
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Στο σχέδιο νόμου «τροποποίηση του Ιδρυτικού νόμου του 

~ Γεωτεχνικού Επιμελητή ο ίου Ελλάδας».
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Προς τη Βουλή ίων Ελλήνων

1. Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ε/λ.άδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) 
ιδρύθηκε κατα τη διάρκεια της δικτατορίαν με το Ν.Δ. 943/ 
1971 «περί ιδρύσεων Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλά
δας».

Οι δικτάτορες με το πρόσχημα ότι ικανοποιούν πάγιο 
αίτημα των γεωτεχνικών επιστημόνων της χώρας, θέλησαν 
να αποκτήσουν ένα επίσημο όργανο που θα επιβράβευε την 
αγροτική πολιτική τους.

Ήταν συνεπώς επόμενο να δομηθεί το Επιμελητήριο 
με τρόπο που θα εξυπηρετούσε απόλυτα νους σκοπούς για 
τους οποίους αποφασίστηκε η ίδρυσή του.

Συγκεκριμένα, με το Ν.Δ. 943/1971 και τα διατάγματα 
που εκδόθηκαν σε εφαρμογή του, καθιερώθηκε η επόμενη 
δομή και λειτουργία του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

α) Όργανα Διοίκησης του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
Τα όργανα Διοίκησης του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. είναι η Γενική 

Συνέλευση των Αντιπροσώπων και η επταμελής Διοικούσα 
Επιτροπή. Τα όργανα αυτά εκλέγονται ανά τριετία με καθο
λικές εκλογές, χωριστές για κάθε κλάδο και με εκλογικό 
σύστημα το πλειοψηφικό. Ο νόμος εκχωρεί το αξίωμα του 
προέδρου στο γεωπονικό κλάδο, ενώ στο Δασολογικό 
και Κτηνιατρικό κλάδο δίδει περιτροπικά τα αξιώματα του 
αντιπροέδρου και του γενικού γραμματέα. Παράλληλα 
εκχωρεί υπερεξουσίες και ηυξημένες αρμοδιότητες στον 
πρόεδρο που υποβαθμίζουν και κάνουν διακοσμητικά όργανα 
τόσο τη Διοικούσα Επιτροπή όσο και τη Γενική Συνέλευ
ση· ,.

β) Σκοποί του Επιμελητηρίου.
Οι σκοποί του Επιμελητηρίου που περιγράφονται στο 

άρθρο 2 εδάφιο Γ και της παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου. 
Η πρώτη διάταξη απαγορεύει στο ΓΕΩΤ.Ε.Ε. να έχει 
γνούμη σε θέματα γεωργικής ή δασικής πολιτικής και κατ’ 
επέκταση σε θέματα πολιτικής για την ανάπτυξη της χώρας, 
ενώ η δεύτερη διάταξη προσδιορίζει ότι οι δραστηριότητες 
για την πραγμάτωση των σκοπών του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ενα
σκούνται στα πλαίσια της κειμένης νομοθεσίας περί επαγ- 
γελ.ματικούν αρμοδιοτήτων των μελ.ών του».

γ) Προορισμός του Επιμελητηρίου.
Η δομή του Επιμελητηρίου, όπως περιγράφεται παρα

πάνω, δεν είναι εκείνη που θα ενεργοποιούσε το γεωτεχνικό 
κόσμο στα πλ.αίσια μιας διαδικασίας αναζήτησης, επε
ξεργασίας και παρουσίασης προτάσεων για την ανάπτυξη 
της αγροτικής οικονομίας. Η μοναδική Γενική Συνέλευση 
του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. σε πανελλαδικό χώρο, κάνει δύσκολη τη 
σύγκλησή της έστω και μια φορά το χρόνο και την υπο
χρεώνει να ασχοληθεί κυρίως με θέματα Διοίκησης του 
ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και όχι με την επεξεργασία αναπτυξιακών 
προτάσεων. Έτσι, ενώ ο κύριός προορισμός ενός Επιμελη
τηρίου δεν μπορεί να είναι άλλος από την πολύπλευρη μελέτη 
των εδαφοπονικών δυνατοτήτων της χώρας για την ορθο
λογική και ισόρροπη ανάπτυξή τους προς όφελος της εθνικής 
οικονομίας και του Ελληνικού λαού, το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στην 
υπερδεκαετή παρουσία του στον Ελληνικό χούρο δεν έχει 
να παρουσιάσει τίποτε αξιόλογο στον τομέα αυτό.

2. Μετά τη μεταπολίτευση, οι γεωτεχνικοί επιστήμονες 
επανήλθαν στο παλιό αίτημά τους και ζήτησαν την τροπο
ποίηση του ιδρυτικού νόμου του Επιμελητηρίου, το οποίο 
από το έτος 1977 υπέβαλε στο Υπουργείο Γεωργίας και 
σχέδιο νόμου για την τροποποίηση των ιδρυτικών του δια
τάξεων.

Δυστυχούς, η πρόταση αυτή του Επιμελητηρίου δεν έγινε 
αποδεκτή, με αποτέλεσμα να ισχύει και σήμερα ο ιδρυτικός 
νόμος του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ο οποίος με την προαναφερόμενη

δομή και οργάνωση που έχει θεσπίσει, αποτελεί τροχοπέδη 
και θέτει ανυπέρβλητα εμπόδια και φραγμούς στην προσπά
θεια του Επιμελητηρίου να πραγματώσει τους σκοπούς του 
και να εκπληρώσει τον προορισμό του.

Το γεγονός αυτό, το οποίο δικαιολογημένα προκαλεί και 
τις διαμαρτυρίες των γεωτεχνικών της χώρας, αντιστρα- 
τεύεταί την αντίληψη και πολιτική της Κυβέρνησης της 
αλλαγής, αναφορικά με την ύπαρξη και τη δραστηριότητα 
του ΓΕΩΤ .Ε.Ε. ώστε να μπορεί ανεμπόδιστα να λειτουρ
γήσει σαν επίσημος και πολύτιμος σύμβουλος του Κράτους 
στα γεωτεχνικά και γενικότερα στα εδαφοπενικά θέματα 
της χώρας. Για να μπορέσει όμως το Επιμελητήριο να 
ανταποκριθεί σ’ αυτό τον καθοριστικό για την ανάπτυξη της 
χώρας μας ρόλο του, θα πρέπει να έχει μια οργανωτική δομή 
και διάρθρωση, που θα εξασφαλίζει τις απαραίτητες λει
τουργίες για την επεξεργασία και παρουσίαση προτάσεων, 
που θα συμβάλλουν στην ορθολογική ανάπτυξη της γεωρ
γίας, της δασοπονίας, της κτηνοτροφίας και της ιχθυοπο- 
νίας και γενικά στην παραγωγική ενεργοποίηση όλων των 
ανανεούσιμων φυσικών πόρων της υπαίθριας ελληνικής
γής·

Ύστερα από τις παραπάνω διαπιστώσεις κρίνεται απα
ραίτητη και αναγκαία η τροποποίηση του ιδρυτικού νόμου 
του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., η οποία επιδιώκεται με το υπόψη νομοσχέ
διο που έχει σαν σκοπό να καθορίσει το θεσμικό πλαίσιο 
μέσα στο οποίο θα οργανωθεί και θα λειτουργήσει το Επι
μελητήριο, σύμφωνα με τις πιό κάτω περιγραφόμενες 
γενικές αρχές.

α) Οργανωτική δομή και διάρθρωση.
Βασικός σκοπός του σχεδίου νόμου είναι η δόμηση και 

διάρθρωση του Επιμελετηρίου κατά τρόπο που θα εξασφα
λίζει τη συμμετοχή όσο το δυνατό περισσότερων γεωτεχνι
κών επιστημόνων στη διαμόρφωση των προτάσεων και τη 
λ.ήψη των σχετικών αποφάσεων. Για την εκπλήρωση αυτού 
του σκοπού, δημιουργούνται επτά Περιφερειακά Παραρτή
ματα του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στις πάλλεις Καβάλα, Θεσσαλονίκη, 
Λάρισα, Γιάννενα, Αθήνα, Πάτρα και Ηράκλειο με εδαφική 
δικαιοδοσία που θα καθορισθεί με απόφαση του Υπουργού 
Γεωργίας και εξοπλίζεται το κάθε ένα με δική του διοικούσα 
Επιτροπή, Γενική Συνέλευση και Επιτροπές των κλάδων. 
Η Κεντρική Διοίκηση του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. που θα εδρεύει 
πλέον στην Αθήνα, θα έχει στην αρμοδιότητά της την 
αντιμετώπιση γενικών εδαφοπονικών θεμάτων, ενώ για το 
συντονισμό και τη δράση των περιφερειακών παραρτημά
των, προβλέπεται η δημιουργία ενός Συντονιστικού Συμ
βουλίου που θα απαρτίζεται από την Κεντρική Διοίκηση 
και εκπροσώπους των Περιφερειακών Παραρτημάτων.

Η νέα αυτή διάρθρωση του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., πέρα από τη 
συαβολή της στην ενεργοποίηση όλ.ου του γεωτεχνικού 
επιστημονικού προσωπικού, παρέχει και τη δυνατότητα 
να αντιμετωπίζονται από τα περιφερειακά τμήματα, τοπι
κού ενδιαφέροντος εδαφοπονικά θέματα.

β) Εκλογή των οργάνων Διοίκησης.
Δεύτερος σκοπός του σχεδίου νόμου είναι η ύπαρξη πο- 

λ.υφωνίας στα όργανα Διοίκησης του Επιμελητηρίου. Για 
την εξασφάλ.ιση αυτής, της τόσο απαραίτητης στη λειτουρ
γία του επιμελητηρίου διαδικασίας, καθιερώνεται στην 
εκλογή όλων των οργάνων του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. το εκλογικό 
σύστημα της απλής αναλ,ογικής και λαμβάνεται ειδική 
μέριμνα για την αναλογική συμμετοχή στα όργανα Διοική- 
σεως όλων των επιστημονικών κλ.άδων των γεωτεχνικών 
(Γεωπόνων, Δασολ.όγων, Κτηνιάτρων και Ιχθυολόγων).

γ) Λειτουργία των οργάνων του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
Τελ.ικός σκοπός του σχεδίου νόμου, είναι η καθιέρωση 

διαδικασιών και μέσων που θα εξασφαλίζουν την ακώλυτη 
λειτουργία των οργάνων του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Για το σκοπό 
αυτό προβλ.έφθηκε σοβαρή αποκέντρωση της δράοης του 
Επιμελητηρίου στα παραρτηματά του και εξασφαλίστηκαν
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οι απαραίτητες για την πραγμάτωση της αποκέντρωσης, 
ασφαλιστικές δικλείδες. Είναι χαρακτηριστική η θεσπι- 
σθείσα διάταξη που υποχρεώνει την κεντρική διοίκηση του 
επιμελητηρίου να διανέμει στα Παραρτήματα, ανάλογα με 
τον αριθμό μελών του καθενός, το ήυιισυ των συνολικών 
πόρων του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

3. Ειδικότερα με κάθε άρθρο του νομοσχεδίου ορίζονται :
Με το άρθρο 1, ορίζεται ο τίτλος του Επιμελητηρίου 

και καθορίζεται για έδρα του η Αθήνα, αντί της Θεσσαλονί
κης. Η αλλαγή της έδρας του Επιμελητηρίου, που έτυχε 
της πλειοψηφίας του γεωτεχνικού κόσμου, έγινε αναγκαία 
μετά τη νέα διάρθρωση του Επιμελητηρίου σε Περιφερειακά 
Παραρτήματα και τη σοβαρή αποκέντρωση των αρμοδιοτή
των και της δράσης του σ’ αυτά.

Με το άρθρο 2, καθορίζεται ότι το Επιμελητήριο είναι 
σύμβουλος της Κυβέρνησης στα εδαφοπονικά και γεωτεχνικά 
θέματα και προσδιορίζονται σι σκοποί, οι αρμοδιότητες και 
οι τρόποι με τους οποίους το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. επιδιώκει την 
εκπλήρωση του προορισμού του.

Με το άρθρο 3, ορίζονται οι γεωτεχνικοί, καθώς και 
τα προσόντα οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν για να 
γίνουν μέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

_ Με τα άρθρο 4, διαιρείται το σε γεωτεχνικούς δυναμικό 
του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. σε τρεις κλ.άδους (γεωπονικός, δασολογι- 
κός και κτηνιατρικός) και ορίζεται ότι στον κλ.άδο των 
γεωπόνων υπάγονται και οι ιχθυολόγοι για τους οποίους, 
εφόσον υπερβούν τους 100 θα συσταθεί και τέταρτος κλ.άδος 
ιχθυολόγων με Π. Δ/γμα, με το οποίο θα ρυθμισθούν όλα 
τα αναγκαία θέματα για τη συμμετοχή του Κλάδου αυτού 
στα όργανα του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και των Παραρτημάτων του 
καθώς και στα αξιώματα αυτών.

Με το άρθρο 5, δημιουργούνται επτά Περιφερειακά Πα
ραρτήματα του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και ορίζεται η έδρα τους η δέ, 
περιοχή ευθύνης του καθενός θα καθορισθεί με απόφαση του 
Τπουργού Γεωργίας με βάση τις εδαφοπονικές ενότητες και 
άλλα στοιχεία που θα εξασφαλίζουν την πραγμάτωση 
επιστημονικών επιδιώξεών τους. Με τις διατάξεις του 
ίδιου άρθρου ορίζεται ότι η έναρξη λειτουργίας του Περιφε
ρειακού Παραρτήματος Θεσσαλ.ονίκης θα γίνει σε ένα μήνα 
από την ισχύ του νόμου, ενώ τα λοιπά παραρτήματα θα 
αρχίσουν να λειτουργούν μέσα σε ένα έτος από την ισχύ 
του νόαου, που είναι και χρόνος διενέρνειας των εκλογών του
ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

Με το άρθρο 6, προσδιορίζονται τα όργανα διοίκησης 
του Επιμελητηρίου και των Παραρτημάτων του.

Όργανα διοίκησης του Επιμελητηρίου είναι :
- Η Γενική Συνέλευση των Αντιπροσώπων των κλ.άδων.
— Το Διοικητικό Συμβούλ.ιο και
- Το συντονιστικό Συμβούλ.ιο.
Όργανα διοίκησης του κάθε Παραρτήματος είναι :
— Η Συνέλευση των αντιπροσώπων των κλ.άδων του 

Παραρτήματος.
- Η Διοικούσα Επιτροπή και
- Οι επιτροπές των κλ.άδων του Παραρτήματοε.
Με'τη διάρθρωση αυτή το κάθε Παράρτημα εξασφαλίζει 

σε μεγάλο βαθμό διοικητική αυτονομία στη δράση του και 
αποκτά τη δυνατότητα να μελ.ετά και να παρουσιάζει εδα
φοπονικά θέματα όχι μόνο τοπικού αλλά και γενικού ενδια
φέροντος.

Με το άρθρο 7 και 10. προσδιορίζεται ο τρόπος συγκρό
τησης και λειτουργίας της Γενικής Συνέλευσης του ΓΕΩΤ. 
Ε.Ε. και των συνελ-εύσεων των Παραρτημάτων του.

Για την εκλ.ογή αυτών των οργάνων ισχύει το εκλογικό 
σύστημα της απλής αναλογικής. Η θητεία των μελ,ών που 
εκλέγονται στα όργανα είναι τριετής και καταργείται ο 
περιορισμός της πενταετίας από της εγγραφής, που ισχύει 
μέχρι τώρα για την υποβολή υποψηφιοτήτων. Προσδιορίζε
ται επίσης ότι ο αριθμός των αντιπροσώπων της Γ ενικής

Συνέλ.ευσης υπολογίζεται με την αναλ.ογία 1 αντιπρόσωπος 
ανά 30 μέλη, αντί του 20 που ισχύει μέχρι το’^ρα, ενώ 
για τις συνελεύσεις των παραρτημάτων παίρνεται ιδιαίτερη 
μέριμνα ώστε όλοι οι κλάδοι, ανεξάρτητα μελ,ών, να συμμε
τέχουν σ’ αυτή με ένα ελ.άχιστο αριθμό αντιπροσώπων που 
θα εξασφαλίζει τη λειτουργικότητα της συνέλ.ευσης.

Με τα άρθρα 8 και 11, προσδιορίζεται ο τρόπος εκλογής, 
συγκρότησης και λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου 
του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και των Διοικουσών Επιτροπών των 
Παραρτημάτων του.

Καινοτομίες’ των διατάξεων αυτών των άρθρων, είναι η 
καθιέρωση της απλής αναλ.ογικής αντί του πλειοψηφικού 
συστήματος που ισχύει, η ψήφιση των υποψηφίων από όλα 
τα μέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. αντί της χωριστής κατά κλάδο 
εκλ,ογής που ισχύει και η άρση των περιορισμών που ισχύουν 
τόσο στην υποβολή υποψηφιότητας, όσο και στην κατανομή 
των αξιωμάτων.

Η αναλογία συμμετοχής των κλάδων στη συγκρότηση 
της Διοικούσας επιτροπής που ισχύει, παρέμεινε στις 
Διοικούσες Επιτροπές των Παραρτημάτων, ενώ για το 
Διοικητικό Συμβούλιο του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. που έγινε Ιίμελές, 
υιοθετήθηκε η παρακάτω συμμετοχή των κλ.άδων.

— Γεωπονικός μέλη 5
— Δασολογικός μέλη 3 _ - ~Μ
- Κτηνιατρικός μέλη 3
Με το άρθρο 9, προσδιορίζεται η σύνθεση και το έργο 

του Συντονιστικού Συμβουλίου.
Με το άρθρο 12, ορίζεται η σύνθεση, η λειτουργία και οι 

αρμοδιότητες των πενταμελ.ών Επιτροπών των κλ.άδων 
στα περιφερειακά Παραρτήματα. -

Με το άρθρο 13, καθορίζονται οι πόροι του Επιμελητη
ρίου. ,..

Με τα άρθρα 14 και 15, καθορίζονται οι διαδικασίες 
κατάρτισης του προϋπολογισμού και του απολ.ογισμού του 
ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και της διαχείρισης tojv οικονομικών του.

Με το άρθρο 16, καθορίζονται οι υποχρεώσεις και' τα 
πειθαρχικά παραπτώματα των μελ,ών του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. οι 
επιβαλλόμενες πειθαρχικές ποινές και η διαδικασία εκτέ
λεσής τους.

Με το άρθρο 17, ορίζονται τα πειθαρχικά όργανα του 
ΓΕΩΤ.Ε.Ε. η σύνθεση και ο τρόπος εκλ,ογής των μελ,ών 
τους, οι αρμοδιότητες και λειτουργικές διαδικασίες αυτών.

Με το άρθρο 1S, ορίζονται ο τρόπος και οι διαδικασίες 
με τις οποίες αναγνωρίζονται και καταβάλλονται στα μέλη 
των οργάνων του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και των Παραρτημάτων του 
οδοιπορικά έξοδα και λοιπές αποζημιώσεις για την κάλυψη 
των δαπανών που προκαλούνται από τις αναγκαίες μετακι
νήσεις τους.

Με το άρθρο 19, προσδιορίζονται οι όροι και οι προ
ϋποθέσεις για την άσκηση του γεωτεχνικού επαγγέλ.ματος.

Με το άρθρο 20, παρέχεται εξουσιοδότηση για την έκδο
ση με πρόταση των κατά περίπτωση αρμόδιων Υπουργών 
και μετά από εισήγηση του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., Προεδρικών Δια
ταγμάτων για τον καθορισμό διαδικασιών και των λεπτο
μερειών εφαρμογής των διατάξεων του νόμου. Συγκεκρι
μένα :

- Με τη διάταξη της παρ. 1, παρέχεται η εξουσιοδότηση 
για την έκδοση διαταγμάτων που θα καθορίζουν τις εκλογι
κές διαδικασίες για την εκλ.ογή, τη συγκρότηση και τη 
λειτουργία των οργάνων διοίκησης του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

Με τη διάταξη της παρ. 2, παρέχεται η εξουσιοδότηση για 
την έκδοση διαταγμάτων που θα καθορίζουν λεπτομερώς τις 
διαδικασίες, τους όρους και τις προϋποθέσεις για την άσκηση 
του επαγγέλ.ματος των γεωτεχνικών.

Με τη διάταξη της παρ. 3, παρέχεται εξουσιοδότηση για 
την έκδοση Δ/των που θα καθορίσουν την οργάνωση, διάρ
θρωση και λειτουργία των υπηρεσιών του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 
και των Π αμαρτημάτων του.
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- Μί τη διάταξη τη; παρ. 4 παρέχεται εξουσιοδότηση, 
•".α-την έκδοση διαταγμάτων που θα καθορίσουν τις διαδι
κασίες είσπραξης των πόρων του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και τον 
τεόπο διαχείρισης και εκτέλεσης των δαπανούν του Επιμελη
τηρίου.

Με το άρθρο 21, τακτοποιείται κατά τρόπο πάγιο το 
μισθολόγιο των υπαλλήλουν του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ώστε να μη 
δημιουργούνται κάθε τόσο δίκαια μισθολογικά αιτήματα 
των υπαλλήλων, τα οποία δεν μπορεί να ικανοποιήσει η 
Διοίκηση του Επιμελητηρίου.

Με το άρθρο 22. ρυθμίζονται ορισμένα θέματα της μετα
βατικής. μέχρι της ισχύος του νόμου και της εκδόσεως των 
προβλεπομένων απ’ αυτόν διαταγμάτων, περιόδου, ώστε να 
εξασφαλίζεται η λειτουργικότητα του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.. Συγκε
κριμένα :

- Με τις διατάξεις των παρ. 1,2 ρυθμίζεται ο τρόπος με 
τον οποίο θα λειτουργήσει το Περιφερειακό Παράρτημα 
Θεσσαλονίκης στη μεταβατική περίοδο, ενώ με τις διατά
ξεις των παραγράφων 3 μέχρι 3 προσδιορίζεται το αρμόδιο 
όργανο για τη διεξαγωγή των γενικών εκλογών και λαμβά- 
νεται μέριμνα για τη στοιχειώδη επάνδρωση και λειτουργία 
των Υπηρεσιών του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

- Με τη διάταξη της παρ. 6, ορίζεται μεταβατική περίοδος 
ισχύος των διαταγμάτων, αποφάσεων και κανονισμών που 
έχουν εκδοθεί με εξουσιοδότηση του Ν.Δ. 943/1971, μέχρι 
να ισχύσουν τα διατάγματα, αποφάσεις και οι κανονισμοί 
που θα εκδοθούν με το νόμο αυτό.

Με τη διάταξη της παρ. 7, ορίζεται ποιές από τις ισχύ- 
ουσες διατάξεις καταργούνται ή παραμένουν σε ισχύ.

Με το άρθρο 23, ορίζεται ότι η ισχύς του νόμου αρχίζει έξι 
μήνες μετά τη δημοσίευσή του, εκτός από τις διατάξεις 
των άρθρων 20,21 και 22 παρ. 3,4 και 5 των οποίων 
η ισχύς αρχίζει από τη δημοσίευση. Η ρύθμιση αυτή κρίθηκε 
αναγκαία γιατί η δημιουργία των Περιφερειακών Παραρτη
μάτων απαιτεί εύλογο χρόνο για την οργάνωση και λει
τουργία των υπηρεσιών τους, η δε εφαρμογή αυτού του 
νόμου προϋποθέτει, τη συγκρότηση και λειτουργία των 
προβλεπόμενων οργάνων διοικήσεως του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και 
συνεπώς καθιστά αναγκαία την έκδοση του Προεδρικού 
Διατάγματος με το οποίο θα καθορίζεται η εκλογική διαδι
κασία.

Τα ανωτέρω θέματα ρυθμίζονται με το προτεινόμενο 
νομοσχέδιο το οποίο θέτομε υπόψη σας προς ψήφιση.

Αθήνα, 21 Φεβρουάριου 1984 
Οι Υπουργοί

Προεδρίας της Κυβ/σης Οικονομικού'./ Γεωργίας
ΑΠ.ΛΛΖΑΡΗΣ I. ΠΟΤΤΑΚΗΣ Κ. ΣΗΜΙΤΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
«Τροποποίηση του ιδρυτικού νόμου του «Γεωτεχνικού 

Επιμελητηρίου Ελλάδας».

Άρ-δρο 1.
Έδρα—Τίτλος του Επιμελητηρίου.

1. Έδρα του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας ορίζε
ται η πόλη των Α-δηνών.

2. Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας έχει διακρι
τικό τίτλο ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση αυτού 
του τίτλου ως εταιρικής επωνυμίας ή σήματος ή διακριτικού 
τιτ/.ου απο όποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Άρ-δρο 2.
Σκοποί του Επιμελητηρίου.

1. Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. είναι σύμδούλος της Κυί/έρνησης στ7 
εδαφοπονικά και γεωτεχνικά -δέματα που x/αφέρονται στις 
επόμενες πασατςάσους.

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

χών τις εοαφοπον-υκές δυνατότητες της χωράς κα·3ως και 
κά$ε -δέμα που αφορά την ανάπτυξη της γεωργίας, της δασο
πονίας. σης κτηνοτροφίας και της ιχ-δυοπονίας. τη/ ποσοτική 
και ποιοτική βελτίωση της παραγωγής, τον έλεγχο, την επε
ξεργασία. τη μεταποίηση, τη διακίνηση και την εμπορία των 
προϊόντων των τομέαν/ χυτών.

ί) Γνωμοδοτεί. με πρωτοβουλία δική του ή των αρμόδιων 
αρχών, για κά-3ε νομοσχέδιο, προεδρικό διάταγμα και υπουρ
γική απόφαση, που έχουν σχέση με τη/ εδαφοπο/ία. με τη 
γεωργική, δασική, κτηνιατρική και αλιευτική πολιτική, με 
τη/ προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και με τη γεωτε
χνική παιδεία.

γ) Παρέχει τη συνδρομή του για τη/ άρτια κατάρτιση και 
εφαρμογή των χ/απτυξιχκών προγραμμάτων και για μελέτες 
που χ/αφερονται σε γεωργικά. δασοπονικά. κτη/οτροφικά.
ιχ-δυοπο/ικά και κτηνιατρικά -δέματα.

δ) Ενισχύει κάδε προσπάθεια που προέρχεται από το Κρά
τος. τη*/ Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδας, τους αγροτικούς, 
δασικούς, κτη/0τροφικούς και αλιευτικούς συνεταιρισμούς και 
συλλόγους και κά-δε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού 
ή δημόσιου δίκαιου εφοσο/ αποβλέπει στην ανάπτυξη του πο
λιτιστικού και βιοτικού επιπέδου του αγροτικού πληθυσμού 
■της χώρας. _

ε) Οργανώνει κ.~· συμμετέχει σε γεωργικές, κτηνιατρικές 
δασικές, κτη/οτροφ ές κιαι αλιευτικές «κ-3έσεις και σε συνέ
δρια με -δέματα εδαφοπονιναά ή αναπτυξιακά και περιβαλλον- 
τολογικά.

στ) Συνεργάζεται με τα επιμελητήρια και τις οργανώ
σεις των άλλων επαγγελματικών τάξεων της χώρας, σε -δέ
ματα που σχετίζονται με τη/ προστασία του περιβάλλοντος, 
την οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της 
υπαί-δρου και τη χωροταξική διάταξη των διάφορων οικονο
μικών δραστηριοτήτων που χρησιμοποιούν τη γή. ··

ζ) Μπορεί να μετέχει σε διε-δνείς οργανισμούς επιμελη
τηρίων.

η) Προασπίζει τα επιστημονικά, επαγγελματικά, οικονομι
κά. κοινωνικά και πολιτιστικά συμφέροντα των γεωτεχνικών 
και μεριμνά για τη/ προαγωγή και τη/ προστασία των επαγ
γελματικών συμφερόντων των μελών τσυ και για την τήρηση 
απ’ χυτά των κχ/όνων δεοντολογίας και αξιοπρέπειας, ασκών
τας και πει-δαρχική εξουσία σ’ χυτά.

-3) Εκδίδει σχετικά περιοδικά και συγγράμματα, αργχ/ώ- 
νει διαλέσεις και δημοσίες συζητήσεις και λαμβάνει κά-δε 
μέτρο που συμβάλλει στη μόρφωση των μελών του και του 
αγροτικού πληδυσμού της Χώρας.

3. Οι δημόσιες, δημοτικές και κοινοτικές αρχές, τα επι
μελητήρια, τα χ/ώτατα και χ/ώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα 
και οι ιδιωτικές επιχειρήσεις που έχουν ως αντικείμενο την 
παραγωγή, επεξεργασία, μεταποίηση και εμπορία γεωργικών, 
κτηνοτροφικών. δοτικών και αλιευτικών προϊόντων, χορηγούν 
στο γεωτεχνικό επιμελητήριο, μετά από αίτησή του. κάδε α
ναγκαία. για τη/ εκπλήρωση των σκοπών του, πληροφορία.

Άρ-δρο 3.
Μέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

1. Μέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. είναι υποχρεωτικά όλοι οι γεω
τεχνικοί :

α) γεωπόνοι, δχσολόγοι και κτηνίατροι, εφόσον είναι πτυ- 
χιούχοι πανεπιστημιακής στά-υμης (Ανώτατη.- Γεωπονικής 
Σχολής Α-3η/ών. των σχολών του Αρκποτελείου Πχ/επ:στη- 
μίου Θεσσαλονίκης Γεωπο/ικής, Δασολογικής και Κτηνια
τρικής, των χ/τίστοιχων Π X/επεστημιχκών σχολών που προ- 
υπήρξαν ή ισότιμων που -δα ιδρυ-δ-ούν. κα-δώς και οι πτυχιού- 
χοι αναγνωρισμένων ισότιμων σχολών της αλλοδαπής);

β) ιχ-δυολόγοι. πτυχιούχοι του Φυσικού ή Βιολογικού ή Φυ- 
σιογνωστικού Τμήματος της Φυσικομαθηματικής - Σχολής 
Πανεπιστημίου της ημ-εδαπτσ. κα-δώσ και πτυνιούνο: ανα-


