Στο ΤΒΕ λειτουργούν επίσης μόνιμες και έκτακτες 
επιτροπές επεξεργασίας δεμάτων στην έδρα η στα περι¬ 
φερειακά τμήματα, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 15. 

5. Για τους υπαλλήλους του ΤΕΕ λειτουργούν υπηρεσια¬ 
κά και πειθαρχικά συμβούλια που προβλέπονται απο τις γε¬ 
νικές διατάξεις που ισχύουν για το προσωπικό των ν.π.ϊ.ϊ.». 

Άρθρο 7. 

Το άρθρο 7 του ίδιου ΙΙ.Δ. της 27.11/14.12.1928, όπως 
ισχύ;·., αντικαθίσταται ως εξής: 

«Άρθρο 7. 

Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ. 

1. Η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ είναι το ανώτατο όργανο του 
ΤΕΕ. αντιπροσωπευτικό όλων των μελών του και εχει αρμο¬ 

διότητα: ' 
α) την εκλογή των μελών της Διοικουσας Επιτροπής και 

την άρση της εμπιστοσύνης της- 
δ) τη χάραξη των γενικών κατευθύνσεων στα πλαίσια 

των οποίων κινούνται όλα τα όργανά του- 
ν) την έγκριση του ετήσιου προγραμματισμού και απολο¬ 

γισμού της επιστημονικής και λοιπής δραστηριότητας του 

ΤΕΕ.· , .. 
δ) τον έλεγχο και προέγκριση του ετήσιου προϋπολογισμού 

και οικονομικού απολογισμού του ΤΒΕ" , , 
ε) την έγκριση του αριθμού και του αντικειμένου των μο- 

νικων επιτροπών της έδρας του ΤΕΕ που προβλεπονται απο 
το άρθρο 15 μετά από εισήγηση της Διοικούσας Επιτροπής 
του ΤΕΕ- ; > 

στ) την ανακήρυξη επίτιμων μελών. 

2. Η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ αποτελειται: 

α) από 150 αιρετά μέλη, # 
6) από τα μέλη Επιστημονικών Επιτοοπων Ειδικοτήτων 

του άρθρου 10, , , νί , 
γ) από τα πρόσωπα που έχουν διατελεσει εκλεγμένοι Πρό¬ 

εδροι ή Αντιπρόεδροι ή Γενικοί Γραμματείς της Διοικουσας 
Επιτροπής στην προηγούμενη θητεία και ; , 

δ) από τα πρόσωπα που έχουν διατελεσει εκλεγμένοι Πρό¬ 
εδροι. Αντιπρόεδροι και Γενικοί Γραμματείς της Αντιπροσω¬ 

πείας του ΤΕΕ στην προηγούμενη θητεία. 

3. Τα αιρετά μέλη της Αντιπροσωπείας εκλέγονται,με ά¬ 
μεση, καθολική, μυστική ψυφοφορία των τακτικών μελών και 
με απλή αναλογική κατά συνδυασμό υποψηφίων ή μεμονωμένο 
υποψήφιο. Ο αριθμός μελών της Αντιπροσωπείας κατα περι¬ 
φερειακό τμήμα είναι ανάλογος προς τα μέλη του τμήματος 
σε σχέση προς τον ολικό αριθμό των μελών του ΤΕΕ και οχι 
όμως μικρότερος από δυο για περιφέρειες με ενα νομο, τρία 
για περιφέρειες με δύο ή τρεις νομούς και τεσσερα για πε¬ 
ριφέρειες με περισσότερους νομούς. Ο περιορισμός που απορ¬ 
ρέει από την εφαρμογή της διάταξης αυτής γίνεται αναλονικα 
από τα τμήματα στα οποία, αντιστοιχούν δέκα και. άνω μέλη. 
Ο αριθμός των μελών κατά περιφέρεια προσδιορίζεται και α¬ 
νακοινώνεται με την προκήρυξη των εκλογών, όπως ειδικβτε- 
ρα ορίζεται με τα προεδρικά -ί'-αταγματα τ*]* παραγρ. 6^ 
άρθρου 16. Για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής θεω¬ 
ρούνται ως ξεχωριστά περιφερειακά τμήματα,: α) οι Νομοί 
Αργολίδας. Αρκαδίας. Λακωνίας και Μεσσηνίας, β),οι Νο¬ 
μοί Λέσβου, Χίου, Σάμου και Κυκλάδων, γ) οι Νομοί Βοιω¬ 
τίας. Εύβοιας και Κορινθίας και δ) ο Νοαος Αττικής. 

4, Ρ',^ την εφαρμογή των περιπτώσεων γ και δ της παρα¬ 
γράφου 2 εκλεγέντες -θεωρούνται αυτοί που έχουν μείνει στο 
αξίωμα τουλάχιστον τα δύο τρίτα του χρονου της θητείας. 
Αν δεν υπάρχουν πρόσωπα για τψ κατάληψη ορισμένων ή όλων 
των -δέσεων των περιπτώσεων αυτών, η Αντιπροσωπεία νόμιμα 
λειτουργεί με κενές τις θέσεις αυτές. 

5. Η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ συγκαλείτα: σε πρώτη συνε¬ 
δρίαση μέσα σε δεκαπέντε (15) μέρες από την ανακήρυξη 
των μελών της, από τον Πρόεδρο της προηγούμενης Αντιπρο¬ 
σωπείας, ο οποίος και προεδρεύει στη συνεδρίαση; ως την εκλο¬ 
γή του προεδρείου της. Σε περίπτωση ελλειψεως, κωλύματος 
ή απουσίας του Προέδρου τα καθήκοντα του ασκούν κατά σει¬ 
ρά ο Αντιπρόεδρος ή ο Πρόεδρος της προηγούμενης Διοικού- 
σας Επιτροπής ή το αρχαιότερο στην Επετηρίδα τνυ ΊΕΕ μέ¬ 
λος της νέας Αντιπροσωπείας. 
Κατά την πρώτη αυτή συνεδρίαση η Αντιπροσωπεία του 

ΤΕΕ: 
α) εκλέγει από τα μέλη της για όλη τη -θητεία της με 

μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και το 
Γεν. Γραμματέα της Αντιπροσωπείας, που .αποτελούν το Προ¬ 

εδρείο της και ( ( 
β) εκλέγει στη συνέχεια τη Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ. 

όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 8. ( 
Στην πρώτη αυτή ειδική συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας 

δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγρ. 9 και 10 για την 
απαρτία και πλειοψηφία, αλλά οι διατάξεις του άρθρου 8 πα- 
ράγρ. 2. Στις αμέσως προσεχείς συνεδριάσεις ^της η Αντιπρο¬ 
σωπεία εκλέγει τα μέλη των Νομαρχιακών Επιτροπών ΤΕΕ 
για όσους νομούς ·δεν υπάγονται σε περιφερειακά τμήματα 
εκτός από το Νομό Αττικής, όπως ειδικότερα ορίζεται στο 
άρθρο 14. , 

6. Ο Π ρόεδρος και σε περίπτωση που αυτός κωλύεται η 
απουσιάζει ο Αντιπρόεδρος συγκαλεί σε οαθε περίπτωση την 
Αντιπροσωπεία και διευθύνει τις συνεδριάσεις. Γο ίδιο ,γί¬ 
νεται και σε περίπτωση που ο Πρόεδρος δεν υπάρχει, μέχρι 
την εκλογή νέου Προέδρου. Ο Γενικός I ραμματεας με τηυ 
βοήθεια υπαλλήλων του ΤΕΕ φροντίζει για την τήρηση συ¬ 
νοπτικών πρακτικών που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και 
το Γενικό Γραμματέα. Ο Πρόεδρος της. Αντιπροσωπείας,του 
ΤΕΕ μπορεί να παρίσταται στις συνεδριάσεις της Διοικουσας 
Επιτοοπόσ του ΤΕΕ. όπως ορίζεται στο άρθρο 8 παρ. 9. 

7. Η Αντιπροσωπεία συνέρχεται τουλάχιστο μια φορά το 
2μηνο ή έκτακτα όταν κληθεί από τον Πρόεδρό. Ο Πρόεδρος 
είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσει την Αντιπροσωπεία μέσα 
σε δέκα (10) μέρες αν αυτό το ζητήσει α) το 1/5 των με¬ 
λών της ή β) η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ. 

8. Η ημερήσια διάταξη των θεμάτων που θα συζητήσει η 
Αντιπροσωπεία και η σειρά συζήτησής τους γίνεται από τον 
Πρόεδρο. Στην ημερήσια διάταξη συμπεριλαμδάνοντα: υπο¬ 
χρεωτικά θέματα που έχει ζητήσε,ι η Διοικούσα Επιτροπή του 
ΤΕΕ ή το ένα δέκατο των μελών της Αντιπροσωπείας του 
ΤΕΕ. 

9. Η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ βρίσκεται σε απαρτία όταν 
τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα. Αν δεν 
επιτευχθεί η απαρ^ίΐα αΜτή. η συνιείδψίαίση επιαναΐλαμβιάΐνετα'ΐ 
μέσα σε χρονικό διάστημα 5—10 ημερών με τα ίδια ακριβώς 
θέματα, ο'πότε αρκεί για την απαρτία η παρουσία του 1/4 των 
κελών της. Ο χρόνος της δεύτερης αυτής σύγκλησής της 
προσδιορίζεται μαζί με την πρόσκληση για την αρχική σύγκλη¬ 
σή της Αντιπροσωπείας. Αν και στη δεύτερη αυτή σύγκληση 
δεν επιτευχθεί απαρτία, τότε για τα θέματα της ημερήσιας 
δ'άταξης επι>αμβάν***1 υποχρεωτικά η Διοικούσα Επιτροπή 
του ΤΕΕ. που στην περίπτωση αυτή ασκεί την αρμοδιότητα της 
Αντιπροσωπείας, πλην των περιπτώσεων α. γ, δ και στ της πα¬ 
ραγρ. 1 του παρόντος άρθρου. Για την περ'πτωση δ τη; παρ. 
1 αποφασίζει ο Υπουργός Δημοσίων Έργων. 

10. Οι αποφάσεις της Αντιπροσωπείας λαμ.βάνονται με πλει¬ 
οψηφία των παρόντων μελών της, εκτός από τις περιπτώσεις 
που ο νόμος απαιτεί ισχυρότερη πλειοψηφία. 

11. Οι συνεδριάσεις της Αντιπροσωπείας γίνονται δημόσια, 
δεν επιτρέπεται όμως η ανάμιξη στις συζητήσεις των μη με¬ 
λών της. Στις συνεδριάσεις της Αντιπροσωπείας απορούν να 
παρίστανται και να λαμβάνουν το λόγο και οι Πρόεδροι των 
Διοικουσών Επιτροπών των περιφερειακών τμημάτων χωρίς 
δικαίωμα ψήφου, εκτός αν είναι μέλη της. 
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Ο Πρόεδρος ή η Αντιπροσωπεία μπορούν να χαλάσουν στις 
συνεδριάσεις της υπαλλήλους του ΤΕΕ για να δώσουν πλη¬ 
ροφορίες, καθώς επίσης και άλλα πρόσωπα για να ακούσουν 
τη γνώμη τους. 

12. Αιρετά μέλη της Αντιπροσωπείας που απουσιάζουν α¬ 
δικαιολόγητα από 3 συνεχόμενες συνεδριάσεις αντικαθίστανται 
υποχρεωτικά από τους επιλαχβντες του ψηφοδελτίου με το ο¬ 
ποίο εκλέχτηκαν. Η αντικατάσταση γίνεται αε απόφαση της 
Αντιπρ ο οκοπε ίας». 

Άρθρο 8. 

Το άρθρο 3 του ίδιου Π .Δ. της 27.11/14.12.1926, όπως 
•σχύει. αντικαθίσταται ως εξής.- 

«Άρθρο 8. 

Διοικούσα Επιτροπή. 

1. Η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ είναι το οινώτοεΒο- εκτε¬ 
λεστικό και συντονιστικό όργανο του. ΤΕΕ για την υλοποίη¬ 
ση της πολιτικής το», όπως αυτή διαμορφώνεται οπτό τηιν 
ΑΛτττροαοίΒίβίία. Ειδικότερα η Διοικούσα Επιτροπή: 

α) καταρτίζει και προτείνει στην Αντιπροσωπεία για έγ¬ 
κριση τα ετήσια προγράμματα επιστημονικής δραστηριότητας 
και τον προϋπολογισμό- 

β) καταρτίζει και υποβάλλει για έγκριση στην Αντιπρο¬ 
σωπεία τον οικονομικό απολογισμό και απολογισμό δράσης 
του ΤΕΕ για ικάθε χρόνο που πέρασή 
γ) εκτελεί το πρόγραμμα κοπ προϋπολογισμό και ενημερώ¬ 

νει την Αντιπροσωπεία σε κάβε τακτική συνεδρίασή της γιο 
τη δραστηριότητα της Διοικούσας Επιτροπής πάνω σε σοβα¬ 
ρά θέματα" 

δ) διαχειρίζεται την περιουσία του ΤΕΕ 

ε) συνιστά και συγκροτεί τις. μόνιμες επιτροπές της έδρας 
του ΤΕΕ που έχουν εγκραθεί από την Αντιπροσωπεία του 
ΤΕΕ σύμφωνα με την περίπτωση «' της π«ρ. 1 του άρθρου 
7 καθώς και τις έκτακτες επιτροπές ή ομάδες εργασίας που 
π-ροβλέποντοκ από το άρθρο 15- 

στ) αποφασίζει σε όλα τα ζητήματα της αρμοδιότητας του 
ΤΕΕ που δεν χρειάζονται παραπομπή στην Αντιπροσωπεία 
καί σε εκείνα- που της -παραπέμπει η Αντιπροσωπεία, με την 
επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων των άλλων οργάνων του ΤΕΕ 

ζ) καθορίζει τα τρέχοντα ζητήματα λειτουργίας του ΤΕΕ 
για τα οποία μεταβιβάζει στον Πρόεδρό της την αρμοδιότητα 
για τη λήψη αποφάσεως. Επίσης η Διοικούσα Επιτροπή μπο¬ 
ρεί να μεταβιβάσει και άλλες αρμοδιότητες- της στον Πρό¬ 
εδρό της ή σε μέλη της ή και σε υπαλλήλους του ΤΕΕ. Οι 
σχετικές πράξεις της Διοικούσας Επιτροπής δημοσιεύονται 
στο Ενημερωτικό Δελτίο του ΤΕΕ 

η) συντονίζει το επιστημονικό έργο των Επιστημονικών 
Επιτροπών Ειδικοτήτων και των Επιτροπών και ομάδων του 
άρθρου 15- 

•5) εκφράζει τις απόψεις του ΤΕΕ δημόσια μέσω του Προ¬ 
έδρου της ή άλλου μέλους της, ειδικά εξουσιοδοτημένου απ' 
αυτήν 

ι) «ισηγειται στην Αντιπροσωπεία για τα σχετικά θέματα* 

ια) ορίζει^τους εκπροσώπους του ΤΕΕ- σε- συμβούλια, επι¬ 
τροπές η ομάδες εργασίας- των δημόσιων- υπηρβσιών ή οποιων- 
ϊηπυτβ άλλων φορέων, εκτός αν την- αρμοδιότητα αυτή- ασκούν 
οι Διοικούσες Επιτροπές Πορεφεροιακων Ιζημάτων ή- οι Νο¬ 
μαρχιακές (Επιτροπές-, του ΤΕΕ 

2. Η Διοικούσα Επιτροπή «ποττλείτατ από τον Πρόεδρο, 
δύο Αντιπροέδρους (Α και Β Αντιπρόεδροι), το Γενικό Γραμ¬ 
ματέα. τον Αναπληρωτή- Γενικό Γραμματέα; που αποτελούν 
το Προεδρείο, και δέκα μέλη που. εκλέγονται όλοι από Την 
Αντιπροσωπεία μεταςυ των μελών της στην ειδική συνεδρία¬ 
ση που προβλεπεται από την παράγρ. 5 του άρθρου 7. 

Στην πρώτη σύγκληση της ειδικής αυτής συνεδρίασης α- 
,.αιτειτα: απαρτία των δυο τρίτων του όλου αριθμού των με¬ 
λών της Αντιπροσωπείας. Αν δεν συγκεντρωθεί η απαρτία 

αυτή, η Αντιπροσωπεία συνέρχεται αυτοδίκαια μετά, από τρεις 
μέρες, οπότε αρκεί για το σχηματισμό απαρτίας πάνω απ' το 
μισό του όλου αριθμού των μελών της. Στην πρόσκληση για 
την- ειδική αυτή συνεδρίαση αναγράφονται οι παραπάνω δύο 
ημερομηνίες διαδοχικών συγκλήσεων και καθορίζονται η ώρα 
και ο: τόπος: σύγκλησης της Αντιπροσωπείας. 

Η εκλογή γίνεται με μυστική ψηφοφορία αφού εκλεγούν από 
την Αντιπροσωπεία ως ψηφολέκτες δύο μέλη της. Στην όλη 
εκλογή προηγείται η εκλογή των; θέσεων του Προεδρείου και 
ακολουθεί η εκλογή των μελών. Για την εκλογή του Προε¬ 
δρείου κατατίθενται στον Πρόεδρο ύστερα από πρόσκλησή του 
τα ψηφοδέλτια των υποψηφίων που πρέπει να περιλαμβά¬ 
νουν πέντε πρόσωπα και να προτείνονται από ί-έκα τουλάχιστον 
παρόντα μέλη της Αντιπροσωπείας. Αφού λήξει η παράδοση 
των ψηφοδελτίων των υποψηφίων, ανακοινώνονται οι υποψηφιό¬ 
τητες και ακολουθεί η ψηφοφορία. Τις θέσεις του Προεδρείου 
καταλαμβάνουν οι υποψήφιοι του ψηφοδελτίου που συγκεντρώνει 
ψήφους περισσότερους από το- μισό του όλου αριθμού, των με¬ 
λών- της Αντιπροσωπείας και συγκεκριμένα Π ρόεδρος εκλέ¬ 
γεται ο πρώτος αναγραφόμενος στο ψηφοδέλτιο, Α' Αντιπρόε¬ 
δρος: ο: δεύτερος; Β'' Αντιπρόεδρο; ο τρίτος, Γεν. Γ-ραμματέας 
ο τέταρτος και Αναπληρωτής Γεν. Γραμματέας ο πέμπτος. 
Αν κανένα ψηφοδέλτιο δε: συγκεντρώσει την -λειοψηφία αυτή, 
υποβάλλονται κατά όμοιοτρόπο νέα ψηφοδέλτια με τα αυτά ή 
άλλα πρόσωπα, πέντε επίσης κατά ψηφοδέλτιο προτεινόμενα 
από πέντε1 τουλάχιστο-/ παρόντα μέλη της Αντιπροσωπείας και 
ακολουθεί ψηφοφορία, εκλέγονται δε για τις θέσεις του Προ¬ 
εδρείο» όλοι οι υποψήφιο: του ψηφοδελτίου- που συγκέντρωσε 
το μεγαλύτερο αριθμό ψήφων με εφαρμογή κατά τα λοιπά των 
ανωτέρω. Μετά την εκλογή του Π ροεδρείου ακολουθεί η εκλο¬ 
γή των μελών της Διοικούσας Επιτροπής, αφού κατατεθούν 
τα ψηφοδέλτια των υποψηφίων, στα οποία μπορεί να περιλαμ¬ 
βάνονται και πρόσωπα που· απέτυχαν για τις θέσεις του Προε¬ 
δρείου. Τα ψηφοδέλτια προτείνονται από 5 μέλη και η εκλο¬ 
γή γίνεται με απλή αναλογική .κατά ψηφοδέλτιο υποψηφίων. 

3. Οι επιτυχόντες ανακηρύσσοντα: αμέσως, με. πράξη του 
Προεδρείου της, Αντιπροσωπείας που υποβάλλεται στο Υπουρ¬ 
γείο Δημοσίων Έργων και ανακοινώνεται με τοιχοκόλληση 
στο Κεντρικό Κατάστημα του ΤΕΕ. Η πράξη δημοσιεύεται 
επίσης στο Ενημερωτικό Δελτίο του ΤΗ’Ε. 

4. Ανάκληση) της Διοικούσας Επιτροπής κΐατά τη διάρκεια 
της θητείας της μπορεί να αποφασιστε! από- την Αντιπροσω¬ 
πεία, αν συντρέξει σπουδαίος λόγος, με αίτηση η οποία υποβάλ¬ 
λεται στον Πρόεδρο της Αντιπροσωπείας. ν.α·. υπογράφεται 
τουλάχιστον από. το 1/3 των μελών της. Αίτηση για ανάκληση 
μπορεί να υποβληθεί μετά από ένα χρόνο, από τ-ην εκλογή ή 
από την τυχόν: απόρριψη, της προηγούμενης , αίτησης. Η ανά¬ 
κληση γίνεται, δεκτή μ* πλειοψηφία του όλο» αριθμού των μ* 
λων· της Αντιπροσωπείας. Στην.περίπτωση, που γίνεται δεκτή 
η ανάκληση,· γίνεται νέα εκλογή από την Αντιπροσωπεία, με 
ανάλογη,εφαρμογή των διατάξεων με τις οποίες έγινε και η αρ¬ 
χική εκλογή Ανάκληση, γίνεται επίσης, και για μέλη που απου¬ 
σιάζουν αδικαιολόγητα από τις. συνεδριάσεις περισσότερο από 
τρεις μήνες. Στην περίπτωση αυτή η αίτηση, για ανάκληση 
γίνεται εύτκ -α(πό τη< Διοικούσαΐ-Επιτροπή είτε από το 1/3 των 
μελών της Αντιπροσωπείας και εφαρμόζονται οι διατάξεις 
της. επόμενης, παραγράφου για την αναπλήρωσή τους, 

5. Μέλος της. Διοικούσας Επιτροπής που παραιτείται ή 
οπωσδήποτε εκλείπει αντικαθίσταται από τον αμέσως επόμενο 
σε σειρά προτίμησης υποψήφιο του ίδιου ψηφοδελτίου. Αν παραι¬ 
τηθεί ή οπωσδήποτε ε,κλείψε: ο Πρόεδρος ή άλλο μέλος του 
Προεδρείου, εκλέγεται από την Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ ο 
αντικαταστάτης του με-ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της 
παραγρ. 2. Μέχρι την αντικατάσταση η Διοικούσα Επιτροπή 
εχει νόμιμη σύνθεση με τ* υπόλοιπα μέλη της. II Αντιπροσω¬ 
πεία του ΤΕΕ καλείται για την εκλογή σε δέκα μέρες. 

6. Η Διοικούσα Επιτροπή συνέρχεται με πιρόσκληρη του 
Προέδρου της τουλάχιστο μια φορά το Ιδήμειρο ή όταν το 
ζητησε: το ενα πέμπτο των μελών της. 
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. ' Η. Εκτροπή του ΤΕΕ δρίσκετα, « οηά^ϋα 
οτ«* «ν* παρόντα εννέα ταυλάχιο™ από τα μέλη ή*ς; 
μ«τ*ξυ των οπαίων ο Πρόεδρος ή ο Προεδίρβύων Αντιπρό- 
εδρ'ος. ϋι ατοφατεις πακρνονται με πλειοψηφί* των παρόντων. 
Αν έχουν «*ρ«ιτηθεί ή βκλβίψβ, ο Πρόεδρος και οΓϊόο Α- 
ντι«ρ«βροι, μέχρι την εκλογή: αντικαταστατών καθήκοντα 
ϋροεδρου Διοικούσα; Επιτροπής ασκεί ο Πρόεδρος της Α¬ 
ντιπροσωπείας του ΤΕΕ. 

8. Ο Γενικός Γραμματέας έχει την ευθύνη τήρησης των 
πρακτικών των συνεδριάσεων της Διοικούσα; Επιτροπής. 

. Ο 11 ροεδρος της Αντιπροσωπείας μπορεί να παρίσταται 
και να λαμδανει το λόγο στις συνεδριάσεις της Διοικούσα; 
Επιτροπής χωρίς δικαίωμα ψήφου εκτός αν είναι και μέλος 
της». ^ 

/ Άρθρο 9. 
Γο «ρθρο 9 του ίδιου Π.Δ. της 27.11/14.12.1926, όπως 

ισχύει, αντικαθίσταται. ως εξής: 

«Άρθρο 9. 
Πρόεδρος τοο ΤΕΕ 

1.0 Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ (πρό¬ 
εδρος του ΤΕΕ) εκτός απ’ τα καιθήκοντά του ως Προέδρου 
της Διοικούσας Επιτροπής: 

α. εκπροσωπεί γενικά το ΤΕΕ* 

β. διοικεί τις υπηρεσίες του ΤΕΕ και κατευθύνει τις ενέρ¬ 
γειες των οργάνων του ΤΕΕ για την προώθηση της πολίτι¬ 
κης του, πάντοτε μέσα στα πλαίσια τα καθορισμένα από τη 
Διοικούσα Επιτροπή .και τη; Αντιπροσωπεία· 

επιμελείται την εκτελεση των αποφάσεων της Διοικού- 
σας Επιτροπής· 

ί. εντέλλεται, τις πληρωμές του ΤΕΕ και υπογράφει τ* 
ένταλμα τα ή άλλους σχετικούς τίτλους· 

ε. εκδίδει, πιστοποιητικά ή άλλα βεβαιωτικά έγγραφα- 
στ. υπόγραφε; τα άλλοι έγγραφα του ΤΕΕ- 

ζ. ασκεί τις αρμοδιότητες που του μεταβιβάζει η Διοικού¬ 
σα Επιτροπή. 

2. Ο Πρόεδρος μπορεί να εξουσιοδοτήσει για ορισμένες 
απο τις αρμοδιότητες του υπάλληλο ταυ ΤΕΕ. 

3. Ο Πρόεδρος σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας ανα¬ 
πληρώνεται σε όλα τα. παραπάνω καθήκοντα του από τον 
Α η Β' Αντιπρόεδρο κατά σειρά». 

Άρθρο ία. 
, '5'έση του άρθρου 10 του ίδιου- Π .Δ. της 27.11/14. 

Χ0</5ί61 καταργηθεί με το άρθρο 5 παρ,. 1 ίου Ν. 
36/1975 (ΦΒΚ Α' 79), τίθεται το ακόλουθό νέο άρθρο ΐΟ: 

«Άρθρα 10. 

Επιστημονικές Επιτροπές Ειδικοτήτων. 
1. ^την εδ|ρα του ΤΕΕ λειτουργούν Επιστημονικές Επι- 

.ροπές Ειδικοτήτων, μία για. καθεμιά από τις δασικές ειδι¬ 
κότητες των μελών- του, όπως ορίζεται στην πατάνε. 5 -ου 
αρώρου 2. ' “ 

2. Κάθε Επιστημονική Επιτροπή Ειδικότητας αποτελεί- 
ται απο πεντε μέλη που εκλέγονται με άμεση, μυστική, κα- 
ολική ψηφοφορία των μελών του ΤΕΕ της αντίστοιχης επι¬ 

στημονικής ειδικότητας. Η εκλογή γίνεται με απλή αναλο¬ 
γική κατά συνδυασμό υποψηφίων ή μεμονωμένο υποψήφιο, ό¬ 
πως. ειδικότερα ορίζεται με τα π. δ/τα του άρθρου 16. 

3. Οι Επιστημονικές Επιτροπές Ειδικοτήτων είναι συμ¬ 
βουλευτικά όργανα, μελετούν με δική τους πρωτοβουλία ή ύ¬ 
στερα απο. παραπομπή. από τη Διοικούσα Επιτροπή τα --τ;- 
στημονικά ζητήματα που αναφέρονται στα ενδιαφέροντα της 
ειδικότητας, εισηγούνται για την κατάρτιση του προγράμμα- 
τος επιστημονικής δραστηριότητας του ΤΕΕ και ^ωυ,οδο- 
τουν δοηθουμενα από επιτροπές μόνιμες ή έκτακτες του άί- 
θρ ου 15». 

Άρθρο 11. 

ιο^ηο/έττ' 12 '50!) «*«» Π.Δ. της 27.11/14. 
ί/ί! κίιτ*ΡΤ7?^«ί λ* το άρθρο 5 παράγρ. I του 

Ν- 36/1975 (ΦΒΚ Α' 79). τίθεται το ακόλουθο νέο άρθρο 

«Άρθρο 12. 

Αντιπροσωπεία Περιφερειακού Τμήματος. 
^ 1. Η Αντιπροσωπεία του κάδε Περιφερειακού Τμήματος 

είναι το ανώτατο όργανό του Περιφερειακού Τμήματος αντι¬ 
προσωπευτικό όλων των μελών του και για τα θέματα της πε¬ 
ριφέρειας μέσα στη γενική- πολιτική του ΤΕΕ. όπως χαρά- 
-=.ται απο την Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ. έχε: αρμοδιότητα: 

α) την εκλογή των μελών της Διοικούσας Επιτροπής του 
Περιφερειακού Τμήματος και των μελών των Νομαρχιακών 
Επιτροπών 

β) την προέγκριση του προϋπολογισμού του τμήματος μέσα 
στα, πλαίσια του προϋπολογισμού του ΤΕΕ, του. προγραμματι¬ 
σμού,και απολογισμού δραστηριότητας καθώς και του οικονο¬ 
μικού απολογισμού, του Περιφερειακού Τμήματος για κάδε 
χρονο· 

γ) εισηγήσεις στην Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ για τη χάρα- 
ζη της γενικής πολίτικης του ΤΕΕ και των δασικών αρχών 
και θέσεών του- 

δ) την έγκριση του αριθμού και του αντικειμένου των·.-Μό¬ 
νιμων Επίτροπων του Τμήματος που προίλέπονται από το άρ- 
ύρο^ 14 μετά από εισήγηση τη; Διοικούσσς Επιτοοπής του 
Τμήματος. 

2. Η Αντιπροσωπεία Περιφερειακού Τμήματος αποτελει'- 
ται από: 

α) αιρετά μέλη, 

δ) τον Πρόεδρο. Αντιπρόεδρο και Γενικό Γραμματέα τη; · 
προηγούμενης Διοικούσα; Επιτροπής του Περιφερειακού Τμή¬ 
ματος. Αν αυτοί δεν υπάρχουν η Αντιπροσωπεία λειτουργεί νό¬ 
μιμα χωρίς τα μέλη αυτά. 

3. Ο αριθμός των αιρετών μελών της Αντιπροσωπείας για 
κάύε Περιφερειακό Τμήμα ορίζεται με τη; προκήρυξη τω·< 
εκλογών με δάση τον αριθμό των μελών του Τμήματος. Για 
Τμήματα με ,αριθμό μελών μέχρι 506. ο αριθμός μελών τη: 
Αντιπροσωπείας ορίζεται σε 25. Για κάδε πλήρη εκατοντάδα 
μελών πέρα απο τα 500 και μέχρι δέκα- εκατοντάδες προσθέ- 
τονται από δύο μέλη κατά εκατοντάδα. Για κάθε πλήοη εκα¬ 
τοντάδα πέρα απο* τα 1500 μέλη και μέχρι δεκαπέντε εκα- 
τονταοες προστίθεται από 1 μέλος κατά εκατοντάδα; Ο αρ:θ- 
μος 60 αποτελεί το ανώτατο όριο αιρετών μελών Αντιπροσω- 
,.ιίας Γμηματος. Τα αιρετα μέλη- εκλέγονται με άροση κα- 
θολική,, μυστική ψηφοφορία των μελών κάθε Περιφερεια¬ 
κού Τμήματος με το σύστημα της απλής αναλογικής: κατά 
συνδυασμό ή μεμονωμένο υποψήφιο. Στα αιρ-.τα μέλη της Αντι¬ 
προσωπείας του Τμήματος πρέπει να περιλαμβάνεται αριθ- 
μός μελών κατά νομό ανάλογος προ: τα μέλη, που κατοικούν 
η έχουν επαγγελματική εγκατάσταση στο νομό σε σχέση προς 
τον ολικό αριθμό των μελών του Περιφερειακού Τμήματος 
και όχι μικρότερος από τον αριθμό 3 κατά νομό, όπως ειδικό- 
τερα ορίζεται με το προεδρικό διάταγμα του άσθρου 16 πα- 
?%. 6. 

4. Καθήκοντα Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γεν. Γραμματέα 
της Αντιπροσωπείας του Περιφερειακού Τμήματος- ασκούν 
αντίστοιχα ο Πρόεδρος. Αντιπρόεδρος και Γεν! Γραμματέας 
της,Διοικούσα; Επιτροπής του Περιφερειακού Τμήματος που 
εκλέγονται όπως ορίζεται στο άρθρο 13. 

5. Στις συνεδριάσεις της Αντιπροσωπεία; Τμήματος συμ¬ 
μετέχουν χωρίς ψήφο αλλά με δικαίωμα λόγου τα μέλη της 
Αντιπροσωπεία,; του ΤΕΕ που είναι μέλη του Περιφερειακού 
Τμήματος. -Επίσης μπορεί να συμμετέχουν με δικαίωμα λόγου 
χωρι,ς ψήφο τα μέλη της Διοικούσα; Επιτροπής σου ΤΕΕ. Οι 
διατάξεις των παραγράφων 5 έως 12 του άρθρου 7 εφαρμόζο¬ 
νται ανάλογα και για την Αντιπροσωπεία Πε:!φε:ε:ακών 
Τμημάτων». 

Άρθρο 12. 
Στη θέση του άρθρου 13 του ίδιου Π.Δ. της 27.11/14. 

ίΐ™,26/,”" ®χε! *«*ΡΤη*«ί μ* το άρθρο 6 του Ν. 36/1975 
ΦΕΚ Α 79). τίθεται το ακόλουθο νέο άρθρο 13: 

«Άρθρο 1)3. 
Διοικούσα Επιτροπή Περιφερειακού Τμήματος. 

1. Η Διοικούσα Επιτροπή είναι το εκτελεστικό και συντονι- 



1890 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ) 

στικό όργανο του Περιφερειακού Τμήματος γ:α την υλοποί¬ 
ηση της πολιτικής τον ΤΕΕ, όπως αυτή γ·.α τα πΐ?'·φερειακά 
θέματα εξειδικεύεται, διαμορφώνεται κα: αποφασίζεται από 
την Αντιπροσωπεία του Περιφερειακού Τμήματος. Η Διοικούσα 
Επιτροπή του Περιφερειακού Τμήματος ασκεί γ:α :ην περι- 
φέρειά της ανάλογα καθήκοντα με αυτά που προβλέπονται 
στο άρθρο 8 παράγρ. 1 για τη Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ. 
Ο διορισμός εκπροσώπων του ΤΕΕ σε συμβούλια και επιτρο¬ 
πές γίνετα: από τη Διοικούσα Επιτροπή του Περιφερειακού 
Τμήματος μόνο για τις περιπτώσεις του νομού που το τμήμα 
έχει την έδρα του. 

2. Η Διοικούσα Επιτροπή Περιφερειακού Τμήματος απο- 
τελείται από τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο κα. Γενικό Γραμμα¬ 
τέα ττου αποτελούν το Προεδρείο και από έξη μέλη. Ειδικά 
για Περιφερειακά Τμήματα με περισσότερα ατό 4.000 
μέλη ο αριθμός των μελών της Διοικούσας Επιτροπής ορί¬ 
ζεται σε οκτώ. Η εκλογή γίνεται χωριστά για τις -δέσεις του 
Προεδρείου και χωριστά για τα μέλη με ανάλογη εφαρμογή 
των διατάξεων της παραγρ. 2 του άρθρου 8. II εκλογή γί¬ 
νεται στην τρωτή συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του γίνε¬ 
ται 5 μέρες μετά την εκλογή της με φροντίδα του τροηγού- 
μενου Προέδρου της Διοικούσας Ετιτροτής του Περιφερει¬ 
ακού Τμήματος. 
Οι Διοικούσες Επιτροπές βρίσκονται σε απαρτία αν ταρευ- 

ρισκονται στις συνεδριάσεις 7 μέλη για τις ενδεκαμελείς και 6 
μέλη για τις εννεαμελείς. Μόλος που ταοαιτειτα: ή εκλείτει 
αντικαθίσταται ατό τους ετιλαχόντες των ψηφοδελτίου κατά 
σειρά προτίμησης. 

3. Ο Πρόεϊρος της Διο-κούσας Ετιτροτής τη τυγκαλεί σε 
συνεδρίαση, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη και προεδρεύει 
στις συνεδριάσεις. Ο Πρόεδρος ετίσης φροντίζει για την εκτέ¬ 
λεση των οττοφάσεων. εκπροσωπεί το Περιφερειακό Τμήμα 
ναι διευθύνει την υτηρεσία του. εντέλλετα: τι; τληρωκές. εκ¬ 
δίδει τα σχετικά πιστοποιητικά ή άλλα βεβαιωτικά έγγραφα, 
υπογράφει την αλληλογραφία του Τμήματος κα: μ-ορεί να 
εξουσιοδοτήσει άλλο μέλος της Διοικούσας Επιτοοπής ή υπάλ- 
ληλο για οποιοσδήποτε ατό τις αρμοδιότητες του εδαφίου αυτού. 
Ο Πρόεδρος αναπληρώνεται σε όλα τα καθήκοντα του ατό 
τον Αντιπρόεδρο. 

4. Οι ταράγρ. 3. 4. 6 και 8 του άρθρου 8 έχουν ανάλογη 
εφαρμογή- και για· τη Διοικούσα Ετιτροτή Περιφερειακού 
Τμήματος». 

Άοθοο 13. 
Το άρθρο 14 του ίδιου Π.Δ. τη; 27.11/4.12.1926. ό- 

τως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: 

«Άρθρο 14. 

Νομαρχιακές Ετιτροτές Τ.Ε.Ε. 
1. Σε κάθε νομό, εκτός ατό τους νομού; του εδρεύει το 

ΓΕΕ ή Περιφερειακό του Τμήμα, λειτουργεί Νουαρνιακή 
Ετιτροτή Τ.Ε.Ε. 

ι 2. Η Νομαρχιακή Ετιτροτή ατοτελείτα: ατό τρία μέλη. 
Στους νομούς του υτάγονται σε Περιφερειακό Τμήμα η εκλο¬ 
γή γίνεται ατό την Αντιπροσωπεία του Περιφερειακού Τμή¬ 
ματος και απο μέλη Γμημοτοσ του έχουν είτε κατοικία είτε 
επαγγελματική εγκατάσταση στο νομό." Στους άλλους νου,ον; 
η εκλογή γίνεται ατό την Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ από μέλη 
του ΤίΕ,Ε. του έχουν είτε κατοικία είτε επαγγελκατική εγκα- 
τάσταση στο νομό. 

3. Οι Νομαρχιακές Επιτροπές Τ.Ε.Ε.: 
α) επεξεργάζονται τα θέματα αποκλειστικά νομαρχιακού 

ενδιαφέροντος και εισηγοόνται σχετικά στην Αντιπροσωπεία που 
τις έχει ορίσει ή την αντίστοιχη Διοικούσα Ετιτροτή. Μπο- 
γΟ'χ* εχΐΰτβ να καν-ο^ν ττροτατεΣς /.Λί *^·α νέν.ατα* 

β) ορίζουν τους εκπροσώπους του ΤΕΕ σε Επιτροπές ή άλ¬ 
λα όργανα νομαρχιακού επιπέδου· 

4. Σε περίπτωση αδυναμίας τη; Νομαρχιακής Επιτροπή; 
για την άσκηση οποιοσδήποτε αρμοδιότητας της μπορεί να ζη¬ 
τήσει την άσκηση αυτής ατό τα αρμόδια όργανα του κέντρου 
ή του Περιφερειακού Τμήματος αντίστοιχα. 

5. Η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ ή του Περιφερειακού Τμή¬ 
ματος κατά περίπτωση μπορεί να αποσύρει την εμπιστοσύνη 
της από Νομαρχιακή Επιτροπή. Στην περίπτωση αυτή, όπως 
και αν παραιτηθεί ή εκλείπε· μέλος τη; Νομαρχιακή; Επι¬ 
τροπής. γίνεται εκλογή νέων μελών από την αρμόδια Αντιπρο¬ 
σωπεία. Για την ανάκληση κατά τα λοιπά εφαρμόζεται ανάλ'- 
γα η διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 8», 

Άρθρο 14. 
1. Το άρθρο 13 του ίδιου II.Δ. της 27.11/14.12.1926. 

όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: 

«Άρθρο 15. 
Επιτροπές και ομάδες εργασίας του ΤΕΕ. 

1. Οι Μόνιμες Επιτροπές του ΤΕΕ είναι όργανα με εισηγη¬ 
τικό και γνωμοδοτικά χαρακτήρα για τα θέματα που παιραπέ- 
μπονται σ' αυτές. Στις Μόνιμε; Επιτροπές συμμετέχουν μέλη 
των Επιστημονικών Επιτροπών Ειδικοτήτων και λοιπά μέλη 
της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ καθώς κα: άλλα μέλη τ υ ΤΕΕ. 
Όταν παρίσταται ανάγκη συγκροτούνται έκτακτες Επιτροπές 
για εξέταση ειδικών θεμάτων ή ομάδες εργασίας για την εκτέ¬ 
λεση συγκεκριμένου κάθε φορά επιστημονικού έργου, στις 
οποίες εκτός από τα παραπάνω μέλη απορεί να συμμετέχουν 
κα: επιστήμονες άλλων ειδικοτήτων που δεν είναι μέλη του 
ΤΕΕ. Το έργο των έκτακτων επιτροπών ή ομάδων εργασίας 
κατευθύνεται από τις συγγενέστερες ως προς το αντικείμενό 
τους μόνιμες επιτροπές ή Επιστημονικές Επιτροπές Ειδικοτή¬ 
των ή και απευθείας από ζτ Διοικούσα Επιτροπή. 

2- Στα περιφερειακά τμήματα του ΤΕΕ μπορούν να συγκρο¬ 
τούνται μόνιμες και έκτακτες επιτροπές κα: οκάδες εργασίας 
για την εξέταση τοπικής οηαασιας θεμάτων. Για τη συαμετο- 
χή σ’ αυτές εφαρμόζεται ανάλογα η παράγρ. 1. 

3. Ο αριθμός και το αντικείμενο των μόνιμων επιτροπών 
καθορίζεται από την Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ ή του Περιφ. 
Τμήματος, κατά περίπτωση, όπως ορίζεται ττ:.; περιπτώσεις 
στ και ε των παραγρ. 1 των άρθρων 7 και 12. II σύσταση 
και συγκρότηση των επιτροπών αυτών γίνεται με απόφαση της 
Διοικούσα; Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. ή του Περιφερειακού Τμή¬ 
ματος κατά περίπτωση, που δημοσιεύεται στο Ενημερωτικό 
Δελτίο του ΤΕΕ, χωρίς να απαιτείται δημοσίευση στην Εφη¬ 
μερίδα της Κυβερνήσεως. 

4. Η σύσταση των έκτακτων επιτροπών ή ομάδων εργα¬ 
σίας γίνεται με αιτιολογημένες αποφάσεις της Διοικούσα; 
Επιτροπής του ΤΕΕ ή του Περιφερειακού Τμήματος κατά 
περίπτωσην Για τη δημοσίευση των αποφάσεων αυτών εφαρ¬ 
μόζεται το τελευταίο εδάφιο τής προηγούμενης παραγράφου. 

5. Οι εισηγήσεις και γνωμοδοτήσεις των μόνιμων και έκ¬ 
τακτων επίτροπων και των ομάδων εργασία; υποβάλλονται 
στα αρμόδια όργανα του ΤΕΕ, που αποφασίζουν για τη δημό¬ 
σια , ανακοινωση των συμπερασμάτων, όταν συντρέχει τέτοια 
περίπτωση. Ο: λοιπές λεπτομέρειες λειτουργίας των επίτρο¬ 
πων και ομάδων ρυθμίζονται με κανονισμό που εγκρίνβται 
σύμφωνα μ$ το άρθρο 17. 

6. Στον προϋπολογισμό του ΤΙ® κα: των Περιφερειακών 
του Τμημάτων προδλέπεται κάθε χρόνο ειδικό κονίύλιρ για 
την κάλυψη των αποζγμ ιώσεων και αμοιβών των μελών των 
'-πντροπών και ομάδων εργασίας». 

2. Για τις αμοιβές των μελών των επιτροπών και ομάδων 
*? αρμόζεται η περίπτωση δ του άρθρου 1 του από 10.5.1946 
Ν. Δ. που κυρώθηκε με -ο Ν. 28/1946 (ΦΕΚ Α' 224) το 
οποίο εξακολουθεί επίσης να ισχύει κατά τα λοιπά. 

Άρθρο 15. 
Το άρθρο 16 του ίδιου Π.Δ. της 27.11/14.12.1926, ό¬ 

πως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: 

«Άρθρο 16. 
Εκλογές ΤΕΕ. 

I. Η εκλογή για την ανάδειξη των αιρετών μελών των 
οργάνων του ΤΕΕ διενεργείται την 1η Κυριακή του μηρός 
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Νοεμβρίου κάθε τρίτου έτους ταυτόχρονα στις έδρες όλων 
των νομαρχιών και των επαρχιών του Κράτους. κάθε δε μέ¬ 
λος μπορεί να ψηφίζει στον τόπο που βρίσκεται την ημέρα της 
εκλογής. 

2. υ-. εκλογές διενεργοόνταιι με μυστική ψηφοφορία και με 
ψηφοδέλτια συνδυασμών υποψηφίων ή μεμονωμένων υποψη¬ 
φίων. 

3. Για να είναι εκλόγιμο μέλος του ΤΕΕ πρέπει: 
α) να; μην έχει στερηθεί της ελεύθερης διαχείρισης της 

περιουσίας του και 
ί>) ν» μην έχει καταδικαστεί ούτε να είναι υπόδικος για 

αδικήματα, όπως ορίζεται στο άρθρο 22 του Π.Δ. 611/1977 
(ΦΕΚ Αι' 198), πιου έχει ανάλογη εφαρμογή και στην περί¬ 
πτωση των αιρετών μελών των οργάνων του ΤΕΕ. 

4. Ο Πρόεδρος, οι Αντιπρόεδροι, ο Γενικός Γραμματέας 
και οι Σύμβουλοι της Διοικούσα; Επιτροπής του ΤΕΕ και 
των Διοικουσών· Επιτροπών των Περιφερειακών Τμημάτων 
δεν μπορούν, κατά το χρόνο της θητείας τους, να είναι μέλη 
Διοικητικών Συμβουλίων συλλόγων ειδικοτήτων ανάλογων 
με. εκείνες των μελών του ΤΕΕ ή άλλων παρεμφερών συνδι¬ 
καλιστικών οργανώσεων. Μέλη των Διοικητικών Συμβου- 
λίων των παραπάνω συλλόγων ή οργανώσεων σε περίπτωση 
που εκλέγονται οφείλουν να παραιτηθούν από τα ανωτέρω 
Διοικητικά Συμβούλια μέσα σε 8 μέρες από την ανακήρυξή 
τους ως επιτυχόντων στις εκλογές, αλλιώς θεωρούνται ότι 
αποποιήθηκαν την εκλογή τους. 

5. Στις εκλογές της παρ. 1 αυτού του άρθρου η άσκηση 
του εκλογικού δικαιώματος αποτελεί υποχρέωση για όλα τα 
μέλη του ΤΕΕ και η αδικαιολόγητη παράλειψή της συνε¬ 
πάγεται την επιβολή της χρηματικής ποινής της παρ. 2 του 
άρθρου 30 αυτού του Π. Δ., εκτός αν συντρέχουν οι περιπτώ¬ 
σεις κατά τις οποίες παραμένει ατιμώρητος όποιος δεν ασκεί 
το εκλογικό του δικαίωμα σύμφωνα με τις διατάξεις για 
την εκλογή, βουλευτών. 

6. Με Π. Δ/γμα, που εκδ'ίδεται με πρόταση του Υπουρ¬ 
γού Δημοσίων Έργων, ρυθμίζεται κάθε θέμα που αναφέρε- 
ται στη διεξαγωγή των εκλογών και κυρίως τα Ψέματα που 
αναφέρονται στη δημοσίευση της προκήρυξης των εκλογών, 
στον καθορισμό εκλογικών περιφερειών, στην υποβολή των 
υποψηφιοτήτων, στα ψηφοδέλτια, στην αναγραφή των υποψη¬ 
φίων στα ψηφοδέλτια και στον τρόπο που εκδηλώνεται η προ¬ 
τίμηση προς κάποιους απ’ αυτούς, στην κατανομή των υπο¬ 
λοίπου σε όσες περιπτώσεις δεν αρκούν για την κατάληψη 
έδρας, στον τρρπ,ο με του οποίο επιτυγχάνεται η κατά νο¬ 
μούς ή περιφέρειες αντιπροσώπευση μέσα στον ολικό· αριθμό 
εδρών που αντιστοιχεί σε κάθε συνδυασμό υποψηφίων ή με¬ 
μονωμένο υποψήφιο, στην επιλογή θέσεως από πρόσωπα που 
εκλέγονται και ταυτόχρονα συμμετέχουν στα όργανα ένεκα 
άλλης ιδιότητάς τους, στη μη άσκηση του εκλογικού δικαι¬ 
ώματος για την εκλογή οργάνων των Περιφερειακών Τμη¬ 
μάτων από εκλογείς που ψηφίζουν εκτός της περιφέρειας του 
τμήματος, στον αριθμό των εκλογικών τμημάτων σε κάθε 
έδρα νομού και στη σύνθεση των εφορευτικών επιτροπών, στη 
σύσταση Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής, στη συγκέντρω¬ 
ση των αποτελεσμάτων και την ανακήρυξη των επιτυχόντων. 
στον τρόπο ανακήρυξης αυ;ώ, κα: γενικά στις δαπάνες, στην 
οργάνωση και διεξαγωγή των εκλογών και στην εξαγωγή 
του αποτελέσματύς τους. Με όνοι3 Π. Δ/γμα ρυθμίζεται κα: 
κάόε Ψέμα που αναφέρετε: στην εποπτεια πάνω στη· διενέρ¬ 
γεια των εκλογών και στην αντικατάσταση ή τ<απλήρωτη 
μελών στις περιπτώσεις που δεν ορίζεται η αντικατάσταση 
η αναπλήρωση με το νόμο αυτόν. 

7. Ο χρόνος διενέργειας των εκλογών -ου ορίζεται 
στην παρ. 1 αυτού του άρθρου μπορεί να μετατίθεται μέχρι 
πέντε μήνες κατ’ ανώτατο όριο σε περιπτώσεις που ο χρό¬ 
νος αυτός ή το προηγούμενο απ’ αυτόν δίμηνο συμπίπτει με 
το χρόνο διενέργειας βουλευτικών εκλογών ή συντρέχουν άλ¬ 
λοι σοβαροί λόγοι που καθιστούν αδύνατη ή δυσχερή τη διε¬ 
νέργεια των εκλογών των οργάνων του ΤΕΕ κατά το χρόνο 
που ορίζεται στην παράγρ. 1 αυτού του άρθρου. Η μετάθεση 
του χρόνου των εκλογών σύμφωνα με τα παραπάνω γίνεται με 

απόφαση του Υπουργού Δημοσίων Έργων, με την οποία με¬ 
τατίθενται ανάλογα και όλες οι προθεσμίες οι σχετικές με 
τις εκλογές και ρυθμίζονται όλες οι υπόλοιπες αναγκαίες 
σχετικές λεπτομέρειες» 

Άρθρο 16. 
Το άρθρο 17 του ίδιου Π.Δ. της 27.11/14.12.1926. όπως 

ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: 

«Άρθρο 17. 
Λειτουργία συλλογικών οργάνων. 

1. ΙνΙε απόφαση του Υπουργού Δημοσίων Έργων, που εκδί- 
δ·ετ»ι ύστερα από γνώμη της Αντιπροσωπείας, κανονίζεται ο 
τρόπος λειτουργίας της Αντιπροσωπείας, των Α'-τιπροσω- 
πειών Περιφερειακών Τμημάτων, της Διοικούσας Επιτροπής 
του ΤΕΕ, των Διοικουσών Επιτροπών των Περιφερειακών 
Τμημάτων και των επιτροπών επιστημονικών ειδικοτήτων, ει¬ 
δικότερα δε οι προθεσμίες προσκλήτεως για τις συνεδριάσεις, 
τα της ψηφοφορίας και ο τρόπο; σύνταξης και επικύρωσης 
των πρακτικών σε κάθε περίπτωση. 

2. Με απόφαση της Αντιπρόσωπεώς. που δημοσιεύεται στο 
ενημερωτικό δελτίο του Τ.Ε.Ε.. ρυθμίζονται όλα τα λοιπά 
θέματα λειτουργίας των οργάνων τη; προηγούμενη; παρα¬ 
γράφου». 

Άρθρο 17. 
Το άρθρο 18 του ίδιου Π.Δ. της 27. 11/14.12.1926, ό¬ 

πως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: 

«Άρθρο 18. 
Αποζημίωση μελών Διοικούσα; Επιτροπής του ΤΕΕ κ.λ.π. 
1. Στον Πρόεδρο τη; Διοικούσα; Επιτροπής του ΤΕΕ 

καταβάλλονται κατά μήνα έξοδα παραστάσεως που το ποσό 
τους ορίζεται με απόφαση της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ μέ¬ 
σα στα όρια των εγκρίσεων προϋπολογισμού. 

2. Στον Πρόεδρο της Αντιπροσωπείας, στο Γενικό Γραμ¬ 
ματέα της Διοικούσα; Επιτροπής και στους Προέδρους των 
Περιφερειακών Τμημάτων καταβάλλονται έξοδα παραστά¬ 
σεως. σε ποσοστό μέχρι 5Ο/ των καταβαλλόμενων στον Πρό¬ 
εδρο του ΤΕΕ, που ορίζο«:α·. όπως στην παράγραφο 1. 

•3. Στα Μέλη της Διοικούσα; Επιτροπής, των Δ·ιοικουσών 
Επιτροπών των Περιφερειακών Τμημάτων και των Επιτρο¬ 
πών Ιζημάτων ειδικοτήτων Μελών, καταβάλλεται αποζη¬ 
μίωση κατά συνεδρίαση, που ορίζεται σύμφωνα με τις ισχύου¬ 
με ς διατάξεις. 

4. Στα Μέλη του ΤΕΕ που μετακινούνται από τον τόπο 
της μόνιμης κατοικίας τους για τη συμμετοχή στις συνεδριά¬ 
σεις των συλλογικών του οργάνων ή για εκτέλεση ανατεθεί¬ 
σα; εργασίας, ανεξάρτητα από άλλη τυχόν αμοιβή τους, κα¬ 
ταβάλλεται αποζημίωση εκτός έδρας για αντιμετώπιση των 
σχετικών δαπανών». 

Άρθρο 18. 
1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 28 του ίδιου Π.Δ της 

27.11/14.12.1926, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: 
«1. Τα πειθαρχ.κά παραπτώματα των μελών του ΤΕΕ 

εκδικάζονται από τα Πειθαρχικά Συμβούλια και ύστερα από 
έφεση από το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο σύμφωνα με 
τις διατάξεις των επίμονων άρθρων. Απύ τη δικαιοδοσία των 
Συμβουλίων αυτών εξαιρούνται οι δημόσιοι υπάλληλοι, ο> υ¬ 
πάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ. και ο: υπάλληλοι άλλων φορέων ;ου 
δημόσιου τομέα, που υπάγονται στις πειθαρχικές διαδικασίες 
που ισχύουν για το φορέα. Πειθαρχικά Σομβούλια συνιστών- 
ται από ένα στην έδρα του ΤΕΕ και στις έδρες των Περιφε¬ 
ρειακών Τμημάτων. Τα Πειθαρχικά Συμβούλια στην έδρα του 
Περιφερειακού Τμήματος είναι αρμόδια για τα πειθαρχικά 
παραπτώματα των μελών του Τμήματος ανεξάρτητα από τον 
τόπο που έχει διαπραχθεί το παράπτωμα. Το Πειθαρχικό 
Συμβούλιο στην έδρα του ΤΕΕ είναι αρμόδιο για τις παρα¬ 
βάσεις όλων των άλλων μελών του ΤΕΕ όπως και για τις 
περιπτώσεις της επόμενης παραγράφου. Το Ανώτατο Πει- 
θαρχικό Συμβούλιο εδρεύει στην έδρα του ΤΕΕ και είναι αρ¬ 
μόδιο για τις εφέσβ'ς κατά αποφάσεων όλων των Πειθαρχι¬ 
κών Συμβουλίων». 
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2, 'Οκοο στις Στάξεις των άρθρων 28 μέχρι ωι ;;;; -,, 
!^,ΠΑ της 27. ί 1/14.12.1926.* όπως ^«ο^χ 'ί 
™ £ί« *»ν»!«*·ρ«™. Πειθαρχικό Συμβούλιο νοοώνταί 
τα Πειθαρχτκα Συμίοαλατης προηγούμενης ταραγράφου 
κ*! «ο» ο Πρόεδρος του ΤΕΕ νοείται ο Πρόεδρος τη- Δ·- 

«χ^ς Επιτροπής του ΤΕΕ όταν πρόκειται * „ ' Πε._ 
βρχίχο 2*ώουλιο της ώρας του ΤΕΕ ό ο Πώί,».- Τ,· 

€ΦΒΜ€ΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ) 

ματος στις άλλες «ρ,πττω,,εις. η .«?*?>}. όπου πβσ&λέπετα, 
»»χειτια( μβ κατάθεση στη Γραμματεία τού Πειθαον,χοό 
-υμβουλ,συ κου «χ*! ίχ®»«: την προσβαλλόμενη απόφαση. . 

Άρθρο 10. 

-τ^ΤΠ/ίΤΓ^Ί^' 2 ™ 29 «“ Π-Δ. 
ξ^. '· 92^· 0Γως 1ϊΧΙ>ε!: ^καθίστανται ως ε- 

τΛίΖ\ία?πχΐ*ά είναι **™Φ*Η Πέντε ατό 
μέλη κάδε Πειθαρχικού Συμβουλίου εκλέγονται μεταξύ 

των τακτικών μελών του Τ.Ε.Ε. έχου, συμπληρώ^ι ?ε- 

ΞΓκ^ά °^ης ™- ^'^λματος ** τωΛμδτ,μων 

βνθ!^α «6 ·**«*. ί, « 

*» ™?· >Ά=. 4»λ£„.$£». τχ. 
χικ,Ο συμβούλιο στην τρωτή του συνεδρίαση, εκλέγει τον τ'όεδοό 
.ου και τον ανίαιπλ^ωτη του, Η θητεία του Προέδρου «μύ* 

τ7ϊ *Ίτν* Π^’·™ Σόμβο^υΧς^;; 
■ορ.ασε.ς του Πειθαρχικοί Συμβουλίου μπορεί ν* «τ2Ξ* 
συμβουλευτικά χωρίς φώο 0 ? * , * <*ίΐ^" 
,ί Λο» » ' ν * „νΥ°> ο νομικός σύμβουλος του ΤΕΕ 
η «λλο« δικηγόρο, τουλαχίστον «βρ,’ εφάταις, οριζόμενοι ατό 
τη Δ: οιικοοσαι Επιτροπή του ΤΕΕ ή ατό τις 
τροτες των Περ^είΟυκών Τμημάτων, ττοο στηυίΞα X 
***«< Πειθαρχώ Συμβούλιο. ^ * ς 
Εί^κ-ά * Πειθαρχικά Συμβούλιο της Αθήνας 21 

μέλη, ατο τα οτοία δεκαπέντε εκλέν^ί-Ι, ϋ^ Ζ , 

*« <$> ορίζονται „ν Γ„,ίΤ21Γτ',“ 

?" ρΟ* «ί, ΊΒΕ, 1*4» *Ά^ζ7ΐ£ζΓ^’Ζ 
3Ζ22*·£ ·4 4Γ*Γ^ 
4*4** «4.^Τ'ΥΙίΧίΓΙ^··'« ” 

4’ϊ ”* °&ίλ*,ί!'»« ανίυίΓΓ,Λ4ω ΞΙ 

>*"»· ».-·· 

τ* 4ώ”7Ξ 
^4’4'ΓΤ.,^ -ί*·-*- 

των. ’ κροεδρευοντες Αντίτρόεδροχ Τ^ημοί. 

γονχα^Γε '*Σΐί Συμβ.ομλίων εχλέ- 

κατά συνδυασμό ’υτοφγ,φ,ίων^^0^1* ^ ^ αΐΓ^ ^^λ^γική 
δρχότεροτ καθορίζε^^ ' ’^μ/?νω*Α£νο >™¥ΐ?ιο, δχως 4!. 
θρου ! 6 Γ:α τΓ-4ο ίίΑ,τι^ ^«γρ. 6 του άρ- 
ρί'ρερε'ακών τΐηωί» *?^ιχ* •«χς.ί*?ίς των Πο¬ 

τοΓ κΤνχαΤπ^^1^ ^ ^ « Ίν^- 
υτόλοίτα μέλη του ΤΕΕ ετώον Γ °^'0 Αι5^ν7’ τ* 
Η εκλογή των αχρετών’ χ3Ζ ^ 

Συμβουλίου γίνεται υ,ε καθολ*ν' Τ* ^νω,τ*τοι; Πειθαρχικοί 
ΤΕΕ». ' καθολική φηρορμρία των μελών του 

5?»29 ·»»«*«·'* «. τ» 
Τμημάτων, ότου τον τίνακα έχ^ίών Γ^τί&^Α^' 
"ροσωττεία του ΤεΑιατο- Ο »·ιια Ί ΑντΙ' 
στυος χίνακες τω'ν Πβρι,,ρ,,.^^ξ^' ,^^Φος εισηγητών 
Τ!β το Γίερχφ. Ταπυα Κεντο.-νλ,- 1^άτων/°Ρ'ζ«τα! σε 20 
και σε 10 γοα τα άλλα Πβω ^ ^ Μακεδνυόας 

Ύ *ΚΚ* Πειρχρβρβιαμά Ίνημωτα». 

’ Αρθρη 20. 

«ιι^ιίίβΤ3 ^ 31 ^ ®·°“ Π·Δ· ^ 
Ιφρρ·12·' 26’ !<5*!>ει’ τ® ®ν*Ρ^ίτβι η έδρα του ΤΕΕ νοεχτα,ι η έδρα του αρμόδιου Πειθαρχικοί Συα- 

■οα*λ'!βρ.. 

- - 2. Σ·το τέλος του ίδιου άρθρου 81 τροστίθεται η ακάλουθτ 
τμρ αγιρ,ακρος 10: 1 

. <<10· Αν ^ ^Ροδλετόμενη ατό την ταράγραφο 5 έκθεση 
■ ου εισηγητη ,.ερι/ωμβάνει αταλλακτική ,τρόταση, μτορεί ο 
Προεορο; να την^ εισαγάγει στο Πειθαρχικό Συμβούλιά του 
μ..ο?ει να ατοφασισε: για την αχαλλαγη του δχωκοαένου. Αν 
αχο το Πειθαρχικό Σομιβούλχο δεν. γίνει .ατοδεκτη τ τολ 
τάση αυτή συνεχίζεται η διαδικασία των παραγράφων 5 και 
ο του άρθρου αιηου». ~ 

Μ ·, 'Αρθρο 21. 
Με χροεορικο διάταγμα, που εκδίδεται .με, πρόταση του 

ΤΞ'ΖέΤ*" >ϊ“«.ι«ν«·»~ 
γχα το ΤΕΕ ■«« -^«τάξεις του ισχύουν 
γά το Ι.Ε.Ε. Αν είναι αναγκαίο για την πληρότητα ττν 
κω^.κοτοιησης, μπορεί να μεταδληθεί η σειρά η α^αηση 

-αοαλ-??Γ'1Χη 5ί0πύ,ϊω:Γ’ί Τ«ν άρθρων κα, παραγράφω^ νά 
,.αραλεχφθουν οι σιωπηρά καταργημένες διατάξεις Γα ' ί 

1 0 . , 'ΑΡ^ΡΟ 22, 

'ϊιενε0γτΙθ^όνωναΓ£εΐ°γες *“τί ^ ^ ββτοό θα 

^ρ0; 28 του ^ ? 3^ΐ, ^ ™ 

άρ^Τδ τΓ“^219®6’ 

;τ ^·%:ζ &»±+; - Ϊ55ΜΚ 
ϊ&ΤΑϊ 

ΙΪ!?"!; ;·νώ^ ^*ίΙ® ·η^ων%^ων6^ η^ΐΓ ^ 
«ρΓτη τΓαοαό" *ΡοΛ“ί«'*· Α'ν αυτή βράσει 
γνώμη του ΤΕΕ Χ?”,κ0 ^ ^εργεί και χωρίς τη 

Άρθρο 23. 

Τί^ηΤ:^%ΐ\^^10 
ίτχύουν ίΦΕΚ Α 430) ί -Γ - 1Υ*4*12*1®®6, ^ 

^ ^10.5.1^46 Ν Δ. (φ4Τ5ι42Γ° Γ **?? 6 
·- το Ν. 28/1946 (ΦΕΚ \’ϊ&ίΛ ^ ™Ρω^κε 

Χ.Δ. 306/19.4.1947 (ΦΕΚ αΓτ).**' Ί> τ0 4 

Η , , Άρθρο 24. 

στην ,*?**·■ ·**6 τη δημοσίευ^ του 
„ ^τν-ερυα τη; Κυβερνησεως. 

, να «ημ<»!βοθβί στην Εφημεσίδα τη- Κυ- 
βερνησεως το κείμενο του παρόντος κα- να εκΧσθ-Γ οσ 
νομος του Κράτους. «κτεΑεσθε; ως 

Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 1984 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΑΠΟΖτηαητ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ «ΜΟίΙΟΝ ΕΡΓΩΝ 
ΑΠΟΖΤΟΛΟΖ ααζαρηι ΓΕΟΡΓΙΟΪ ΠΗ.ρΑΚ„ϊ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ 

-γεραχιμοζ αρζενηζ 

θ„ή»ν„ „ια^, ΜΙ7άίηΣφ„ι6α α.,^5 

Άθην-α, 1-8 Οκτωβρίου 1984 
Ο ΕΠΙ Τ+ΙΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΓεθΡΓ· - *ΛΕΕ. ΜΑΓΜΝΙΝΕ 
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