
Επι σχείιου νομού «περί τροποποιήσεως των διατάσεων ~ερ: 
περί Τεχνικό] Επιμελητηρίου τής Ελλάδος».

Πρός τήν Ε' Άνα&εωρητιχήν Βουλήν τών 'Ελλήνων
Τδ Τεχνικόν Έπιμελητήριον τής 'Ελλάδος έχει συσταθή 

καί λειτουργεί ώς Νομικόν Πρόσωπον Δημοσίου Δικαίου, διοι- 
κουμενον καί εκπροσωπούμενου υπό αιρετών οργάνων.

Τ'ττό τής δικτατορίας τα αιρετά ταϋτα όργανα κατελύθη- 
σαν καί άντικατεστάθησαν ϋπό ένός καί μόνον διοριζομένου 
συλλογικού οργάνου. πρός άποκατάστασιν δέ τής δημοκρατικής 
εις το Επιμελητήριον τούτο τάξεως το Ν.Δ. 103/1974 
έπανέφερεν εν ίσχύϊ τάς —ερt αρχαιρεσιών διατάξεις τού άπο 
27/11 — 14/12/1926, ώς αυται μεταγενεστέρως ειχον τρο- 
ποποιηθή καί συμπληρωθή.

Το νομοθέτημα τούτο δέν αντιμετώπισε τάς αδυναμίας εφαρ
μογής τών παλαιών τούτων —ερί αρχαιρεσιών διατάξεων καί 
τάς έπελθούσας έν τώ μεταξύ διαρθρωτικά? μεταδολάς εις 
τόν χώρον τών μελών τού ΤΕΕ ίδια δέ τήν αλματώδη αύξη- 
σιν τού αριθμού τών μελών τού ΤΕΕ ήτις καθιστά αδιανόη
του τήν λειτουργίαν τής «Γενικής Συνελεύσεως» ώς οργάνου, 
πλέον τής λειτουργίας της ώς εκλογικού σώματος καί τήν 
αλματώδη επίσης άνάπτυξιν τής σημασίας τών ειδικοτήτων 
τών Τεχνικών ένεκα τής όποιας προβάλλει ή ανάγκη τής 
επαρκούς παρουσίας τών ειδικοτήτων τούτων εις τά έπί μέ
ρους όργανα.

___Τάς-έπιβαλλομένας ~έκ~ τών λόγων τούτων-μεταθολάς εις
τάς περί εκλογών καί τάς συναφείς περί οργάνων τού ΤΕΕ 
διατάξεις περιλαμβάνει το παρόν σχέδιον νόμου, επί τών κα
θέκαστα διατάξεων τού οποίου εκτίθενται τά ακόλουθα:

Άρθρον 1.
Τούτο αντικαθιστά το άρθρον 6 τού ΠΛ. 27/11 — 14/12/ 

1926, προσδιορίζον επακριβώς τάς ειδικότητας εις τάς οποίας 
διακρίνονται τά μέλη τού ΤΕΕ ίνα α! ειδικότητες αυται απο
τελόσουν εις τό εξής τήν ίάσιν διά τήν οΰνθεσιν τής 'Αντι
προσωπείας καυτής Διοικούσης 'Επιτροπής,. έπί πλέον τής 
προίλεπομενης ήδη Ιδίας αύτών έργανώσιως (!ς Τμήματα,

ΆρθρΟν 2.
Τούτο αντιν.άθιίτ$ nlpl ?ήί ΆντιπρΟσωποιαί ,προόλέ- 

ίτόν άρθοον 7 τοδ ανωτέρω Π, Α/τος ka) συγκεκοιμένως iri- 
,ςάνεί τον άρΙθμόν τών μ,έλών ίίΰτής άπό 136 ει{ 185 Χαί 
προσδιορίζει τήν κάτά ειδικότητάς σίνθεσιν άότής, Τούτο επι
βάλλεται ενεκά τής κατά τό άρθρον 4 τού Σχεδίου καταργή-' 
σεως ίηί Γενικής Συνέλευσεως ώς οργάνου τού ΤΕΕ.

Άρθρον 3,
.. ^Ενταύθα άντικάθιστάτάί τό Περί Διοικούσης Έπιτρόπής 
αρθρόν 8 τού ανωτέρω Π. Α/τΟς κατά τρόπον ώστε ό αρι
θμός τών αναπληρωματικών Συμβούλων νά αύξηθή άπό 3 είς .
4. ίνα καθίσταται δυνατή η αντιπροσωπεύεις τών ειδικοτή
των, έστω καί ϊι’ αναπληρωματικών Συμβούλων,

Άρθρον 4.
' Τούτο (εν συνδυάσμώ καί πρός τό κατωτέρω άρθρον 5) 

αντικαθιστά τό άρθρον 9 τού αυτού Π. Δ/τος καί περιλαμ- 
βάνε; τάς βασικάς περί τών εκλογών διατάξεις καί (παράγρ. 
8) έξουσιοδότησιν διά τήν ρύθμισιν τών λοιπών περί εκλογών 
θεμάτων διά Π. Δ/τος.

Εις τάς βασικάς περί εκλογών διατάξεις τών παραγρΓ ί —
7 περιλαμβάνονται:

α) Ό καθορισμός χρόνου καί τόπου διενεργείας τών εκλο
γών, ώς καί τό ότι αυται διενεργούνται μυστικαί διά ψηφοδελ
τίων (παράγρ. 1 καί 2).

η) Τό κατ’ άρχήν άμεσον τής εκλογής τών μελών τής 
Διοικούσης Επιτροπής, άτινα όμως κατ’ έξαίρεσιν (εάν δη- - 
λαδή δέν συγκεντρώσουν τά τρία δέκατα τών ψήφων εις τήν 
άμεσον εκλογήν) έκλέγονται,,έμμέσως ύπό τής αντιπροσωπείας 
.(παράγρ. 3). λ' -

λο—.κής ίασεως κατ αντιθεσιν προς τα λοιπά όργανα (. Επι- 
τροπαί Τμημάτων.-Τοπικαί Επιτροπαί. Πειθαρχικά Συμβού- 
,λια) όπου αρκεί σχετική πλειοψηφία (παράγρ. 4 καί 5).

δ) Τό ασυμβίβαστον τών καθηκόντων τών μελών τής Δ'.ΟΙ- 
κούσης Επιτροπής καί τών Επιτροπών τών Περιφερειακών 
Τμημάτων πρός τήν ιδιότητα τού μέλους τού Διοικητικού 
Συμβουλίου Συλλόγων Μηχανικών ή άλλων παρεμφερών συν
δικαλιστικών οργανώσεων (παρ. 6), καί

ε) τό υποχρεωτικόν τής ψήφου καί αί πειθαρχικά! συνε- 
πειαι κατά τών άναιτίως άπενόντων. _ _

-Α,ν»5.

Διο: τούτου καταργοϋνται τά άρθρα 10—12 τού παλαιού
νόμου (άτινα περιλαμβάνουν κατάσπαρτους τινάς καί αμφιβό
λου ισχύος εκλογικάς διατάξεις) πλήν τών παραγράφων 2 
καί 3 τού άρθρου 11 αΐτινες διατηρούνται ώς περιλαμδάνου- 
σαι τά τών ενστάσεων κατά τήν εκλογήν καί τήν έπί τούτων 
αρμοδιότητα τού Προέδρου τών έν Άθήναις Έφετών.

Άρθρον 6.

Τούτο καταργεί τό άρθρον 13 τού ανωτέρω Π. Δ/τος 
οπερ έθεώρει τήν Γενικήν Συνέλευσιν ώς όργανον τού ΤΕΕ. 
Τό όργανον τούτο ουδέποτε μέχρι σήμερον είχε συγκληθή καί 
εις τήν πραγματικότητα άπετέλει άπλώς το Εκλογικόν σώμα 
καί όχι έτέρας δραστηριότητας όργανον, δοθέντος άλλωστε ότι 
αί δι’ αύτό προβλεπόμεναι αρμοδιότητες προεβλέποντο παραλ- 
λήλως καί ώς αρμοδιότητες τών λοιπών οργάνων τού ΤΕΕ. 
"Ενεκα τούτου τό παρόν άρθρον καταργεί καί τυπικώς τό όρ
γανον τούτο, όρίζον άμα ότι α! αρμοδιότητες αύτοΰ, περιέρχον
ται εις τήν Αντιπροσωπείαν.

Άρθρον 7.
. Τό άρθρον τούτο επαναλαμβάνει τήν διάταξιν τής παρ. 1 
τού άρθρου 22 μέ διόρθωσιν τής έν αυτή παραπομπής (εις 
άρθρον 6 άντ! τού 2) διότι νύν αί ειδικότητες ορίζονται ρη* 
τώς είς τό άρθρον 0,

Άρθρον 8.
Διά τουτδο τροποποιείται τό άρθρον 25 τού Λυτού Π.Δ. 

ώστ* ή Αντιπροσωπεία, ώς νποχαθιστών τήν Γίνιχήν'Συν- 
έλευσιν όργανον, νά μή πίριλαμόάνεται ιίς τά Ιιά διοίχηιι» 
χής πράξιωί ίννάμενα νά ίιαλοθούν όργανα, _ ;·

Άρθρον Θ,
Τούτο Πέριλάμβάνέί μέταβόηκάς δινίιί ίύθμισέί^ Χάί ίτΐ 

διά τον χρόνον διενέργειάς τών πρώίων εκλογών ί Χαι-τΔ οτί 
Χατά ταύτάς Πάντα τά (συμπληρωματικά θέματά, θά κάθορι- 
σθούν δι' άποφάόίωξ του Υπουργού Δημοσίων Έογων άντί 
διά Π. Δ/τΟί.,Τουτδ κρίνεται. άπαραίφη-Λν ίιΑ να κατάίτή, 
δυνατή ή Ίάχεία ίιένεργειά τών εκλογών άλλα καί ίιά νά 
δοκιμασθούν αί νέαι είσαγόμεναι εκλογικά! ,ϊιαδ:κασίαί;

.Άρθρον 10.
Ενταύθα περιλαμβάνεται ή ρήτρα τής τυπικής ισχύος τού 

Νόμου. · ., ....
Τάς ρυθμίσεις ταύτας περιλαμβάνει τό έν λόγω σχέδιο^ 

νομού τού όποιου τήν έπιψηφισιν έχω τήν τιμήν νά ζητήσω 
παρ’ υμών. ··.·.-

’Εν Άθήναις τή 2 Απριλίου 1975
Ό 'Τπουργός Δημοσίων Έργων

ΧΓΙΣΤΟΦ. ΣΤΡΑΤΟΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ! ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ’

Συναφείς πρός το σχέδιον νόμου «περί τροποποιήιτεως τών 
διατάξεων τού Τεχνικού ’Επιμελητηρίου τής Ελλάδος».

Π.Δ. τής 27/11 —14/12/1926 «περί κωδικοποιήσεως τών 
περί συστάσεώς Τ.Ε.Ε. κειμένων-διατάξεων (ΦΕΚ 430Α')».



νΑρ·3ρσν 6. t
1. Τά μέλη τού Τεχνικού Έχιμελητηριου ϊιακρινονται . εις 

τάς εξής κατηγορίας :_χ) Τών κα-δ-ηγητών των άνωτάτων 
σχολών τού Έύνικοϋ Μετσοβίου Π ολυτεχνείου. β) Των ϊ·ψ-θ-. 
σίων υπαλλήλων. ·γ) Τών υπαλλήλων των δήμων, κοινοτή
των, λιμενικών ταμείων καί ιδιωτικών επιχειρήσεων. δ) Τών 
έλευ-ύέρων έπαγγίλματιών.

Άρ-$ρον 7.
(Ή παρ. 3 χυτού άντικατεστά-δη διά τού άρθρου 2 Α.Ν. 

225/1945 καί εν συνεχεία έτροπσποιή·$η ώς κχτωτέρω διά
τοΰ άρίρου 5 τοΰ ΝΔ. 2/28/1953).

1. Το Τεχνικόν Έπιμελητήριον εκλέγει τήν άντιπροσω- 
χ&ίαν αυτού μεταξύ τών. έν τή περιοχή ’Α·5ηνών και Πει
ραιώς διαμενόνΤων μ/ελών του.
. 2. Ίνα/έκλεγή τις μέλος τής άντιπροσωπείας απαιτείται
να ή μηχανικός επί δεκαετίαν τουλάχιστον, είδικώς δε δια 
τους δημοσίους υπαλλήλους νά έχη βα·5μον τουλάχιστον, νο
μομηχαν ικού ή τμηματάρχου α'.τάξεως.

3. «’Βκ·άστη.τών έν τώ προηγουμένω άρ·5ρω κατηγοριών 
μετέχει: τής ’Αντιπροσωπείας έν άναλογία τοό άρι-ΰμοΰ των 
μελών αυτής, με συνολικόν άρι·3μόν άντιπροσώπων τών 4 κα
τηγοριών 120. ϊ
.. Τής Αντιπροσωπείας μετέ^υσιν έ/πίσης ώς ταχτιχα μέ
λη χυτής _άνά δύο αντιπρόσωπο: ές έκαστη; ’Επιτροπής. Τμη- 
ματος Μελών τών” ειδικοτήτων Πολιτικών Μηχανικών, ’Αρ
χιτεκτόνων κλπ. χατά προτίμησιν έχ τών έχόντων άσκη'σιν τού 
επαγγέλματος χάτω τών 10 ετών, εκλεγόμενων ΰπό τών ’Ε
πιτροπών - τών Τμημάτων Μελών χατά τήν πρώτην αυτών 
οννεϊρίααιν».

r Άρ&ρον 8.
'Η παρ. 1 χύτου άντικατεστά-ΰη ώς κατωτέρω διά τής 

παρ. 2 τοΰ άρ-$ρσυ 2 του Α.Ν. 225/1945. ·=
. «1. Τά μέλη τού Τεχνικού Επιμελητηρίου εκλέγουν επίσης 
μεταξύ τών έν τή περιοχή ’Α-3ηνών—Πειραιώς ϊιαμενόντων 
μελών αρτού,’ Διοριούσαν ’Επιτροπήν άτχοτελουμένην ές ενός 
-Προέδρου, δύο Αντιπροέδρων, ενός Γενικού Γραμματέως καί 
οχτώ · Συμβούλων, εκ των όποιων Συμβούλων οί πέντε χλειο- 
ψηφήσαντες είναι τακτικοί, 6ί δέ τρεις (χατά σειράν επόμενοι ■ 
άναπληρωματιχοι τής Διοιχούτης ’Επιτροπής άποτελοεμένης 
αχό 9 έν συνόλφ μέλη. ·
\ 2. ;Ίνά ,έχλεγή τις μέλος τής διοιχούτης επιτροπής, πρέπει 
;νά εχη τά διά τά μέλη τής αντιπροσωπείας έν τψ προηγου- 
μέν'ψ άρθρω οριζόμενα προσόντα, μή ίσχυοΰσης όμως έν προ- 
κειμένω τής διατάξεωχ τού έδαφ. 3 τού αυτού άρ-ΰ-ρου»,

., - ·· · Άρ·3ρσν 9.
Αί χαρ.' ί—3 άντικατεστά-ΰησαν ώς κατωτέρω διά τών δια

τάξεων τού άρ-ύρου 2 τού Ν·.Δ. 30S/1947 τοΰ οποίου ή παρ. 1 
έτροχοχοιή-ύη διά τοΰ άρ·5ραυ 6 τού ΝΑ. 2728/53.

«1—3. Ή εκλογή τών Διοικητικών ’Αρχών τού ΤΕΕ ώς 
καί τών Τμημάτων Μελών χύτοϋ καί Τμημάτων ’Επαρχιών 
ως καί τών άλλων προσώπων ή ’Επιτροπών περί ών προβλέ- 
πτυσιν αί κείμενοι δ ατάξεις, γίνονται τήν πρώτην Κυριακήν' 
τού μηνός ’Οκτωβρίου έχ,άστου τρίτου έτους, έν ταϊς όδραις 
τών Νομ/κών καί εν Ά·5ήναις, ενώπιον ’Εφορευτικής Επι
τροπής, καπά τάς κατωτέρω διατάξεις.

Τά έν τκίς έπαρχίαις κατά τήν ημέραν τής εκλογής ευρι
σκόμενα Μέλη, ψηφίζουσιν έν ταϊς έδραις τού οικείου Νομο- 
μηχανικού καί ενώπιον Εφορευτικής 'Επιτροπής, άποτελθυ
μένης έκ τού Νομομηχανικού ή τού άναπληρωτού αυτού και 
δύο υπαλλήλων τρύ,Γραρείοο Νομομηχανικού, οριζόμενων [«τ’ 
αύτού.- ,

.;· Τά έν τώ Νομώ Απτικής χατά τήν ημέραν τής εκλογής 
ευρισκόμενα Μέλη ψησίζουσιν έν τοίς Γραφείοις τού ΤυΕΕ. 
καί ενώπιον ’Εφορευτικής 'Επιτροπής, οριζόμενης ΰχό τού 'Τ- 
-πουργού Δημοσίων 'Εργων καί αποτελθυμένης έξ ενός άνω- 
τχτοό Τεχνικού Τπαλλήλου τού Ί'πουργείκυ Δημοσίο>ν Έρ
γων ώς Προέδρου, δύ* άνωτέρων ίοαλλήλων τού αύτού 'Τ-

πουργείου καί δύο μελών τής αντιπροσωπείας τού Τ/Ε-Ε. 
λαμίανμπένων έχ —ίνιχος Μελών χύτης, τριπλασίου άρι·5μ»ΰ 
ΰχοδειχνυομένου ύχό τής άντιχροσωπείας. Διά τής χύτής άπο- 
φάσεως ό 'Τχουργός, ορίζει χα! τούς άναχληρωτάς τών Με
λών τής ’Επιτροπής.

4. Αί εφορευτικοί επίτροποί τών διαφόρων νομών τοΰ Κρά
τους, ήχα τφ πέρατι τής εκλογής, χωρίς νά προδώσιν εις 
διαλογήν, .ατποστέλλουσιν έσφραγιτμένα τά ψηφοδέλτια, μετά 
τών πρακτικών τής εκλογής, προς τήν έν ΆΦήναις εφορευ
τικήν επιτροπήν.

5. Ή εφορευτική επιτροπή Ά-3ηνών, κατά τήν ήμερον, τήί 
εκλογής έν Ά-ύήναις, ρίπτει, τά έκ τών εφορευτικών επιτρο
πών τών διαφόρων νομών τού Κράτους συγκεντρω-δέντα έσφρχ- 
γισμένα ψηφοδέλτια εντός τού ψηφοδόχου κιβωτίου, όμού μετά 
τών τοιούτων τών έν ’Α·δήναΓς ψηφιζόντών μελών καί μετά 
τό πέρας τής εκλογής αρχίζει τήν διαλογήν.

G. Αί έκλογαί. διεξάγονται διά μυστικής διά ψηφοδελτίων 
ψηφοφορίας, έπιπυχόντες δέ -δεωρούνται οί σχετικώς πλειο- 
ψηφήσαντες».

'Ap-Spov 10.

Άντικατεστάύη ΰπό τού Ν. 6348. Εις έκτέλεσιν του άρ- 
-S-ρου τούτου έςεδό-3η to ΠΔ τής 17/21 Ιανουάριου 1935 
τροποποιη-Sev ΰπό τού ΒΔ_ 29—3/4.4.38. '

«17 Αί ήμερα ι καί ώραι τών έκύ.ογών γνωστοποιούνται 
πρός τά μέλη δι' εέδοκής προτκλή-σεως Τού Προέδρου τού 
Τεχνηοού ^Επιμελητηρίου τής 'ιΕύ.λάδος, ήτις %» δημοσιεύε
ται πρό 20 τουλάχιστον ημερών επί τρεις ήμέρας εις δύο έκ 
τών εύρύτερον κυκλοφορουσών καί έν Ά-ύή/αις έκδιδομένων 
ήμε ητίων εφημερίδων.

2. 'Ο κχύορισμός τών προσώπων τών άπαρτιζόντων · τάς 
έφορευτικάς έπιτροπάς ένεργείται δ/ αποφάσεων τών οικείων 
'Γπουργών διά τούς δημοσίους νπζ)Δήλους καί τών δημάρ
χων διά τούς αντιπροσώπους τούτων, έπιμελείφ τού Προ
έδρου τού Τεχνηοού ^Επιμελητηρίου.

3. Τ,ά μέλη ψηφίζουσιν αυτοπροσώπως, άπαγορίυομένηί 
τής 3/ άνττχροτώχου ή πλτρεξουσίου ψηφοφορίας.

Α Διά Π. Δ/τος, έφ’ άπαξ έκδοθησομένομ, χροτάσει τού 
επί τής Συγκοινωνίας Υπουργού, κανονισ-ύήσονται αί λεπτό 
μέρειαι τής έκτελέσεως τών ώς άνω διατάξεων τών άρθρων 
9 καί 10 τού παρόντος». ;-

• . Άρ-SpOv li 4 ι
ί. Ή ‘έποπτεία ·τών έκύυογών άνατί-SsTOi εις διοικητικόν 

ύπαλλη)/>ν όριζόμενον Ψπό τοΰ Υπουργείου τής Έύντκής Οι
κονομίας, έχο/τχ δαρμόν τουλάχιστον τμηματάρχου α* τα- 
ξεως,

■2. Τάς ενστάσεις κατά τών ένύ.ογών εκδικάζει ό πρόεδρος 
τών έν Ά-9ήνα:ς έφετών. Ή συζήτησις γίνεται δημοσίφ τήν 
πρώτην δικάσιμον μετά τήν υποβολήν τών ενστάσεων ή κατά 
τήν ύπό τού προέδρου όριζοτμένην καί διά το^οκολλήσεως 
γνωστοποιουμένην. δικάσ-μον. Ή άπόφασις τού'προέδρου, έκ- 
διδομένη εντός δέκα πέντε ήμερων από τής εκλογής, εις 
ούδέν υπόκειται ένδικον μέσον. Ή διαδικασία είναι ατελής.

3. Αί κατά τών εκλογών ενστάσεις δύναντα: νά ύποβλη- 
-ύώσιν ΰπό παντός έχοτ/τος εννομον συμφέρον, πρέπει δε νά 
κοινοποιη-5ώσιν εντός τριών ημερών 'άπό τής εκλογής.

'Ap-Spcv 12.

1. Ή ίητεία τής τε αντιπροσωπείας καί τής διοικούσηί 
επιτροπής τού Τεχνικού ’Επιμελητηρίου είναι διετής, μή 
αποκλεισμένης τής επανεκλογής τών αυτών προσώπων.

2. Μέλος τής αντιπροσωπείας ή τής διοιχούτης επιτρο
πής, αποσχόν δι’ οίονίήπστε λόγον τών ν.α-ύηκόντων του έπί 
έξάμηνον, θεωρείται παρητημένον κ.α'ι κηρύσσεται έκπτωτον 
δι’ άποφάτεως τού 'Υπουργού τής Συγκοινωνίας, προτάσει 
τοΰ προέδρου, άντηοαάιστάμενον κατά τάς σχετηςάς διατά
ξεις τού παρόντος.
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Άρ-δρον 13,
Γevi κή Συνέλενσις μελών.

To άρδρον τούτο ώς και τά χρ-δρα 14—16 άντικατεστά- 
ψησαν ώς κατωτέρω ντο τον άρ-δρον 1 τον Α.Ν. 912/37.

«1. Ή Γενική Συνέλενσις αποφασίζει έ—1 παπτός ‘δένα
τε; τής άρμοδιότητος τον Τεχνικού Επιμελητηρίου. έτο; 
εκείνων τά οποία έκ των κειμένων διατάσεων είδικώς νπα- 
-οντα: εις τήν δικαιοδοσίαν τής αντιπροσωπείας.

2. Ή Γενική Συνέλενσις απαρτίζεται έκ πάντων των εν 
’Αδήναις και Πειρχιεϊ ευρισκομένων κατά τήν συνεδριασιν 
αυτής μελών τον Τεχνικόν 'Επιμελητηρίου, συγκαλείτχι ίέ 
προς σνζήτητιν ώρισμένων έκάστοτε -δεμάτων κατόπιν είδι- 
χής άποφάσεως τής αντιπροσωπείας, κα-δοριζούσης άμα και 
τά συζητητέχ -δέματα, λχμόχναμένης ντο τον τρίτον τουλά
χιστον τον όλου άριδμοϋ τών -μελών τής αντιπροσωπείας ή 
μετά προηγονμένην πρός τήν διοικούσαν επιτροπήν έγγραφον 
αίτησιν, ύπογεγρχμμένην ντο τον τρίτον τουλάχιστον τον όλον 
άριδμοΰ τών μελών τής αντιπροσωπείας.

3. Ή Γενική Συνέλενσις δεωρείτχι έν απαρτία κατά τήν 
πρώτην έτί ώρισμέναν -δέματος σννεδρίασιν .ταρόντος άριδμού 
.μελών τον Τ.Ε.Ε. τονλάχιττον "τον τρος τό ήμισν τλέον ενός 
-τον όλον άριδμοΰ- τών-έν- Ά-δήναες-καί Π ειρ-αιεί μελών -αυ
τού. Μή έπιτενχδείσης άταρτίας κατά τήν τρώττ,ν σννεδρία- 
σιν, έπα/αλαμίάνεται χυτή μετά ιίεντέραν πρόσκλησιν, ότε 
κοά άρκεΐ δια την. άταρτίαν ή ταροντία άριδμοΰ με/άον του
λάχιστον ίσον τρος το 1/5 τον όλον άριδμοΰ τών έν Άδή- 
να;ς καί Πειραιεί μελών. Μή έπιτε'νχδείσης άταρτίας καί 
κατά τήν δεντέραν σννεδρίασιν, το ·δι’ ο ή σνγλησις τής.Σνν- 
ελεύσεως -δέμα δεωρείτχι αυτοδικαίως νταγόμενον εις τήν 
δικαιοδοσίαν τής αντιπροσωπείας.

4. Αί αποφάσεις τής Γενικής Σννελεύσεως λαμίά/ον ταί
ρια σχετικής πλειονοψηφίας τών παρόντων -μελών καίτά τήν 
συνεδρίαν, τήν συνεδρίαν δε τούτην διενδύνει ό πρόεδρος τής 
διοικούσης έτιτροττής, ίοηδ-ούμενος ύτό τον γενικοί γραμ- 
ματέως, τλήν, κατ’ άπόφασιν τής Σνελεύσεως, δύνΟται νά 
οριζηται και άλλως ή διεύδυνσις τών έργ-ασιών αντής».

Άρ-δρον 22.
Ώς άντικατεστάδη διά τον άρ·δρον 2 τον Α.Ν. 912/1937.
«Το 'Επιμελητήριου διχ.ρείται εις τόσα τμήματα, οσαι at 

κατα το αρ-δρον 2 τον ταρόντος ειδικότητες τών μελών τον».

Άρ-δρον 25. " .

1. Ή άνττπροσωπεία ή ή διοικούσα έπι τροπή τον Τεχνικόν 
’Εντιμελητηρίον δύναντα νά διαλν-δώσι διά Δ/τος. μετά ήτιο- 
λογημένηχ τρότατ:ν τον έτί τής Συγκοινωνίας -υπουργού. ένε
κα αταξιών τερί τήρ/ δίοίκήσιν ή τήν έκτλήρωσιν τών έργων 
αυτών ή διά ταρχδ-ασιν ουσιωδών διατάξεων τον ταρόντος ή 
Δ/των καί νομίμως έκδιδομένων υπουργικών διαταγών ή δι’ 
ντέρόασίν κα-δημόντων. ·

2. Διά τού αυτού Δ/τος τής δεαλύσεως ορίζεται ό χρόνος 
τρός εκλογήν τών νέων άρχών καί διορίζεται διαχειριστής 
τών συμφερόντων τον Επιμελητηρίου καί τής -περιουσίας αυ
τόν 8ιά .τον μέχρι τής έγκαδιδρύσεως τών νέων άρχω·/ χρό
νον διοικητικός υπάλληλος τής δ-.εε/δύνσεως τών δημοσίων 
έργων. Ό άτο· τής ΦιαδΑτεως μέχρι τών νέων αρχαιρεσιών 
χρόνος δεν δυνατοί νά νπερίή τάς 60 ημέρας;

Ν.Δ. 650/1974 «τερί κωδικοποιήσεως τών ΐσχυουσών δια
τάξεων τής έκδ.ογικής Νομοτδεσίας» (ΦΕΚ 281 Α*).

Άρ-δρον 108.

1. Ό έκλογεός, όστ-.ς άϊικαιολαγητως δεν έκκεί το δ*.- 
κκτίωμα τού έκλέγειν, τιμωρείται διά φολακίσεως άτό ενός 
μηνος μέχρις έ·ώς έτονς. Τό δικαχττηρ*ιον Φόναται νά έτνδά- 
λη καί τάς στερήσεις τών έν άρ-δρω 68 τού Ποινικού Kioit- 
κος αξιωμάτων κχί δέσεων άτό ένος μέχρι τριών ετών.

2. Ή τροηγουμένη ταράγραφος δεν εφαρμόζεται διά τόν 
εκλογέα τον ύτερ-όάντα τμ 70όν έτος τής ηλικίας του, ώς καί

τον διαμένοντα, κατά τήν ήμερον τής ψηφοφορίας, εις άτό- 
στασιν μείζσνα τών ϊιακοσίων χιλιομέτρων ότό τον εκλογικού 
τμήματος, εις το όποιον ώφεκλε νά ψηφίση.

ΝΑ. 103/1974 «περί τροτοτοιήτεο>ς καί σαετληρώσεως 
τών τερί Τεχνικού Επιμελητηρίου τής Έ/.λαίος κειμένων 
διατάξεων» (ΦΕΚ 298 Α').

'Ap-Si« 4.
1. Κατ’ έξαίρεσιν άπο τών διατάξεων τον άρδρσν 9 τοϋ 

ά-'ο 27/11—14/12/1926 Προεδρικού Διατάγματος, at πρώ
τοι άπό τής ένάρξεως ισχνός τού ταρόντος αρχαιρεσία! τού 
Τ.Ε.Ε. διε-ζεργούνται εις χρόνον κα-δοριζέμενον ντο Π-ροεδρι- 
κσύ Διατάγματος, έκδιδομένον τή τροτάοει τού έτί τών Δη
μοσίων 'Εργων 'Υταυρ-γοΰ.

2. At ώς άω πρώτα-, άρχαιρεσίαι δά διεΗχ/δσύν ύτο τής 
διά τής ότ’ άριδ. Α3/ε/010/180/3.8.74 (ΦΕίν 792 Β/ 
1974) άποφάτεως τού Υπουργού Δημοτιω·/ Έργων, όρισδεί- 
οης Διοικσντης Έτιτροτής.

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ *

Περί τροποποιήαεως διατάξεων τερί Τεχνικού 
Έτ ι μελητήρ ί ον τής Έύ.λάδος.

Άρδρον 1.
Τό; άρδρον 6 τον άτό 27/11 — li/12/1926 Προεδρ. Δια

τάγματος «τερί κωδικοτοιήσεως τών τερί σνττάσεως Τεχνι
κού Έλτιμελητηρίον κειμένων διατάξεων» άντικαδίσταται ώς 
άκολούδως:

«Άρ-δρον 6.
Τά κατά τό άρδρον 2 ταράγρ. 1 τον παρόντος μέλη τού 

Τεχνικού Επιμελητηρίου διακρίνονται εις τάς εξής εΐδικό- 
τητας:

α) Πολιτικοί Μηχανικοί
β) ’Αρχιτέκτονες Μηχρνικοί
γ) Μηχανολόγοι Μηχανικοί ··. ' .
δ) ’Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί .
ε) Άγρονηεοι καί Τοτογράφοι Μηχανικοί 

στ) Χημικοί Μηχανικοί
ζ) Μηχανικοί Μεταλλείων—Μεταλλουργοί, καί
η) Ναυπηγοί Μηχανικοί.
(Ειδικότητες μή τεριλαμόανόμεναι εις τάς ανωτέρω, εντάσ

σονται μετ’ άτόφασιν τής ’Αντιπροσωπείας1 ευ; τήν σνγγε-νε- 
στέρ-αν ειδικότητα. Ο! όντως έντοσσόμενόι μη/α'/ικοί άσκούν 
τά έταγγελματικά δικαιώματα τής εις τό διπλωμάτων άν-α- 
γραφομένης εΐδικότητος».

Άρ-δρον 2.

Τό άρδρον 7 τον χυτού άπό 27/11 — 14/12/1926 Προεδρι
κού Διατάγματος, ώς τροποτοιηδέν ισχύει, ιάντικαδίσταται 
ώς άκολσνδως: * -'.■··'_··

- «Άρ-δρσν~7.
4. Ή ’Αντιπροσωπεία τού ΤΕ1Β άποτεν.είται α) έξ 140 

μελών είδικώς πρός τούτο έκλεγομένων όχό ~ΰ)> μελών τού 
ΤΕΕ, β) έκ τών μελών έκάστης τών κατά τό άρ-δρα/ 22 
τού παρόντος επιτροπών τμημάτων μελών τών οκτώ ειδικο
τήτων καί γ) εκ πόντε μελών προερχόμενα*/ έκ, τών ίν ένερ- 
γεία μελών τού ΤΕΕ τών κατά τό παρελ-δόν έκλεγέντων 
Προέδρων ή ’Αντιπρόεδρόν/ τής Διονκονσης ’Επιτροπής, 
Πρός συμχλήρωσιν τού τελευταίου τούτου άριδμον καλοϋ/- 
ται κατά πρώτον οί έκλεγέντες Πρόεδροι, κατά σειρά/ άπό 
τού τελευταίως έκλεγέντος πρός τόν παλαιότερον χαί έφ’ 
οσον άχομείνοον κενοί -δέσεις καλούνται οί έκύαγεντες ’Αντι
πρόεδροι ομοίως κατά σειράν άπό τού τελιεύταίω-ς έκύ,χγεν- 
τος πρός τόν παλαιότερον. Έχί ταντοχρό/ως έκύ,εγέντων 
’Αντιπροέδρων έάν σα/άρέχη περίπτωσις πληρώσεως όλιγα)- 
τέρων δέσεων γίνεται κλήρα>σις.


